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l.
Nisil:

Hommiko laul.
SRo ello Kristus isse lc.

Arkagem unnest ülles
Nüüd ue rammoga;
Õiskagem Lojal' lauldeS
Süddame tännoga.
2.
Sa õlled, kes meil nödrail
On joudo kllikinud,
Et meie sinno warjul
Rahhulist hinganud.
3.
Sa õnnistamist kültvad
Nüüd keige ilma peal;
Mis ellad, ja mis ligub,
Keik ärkab uest teal.

4.

Sull' tuhhandettcst keeltest
Nüüd kollab linne \au\}
Ka ohwri hais neist lillist
Sull' tõuseb taewa pool'.
5.
Ka meie, meie tahh'me

Sind, Issand tännada,
Ja sinno nimme kita
Siin, ja seal löpmatta.

—
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6.

Sest wõtkem rõõmsast anda
All.titM Issqlqz
,K
J a omma ello jeäda
Siin römiifö fcnunalc.

2. Õ h t o laul.
Wisil: Nüüd kiitko kcigest süddamest ic.
lljiiib löpmid mele päwa to,
Sest laulgem rõõmsaste,
J a kätte jõuab pimme ö.
Kus rahhiit hinqamr. :,:
2 ''
Tru Iesils meie söbber on,
J a Peästab hädda seest,
3a hüab: ^ Taewa room ja öu
Saab teile minno käest.' :,:
3.

Niiiid lähhäme keik hingama
Issanda rahhoga:
Kes Päwal olli meiega,
S e walwab ösel ka. :,:
f

J a sadab inglid taewa seest,
Meid armsast kaitsema,
Need hoidwad
nad meid telg' kurja trep;
Au temmal'f löpmatta. :,:

—
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3 Ionlo laul.
., .

Wisil: Iesuke, so sanna ütleb K.
1.
jTauIgc öufad tarna hulgad,
Olge rõõmsad, ilma nurgad,
Kes on surina warjO köndin'd:
Iummala Poeg ilma sündind.
2.
Pühha rahwa päike tousuud,
Ello lvalgus paistiua jõudnud
Neil, kes öuniötamist ootnud,
Uskus temma peale lootund. • ""'"•

3.
Adam langes ParadW,.
Sadan tedda ärrawoitis, -

Pat ja surin siis wötsid woimust,
Teggid keiki lahti armnst.

Nüüd on Iesus tulnud taeivast,
Peastnia meid sest patto waewast,
Nlwas leiutas ilma süüdis,
Meie patto koormat kandis.
5.

Kni weel waima inaddo Piiad
Sagiks meid — ja stdda nõuab
Et saaks ömiistust meil keelda,
Talle parrisossa iieelda.
Ärge kartke temma karra,
Idsus lvoitis tedda ärra; —

—
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fyeMab lahti surma wangid,
Pallub neile taewa annid.
7.
Mitto tuhhat millioni
Mehhia naest, wanno, nori,,
Kes on kaddund, hukkas olnud,

Neid on Jesus peästma tulnud.
8.

Paggana- ja IudarahwaV
Laulge rõõmsast, laulge wahwast.
Ristirahwa öiska, kida,
Ärra pattus aega wida.
tk. J õ u l o
Wisil:

laul.

Ma tullen taewast üllewelt K.

Mui Keisri Augustusse käest
Läks sanna wälja surest wäest,
Et keik mailm saaks kirjotud,
Ja rahwas üllesarwatud.
2.

SiiS selle seatud aial weel,
Ka Josep, Maria läksid teel,
Pctlcmma pole minnema,
Et ülleskirjotud saaks ka.
3.

Nad teadsid kül. et liggi pääw,
Mil tõotus jo toeks Mby

—
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Mis ingel öölnud Marial',
Et piddi sama käima peäl,
4.
J a Pola toma ilmale,
Kes on se Issand Jesuke,
Kes peästab rahwast pattudest,
Ta kunningriik jääb iggawest.
5.
Pea lõppes ärra nende tee,
J a pimme ö ehk olli kä,
Kui jõudsid Petlehcmma teal,
Paks rahwas täitis maiad seäl.
6.
Wist pallusid nad mitme käest,
Et rumi saaksid ka seks ööks,
Wõis sada kül neil' näidetud,
Et maiad keik jo täidetud.
7.
Jo piddid jäma ulitsat'
Et wägga hilja tullid teal,
Siis weel üht asset leiti seäl,
Pctlemma lautas pöhho peäl.
8.
E i olnud neil seal küünla tuld,
E i tulnud Marial seäl und
Sest et jo olli katte tuln'd
Se mahhasama aeg ja tund.
9.
Siis toi ta Pöia ilmale,
Kes Ilunmal on, ja innime,

— 10
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J a mählis tcbba föime sees.,
Ni hingas Loja lonia ees.
10.

