attel,

«P
ehk:

A 50 uut waimoliko Laulo, A
§L

Iesusse, lneic hinge sõbra jalgade
ees laulda.

& f
Pr

Keige uskliko wendade ja õddede iggawesseks
hinge kassuks, Mailma kõrbest läbbi-minues
iMwesse hiugamissc-male.

Tallinnas, 1868
trükkitud J . H. Gresseli kirjadega

Ijll
&:

amdijt - Mannel,
ehk:

50 uut waimoliko Caufo,
Iesusse, meie hinge sibra jalgade ees
laulda.
Keige ustliko wendade ja öddede iggawesseks
hinge kassuks, Mailma kõrbest läbbi-minnes
iggawesse hingamisse-male.

^ J. R. $*-

Tallinnas, 1868
trüttitud J . H. Gresseli kirjadega.

Dem Druck vorstehendcr Lieder steht von Seiten des Re<
valschen Evangelisch-Lutherischen Stadt-Consiftoriums lein Hinderitifrtm Wege. Reval, Stadt-Consistorium, am 1. November 1867.
I m Namen des Revalschen Evangelisch-Lutherischen StadtConsistoriums:

Vice-Präsident Dr. Chr. Heinr. O. Girgensohn.
(L. S.)

M 256.

G. v. Gloy, Secr.

Von der Censur gcstattct.
Reval, den 7. November 1867.

Armsad usklikkud wennad ja öed
3efus(e 3Crtstu8fc fees!
S i i n pakkutakfe teile jälle mõnned waimolikud
laulud selle nimme al: „Paradisi-Kannel", mis
üks usilik Iefusse söbber armastusse pärrast,
teie iggawesse hingede kassuks on wäljakirjutanud. Armastus omma kalli Önnisteggia sisse
ja teie wasto, on tedda ajanud neid sõnno üllespannema. Sest, kus ep olle armastust süddames, kuida wõiwad seal armsad sõnnad wälja
tulla, mis meie Önnisteggiale armsad on?
Kellel polle armastust omma Önnisteggia sisse,
se on kui üks tulle-lattern ilma walguseta, ja
ellab alles omma patto pimmedusse sees. Ust
ja armastus peawad ikka ühhes ellama. J a
neid kahte asja ei sa ükski innimenne ommast
jõust ehk wäest kätte, waid ükspäinis Iefusse
meie Önnisteggia läbbi; — Jesus on se, kes
meile sedda ellawat ja önsaksteggewat usko süd-
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damesse woib anda, kui sedda agga tössise meleparrandamissega tagganöuame. J a Apostel
Paulus ütleb: ^,Teie ollete armust önsaks sanud usso läbbi: ja se ei tulle mitte teie käest;
Iummala and on se, ei mitte teggudest, et ükski
ei pea kiitlema." Ewef. 2, 8. 9. Meie ei
woi ühtegi teggo tehha, mis hea ehk kölbaw
õlleks Iummala ees. Sest mis head wilja woib
üks mets-öunapu kanda, kui ta alles harrimatta
on? Ei muud, kui üsna wihha ja happu wilja,
mis ükski suhho ei wötta. Nenda on ka luggu
ühhe hingega, kelle süddames weel tossist usso
wilja ei õlle: temma on lomissest ehk sündimisse polest just ühhe mets-öunapu sarnaue.
Kas üks harrimatta põld woib ka wilja kanda?
Eks umb-rohhi ei lämmata sedda semet ärra,
nenda, et sealt ühtegi leigata ei sa.
Armastus Õnnisteggia sisse,
üksnes önsaks, ja ei kegi mu! Kui
ja armastust on omma Önnisteggia
on meil keik, mis agga hing woib

teeb meid
meil usko
peale, siis
iggatfeda.

Prukigem siis sedda weikest ramatut I u m mala auuks, ja omma enneste iggawesse hingede kassuks. Armastagem Iummalat ja temma
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pühha sõnna; sest Jummala, sõnna ühhendab
meid Jummalaga, kihlab meid Kristussega, teeb
meie süddant ello-maiaks, tö-honeks ja templiks
pühha Waimule. Jummala sõnna on se sinnepi iwwike, mis Jummala ja Iesusse tundmist meie süddamesse' toob, se seme, kellest ust
tõuseb ja kaswab, se tulloke, mis suurt armastust Jummala ja liggemisse wasto meie fees
põllema sütab, ja se wessi, mis waimo meelt
ja süddant puhhastad ja pühhitseb. — Jummala sõnna on se õige ello rohhi, mis ihho ja
hinge töwwe parrandab. Sepärrast ütleb S a lomon: „ E i rohhud egga plaastrid teinnd neid
(sinno lapsi) terweks, waid Issand! sinno sõnna,
mis keik terweks teeb." Tark. ram. 16, 12.
Jummala sõnna on se õige ello toidus, ja I e sus ütleb: ^Innimenne ei ella ükspäinis leiwast, waid iggaühhest sõnnast, mis Jummala
suust läbbi käib." Matth. 4, 4. Wägga õnms on se innimenne, kel hea meel on Jehowa
kässoõppetussest ja urib ta kässoöppetust järrele
ööd ja päwad. S i i s ou temma otsego pu, mis
wee-foonte äre istutud, mis omma wilja annab ommal aial, ja kelle lehhed ei puddene.
Laul 1, 1—3.

—
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Agga teie, kes Jummala sõnna keigest süddamest ei õppi tundma, ja selle järrele keigest
wäest ci pua ellada — kuulge mis Jesus ütleb: „Kes mind Põlgab, ja ei wõtta minno
sõnna wasto, sel on jo se, kes temma peale
kohhut mõistab, se sõnna, mis ma ollen rakinud, sesamma Peab temma peale kohhut möistma wiimsel päwal. Ioh. 12, 48.
Oh kallis Onnisteggia Jesus Kristus!
ärgo se meile sündko, waid auna meile walgnstud süddant, et, mis meie loeme, hästi tähhele panneme ja süddamesse Wõttame; siis ollemc tõeste sinno jüugrid ja so armsad lapsed.
Oh, Issand! et sa meid leiaks walwamast ja pallumast, kui sinna tulled. S e olgo
minno, kui selle alwema sullase süddamelik sowiminne, ja selle tarwis mingo se ramat wälja,
et keik, kes temma feest laulwad, õiget hinge
kasso leiaks. Amen.

«X>goo<-

I
]

waimo Must ptmmeöus|ejt ja
süddame tutmusfejt.
l.
Wisil:

Kes Jummalat ni lasseb tehha.

neid, kes armastawad Sind I e KuisussPissut
leigest süddamest? Se surem hulk weel
kurwastawad Siud, keige armsat hinge-meest!
Miks ou Ma-ilm ni meleto Kui loom, mis
tuim ja keleto?
Waat, kuida Jesus taewast watad So
peäle hing! end kurwastes. Aast aastast sinno
järrel otab, Et Parrandaks meelt silma-wees:
S a agga ellad julgest teal, Teed melel patto
patto peal.
Eks karda sinna surma, nuhtlust, Kui i l mast pead lahkuma? Ehk, kes sind ükskord
peästab kohtust, Kui surnud tõuswad ellama?
K u i pead seisma selle ees, Kedda sa põlgasid
ilma sees?
*
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M i s kasso sest, et nenda ellad, Hing!
Ma-peal ilma Iesuta? Eks sa ei karda, et so
wõllad So peale wõtwad kaebaw? Kui pead
seisma kohto ees,
N i kui üks ärrauetud
mees!
Oh jõua, rutta, weel on aega, Meelt
parranda, oh innime! Ta jure astu, temmal'
kaeba So wiggadust, kui pattune; Ta ette
lange mahha ka J a hüa: Jesus, hallasta!
Ta risti jure waimus asto; Ta kaela
ümber hakka ka, J a ütle uskus temma wasto:
Mind Jesus! ärra põlga S a ! Waid wõtta uest
wasto miud, Et surmaui ma teniks siud!
K ü l Jesus wõttab
kui ta sedda lubbanud,
tulla, Kui uskus olled
mal on üks halle meel
weel!

palwet kuulda, N i
Ja armust sulle appi
pallunud; Sest temT a laste wasto, ikka

Ta südda armastussest põlleb S o wasto,
siis, kui kurb so meel; Ta armust sulle wöeraks tulleb, Hing, kui sa armo nõuad weel:
S i i s tulle tänna, pöra meelt, J a lahku hukkatusse teelt!

