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|. Hommiku ja õhtu palwed.
Pühapäewa hommikul.
W i i s i l : Mu elu Kristus ise.
Kui unest üles ärkan Ja silmad lahti teen, Tiis
laulan Sulle, Looja Ja kiidan, Jumal, Sind,
•; Et oled öösel hoidnud Miud kahju, kurja eest,
Sa Issand, oled wallvand Kui mina magasin.
Sest tänan mina. Isa, Sind kõigest südamest,
Ja palun, hoia täna Mind kõige kurja eest.

Pühakirja tunnistus
(Taw. l. 26, 4—s.)

„ E i ma oie istunud Jumala põlgajate
inimeste juures, ja salalikkudega ei käi ma
mitte ümber. Ma wihkan tigedate seltsi, ja
hoelate juures ei istu ma mitte. Ma pesen
oma käsi ilmasüüta eluga, ja käin S u altari
ümber, oh Jehowa! Et ma lasen tänamise
healt kuulda ja jutustan kõiki S u imeasju.
Jehowa! ma armastan S u koja eluaset ja
Sinu auu maja paita."
Palwe.
Minu Isstnid ja Jumal, kes 3üui fee iga*
wette walgus oled, kelle eest öö pimedtts ja kõik
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pimeduse teud taganewad. Sind on minu kohus
see eest kiita ja tänada, et Sa mind mööda läimid ööl ja kogu eluajal armulikult oled hoidnud
ülesse pidanud ja kaitsnud. Eina oled mind ja
minu omaksid kui karjane hoidnud ja oma tiiwaga
katnud, nii tui kaua omad pojad katab. Sinu
kiitust knulutada, sest Sina oled minu warjupaik,
minu kindel linn, minu abi, mu Jumal, kelle peäle
mina loodan. Sina rõõmustad mittu südant ja
teed mind rõõmsaks. Ma palun Sind, lase ta
täna hommiku oma heldust minu peale paista, kui
koidu kastet ja warast wihma. Walgusta minu
pimedat südaut oma selgusega, ja walgusta ise
minu hinge, Sina õige tõe walgus, mis miini suremata hinge igawese elule saadab. Ole mulle
armuline, minu Jumal, sest Sinu peale loodan
ma; minu hiug ootab ühest hommiku wahi tuuuist teisem. Jehowa, kuule wara mu healt, wara
tahan ma ennast Sn poole walmistada ja Sind
pitki silmi oodata. — Ole minn õnn õnnetuse
ajal, et mnlle ükski õnnetus ei juhtu, ja ükski
häda minu peäle ei tule. Tee kõik kurja waimu
tigedad uöud tühjaks ja kaitse mind kõige kurja
eest. Aita, et see pühapäew mulle üheks õnnistüse päewas oleks, nii et ma Sinu püha sõna
mitte üksnes oma kõrwadega ei kuulaks, waid et
see ka meie südamesse läheks ja seal head wilja
kannaks igawese elule. Süta oled omast suurest
armust meile seda kallist pühapäewa üheks ihu ja
hilige hingamise päewaks seadnud, kus meie omast

argipäewa täöst puhata saame. Dh walgusta siis
ise meie nõdru ja patusid südamid oma püha
Waimu läbi ja jahuta meie hiuge ka risti ja
wiletsuse sees. Oh Issaud aita meid ka tema
seda wara enestele koguda, mis koi ega rooste ei
riku ja mis wargad läbi ei kaewa ega warasta.
Oh aita meid, et see täna meie ainuõ ja ülem
rõõm oleks, Sinu sõna kuulda ja Slllle tänu ja
kiitust anda, Sind waimus ja tões paluda ja oma
südant Sulle omaks anda. Kui armsad on Sinu
eluhooned, Issaad Sebaot, miuu hing on wäga
rõõmus Siuu elawa Jumala sees. Aita, et meie
mitte unustajad kuuljad waid sõuategijad oleme:
Anna oh Jumal, et meie omas uskus ikka kiud-"
lamaks saame, Siuu ja Siuu armsa Poja Jesuse
Kristuse sisse, uii et meie iseeunast ja maailma
ära saigades Snlle auuks wõiksime elada. Seda
aita, oh Issaud! Amen.
Meie Isa, kes Sa oled taewas n. t. s.
Wiisil:

Nüüd olen mina põhja leidnud.

Nüüd jäe ka selle päewa läbi Mu juure armas
Jesuke, Sa minu kaitsja ning mu abi, Mu hinge
kalju alati. Oh Issaud minu südant Sa Siin käana
oma järel ka.

Pühapäewa ohwl.
Wiisil:

Jeesus tule minule.

Wäsind olen, hingada Tahan ma, sest uinun ka;
Taewa Isa. hoia Sa Mind nüid oma armuga.
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Olen täna pattu teind, Eksituse tee peal käind:
Anna andeks armuga, Pese Iesu werega.
Koik, kes sugulased mul, Olgu Sinu warju all!
Kõik, mis suur ehk wäikene, Jäägu Sinu hoolele!
Pühakirja tunnistus.
(Taw. l. 84. 12. 13)

„Seft Jehowa Jumal on päike ja kilp;
Jehowa Jumal annab armu ja auu, ei T a
wõta keelata head neile kes ilmalaitmata elawad. — Wägede Jehowa! wäga õnnis on
inimene, kes Sinu peale loodab."
Palwe.
Alandliku tänu ja kiidu palwega tõstan ma
oumd käed ja südant Sinu poole üles. Mina ei
jõua ega suuda Sulle Sinu truudust ja armu
üles tunnistada, mis Sa sellel tänasel kallil puhapäewal minu wastu oled üles näitnud, küll ihu
kui hinge poolest. Sinu püha silm wälwas minu
üle, ja Sinu püha käsi talutas mind, ehk küll
nägemata, kättpidi, nii et ükski õnnetus mind ei
wõinud trehwata. Sinu silma ees on ka kõik
mum tänapäewast üleastumised nähtud, mis ma
kogemata ehk ka koguni meelegagi olen teinud, oh
ära maksa neid mulle mitte katte, ega ära nuhtle
mind mitte mu tegude järele, waid halaõta minu
Peäle armust oma kalli Poja Jesuse Kristuse kibeda

kannatamise ja surma pärast. Oh jäe ka edespidi
minu truiks hoidjaks ja kaitsjaks, sest et pime öö
jõuab ja on jnba õhtu. Sa oled ka minu Ärapeastja, Lunastaja ja truu abimees, elus kui ka
surmas, sest Eina oled minn saatja, mis pean
siis kartma, ehk kelle ees wärisema. Wõta ka sellel
ööl mind oma tiiwa warju alla, ja kaitse mind, tui
oma nõtra kana pojnkest!
,ftni mu ihu silmad
kinni wajuwad, siis walwagu Sinu püha silm minn
üle, et nnuu ihu ja hing Sinu armu wäes oleks
kaitsetud kõige paha eest. Oh kaitse ka kõiki minu
sugulasi, sõpni ja tuttawaid ja jaga oma püha
troosti kõige wiletsatele ja kannatajatele;
anna
neile kannatlikku meelt, et nad kõik mis Sa neile
peale paned, rahnlife südamega wõiksiwad kanna. tada, ilma, et nad selle wastu uuriseksiwad, sest
et Sina Issand ühelegi rängemat koormat peale ei
pane, kui ta suudab kanda. Lase oma pale walgust kõige maailma peale paista ja lase neid
tunda, et Sina nende Looja ja Jumal oled, kelle
igawese rahu saatuse all nad Sinu püha rahu,
Jesuse Kristuse oma Õnnistegija läbi maitsewab. Amen.
Meie Isa, kes Sa oled taewas n. t. s.
Wiisil:

Oh Ie«sus Kristus, tule Sa.

Päew juba õhtul weeremas, J a pirne öö on tulemas: siis tuleb, ilma walgustus Et mind ei kata
pimedus.
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Mu eluteed siin walqusta, Et wiimaks taewa
laaksin ma, Ja patu pimedui'e öö Mino sest ei pööraks
kõrwale.
Mind, Issand, wiimse häda sees Oh aita oma
summ wäes! Mu juure jäe, ma palun sind, Et sa ei
jäta maha mind!

©3ma3päeroa hommikul.
Wiisil:

Oh armsad hinged, armu tarned.

2u armu tiiwad, Issand, katsid Mind öösel
halastusega, Mn peale heldusega waatsid, Äiu üle
wõtsid walwata: See eest sind tänab minu süda J a
kiidab lauldes rõõmsast seda.
Nüüd jäe ka selle päewa läbi Minu juure armas
Jesuke, 2a minu kaitsja ja mu abi, Mu hiuge falju
alati. Oh Issand, minu südant täna 2 u püha sõna
järel käana.

Pühakirja tunnistus.
(Taw. l. 90, 16, 17)

Saagu Sinu töö näha S u sulastele
ja nende lastele S u auustus!
Issandal, meie Jumalal, olgu lahke
meel meie wastu; Ta kinnitagu meie käte
tööd meie juures; meie käte tööd kinnitagu
Tema!"
Palwe.
Kõige wägewam Junial ja taewane I s a !
Nleie kiidame ja täname Sind kõige Sinu heate-
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gemiste ja armu andide eest, mis 3 a kõigel meie
eluajal kuni tänase hommiku tunnini meie wastu
ülesse oled näitanud. Meie palume Sind kõigest
südamest: wõta meid ka sellel nädalal oma armu
kaitsmise alla, mida meie Sinu nimel oleme alganud, mis Sa meile jälle selgest armust oled
näha annud. Aita et kõik mis meie aga iial.
ettewõtame ehk teeme, Sinu uimel wõiks sündida,
nii et see Sinn auuks ja kiituseks ja meie hinge
õnnistuse kasuks wõiks olla. Aita ja anna, et
meie Sind alati kardaksime ja armastaksime ja
Sinu püha pale walguses käiksime, nii et meie
alati Siud walmis oleksime wastuwõtmas, kui
Sa meid oma igawese pulmakotta tuled kutsuma.
Siuu püha sõna olgu alati meie usu küüual.
Jaga meile onia püha Waimu walgust, et patu
öö pimedus meie südamest wõiks lõppeda, ja meie
kui walguse lapsed elaksime, käkita omad pühad
inglid meie hoidjaks ja kaitsjaks, nii et meile
miski kahjn ega kurja ei wõiks sündida. Kanta
kõik patu armastust meie südamete seest. Aita,
et meie usinad ja hoolsad oleme omas kutsmises
ja kui wagad ja ustawad sulased Sinu Wiiuamäel tööd teeksime, et ükskord armu palka Sinu
käest wõiksime saada ja elu kroom pärida. Seks
anna meile alandlikku ja wäga meelt nõnda elada
ja teha fui Sinn meelepärast on, Seda aita.

oh Jesus! Amen.
Meie Isa, kes 3a oled t. n, t. s.
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Wiisil: Mu elu Kriötuö ise.
Jäe meile, Issand Jesus, Siin oma armuga,
Et pahareti kurjus Meid kiusata ei saa.
. Jäe meile, Issand Jesus, Siin oma sõnaga, Et
Sinu Waimu wõimus Meid täidaks rõõmuga.
Jäe meile, Issand Jesus, Siin oma lvalgega.
Sa kallis tõe selgus, Meid ikka juhata.
Jäe meile, Issand Jesus, Siin ja meid õnnista,
J a jõudu, wäge loõimus, Meil' hästi taswata.
Jäe, meile, Issand Jesus, Siin ja meid hoia
ka, Et kurja waimu wõimus Ei ilmas wõitu saa.
Jäe meile, Issand Jesus, Siiu oma abiga, Sest
tulgu meile truudus, Rõõm usu julgus ka.

Esmaspäewa õhtul.
W i i s i l : Helde Jesuke!
Jesus, elu teel Paista meie eel! Siis Su järel
nmbiuiata Käinie ilma eksimata, Kuui Sa meid siit
Kodumaale wiid.
Tuleb kannata, Siis meid kinnita. Meie kaebada ei taha, Olgu põli kligi paha, Wiimaks risti
tee Wiib ju Siuule.
Tunnen walu ma Ehk saan näha ka Kurwastades teiste häda, Anna waikselt kanda seda! Õtse
lõpniata Meele tuleta.
Saada meid siis nii Elu otsani. Kui ka tee
meil' raskeks läheks, Eks Sa ole abimeheks! Wiimaks
wõtad Sa Uksed lahti ka.

Pühakirja tunnistus.
(Luk. 24. 29.)

„Iäe meie juure, Issand, sest ohtu
jõuab ja päew weereb."

12

Palwe
ArmaS Jesus! Sina oled kõikide palwet
lubanud heldeste kuulda, kes Sind palub ja appi
hüüab. Selle Sinu helde tõutuse peale, tuleu
ka mina waene patnne Sinu püha pale ette ja
palun Sind alandliku ja ärda südamega, enne
kui ma oma une woodi heidan; kuule minu palwe
healt ja wõta mind armuga kaitsta, nii kui sa
seda sellel tänasel, mööda läinud päewal nii heldeste oled teinud. Mina ei oska ega mõista
Sind küll mitte õiete ja südamest paluda, siiski
wõta minu nõdra palwe healt armuga kuulda, ja
õnnista ka minu kallid ja armsaid omaksid, sugulasi ja sõbru. Ole nende kõikide wägew kaitsja
ja abimees ja hoia neid kõige kahjn ja kurja eest!
sest kui Sina meie üle walwab, siis oleme meie
kaitstud. Armas tacwane Isa! Anna mnlle kõik
minu patud ja eksitused armust andeks, mis ma
Sinn wastu olen eksinud, ehk miska Sind pahandanud. Mina kahetsen oma pattu ja üleastmist
kõigest südamest ja tahan oma elu edespidi paraudada. Hoia mind kõige paha unenägude ja
muu õnnetnste eest, nii et, ma Sind kiites ja tanades homme oma nne woodist wõin ülestõusta.
Seda aita, oh Jesus! Amen.
Meie Isa, kes Sa oled taewas n. t. s.
Wiisil:

Va tahan jSita maha.

Mu Issand, anna armust, Mull' jäeda Sinusse,
Et ma S'ust ja Su sõnast Ei iial tagane. Tee et
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mu ust ei kõigu, Mu südant kinnita; Siis minu suu
ei suigu Sind kiitmast lõpmata.

Teisipäewa hommikul.
Wiisil:

I«fu ristist, tahan läälida.

Mina nõuan, et ma jõuan ^esu järele! T'ale
tõttan, tühja jätan; Wäsin ma, sns wä^ew Ta, Ei
mind lase langeda. Leigel' häbi! tungi läbi Ikka
kroonile!
Tema hüüab, sulle püüab Anda õnnistust, Jäta
maha, selja taha. Mis toob wiiwitust! Kes ei wõitle
õiete, Ei see jõua kroonile! Sest ma jätan, kõik ja
tõttan Tema troonile.

Pühakirja tunnistus.
( 1. Tim. 6, 12).

„Wöitle head ufuwoitlemist, hakka iaawefest elust kinni; seks oled Sina ka kutsuüld, ja oled ülestunnistanud head tunnistust
mitme tunnistaja ees."
Palwe.
Kuule, Issand, nende palwet, kes Sind
Aroni õnnistusc õnnistamise pärast appi hüüawad,
et kõiki, kes maa peäl elawad, tundwad, et Sina.
Issand, see igawene Jumal oled. —
Armuline Jumal ja taewane Isa, meie kiidame ja täname Sind kõigest südamest, meelest
ja wäest et Sa mind ja minu omaksid seal mööda
läinud ööl nii armulikult kõige kahju ja kurja
eest oled hoidnud ja kaitsnud, et rahuga oma
päewa töö waewast ja wäsimusest wõisime puhata
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nii et meile miski kahju ega kurja ei sündinud,
waid Sinn isaliku armastuse, hoole ja kaitsmise
alla jälle rahu ja hea terwisega üles wõisime
tõusta. Meie palume Sind kõigest südamest, et
S a mind, minu omaksid ja kõik ristirahwast tema
ja igal ajal wõtaksid ihu ja hinge poolest hoida
ja kaitsta, nii et üksnes Sinn püha tahtmine
siin maa peal, kui ka ülewel taewas wõiks süudida. Meie anname ennast kogu ihu ja hingega,
südame, meele ja mõtlemistega, oma palwete ja
laulmise, meie sissetulemise ja minemisega, oma
elu ja wiimse surma tuuuiga ja kõik, inis mul
iial on, Sinu jumaliku hoole, mure ja kaitsemise
alla. Sinu püha ingel olgu ja jäegu igal ajal
meie juure, et meile miski ihu ega hinge kahju
ei wõiks sündida. Sinn hea waim juhatagu ja
saatku meid täua ja kogu meie eluajal, mis meie
weel fiiu maailmas elame oma tasase tee peale.
Siuu arm olgu ja jäegu meie jnure uüüd ja
igaweste. Amen.
Meie Isa, kes S a oled taewas n. t. s.
W i i s i l : Jesus, õnnistegija.
Arnias Issand, aita meid, Et Su järel truuist
käime Seda kitsast elu teed, Kuni Sinu juure saame.
Seal siis ingli hulgaga Laulame Sull' lõpmata.

Teisipäewa õhtul.
Wiisil:

Kes Jumalat nii laseb teha.

Oh Jesus, Sinu armu käsi Mu silmad paugu
kinni teal; Su haawad tee mul lahti ise, Nii siin kui
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surma woodi peal. Koik kurja
anna rahu ttlewelt.
Kui aga pean ju sel öösel
kuma, Siis mõtle mu peäl, —
risti peal Sind palus ka, — Ja
Kus palest palesse näen Sind!

hoia minu pealt Ja
Siit ilmast ära lahnii kui rööwel Seal
wõta Paradiisi mind,

Pühakirja tunnistus.
(«mes. 16, 10. 11, 16.)

„Saage wägewaks Hssanda sees ja
Tema kange wäe fees. Wõtke eneste peale
kõik Jumala sõjariistad, et teie wõite seista
kurati kawala nõuude wastu — ja paluge
igal ajal kõige palwe ja palumisega waimus."
Palwe.
Kes Iefuga lä'eb magama
See tõuseb üles rõõmuga.
Viina tänan Sind, halastaja taewane Isa,
Jesuse Kristuse, Sinu armsa Poja meie Issanda
läbi, et S a mind sel päewal armulikult oled hoidnud ja kaitsnud.. Üks päew ütleb teisele, üks
öö kuulutab teisele, kui halastaja ja armuline
S a oled. Ma olen Sind täna ära unustanud ja
Sind seega kurwastanud, aga S a ei ole mind
mitte maha jätnud, waid siiski nii ütlemata suure
armuga hoidnud ja kaitsnud ning mulle wäga
palju head teinud.
Anna mulle kõik mu patud selgest armust
andeks, ehk ma seda küll wäärt ei ole. Oh taewane Isa, ära waata mitte nende peale; waid
kauta neid oma kalli were läbi, nii et ma uskus
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wõin laulda: ^Kristuse were õigus ta, see miuu
auu-tuub on, et ma: ses kõlban Jumalale nüüd
— ja kui ma taewa läheu siit." —
Selle kindla lootusega annan ma ennast ka
sel öösel ja igal ajal, Sinu hoolde ja kätte. Kui
minu silmad kinni lähwad, siis lase Sina oma
armu silmi minu üle walwaba. Oh Jesus, Sa
igawene tõe walgus, kes Sa ei suigu ja iialgi
ei tuku ega maga, walwa minu ja kõige iuimeste
üle ning kanna meid, et rahulist wõime oma päcwa töö waewast ja wäsimusest puhata. Viiua
anuan ennast kogn oma ihn ning hinge, sugulaste
ja tuttawatega ning kõige ristirahwaga Sinu hoole
ja kaitsmise alla. Amen.
Meie Isa, kes Sa oled taewas, u. t. s.
W i is i l :

Nüüd hin'wad inim-sed.

Su tiilva alla wõta Oh Jesus, hästi kata Su
ltõtra lapsukest, Kui saatan tahab ueelda, Siis lase
inglil keelda, J a kaitsta kõige kahju eest.
Ka teil, mu armsad olgu Hea öö. ning ärgu
tulgu Teil' häda loaewa ka. Head und teil' Jumal
andku, J a sängi ümber pandku Ta oma inglid walwama.

Kesknädala hommikul.
W i i s i l : Jesus. Õnnistegija!
Walgus taewa walgufest Walgusta ka minu
hinge! Kadugu öö minu seest, Mis siin Iesuta ei lõpe.
Nii kui päike hommikul Tõuseb, tõusku Jesus mull'.
Oh sa elu-hallikas Las' mind täna armu leidaOle mu sees elamas. Et Su omaks wõiksin jäeda;
Minu altari peält ka Wõerast tuld kõik kustuta!
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Tiina nit fui alati tta)' mind püha! püha! laulda
Oma lampi puhtaste Pulma päewa wastu hoida!
Täna uuest' ilmuta Ennast, Jesus, mulle ka.

Pühakirja tunnistus.
(Taw. l. 121, 1,)

„Ma tõstan omad silmad ülcs nende
mägede poole, kust mu abi tuleb."
Palwe.
Oh Sina suur Jumal ja walguse Isa, teu
Ta ise walgus oled, ja ühe walguse sees elad,
kuhu ükski ei saa. Sa oled siiski nii ütlemata
armuline ja helde meie waeste patuste wastu,
et Sa meile luba auuad oma püha pale ette
tulla Sind kiitma ja tänama; selle suure julgusega astuu ka mina selsinatsel hommiku tunnil,
alandlikult Sinu ette ja kiidan ja tänan Sind
Sinu suure armu ja helduse eest, mis Sa minu
wastu kogu mittu eluajal oled üles ttäitauud. Sinu
põhjatuma armu läbi olen ma weel elus ja olen
seda hommikut ja päewa näha saanud. Sa oled
mind warjanud ja kaitsenud ja mind kõige kahju
ja kurja eest hoidnud, nõnda et ma terwisega oma
tööle wõin hakata, ja oma asjn ajada. Aita
mind alati seda meeles pidada, et Sa oma päikest lased turjade ja wagade üle paista, ja wihma
sadada õigete ja ülekohtuste peale, ja et ma ka
Sinu jälgedes wõiksin käia ja 'Sinu elumärgi
järele teha ja armuline olla ligemeste wastu,
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nii kui Sina, oh taewanc Isa, armuline oled.
Kitkn siis, oh helde Jesus, ininu südamest kõiki
wiha, wihkamist kadedust ja tigedust; anna mulle
üht pehmet südant. Kõige inimeste ja ka oma
waenlaste wastu, nii et ma neile kurja heaga
wõin tasuda, ja nende eest palnda. — J a kui
meie surma tunnike tuleb, siis anna meile onnist
lahkumist ja wii meie hingesi taewase Iernsalemma, selle igawese tõutud maa Kanaani, kus
enam häda ega waewa ei ole, ja kus 3 a kõikide
silmawee pisarad wõtad ära pühkida, ja meid selle
rõõmustamisega saad õunistama, mis ühegi silm
ei ole näinud, ega kõrw kuulnud, — see kõik
peab meile osaks saama, kui meie 3rnd oleme
kartnud ja armastanud, sellepärast: Amen, Amen,
Amen! laulgem rõõõmsaft Amen! Meie Issand
oled 3a, elns, surmas ikka ka.
Meie Isa, kes 3a oled taewas u. t. f.
Wiisil:

Oh armsed hinged, armu taimcd.

Oh Jcfii*, omakallist nime Mu südamesse kirjuta, Et Sinu armastuse ime Ei saaks mu meelest
kaduda. Et igast teust, igast sõnast 3u niine auu
lveel paistaks kenast'.
Kui miua palun Sinu nimel, Siis Isa süda
lahti lä'eb; Ja Tema sees kõik jah ja amen, Et süda
aina rõõmu näeb. Kui patune kõik seda teaks, Siis
ta Sind armastama peaks.
Mu Jesus, Siud ma tahan kiita Kui armastuse
hallikat, S'ust armastuse jõgi jookseb, Kust oma rahwast kosutada. Kes järaeste Sind kummardawad J a
röõiniast põlwi nikutawad.
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Kesknädala õhtul.
Wiisil:

Nüüd Jumalale auustust,

3tüüb löpllud meie Päewa töö, Test rõõnlustagem
cnb; Rõõm annad jõudu ihule J a saadab maauft und.
Kui hea ja helde Jumal on: Ta annab terwise
J a kõik, mis tarwis ihule, Ning rõõmsa südame.
Rüüd armastuses ivaatab Ta Sealt taelvast
meie peäl', Siis armastuses tõusku ka Siit üles meie
heäl.