Nccd karjatstd scäl tcistc seast,
Kes karja wäljal hoidsid heast
Wist fönncicfto Messiast,.
Kes tõotatud Pctleliimast.
11.

Euurwalgus kurnas taewa al,
Üks ingel ilmus nago walk,
J a kulutas neil' römoga:
^Tcil' simdiud Ömüstcggia!'
12.

«.Ee olgo teile märgiks.ees,
«M laps seal inaggab sõime sees.
. S e armas Issand Iesuö Krist
«Kes jadad rahho iggawest.i»
i&

Kui nendel römo sannum ta
Ei ingel kauem' senna, ja,
(vi na nad tedda ennam teal,
Waid kuulwad hcäled taewa al.
14.

Dh imme ö l — nad kuulsid seal
Üht wägga armast laulo healt,
2Jitö kollas tõrges taewa al:
.Au Issal', rahho ta Ma M l ! »
i5

Keik mailm sai sest rönmötud,
Qt piddi sama pcästetud.

—
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Esst taewa au-u-järje peält
Poeg Issa süllcst tulli seält.
10.

S e olli toest üks ömitä ö,
J a immclimic armo to,
Et Jesus tulli ilmale,
Siin armo naitma kcikilc.
17.
Ta on nüüd meie armo juur,
Sest meie Jõulo room on suur;
Se olgo meie joulopu,

Sest laulgo rõõmsast meie su.
18

Kes ci nä Iesust söiinc sees.
Ei pällu tcdda silmalvecs,
S e on üks pimme, willets mees,.
Tal iggawenne piin on ees.
19.

Kes siin mailmas silmawecs.
Nüüd armo otsib Iest: ees,
S c ükskord ülles taewa lääb,
Kus iggaweste rõmo näad.
20.

Kui, ükskord taewas karrist*,
Keik mailm kaud, wärriseb,
Siis uffjab lähewad römoga
Siit taewa ingli lauloga.

—
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5. Kristusse kannatamissest.
S u r e l Vedel laulda.
Wisil: Minno südda römustelle lc.
1.
HI ruut, eks sinna fedda tea.

Et so kalli peio Pea
Kannab tänna wcrrist front?
Tennna selg täis hawo, joni:
Waat, kuis kahwatand ta palle,
Eks so meel sest õlle halle?
Wärrisedes astub peale',
Kuuni jõuab surma-mäele.
2.

Tulle pruut, ja wata agga:
Söamehhed ees ja tagga,
Peigniccs keskel, jõud tal loppend,
Risti pakko al ta nörkcnd!

Siiski püab ikka senna
Kolgata pool rnttes minna.
Prnnt — seal ootwad jo raud naelad,
Risti lüakj' ta käed, jallad.
3.

Pruut, eks sulla sinno südda?
Kas sa jõuad uähha sedda?
Tösta sillnad, wata lilles,
Peigmees poob jo risti kulges;
Wata kattes, jalges halvad,
Kust on läbbi' lodud naelad,
Oh! need jookswad rohkest werrest,

Eks so südda lõhke, munest?

-.
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4.

Tulle pruut, ja kule siuna
Seitse wimist armo-sanna,
Mis sul peigmees praego ütleb;
Oh prnlit! niis so südda mõtleb?
Wata, jubba pcio palged
On jo surma wallust walged,
Oh! kes pühhiks weel ta higgi
Palge peält — ta surm jo liggi.
5.

Nuttes sulla prudikcnne,
Nörgutand Pead pciokenne;
Waat weel, söamchhe odda
Pistab läbbi pcio südda^
Ni, et wee ja werre jõed
Jookswad wälja. — Wennad, öed
Ruttame nüüd senna jõele,
E t seäl pattust puhtaks same.
(Fr. Zl.)