Kui halledaste
pällus Olli-mäel:
tilgad. Keik paitud
sinno eest ta pällus
risti-peal.

omma Issat S o Jesus
Ta otsast jooksid werreseisid temma peäl. Ka
seal, Kui jubba rippus
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Ets rööwlite ei antud andeks, Kui temma

Iesust pällus seal?

Mis läbbi? — sest ta

ta ust läks kangeks, Ehk kül jo rippus risti
peäl; Miks mitte sa, kui nuttuga Lä^äd omma
Iesust palluma?
Ta sirrutab so wasto käed, Kui agga
tühhad tulla tõest! Ja kautab so patto-mäed
Ta löppcmatta armo wäest; S i i s tulle aegsast, tänna weel, Taal on so pärrast halle
meel!
O h armas Jesus! kule armust Neid, kes
sult armo palluwad; Kes kihhutakse kurjast
waimust, Et patto ellus ellawad; Ka ueid, oh
Jesus äreata So sõnna läbbi, löpmatta! —

2.
Wisil:

Oh Issa! taewa rigi sees.

rahwa rummalus, Kui suur
Kniweelsuurwaimoon pimmedus?
S a Jummal, sedda
parrem tead, Ja siiski ueid weel ellus pead!
— Kui kaua sinna kannatad, Ja annad pattoellul maad?
Keik rahwas möllab ilma peal. Üks wannub siin ja teine seal, Kui põlleks taewas I u m malat, Kes nuhtleks siin need jölletad; Naad
hirwitawad pealegi, J a tewad patto — surmani!
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Kui suur ou sinno kannatns Oh I u m mal, ja so armastus! Ei sinna nuhtle äkkiste,
Kui ellame siin kurjaste, J a põlgame so öppetust, M i s hingel sadab õnnistust!
O h , armas Jummal! Wata sa Se hulga
peale, armoga! Kes sinno armsa Poja häelt
Ei tahha kuulda — kantsli pealt, Waid ennem sedda teggewad, M i s lihha-meel neid

sündiwad.
Te pehmeks nende süddamed, Kes pölg^wad önnistusse teed, O h Jummal! ja neid
walgusta So kalli pühha Waimoga, Et nemmad sind siin tunda saaks, J a surmani so
pärralt jääks.
So Poeg on sedda töutand, Ja werre
läbbi kinnitand: Et kes siin pörab aegsast meelt,
J a lahkub hukkatusse teelt, — Peab andeksandmist sama tõest, Ja rõmo tundma iggawest!
O h Jesus! anna mnlle ka, Et wõiksin
sind siin armasta! Keik pattud wihtaks römuga, S o tahtmist teeks hea melega, S i i s
olleks ma so jünger tõest, Ja pärriks taewast
— iggawest!

Wisil:

Siou kaebab sures häddas.

M h , kui tuim on minno südda, Rikkutud ja
wiggane! Jesus, sinna tead sedda? Se

on rop ja rojane! Keik sa leiad minno seest,
M i s on tõusnud kurjussest; Keik mo lu ja
keik mo lihha O n täis hirmust patto-wihha!
Pimmedus mo füddaut kattab Kinni selle
ello sees. Keik head sinnust mahha mattab,
M i s siin kõlbaks sinno ees. Minno teggo,
minno to O n so ees, kui pimme ö. Armastus on külmaks läinud; — Sedda keik on pattud teinud!

Walgusta mo süddant isse, Jesus! omma sõnnaga. S a mind pattust puhtaks pesse
Omma kalli werrega, Et ma sulle kõlbaks teal,
Ikka lodaks sinno peal; Ei teeks, mis so süddant waewaks, Ehk mo hinge peale kaebaks.
Õppeta mind hästi tundma Omma patto
köwerust! Aita heldest, kui pean kandma Mönda risti, willetsust; Kui ma peaksin nörkenia,
Wõtta siis mind kinnita, Et ma keik heal melel kannan, J a so nimmel' au annan!
^iggimessi asmastada, Olgo minno ainus rõõm. Waeste ees ka murretseda Lasse
mind, nw armo troon! Haigid Wata, trööstida,
Waenlaste eest palluda; Se on sinno laste
kohhus, Kunni ellame siin ihhus!
Kui siis Päwa to on tehtud, Ja mul
ello õhto kä; Kui on mõnda waewa nähtud,
Oh siis minno jure jä. Tulleb surm, ja kut-
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sub mind, O h siis aita, et ma sind Weelgi
surma wallus tännan, Waimo Sinno katte
annan:
4.
Wisil:

Sul sul, Jehowa! tahhan laulda.

J$c3 on mull' ello sisse lönud, J a kes ni
armsast mo eest murretsend? Kes on mind
walge ette tonud? . Kas wanuemad, kes mind
on kaswatand? — Ei olle, waid mo Jummal
üksine O n se, kes ello andis minnule!

Mis kasso on taal innimestest, Kes patto-tehhes Ma-peal ellawad? J a kes ei holi õnnistusfest, Waid omma Jummalat siin pölgawad; Kes kurja hüüdwad sure rõmuga, J a
riidlewad siiu teene teisega!
M a küssin, söbber! wasta mulle: M i s
kasso sest, kui nenda ellad siin? Kui surmas
polle lotust sulle, Kui surmas hakkab sinno
hinge piin? Kui keik so pattud so peal kaebawad, J a hinge kui üks us (siin) seal närriwad?
So Jesus tahhab sind ka kuulda, Kui
tedda agga uskus pällud siin, J a selgest armnst sulle öölda, Kui pat on sulle raske hingepiin: O h tulle, tulle! minna otan sind, Kui
agga kindlas uskus otsid mind!

—
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5.

Selsammal wisil.

H i i s tulle! ärra aega wida, Sest armo-uks
on sulle lahti weel. Kas homme? ärra
sedda kida — Woid pöörda, kui jo kinni sinno
keel? Sest tänna pöra, kui sul terwis kä, Ja
ärra ennam kauaks seisma ja!

6.
Wisil:

Kes Iummalat ni lasseb tehha.