Pühatirja tunniatus.
(Taw. l. 4. 9 )

„Rahu sees tahan ma maha heita ja
uinuda magama, sest Sina Iehoowa üksi
saadad, et ma julgeste wõin elada."
Palwe.
„.Kalastaja Jumal ja Isa! Siin astun mina
waene patune jälle oma patu koormaga Sinu
ette, ja palmi Sind kõigest südamest. Ära waata
nende peale, waid anna mulle seda kõik armust andeks ja uputa neid kõigesügawama mere
põhja sel waiksel õhtu tunnil. Oh Jesus! pese
mind kõigest kurjast kiusatusest, mis kurat, maailm
ja minu kuri liha minu peale saadab. Oh sureta
kõik minu liha teud ja kurjad mõtlemised ning
tee minn waimu elawaks. Aita et ma kõige kurja
üle wõitu saan, nõnda et ma ükskord rõõmuga
omad silmad wõin kinni panna ja Sind kiides
ja tänades wõin hüüda: „9tinio on minu wõitlemine lõpenud ja igawene püha rahu alganud!
Oh kui kallist taewa rõõmu tunneb minu süda,
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sest ma tunnen, et mu patud on andeks antud
ja wõidu rõõmuga wõin laulda: „Nünd olen
mina põhja leidnud, mis minu usku kinnitas." —
Oh kui ütlemata suur on Sinu arm ja heldus,
oh Issand minu Jumal! et Sa mu waese ussikese peale oled armu heitnud ja mind seda õhtud
jälle priskelt ja terwelt lasknud näha saada. Sa
oled mind sel päewal oma armu käte peal kannnd; oled miuu tööd ja talitamist õnnistanud ja
kõik minu ettewõteid hästi korda lasknud minna,
niug mind kõige kahju ja kurja eest hoidnud.
Seepärast, kiida mu hing Issandat, ja kõik mis
minu sees, tema püha uiuic. Viu hing kiida
Issandat ja ära unusta mitte tenia heategemisi
ära. Aga ma palun Sind ka, oh wägew abi»
mees Jesus Kristus! ole sel öösel mulle ja kõige
oma lastele kindlaks warjupaigaks ja kaitsejaks,
et kuriwaim kõige oma põrgu wäega mulle ühtigi
kahju ega kurja ei wõi teha. Saada omad puhad inglid mu woodi ümber walwama; hoia mind
ka kõige paha nnenägemiste eest ja seisa oma
püha risti knjnga minu waimn silmade ees. Sinn
puha Waim walgustagn mind, kui pimedus mind
katab; siis wõin ma rahnga omad silmad kinni
panna Sinn hõlmas magada ja homme rõõmuga, Sind kiites ja tänades oma unewoodilt
ülesse tõusta. Jah, seda tee oh Iösaud Jesus!
Amen.
Meie Isa, kes Sa oled taewas n. t. s.

—
Wiisil:
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Nüüd hingwad inimesed.

Koik kahju saada ära, Et õnnetuse kära Ei saa
meid hirmuta. Kui ärkame, siis aita Meid jälle unest
kiita Su heldust uue rammuga!

Neljapäewa hommikul.
Wiisil:

Mu «lu Kristus ise.

Kui unest Üles ärkan J a fil'mad lahti teen, Siis
laulan sulle Looja J a kiidan Jumal Sind.
Sa oled öösel hoidnud Meid kõige kahju eest,
J a oled ise walw'nud Kui mina magasin.
Sest tänan mina Isa Sind kõigest südamest
Ja palun, hoia täna Mind kõige kurja eest.
Püha kirja tunnistus.
(Tow. l. 92, 2, 3.)

,,See on hea, et Iehoowat tänatakse
ja Sinu nimele lauldakse kiites, Sa Koissekõrgem, et S u heldust hommiku ja S u tõsidust öö ajal kuulutakse."
Palwe.
Helde ja armuline Inmal ja Isa, kes S a
meile head tehes ära ei wäft, waid kõigile head
teed, nii hästi neile, kes Sind kardawad, kui ka
neile, kes tänamata on; minu kohus on, seiswatsel hommiku tunnil Siud tänada, sest Sinu arm
kestab igaweste, ja Sina ep ole minu pattude
peale mitte waatanad ega ep ole nende pärast
mind mitte nuhelnud; waid S a oled mind oma
tiibadega katnud, et mulle niiski kahju ei sündinud,
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nii et ma seoa päewa jälle Sinu annust näha
olen saanud. Aita et ma seda päewa oma patnga ei rojasta, waid Sinu auuks ja oma hinge
õnnistuse kasuks. Hoia mind ka sel päewal, et
ma miski muu, kui aga üksnes Sinu peale loo«
dan. S a oled seadnud ja käskinud mind oma
pale higis leiba süüa, ja selleks oled S a kuus
päewa seadnud, et meie uende sees oma tööd
peame tegema. Anna armu, et ma oma seatud
tööd hoolega ja truuiste talita», milleks ma Sinu
käest õnne ja õnnistust palun. Õnnista siis, oh
armuline Jumal, kõik, mis nia ette wõtan, ja
ära lase mind mitte oma hinge tööd ärauuustada;
waid et ma tööd tehes Sinu peäle mõtlen, ja
oinas südames Sinu poole ohkan. Õnnista kõik,
mis Sina mulle oled annud; ja uõnda kui S a
sel päewal oled kõik linnud loonud, mis taewa
all, ja katad meres, ja oled juba siis meie eest
niliret pidanud, enne kui meie weel olime loodud,
et meie ueist omale pidime toidust saama; nõnda
pea ta weel nüüdki meie eest armuga muret, ja
lase linnud taewa all ja kalad kõige wete sees
sigida. Kõige enam aga täida mu süda usll, armaswse, kannatuse ja püha kombedega, et ihu ja
hiug saaks ülespeetud. Tee seda, armuliuc Jumal,
Jesuse Kristuse meie Issanda pärast. Amen.
Meie Isa. kes S a oled taewas n t. s.
W i i s i l : Oh Jesus Kristus! tule Va.
Oh aita täna armust ka Mind Sinu auuks
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elada; Sest kui Sa mind ei awita, On minu töö
kõik asjata!
Su süles mina hingasin, Su armust päewa
näha sain; Nüüd aita ka. et mina teeks Koik mis ma
teen, Su meele heaks.
Mind hoia Sa ning õnnista Mu peale walgust
lase ka Mull' paista, ning Su rahuga Mind kõik fee
päewa rõõmusta.

Neljapäewa õhtul.
Wiisil:

Koil sündlu ilka mull'.

Mis tänu ohwrit mõistan ma, Oh Issand,
Sulle tuua? Mu südant uuest wõta Sa Su näu
järel luua! Et Sinu ees su Poja sees Ta oleks puhitsetud, Siin üürikest, seal igawest Sull' hooneks
walmistatud!
Cl) Jesus elu walgustus, Mull' paista südamesse, (St lõpeks patu pimedus, Seks wõta hingekene
Ning ihu ka nii walgusta, Et teeuiwad Sind wäewas. Ja pärast ikka lõpmata Sn pühadega taewas!
Pühatirla tunnistus.
(Taw. I. 121, 6.)

„Iehowa, on kes sind hoiab, Jehowa
on su wari su parema käe poolt. Päewal
ei pea päike sind waewama ega kuu öösel."
Palwe.
Armas taewaue Isa, mina kiidan ja tänan
Sind südamest, et Sa mind sel möödaläinud ööl
armulikult oled hoidnud ja kaitsnud, et ma jälle
seda armast päewa walgust olen näha saanud.
Lase mind oma jumalikku õpetust ja sõnakuulmist

•24

—

maitsta ja tunda, niis SuMst, oh eluwee Hallikas
wälja keeb ja mis igawese elusfe wiib. Ärata
mittu hinge ja meelt, et ma mitte iseenesele ei
ela waid Kristusele, kes minu fees ou, ja kes
seda head elu minu sees on alganud. Uuenda ja
kosuta miuu nõdra usku, mis kui taht inimesel,
et see elusaks usu tuleks wõib lõkendama hakata,
et see wõiks kosnda ja haljendada, 3öõda ja
jooda mind oma igawese eln sõnaga sest wiljapnu wiljast, mis head seemet kannab, ©toa, oh
elu Issaud jaga mulle ka oma ligemise annastnst,
et ma nõnda Sinu täfustna täitjaks saan: ^Armasta oma ligemisi kni iseennast." 2irni katte
annan ma ennast oma ihn ja hingega, minu 3to*
nial ja I s a ! tee minnga nlis Su Meelest hea on,
pnhasta mind tnhjaist maailma lestadest, et ma
kui õige ja wäga ristiinimene wõiksin olla, kes
mitte üksi sõnaknnlja, waid täitja on. 3iita oled
rahu, auua ka mulle oma rahu, mis, ülem ou,
tui kõik mõistus, ja keda meie üksi Jesuse käest
wõime saada. Maailma rahu on silma himu ja
clukõrkus, mis igawese hukatuse sisse wiib, aga
Sinu rahu on, niis meid tacwase Icrnsalemma
wiib, knö enam ei ole häda ega waewa, waid
kus Sina meie silmapisarad ära pühid. Zcai
on igawene rähn ja õndsus, mis ühegi silmad ei
ole näinud, ega kõrwad kuuluud ja mis siis meile
osaks saab igaweste. Amen.
Meie Isa, kes Ta oled taewas u. t. s.
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W i i s i l : Els Sa heida karjane.
I h u wäsind, käes on öö, Hinss nüüd waatab
Sinu poole; ^lõppend on mu päewa töö, Wõta mind
nüüd oma hoole! Helde Jumal, walloa Sa, Tiiö
ma hingan rahnga!

Reede hommikul.
Wiisil:

Ma elu Kristus if,.

Ma unest tõustes astun Su ette, Jumal, nüüd,
J a kiitust lauldes tõstan Ka oma heale siit!
S a oled jõudu aimud Noil wäsind nõdraile,
Neid omas süles kannud, Nad ärkwad rõõmsaste.
Auu, tänu Sulle saagu Meist ka siin ilma peäl;
Su armsaks ohlvriks jäegll Me' süda, hing ja meel!

Pühaliria tunnistus
lTaW. l. 59, 17.)

„Mina tahan laulda S u tussewufest ja
rõõmsaste laulda hommiku S u helduse pärast, sest Sa oled mulle kõrgeks warjupaiaaks saanud ja põgenemise paigaks sel päewal, kui mul kitsas käes on."
Pilwe
Oh kõigewägewam Jumal, maa ja taewa
?ooja, ma tulen Sinu püha pale ette ja tänan
Sind kõige see hea eest, mis Sa mulle minu
eluajal oled teinud. Sa oled mulle ihu ja hinge
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annud ja tänini hoidnud. Ma oleu Siuu hooleks
olnud, ja S a oled muret kaunud, et miuu hing,
mis patu läbi oli ära hukatud, ja pidi hukka miuema. pawst sai peästetud ja peab uueste sündima. E a oled sel päewal esimese iuimese loonild, ja jumaliku wiiside ja kombedega ehitanud.
Seks oled Sina oma aillfa Poja Jesuse
.^ristuse ilmale läkitanud, et Tema pidi meie
sarnatseks saama, ja meie patud risti peale
kandma, et meie pidime jälle Tema sarnat«
seks, õigeks ja pühaks saama. Aita et ma otsin
abi oma Õnnistegija Jesuse käest, kes sel päewal
risti ou löödud, ja Tema peale õige usu sees
waatan ja hakkan pattu wihkama, mis minu Õnrnstegijat risti peäle on saatnud. Aita siis ka,
armas Jumal, et ma omad lihalikud himud risti
löön, ja ühtlasi oma Kristusega suren, et ma
Temaga jälle wõin ülestõusta, ja ühe uue wäga
elu sees elada, ja nõuda enam ja enam Sinu
sarnatseks saada. Seep see on, mis ma kõigest
südamest Sinu käest palun: wõta minu palwet
blulda, meie Issanda Jesuse kibeda kannatamise
ja surma pärast. Amen.
Meie Isa, kes Sa oled taewas n. t. s.

Mu

W i i s i l : Oh Jesus Kristus, tule Sa.
annas Õnnistegija! Mutt" päewa walgust

andsid Sa, Las' eluwalqust ka mu sees, siüüd selgest
paista südames.
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Oh aita täna armust ka, Mind Sinu auuks
elada, Sest kui Sa mind ei awita, On minu töö kõik
asjata.
Mind õnnista ja hoia Sa. ^iing oma palgel
lase ka Mu peale paista armuga, Mull' oma rahu
auua S a !

Reede õhtul.
Wiisil:

Nüüd surnukeha matame.

Oö.. jõuab, kuhu tahad Sa, Mu Jesuke weel
tõtata? Üks kallis nõu Sul oleks see. Sini jäeksid
ööseks minule.
Oh kuule, armas Jesus, mind: Mu süda nõuab
üksi Siud. Sa tead, mul ei ole wist, Muud magu=
samat külalist.
Päew on nüüd juba weeremas J a pime öö ou
tulemas; Mu walgus, ära jäta Sa Mu südant ilma
walgeta.
Oh näita mulle elu-teed, Et mina oma patu
ööd Ei eksiks mitte kõrwale Waid õnnelt saaksin
taewasse.
Mind surma tuunil awita, Et saaksin surra
rahuga. Ma ilmaski ei jäta Siud, Mu Jesus ära
jäta mind!

Pühakirja tunnistus.
(Taw. l. 91, 4—5.)

„Oma tiiwa sulgedega katab ta Sind
ja Tema tiiwade alla wõid sa kippuda; Tema
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tõbe on kilp ja sõjariist. Ei saa pea mitte
kartma öö hirmu, ei seda noolt, mis päewa
ajal lendab."

Palwe.
Oh püha lunastaja Jesus Kristus! Mina
kiidall ja tällali Tind kõigest südamest Sinu lõpmata armu ja helduse eest, et S a mind seda
päewa jälle oled aitauud oma armuga üle elada.
Mina tuletau ka, Sulle tänu andes, meele, kuidas Siud sel õhtul risti pealt maha wõeti ja
wäikse hauda paudi, kus S a pärast oma rasket
kannatamist puhkasid, kunni kolmandama päewa
hommikul suure wäe ja auuga ülestõusis Oh
kallis Jumala Tall! auna ka mulle sel öösel
rahulist puhkamist ja kustuta kõik mu patu
wõlad oma kibeda kannatamise ja surma pärast
igaweste ära ja mõtle siis ka armuga minu
peale, kui S a ükskord suure auu sees tuled kohut
mõistma, et ka mina Siuu suust seda kallist sõna
saaksin kuulda: „Tule tenna minu Isa õnnistatud
ja päri seda knningriiki, mis snlle on walmistatia
maailma asntamisest." — Oh kallis ^nnastaja!
pnhasta mind oma kalli ohwri werega ja pese
mind kõigest petust pnhtaks. Hoia ja kaitse mind
ja mu omaksid sel öösel. Halasta kõige pagana
ja Israeli rahwa peale ja saada knnlntajaid wälja,
kes neid Sinn jnnre juhataksiwad, et ka ue niad
armu leiaksiwad, ja õndsaks saaksiwad. Õnnista
kõik omad snlascd kõiges maailmas ja amm neile
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oma kallist püha Waimu wäge ja jõudu. Kuule
mu palwet oma kibeda kanuatamise ja surma pärast, oh Jesus .Eristus, minu lunastaja ja Õunistegija Ameu.
Meie Isa, kes Sa oled taewas u. t. s.
Wiisil:

Els Sa heida larjan,.

Issand, meie juure jäe! Päike weereb, õhtu
jõuab. Oige walgus Sinu käe, Meie hing S u armu
nõuab Tõuse ja meid rõõmusta, Süda süüta põlema!
Issand, meie juure jäe! Kata hinged annu
käega J a et õnnetust ei uäe, Kaitse ihudki S u wäega!
S n ö kui lõpend pime öö, Rõõmsast hakkab päewa töö.
Issand, meie juure jäe Siis, kui elu õhtu jõuab!
Sunna wõtmed Sinn käe, Meie usk S u elu nõuab!
Lihawõte päike S a Meidki hauast ärata!

Laupäewa hommikul.
Wiisil:

Ma tänan Sind, et oled mind.

Mu l)ing ja waini, see kiidab Sind, Oh armas
Iesukene, 6 t oled öösel hoidnud mind, Kes nia üks
põnnukene.
Wüüd wõta linno sel päewal ka Sn armu käe
peal kanda, Vt ma wõiks ivagast' elada! J a tänu
Sulle anda!
Mu hinge wõta walgusta' S u armu päewa walgel, Et ma wõin õtse kõndida, Oh anna jõudu jalgel'!
Mind wõta ehitada S a Su püha ehetega: Arm,
heldus, õigus, rahu ka, S a nendega mind kata!
Pühakirja tunnistus.
(Taw l. 103, 33, 34.)

„ M a tahan Jehowale laulda, oma elu-
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ajal ja oma Jumalat kiites laulda kunni
ma elan. Olgu mu järelmõtlemine Tema
meelest armas, mina tahan Jehowa fees roomustada."
Palwe.
Oh püha Jumal. HelVe Isa, minu esimine
töö peab see olema, et mina Siud kiidau ja täuau; sest üpris suur ou S u heldus ja arm, mis
Sa mu wastu oled üles näitauud. Mina ei ole
sugugi kõige nende heategemiste wäärt, mis S a
minn wastu oled üles uäitauud kogu minu eluajal ja iseäranis sel mööda läinud «ädalal. Palju
head oled S a mulle küll ihu poolest teinud, aga
tuhatkord enam weel hingele. S a oled mind ristirahwa seas lasknud sündida, kus ma Sinu soua
ja tahtmist saan teada, tunda ja õppida, et ma
wõiksin omast patust peaseda ja igaweste õudsaks
saada. Mina lähen nüüd küll oma igapäewase
tööle ja talitamisele, mida Sina meie ajalikuks
ülesse pidamiseks oled seadnud. Õnnista siis
minu tööd ja talitamist; õnnista minn wäljaminemist, et selle juures mulle miski äpardust ega
kahju ei sünni; õnnista minu sissetulemist, et ma
uõuda oma tegemist, tööd ja talitamist wõin lõpetada, et ma selle juures miski patu ei ole teinud.
Sel päewal oled Sa, oh taewa ja maa öooja,
hinganud ja oma käte töö peale waataund, ja
waata, see kõik oli wäga hea. Mis pean aga mina
waene patune ütlema, kui ma oma töö ja talita-
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nlise peäle tagast waata» ja mõtlen, mis ma sel
nädalal olen teinud? Mina pean oma pattusid
meele tuletades seda õhates õigeks tunuistama,
et minu töö, tegu ja talitamine Sinu ees ei kõlba;
sellepärast palun ma wärisewa südamega: Heida
armu minu peäle, ja aima mulle kõik minu patud
andeks. Kinnita mind oma püha Waimu läbi,
et ma paremine ennast wõin tulewal nädalal patn
eest hoida. Ära tüdi ka mitte ära mulle head
tegemast, waid Sinu arm ja heldus olgu minu
peäl igaweste Jesuse Karistuse meie Õnnistegija
pärast. Amen.
Hieie Isa, kes Sa oled taewas n. t. s.
Wiisil:

Ma tahan jätta maha.

Oh juhata ja saada Meid täna heldeste, J a
isalikult waata Met' peale armsaste, Kui Sa mei'
juures oled Siis õnn on meiega, Kui Sa meid saatma
tuled Siis lähme rõõmuga.
Su sõna walgus seisku Mei' waimu silma ees,
Ja igal ajal paistku Siin meie südames, Sns wõime
julged olla See ilma würsti ees, Kui wõtab peale
tulla Ta lauged Iesu wäes.

Laupäewa õhtul.
Wiisil:

Kes Jumalat iri ia\tb teha.

Ufy uädal ou uüüd mööda läiuud, Oh Jumal,
Sinu armu wäes. Sa oled seda head mull' teinud,
Et hiug mul alles ihu sees! Nüüd tuhat kord ma
kiidan Sittd, Et Sa weel elus hoidnud mitto.

Tiit saadik on Jehowa aitnud, Ta arm ep ole
wäsinud; 3a on mind söötnud, jootnud, katnud, Ka
kurja eest mind kaitsenud. Seepärast, et ma elan weel,
Tull' kiitust laulab minu keel.

Pühakirja tunnistus.
(Tato. l. 34, 5.)

„Iehowa ingel lööb leeri nende ümber
üles, kes Teda kartwad ja peästab nad lahti."
Palwe.
Tiuil armu wäes, oh armas taewaile Isa,
olen ma jälle seda nädalat lõpetanud ja selle
ilädala wiimist õhtut näha saamid. Ca oled mind
kiilini siiamaani aitanud, oh aita siis ka edespidi,
nii kana, kni Ta mnllc weel eln kingid. Sina,
oh Issand, tnnned ja tead kogn mn eluaja eksitused ja nleastmised, ja kni paljn neid on. Oh
Jesus, ära arwa neid mnllc mitte süüks ja ära
nnhtle mind mitte omas tulises wihas. Mina
tean, oh Issand! kni hirmus patt Tinn meelest
on, sest kogn maailma, ja minu patnd ajasid Tind
risti siirma. Kahetsedes langen ma Sinu ette
põlwili ja palun nende pärast tuhkas ja põrmus
andeksandmist. Kustuta minn selle nädalist ja
kogn eluaja patn oma wõla raamatnst ja kirjnta
minn nime oma eln raamatnsse, et ma elu kirjas
oleks igawese elu ja õnnistusele. Oh anna mulle
rammu ja jõudu, et ma pattu hoopis maha jätaksin, ja nii wiisi üksi Snllc elan. Mina tallan
Tind kõigast südamest Tinn heategemiste ja heldnfe
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eest, mis Sa mulle oled teinud, küll ihu ja hinge
poolest. Sa oled mind ja minu omaksid kõige
häda, kurja õnnetuste eest hoidnud ja kaitsnud,
oh hoia ja kaitse siis ka mjnd kõiki sellel ööl, tulewasel nädalal ja kogu elu al, nii pitkalt, kni Sa
meile eln päiwi siin armu «jal jagad, ja kui meie
surma tunnike tuleb, siis auua meile onnist lahkumist ja wii meie hingesi taewasc Jerusalemma,
selle igawese tõutud maa Kmaani, kus miski häda
ega waewa ja ka surma enam ei ole, ja kus Sa
kõikide silmamee pisarad wõtad ära pühkida, ja
neid rõõmustad selle õnnistusega, mis ühegi silu:
ei ole uäinud, ega kõrw kuuluud, see, kõik peab
meile osaks saama, kui meie Siud oleme kartnud
ja armastanud. Seda tee oh armas taewane
Isa. Amen..
Meie Isa, kes Ea oled taewas n. t. s.
Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha.
Uks nädal on mriid jälle möödas, Ma weelgi
alles elu-teel, Sa Issand üksnes seda tead, Kui palju
teed weel täimata, (ihk paistab pea haua pealt Vtu
rist ja teiste wahelt sealt.
2>a, Issand, üksnes tunned südant, tita minn
mõtted kaugelt näed, Slõit minu elu-tee Sul teada.
Kui Sa mind siit nüüd koristad, Kas Tinn õndsa
taewa saan, Wõi igaweste hukka lä'cn?

||. Sööma laulud ja palwed.
Tule

aj Enne sööma.
Issaud Jesus meile ile wõeraks, ja
2
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õnnista seda rooga mis S a Meile oled armust jäganud.