6. Kristusse kannatamissest.
S u r e l Vedel laulda.
W i s i l : Kui watan temma risti peäle «.

Mui watan wainms Kolgatale,
S e woitlcmisse paiga pcäl^
S e on kül halle süddamele,
Mis Icsussega sünnib seäl:
Ka sedda nähhes päike leinab,
Tek templis löhki körriseb,
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Ka kaljud löhk'wad, surnud tõuswad,
J a kangeste M a wärriseb.
2.

Kül paljo ennam peaks so südda,
Oh innimc nüüd kohkuma,
J a tuudma omma patto hädda,
Mis satis Iesust surrema.
Oh wata, kui ta hinge heites
Nüüd omma Pead nurgutad,
Ja üks neist sõameestest pistes j
Ta külge läbbi uristab.
3.

Oh wauks Iesu' surina näggo
M o hinge sisse iggawest;
Oh seisaks ta suur armo teggo
Nüüd sgga tund mo süddames.
Oh, kuis wõin nüüd tal' tänno anda?—
M o patto eest werd wallas ta; —
M o siirma süüd ta wõttis kanda,
Nüüd ausaks sada lodan ma.. ft *
4.

Of) Tal! sa andsid ennast mulle
M o eest seal ohwriks risti peäl;
M a annan ennast jälle sulle,
N i kõlwato kui ollen teal.
Oh Jesuke! Nüüd ärra Polaa,
Waid wõtta armust wasto mind.
S a kustutasid minno wõlga,
Sest iggawest ma kidan sind.

—
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?. S u r e l Lledel.
Wisil:

.
Oh armsad hinged armo taimed :c.

K u i Icfirö surreb, kaljud löhkwad.
Tek templis lõhki körriseb,
Suur pimme' taewa-allust kattab.
Eest kohkub keik. — M a wärriseb.

Seäl waggad naeffc ärdast nutwad,
J a sunnid hauast üllestõuswad.

2
Jerusalemma pühhad paigad,
Jo ollid waimast kuulsad kül,
O h ! et ta põlgas armo aega,
Se satis hirmust otsa tal; —
Nüüd on ta rahwas ilmas laial,
Kell' polle asset kuski paigal.
3.

Sa ristirahwa tead sedda,
Ei Pöra pattust siiski weel:
Siud Jesus kutsuud kaua aega,
S a jooksed alles laia teel!
Oh ärka ülles patto unnest,
Siis peased kohtust, põrgo kullest.
8. Jesus
Wisil:

haudas.

Nüüd on se pääw jo lõppenud :c.

D m maMisaõte hiugab uüüd,
Sc armas.-Jesuke;

— 16 —
On surma häddast peäõtetud
Se hinge peioke.
2.
Ta wässind kehha hingab nüüd,
Iosepi haua sees,
On maksnud meie patto süüd.
J a tõuseb surcs wäes.
3.
Ta mao Pead rohhunud,
Kui surri risti peal,
Haud meile rahho-kambriks saaud,
Ta surnia läbbi tcal.

9. Kristusse iillostousmisseft.
Lihhawötti laul.
Wisil: Römoga mo südda hüppab lc.
\.

Vlgem rööinsad, tootkem laulda,,
Icsus üllestousnud nüüd.
Ingel näitab tühja hauda;

Makftud nüüd keik patto süüd.
2.
Ingel astub haua jure,

Haua hoidjad kohfwad sest,
Weretab se kiwwi, sure,
Ärra haua ukse eest.
3.

Kurwad sobrad, ja ta jüngrid^
Ei saand römo kussage;

—
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Kunni rõõmsast hüüdsid inglid:
«IesuS tõusnud üllesse!' "
4.
Kui ta enliast põlleks näitnud
EllH omma sõbrade!',
Siis ei olleks ust meid aitnud,
Ello lotus puduks weel.
5.

Sest nüüd wõtkem rõõmsast laulda,
Ärge kartke middagi:
Surma, egga pörgohauda,
Patto, egga kurratid.
6.
Kallis Jesus! isse kanna
Müd meid igga sammo peäl;
Omma rahho meile anna,
Siis on rõõm meil siin ja seäl.

10. R ö ö m Issandas.
Wisil:

Weni on meid ühhendanud $«.

Nömils, rõmus, ikka rõmus
Ollen Iesilssts. ja õnnis,
Taewa rööm mul siin jo on,
Laulan, öiskan, kitust annan,
Allati mo Iesust tännan,
Kes mo hinge rõõm ja õn.

—
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11. Iftgatseminne Iesusse järrele.
Wiisi:

Sedda kallist armo sanna «. ,
1.