<Ous jähhid need, kes armastasid Ma-ilma,
^ keik ta römuga? Kus need, kes ikka hirwitassid, Kui waggad wötsid öhkada? Kus on
nüüd nende mälestus, Kas taewas, ello-ramatus???
Ei föbber! taewast neid ei leita! Kes M a peal pölgand Iummalat! Waid Põrgust, —
sest naad wötsid täita Sadana käsko süddamest; Nüüd ahhastus ja kurwastus O n nende
troost ja — römustus.
Kes waggaid pilk^wad siin Ma-ilmas, O n
Iummala ees hirmsad seal. Naad on kui okkad temma silmas, J a jäwad armust ilma teal;
Ei leia nemmad hallastust, Ei omma hinged

kergitust!
O h , kurbtust! mis seal silmad näwad,
Kui tundwad omma rummalust; Kui wagga-
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dest naad mahha jäwad, Ja pärriwad üht hukkatust: Mis walmistud on nendele, Kes süddant andsid — kõhnale.
Oh Jesus! ärra lasse jada Mind ossaks
põrgo hundile, Waid wõtta armust ärrapeasta,
Ja wi mind taewa rõmule, Kus armo palka
kätte saan, Ja Sind siis pallest palles nään!

7.
i

Wisil:

Mo ello Kristus isse.

H a kannad risti-nimme Siin Ma-peal, in^ nime! So südda sees on pimme, Ja kiwwi
sarnane.
Sa tähhed Pühha-kotta, Ja laulad teistega; Ei süddamesse wõtta, Mis laulnud,
kuulnud sa!
Mis aitab, et sa kannad Se nimme, asjäta? Kui omma süddant annad Sadanal,
melega?
Sa nõuad ilma lusti Siin sure holega,
Ja põlgad hinge arsti, Kes sind wõib parranda.
Kes neste ei sünni Siin Pühha Waimo
wäest, Ja truiste ei kõnni, Ei Pärri taewast
tõest!

-
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Kes agga truiks jäwad Siin Ma-peal
otsani, Need Iesust taewas näwad, Seal pallest palleni!
Oh, puhhasta ja pesse Mind omma werrega, Mo armas Iesns! isse, Et sulle kölban ma!
Mind sada armastama Kni last, üks issa
siin, Ja sinno sanna kuulma, Siis lahkub
keik mo piin!
Siis woin ma römus olla, Kui ellad
minno fees; Siis sinno jure tulla, Ja seista
seal so ees..
Seal põlle kurbtust leida, Kus waggad
hinged on; Sest Tal! sa wöttad hoida Neid
omma hõlma al.
Seal pärrin woido kroni • So kääst, mo
Iesus, seal! Ja nään so armo troni, Kus
auga istud peal.
Seal laulwad pühhad hulgad Sull' Halleluja seal! Ja ärrawöitjad kandwad Kuldkrouid Pea peal.
8.
Wisil:

Se aeg on tõest ukse ees.

e armo-uks on lahti weel, Kust woiwad
sisse minna — Keik, kel on Iesu armo-
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meel, — Ta jure taewa sinna: Kus pühhad
laulwad rõmuga
Suurt Halleluja lõpmata
S e l surel Ärrapeastjal!
Kes siin ei wõitle usso wäes Sadana
rigi wasto, Waid ööd ja päwad möllades S i i n
tallab Pühha käsko: Se peab ahhastussega
S i i t ilmast ärra lahkuma, J a põrgo ossaks
jäma. .
Oh immet! kuida wõttawad Keik kuulda
selle käsko: — J a hinge sellel' jättawad, —
Kes wiimaks sadab põrgo; Se assi on neil
selge kül: Et kes on pattune, ja õel, — Ei

Iesust ei sa nähha!
Waat' Jesus! kuida kogguwad Keik sinna
kohta kokko, Kus kurja lusti piddawad, Et
kõrwad lähewad lukko; Kus südda nuttab, wärriseb, Seal nende melest helliseb Se heal, kui
— taewa kannel!
Miks on Ma-ilm ni meleto S i i n ommäs lihha- (himmus) meles Kui loom, mis
tum ja keleto, J a kellel pudub mõistus; Eks
Jummal polle nende eest Ka Poega saatnud
taewa seest, Kes neid on lunnastanud?
O h , Jesus! tulle peästma S a Keik pattoorjad lahti, Et nuttes silma-weega Naad töstaks kaed püsti, J a hüaks: Jesus! hallasta
Weel meie peäle armoga, Sest muido hukka
lähme!
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9.
Wisil:

Oh wõitlejad, et'täige peäle.

H l m tahhaks kül ka õnnis olla, Kui põlleks
risti, kannatust, J a pärrast surma taewa
tulla, Et pärriks sedda õnnistust, M i s üksnes
waggaid otab seal, Kes uskus surrid Iesu
Peal. —
Kus agga jääks siis lihha-himmo, J a
silma-himmo, kõrge meel? M i s kohutawad
nende waimo, Et ikka tewad patto weel? J a
hoidwad kinni selle käest, Kes põrgo wiib neid

iggawest!
Kui rummal on se rahwa suggo S i i n
Ma-peal, kallis Jesuke! Kui kurb weel nende
hinge luggo, Kes Põlgawad sind, Peioke! J a
ellawad, kui põlleks teal Ei surma, nuhtlust
karta — seal!
Waat', armas Jesus! kuida pettab S i i n
sadan nende süddamed? Et igga mees siiu käia
wõttab Weel ikka julgest laia-teed; Ei heida
armo hinge peal, M i s surmaski ei surre —

seal!

10.
Wisil:

fötš

Tulge, risti innimessed.

se polle halle nähha, Et se rahwas Ilma
peal Nenda wõtawad patto tehha Julgeste,

-
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ja arwab teal: Et sa neid ei karrista, Wiimselt põrgo tullega, Kes so kässo wasto tewad,
Ueste sind risti löwad?
Igga-mees siin julgest ellab Lustis, römus kartmata. Omma lihha-himmo täidab
Ööd ja päwad ilmaga! Ei ta mele tulleta,
M i s järg seal saab ollema, Kui ta Iesust mahha
jättab, Ello wasto — surma wõttab.
Pattused, oh pöörgc ümber! Parrandagem
aegsast meelt! Tulgem, kui so waene tölner,
Kes jo olli eksind teelt, Muido hukka lähhete,
Kui weel, kauem wibite; Sest se armo-aeg on
kassin. Õnnis hing, kes siin on ussin!

Miks t a ' waewate siin Ilmas Ennast
omma patto sees? Miks on Iesns teile wöeras? Kes on oige abbi-mces! Ta wõib peasta
surma käest, Kurradist ja põrgo wäest Keiki,
kes on kõrwal läinud, Lapsest sadik patto teinud.
Jätkem patto kõwwcrussed, M i s siin hingef kahjo teeb; Jätkem tühjad römustussed,
Mis keik head surretab, Et se kallis Jesus
Krist, Kes ei jätta häddalist — Süddaines
wõiks asset leida, J a teid ommas hõlmas hoida.
Jätkem mahha au ja ahnust! Need ci külba temma ees, Waid, kes armastawad headust,
Käiwad Iesu jälgedes: Neid ta üksnes armastab, Ello tee-peal juhhatab Nende jalgo, et ei
lange Nemmad, ehk on sadan kange.
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Kes on kurjad^ need ei kõlba Surres taewa rigile, Waid kes wõtwad, risti selga, Kannatawad järgeste, — Neid ta surres kinnitab,
Nende wallo wähhendab, Et naad hüüdwad
hinge heites: Sulle furren — ärra wõttes!
Ärkagem siis patto-unnest Ülles, pattosullased! Keigest kurjast tööst ja kõnnest, Puhhastagem süddamed, Et se auu Kunningas Ennast teile ilmutaks — Kitt üks tru ja armas
söbber; Kaitseks, hoiaks, kes on nõdder.
Armas Jesus! wõtta kuulda, Kui so lapsed palluwad! Wõtta armust katki murda Pattoköied, ahhe^lad! Misga kurrat kinni peab Meid,
ja omma järrel weab; Et so kallis sannawalgus Ei sa meisse paista — Jesus!