Amen.
*

*
*

Issand Jumal jt taewane I s a ; Õnnista
oma rohkeid andeid, mis Sa meile ihu ja hiuge
kosutamiseks armust jagad, sekõ õnnista seda Jesuse
.^ristuse meie Õnnistegija pärast. Amen.
*

Igaüks,
Halleluja.

*

#

kellel õhk on, see kiitku Iehowat.
*

*

*

Kõikide silmad ootawad Siud, ja Sina annad
neile nende roa omal ajal. Sa teed lahti oma
käe, ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. Amen.
W i i s i l : Oh Jesus «ristus, tule Sa.
Oh Jesus, jaga heldeste! Sa oma rooga lastele;
Siis õnnistuseks tuleb fee Mis Sina annad ihule.
W i i s i l : Veda kallist armu sõna.
Andkem tänu Issandale, Kes ka praegu heldusest
Iägand rooga laua peäle, Kinnitada igameest.
Oh nüüd. armas Issand, kuule Oma laste palumist, Meie seltsi lauda tulla, Toitma ihu, hingekest.
W i i s i l : õnnista ja hoia.
Jesus, tule seltsi ka, Rooga laual õnnista! Jaga
ihul' palukest, Kosuta ka hingekest.

b.) Pärast sööma.
Meie täname Sind, oh taewane I s a ! —
Sa oled meile ihu rooga annud, oh anna meile
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ka edespidi meie ihu toidust ja tarwidusi oma
rohkest ja heldest käest ja ära lase meie tinge
nälga jäeda, waid toida seda oma püha elu sõna
mannaga. Amen.
*

*

*

Jehowa kiitust peab mu suu rääkima, ja
kõik liha peab Tema püha uime kiitma ikka ja
igaweste. Ameu.
*

#

*

Miuu hing, kiida Issandat, ja ära unusta
mitte, nlis Tema sulle head on teinud. Ameu.
*

*

*

Tänage Issandat, sest Tema on hea ja Tema
heldus jäeb igaweste, igaweseks ajaks. Amen.
Wiisil:

Oh Jumal l Vinu p«al.

Meil oled annud Sa, Su andi wõtada, Et ihu
ei saaks waewa, Mis keelaks nõudma, taewa. Sa Isa
muret kannad Ja toidust meile annad.
W i i s i l : Oh I«sus, Kristus tule Sa.
Oh toida taewa mannaga, Mu hinge, nii kui
söötsid Sa, Siin ihu, mis sai kosutud, Ja uuest jälle,
kinnitud.
M

|||> Suurte ptyobe ajal.
Kristuse tulemisel.
W i i s i l : Nüüd risti kogudus.
Oh süda rõõmusta Ja Loojat auusta, Ta näeb
%*
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lu häbet taewast Tind tuleb peästma waewast, Ta du
sulle annad J a patu süüd tõik kannab.
Äiõif Sinu patu süüd Ta tuleb maksma nüüd
S a ennast ei uwt aita Gt onia waenlast wõita Ta
käes on Wõnnus, wägi Ka põrgu hirmu nägi.
Pühakirja tunnistus.
(1 Tim. 1, 15.)

„Ustaw on fee sõna, ja kõige wastuwõtmise wäärt, et Jesus Kristus maailma sisse
on tulnud, patusid õndsaks tegema, kelle seast
mina kõige ülem olen!"
Palwe.
Issand Jesus Kristus, Sina oled maailma
sisse tulnud, et meid peasta ja lunastada, patust,
surmast ja kurati wäest. Siua oled seda kõik täitnud, mis algamisest Jumal juba esimiste inimestele
paradiisi aedas kuulutas, et naise seemnest see
pidi sündima, keS wana man pead rõhns. —
Mida kõik wana seäduse usu isad ja pühad prohwetid pitki silmi oliwad ootauud ja lootnud, see
kõik ou uüüd Jumalast tõeks tehtud ja wäga auulikult täidetud. Nüüd wõib Siioni tütar üpris
rõõmus olla ja hõisata, et see taewalik kuningas
ja hinge peigmees juba on ilmunud. Oh aita,
et ka meie Sind kõigest südamest wõiksime wastu
wõtta ja Sulle omad südame uksed lahti teha,
kuhu Sa wõiksid sisse tulla, et seal omale aset
teha, elada ja walitseda. Hoia ja kaitse mind, et
Sa meie südameid tuimad ja külmad ei leiaks ole-

niast uxiib et meie Siuu tulemise wastu ettewalmistud okU, uii tui ueeo wiis tarka ueitsid, kellel
usu õli oma lampides oli kui peigmees ueid tesk
öö ajal pulma kotta wiima. Seks auua meile
oma püha Wlliinu ja aita meid ka walmis olla,
kui Sa teistkorda saad tulema, et Sa meid siis
wõiksid leiba walwamas ja palumas olema ja et
meie Sinuga saaksime selle igawese rahu ja rõõmu
riiki, mis Sa kõikidele osaks tahad anda, kellel
Siuu tulemise päew armas ja kallis on ja kes
nskns Tinn wiimist tulemist ja auu ilmumist ootawad. Oh auua ja aita, et ka meie Siuule
kiidu lauludega wastu tõttaks ja hüüaks: Hosiauua Taweti Pojale! Kiidetud olgu see, kes tuleb Isfauda uimel, Hosiauua kõrges! Amen.
W i i s i l : Armas Jesus awita.
Ärka patust üles siis, Sest nüüd tuleb Sinu
J u m a l ! Seisa lauldes Tema ee*, Kes toob elu fuillud loomal. Ta on walmis surma kandma Ning su
eest end äraandma!
Tänagu, kes iial wõib, Jumalat, fee armu Isat,
Kes meil' Poega anda täib; Tema sees oleme wagad!
Nuu nüüd olgu Jumalale Kõrges uiug ka Iefusele!

Jõulu, ehl: Jesuse Kristuse sündimise ajal.
W i i s i l : Amen. Jesus Kristus elab
(Ehl: ..Walwage!" on meie Looja.)
Auu nüüd olgu Jumalale J a rahu tulgu maa
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peäl' jälle Ning inimestest hea meel. — Inglid laulwad kõrges taewas, Ehk meie siin lveel maa peal
waewas: Küll pea oleme ka teal, Kus Tee on ülenbub, Kus täna sündinud: Jesus Kristus, Oh tule Ta
Nüüd meile ka, Ning wõta meid ka taewasse.
Omal wiisil.

1. Oh sa õnnistud, Oh sa rõõmustud Püha
kallis jõulu aeg! Ilm oli hnkkas. Kristus sai sündin'd:
Ristirahwas rsõmusta!
2. Oh sa õnnistud, Oh sa rõõmustud Püha
ingli laulu aeg! Petlemma wälja peal Kuuldakse see
heäl: Ristirahwas rõõmusta!
3. Oh sa õnnistud, Oh sa rõõmustud Pattustele õnneaeg! Jumal on liha — Kustutab wiha :
Ristirahwas' rõõmusta!
Pühakirja tunnistus.
(Luk. 2 , 11. 12. 14.)

„Auu olgu Jumalale kõrges, ja maa
peäl rahu, inimestest hea meel l Teile on täna
Taweti linnas sündinnd see Õnnistegija, kes
on Kristus see Issand! J a see olgu teile
täheks: teie leiate see lapse mähitud, sõimes
magamast."
Palwe.
^Auu olgu Jumalale kõrges!" laulsiwad
inglid taewa all Petlemma wäga karjastele esimist
Jõulu laulu. Tellcst kuuleme ja teame nüüd
meie, et Jesus juba siia maailma oli sündinud.
—Oh laulgem siis ka meie, et Kristus meile on
sündinud Petlemma lautas ja sõimes! Meie Issand
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ja Õnnistegija, kes taewa ja maailma on loonnd,
fcc on nüüd kni wäeti laps, lantas sõimes, koreda heinte ja õlgede peal. Oh kui ütlemata suur
wõis küll nende waeste karjaste rõõm olla, kui
uad iugli suust ueid rõõmu sõnnmid knnlsiwad:
„Teile on täna Taweti linnas sündinnd see Õnnistegija kes on Kristus see Issaud!" - Armsad
hinged! kas ei ole siis ka teie ja meie kõikide rõõm
niisama sunr et Jesus meie patu wõlgade tasumiseks uiaailma on sündinnd, et meid oma Isaga
äralepitada? — Oh seda armn imet ja heldust!
Püha Kolmainn Jumala Poeg on alwas weiste
lantas ilmale sündinud ja ennast põrmusse alandanud! See, kes kuld kätkis ja siidi padjade
peal oleks pidanud puhkama, on kõige alwemat
aset oma sündimiseks walinud ja kõik meie immlikud noorused oma peäle wõtnud, et meie aga
wõiks patust, surmast ja kurati meelewalla alt
peaseda ja igaweste õndsaks saada.
Oh astugem siis ka kindlas usus nende wäga
karjastega waimus Petlemma weiste lauta ja pa«
lugem oma Loojat ja Õnnistegijat, et Ta ka meie
peäle halastaks ja meie südant omaks eluasemeks
wastu wõtaks. Oh hing; kummarda siis ka Iesust
oma Issandat, kuningat ja Loojat, keS oli enne,
kui taewas ja maa saiwad loodud ja Tema püha
sölla wäega ette toodud. See sõna, mis alguseS Jumala juureS ja Jumal ise oli, see on nüüd
kõige suuremal maailma ja taewaste imel inimesekS saanud ja' ueile, keS Teda nüüd südamest
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ttaötu wõtnud, annab Tema meelewalda Jumala
lapseks saada. See olgu siis ka täna fee meie
kõige suurem ja ülem Iõulu-rõõm, et meie selgest
annust ja Jumala ütlemata suurest heldusest oleme
Tema (Jumala) lapsiks saanud! Oh armas Jesus!
Ole ja jäe ka sellel kallil öösel ning «endel kallil
Iöulu-pühadel ja kogu meie elu ajal ja igaweste
meie omaks. Amen.
Wiisil:

Oh Jesus Kristus tule Va.

Til sõime [niites seisame Su ette waimus heidame, Ta kallis neitsi lapsuke 3Hug meie armas
Jesuke!
Tu Mudimine saadab'tõest Kõik kurbdust meite
südamest, J a kuuleme kõik rõõmuga: „XtiV sündin'd
Ouniotegija!"
Winid kuuldaks kõikis paikas kai. Et Kristus
füudiud ilma peäl'; Sest et need inglid taewast ka
J u seda teada annawad.
Nüüd meie õndsus ligi saab, Patt, kurat, surm
ka taganeb; „Anu ulgu meie Jumalal' J a rõõm ning
rahu ilma peal!"

Wana aasta wiimsel õhtul.
W i i s i l : Oh Jesus KriSws tule Sa.
Riiiid aasta iätte lõppeuud; Sest ole Jumal
tänatud, Et hädast, õuuetusest Sa Meid aitsid läbi
armuga.
Test kuule meie palwe healt, Oh Jesus, T u auujärje pealt, Ja anna armust audeks weel, Et oleme
käu'd patu teel.
S u Waimu läbi kihuta Meid kitsa tee peal
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kõndima! J a kustuta kõik wanad süüd, Uut südant
armust kingi nüüd.
Mui elu meile jätkad Sa, Siis meie eest hoolt
kanna ka; J a tnleb surm see aasta sees, Siis aita,
Jesus, abimees!
J a wii meid üles taewasse; S u igawese rõõmusse; Koik loana on siis lõppenud, Uus elu ou siis
alganud.

Pühakirja tunnistus.
llaw. l. 103, 2.)

„ M u hing! kiida Iehowat, ja kõik, mis
minu sees, Tema püha nime. M u hing!
kiida Iehowat, ja ära unusta mitte Tema
heategemisi ära."
Palwe.
Oh Issand! Kiidu ja tänuga peame meie
ütlema: Siiamaale oled Sa meid aitanud! Sinu
käsiwars ei ole mitte lühikeseks jäenud, waid Sa
wõtad meie peale halastuse ja armuga armu
heita. IäNe on meie elus üks aasta mööda jõudnud ja meie ühe hea sammu oma surma ja hauale
lähemale jõudnud, ja meie ei tea, kas meie ühe
aasta pärast enam siin maailmas wiibime. Vteie
kohus on Sind aga kõige selle eest kiita ja tanada, sest mis Sina teed, see on õieti ja hästi
tehtud. Sinu arm hoidis meid kogu see aasta,
ja meie ei tea, niis see tulewane uus aasta meile
saab tooma, kas risti koormat wõi wagusaid rahu
päiwi, sest et see meie silmade eest on warjule
pandud. Sina Issand aga tead seda, sellepärast
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palume meie Sind kõigest südamest, oh lase meid
seda uut aastat meid Sinu auuks ja kiituseks elada
ja mööda saata niug hoia ja kaitse meid kõige
kahju ja kurja eest. Kaitse ka kõiki ristirahwast
ja õuuista oma püha soua kuulutajaid ja õpetajäid, et et nad seda teeksiwad, mis nende kord
ja kohus ou. Hoia meid ka sõja ja kõige külge
hakkawa haiguste ja häkilise surma eest, et meie
ilma ettewalmistamiseta siit maailmast ei lahkuks.
Õuuista oh Issand, ka meie kallist Keisrit ja
tema abikaasat uiug kogu Keiserlikku perekonda
armulikult. Auna temale pitka eluiga, et ta Sinu
tarkuses ja kartuses oina alamaid wõiks walitseda.
Wala oma püha Waimu kõige maailma peale, et
kõik rahwad, suguharud ja keeled Siud wõtaksid
kiita, uüüd ja igaweste. Amem.
Meie Isa, kes Sa oled taewas.
Wiisil:

Sull', Sull' Jehowa tahan laulda.

Uks aasta ou nüüd jälle mööda, Ning nicic
omal haual ligemal; Oh wennad, tunnistage seda,.
Kuis Ta meid kandis risti, rõõmu all! Ei Jesus jätuud, ei Ta iäta ka Meid, were pärast tahab aidata.
Siis tahame uüüd julgest minna, Jehowa tõutuse
kepi na'al Senni kui ükskord saame sinna, Kuö õudsad rõõmsast laulwad Isa-maal! Kui aeg ning aastad
ära lõpnud on, Siis hakkab weel Siioni päris õnn!

Uuel aastal ehk Nääripäewal.
W i i s i l : Neil oma sõna õnnista.
Mu armas, kallis Jesuke. Siin palub Sind S u
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lapsuke. Sell' uuel aastal wõta Sa Mind hoida rohke
armuga.
Oh armas Jesus, Sinuta Ma olen waene alati,
Oh tule ise minule Sell' aastal abiks heldeste.
Oh Jesus, ma ei lase Sind, Enne kui õnnistad
Sa mind! Oh õnnista, oh õnnista Mind — õnnista
— Sa armuga!

Pühakirja tunnistus.
(Gam. 7, 12.)

„Siia maale on Jehowa mind aitanud!"
Palwe.
Oh Jumal ja I s a ! 2inu ja Sinu armsa
Poja, meie Issanda Jesuse Kristuse uimel algame
meie seda uut aastat. Ole ka sellel aastal meie
truu elusaatja ja abimees, nii kui Sinu arm ja
heldus igapäew meie wastu uus ou oluud. Meie
oleme nüüd küll uue aasta sisse astunud; kuna
see meil kõigil aga teadmata on, mis ta meile saab
toouia, kas head wõi paha, õnne wõi õnuistust,
risti wõi wiletsust, terwist wõi elu ehk ka koguni
— surma. Meie anname ja jätame seda kõik Siuu
saatmise ja seadmise hooleks, sest meie teame, et
see kõik heaks peab tulema ueile, kes Sind kartwad ja armastawad. Aita meid aga usus kindlaks jäeda ja seda kõik rahuliku ja kannatliku meelega kanda, mis S a meile peale paned, sest et
S a ühelegi rängemat koormat peale ei pane, kui
ta suudab kanda. Oh kinnita meie usku, kui rist
ja wiletsus meid rõhub, et meie kiusatuse ajal
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axcitd ei lähe ega Vinu armu üle kaksipidi ei Hat'kalu mõtlema, £1) Issand! luule ka sel aastal
meie palweid ja õnnista meid kõiges meie ettewõtmiöteö ja talitamises ja lase meid nõnda elada,
et sellest üksnes Sinu püha nimele wõiks auu ja
kiitns tnlla. Oh kaitse meid kõiki armnliknlt, ole
see aasta ka kõige haigete ja snrijate troost, et
nad 2inn sisse nskndes siit maailmast lahknwad.
Wõta kõiki leski ja waesid lapsi oma armu kaismise alla, et nad üksnes ^innlt abi otsiksiwad,
sest et neid ja meid kõiki ükski muu ei wõi awitada tni Süta oh Issand! J a wiimselt, kni meie
wiimne tnnnike tnleb, siis wõta meit siit hädaornst oma taewa riiki, kus S a meile aset oled
walmistanud Jesuse Kristuse, oma armsa Poja,
meie Issanda läbi. Amen.
Wiisil:

Nüüd olen mina põhja leidnud.

Ma tunnen tn Hat tänn andes: 2u halastus on
lõpmata! Ja tunnistan Tall' kiitust lanldcch Ei annil
wäärt ep ole nia, — J a siiski inina elan' weel, J a
saan 2'utt armu armu peäl.
Oh aita jäeda mind Su omaks J a Sinn jiiuvcr
Jesuke! Oh wõta mind 2u surma palgaks, J a loo
mind uueks, armuke! (5i nõua innud sini ilmas ma
^m Sinu jälgis kondida.

Kolmekuninga päewal
Wiisil:

Ma tulen taewast ülewelt.

1. Kolm tarka õhtul uägewad Tu koidu tähte
jiilgawad, Nad tundwad ja on rõõmsad ka Su risti
'ogndnsega.
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2. Need targad, kes un paganad. Jerusalemma
tõttawad^ Nad püüdwad Iesnst leida soalt Israeli
auujärje peält.
3. Nn mitn täna päewal ka Ann paitust Iesnst
otsiwad; Kes aga järgest elamas, On klchki murtud,
füoanns.
4. Petlemmaft, kus ep ole auu — See on ning
oli Isa nõn — Need targad nii kni meie ka, Tealt
peame Iesnst otsima.
:>. Oh sünni meie südames. Ta meie kattis
hinge mees! J a lükka wälja pimedust, <ttrnt julgust,
kõrgust, tigedust.
6. Kus Tina elad. elab ka Tee lapse õigus
Sinuga. Ta südant patust puhastad, Kes snrnud,
neile elu tood.
7. (Si ole, armas «Jesuke, M u l kulda ega wiirüki, M i s aga mul on, annan ma: M u südant tema
koormaga.

8. Mn patu willu mirriga, Ning wnruki, mu
palwed la, Reid panen täna päewal ma Tn jalge
ette nutuga.
9. Tiiski ka waata kulda teal, Tee on mu usk
Tu surma peäl'; Ma usun. et Ta, Jesus Krist'. Mu
Looja, Peasisa oled tõest.

Pühakirja tunnistus
(Matt. 2. 2. -

Ies. «0. 1. 8.)

„Kus on sündinud see Juuda rahwa
kuningas? sest meie oleme Tema tähte näinud hommiku maal, ja oleme tulnud Teda
kummardama. — Tõuse üles, saagu Sa
walgustud, sest Sinu walgus tuleb, ja I e howa auu tõuseb S u üle, — ja paganad
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peawad S u walguse järel käima, ja kumugad see paiswsr järel, mis Sulle tõuseb."
Palwe.
Oh ' Issand! „.ftn8 on sündinud see Juuda
rahwa kuningas?" Nii küsisid need kolm tarka
Jerusalemma linna jõudes, kuuinga Herodese käest.
Nad arwasiwad, et maailma Õnnistegija ühes kuuinglikns kojas pidi ilmale olema sündinud. Nad
ei wõiund seda sugugi aimata, et maailma Lunastaja ja kuningate kuningas, alwas weiste lautas
ilmale oli sündinud ja koreda heinte ja hõlgede
peal puhkas. — Sealt aga saiwad nad kirja ja
tähetuudjate läbi kuulda, et Kristus Petlemmas
pidi süudima, mida nad ka pärast tähe läbi ülesse
leidsiwad. Meil ei ole nüüd aga Sind enam
tarwis tähe järele otsida, waid meil on Sinu
püha Sõna selleks täheks, et Sind wõime otsida
ja leida. Aita meid, et meie siis Sinn püha sõna
tähe järele käiksime, kunni meie Sind leiame ja
waimus kummardada wõime, kus meie oma südamid Sulle kingiks toome, sest et meil kulda, wiirukit ega mirri ei ole, mida Sa meie käest ta ei
nõuagi. Taewa inglitelgi oli suur rõõm. Sinn
sündimise üle, oh kui ütlemata suur peaks siis weel
meie rõõm olema, sest et Sa mitte inglite waid
meie heaks maattma sündisid. Oh Sa helkjas koidu
täht Iesse soust, paista ka minu pimeda südamesse
ja walgusta seda oma armu walgega, et ta ka
Sinu taewa walgusest walgustatud saaks. Hoia
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meid kõige patu ja kurja eest, mis meid ihu ja
hinge poolest hukka saatawad. Siml püha Waim
juhatagu meid, et meie saatana pettuse wõrkudesse
ei lauge. Sest Sirni, oh Jesus, ütled ju ise:
„'.Viiua olen maailma walgus." Oh lase siis ka
oma armu walgust kõikidele paista, kes pimeduses
ou, ja hüüa oma wägewa healega kõige iuimestele: „Tõuse üles, saagu Sa walgustud, sest Siim
walgus tuleb, ja Jehowa auu tõuseb S u üle, —
ja pagauad peawad S u walguse järel käima, ja
k^iuiugad see paistuse järel, mis Sull tõuseb!"
Amen.
W i i s i l : Kes Jumalat nii laseb teha.
Hta ruttan Sinu annil juure Kes wõib mind
mutini aidata I Snl on inu hinge pära''t mure, Sa
nwid ning wõtad halasta. Mui kurat, maailm, liha
meel Viind kiufawad, siis aita weel.

Suurel Neljapäewal.
Wiisil:

Oh armsad hinged, armu taimed.

9)tii Jesus, kes Sa enne fnrma Sel lviimsel
kailnatuse ööl^ Kui tõttasid Ta silmil heitma, Seal
Keticmanw Õlimäel: iKeid oled siis weel meeles
kannud 3iing elu rooga meile jätnud.
Nii mitu kord tni seda sööme, Saab uneks
Sinu mälestus; Nii mitn kord kui alandame S u
lana ees — on arm uus; S u weri, fnrm nrng kibe
walu Toob surnud hingel jälle elu.
Nit kallid armu warandused, On ^esus Sinn
lana peal! Kes rojcrfed ning hädalised, Need tuleni,
sini on abi weel! Sn arm on wäärt, et inglid klitwad Ning järgest Halleluja laulwad!

Pühakirja tunnistus.
(Lul. 22, 15. Marl. 14, 22—24. Vatt. 26, 26—28-1.
Kor. 11, 23—29. Johann. 6, 55—58.)