11.
Wisil:

Mo armas Jesus! minno röörn.

ft\l) Jummal! kuida ellawad Keik rahwas siin
Ma-ilmas! — Keik on so sanna põlgajad,
Kui põlleks sindki — taewas! Keik ennast targaks piddawad, J a selle järrel ellawad, M i s
nende silmad näwad.
Neist iggamees käib patto-teed, Ja salgab, mis on tõdde! Ja kui naad püsti tostwad käed, S i i s südda sees on leige; Ja kui
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kül käiwad kirrikus, S i i s on se sanna üksnes
suus, — J a mitte süddameas!
Naad issekeskis ütlewad: Kes wõib T a
käsko täita? J a pealegi weel naerawad, Kui
kegi wõttab näita Neil', nende patto köwwerust,
J a füddamete tiggedust, M i s kuhhogi ei kõlba!
Naad mõtlewad — et sest jo kül, Et
Kristus ristis surnud! Ja seega keigil' paitustel' Täit önuistust on saatnud; J a et ta werre
läbbi nüüd Keik kustutud on nende süüd, Ja
taewa-uks neil lahti.
Jah, tõeste! kui on sul ust, S i i s
sa se peal lota! J a pärrast surma Iesu
Täit önuistust ka ota; Kui agga südda
tuim, J a finnul puoub temma Waim,
keik on tühhi lotus!

wõid
käest
alles
Siis

Kristus on omma kallist werd Neil' luunastusseks annud, Kes siin Ta õiget armomerd O n hästi tunda sanud, J a temmal'
omma süddant and, Heäl melel omma risti
kaud' S i i n häddalisse orrus.
Need peawad ükskord Temmaga T a jures rõmo tundma, J a keige pühha seltsiga T a
au seal nähha sama, Üht au mis ükski polle
näind, Ei surrelik ka nähha woind — O n

usklikul seal nähha.
T a l annab pulma kube seal Neil selga
usso-palgaks. Naad kandwad kronid Pea peal,

—
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Kes Ma peal peti alwaks; Tal römustab neid
otsata, Kes külwand femet nuttuga, Ja surmani jäid truiks.

Seal on se pärris römo paik, Seal on
se pärris kodda; Seal hakkab ue ello-käik, —
Seal lõppeb nut ja hädda; Seal ustlik usso
palka saab, J a waimus tcdda terretab, Kui
omma armsat sõpra!

II.

Ärmll8susest Ännisteggia toasto, ehk
palwe = kmkld.
12.
Wisil:

Se aeg on töcst ukse ees.

ifjiti kaua pean ma wöitlema Ses waewalisses ellus? Kui kaua ikka sõitlema Ni mitmes risti-wallus? Kui kaua sinna wiwitad,
Mo Iesus! ja mind karristad, Et pean kannatama?
AV

Oh, kule minna palwe healt, Ja rasked
öhkamessi! Ja kinnita mind üllcwelt; Sest
sinno wäggew kassi Woib minno koormat kergita, Ja süddaut jälle rümusta, Mis hopis
kurwaks läinud.

—

22

—

M a tean, et sa omma last Ei tahha
mahha jätta, Ja kui sa wahhest karristud,
S i i s tahtsid sa mutT näita S o issalikko armastust, M i s sadab hingel õnnistust, J a
wiimselt taewa rõmo! —

13.
Wisil:

Oh, et mul tuhhad keled olleks.

i5m järgest silma weega nuttau Mo patto
^ pärrast pölweli, Ja nskus Iesu jure ruttan, — Kes mo eest risti uaelati, Siis leiau
minna tedda sealt, Kui ärra-neetud risti pealt.
Ta watab lahkest minno peäle, — Ta
südda lähhäb halledaks! Ta kuleb minno palwe heale, Ja teeb mind Waimus wäggewaks,
N i et mo südda armust keeb, Ja wihha-mees-'
tel head teeb.
Se usso wäggi on se rammo, M i s ärra
wõidab sadanat, J a et keik lihha-rööm ja himmo M o süddame seest kadduwad. Ust on mo
ankur, kinnitus, M o ainus troost ja rõmustus.
Oh kingi mulle sedda usko, M o Jesus!
et sind armastan! J a et ma kulen sinno käsko,
J a sinno süddant römustan; S i i s tulgo kurrat, ilma-rõõm, M a näitan: siin on ussokroou!

—
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14.
Wisil:

Se aeg on tõest ukse ees.

45 ui kaua ttecm ma wõitlema, Ses waewalis** ses ellus? Kui kaua ikka sõitlema Ni mitmes ristis, wallus? Mo Jummal! eks sa hallasta Mo fieale, kui ma nuttuga So jalge
ette tullen!
M a tean, et ma Pattune S o käsko ollen
pölgand, Siiski, mo armas Jesuke! S a polle
mind weel salgand, Waid mitto aastad kannatand, J a mulle ikka armo and, Kui issa —
omma lapsel!
S a näggid: kui ma melega So kässo
wasto teggin, J a julgest mängisin Pattuga,
Kui armo-laual käisin; Ka sedda on so silmad näind: M i s head ma liggemessel teind!
Kes ikka head mull'' sowis.
Nüüd uään ma omma rummalust M o
Jesus! wägga hilja! Ja omma patto pimmedust, Kust kaswab pahha wilja; Ei üht' hea
teggo leia ma, M i s sinno ees wõiks kölbada,
Waid, keik on öel ja pahha!
O h puhhasta! ja pesse sa M o süddant
Jesus! puhtaks. J a sedda armust walgusta,
Et headust minnust uähtaks; S o järrel lasse
käia mind, Kunni ma ükskord taewas sind
Saan nähha, kallis Jesus!

—
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15.
Wisil:

So hing, oh Jesus! tehko mind.

| * m Pödder, kellel janno kä, J a kuskilt hallikast ei nä, — N i wägga südda körwed sees
S o järrel, kallis hinge-mees!
M u l waesel pudub ello-wet, M i s puhhastab keik pattussed. W i selle Hallikale mind
M o Jesus, siis ma tännan sind!

16.
Wisil:

Keik kallis hinge õnnistus.

M h , tõmba meid! siis jookseme, Ja anna usso
tiwad, Et sinno jure lendame, Kus hinged rahho leidwad; Kus lõpnud on keik kurbtus, uut, — Keik lihha - meel ja pärris pat,
M i s hinge peale käiwad.
K ü l kurrat kawwalussega Meid püab
eksitada, J a omma tühja rõmuga — Meid
tihti wörgutada; Kes siis ei mõtle usso-wäcs,
J a ennast ärra salgades, — Se pea ta wõrko
langeb.
S i i s wõitle kindla ussuga, Kunni sa
wõimust sanud, J a kanua risti rõmuga, M i s
Jummal peale panuud; Kes wõitlemisfes leigeks tääb, Se wöido-kronist ilma jääb, J a
wiimselt põrgut pärrib!

—
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S a risti-kandja, Pühha-Tal! S a wöitsid
surma ärra. M a nuttan sinno risti-al, O h
ärra selga pöra, Waid tulle kinnitama mind,
Et armastaksin kindlam sind, M o ärrapeastja

Jesus!

17.
Wisil:

Kes Jummalat ni lasseb tehha.