„ I a Tema (Jesus) ütles nende wastu:
Mina olen südamest igatsenud. Paasatalle
teiega süüa, enne kui ma kannatan. J a kui
nemad soid, wõttis Jesus leiba, tänas ja
õnnistas, murdis ja andis neile, ja ütles:
„ Wõtke sööge, see on minu ihu." J a Tema
wõttis karika, tänas ja andis neile: ja nemad jõid kõik sealt seest. J a tema ütles
neile: See on minu weri, see uue seaduse
weri. mis mitme eest ärawalatakse, pattude
andeks andmiseks, seda tehke minu mälestuseks.
Sest nii mitu kord kui teie seda leiba sööte,
ja sest karikast joote, siis kuulutage I s fanda surma seni kui Ta tuleb."
Palwe.
Armas Issand Jesus! Oh kui suurt armastust oled S a tänasel päewal meie wastu ülesuätuud, Sest et S a meile oma kibeda kannatamise ja
ja hirmsa surma lnälestuseks püha õhtu söömaaega
oled seaduud, sest nii tihti ja nii sagedaste kni meie
Sinn püha ihu sööme ja werd joome, peab see
meile ka üheks meeletuletamiseks olema, Siim
hirmsa kannatamisest, mis S a meie ja kogu maailma pattndc pärast oled pidanud kannatama.
Aita, et meie seda õieti kalliks ja armsaks mõis»
taksime pidada ja seda pühitsemises, õiges usus,
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südamlikus armastuses ja alauduses wastu wõtame
ja ct meie ilma ettewalmistamata ega uskmata
meelega Sinu armulauale ei tuleks, ega seda euestele uuhtluseks ei söö ega joo, waid, et meie
südaiuliku patukahetsemisega Sinu püha ihu sööks
ja werd jooks, uii et see meile igawest elu ja
õnnistust saadaks. Aita meid, oh kallis Issand,
et meie selle juures, kui Siim püha õhtusöömaajale tuleme, Zinu kibedat kauuatamist ja surma
elawalt meelde tuletame, ja ennast Sinu omaks
anname. Sinu ihu ja weri autku mulle jõudu
patu wastu wõidelda ja Sinu järel käia, kuni
meie ükskord Sinu juures taewa lauas saame
istuma, kus meie igawesest elupuu wiljast ja eluwee kaewust sööma ja jooma saame. Seda aita
meid oh armas Jesus, et meie Siuu ihu ja were
osaliseks wõiksime saada. Amen.
W i i.s i l :

Su hing, oh Jesus, tehku mind.

„lUu juure tulge!" katsud Ta
ülleid igapäew
ja armuga; See püda Issand belduiest Suurt lugu
peab patustest.
Ei taha tenia meie käest, Waid annab meile
armu wäest Mis meile tarwis puhtuseks J a pühitHiieks, õiguseks.
Ta katab lauda Patastel' J a auuad pulma
kuube neil. Kes pattudest ou waewatud Saab Temast õigeks mõistetud.
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Snurel Reedel.
W i i s i l : Kui waatan Sinu ristt peale.

sini waatan waimus Stolaatdit 2ec wsitlemife
paiga peäl; 3ec on küll hale 'fübcmiclc, Mis Jesusa qa sünnib seal; Kaseda nähes Päike leinab, Tekk
tenipliö lõhki käriseb, J a kaljud lõhfwad; snrmld
tõnswad Ja kangeste maa wäriseb.
Oh, wauks Iefu' surma nägu, Mu hinge sisse
iganiest' Ob seisake Ta suul armu tegu Nüüd iga
tnnd mu südames.
Oh kuis wõin uüüd Tal' tärni
anda? — sMu surma süüd ta wõttis kauda, Sest
õndsaks saada loodan ma.

Pühakirja tunnistus.
(Iohcnn. I. 2i». — Ichann. 'lm. 5, 12).

„Waata, see on Jumala Tall, kes maailma patud kannab! — See Tall kes on
ära tapetud, fee on wäärt, et Ta wõtab
wäge ja rikkust, tarkust, rammu auustust,
auu ja kiitust.
Palwe.
£r) hing! tõtta siis ka sina täna waimus
Kolgata mäele ja uuta tema risti aN kibedaid stllnawee pisaraid, sest Sinu, minu ja kogu maailma
patud lõiwad meie Õirnistegija risti, fest muidu
ei oleks ükski inimene wõirnid patu, surma ja kuradi meelewalla alt peaseda uiug õndsaks saada.
Seda tegi Tema finn eest, mis teed sa Temale
selle wastu?! — Ta lautas armastusega oma
oma armu käed laiali, et sind oma kaeudla wõtta
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ja enesega ühendada. Tema hale süda keeb jargcste patuste wastu. Ta ei taha, et ükski
Tema püha werega ostetud hing hukka peaks miuema, waid hüüab ühte lugu igaühe südame ukse
peäle koputades: „Tulge kõik, kes teie waewatud
ja koormatud olete, mina tahan teile hingamist
saata!" J a jälle: „Weel taewas maad oh miks
sa wälja jäed!" — Rutta siis oh hing! Tema
risti alla ja otsi sealt oma koormatud südamele
hingamist, sest kõk on nüüd tõeks saanud mis prohwetid ammu Temast waual ajal on ette kunlutamid, et .Eristus pidi kannatama ja ristipuu peal
kõige maailma patnde eest surema ja neid seega
äralepitama. Ka ristija Johannes ütles Sinu
poole näidates prohweti wiisil: „(^nnäe, see on
Jumala Tall, kes maailma patud kannab!" —
Ehk küll kurat oma pilkajate läbi Siud risti peal
weel teutas ja pilkas, said sa siiski, oh Eluwürft,
tema üle wõimust ja rõhusid tema kauda, uii kui
Paradisi aedas Jumal esimese inimeatele oli ettekuulutanud, km nad patn sisse oliwad languend,
uüüd wõime meie öölda: ^Sunn, kus ou sinu
astel? põrguhaud, kus on sinu wõimus? .Eristus
ou surma ära wõitnud ja meile elu ja igawest
õnnistust walmistanud, km meie Tema sisse usume
ja oma liha ja kurje himusid euestega risti lööme.
Kes oma südant aga nüüdki weel kõwaks teeb ja
Tema risti ja wiie haawa seest armu ei otsi,
need lööwad Teda uueste risti ja neil ei ole
miski kasu Kristuse risti surmast, ega Tema kalli
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äralunastamise tööst waid neile on Tema surm
neodimiseks ja noil ei ole ühtegi osa pahade osasaamisest oga patndo andeks andmisest, waid nad
peawad igaweste hutta minema, sellepärast pööra
patust ja otsi omale Jesuse were läbi pattude
andeks crnomtft, ot wõiksid armu leida ja ükskord
igaweste õndsaks saada. Amen.
Wiisil: 5t3il were tilgad Ehk: Omal wiisil.

Oh Jesus, ot 2n surma näau Mu hinge paistaks igawest! Oh ot 2n lunastuse togu CS;i kustuks
minu südamest! Sest on mul palja tänu anda; 2u
weri jooksis minu eest; Toe wõib mnt haigel terwist
auda 3cmg peasta patu surma soost.
tiks ftlmapilk 3 u surma näha Mis sünnib minu
wõla. eest, Wõib walu fees uriud rõõmsaks teha! See
kallissöna: «Teie eest!" — See on mu iulgus, rõõm
ning rahu. Mu usu põhi, lootus ka: Muud minu silda
ärgu püüdku Kui pesust oina ristiga.
Rüüd tulgu furm, oi karda mina, Tost J"tf ou
minu surma surm; Surm tood mull' head, ta wiib
uiiud tinna, Kus ammu läinud minu arm, Mli
peäsnud hing on Iefu süles
Mu ihu magab mulla
soos; Sa äratas mind jälle üles, 2ii*, kui kõik seiswad Tema eos.

Lihawõte ehl Kristuse ülestõusmise pühal.
W i i s i l : Nüüd ristirahwas laulage.

£h ülestõusnud VluwürftMis tänu annan S M e
Et omast ülestõusmisest 2a andsid elu mullo, M ü d
wõill ula jällo röõmugn 2u jalgo ette rutata, 2tud
igaweste kiita.

.
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Ei surm 2inb wõinud surela, Sa olid üle surma
(5lst risti peäl till! waluga 2a pidid hinge deitma.
Seega on ohwer ohwerdud, Za Ksa wiha lepitud,
Ja hinged, lunastatud.
Müd wöiyle suure rõõmuga Vuurt püha pühitseda, (St meie Onnnistegija, On mmdnud surma oda. Kui laskis ennaft risti peäl &l\\ walusaste tappa seal,
Ja lepitas maailma.
Pühakirja tunnistus.
(Matt. 28. 2. 3^.)

„ I a waata, suur maawärisemine sündis
sest Issanda ingel tuli taewast maha, läks
haua juure ja weeretas kiwi ukse eest ära
ja istus sinna peale. Tema nägu oli õtsekui wälk, ja tema riided walged kui lumi.
J a ingel ütles naeste wastu: Teda ev ole
siin, T a on üles tõusnnd, nõnda kui Tema
on ütelnud; tulge tänna, waadake fee ase,
kus Issand on maganud."
Palwe.
kiituse ja tänuga tuleme meie Sinu püha
pale ette ja hüüame inglitega: Jesus on surnust
üles tõusnud ja meile sellega elu ja hukkamiuemata põlwe saatnud. Km mõnda suurt jumalikku
imet süuuib siis ou ka kohe inglid wäljas. Kristus on oma haudas olemisega ka meie haudu
pühitsenud, mis meile uüüd waikseks magamise
kambriks ou saanud. Oleks Kristus hauda jäeuud, siis ei oleks ta meil ülestõusmise lootust
oluud ja meie oleksime pidanud oma haudadesse
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jäema, aa,a et Kristus hauast ülesse on tõusnud,
siis tõuseme meie ka wiimsel päewal oma haudadest, kui Tema hääl meid kutsub. Sina Jesus, oled
see ülestõusmine ja elu, ja kes Sinu sisse uskudes sureb, see peab elama, ehk ta küll sureb. Oh
ärata siis ka Issaud Jesus, minu mullast ihu wiimsel päewal üles ja seleta minu halwa ihu ja
tee oma äraseletatud ihu sarnatseks, sest et ma
Sinu näu järele oleu loobub ja Sina ise minu
sisse elawat õhku oled puhunud. Aita meid ise
oma püha Waimu wäega, et ma mitte hukka ei
lähe, waid igawest taewa rõõmu wõiksin maitseda,
mis Sa kõige oma ärawalitfetud hingedele oled
walmistanud taewas oma isa jnnres. Lase mind
osa saada sest esimisest ülestõusmisest, nii et teisel
surmal minu üle miski wäge ega wõimust ei ole,
nii et ma wõiksin selle taewalikal õnne osaliseks
saada, millest pühakiri ütleb: „Mis ühegi silin ei
ole näinud, ega kõrw kuulnud, ja mis neile osaks
saab, keda, Sa oled ärawalitsennd. Oh I s sand aita, et ka meie nende ärawalitfetud hingede
hulka saaksime arwatud taewas, kus meie sulle
üht kiituse laulu teise järele saame laulma! Amen.
Wiisil: Mu südamest ja Mttlest.

Nüüd ellast kes fum'd olid. Mu Jesus, Eluwürst! Sa täna hauast tulid, Ei hoolind wahidest;
Su wõidu lipuga Käid Sa meil Jesus, eele, Ning
juhatad meid teele, Su riiki minema.
Küll lauldaks suures rõõmus Su pühast nimest
nüüd, Nn siin, kui kõikis ilmas. — Kus iial patu
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süüb On hing« koormaks saanud, Seal täna rõõmustakse. Tu kiitust kuulutakse. Kes elu jälle tuoud.
Su tõusmisest ou tuhnid, Et meie wennaks
faan'd, KeS Siud ja muud ei ruumid: Need lvaefed
paaanad! -jftüüd oled nende maal tfa, elupäike, tõusnuo, J a elu neile toonud, Kes oli Uinna all.

Kristuse taewaminemise eht Suurel
Risti päewal.
Wiisil: M u eest tundis Jesus hinge häda

Waimus, tahan minna Olnnäele, Kus mu Cn=
nistegija Soowib niitmist rahu jüngritele, Lahlub
nendest armuga. Imestades tahan seisma jäeda J a
nii üksisilmi sinna waata, Kus mu Jesus pilwe peal.
Kaub filmist ära seal.

Pühakirja tunnistus.
Lul. 24, 50. 71,)

„Aga Tema wiis neid wälja Petawast
saadik, ja tõstis omad käed üles, ja onnistas neid. J a see sündis, kui Ta nei onnistas, lahtus Tema neist ära, ja Tema wõeti
ülesse taewa."
Tänasel päewal oled 2a, meie aun Issand ja
kuningate Kuningas, jälle ülesse taewa läinud, ja
istud nüüd Jumala oma küigewägewawa Isa parmat käel. Sinu jüngrid oliwad knrwad, leinasiwad ja nutsiwad, kui Sa nende juurest tahtsid
ära lahkuda. Aga S a oled nende südamed nende
arulsa troosti sõnadega rõõmustanud: Mina lähen
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oma ja teie Isa, oma Jumala ja teie Jumala
juure! Mina läheu eel, teile oma Isa majasse
ascmid walmistama. Neid trööstirikkaid sõnu oled
Sa ka meie wastu rääkinud, oh armas Õuuistegija. Ka meile oled Sa neid armsaid troosti
sõnu ütelnud ja oma jnmalikkn tõutust annud. Ka
meie oleme nüüd Jumala seltsi rahwas ja tema
rõõmu osalised, sest ka meie heaks oled Sa ülesse
taewa läinud ja meile seal aset walmistanud. Dh
aita meid siis ka õiete siin maailms Sinu järel
käija, Sinu oma jumaliku eelkäija jälgedes, et
meie mitte üksnes Sinu uime kandjad, waid ka
õiged järelkäijad oleksime. Aita meid walwades
ja paludes oma elu teed Sinu järel käia, kuni
Sa meid oma auuriiki wõtad ja nieid Talle pulmakuuega ehitad, et meie ka seal oleksime, kus
Sina oled. Seda aita, oh Jesus! Amen.
W i i s i l : Jumal wägew walitseja.
taewa läinud Jesus Kristus, Waata ineie peäle
sealt. Sa, kes ükskord wanais lstus, Kuule meie
palwe healt: Õnnista, kes' elus olid, Õnnista, kes
juure tulid!
önms, rõõmus, rahul waewas On, kes loodab
I e f u Peäl'; Sureb ta, siis elab taewas Igawefes
rõõmus seal. Kes ei tahaks himustada Tenia juure
taewa saada?

Aga siiski, armas Jesus! Patt meid waewab
hirmsaste! Sull on teada meie kurjus. Peasta mind
sest heldeste! Aita surmast elu sisse Meid, oh arwas
Jesus ise!
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Nelipühil.
Wiisil: Edast, «dasi.

Walgusta,:,: Püha Waim oh n»algusta Neid,
kes ilma pimeduses Kernuad praegu eksiteel, Patu
wõrkus, rumaluses, Pole tunduud, mis on õige weel.
Walgusta. :,:
Tule Sa,:,: Nelipühi tulega, Põleta kõik lvana
ära, Mis ei kõlba Sinule, Kauta maailma kära, Mis
wõiks uõtru saata kõrwale. Tule Sa.:,:
Awita,:,: Oma suure wäega, Kauta kõik põrgu
wõimust Auua wäge palwete, kosuta meid taewa rõõuiust, Mis saav wtlmals kätte lahkeste. Auuta. :,:
Kuule Sa, :,: Kui siin wagad õhkawad, Wõta
palwed, kanna taewa, Pane Isa ette neid, Lõpeta
kõik ilma waewa, Tule ikka rõõniuotama mind Kuule
Sa. :,:

Pühakirja tunnistus.
Ioh. 3, 1. 2.

„ I a pärast seda peab sündima: M a tahan oma Waimu wälja walada kõige liha
peäle, ja teie pojad ja teie tütred peawad
prohweti wiisil rääkima. — J a ka sulaste
peäle ja ka ümardajate peale tahan ma neil
päewil oma Waimu wälja walada.
J a lui Nelipühi päew kätte sai, siis oliwad nemad kõik ühel meelel koos. J a taewas sündis kohisemine, otse kui kange tuul
oleks puhunud, ja täitis kõik koja, kus nemad istnsiwad. J a neist nähti kui lohutud
tule keeli, ja fee seisis igaühe peal nende
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seast. J a nemad (jüngrid) saiwad köit täis
Püha Waimu ja hakkasiwad rääkima teisi
keeli, nõnda kui Waim neile andis selgesti
üles r ä ä k i d a . " — Nposu uQ. 2,1-4.

Palwe.
Annab Fssand Jesus! meie kiidame ja tanäme Siud kõigest südamest, et Sa oma tõutust
oled täitnud ja püha Waimu oma apostlite peale
wälja walanud ja ueid uuclo inimesteks ja omaks
pühaks liikmeteks teinud. Kui neid, mi täida ka
meid oma püha Waimuga, et Ta ka meid kõige
tõe sisse juhataks ja meie jumalik trööstija oleks.
Jah, lase teda meie peal hingada, et kõik meie
elu walgustatud ja pühitsetud saaks, et meie
kui wiljakaudjad oksad Siuu, selle õige wiinapuu
külges haljeudame, õitseme ja käimist wilja kanname. J a kuidas S a oma püha Waimu wäljawatamise läbi koguduse oled ehitauud, uii et põrguwärawad seda ära ei pea wõitma; uõnda lase
siis ka meie südametesse Sinu riiki oma püha
Waimu läbi tulla, et meie kui elawad liikmed,
Sinu, oma Pea külgi jäeme igaweste. Oh kallis
püha Waim! Tee meie tallal oma Jumalikku tööd,
aja wälja kõik pimedust meie seest, kauta ära
lõik pattu mis meie sees walitseb, muuda meie
lõikde südant ja meelt, uuenda meid oma I s a
lläu ju Jesuse Kristuse auu sarnatseks, ja loo
meie sisse oma taewalikku tarkust, puhast õigust ja
õuuist rahu. Kolmainus Jumal ja Isa! auusta
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ennast meie juures oma püha õnnistuse rohte waraudusega, anna et ta meie juures täna Nelipühid oleksiwad ja meie seda kallist tõotust maitsta
saame, et Sinu kallis püha Waim saab wälja watatud kõige liha peale. Oh õnnista siis ka meie
juures oma püha sõna kuulutamist, ja anna meile
selle kaewu weest jnna mis oowab igawese elusse
ja meid sinna taewa linna saadab, kus meie ühest
auust teise saame muudetud. Amen.
W i i s i l : Oh Jesus! Sinu walu.

Cl) tule Waim nüüd tule, Mu sisse elama,
Too rõõmu kurbadele. Et püha rahuga )iad wõiksid
palweid teha. Silma loecö usu wäes, J a waimus
ette näha, Kus kallis palk on ee*.

Saani päewal.
W i i s i l : Armas Jesus, armastaja.

Hosianna! Halleluja! Püha kiri on mu toit!
Pimeduses walgustaja. Waimulikas sõjas wõit.. Oh,
mu kallis Jesus, anna, (5t ma ikka selle seest Sinu
tahtmist, ©titti sõna Kuule» usun südamest.
Olen eksind siin maailmas Ning ei leia õiget
teed; Olen põlg'tud teiste silmas teotud köit minu
tööd: Siis Su Püha sõna näitad, Kitsast teed mu
hingele, Trööstides kõik kanda aitab, Mis on raske
minule.
JOUn rahast, warast waenea Pealegi weel tõbine,
Allo ning kehwa inimene. Suures hulgas üksiue:
Sinu soua on mu rikkus, Minu terwis, tarkus ta,
Älinu seltsimees ja õigus, @eft ma elan rahuga.

Oma sõna walgust jäta, Kallis Jesus! niiiUo
weel, Et iniiib fuvi ilm ci pota, Kell' nii Iibe, petis
feel; (5t ta minu turi liha, Kurja waimu kawalus,
(ŠH RUH mulle kahju teha; Püha Waim mu kinnitus.

Pühakirja tunnistus.
(Lul. 1, 68—79.)

^Kiidetud olgu Issand, Israeli Jumal,
et ta on tulnud katsuma ja äralunastamist
saatma oma rahwale. J a on meile äratanud õnnistuse sarwe oma sulase Taawet:
soost (Nõnda kui tema on rääkinud oma
püha prohwetite suu läbi, kes maailma algusest on olnud.) Et T a meid v'di ära peästma
meie waendlaste käest, ja kõikide käest, kes
meid wihkawad, ja meie wanemate peäle ha«
lastama ja oma püha seadust meele tuletama,
wande järele mis T a on wandunud meie
isa Abrahamile, meile anda, et meie oma
waendlaste käest ära peästetud, ilmakartmata
Teda pidime teenima pühitsuses ja õiguses
Tema ees kõige oma eluaja. J a sina lapsuke, sind peab Kõgekõrgema proywetiks hüütämä; sest sa pead Issanda pale eel käima,
Tema teed walmistama, et õnnistuse tundmist anda Tema rahwale nende pattude andeks andmiseks; meie Jumala südamliku halastuse läbi'; miska meid on tulnud katsuma.
See, kes tõuseb paistma neile, kes istuwad
surma warjus, et meie jalad oige rahu tee
peäle saata."

Palwe.
Cl) Issand!
2a saatsid oma eelkäijaks ja
tee Valmistajaks ristijat Johannest, kes nii kui
koit päewa walguse eel pidi kauna ja suuremat ja
ülemat walgust inimestele ette kuulutama. Nõuda
on Iohannesse sündimine Jesuse sündimise eel.
Prohweti sundimine kuulutab Fumala Poja süüdimist, kes maailma tuli ära peästma patust, surmast
ja kuradi wäest, sellepärast hüüab ja kuulutab Johauues ka pärast iseenesest, et ta Issanda tee
valmistaja ja hüüdja heäl siiu maailma kõrbes ou.
Ta tegi ustus ja waimu wäes jutlust ja walmistas seda wiisi Issanda Jesuse auuliku tulemise
wastu teed, ristis neid kes uskusiwad ja tasandas
Issanda teerajad. Johannes ristis weega, aga
Jesus pidi tulega, see ou püha Waimuga ristima.
Ka ütles ta ettekuulutades, et see, kes pärast mind
tuleb, see on suurem minust, ja mina ei ole wäärt
Tema kinga paela lahti peästma. Ka oli ristija
Johannes wäärt arwatud Jeesust ristida, ta oli
ka see kõigcsuurem prohwet, waua ja uue seaduse
wahe ajal, kes Glia waimus ja wäes jutlust pidas ja rahwast õpetas, nii kui temast juba ammugi ettekuulutatud oli. Oh laskem siis ka eunast Jumala sõnast ja selle õpetajatest maenitjeda
ja noomida, et teie wõiksite meelt parandada ja
igawese eln wilja kanda, nii et teid wõiks saada
wäärt arwatud ära põgeneda tulewase wiha eest,
et teie igaweste hukka ei läheks waid õndsaks
saaksite. Amen.
s

—
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Nuu liitus olgu igawest

Küll saawad ükskord hõiskama, Kes Sinu 'abi
ootwad; J a südamest Sind täitama, Kui taewas
Sulle laulawad: „Nüüd olgu Jeesus kiidetud, Kõik
waeudlased on wõidetud, Ta soua on, neid löönud.

4. Riigi ja Kroonu pühadel.
Wiisil'

Jumal maa ning taewa Looja

Issand luäqelo hoolekandja Annad wõimust kuuiugail.' Saadad helde õuueaudja Nõuda rahu alamail,' Käänab ära õnnetust Tood meil' õnne, siqidust.
3tõnda oled Sa ka annud Meie Keisril' walitsust, Tema hooleks tallel' pannud Kallist rahu
õnnistust Kõige riigi rahwale, Meie laste lastele.
Lase, meid sest rõõmustada, Kiita Issand, Sinu
hoolt, Oma Keisrit armastada Truust näita omalt
poolt, Et Sind, Issand, kiidame, Keisrile auu auuame.

Püha kirja tunnistus.
„Iehowa l Sinu tugewuses rõõmustab
kuningas , ja kui wäga rõõmsaks saab tema
S u abi pärast!"
Palwe.
Oh kuningate Kuningas ja isandate Issand!
kes S a taewad ja kõige maailma riigid walitseb ja
kelle käes see kõige ülem meelewald on, Sind
palume meie waata armuga meie armsa ja kalli
Keisri ja kõige tema suguwõsa peale ja aita ja
anna teniale jõudu jn wäge, et ta Sinu püha
Waimu wäega oma alamaid suudaks kõige tõe,
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tarkuse ja õigusega walitseda, nii et meie kana
ja õnnelikult tema Walitsuse alla wõiksime elada.
Auna temale õuuist rahuliku walitsust! Pitkeuda
tema clupäewi oma püha uime auuks ja meie
õuneks ja õnnistuseks. Aita ka meid, arnias J u mal, et meie tema truuid armastajad, jumalakartlikud ja sõnakuulelikud alamad oleksime ja et meie
seda alati meeles peaksime, et ülemad Sinust on
seatud. Test: Kes ülemate wastu paneb, see
paneb Tinn püha seaduse wastu, aga kes wastu
panewad, need saadawad iseeneste peale nuhtlust.
Oh Jumal! õnnista ja kaitse meie kallist ja armast Keisrit ja kogu tema riigi r a b a s t ja meid
kõiki.

Amen.

W i i s i l : Nüüd paistab meile launiett.
Oh kingi rahu Keisrile, J a tema suguwõsale,
J a armu õnne taewast. Kui mures on siis rõõmusta,
Ja kurlvastufes jahuta, J a peasta kõigest waewast.
Tugew, wägew Olgu Tema walitsema riigi kasuks,
E t meil õnn ja rahu asuks

5.

Nelrutt palwe ehl Kroonu
teenistuses.

W i i s i l : Su hing oh Ies»«! tehku mind.
1. Kes on see kaugem sõjamees? — Kell' elaw
ust on südames, Kes üksi wõitleb Iesu wäes, See
on see kangem sõjamees.
2. Saul kõige oma wäega Peab Koljati eest
kohkuma; Seal tuleb Tawet karjane J a wõidab teda
hõlpsaste
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3. Küll uhke on suur luacitblaite, Ta wastane
on lapsuke. Küll suurustab ja ähwardab, J a siiski
pea õtsa saab.
4. Raudrne, kübar, kilp ja mõek On tüliks ees
kui wõidu aeg; Neid wiskab Tawet euefest Ja wõidab õige usu wäes.
5. Su halastus on minu kilp, Su soua minu
teraw uiõek. Näeb neid Mu hinge waeudlane, Siis
põgeneb ta kaugele.
6. Kui kerge on sell' nwidelda, Kes südamest
wõib uskuda; Kui laps ta isa hõlma all, Ei pease
ükski tema peäl'.
7. Sest tahan mina lõpmata, Oh Jesus, Su
ees wõidelda; Ou Sinu wägi minuga, Siis olen
ära wõitmata.

Pühakirja tunnistus.
(Talv' l. 125. I.)

„Kes Jehowa peale loodawad, need on
kui Siiom mägi, mis ei kõigu, mis igaweste

seisab."

Palwe.
Kõigewägewam Jumal ja Isa! Siin astun
ma waimus Sinu püha pale ette ja palun Sinult
omale jõudu ja abi omas teeuivtufes, millesse ma
Sinu püha tahtmise ja seadmise järele wäärt olen
olnud astuma, et oma isamaad ja Keisrit teenda.
Oh Issand! aita et ma Siim. jõuu ja abiga oma
kohusid suudaksin täita, mis minu amet ja kohus
mind nõuab. Selleks aita mind oma püha Waimu
abiga, sest et ilma Siuuta ei suuda ega jõua ma
midagi ette wõtta. Aita mind oma armuga kõiki

maailma eksitusi ja kiusatusi ära wõita, uii et ma
wäärt saaks arwatud wõidu-krooui kaudma. Oh
Issand! kui mulle ka kord ja kohus peaks tulema
oma Keisri ja isamaa eest sõdida ja wõidelda, siis ole
Sa ise miuu abi, tugi ja kiudel warjupaik, kelle
juure ma kipun, ja aita, et ma oma waenlast ära
wõidau ja wõimust saau. — Ja kui ma ka peau
laugema, siis aita ja auua armust, et ma igawest
elu ja õuuistust wõiu pärida; Sinu hooleks auuau ma ennast kogu ihu ja hiugaga.
W i i s i l : Jesus surma ärawõitja.
Tahad elukroom kanda Pead kindlast wõitlema. Lihal werel' armu auda, Saadab pea laugeina. Laia tee eest ennast hoia, Ziöila kitsa tee peäl
käia; Seisa kaugel õelusest, Hoia kurja seltsi eest.
2. Minu oma knri süda, Jesus, Sina tead küll,
Piinab mind ia teeb mull' häda, Rikntud on minu
meel. Kmjas ilmas rõõmustada, Pärast hõlpsast
õndsaks saada. Jah. see oleks mulle ka Äieelepärast
elada.
3. Sest, oh Jesus palun inina, Pühitse mind
igapäe'! Et mu silda wõtaks waata Iärgest Su pool'
ülesse; (St ma hoiaks, mis mul antud, Nõuaks,
mis mu waraks pandud; Taewa õnn ja elu-kroou
Olgu minu ainus rõõm.
1.

Teekäija palwe.
Wiisil:

Weri on meid ühendanud.

Iga hommiku ja õhtu Annab Jumal meile armu,
Kes Ta peale loodawad. Kõige wähemad kui loomad
On Ta loodud, on Ta omad. Ning Ta armu ootawad.
3
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Lilled taiab, linnud söödad, Ning kõik inimesed
toidab Helde Isa armuga, .ttõifi aidata ja näha,
Rikkaks ellik waeseks teha Wõib Ta oma wiiela.
Mis meil' tarwis, Tema teab, Wiiulast sammn
Tema seab, Meie juuksed lueb Ta! Meie pisaraid ja
nuttu ^iäeb Ta ja auuad armu' 2tiV, kes palub usuga.
Iäegu siis kõik mured maha; Muretseda ma ei
taha, Kunni Jumal elab weel. On mu süda turb ja
raske, Tema süda ou nii helde: Tänu annan nutu
peäl'! —

Pühalirja tunnistus.
<Zato. l. 91. 11.)

„Sest Tema tahab omad inglid sinu
pärast käskida, et nemad sind peawad hoidma
kõige su teede peäl"
Palwe.
Kõigewägewam ja armuline Jumal! waata
halastusega minu peale, kui ma sellel teel wiibin.
Sinu sõlla ütleb: .,Seft Tema tahab omad iuglid
sinu pärast käskida, et nemad sind peawad hoidma
kõige su teede peal. Käte peal peawad nemad
sind kandma, et sa oma jalga wastu kiwi ei tõuka."
Armas taewane Isa, ma ei tea seda sugugi, kuioas mu käsi jelle ree peal saab käima ja mis weel
kõik wõib ette tulla, seepärast palun ma Siud
alandlikult, wõta rninb armulikult oma hoole, warju
ja kaitsmise alla ja saada mulle omad pühad iug»
lid saatjaks, siis ei wõi mulle miski häda, kahju
ega kurja sündida, Sest: Ons Inmal meie poolt
kes wõib siis meie wastu olla. Hoia miud ka
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kõige kurja pettuse, maailma ahwatlemise ja kurati
kiusatuste eest uiug ehita miud oma usu kilbi ja
raudkübaraga ja sõdi ise minu eest. Kõnni ise
minu ees, mi kui Israeli rahwa ees päewa ajal
pilwe sanidas ja öö ajal tule sambas, et ma siit
maailma kõrbest selle igawese kauaani maa poole
oskan taia: näita mulle ise seda õiged usu teed
siis ma ei tomiota ega lauge. Ameu.
ItWj i|f i l :

Oh wõtlem Jumalat.

See armas Jumal nüüd, Ka wõtku muret kanda;
Meil rõõmsa südame J a kallist rahil anda! Ta pidaa.it meid ka 2itii iile* arlmaste. J a wõtkn hädast
±tä Meid peasta heldeste.

VII- Uue maja sisseõnnistamisel.
Wiisil:

Oh Jesus Kristus, tule ©ai

1. Onn selle elumajale, Kuö Ftnõtus Kõik on
kõigile, Test iga maja Temata, Sn waene, pime,
kole ka.
2. Onn, kui mees naise lastega, On ühes nõlls
uStns ka. .Sini nemad oma Issandat Ta käsku mööda
teeniwad.
3. £Jrm, kui sest majast nähakse Eestmärki muu
maailmale, et Jumalat seal waimus, tões Weel teenitakse armu wäes.
4. Onn kni }ta\t töu")tb kõrgesse Ka palwe ohwer kalliste. Kui Isa sõna pruugitud, Ta töö ja tegu
armastud.
3*
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5. Onn, kui seal peres hoolsuste Tööd kõigist
ikka tehakse, Kui nelnad ühe meelega On ühendatud
tõega.
6. Onn, kui seal ustioad wanemad; Nad õige
teele saadawad Ka latte lapsed hoolega, Ei keegi

neist siis hukka saa.

7. Õnn selle pere, niajale! Onn nende wanematele: Nad saawad täiest rõõiuuötud, J a uende lapsed õnnistud.
8. Sest tõutan ma tõega; kui kõik ilm jätaks
Teda ta, Siis tahan oma perega Iehowat ikka teenida.

Pühakirja tunnistus.
(Taw. Il 127, 1.)

,,Kui Jehowa ei ehita koda, siis hoone
ehitajad näewad seal kallal waewa ilmaaegu;
tui Jehowa ei hoia linna, siis walwab waht
ilmaaegu."
Palwe.
Oh Issand! Sina ise oled mind nii kaugele
aitanud, et meie seda uut hoonet walmis oleme
jõudnud ehitada. Aita, et meie selle inimese sarnatsed oleksime, kes koja ehitas, sügawaste kaewas
ja pani sellele kindla aluse; tui suur wesi tuli ja
selle koja peale rõhus, siis ei wõinud see seda
mitte liigutada ega oma aluse peal kõigutada, sest
et selle alus oli kalju peale rajatud. Aga kes
Jumalat ei karda ega armasta, on selle inimese
sarnane, kes oma hoone ehitas liiwa peale, ilma
kindla aluseta; kui nüüd suur woolas wesi wli
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puutus, siis lauges see maha ja selle koja langeunne oli suur. — Nõnda ka meie usu alusega
lugu, kui meie oma elu Jumala tahtmisega ei sea,
ega Siud oma uurga kiwiks ei wõta, siis ou meie
elu täieste wilets ja pime, sest ilma Jumalata ei
suuda ega saa meie miski asja korda saata! —
Aga kus majas Jumal oma püha Waimuga walitscb ja kus Kristus nurgakiwi ou, seal ou õige
walgustus; sest Issand ise ütleb: ^Waata Mina
panen Siionisse ühe ärawalitud nurgakiwi!" See
ou ^Iesus Kristus." Ja kui Jesus ütleb: „Ärge
muretsege ühtegi! Siis jaegu ka siin uudes majas
kõik tema hooleks, Tema warju ja kaitsmise alla;
küll Tema toimetab kõik hästi! Ameu.
Meie Isa, kes Sa oled taewas n. t. s.
Omal wiisil.

1. Õnnista ja hoia, Waimuga meid wõia, Oma
palet tõsta Sa, Issand; ja nieid walgusta!
2. Igal ajal jäegu Sinu rahu meile, Oma
Waimu anna Sa, Iesuga meid ühenda!
3. Amen, Amen, Amen! Iesu nime kiitkem;
Meie Issand oled Sa, Esimene, wiimne ka!

VIII Sündimise päewal.
W i i s i l : M« süda. ärka ül«s.
Ma palun: Jesus aita Ja elu teed mull' näita!
Sest Sinu armu läbi Mul üksnes lootus, abi.

Oh clnpäite Kesus, Mu hinge rööm ja mätas.
Oh paista 2a mu hinges, Siis fäiii siin Sinu lälges.
Mull' elujuhiks tule, Mu kepp ja tugi ole!
2 ii* pärast elu waewa, Wii meid, oh FefuS, taewa.

Pühatirja tunnistus.
(Taw. l. 136. 28.)

„Tänage taewa Jumalat, sest Tema
heldus jäeb igaweseks ajaks."
Palwe.
Armas taewane Isa! Kiites ja tänades astun ma sellel tähtsal hommikul 3inn pale ette ja
kiidan ja ,tänan 2ino kõigest südamest, et Sa mind
seda tallist päewa oled lasknnd näha jaada, kns
ma nhte uut eluaastat hakkan käima. £h anna
ja aita, et ma alati 3iuii meelepärast mõistaksin
elada, sest Sinu pühas kirjas on öeldnd: „^peta
meid meie päiwi üles arwama, et meie tarknst
südamesse saame." —£i) Issand! 3a oled minuga ka kannatannd, kni ma 2irnt waotll eksisin
ja õigelt teelt kõrwa läksin. 2a oled mulle terwist annud ja mind tänase päewani elada lasknud
et ma oma sündimise päewa näha sain, mida ma
täna Suul armu läbi pühitsen. 2a oled mulle
miuu sündimisest kuni siit saadik ütlemata palju
head teinud, mind söötnud, jootnnd ja taitsnnd.
Aita. et ma selle uue eluaastaga ka ühte uut
elu hakkaksin elama, mis üksnes 2nlle oleks puhitfetnd. Anna ja jaga mulle selleks, oh Issand,
oma püha Waimu walgust, kes mind walgllstaks
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ja pühitseks, et ma üheks uueks iuimeseks wöiksiu
saada, luis kõige hea tööle walmis ou. Oh aita
miud täna ja igal ajal seda meeles pidada, et
meie eluaeg siin maailmas wäga lühikene' on ja
unenäu sarnatselt, kui suits ja aur mööda läheb
ja ära kaub. Tee, et nia oma kallist armu aega
ega ueid päiwi asjata ära ei wiida, mis mul siin
maaillnas weel elada on, waid aita mind neid
päiwi walwades ja palndes mööda saata, mis 3a
mit((c omast suurest armust weel kinkida tahad, et
ma siis siit maailmast õndfaste wõin lahkuda, tui
2a mind oma juure tuled kutsma. Amen.
Wiisil:

Oh wõtkem Jumalat.

.Hui Sa MU elule, Weel tahad jätku anda, III
mõne waewaga Mind lased wanaks saada, Oh auna
käimatust; Miud ise juhata; — Et kui ma walluks
saan, Ka tirnneu auu sest.

Ristimise ajal.
Wiisil:

Mu südamest ja meelest.

„Mu juure tooge lapsed, Nad inulle armsad on;
Wii armas Jesus ütles, „Ma nende kilp ja koorn,
Ma lapseks sündisin Et hukka n'ad ei läheks. Waid
saaksid minu omaks, Seks ma neid kutsusin."
Sa lapsed sülle wõtad. Oh Issand heldeste,
Ja suud neil ise annad, Ja räägid armsaste Su
fees n'ad elawad, Su kallid pühad haawad Ka meile
eluks saawad: 3t'ad taewa pärijad.

Seepärast nüüd siis tooge 3ce laps ta rõõmsaste
Nüüd selle armu weele J a ärge fealage! Nüüd wõtab
sülesse Tee arinas Iefukene J a teda patust pestes
Teeb omaks heldeste.

Pühakirja tunnistus.
(Marl. 10, 14.)

„Laske lapsukesed minu juure tulla, ja
ärge keelage neid mitte, sest niisuguste päralt
on Jumala riik."
Palwe.
Armas Õnliistegija Jesus Kristus, kes Za
lapsi nii armastasid ja ueid oma juure käskisid tuua,
et neid õnnistada. 3iin toome meie ka seda lapsukest Tinn juure ja Sinu püha pale ette, et 2 a
teda wõtaksid õuuistada ja oma lapseks wõtta,
.sest et ükski muidu ei wõi Jumala riiki saada, kui
ta ei sünni weest ja Waimust. Oh õnnista siis
ka seda last oma püha Waimu wäe ja walgusega
et ta Siuu taewalikast õuuistuscst ja igawesest
elust osa wõiks saada, mis Kristuse Jesuse sees
on.

Amen.

Püha ristimise talitus.
Klomainu Jumala, Isa, Poja ning püha
Waimu nimel. Amen.
Armastatud hinged Issandas! Jumala sõnast
on meil teada, et kõik inimesed patu sees on sündinud ja igaweste hukka oleksiwad pidanud miuema,
klli Jesus Kristus maailma sisse ei oleks simdi-
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mid meid oma kibeda kannatamise ja surmaga patu
surma ja kurati meelewalla alt lahti pcastuud.
3iõnda ei wõi ka seegi lapsukene muidu Sinu riigi
osaliseks saada, kui ta uueste ei sünni weest ja
Waimust, milleks temal Kristuse armu ja abi waja
ou, mis Tema kellegile ei keela, waid kõiki oma
juure kutsub, käsib tulla ja ka tuua, uõuda kui
ka meie praegu seda lapsukest Sinu juure toome,
et 3a teda wee ja waimuga ristiksid, õuuistaksid
sa oma taewariigi osaliseks teeksid. Oh kingi temale
tõsist ja elawat nsku, et ta kõigest patu roojusest
puhtaks ja eemal saaks hoitud. Oh lase teda siis
ka Jumala auuks ja oma püha ristkogudufe kaswamiseks ja rõõmuks üles kaswada, uii et Jumalal
ja inimestel tema üle wõiks rõõm ja hea meel
olla. Auien.
Kuulgem siis Jesuse sõuu, mis Tema ise
meid pühas ristmises käsib ja on ütelnud:
„Miuule on kõik meclewald antnd taewas ja
maa peal; Seepärast minge ja tehke jüngriks
kõik rahwast, et teie neid ristite Inmala Isa,
Poja ja püha Waimn nimel ja õpetage neid
pidama, unda mina Teid kõik olen käskinud. Kes
usub ja keda ristitakse, see peab õndsaks saama;
aga kes ei usu, seda peab hukka mõistetama.
< aistija teeb risti tähe lapse otsa ja rinna
ette, üteldes:)
Wõta püha risti tähte oma õtsa ja oma
rinna peale, üheks meeletuletamiseks, et sind ris-
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tttarjc Kristuse nime peäle, kes fmu heaks on
risti löödud!
Wõtkem paluda!
Püha Jumal ja 3sa! Meie hüüame ja palume
Siud kõigest südamest selle lapsukese pärast, kes
Sinu ristimise annet nõuab, millel otstarbel meie
teda ka Smu püha pale ette oleme toonud. Wõtta
teda armuga wastu ja tee oma taewa riigi osaliseks ja püha ristikoguduse liikmeks, nõuda kui
Sa omas pühas kirjas oled üteluud: Paluge siis
peab teile antama, otsige, siis peate teie leidma,
ja koputage siis peab teile lahti tehtama. Auua
temale oma põhjatuma armu ja helduse järele
kõik, mis meie temale Sinu käest palume. Tl)
õuuista ja pühitse teda oma püha Waimu walgusega, et ta palju wilja wõiks kanda igawese
elusse. Amen.
l Sellepeale paneb ristija oma parema käe
lapse pea peale ja ütleb:)
Seda armu ja õnnistust palnme ka selle lapsele Jesuse enese palwega:
Meie Isa, kes sa oled taewas j . n. e.
Kuulgem siis ka meie kallid nsntnnnistnse
sõnu, mis peale ka meie oleme ristitud:
Meie usume Jumala Isa, kõigewägewama
taewa ja maalooja sisse, ja Jesuse Kristuse,
Tema ainu Poja, meie Issanda sisse, kes on saadud
pühast Waimust, ilmale toodud neitsist Mariast,
kannatanud Poutsiuse Pilatuse all, risti löödud.
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surnud ja mahamaetud, alla läiuud põrgu hauda,
tolmaudamal päewal jälle ülestöusuud furmlft,
ülesläiuud taewa, istub Jumala oma kõigewägewama Isa paremal käel, sealt tuleb Tema kohut
luõistma elawate ja surnute peäle, ja püha waimu
sisse, üht püha ristikogudust, pühade osasaamist,
pattude andeksandmist, liha ülestõusmist ja igawest elu. Amen
seesama püha ja õndsaks tegew usk käsib
ja teeb meile kohuseks, Jumalat üle kõige asjade
ja oma ligimest kui iseeuuast armastama.
Armsad waderid! Kas teie tahate, et see
lapsuke selle püha usu peale peab ristitud saama
siis kostke: jah. — Wadarid: Jah!
Wiita listin siud Kristuse kasu ja Tema
püha seadmise järele, N. N Jumala Isa, Poja
ja püha Waimu uimel. Amen.

Valwe
Armsad hiuged Issaudas! Aicie oleme seda
lapsukest nüüd Srnu püha ristimise osaliseks teiuud
ja Sulle pühitsenud. Lase teda, tui Sa temale
pitkemaid elnpäewi tahad kinkida, Sinu tuudmises, armus ja kartuses üles kaswada, ja wiiulaks
Siuu tõutatud taewariik! pärida, mis Ta meile
maailma asutamisest saadik juba oled walmistanud!
Oh hoia teda oma armuga ja juhata oma püha
Waimuga seda õiget walguse teed käima ja anna
temale wiimaks onnist lahknmist siit maailma häda-
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orust. Seda palume meie Siuu armsa Poja, meie
Issanda Jesuse .Eristuse pärast! Amen.
Meie Isa kes Sa oled taewas j . n. e.
Issand õnnistagu sind ja hoidku siud, Issandlasku oma pale paista sinu peale, ja olgu sulle
armuline; Issand tõstku oma pale finn peäle, ja
andku sulle oma rahu. Amen.
Jumala arm ja rahu olgu meie kottid ega. Amen.
W i i s i l : Risti rahwas laulage.

Oh kallis Onnstcgija! Mu helde Lunastaja,
Nüüd jälle uuest tänuga Su ette wõime tulla, Sa
oled meie lapsukest Ta päri* patu wigadest. Su weres
puhtaks pesnud.
Siis anna jõudu lapsele Maailma ärawõtta,
J a usu wäes julgeste Su riigi poole tõtta. Oh linnita! kui nõtruses Ta komistab, maailma sees, Su
jälgede fees käies.

X. Pulmade ajal.
A. Enne laulatamist.
Wiisil:

Nülib paistab meile kauniste.

Oh helde Jumal! walitse Neid, kes siin abielusse Su sõna järel heitivad. Oh õnnista neid helbiste, Et nemad ikka rohkeste Su abi, armu leidwab. Aita, hoida, Oma heldust, et Sull' kiitust
wõime auda, Rõõmsast oma koormat kanda.
Tee kindlaks nende tõotust, Ja anna tõsist armastust, Neil, kes nüüd kokku läh'wad; Et nukker meel
ja pahandus, Koik taplus riid ja tüdimus Neist ikka
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maha jäewad. Kata, toida, Helde Looja, Õnnetooja,
kui tööd teewad,

Et siis rõõmsast' leiba sööwad.

Pühakirja tunnistus.
(1. Vlof. 2, 24.)

„Seepärast jätab mees oma isa ja
ema maha ja hoiab oma naese poole, ja nemad peawad üks liha olema."
Palwe.
Armuline Jumal! kes S a ise püha abielu
juba paradiisi aedas seadsid ja ütlesid: „See ep
ole mitte hea, et inimene nffi on; ma tahan temale abi teha, mis tema kohane on " Sina roal*
mistasid Ewat, Adama küljeluust ja audist temale
naeseks, et nad Sind ühes koos pidiwad teenima,
kiitma ja tänama. See püha seisus on põlwest
põlweni, kuni maailm seisab. Ka täna tahawad
need noored inimesed selle püha seisuse sisse astuda ja ennast abielu sidemega ühendada. Oh
hoia ja kaitse neid selle eest, et nad seda oma
eneste nõu ega lihaliku meele järele ette ei wõtaks,
waid et seda abielu Sinu nimel ja Sinu käest
abi otsides ja nõu küsides alustasiwad. Anna
ja jaga neile ise oma püha Waimn tõe walgust,
kes neid juhataks ja Sinu kartuses ja armastuses,
tõe tee peale saadaks, nii et nad ilmaski Sinu
armust ei lahkuks, kui S a neile risti ehk wiletsnft peale paned. Ole täna ise meie seas nii tui
S a Kaana pulmas käisid ja nendega ise rõõmus
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olid. Selleks õnnista seda noort paari jn meid
kõiki, oh Iesns, sa õige hinge peigmees! Amen.
Wiisil:

Oh Jesus Kristus, tule Sa.