M a hingan ükskord Iesu hawus, Kui ihho
maggab mulla sees: Sest temma on, ja
jääb mo totus Ka siis, kui scisau kohto ees,
Ja römustan eud nendega, Kes semet külwand
— nuttoga.
S i i s peame hädda, risti kaudma, Seal
rõmustab meid pühha-hulk; S i i n järgest willetsussi tundma, Seal pulma-kuub on usso- x
palk, M i s kattab nende patto-süttd, Kes kitfafi teed siin köndissid.
Õ n sel, kes tõe meles wõitleb S i i n M a peal kindla ussuga; Kes lihha-mele wasto
sõitleb, Kui sadan püab eksita, — Ta on jo
siin üks onnis mees; Sest Jesus ellab temma sees!
M i s aitab, et sul' Kristus sündind O n
lihha sisse, innime?! M i s kasso, et ta M a
peal köndind, Ja rahwast nomind kõwwaste?

—
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Kui südda külmaks jääb kui ja,
hukkatust ei nä?

Et omma

Mis aitab Iesu surma wallo? Mis keik
ta piin ja kannatus? Kui ikka ellad patto-ello,
Ja Põlgad, mis on õnnistus? Teed julgest
patto Patto peal, Kuuni sa põrgus põlled seal!
Oh, Iesus! et keik innimessed — End
annaksid so ommaks teal, Ja önfaks saaksid
keik need hinged, Kes ristiti so nimme peal;
Siis inglid ennast römustaks, Ja römo pärrast kummardaks. Ehk mitto kül ei holi sinnust Siin Ma
peal, Iesus! ühtcgit! Siiski ei lahko minna
sinnust, Waid kindlas uskus hüan tõest: Mo
Iesus on mo abbi-mces! Ka siis, kui surmatuud mul käes!
Kui sowid, et mo laul ja palwe, Ja
minno tänno-ohwer ka Oh Iesus! kölbada
woiks sulle, Siis seks mo süddant walgusta,
Et sinna ellaks minno sees, Mo katki murtud
süddames.
Kui tulletan neid päiwi mele, Kus hinge
murre waewas mind, Ja sa mul römo andsid
jälle, Oh Iesus! siis ma tännau siud, Et
sa mo süddaut walgustand, Ja üllewelt mind
kinnitand!
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18.
Wisil:

Nüüd hing'wad'innimessed.

M h , Waim! so ainus murre On, et ma siin
ei surre, Waid sulle ellaksin, S a nääksid
üksnes sedda, Et minna omma hädda, Siin
Ma-peal hästi tunneksin.

OI) anna, et ma öppiks, Mis sinno
Waim mind sunniks Siin tehha, rõmuga!
Siis olleks ma so omma, Ja sa mo TaewaManna, Mo troost, kui lähhen surrema.
Sa eile, ni kui tänna, Jääd meie Ärrapeastja Siin Ma peal üksine! Sa aitad häddalessi, Ja näad, kel silmas wessi On patto
pärrast, Jesuke!
N i kaua. — kui siin kõnnin Ja omma
lihha sunnin, Olgo mo ainus to: Et sinno
sanna tulen, Ja ikka walmis ollen Sind
wasto wõtma — Jesuke!

19.
Wisil:

Jesukest ei jätta ma.

Äesus! sinna tunned mind, Tunned minno
hinge hädda; Tunned, kas ma uskus sind
Armastan, ja nõuan tagga; Ja ka willetsusse
sees Kõnnin sinno jälgedes.
Suur onsinnoarmastus, Misga sa meid
ühhendanud. N i , et ükski willetsus Sedda

—
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polle lahhutanud Sinnust, kes so armo näind,
J a so pühha tahtmist teind.
Oh, siis lasse Jesus! mind Sinno armo
sisse jada. Anna, et ma järgest sind Ikka
wõttaks armastada, Ja ka surma wallus weel
Hüän: Jesus, minne eel!

20.
Wisil:

Jesus, surma ärrawöitja.

öötgem ennast minno pole, Taewa uks on
lahti weel! Kes on langend, töusko jälle
Ülles, mul oit armo-meel! Tahhate keik lmkka
minna? Põrgus rasket wallo tunda? Ärgo

*>

ial südko se! Tõstke silmad üllesse!
Tulge wannad, tulge hallid! Teie hädda
waewab mind. Pattussed on mulle kallid, Neid
ma ollen wallitsend, Kes on pattust-pöörmist
jätuud, Julgest laia-tee peal tötnud: Tulgo
töe melega Minnult armo otsima!
Tulge, tulge kestealissed! Ärge ennam
wibige! Kes on alles kangekaelsed, Patto unnest ärkage! Nutkem omma patto pärrast, S i i s
teid tõmban ilma karrast Wälja omma sõnnaga: Amen! se peäl ütlen ma!
ma!

Tulge teie pissukesed! Teie söbber ollen
Armsad on mull' lapsukessed, Kes mind

—

29

—

wõtwad armasta! Agga kes ou wallatumad,
Kurjad, pahhad, wihha-kandjad, — Need on
hirmsad minno eest, Sedda tunnistan ma tõest!
Tnlge keik, kes kurjad, õelad, Tulge hirmfad pattussed! Minna kustutan keik wõllad.
Puhhastago süddamed! Kuulge kui ma järgest
hüän, Keiki önsaks tehha püan Kurradi ja
põrgo käest, Lahti teen teid — iggawest!
Tulge waesed hinged, tulge! Kes on öiged ennesest. Ärge ial julged olge, Kes on
puhhas pattudest? Teie süüd on wägga sured,
Süggawad on patto-jured. Tehkem ennast lahti
neist, Et- nään usso-wilja teist!
Tulge, kedda ma jo tunnen, Truid ueitfid, sullased! Keik head teile taewas annan,
M i s siin südda iggatsend; Astugem nüüd julgest hauda, Hauast ülles pulma-lauda; Seal
teid pannen istuma, Kus keik pühhad ist'wad ka.
21.
Wisil:

minno
W hingeke

So hing, oh Jesus! tehko mind.

kallis Jesuke! Kui kaugel on mo
Weel sest, mis sinna armastaks,
Ehk mis so süddant rõmustaks?
Oh, anna andeks minnule, Et ma weel
ikka sinnule: N i paljo siin teen kurwastust,
J a põlgan sinno õnnistust!

—
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Oh, kallis helde Iesus Krist! Kui sa
mind omma nõdra last, Ei aitaks igga sammo
peal, Siis langeksin ma siin ja seal!
Mis aitaks ellu finnuta? Mis römo olleks lota ka? N i ellus siin, kui surmas seal,
Kui totust põlleks sinno peal!
Oh, sinna kallis wallo-mees! Kui nään
sindsinnohawades: Siis südda hakkab sullama,
Ja silmad römust nutma ka.
Kül on sul Iesus! halle-meel, Kui rahwas kõnnib patto-teel, Ja saatwad hinged hukkatust, Kui sinna pakkud õnnistust.
Kül sinno silmad nuttawad, Et rahwas
patto teggewad Siin Ma peal julge melega,
Kui põlleks nuhtlust kartada!
Oh Iesus, Iesus, hallasta So rahwa
peale armoga! Ja anna ennast tunda weel,
Kui seal so Jüngri Peetrussel!

22.
Wisil:

Nüüd hing'wad innimeösed.

ijtüiib mingem pulma kotta, Et wöiks tetr
** wasto wõtta Seal omma Peiokest! Kes
walwab, kui ta tulleb, J a kelle lamp siis pölleb: O n temma pulma wöeras tõest!
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Oh sedda pulma-saea, Ja onnist ello-maea,
Mis Issal taewas on! Ei silm ep olle näinud,
Ei kõrw ka kuulda wõinud, Kui suur on taewa
au ja öu!