£1) helde kallis Jesuke
2 a lubad abielusse
Meid nüüd siiu maapeal elama. SOH I d u s , seks ueid
õnnista.
2ec Isa seadis taewa feest 2eda maailma algusest J a ütles: ei hea ole see, .Uui üksi elab inime.
Et aga mitu wiletsust J a mitu häda, k i r n u s
tust. Wõib abielus iuhtuda J a sildaut raskest waewata.
Me* iii* wõib jälle aidata
Ka kurwa südant
röõnmsta? 2 a üksi, armas Jesuke. SttS oled abiks
kõigile.
On see siis Sinu tahtmine.
Et miaa usun
kindlaste. Et 2a meid oled luuastau'd J a surmani meid armastand.
2est palun ma, oh Jesus, 2iud,
(5t oled armust aitnud mind: Oh jäe uüüd oma armuga,
2ell' päelval ja ka lõpmata,
Oh wütli oma hoolele
Mõik mis 2a annud
uiiuule, Vili ihu ja mu hinge ka, Alis luilastasid
werega.
Oh Issand Jesus! aioita. Et sellest paarist uäetsid ka, Et elaksid 2 u uieele heaks, — Seks ole ise
nende peaks.

B) Mraft laulatamist.
(Pruudi ehitamise juures)
Wiisil:

Edasi, edasi.

Rõõmusta! rõõmusta! Sest noor paar end rõõmusta! Issand, kes teid ühendanud Oma kalli armuga Ta teid keuast ehitanud Taewa kena pulma
kuuega, Rõõmusta! rõõmusta!

Tinn õnn, finn õnn Isscntdas nüid itta on;
Tema on teid laulatanud Ennast teie hingega; Teil
hädas abimeheks. Ka hinge põrgust luuastauud. Röõ-

musta. ISsandaS!
^Seepärast ehitage ennast, kui Jumala
ärawalitsetud, pühad ja armastatud, südameliku halastusega, heldusega, alandusega, tasandusega, pika meelega; kannatage teine
teisega, ja andke andeks teine teisele."
Palwe.
Armas Issand Jesus! 2a oled fcba noort
paari nüüd oma õnnistamisega õuuistauud ja ueid
oma püha sõnaga eluks ajaks ühendanud. Pruut
on nüüd oma peigmehele ehitatud, ja mõlemad
on rõõmsad. Oh aita stis ise, et nende rõõm
üks õnnis ja püha rõõm wõiks olla Sinu sees ja
2irnt armns ja et Sa neid ka ükskord wäärt arwaksid Sirni taewa riigi pulma riideid kandma,
kus nad Sinu pühaõhtusöömaaja pulma landas
igawest rõõmu ja õnnistust wõiksiwad maitseda,
mis ilmaski õtsa ei lõpe. Meie maapealne pulma
rõõm, mi tui ka rist ja wiletsus, lähewad kui uuenägu mööda, kuna aga taewane pulma rõõm igaweste kestab. Aita siis, oh Issand, ka meid
nõnda elada ja surra, et meie Sinu taewaalust
pulma rõõmust. 2irni juures, igaweste osa saaks,
kelleks olgu Issanda Jesuse Kristuse arm, rähn
ja õnnistns meie kõikidega. Amen.
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Teie ärawalitsetud.

lkhitage ennast kenast' Talle pulma :,: kuuega;
Lööge lahti ilma kärast, SJiü kui pulma :,: wõerad
ka, Et kes uäeb Teid, see tead Stutö teil himu ära
iniuna Iesu juure :,: taelva sinna.

D) Fulmamajast lahkudes.
3#fanb õunivtaqu Meid, ja hoidku
uslu luõtfu Armust kaswata.
Issand lasfii paoita
Armu palet
kõik wõiksid saada Peastmist hingedel'.
Kssand tõstkn wnmselt Oma pale ka
ja andku Oma rahu Ta.
2ii$ seal tatwa linnas
õndsad
Meile krooni toowad, lahkest teretes.
2elle lootusega Rõõnisast lahkume
jumalaga Armsast jätame.

ka;

Meie

meil', Et
Meie peäl'
Talle ees
Ja

nüüd

W i i s i l : Oh Jeesus KristuS, tule Sa
Wiüd lähme rõõmsast' kodu pool' Head inglid
käigu meie eel', Et need meil' teed saaks näitama
Hiit taewa poole ruttama.

XIX. Leerilaste õnnistamisel.
A) <FeerilaPse Kirikusse saalmisel.
W i i s i l : Sull', Sull' Jehowa tahan laulda.
Mii südamesse Kristus jäegu, Koit oma kiitus,
Jumal, kadugu, Ta ehtes hing Sull armas olgu,
Ma olen mindn paljas, iluta. Küll Temaga S a
wastu wõtad mind, J a ilma Temata S a põlgad mind.
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Nüid, Isa, täida minu käsi, Kui seda üles
tõstan paludes. Mõik anttu sinu täius ise, Mis usinals uiiud teels uiu püüdmistes 2iit nuua, kus ou
kuulda löpnmta: £1) Isa, Pojale Halleluja?
Kuule, mu laps, oma isa õpetust ja pauc
tähele, et sa saaksid Juniata riiki wastu wõetud.
Waata, sa pead wäga Taweti sõnadega oma Jnmaia poole hüüdma ja ütlema: „£h et mu eluteed Wimist, mu Jumal, saaksid kinnitatud, et
Sinn seadmised saaksid peetud!" )iõnda wõtab
sulle Jumal lisada päewade pitkendamist, ja elu
aastaid, rahu ja rõõmu, et su eluaegas heldus
ja tõde siud maha ei jäta, waid sulle julgust auuawad, su käed Jehowa oma Jumala poole wälja
sirutada. Tea mu laps, et sa täna teele astud
oma Issanda ja Äralnnastaja püha õhtusöömaajal, tuleta seda kõik meele, mio sa oma leeri
ajal oled õppiuud ja kuidas jiuu õpetaja ja hmgekarjaue sind ou maeuitseuud oma Issandat wastu
wõtta ja teenida. Tuleta meele, mis moodi
sa oma Issanda ihust ja werest pead osa wõtma,
et sa sest oma hingele igawest õnnistust tomlTib
pärida. Tea ka, uiu armas laps, et sind täua
üheks ristikoguduse liikmeks ja Issanda ummardajaks saab wastu wõetud. Ole usklik, pühitse oma'
süda Issandale ja pööra omad silmad ära, ilma
auust ja ilust; ära ole mitte ainult wäljastpoolt
hästi ehitud ja walmistud, waid tuleta meele, et
Issand Jumal su südant omale tabab pärida, et
sa igaweste Tema omaks wõiksid jäeda, Tenia
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'riikis ja leina all elada ja Teda teenida igaweses
wagaduses ja õndsuses. —
P a l u g e i!:
Oh Issand, 2a knningate kuningas! halasta
Sina ise selle nõdra taime peale, kes täna Sinu
püha armn-lanale tahab mina. Wõta Sina tema
südant omale kõlbawaks ohwriks walmistada,
nnenda ise tema meele wannu ja raja tema teed
oma sõna järele. Oh kuule tema ärdat palwet
ja wõta teda uueste sünnitada waimus; jaga temale oina arinastnst ja pühitse teda omale üheks
õigeks ristikoguduse liikmeks, et ta Sinu oma wõiks
olla ja Sinu riiki pärida. £1) Issand! ole Sina
tema warjnpaik, pelgn-linn ja ülem rõõm, et ta
muu asja peale ei mõtteks, kui Sinu peale! Oh
wõta uüüd seesinane noor hing armuga wastu ja
auua temale oma rohkest armust, et tema ainult
Sumle wõiks elada. Valmista tema hinge nõnda,
armas Issand Jesus Krisws, oma kalli kaunatamise, snrma ja ülestõusmise pärast, Amen.
Jehowa karjatseks ma hüüa» Ei saa mull'
puudust olema. Ta joodab miud — sest warju
püüan Seal rohu - maa peäl armuga. Mull'
uäitab puhta, wärske kaewu Seal lõpeb miuu uälg

ja janu, kui selle seest ma juua saan. Kui wahest
närtsib minu süda, (*i tunne siiski snrma häda.
Ma armu kaewu juure jäeu.
Wiisil:

Jeesus tule minule,

Issand Sinu õrnusist,
Walgusta mu hingekest.

Anna mulle täna tõest.

Püha

Sakramendi wäest l

*3 —
Lootos teele tõttan ma, 3tmi juure rutuga;
Sest 2a hinge toidust tõest Annad mulle rohkest käest.
Hosianna lauluga, Tulen 3ind nia tänama.
Püha taewa mannaga, Ta nin hinge kinnita!

AiriKuft tagast tusses.
Wiis Punshli noodi raamatus nr. 266.

Viu ninu taewas kirja pandud, Via olen lapseks arwatud, Via olen Isast armastatud, Ja Teniast
wastu wõetud. Via tahan ikka Tema armus
Tiin
lapselikult Hinaata, (5i muud ma tea oma£ rölmms,
Mnt halastusest rääkida.
Mui* ma 3titd, tänan, hinge hoidja, Et 2a
nii õndsaks tegid mind! Mind otsisid oh helde kaitsja,
Ehk küll nia eksind, põland Tind, 2a hüüdsid: „^ambnfeiie, oh tule!« S a Mure, Jesus läksin ma, Ja kostsin:
Karjane siin olen, Oh wõta mind ^ n omaks ka!
Kuis oled 2a mn wastu tõtnud, Mind röömus-»
tanud südamest; Kuis oled lahkest wcstu wõtuud,
Mind, teo 2u karja lämbute! Vlu haawu oledparaudauud, J a pannud Isa sülle mind, Ta kiitsid: „anmi
oled saanud, Ma oleu patust peästnud sind!"

Püha kirja tunnistus.

„Lanlge Jehowale intf laul, sest T a on
ime asju teinud : Temli parem käsi ja Tema
püha käsiwars on temale abi saanud.
(law. l. »8, 1. )

Palwe
Tänu ja kiitus olgu Sulle, oh Issand Jesus
Kristus! Taewas ja maa ja kõik loodus peab
Sind kiitma, 2\\ wäga suure helduse eest. Meie
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tõstame omab käed Sinu poole ja täname Sind,
Sinu ärarääkimata armu eest, mis S a meile oled
teinud. Oh Issand Sebaoth, wõta ka meie juure
jäeda igaweste, kes m'e S u ette endid röõmn
silmawee pisaratega alandame! Oh Jumal! kuule
meie palwet ja alandlikknsi palnmisi, mis siin
põrmns Sinu ette ohwerdame, ^ase oma pale
walgust meie peale paista; ole meile tueks ja abiks,
et meie julgeste ja kindla lootusega seda elu edasi
käime, mis meid igawese rõõmu sisse wiib. Dh
S a igawene elu! wala meie sisse armastust Sinu,
kui ka oma ligemise wastu, et meie Sinu kasw
mööda wõiksime elada, sest S a ütled: „Armastus
on kasu täitmine!" Kuule mu Issand ja Jumal!
meie ihaldame kõigest südamest Sinu äraarwamata
õnnistust, mille eest meie Sind kiita, tänada ja
teenida tahame, Sinu ärarääkimata auu pärast.
Jah, Issand! Sind kiitkn kõik rahwas, ja kõik fu«
guharud ja laulgu rõõmusteles ja ütlemata suures rõõmus, Sinu püha nime auu. Amen.
®|i i f i I: Nüüd surnu Uba matame.
Kui mõtlen ma S u armu peäl'
Seal suure
Zielja päewa õöl, Kui surma minnes armsast seal,
Sa mõtlesid weel minu peal.
Kui ma sest tahaks' rääkida, Sest sõnad saaksid
puuduma; Eks ma küll teda kurwastana — Ta
surmani mind armastand.

Ma olen waimus jtba uäin'd, Kui Ta mu eest
on surma läin'd, Kui Õlimäel ja kohtu all Seal
kannatas see püha Tall.

—

85

—

3a oli werest punane J a siiski lume parwane
Ma panin waimus tähele Koit, miö Ta ütles minule.
Ta audis suud umll' armsaste J a ütles, mittu
pruudike! Mu luu ja liha oled sa, Test soodau sind
lnu werega.
Ta oled mulle kihlatud J a igawest mu'ft armastud. Ta pead ilma lõpmata Mu juures taewas
elama
sieed sõuad nit kui tuluke Mul käisid läbi südam e! Mu süda hakkas sulama I a Iesu armu tänama.
Oh Jesus ! olgu kiidetud 6 t oled luei' eest furmatud J a oma ihu werega Meid söödad, joodad
armuga.

12. Pihti ja lauarahwa laulud ja
palwed.
W i i s i l : Viion kaebab suures hädas.

Tulge.kui teid Jesus hüüab Ta ou armu Hallikas'
Kõiki õndsaks teha püüab, Kes on alles lonkamas
Kellel patt siin waewa teeb, Oma wiletsust ka näeb.
Tellel' on Ta kui üts sõber, Trööstib teda, kui ou
uõder.
Ei tee rõõmu Iesusele, Kes maailma armastab;
Ei see saa Siioni mäele, Kes Ta südand kurwastab.
Kes ei käi Ta järele, Ei fee kõlba temale. Kurjad.
Teda ei saa näha, Ega Temal' rõõmu teha.
Tulge kõik, kes tundwad janu, Wõtku ilma Hinnata. Kellel südames on walu, Tulgu, Ta wõib
aidata. Ta on arst ja abimees, Kõigesugu häda sees;
Kõiki Tema armust söödab Eluweega rohkest joodab.

Pühakirja tunnistus.
^Seft ma tahan hinge, mis märga tahab. kasta ja iga kurwa hinge täitaIerem. 31, 25.
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Palwe
Fsfand, kõik ou Siim, niis taewas ja maa
pcal. Heameelega tahan ka mina waene põrmuke
ennast 3nl(c ohwriks anda ja igaweste Sulle
jäeda. Issand mu Jumal, oma südame wagaduses annan ennast täna Sulle, hnkkaminemata teenistnscks ja sõnakuulmiseks. Wõta mind wastu
sellefinatse alandliku ohwriga. Sina oled ka ühes
omas püha õhnsöömaajas, ühenda ennast selle sees
minuga, et selleks tuleks õnnistns minu suremata
hingele. Issand, ma toon Sinu äralepitamise altari peäle kõik omad patud ja eksitused Su iuglite
nähes, sellest päewast saadik, millal ma ilmale siin*
disill. Süüta 3a kõik neid põlema, põleta neid
ära oma armastuse tulukesega, ja kanta ära kogu
minu pattude rooja märgid, puhasta minu südant
kõigest ülekohtust ja anna mulle jälle oma armu,
millest ma ilma jään oma üleastumiste pärast.
Auna mulle kõik andeks ja wõta halastades mind
rähn suuandmsele wastu.
3JK8 wõin ma oma pattude pärast muud
teha, kui et ueid alandlikult ülestnnnistan ja et
neid Sinn käest ilma lõpmata andeks palun. Ma
hüüau Siud appi, kuule mind armulikult, oh mu
Jumal! Ma wihkan oma pattusid kõigest südamest,
mida ma iialgi enam ei taha teha. Minn meel
on wäga hale nende pärast, mida ma kogu oma
eluaeg tahan kahetseda. Anna neid mulle armust
audeks ja lunasta mu hiuge oma kalli werega!
Amen.

Wiisil:

Minu süda rõõmustelc.

Lunastaja, 2iuu haawad, Need mull' warjupaigaks jäälvad. Nende stsfe ma end heidan,
Ja
lõik kurja ärawöidan. Minu süii 3uir haawad saatis.
Weri, mis 2u küljest jooksis See 011 wõlga kustuta»
lmd, Hinge põrgust luuastanud.
Nüüd on tee meil' lahti tehtud, Kõiki Tallo
pulma tutstud. Algu itfsfi wälja jäegu, Ega mmaiusest õölgu: Mind oi roõi Ta wastu wõtta, Ega
patust puhtaks peota. Kõigil, kell' 011 hingehäda, lulgu
uskus armu saama.
Tema arm on lõppemata, Ta unud sööta, Ta
wõib joota. Olgu sinu patu kogu Enam weel •fui
meres liiwa. Koil Ta tahad andeks anda J a sind
omas süles kauda; Nii, et rõõmu pärast hüüad:
Wõta südant, kui tad' püüad.

Eune llrmulaualc minemist.
W i i s i l : Siion kaebab suures hädas.

Zlesus, Sinu juures olla See on üksnes minu
rõõm. Sinu clu-jõele tulla Tahan kui 3n nälgmd
loom. kolida mind 2n ihllssa, Jooda mind 3 u
werega, (5t ma Sinu heldust tunnen, J a 2uU' ihu,
hiuge auuau.
Südames ma tunnen walu, (5t ma oleu eksiliud. Mõik uill waew ja kõik mll elu kiinita oll kadilllud. Nasle on see elli siia, v>n weel rohkem
põrgu Piiu. 2ee mli südant loaga waewab Ja mu
hiilge peale kaebab.
2irni juure tahan jäeda Jeesus jäe ka minule,
Kõik mu mure ou 2»U' teada, Teda kaeban Siuule.
Sina ainus abimees, Aitad mind uni häda sees
Test Tu peäle järgeft loodan, J a mu uälgiu'd hinge
joodan.
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Pühakirja tunnistus.

Jesus ütleb: „Mina olen see elu leib:
kes Minu juure tuleb fee ei pea nälga nägema, ja kes minu sisse usub see ei pea iial
janutama"
(Johann. 6. 35.

Palwe.
Oh Issand Jesus! Kui suur ou usklikude
sildauie õnnistus, kes kui wõeras Sinu laua juures seda kallist rooga suhu wõtab; miska Temale
muud ei auta ega pakuta, kui siud ennast, kes
sa oled Tema armastatud ja Tema kõige ülem
ihaldamine. Mullgi oleks snur õnnistuse rõõm
sellest, kui Su pühas ligiolemist kõigest südamest
uutaksin sa patnkahetseja Mahtaleenaga S u jalgn
silmaweega kastaksin. Aga knst wõtta seda püha
hoolt? kust leida silmawett uii rohkeste? (*t
ometi süda minu sees palawaks saaks, ja suures
röõnius nutma S u pale ja S u püha iuglite ees,
sest S a oled saakrameuti sees tõeste mu ligi
leiwa ja wiina all. Su Inmalikns sclgnses Sind
näha,'/ei kannata minn ihnliknd silmad, kogu maailmgi ei wõiks seisma jäeda Su kõigeülema suuruse ja üpris wäga suure auu paiste ees. Mind
oled S a aitamas mu nõtruse sees, sest, et saakramendis salaja ennast näitad. Sina oled siis tõeste
mn päralt ja ma kumardan Sind, keda inglitki
taewas kiuu^rdawad, mina ehk küll alles uskus,
aga nemad jnba palest palesse.
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Amen, igaweste jllege Iefu Juure, ja ka saage
Uks süda,' waim ja ka üks meel- Wõtke Temale auu
auda, J a palju usu wilja kauda Tiiu käies kitsa eluteel, Tiiu uutu-oru sees On teie seltsimees, Luuastaia Kes werega teid lepita On wõtnud oma Isaga.
Kahte asja tunnen ma aga enesel wäga
tarwis olema sellcsiuatses kurjas maailmas, milleta ma siin turjas maailmas ei wõi olla. Jah,
ihu patu pacldest alles wõrgutud, on mull tarwis
toidust ja walgustust. Sellepärast oled Sina mu
waesele oma püha ihn ja were, mu hinge kinnitamiseks annud, ja oma sõna pannud mu jalale
lambiks ja walguseks mu jalgtee peale. Ilma
nende kaheta ei wõi ma koguniste mitte
õiete elada, sest Sn sõna on mn hinge walgus
ja Sn sakrament on mu elu leib. Neid ehk wõitsin ehk ka kaheks (seäduse lanaks nimetada) mis
Sa oma püha koja kõigepühama paika oled pannnd. Teine on püha altari laud, mille peal on
eluleib, see on Kristnse kallis ihn ja weri, teine
on Inmala käsn laud selle püha õpetuse sõnaga,
mis õpetab õiget usku ja aitab kõigepühama
rahu ja rõõmu sisse saada. Tnhat tänu olgu
Sulle, Issand Jesus, Sa igawese elu paiste fee
püha õpetnse laua eest, misj Sa meile oled
walmistanud, oma snlaste püha prohwetite, apostlide ja muu õpetajate läbi! tünn olgu Sulle,
Sa inimeste Looja ja Lunastaja, et oma armastufe tunnistusega kõige maailmale seda sunrt söömaaega oled seadnud, kus Sa ei paku Paasatalle

—

1)0

tähendusi, mib annab sinia ja jnna oma tõsist ihn
ja werd; Sa toidad kõik nstlilnd rõõmuga ja
joodad neid õnnistust' karikaga. Sest saame taewalikkn juhatamist ja pühad inglid rõõmustawad
meiega ärarääkimata õnnistuses.
50$, tui suur ou see arm, niis meie osaks
saab, kui meie Kristuse ihu ja werd sööme uiug
joome! £h kui puhas peaks see suu, kui roojastarnata see ihu, kui püha see süda olema, mis
seda kõige puhtamat ja kõige pühamat asja wastu
wõtab! Seepärast tulge hõislagem Jehowale,
hüüdkem rõõmuga oma õnnistuse kalju poole. Amen.
Wiisil:

Minu süda rõõmustel,.

Usklik hing oh ole rõõmus, Et Sind kutsub
Issand Jeesus, Oma armulaua juure, Juhatab Tu
närtsind hinge Ihu weri annetakse, Leivas wiinas
jagatakse. Tee su hinge kosutagu, Ja su waimu
kostltagu.

Tulge kõik, kes tundwad jäuu Keda waewab
patu logu. Tulge ennast kinnitama, Kurwa südant
rõõmustama. Tiin on rahu, siin on rõõmu, Nõõ»
mustab ja wõtab walu. Kes siin uskus seda maitseb, Tee Ta armus kaswab, õitseb.
Küll see on üks kallis asi, Mõistwataga siiski
tõsi. Et kes sellest osa wõtab, Uskus, ja Ta laual
tõttab, Tee saab andeks andmist kätte. Aswb julgest
Iesu ette. Ja Ta wastu Jesus tuleb, Nii, et süda
armust põleb;
Hesus. patune ma olen. T i i s l i Tinn juure tulen.
Ara minu süü peäl' waata, Oma werega mind kata

Ul

SBdto Sa mind armsast sööta, Oma annetega toita.
(5t uwin cmbelsandmift saada, Igawest' 2u juure
jäeda.

Pärast püha õhtuföömaaega.
Wiisil:

Mu siidn ärka Üles

Ob ^esliö! rõõmu saatja, Mu hinge Valgustaja!
(yi Üksti ilmas jõua Miili Sinu heldust kiita.
MrnT kallid andid andsid, Ja magususte toitfio, Äliud taewast kinnitasid, ^.a hinge voõninsasid.

'Klind tõbist parandasid, Mind wäest 2a awita sid, >Uiind näljast söötsid, jootsid. Ja iseennast andsid.
Sest südamest Sind tänan. Ja see eest kiitust
annan, (5t Sinust waewa nähti, Kui 2nUc haawa
tehti.
Mind loaga armastasid Mu peale armu heitsid.
Su häda. surm ja walu On minu vooni ja elu
Oh! aita knili elan. Ja sirn maailmas olen.
Sind kindlast armastada, Ja Ämlst osa saada.

„Tänasse I s s a n d a t , sest Tema on hea
ja Tema heldns lestad issaweöte " isat», i- us,,.)
Fösand, kes 2a iswd Jumal oma Isa paremal kael ja oled ükskord oma were läbi kõige
püha paiga sisse läinud ja igawest äraluuastamift
leidnud, Silld tänan ja kiidan mina kõigest südamest, et Sa oma kannatamise ja ristisurma läbi
mind oled patust, surmast ja kurati wäest peästnud
i<\ mulle igawest elu ja õnnistust saatnud. 2a
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oled köit mittu putud mulle audeks anuud ja mind
oma püha ihu ja werega söötnud ja jootnud. Oh
kuk ütlemata suur ou Sinu armastus miuu ja
kõikide inimeste wastu, et Sa iseennast minu ja
kõige lmaailma) inimeste pattude eest oled surma
annud. Suuremat armastust ei wõi küll enam
kellegil oma sõbrade wastu olla, kui et ta oma
elu nende eest jätab, aga Siua oled oma elu
meie eest jätnud, kui meie weel alles Sinu waeulased olime. Oh aita meid, Siud uüüd ka süda*
mest armastada, kes Sa meid oled armastanud
surmani, pealegi risti surmani. Oh Issand! aita
nünd, sest et ma omas raskes hädas ja hinge hai^uses Sinu juurest abi ja armu otsin, mille wastu
Sa mind oma püha ihu ja werega oled söötnud
ja jootnud. Surm wõib mind täna ehk homme
siit ilmast ära wiia; selleks aita mind alati
surma wastu walmis olla. Kanta miim seest kõik
kaksipidi mõtlemist ja uskmata meelt ja ära lase
kuratit, maailma ega mu oma lih« mind effitada,
ega Sinu armust lahutada. Aita, et ma enam
iseenesele ei ela, waid Sulle, oh anuas Jesus,
kes Sa minu eest oled sunmd ja ülestõusuud ja
miud uüüd oma püha ihu ja werega uueks eluks
oled söötllud ja jootnud. Aita miud Siud teenida pühitsuses ja õiguses, mis Siuu meelepärast
ou. Siuu püha ihu ja weri pühitsegu minu ihu
ja hinge ja hoidku mind kõige patu eest. Oh minu
Lunastaja ja Õnnistegija, ela Sina minu fees ja
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lase mind Sulle elada ja surra. töhitct minu hinge
waimuliku ehtega ja taewaliku iluga, kindla usu,
jumaliku armastuse ja kiudla lootusega, õige alanduse, püha kannatuse ja südameliku palwega, lahke
tasauduse ja igatsewa hiuge ükfipäiuis Sinu ja
igawese elu järele; et mina alati Sinuga osa saamises wõilsin olla, kas ma söön ehk joon, magalt
ehk walwan, elan ehk suren; et ma, kui mu lahkumise tunnikene kätte jõuab, rõõmuga wõiksin
magama uinuda ja wiimsel päewal jälle rõõmuga
ülestõusta ja Siuu igawese rõõmu sisse minna.
Amen.
Meie Isa, kes Sa oled taewas j . n. e.
Viisil: Sa meie lootus Jesuke.

Kui ilus Jesus pruut ja siin, Jerusalem sa
taewa linn! Nüüd seda aga kaugelt näed, Mis siis
tui wiimaks sisse lä'ed? Onn meil', sind nähes sulle
laulame Oh õnnis kes saab üks kord ülesse!
Ta on kui pruut ju ehitud, J a peiule ka walmistud, Kui aeg on täis siis tuleb ta Ka meile täie
auuga;
Siis saab ka taewas uueks nii kui maa,
Koit loom siis peaseb omast waewast ta.
Sest uueks saab ju Talle pruut Siis maa peal,
walmis ehitud; Nii Jumalale auuks saab J a Tema
omaks ikka jä'eb J a kui sa silmad töötad üles weel,
Mis auu, mis rõõmu on neil loota seal.
Küll minu süda röõmustud, Et minu nimi
kirjutud Nüüd Talle elu-raamatus, Et taewa laste
hulka saan. Nüüd wihkan ma kõik' patu roojastust,
Et saaksin Iesu pruudi pärandust.

— 94 —

XIII. Häda ja wiletsuse ajal.
Wiisil: Weri on meid ühendanud.

Nistttnimenel sa kaebad, Et sind mitmed, hädad
waewah Tiin mamlmas piiu^fiuab; E«Gdast' uil htnn
ja kattun. Tihti mitmest asjast puudus, ^—Wähe neid.
kes aitawad.
Usklik saad Hill lädi katswd. Aaa mitte maha
jäetud; Adi tuleb öiael a'al. (5t sa ühtegi ei jõna,
Ära siis ka ise nõua Ennast awitada teal.
Nii kni isa laste peale Halastad ta nende peale
Igal aial kuuled teal: Nõuda teed ka Ks^and Kurnal!
Ma valm mõtted Temal Oma waeste laste peäl'
Oota, walwa, palu liirgesl, .^auuata. Ta tuled
känneft', Kui sull' nõdrus liiga teed. Looda tema
sõua^peale: Tuleta ka ikka meele, (5t Ta kõik su tasuls teeb. —

Pühakirja" tunnistus.
„Heida Jehowa peale oma. koorma, ja
Tema peab stnd üles, Tema ei lase mitte
igaweste kõikuda seda; kes oige on."
(Taw. l. 12, S.)

Palwe
Kõigewägewam laewa ja maa Moo\a! Waata
taewast armuga oma waeste laste peale alla, kes
meie omas ?õig.' suuremas wiletsuses Tinn poole
onlad kaed ja silmad ülcs rõswmc! s))la hüüan
wäga kunwga ju lanlja Tawettga: ^Põhjatuma
häda feefl hüüan mula Tinn poole, Jehowa! I s sand! Kuule mu Ijeale, Sinu kõrwad pangu ta-
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hele mu alandlikku palumiste heale. Jah, ©itta
oh Issand Jumal wõid mind (meid) selles suure,
hädas üksi aidata, nõnda tui &a la wäga Tawetit aitasid ja teda kõigest ahastusest ja wiletsusest
ära peaftftd, kui Saul teda taga kiusas. Oh
Issand! kuule ja aita. Saada ja auua oma abi
rammetumaile; sest Tina ise oled ütelnud ja kaskiirud: „Hüüa miud appi ahastuse päewal, siis
tahau ma siud sellest wälja kiskuda." Oh muuda
ise meie kurbtust rõõmuks, sest teist aitajat ega
abimeest meil ei ole. Oh käana seda õuuetust ja
wiletsust (kas tule, sõja, katku, rahe ehk wee uputusc ja uälja häda) meist eemale, mi et meie jälle
kergemalt hiugata saaksime. Oh Issand! ära
nuhtle meid omas pühas wihas meie pattude ega
ülekohtuste tegude pärast, waid anna meile meie
ülekohut armust audeks! Seda tee oma armsa
Poja, meie Issanda Jesuse Kristuse kibeda kaunatamise ja surma pärast; kes meie patud Sinuga
on ära lepitanud. Amen.
Jesuse nimel palume meie weel:
Meie Isa, kes Sa oled taewas j . u. e.
Nisiil: Urla üles toimi süda.

Issand! minu palwet kuule Onu Poja nime
sees; Annust mulle appi tule, Sa mu ainus abimees!
Aita ise uskuda, Paluda ja kannata. Risti läbi rõõmu
leida J a siud igaweste kiita!

—

96

—

XIV. Lese naise ja waestelaste
palwe.
Wiisil:

Tulge ristiinimesed.

Pole lesest haledamad Siin maailmas tiktit,
(5 aa leida armetumat, Mui üls waene lapsuke, Ilma
abi tuda, Ilma ema tiäta, Oh küll lese põli waene,
Waese lapse elu hale.
Wiz on lesed, waesed lapsed? Aiad. mis on madalad! Ilma keeletumad kaudled. llosid, mis kõik tallamad, Laewad mere laente kaes, Mis uad lahkemad
wiha see5, Hooned ilma katuksela, Wihmast, tuulest
marjamata.
Mui 2a Sooniga leinad. 2a Siioni tütrele,
Rõõmustamist siio ka leiad, 9cii kui 3ema tõeste,
Iie 2ullc kinnitab: Mis laps oma emast saab, Pead
minu juurest leidma, südant trööstiga ka täitma.

Piihalirja tunnistus.
(Taw. l, 62. 2.)

Ükspäinis Jumala juures on mu hing
wait, Tema käest tuleb mu abi."
Palwe
Armas taewane Isa! Siral püha pale ette
astuu ma oma hirwa ja rõhutud südamega! Siua
ise tead ja näed mu suurt häda ja wiletsust, mis
mu peäle on langenud. Oh aita mind minu põh»
jatumas hädas ja kinnita mind, et ma meelt ära
ci heida, waid oma lootnst Sinu peale panen,
sest et 2a jn ise oled öölnud: „><õ\ma mind appi
ahastuse päewal, siis tahan met' sind (sellest wälja

—

97

—

kiskuda." Jah, oma: „Pöhjatuma häda feest hrnian
mina Sinu poole, Jehowa! Issand! kuule mu
heale, Sinu kõrwad paugu tähele mu alaudlikku
palumiste heale!" — Minu süda on kurb surmani, sest et ma oma maapealist tuge ja elusaatjat
Siuu püha uõu ja tahtmise järele, surma läbi
oleu pidauud kautama. Nüüd oleu miua kõigest
mahajäetud oma waeste lastega kellel enam ühte
maapealset isa ei ole. £i) Jumal ja Isa! kust
peau ma nüüd omale ju oma wäetima lastele
ülespidamist leidma? Kellele peau ma oma häda
ja muret kaebama ja kelle käest abi, warju ja
kaitsmist leidma, km haigus, puudus eh muu häda
mind rõhub? Selle suure mure ja kurbdsega tulett
ma Sinu palwete, sest et Sitta üksnes kõige les«
lede ja waeste laste eestkostja ja trrni abimees
oled. Sitta, kes Sa Sarepta leske naest nii imeliknlt toitsid ja üles pidasid, kanna ka minu ja
mu waeste laste eest isalikult hoolt, et meie puudust ega uälga ei saa kannataba. Ole ttcndc waeste
lastele ise isaks, nõuattdjaks ja weks, kes 2a
kõiki maailma ülesse pead! Sinule, oh truu Fu«
mat! kaeban ma oma häda ja muret: Ära jäta
miud mitte maha, waid aima mulle selleks jõndn,
et ma oma muret ja kurwastust rahuliku südamega
suudaksiu kauda, sest et Sa iihelegi rangemat rioti
koonnat peale ei pane kni ta suudab kauda. Aita
mind oma lapsi Tinn armastuses ja tartnseo üleo
kaswatada ja õigele teele juhatada. ri) ära lase
mind mitte kiusatuse sisse sattuda, waid aita kõigest
4
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kurjast ära peasta! Tee lahti, oh Issand, ka ligemiste südamed ja käed, et nemad mind mu
waeste lastega hädasse ei jätaks! Anna meile
meie igapäewast leiba oma suurest armust
ja heldusest ja õnnista meid ka hinge poolest.
Sinn püha Waim walgustagu miud ja ueid waesid
lapsi, ja Eiuu pühad iuglid hoidku ja kaitsku meid.
Oh kuule minu alandlikku palwet, Jesuse Kristüse, meie Issauda pärast. Ameu.
Selsamal wiisil.

Jumal ise lesed aitab, Waesed lapsed kaswatab,
Neile armu, abi saadab, Kõiges hädas awitab. Kes
nüüd kõwa meelega Leski waewab, petab ka, See
tõest puutub Jumalasse Taewa Isa südamesse.
Kes nüüd uskus kannatawad Lese põlwe tahu
sees Ja end eksimata hoidwad Isa poole truuduses,
Neid siin wõtab aidata Taewa Isa armuda. Nende
eest siin hoolt Ta kannab. Ja neil tawariiki annab.

Haiguse ajal.
Wiisil: Oh Iesu? sinu walu.

Su ette tulen mina, Mu Õnnistegija, Mind
wõta kuulda Sina, Kui ohkan waluga, Küll olen kaua
ootnud Siin tõbe woodi peal, Küll ööd ja päewad
nutnud, Et tuleks abi teal.
Ei siiski leia seda Kes wõiks mind aidata, M u
walu waew ja häda On ilma lõpmata. See woodi
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on ju mulle Uks walu kamber siin, Ei rõõmu kuskilt
tule, Waid ikka hirmus piin.
Mu hing on põrmu sisse J u alla wajunud,
Ma olen igaweste Siin ilmas rõhutud. Oh Issand!
lvõta kuulda Mu hinge õhkamist Ja oma palget
näita, Siis saan ma hingamist.

,Hui on 3n armu nõu Mind ilmast kutsuda,
Kn oma piiha auu, Mull' seega näidata; Siis ära
wiiwi Iestis, Waid tule rutuga, (St ma wõiks Sinu
rahus Ju warsti hingata.

Pühaliria tunnistus.
(Matt. I I . 28.)

„Tulge minu juure köit, kes koormatud
ja waewatud olete ja mina tahan teile hinqamist saata."
Valwe.
Helde ja armuline Jumal! Sinu ette astuu
ma palwes, waata halastusega minu häda, waewa
ja walu peale: Ala olen Sinu wastu küll pattu
teinud ja sellega selget nuhtlust teciürntd. Ma
tunnen, et S a seda haigust minu patu palgaks oled
määranud, et ma oma patu teelt ja kurjast elust
ümber pööraksin, meelt parandaksin ja õiget teed
hakkaksin käima, mis elu sisse wiib. S a tuletad
selle haiguse läbi mulle surma meele. Peasta
mind weel enne snrma minu patu hädast. Ons
see aga sinn püha nou ja tahtmine, et ma haige
ja sette haiguse katte ka surema pean, siis sündigu
Sinn hea tahtmine. Hoia ja kaitse mind aga
4.

— 100 —

kõige kurja kiusatuse eest. Olgu see hägus minu
hinge kasuks, et m a oma wana patu eliumaha jataks ja üksnes seda teeks, mis Sinu tahtmise jarele ja meele pärast on Hoia minu sütaud meelt
ja mõtteid Jumala rahu sees. Oh heida minu
waese peale armu ja ära nuhtle mind omas pühas
wihas, sest et Sa pattu ei wõi sallida, mis Sinu
ees üks hirmns asi on. Kui Sa seda haigust minule
surma tõbeks ei ole saatnud, siis aita mind omast
suurest armust jälle paremaks saada, et ma naeste
Sinn määratumat armu wõin kiita ja tänada.
Oh Sa Jumala Poeg Jesus .Eristus, wõta Sina
mind ise arstida, wähenda mu suurt walu ja
paranda mind oma püha haawade läbi. Su kibe
kannatamine ja surm olgu mulle elu-rohuks. Ou
fee aga, oh armas Jumal, Sinn püha nõu ja
tahtmine, et Sa mind selle haigusega tahad sellest
kurjast maailmast ära koristada, oh siis aita meid
oma põhjatuma armu pärast et nia rahuliste ja
õndsaste siit wõin lahkuda ja Jesuse Kristuse oma
Õnnistegija juure saada. Amen.
Wiisil:

lDH Jeesus ülem abimees.

Ei seda tundi tea ma, Mill' Jesus tulla jõuab
J a minu hiuge rahuga Siit ilmast ära nõuab; Seepärast pean paluma, Et Jesus ise armuga Mind
wõtaks walmistada.
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XVL Surma ajal.
Wiisil:

Mu eest tundis Jesus hinge hüda

Jesus onnist surma tundi auna Minu waese
hingele, Ja mind oma ingli läbi kanna Igawese
elusse; 5ms ma uuuötau kõik ilma waewa, Kui mu
Hina on juba saauud taewa, Mis ma selle ilma sees
Igtasefin silma wees.
Jõua ligi õnnis tunnikene: Kus wõin ihust
peaseda Ja mu waene wilets hiugekene, Taewa poole
lennata. Jõua ligi aeg, kus ükskord uiiua Oma ar«
mast Issandat wõin näh.r, Kes on surnud risti peal
Ja mu hinge peästnud seal.
Tule minu hinge peigmees Jesus
Kõigeparem
karjane, Aita mind, et Sinu püha rahus Lahkuu
ilmast llndfaste; Tääda miyd S u armsa taewa kotta,
Wõta taeloa leiwaga neid toita, Kes maailmast ruttawad, Siini juure tõttawad.

Pühakirja tunnistus.
»b. teg. 7, 59.

„Isfand Jesus, wõta minu waimu
wastu."
Oh püha Jumal ja taewaue Isa, halasta
minu peale, nõuda km üks Isa oma laste peäle
halastab. Mõtle oma püha sõna peale, mis Ea
oled ööllmd! „Mittu halastus on suur." Mõtle
see peale, et Stt armas Poeg, Jesus Kristus,
mitttt pärast irnmeseks on süttdmud, kanttütalmdja
risti surma lamud, et selleläbi kõik, kes Tema
sisse usuwad igawest wõiksiwad elada. Niisuguse
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usu sees tulen ka miua Sinu juure ja palun Sind?
Halasta minu peale oma armsa Poja pärast. Ma
annan oma tinge Sinu kätte, päri Sina seda;
ära arwa mu pattu mitte mulle süiiks. Heida
armu minu peale ja wõta mind wastu omaks lapseks. Oh Issand Jesus Kristus! mu kallis hiuge
peigmees, wõta miud oma taewa riiki, mõtle oma
surma häda peale ja aita miud mu surma hädas,
et ma Siud ära ei unusta. Ole Sa minu südames ja meeles, ja aita miud uõuda surma wastu
wõidelda et ma seda ärawõidau. Oh minu truu
karjane ära jäta oma lammast maha, kelle pärast
S a oled oma elu jätnud. Otsi miud weel oma
armuga ja kui S a miud saad leidnud, siis wii
mind oma taewalikku paradiisi: Oh püha Waim!
mu ainus tugi ja abimees kõiges hädas, ristis ja
wiletsuses, tule mulle nüüd appi, kinnita minu
usku, ja ära lase miuu usu tahti mitte ärakustuda. Hoia miud kurjawaimu kiusatuse eest ja
ära lase miud mitte surma hirmu tunda. Kui
miuu süda, meel ja mõte juba lõppewad kustumast, siis õhla Sina alalõpmata miuu südames ja
rõõmusta miud õndsa surma rahuga Jesuse Kris,
tüse kibeda kauuatamise ja surma walu pärast.
Issaud Jesus, wõta mittu waimu wastu. Ameu.
Meie Isa, fe4 S a oled taewas j . u. e.
Wiisil:

Jerusalem, sa pühi taewa linn.

Kui kallis saab see tund siis olema Kui mulle
öcltakse: Nüüd wõid sa tulla püha rahuga
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S u Isa rõõmusse. Siis õbtades weel õiskad Mu
waene hingeke, J a oma Iefuft kiidab, J a lahkub
öndsaste.
Oh ilm! mis sa miuo enam wangistad Siin
kurja ilma sees, Ja mitmed pidi hinge takistad, Kui
nmll on loows käes, Et ma saan warsti saama Iesuse armnle, Ei saa ma siia jäema See tühja rõõmusse
Seal pühib Jesus minu silmawett, Mis walan
ilma sees, Ja annab armsaste mull' kätt Ta armu
trooni ees, Ta walmistab mull' lauda, Kus saan
ma istuma, Ja annab riided selga Pestud Su
werega.
Seal hüüdwad taewalikud pasunad, Inglite
lauluga. Kõik pühad wanemad ka istuwad, Ta ümber rõõmuga; Seal Talle were õigus On nende
anustus, Ja Tema surnia wõimus, Taewalik
kingitus.

•

XVII. Surnu puusärki panemisel.
Nii i s i l: Nüüd surnu leha matame.

Sind armast hinge saadame Nüüd kitsukese
kambrisse; Su hing on läinud rõõmuga Siit teise
ilma elama.
Nüüd korraga on lõpnud siin Kõik sinu häda
ja ka piin; Ei tunne sina kurwastust Ei waewa
walu wiletsust.
Sa kiidad kuldse kandliga Nüüd Talle armu
lõpmata, Et Tema meie wahemees, Sind aitab
surma häda sees.
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Ta pesi patust puhtaks sind; J a andis patu
palgaks end; Siis kandis oma riiki ta S u hing
wiimaks elama.
Oh armas Jesus tee mind ka! Nüüd puhtaks
oma werega; Mind peasta kõige häda feest, Ja
wiimsel tunnil surma käest.
Wii miud Su riiki elama, Kus püha inö si
seltsiga Sind wõiksin kiita igawest', Ja tänada ka
kõigest wäest.
Pühakirja tunnistus.
(Ioh. ilm. 14, 13.)

Õndsad on need surnud, kes Issandas
surewad sest ajast; tõeste, ütleb Waim, et nemad hingawad omast waewast ja nende teod
käiwad nende järele."
Palwe

kõne.

Issandas armastatud hinged! Meie seisame
praegu oma armsa wenna söe) surnu kirstu juures, keda meie tema wiimse kambrikesesse oleme
pannud wiimist und puhkama, millest ta enne
ülesse ei tõuse, kui ingli pasuna hääl wiimsel päewai kõiki surnuid ülesse äratab. Tema hing on
nüüd Sinu ees, ehk ta mullast ihu siin küll meie
ees magab, Meie loodame kindlaste, et Sa teda
oma põhjatuma halastuse ja armu pärast enese
juure oled wõtnud, kus enam häda ega wiletsust ei
ole. Äieic kõik oleme surelikud ja meil ei ole
siiu maa peal kellegil jäedawat elu aset, waid
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meie peame kõik seda liha teed minema; sest mullast oleme meie wõetud ja mullaks peame meie
jälle saama, kust meid Jesus Kristus, meie £>n*
uistegija wiimsel päewal jälle saab ülesse äratama.
Oh Issand! tnleta meile kõigile seda meele, et
surma oma põues kanuame, ja et ehk juba homme
niisamasuguse weikese kambrikese sees puhkame!
— Tröösti ka selle surnu omaksid, et uad wõiksid kindlaste oma Issanda peäle uskudes, öölda:
Sinu mõtted on rahu mõtted ja Sinu teed. on
imelikud! — S a tead, et temal nüüd palju parem
on Sinu juures elada, ka tead S a paremini millal S a kedagi siit ära kutsud. Õpeta meid, oh
Issand! selle surnu keha juures, et meie aegsaste
Sinu kutsumise wastu walmistaffime, ja meie siis
walmis oleksime Sinu taewase püha õhtusöömaajale tulla. Seda aita meid kõiki armas Issalld
Jesus! Amen.
Meie Isa kes Sa oled taewas j . n. e.
Wiisil:

Armas hing! lus oled läinud.

See öö pitk, fee woodi kõwa
Seal haudas
seda kardab ilm, E i aga sell', kes Iesust tunda On
saan'd. haud pole nõnda külm: Ta surma mähnned
on need riided, Miska ta magab rahuga; Siin puhkalvad ta wäsind liikmed J a tõuswad pea rõõmuga.
Ükskord ilm raksub, taewas kõigub Kui Pelgmees tuleb pillvedes. „Ta tuleb!" — wiimne pasun
hüüab Ka mind mu muldse woodi seest: Oh õudsad, kes Issandas surid! Need ast'wad hauast röö»
muga; Kes nuttes silmad kinni tegid, Need ärkawad
siis lauluga.
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XVIII- Laste surma laulud.
Wiisil:

WuWfurnu leh, matame.

Nüüd mine wäikse hauasfe Sa Looja kallis
seemnele. Su Jesus wõtab wastu und. Su päralt
on Ta were hind.
Su elu läks kui uneke Su rõõmud jäid kõik
ittesfe, Ei ilmas saanud tunda sa, Mis wõitlemist
siin hädaga.
Laps, sinu elu hommikul. Surm sõbra kombel ilmus
sull, Jäid Iesu hõlma uinuma Nüüd laulad taewa
kooriga
Ei jõudnud tundma saada sa, Mis wõitlemist
siin Patuga, Ei kurwastaad siin armastus, Ei wrius, õelus, kadedus.
Ei sõbra walu waewand sind, S a olid weel
kui pesas lind, Nii wagaste ja putya&tt, Siud
wiidi tattoa rõõmusse.
Nüüd Iesu süles oled sa. Ja laulad taewa,
listega; Sa elu»palmid pakud meil', Ja hüüad:
,,Rahu olgu teil'! —
H i i s i l : Ieiuö tul< minule.

Kallis laps: nüüd lähed sa Wäikse hauda hingama;
Hingad Peastja warju all, Oled Tema leitud tall.
Rõõm saab meile ja ka tall' Wiimse päewa
hommikul; Seni puhka rahuS nüüd Jesus tafund
sinu süüd.
Ta ou hingamist sull' ann'd, Sinu silmad kinni
pann'. Saadab ihu mullasse, Hinge taewa rõõmusse.
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Jesusel on kallis nõuu, Pole kurbtust, kus
Ta auu Haua üle walitseb, Põnuu jälle uueks teeb.
On siis helde Jesuke, Et ta on S u talleke,
Kaitse taewa anuuga, Niilusel päelval ärata.