23.
Wisil:

Oh Jesus! sinno wallo.

ffii) südda! ärka ülles, J a panne tähhele,
^ Kuis Iesu südda põlles Patwste järrele
Ni, et ta taewast jättis, Keik Paradisi au,
J a meile appi töttis, Ning täitis Issa nou.
Siud on ta ehhitanud Ta näo järrele,
Ja murret kannud ennam Kui ükski innime!
Sest ärra aega wida Se kurja ilmaga, Waid
Iesn nimme kida, Kes sind wõib aitada!
Keik pead sa jätma mahha, Mis Ma-ilm
armastab; Ei Jummal sedda tahha, Mis lihha
rõmustab, Waid sedda pead sa nõudma, Mis
iggaweste jääb, — Ja mele tulletama, Et
Ma-ilm hukka tääb.
Te
lahti sa,
tännada;
werrega,
surrema.

süddamed ja meled, Oh Jummal!
Et keik Ma-ilma keled Sind mõistaks
Ja et sa lunnastanud Meid omma
Ja nenda armastanud, Et läksid

—
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24.
Wisil:

Oh et mul tuhhat teled olleks.

M n sel, kes töe melel nõuab, Et temma Iesu
jüngriks jääks! Kül se Sioni mäele jõuab,
Kes uskus risti-alla lääks, Ja annaks Iesu
jalgel' suud, Mis naeldest läbbi puritud.

Mis kasso sest, et Jesus sündis Ma-ilma
sisse? innime! Mis kasso, et ta rahwast nomis,
Kes ellasid siin kurjaste? Mis kasso, et ta
kannatas, Ja pattusid ni armastas?^ —
Et ta so hinge tahtis peasta Se iggawesse tulle seest, Keik patto-wangid lahti osta
— Olli ta uou jo iggawest: Seks tulli Issa
rüppe seest Se Ärrapeastja — Jesus Kriftl
Oh Jesus! kes sa lunnastanud Keik rahwast omma werrega^ Ja omma ello pandiks
annud, Sa kallis Ärrapeastia! Kus on üks
söbber, ni kui sa, Mo Jesus! wie-hawaga?!

25.
Wisil:

Keik tulge minno jure niiüd.

/jfl>h, et mul Iesust tännades — Ta surma
eest mo süddames Ka seisaksid ta kässud!
Siis saaks ta rahho löpmatta Mind täitma,
katma, saatma ka, Õtse kui merre laened. Ies.46,18.
Oh Jesus! Waimo jaggaja, M u l anna
himmo, rammo ka, So käsko rõõmsast täita.

—
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Kui sinno surma mällestus O n ellamas mo
füddames, S i i s wom neid'kergeks kita!

26.
Wisil:

Ärra waimo toetaja.

| j c 8 siin nuttes kannab femet Knlwi tarwis,
kül se ka Kannab rahho, römo-wihhud
Seal siis öiskamissega, Kus Iesusfe surm ja
hawad Walmistawad rahho-maead.
Kuhho arwamata paljo S i i t jo läinud
ellama, Kes on sannd nuttust römo; O h mo
Iesus, haÜasta, Et mind waest ka nende arrust — Leitakse ka sinno parrast!

27.
Wisil:

Sul, sul Iehowa! tahhan laulda.

M h et ma, kuis kül ihkab füdda Sind, I e w
sus! kest so koggudusse sees — Ka rõõmsa
suga woiksin kita, S e õlleks minno rööm siin
ellades; J a hing ja ihho peaks tänno täis
Tõest ütlema: mu õnnis pölw on käes! Laul 6 3,6.
Agga, et päwad wahhetawad S i i n käies
läbbikatsumisse teed, S i i s need ka wahhest
asjad towad, M i s issa-maeas lapsed palluwad;
Kes tänna kül siin laulab römuga, Ehk homme
õhkab jo: oh hallasta!
2

—
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Jesus teeb önsccks üsna armust, Ta hallastusse Pärrast saab se meif! Nisamma, kui
wang ilma kohtust — Oti hukka mõistetud,
saab armo weel; J a Jummalal on. surem halle
meel, Kui emmal ial omma lapse peäl. Ewes. 2,8.
Oh, et se seisaks ni mo meles, Et ma
ei arwaks omnia teggudest Muud, kui et olleu
hukkas hopis, Kui üks, kes armo pallub surma
eest; — Sest arm on arm, mis ei wõi tenida,
Waid mis meil Jesus saatnud — werrega!

28.
Wisil:

Jummal Ma ja taewa Zoja.

Halleluja! kallis päike, Kallim weel, kui möt/ len ma. Tänna astub sunr ja wäike Sinno
kotta rõmuga; Et ta sinuo sanna seest Wal^
gnstud saaks süddamest!

Minna tännan sinno armo, Jesus! keigcst süddamest; Heidan sinno ette Pörmo;
Kule minno öhkamest! Ärra jätta omma last
W)h\ta, sa kallis arst!
Kui
so sõnna
Oh, siis
sull', Et

ma pühha kotta astun, Kulen seal
häält: Omma healt so pole tõstan,
kule üllewelt, Jesus! kui ma ohkan
sa ello kinkind mull'!

—
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29.
Wisil:

Nüüd hing'wad innimessed.

^3es Iesu pärralt jäwad, J a temma tahtmist
* v tewad, — Neid kaitseb temma teal, Et
neil ei pudo hädda, Ei mingisuggust wigga,
Kui agga lootwad temma peal.
Mis on need hädda päwad, Mis meie
silmad näwad S e rõmo wasto seal? Kus õnfad hinged laulwad, J a woido-kronid kandwad
€>elF Tallele au-järje Peal.
Kes Iesu sõbraks jänud, Ja temma armo
tunnud Siin selle ello sees: Se on ka leiges
inurres, N i ellades, kui surres Kül armas
temma silma ees!
30.
Wisil:

Oh risti-rahwas, kannata!

pallun: Jesus! hallasta! So Poja surma
M aläbbi
Mo peale, ja mind awwita, Et
usi ei tooks mull' häbbi, Waid et ma ikka
sinno sees Siin rammo wõttaks kaswades,
Ja sulle üksnes ellaks!

Mis kasso olleks mulle sest, Et sinna
kannatanud? Kui ma ei nouaks süddamest S o
armo, mis sa saatnud Mull' waesel risti furmaga, Et sulle pean ellama, J a sulle surren — imsast!
2'

—
M a pallun
kannatada! J a
wöikfiu waggaks
Et kes on Patto
sada.
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leigest süddamest: O h wõtta
puhhasta mind pattudest, Et
jada; M a tean sedda selgeste,
sullane, Ei wõi sind nähha

Kui last üks issa tallutab, N i wõtta
juhhatada Mind, muido kurrat wõimust saab,
J a püab eksitada So käest, kui ei walwa ma,
J a waia, ühhckorraga O n sadan meid jo neclnud.
Kes sind oh Jesus! teinda S i i u tahhab
mele waimus, Ja silma-wee ja palwega O n
nutnud ommas kambris: K ü l se on tõest tunda
saand, Kui paljo sinna kannatand Paitusse
I l m a pärrast!
S i i s jä mo jure otsani, M o hinge Luunastaja! Ja aita, et ma surmani S o järrel
wõiksin käia, Ja pärrast surma wi mind ka
S o jure taewa ellama, Kus kurbtust polle tunda!

31.
Wisil:

Sion sinno lindel kodda.

ühha Waim, sa õppetaja! Õppeta keik süddamed! Sinna kallis walgustaja! Näita
meile ello-teed; Et so sõnna walgus ka, Süddames wõiks paistada Kui üks künal pimmeduses, Mis ei kusto, tui meil nõdrus!