XIX Surnu kodunt ärasaatmisel.
Wiisil:

Jesukest ei jäta ma.

Sõbrad, hända kaewale, Sest mull' igaw on see
elu; Saatke ihu rahusse, Et hing päriks taewa rõõmu!
Sest ma kuulen ingU häält Wastu kõlawad mull'
säält.
Sõbrad, hauda kaelvake Minu teekond lõppen'd
otsa, Reisikeppi pailege' Igaweste käest ära. Lähen
Iefu rahuga Muldse woodi puhkama.
Lase mind nüüd ravVie nüüd jumalaga, ilm,
hus minna, Mis ma peaksin weel siin Pimeduse
orgus käima?! Tühi, kaduw ou kõik siin — Suits
ja aur — ja selge piin.
Teie kes mind leinata, Jumalaga armsad sõbrad! Küll neid taewas peagi Teie silmad jälle näeload, Seal, seal Iesnst kiidame. Igaweste, rõõmsaste.

Pühakirja tunnistus.
(Taw. l. 36, 8—10.)

,,®iri kallis on Sinu heldus, oh Jumal!
et inimese lapsed S u tiibade warju alla kipuwad. Nemad saawad tüll Sinu koja rohkeist andidest ja S a ioodad neid oma
magusa armu jõega Sest Sinu juures
on elu-hallikas, ja Sinu walguses saame
meie walgust näha."

— 108 —

Kõne:
„ Issand, nüüd lased Sina oma snlase rahus
ära minna oma sõna järele; sest minu silmad on
Sinu õnuistust näinud, mis S a oled walmistauud
kõige rahwale."
Jesus Kristus, meie Õnnistegija ütleS:
„Ma lähen teile aset walmistama. J a kni
ma saan läinnd ja teile aset walmistanud, siis
tulen mina jälle ja tahan teid enese juure wõtta,
et teie ka seal olete, kus mina olen. — Mina
olen ülestõusmine ja eln. Kes minu sisse usub,
see peab elama, ehk tema kütt sureb! — Sest
meil ei ole siin mitte jäedawad linna, waid meie
otsime tulewat. Sest meie teame, kui meie mul«
lane ihu, maha kistakse, et meil elu-ase ou Jumala
kaest, üks hoone, mis ei ole kätega tehtud, waid
igawene taewas. Amen!"

Palwe.
Sina, oh Kolmainus Jumal, auua sellele
hingele, kelle wiimist põrmu meie m"lüd tema
wiimse puhke paika saadame, oma igawest elu ja
õnnistust! Lase teda seal rõõmuga hõiökada, kus
kõige wagade hinged walges riietes ja palmi oksi
käes hoides kuldseid kandleid mängiwad ja Sulle
igawest kiidu laulu laulawad! — sase ja aita
ka meid Jumala kartuses ja armastuses elada, et
meie wäärt saaks arwatud taewalikku elu maitsma!
Amen!
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Meie Isa, kes ^ a oled taewas j . n. e.
Issand õnnistagu sind sinu wiimse tee peal
siit maailmast, ja õnnistagusiuusisseminekutsinna
igawese auu, rahu ning rõõmu riiki! Amen.
W i i s i l : Rõõmusta end hingele.

Jumalaga hingekene Lahkudes weel head ööd
Rutta oma haua juure, Siin sull' pole enam tööd
Warsti saad sa rahuga Mnlla kambris puhkama
Mis on Jesus pühitsenud, Kui Ta meie eest sa
surnud.
Sina oled ärawõitnud Ilma Iefu surma wäest.
J a Ta armust sinna jõudnud, Kus saad krooni Tema
käest. Nutu pisaratega Saadame sind minema, Küll
see päew meil' jõuab wlla, Kus me wõime rõõmsad
olla.

XX. Matmise sõnad.
Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Waimu
nimel. Amen!
Meie Õnnistegija Jesus .Eristus ütleb : ^Mina
olen ülestõusmine ja elu, kes minu sisse usub,
see peab elama eht tema küll sureb. — Tõest',
tõest' mina ütlen teile, et tund tuleb, et surnud
peawad Jumala Poja healt kuulma ja kes seda
kuulnud, need peawad elama. Sest otsegu Isal
on elu iseeneses, llönda on Tema ka Pojale annud,
et elu peab Tema sees olema, ja on Temale
Meelewalla annud kohut mõista. —
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Johannese ilmutamise raamatus on kirjutatud: ^Õndsad on need surnud, kes Issandas surewad sest ajast, tõest ütleb Waim: nemad hingawad omast waewast ja nende teud käiwad nende
järele." — Apostel Paulns kirjutab: „Aga mina
ei taha mitte, wennad, et teil peab teadmata olema
nende järg, kes on magama läinud, et teie lähe
ka nõnda knrwaks, kui teised, kellel ei ole lootust.
Sest meie usume, et Jesus on surnud, ja ülesse
äratatud; uõnda tahab Jumal ka ueid, kes Jesuse
läbi on magama läinud; Temaga ette tuua. Sest
seda ütleme uieie teile, kui Issanda soua, et meie,
kes elame ja üle jäemc Issanda tulemise ajaui,
ei pea mitte nende ette jõudma, kes ou magama
läinud. Sest et Issand ise tahab maha tulla
sõjakisendamise, ingli heale ja Jumala pasunaga,
ja kes Kristuse sees suruud, need peawad ülesse
tõusuta esmalt. Pärast peab llieid, kes meie elame
ja üle jacme, ühtlasi nendega pilwede sisse kistämä, Issanda wastu taewa poole, ja nõnda peame
meie ikka issandaga olema. Sellepärast kinnitage
ja trööstige teine teist nendesinaste sõnadega!
Amen. —"
Nüüd jätame temaga siin maailmas Inmalaga ja anname tema ihn mullale, aga tema hinge
Issandale.
^.^adnwas põlwes külwatatsc ihn, hullamine»
mata põlwes äratatakse seda üles. Annta külwatakse, anu sees äratatakse üles. Lihalik ihu külwatakse, waimulik ihu äratatakse üles. —" Ameu.
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palugem:
Oh armuline ja igawene Jumal! kes Sina
Jesuse Kristuse oma ainusündinud Poja läbi ja
Tema risti surmaga surma käest wõimust oled ära
wõtnud, et Tema meile enam kahju ei wõi teha,
pööra uüüd oma isalikku armupalet oma laste
poole ja auua meile armu, et meie meele tuleta!*
sime, et ka meie peame surema ja mullaks ]aama.
Dh õpeta meid seda häil ja wrjail päiwil mõistma,
et meil siin ilmas kindlat ega jäedawat aset ei
ole; oh anna meile armu, et meie seda taga
nõuaksime, mis igawene on ja et meie siin maa
peal Sinu püha seadmise ja tahtmise järele elame
ja Jesuse Kristuse sees wiimsel päewal üles tõuseme igaweseks eluks, seesama Sillu Poja Jesuse
Kristuse meie Issanda läbi, kelle nimel ja sõnadega meie palnme!
Meie Isa, kes Sa oled taewas, j . n. e.
Issand õnnistagu sind ja hoidku sind; IS«
sand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu
sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu peale
ja andku sulle oma rahu: Amen — Amen.

XXl. Haua juures laulda.
Wiisil:

Kristus, kes meid õndsal» tttfc.

Surnu-aed, oh püha pind,
Oled armas ilus,
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3a ka wiimaks warjab mind
Oma mulla wilus.
Palju sinu pinna peal
Küll siin nutta saawad.
Saatjad wiimist korda weel
Lahkun'd sõbra näewad.
Wahe aega rahuga
Haud meid muldas hoiab Siis küll uue iluga
Jälle wälja annab.
Äieie ihu mullaks saab,
See on tema kohus,
Uus meil' igaweste jääb
Looja auuks ja rõõmuks.
Ehk Mll mullast sängile
On nii külm ja kõwa.
Wäsind' hing ei tunnegi
Siiski sellest häda.
Meie waikne surnu-aed
On kui risti wäli,
Siin on mitmed tuhandad
Paildud ühte woodi.
Kõik n'ad kõrwu hing'wad seal
Wahet pidamata,
Ühe mullast teki all,
Usklik ja uskmata.
Õndsad hinged rahuga
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Ootawad ülestõusmist.
Õelad tundwad hirmuga
Ette äraueedmist.
Siis küll suure rõõmuga
Wagad ülestõuswad,
Suure auu ja rõõmuga
Talle ees kõik seisawad.
Seal kõik pühad usklikud
Jälle üksteist lläcwad,
Kes siin uskus wõidetud
Wõidu-krooni saawad.
Surnu-aiast läheb ta
Wiimse kohtu ette,
Seal wast kõigil antakse
Wiimist palka kätte.
Veal kõik risti-wõitlejad,
Igaweses rahus.
Waewa järel' hingawad
Uudes Paradiisis.
Seal kõik hiuged auuga,
Wõidu-kroonid kandwad.
Halleluja lauluga,
Tullel' auu andwad.

Omal wiisil.

Koik kes hing'wad surma unes,
Waikselt muldse woodi woodis
Olid enne noored, wanad,
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Koik needsamad surnu kehad,
Mis nüüd muldas magawad
Olid enne mitmes mures.
Mitmes ristis silmawees.
Minu muldas ihu maja
Saab ka nende sarnatseks,
Jumal teab õige aja,
Igaühe kutsumiseks.
Ärgem otskem auu ja rikkust,
See ei maksa ühti siin;
Muld see matab ilma kõrgust,
Mis ou hingel' selge piin.
Kes siin ilmas Iesust nõudwad,
See saab taewas õnnistust.
Kes end Tema omaks annud.
Maitseb taewa rõõmustust.
Puhakem, siis omast waewast
Lahkun'd sõbrad, waikseste;
Kristus tuleb pea taewast
Ärdalt teid ülesse.
Kui mu wiimne tund si.ab jõudma
Kus pean ilmast lahkuma.
Siis mu ihu saab ka paudud:
Wäikse hauda hingama.
Wiisil:

Nüüb surnu leha matame.

Sinu püha maa peal seisame
Ja külma hauda waatame.
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Siin r tulwatakse nutuga,
Mis tõusewa saab auuga,
Ei ole jaedaw see maailm,
Kõik kadilw mis uäcb meie silm,
Kõik loom, mis süuuib ilmale,
See uärtsib pea surmale.
Üks mälestus jäeb mcil'gi weel,
See rist, mis seisab haua peäl,
See Unnustab, et õuuis surm
Dn risti löödnd Icsn arm.
Siilil tnhanded siin puhkawad
J a rahulikult magawad,
Weel iga päewa kantakse
J a ikka hauda paudakse.
Ei wõi meist teada ükski,
Kas sureme ka õndsaste, —
Siiski me' wõime loota ka,
Meid Iesu weri aitad sa.
Ca omast wäest wõi ühtegi
Üks surelik ja patune
Waid uskliku hiug saab pärima,
Mis Jesus, wõitnud werega.
Tuud tuleb, kui siit mulla seest
Kõik tõuswad Talle were wäest,
J a saawad, teda nägema
Ta püha wiie haawaga.

— 116 —

XX. Laulud surmast ja igaweseft
ajast.
Wiisil: Jesus, Õnnistegija.

Surma tund on õnnis tund!
Õppi surma armastama;
Surm toob sullc rahu und;
Usud sa, siis pead nõudma,
Et see õnnis tunnike
Surma üksi kartwad need,
Kes ei tunne surma wõitjat,
Käiwad laija patu teed,
Dn maailma rõõmu nõudjad:
Neil'on hingeheitmine
Kõige hirmsam, raskem töö.
On sul usku, siis on ka
Julgust surma wastu minna,
Surm ei wõi sind lahuta
Iesuseft, waid aitab frnna,
Kus sa Tema palet näed,
Waewast rõõmn sisse lä'ed.
Astu waimus hauale.
Waata, kuis sind maetakse;
See on tuluks hingele,
Nende südant walmistakse.
Surma hirm, see kaub teal.
Nii kui waadad Ieesu peäl'
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Wiisil: Jesus tule minule.

Paradiis on õige paik,
Kuhu kokku jõudwad kõik
Kes siiis kurja iluta käest
Peas'wad Iesu surma wäest.

Üks lä'eb siit ja teine sealt
Mulla sisse mulla pealt;
Paradiisis rõõmu sees
Oh kõik jäe ühes koos.
Wäga mitu lah'wad teal,
Keda tarwis oleks weel:
Abikaasad, wanemad;
Lesed, lapsed nutawad.

Mitu, keda wõeraks',
Silmaweega maetaks'
Olid wäga armsad meil,
J a ei tahtuud anda Sull!
Mitu hiuge ära läin'd
Mitu südaut külmaks jäeu'd,
Kes weel hea meelega
Oleks tahtuud elada.
Siiski, mis Sa, ISfand tein'd,
On kõik hästi korda läin'd;
Ikla nõnda, et sest saab
Kasu meil' ja õnneks lä'eb.
Lese naeste!' oled toeks
Waeste laStel' isa eest;
Aitad neid, ked lahkilwad,
Trööstid neid, kes nutawad.
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Sina kallis armil nõu
Ning Su püha nime auu
Du see, et kõik taewa Iä'eks
Paradiisis kokku saaks.
Wiisil: Sa meie lootus, Jeesuke,

Suurt pühapäewa ootall nia
Ja walmistau eud hoolega.
Äiu hing on Icesn pruudike,
Mis Tema kihlas heldeste,
Klli slirres surma lõpetas,
Meil' taewas elu-aset walmistas.

Oh, püha Tall, kui lahkun ma,
Miili) wõta wastu armuga!
Nii kuida kõik see õrnus hulk,
£n mu hing ka Sn surma palk.
Mu kallis Peiuke, eks ütle S a :
„Kus miua olen, olguuemadka."
Kui lahti lähwad wärawad,
Ja minu silmad nägewad
Koik' rääkimata illi seal,
Mis iial meel ei mõistnud teal:
Siis rõõmu silmawees küll heidan ma
Su jalge ette tällu-lauluga!

(^'hk küll siis uus ou minu meel
J a pühaks saanud miim keel,
(5hk olen patust lahti saanud,
Ta nõdrus lniuust maha jäen'd:
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Gi jõua siiski mõista, tunnista
J u taew auu mis ilma otsata.
Seal kallist kiwist wärawad
Ja puhtast kullast uulitsad;
Seal hilg'wad walge siidi sees
Kõik hiuged auujärje ees,
Ja kõikidel auu-kroouid peas
Niug Kristus kuuingas kesk ueude seas.
Seal laulwad pühad wanemad,
Keõ omad kroouid pauewad
Kõik Talle ette rõõmuga
Ja hüüdwad püha! püha Sa!
Seal apostlid ja pühad prohwetid
On kooö, kes käisid ühte usu teed.
Kes armastand siiu teine teist,
Seal kokku saawad jälle tõest
Ja igaweses walguses
Meil lõpmata rõõm südames!
Seal pole luuret, surma, lahkumist,
Gi iial turbdust, hirmu, leinamist.
Miö ajalik, on lõppenud,
Mik igawest' jäeb, hakkanud;
Seal pole enam päewa, üüd,
Ei õhtut, hommikut ja tüüd;
Üks ainus päew, mis kestab igawest.
Ja kõige töö on kiita Ieesukest!
Gi tunne keegi wäsimust,
Waid kõikidel on püha lust,
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Ööd päewad Jeesust tcmqba
' J a Tema nime ülenda;
Üts Hosianna, Halleluja seal
On kõigil tänu ohwriks keele peal.
Oh jõua peig, ja tule Sa
Vlind pea koju kutsuma!
Hing ihkab Sinu sülesse,
Ma lendaksin siit ülesse!
£)h tule, paue ihn mullasse,
Wii hinge omas süles taewasse!
Wiisil: Armas I«fus armastaja.

Taewas on üks tunnikene
Enam, kui kõik aastad siin.
Suremata hingekene,
Dn sull' armas ilma Piiu?
Wõiksid sa küll tuhat aastat
Siin mailmas rõõmusta,
Poleks taewa rõõmu wastu
Mitte rõõmuks uimeta'
Siin on öhkalnine, walu,
Tuhatkorda pahaudus,
Waewaline, raske eln,
Iargest snrma ahastus.
Aga taewas pole karta
Eilmawett ja kurwastust,
Pole surma hirmu tunda,
(fga armu lahutust
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Igaweste kestab taewas
Meie õnnistus ja rõõm;
Kõiki, kes fiin ilma waewas
Usk'fid, katab eln-kroon.
Nünd ei wõi weel ükski mõista,
Mis ta maitseb ülewel,
Gga taewa rõõmu tunda
Patuse maailma peal.
Jeesust näha, Jeesust kiita,
See on taewas meie töö,
Igaweste sinna jäeda,
Magus rõõmu tundmine! Issand pööra minu meeled
Üles poole ihkama
Ilma rõõmu wastu wale tuled
Maha jätma, wihkama!
Wiisil: Kui surutud ja ärapõlgtud.

Üks hingamine on weel oota;
Sest wäsin'd süda, rõõmusta!
Siin on sul patu köied kanda,
Ei taha päike paiswta.
Oh, waata oma Talle peole!
(5ks kuule sa ta armu heale?
Pea tuleb Ta sünd kutsuma!
Pea on kõik rist siin ärakantud
J a raske koorem maha pandud,
Pea lähed taewa hingama!
3ee püha, kallis hingamine
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Dh Jumalast meil' kingitud
J a enne, kui üts inimene
Weel elas, meile walmistud.
Kui Jumala Tall hiuge heitis
J a surres patu wõlga maksis,
On Ta meil' seda kinnitan'd.
Nüüd hüüab Ta ja kutsub kõiki,
@t tõttaksid Ta armu riiki,
Mis Tema kõigil' walmistan'd.
£h, tõttage, siis wäsind hinged,
Kes elu-koornlast rõhutud!
Oh tõstke pead, olge julged,
Teil hingamine walmistud!
Kui olete Ta risti kannud,
Ta püha häbi aunks panuud,
Siis hiugate ka 'Tema sees!
Teil' aset ou Ta armu hõlmas,
Teil kroonid, auuehted ootmas,
Pea laulate Ta järje ees.
Seal hingad igaweses rahus
Ja elad ilma mureta.
Mis iial meid maailmas rõhus,
On Jeesu süles tundmata.
Dh anna, Jeesus, meile tiiwad —
Seal ootab meid ju õnnis hulk!
Dh, hakka, hiug, end ehitama
Ja tõtta Jumalaga jätma —
Seal hiilgab sinu arm palk!
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Wiisil.- Um«n, Jeesus Kristus elab.

Wõta Jeesus õtsa teha
Mu waewa peäl' ja auua uäha
Viull' pea taewa õnnistust! —
Jah, Sa tahad pea tulla
Meid kurjast ülcswõtma,
Kus näeme Sinu pühadust! —
Mu hing, sest rõõmusta
Ta püha rahwaga!
Jeesus tuleb!
Eu walu jäeb,
Hing taewa lä'eb
J a öuuistuses teda näeb!
Meie elu, töö ja tegu
i>ä'e& niööda, kui üks unenägu
Kui igaweue rõõm ou käe!
Waatke, meie kroouid paistwad,
Kes ette läiu'd, meil' wastu hüüdwad:
S?h jäege truuks, tõttagc! —
Küll ära wõidame,
Siis elu pärime, Halleluja!
Meil' Jesuke
Ou tõde, tee, Ja surm ja elu
Tema käe!
Mes llieid omaks rahwaks tciuud
J a meie eest ka surilia läiuud.
Ei sureta meid igawest.
Elu lootust meile auti,
Kui (^luwürsti hauda paudi,

-
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Kes jälle tõusis haua seest.
3iüüd suregcm rõõmuga,
Hiugagem rahuga Iesu haudas!
Kui hüüab Ta,
Siis tõuseb ka,
Mis muld ja põrm on, elama,
Jah, Sa tuled omad peästma,
3ieid hädaorust taewa wiima,
Sest kiidame ja täname!
Kui siis iugli kaudled hüüdwad.
Kõik pühad taewa koorid kiitwad,
Siis meie ka Siud kiidame!
Siis möödas kurwastus,
Meil rõõmulaulud suus. Halleluja!
I l m , lauge sa,
Meid hoiab Ta
Kui isa lapsi annuga! —
W i i s i l : Jumal maa ning taewa Looja,

Kes on need, kes Ieesu kõrwas
Järje ümber seisawad?
Kes on need seal pulma laudas,
Kes, kni tähed hiilgawad?
Kes kõik kroonid kannawad,
Halleluja laulawad?
Kes on need, kes palmid kandwad
Nii kni wõitjad omas kaes,
(Kui nad oma waenlast löönud
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Maha oma jalge ees?)
Mis hea töö on auustan'
Neid ning nõnda suureks tcin'o?
Ales ou need, kes walges riides
Talle were õiguses,
Kõnniwad seal Paradiisis,
Pühad, puhtad Tenia ees?
Kes jee õnnis rahwas on,
Kell' nii ütlemata õnn?
Need on need, kes waewa näinud
Jesuse auu uinie eest;
Ilma niug ka sunna wõitnud,
Üksi Talle were wäest;
Nüüd ou otsas nende waew
Ning nad paisuwad kui see päew!
Need ou need, kes kannatanud
Kurbdust, walu, hirmu ka;
Mitu korda palwes nutnud
Jumala ees usuga;
Nüüd on kõik nutt lõppenud,
Ilma piin ka unustud.
Need on need kes Temal wõerad
Seestpidi siin hiilgasid.
Kes — ehk nad küll olid wennad —
Siiski laial elasid.
Nüüd on nemad taewas koos
Iesu armu-järje ees!
Need on need, kes walmis olid
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(*Iu jätma usu eest; —
Igal ajal palwet tegid
Wendade eest südamest;
Nüüd nad seiswad rähn sees
Kõrge preestri silnia ees.
Kui üts põder suures janus
Otsib külma Hallikast!
Nõnda nende hing ka himus

Ikka Fefust igatses;
Nüüd ou jäuu kustutud
Neil, uing nemad peästetud.
Siioni mäel wõtab hoida.
Nüüd fee Tall uced tallcksed,
Seal ou elu-mauua leida,
Seal ueed kaewud jooksewad;
Seal ei puudu iial meil',
Waid kõik kaswab ikka weel.
Sinna sirutan ka miua
Jesus, oma käsi Sull';
Ilmas weel, oh Peastja, auua
Oma kallist waimu mull'!
Sest ma olen sõjas weel
Selle kurja ilma peal.
Aita mulle wõimust saada
Patu, põrgu liha peal;
Ara lase maha jäeda
Mind, ehk ma laugeu teal.
Kõigest hädast peasta miud.
Jesus miua palmi Sind!
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Aita, et ma uuest fünbütb
Sinu küljes haljendaks,
J a S u weres plihtaks pestud.
Ükskord sinu riiki saaks
Ameu, amen, tule Sa
Pea mind ka katsuma.

Wiisil:

I«'us, ^nniitegija.

Igawcue aeg ou see
Mõtle, süda, selle peäle,
Igaweue on see paik,
Äratagu see su meele:
Kuhu pärast siirma Iä'ed,
Sinna igaweste jäed.
Meie aega astaid ka
Neelab igawene elu
Mis meil seal on oodata:
Igawene rõõni ehk rahu
Kõik, mis tehtud üürikesest.
Tasutakse igaweste.
Igawest ja lõpmata
Kestab usklikkude elu:
Igaweste kestab ka
Patu palk ja põrgu walu;
Igawest ou rõõm ja arm,
Igawest ka hirm ja snrm.
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Aita siis, et seisaks mull'

Igawene elu meeles;
Aita mind, kui sureu teal,
Hinge heita Sinu süles,;
Aita ilmast lahkudes,
Aita üles ärkades!