*>
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Ilma-lust, rööm jägo mahha, Keik, mis
hinge rikkuwad, Ei mo südda neid ei tahha,
Sest et need keik kadduwad; Jesus olgo minno
rööm, Temma rist mo au-kroon; Sellega ma
üksnes maksan, J a ta armo kita jaksan.
Kallis Jesus! tulle sinna Minno sisse
ellama! Sinnuta ei kõlba minna, Kuida sedda
tead sa! Agga sinno sees on ello, Sinno jures
parrem tullo; Sinno jure tahhan jada, Sulle
ellada ja surra!

32.
I^isil:

Kes Jummalat ni lasseb tehha.

H o söuna on meil kulutanud, O h Jummal!
tänna ueste, J a meie süddant walgustanud,
Et tunneme so tahtmisse, J a et sa meile teinnd head, J a kustutanud meie wead.

Oh istuta mäf süddamesse So armo'nöu ja tahtmest ka! J a tulle isse meie sisse,
Sa Arrapeastja! ellama: Siis kurrat ei wõi
hirmota, Ei sinno armust lahhuta!
33.
Wisil:

Jesus surma ärrawöitja.

hädda, rist ja wallo, Ja mis mind
i)aigus,
siin waewawad, Keik need saatwad mulle
ello,

Kui need sinnust tullewad.

Tühhad sa

—
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mind karristuda, Risti tulles pölletada: O h
siis anna rammo mull'! Et ma truiks jääksin

sull'!

Risti läbbi tahhad sinna Hoida mind
keik kurja eest, Et ma omma patto-wigga Tunneksin sest risti wäest, M i s sa mulle peale
panneb, Kui sa wallus wõeraks tulled, Et ma
sinno ommaks jääks, Iärgeste so tahtmist teeks!
34.
Wisil:

Amen! Jesus Kristus ellab.

0Pfö ma ei Peaks tänno andma? Sind Lunnastaja kummardama? Ja põrmus mahha
laugema? Et sa surma ärra wõitnud, Keik
wangid põrgust lahti peästnud, Ja jälle tõusnud ellama. Sest tahhan tännada Sind Õ n nistegia! Lunnastaja! M o laulo hääl Lass'
tõusta teal S o troni ette, Peastia!
35.
Wisil:

Keik werre-tilgad, wõtsid Peastja!

Heestpiddi sadab se meil kasso, Küi meid
^ saab naertud, teotud; Sest selle läbbi saab
se nisso Umbrohhust agga puhhastud; Kui
pilgutakse meie ello, S i i s aunab Jesus julgust
meil; Ehk südda tnnneb sellest wallo, Siiski
meel jägo julgeks teal.
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36.
Wisil:

Mo armas Jesus'minno rööin.

H a risti-lödud kallis T a l ! S a Koggudus se
Pea! O h , lasse mind so risti al, Seal
kuulda ühhe sanna, M i s kurwa süddant röönrsaks teeks, Et üksnes sinno ommaks jääks,
Kui lige sinno külges!
M a tean, et keik önnistns O n risti-fambast wlnub, Ja et so surma kannatus O n
meie heaks olnud; Kes agga patto sisse jääb,
Ja sinno ristist kõrwal lääb, Ei wõi so I ü n ger olla.

Niiitö on keik minno patto-wõlg So
risti külge podud, J a sinno ilma süta selg
Mo pärrast urmseks lodud; Nüüd on so to
keik löppetud, Surm, kurrat, põrgo wõidetud,
Sest et sa hauast tõusnud.
O h Jesus! minna täuuau siud, Et sinna
lunnastanud N i wägga armolikult mind, Ja
õnnistust mull' saatnud; M i s tänno wõin ma
selle eest, O h minno kallis Ello-würst! K ü l
ikka sulle auda?!
37.
Wisil:

Au, fitus olgo iggawest.

H a olled Jesus! peastuud mind, J a mitmeh
waewas rohkest M o süddant waigistand,
et sind Pean kiitma se eest järgest, J a et mul
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weel mo hauani On abbi tarwis allati, Siis
ja mul abbimehhcks!
Kui ahhastus mind nutma teeb, Et ohkan
sinno pole, Siis se mul kinnitusseks jääb, Et
kannad mo eest hole: N i kui üks emma lapse
eest, Ja armastad mind süddamest Siin waewalisses ellus.
Te, Iesns! et ma tunnen sind, N i kui
laps issa tunneb; Mo risti aita kanda mind,
Et se mul kassuks tulleb: Siis jääu ma üsna
rahhule, Ja annan kitust sinnulc Sa Ärrapeastja, Iefus!
38.
Wifil:

&ctt tulge minno jure nüüd.

südda, mis täis armastust, Se lodab
AksIssast
õnnistust Ka willetsusse tundis;
Ei temma karda hukkatust, Ei pörgo-hirmo,
ahhastust, Sest et ta Iefust tundis.
Oh Iefus! anna mulle ka Üht' füddaut,
et wöin uskuda So sisse iggal aeal! Ja sind
ka nenda armastan, Kui Ioannes so rinna
peal Seal Pühha-öhto sömal!
39.
Wisil:

Oh wagga Imnmal, tcs. '

( g i pühhitsusseta Woi tegi Iesust nähha, Ei
ilma Iesuta Ka temma tahtmist tehha,

—

41

—

Waid kui sa armastad, M i s Ma-ilm põlgab
teal, S i i s tedda nähha saad T a Issa Parral
käel!
Ei õiget pühhitsust W õ i kegi kätte sada,
Kui usko, allandust Ta siin ei wõtta nõuda,
J a palwes, silma-wees Ei nutta allati, Et
Jesus, abbi-mees, Jääks armsaks surmani!
M o süddaut pühhitse J a anna pühhad
mõtted; O h Jesus! sedda te, 9ft kui sa kirjas
ütled: Kes miuno jure jääb, Ja teeb, mis
armas mul, Se seal mo pallet nääb, Ja
leiab rõmo kül!
M o hinge pühhitse! S a olled sedda lönud.
S o pärralt jägo se: Sest seks sa ristis ponnd,
Et hinged sagiks saaks So wallo, waewa eest,
J a keik so pallet näaks So laudas — iggawest!
40.
Wisil:

Sioni sõbrad, wadake!

H o järrel käia, Jesuke! Meid lasse armastus^ ses, Et ühhes meles ellame S i i n keiges
willetsusse^ S i i s kerge on se risti-tee, M i s
ilmast lähheb taewasse, Kus pärris rõõm meid
otab.
Kui laps üht issa armastab, N i lasse
armastada S i n d , Jesus! muido kurwastab
M a - i l m , ja püab sata Meid sinno armust
emale, Ja keige tühja lustile, M i s hinge
hukka saatwad!
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Lass naerda sind, mo Jesuke! Keik kurja
rahwa suggo: K ü l nende naer lääb nuttole,
Kui lõpnud on se ello; K ü l need seal nutwad
hulluwad, K ü l öhkawad ja palluwad, Kes
Jummalat on naernud!
O h uutke, kel on silma-wet Se ahhastusse pärrast, Sest Pühha-kirri rägib töt: Et
kes ei lahko pattust — Peab ükskord ilma
armota Seal põrgo tulles põllema, Kus peasmist polle lota!

Siis lasse mind, oh Jesuke! So järrel
ikka käia. 2ääh raskeks mull' se risti-tee, Siis
kinnita ja hoia Sa armust omma nõtra last,
Sa minuo kallis hinge-arst! Mo hoidja ja
mo saatja!
41.
Wisil:

Oh Jesus, meie jure jä.

(Ah Jesus, kallim hingc-mees! Keik armo-täius
on so käes, S a tead mis ma iggatsen,
J a ommaks ankruks wallitsen!
Sind Jesus, minna himmustan! So
nimme sureks tunnistan N i kaua, kui siin
ellan nia, Peab se so auuks sündima!
Ja peaksin ma waewaga So järrel käima
— ellama, Siiski ei se mull' raskeks lä, Kui
sinuo pärrast sünnib se.
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Kui watau selle waewa peal, Mis sinna
tundsid Ölli-mäel Mo Patto eest w?rd higgistes,
Ja issa-wihha leppites:
Siis on se üsna armasws, Mis põlles
sinno süddames, Sa ^unnastaja! minno eest,
Et peasta saaks mind pörgo seest!

Oh Iesus, Iesus! anna mull', Et agga
üksnes ellan stuT! J a teen, mis on so tahtminne, Künni mind kutsud — taewasse!
42.
Wisil:

Iesukcst ei jätta ma.

Iefu jurc jään, Ehk mind Ilmas kur3 iiski
wastawad Walle wennad, ja ma nään,
Kuida nemmad hirwitawad, Et ma tedda armastan, Ja ta parrast kannatan.
Temma kassi hoiab mind Keiges ello
willetfusses. Ütleb mull': ma tunnen sind,
Õlle römus koormat kandes! Wöitle agga julgeste, Wata, siin on Iesuke!
Tahhab mind se kurri I l m Sinno armust
lahti kista, Varsti warjab mind so hõlm, Et
se us ei woi mind pista, Egga onuna wörguga
Sinno küljest püda ka.
Kiusab lihha, werri miud, Et ma Iesust
peau jätma, Siis ma mõtlen, et se hind, Misga
ta mind tulnud peästma — Põlle tühjaks piddada, Et peaks temmast lahkuma.

44
J a ka surma wallo sees Tahhan ma ta
jure jada; Sest ta on'mo abbimeest Kui ehk
wõttaks selga pöörda. Temma wiib mind surma
seest Ello sisse iggawest!

43.
Wisil:

Nüüd surno kehha mattanie.

Must leian omma Jesukest, Kes ristis surri
minno eest? O h üttelge! kust leian ma
M o Iesust wie hawaga!?
Ei leia minua tedda siit, Kus tehhaks
patto teggusid, Waid puhhast kocast kantsli
peält, Kus kulutaks ta sanna healt.
Kust leian mittua Jesukest! Mo ristilodud Tallekest? Kas sealt, kus rahwas melega
Teeb patto, öiskab rõmuga?
Ei leia miuna tedda sealt, Waid Piiblist
igga lehhe pealt; Sealt leiau minna Jesukest,
M o Ärrapeästjat, Abbimeest!

44.
Wisil:

Jummal Ma ja taewa Loja.

Iesust, muud kui Iesust! M i n n a üksJesust,
nes ihhaldan. Nöudko teised au ja rikkust,
Neid ma üsna pühkmeks pean; O n mul I e sus süddames, S i i s ma ollen õnnis mees!
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45.
Wisil:

Jesukest ei jätta ma.

Äesust minna armsaks Pean, Sest ta teab mo
surma tundi; J a ma sedda julgest tean,
Et ta sees on õnnis põlli. Temma pool siis
ohkan ka, Kui ma pean surrema.
Iesust ollen wallitsend Ommaks lambiks,
teeks ja keppiks. ' Temmal' süddant pühhitscnd
Iggaweseks armo-paudiks; Sest ta on mind
lunnastand, Surmani ka armastand!

46.
Wisil:

Walwage! meid hüab Loja.

H i o n ! minne Peio wasto, Kui ustlik pruut
ta järrel' asto, Kunni sa tedda taewas
näad. S i i n sa pead risti kandma, Ka mitto
korda wallo tundma, J a mõnda taggakiufamest.
I ä truiks allati! Ja wõitle surmani, Kui se
Simson: S i i s tahhab ta Sind kinnita, Et
kurrat ei sa eksita.
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Ril

Jfrtstusfe üffestöusmtsfcft.
47.
Wisil:

Nüüd paistab meile launiste.

JftMö kiitkem omma Iesukest, Kes wöimust
wötnud surma käest, J a üllestöusnud hauast!
Ka meie ihhud wöttab ta S e l wiimsel päwal
ärrata Ülles siit haua Põhjast. Kiitkem, Andkem,
— Kes weel sala/wad, Ehk siin põlgavad —
Kitust UmmaV, Omma armsa Lunnastajal'!
Kui kaljo merre põhja sees, M i s seisab
wee ja tormi ees Liikmatta ommas kohtas;
Ni seisab temma Sönna ka, M i s pühhas kirjas loed sa, J a temma pühha rahwas. Ei ta
tahha Jätta mahha, egga wihha ennam kanda,
Kes taV snddant wötnud anda.
O h haud! kui armas õlled sa Nüüd
minuule, kus miuna ka Saau pandud, kui
saan surnud. Ei karda haua pimmedust, Ei
surma, egga ahhastust; Sest et ta hauast tõusnud: J a ka sega minuo hauda pühhitseda õlled
wötnud, — Sedda totust mulle jätnud.
48.
Wisil:

Ma tullen armas Iummal nüüd.

*

el römo päwal öiskagem Keik rahwas liggi,
kaugel! J a süddamest keik tännagem, Et
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Jesus parral kael: Ta Issa jures ellab seal,
J a wallitseb au-järje peal Nüüd omma rahwa
ülle.
T a on nüüd läinud taewasse Meil^ asset
walmistama; Sest käigem keik ta järrele, J a
õykem armastama S i i n omma waendlast, liggemest, Ning andeks-andma süddamest, N i
kui ta teid on kasinud!

49.

n

Wisil:

Keik kallis hinge õnnistus.

üüd astkem, — kel on süddames S i i n usso
julgust — kokko! Et Jesus meie hingemees Saand surma peale wõito; J a andkem
kitust temmale, Se surma ärrawöitjale, Kes
ello meile saatnud.
Kes julgeb hukka mõista siin, Kui Jesus
on keik maksnud? Sest temma risti surm ja
piin, M i s läbbi ta meid ostnud O n lahti, —
omma Issa käest, J a ello tonud haua seest, —
O n meid keik Põrgust peästnud!

Oh tulgem Iesu hauale Ni rikkad, kui
ka waesed! J a andkem kitust temmale Ni mehh<%V]ft*|j naesed! Et Jesus tõusnud haua
sesftWVlMöimust wõtnud põrgo käast — S e
iöirf&^3uba suggust! —
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50.
Wisil:

Ma tullen taewast üllewelt.

M h inängige ja laulage, Et meile sündind
^ ilmale Se kallis Õnnisteggia, Kes olli
ilma paituta!
Petlemma lauta ruttakem, Ja weiste sõime
wadakem: Seal hingab kõrre heina peal Se
Ärrapeastja — Jõulo ööl!
Neil karjastel seal wälja peal On südda
alles murres teal, -— Naad ootwad sedda Messiast, Kes olli tõutud Jummalast.
Kui omma keskes rägiwad, Siis häkkist
walgust uäggewad, Ja kuulwad Ingli laulo
häelt, Kes laulwad taewa kori pealt:
Au Jummalale körgeste! Kes saatuud
Poja ilmale; Petlemma lautas on se koht,
Kus hingab teie ello-täht! —
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