K u s on Jesus minno ello?
Minno armsam söbber ta:
Ilma tcmmata on wallo,
Kust wõin-tedda leida ma?
2.

Minno hing on kurwaks sanud,
Patto pärrast' järqestc;
Kus mo peastja Jesus jänud,
Kedda ihkan allati?
3.

Kisftndades, häddas, wallus
Otsin ikka, Jesukest.
Südda polle rahhul ellus,
Kunni leian arinokcst.
4.

Kes mul annaks tule tiwad,
M s mind sure ruttoga,
Ülle Ma ja merre wiwad,

Omma Iesust otsima?
5,

Temma. aitab ahhastusscst,
Peästab pattust, surmast ka;
Kui mul kitsas keigist kiiljest,
Aitab ta mind armoga.
6.

Ei sepärrast järrel jätta

Tedda ikka otsimast;

— 19 —
Nuttes, iooffcti.— oh i M l M a !
Hüan, Pallini hallcdast:
7.

Armas iSfcfufci ktq 1 cnb leiba,
Minno fiibba Otfib sind:
tai tvötta ennast peita,
ÄtA jätta mahha mind. ,
8.

Oh! mind lasse armo leida,
- o m W a t a heldest chinno peal'!
Kni ma sust saan kinni hoida,
Muust ma siis ei holi teal.
Kul siis wäqga römuS ollcn,
Kui sind lcian, Ichikest!
Üksi fimnilc ma ellan,
armastan sind snddamest.

12. Kaebdns nödrusseS.
W t s i l : :Sedda kallist armo, sanna :c.
_
i.

Dallastaja Iesu^ Kristus!
Mõtle minno waese peal',
Minna kõnnin nutto orgus^
Pinuncdusse^ wangiö wecl.
2.
Minna ollen mitto aega
Ennast püüdnud paranda.

— 20 —
Ehk ma kül ses näinud waewa,
Siiski ollen jõuta.
3.
Mis sest kasso, et ma ellan,
Kui sust, Jesus wooraks jään?
Mis sest head, et ilma sündsin
Kui ma pattus surma nään?!

18*

K u t s m i n n e sure öhtosomaaiale.
Aristnsse tähhendamisse sanna.
Luk. 14, 16 — 24.

Wisil:

Nüüd surno kehha mattame K.

Need kutsutud ci tullege,
Se öhtosömaaiale,
Neil pöid, kaup, naene armsamad,
Sepärrast aega widawad.
2.
Ta läkkitab siis sullase:
«Oh minne, kutsu sisse need
«KeS linna ulitsatte peäl,
«On agga ial leida teal.
3.
«Keik need on kurdid, pimmedad,
«Ja tummad, jallust kõwwerad,
«Ke9 nälgas on, ja alasti,
«Ja rammotumad kogguni.»

— 21 —
4.
Need said siis kotto kutsutud,
Ja simaaial koggutud;
Ja siiski maad wecl ülle jäi,
Et kodda weelgi polnud täis.
5.
Siis ütles issand sullasel:
«Et sada neidki sisse weel
»Kes tee ja aia ärcdes
«On nutmas omma hädda sees.»
6.
«Ei ükski neist, kes kutsutud,
«Ja minno armo pölganud,
«Ei pea ial tullema
«Mo sömaaega maitsema.'
7.
Kas keik, kes sedda kuleme,
Ta kutsmist wasto wöttame?
Ehk agga alles mitme meel
Käib praego julgest patto teel!
l / r . P.)
14*

K ü m n e s t neitsist.

Ärielusse tähhendamisse sanna.
Matt. 25. p.

Wisil: Mis kitust woime Issand sulle anda lc.
v a l e m i kunningas tein'd pöial pulmad,
J a kutsub pea ommad armsad wöerad.

2.

J o lvcchhid hüüdwad: «Wqlmistagc ninast,
J a palwes, tocüVbcä fcäbfc lampi kelmast.
3.

Oh, et ia,,rncic temma kutünust kulM,
J a iggal tunnil ootmMS jo olleks.
:fo]lil

4.

S e luggu!0N..'kül slivki töeUe immr:
Eks peio ootjaid neitsid olnud tumme?
51
Kesk öse, kui keik Mggama on jänud,
J a üköki walwamas neist enncun polnud,
©J

Siis kuuldi heäl: i J o poiglnees tulleb! minge
Nüüd wälja t«n«^li-W'asto; — kermed olge.
7i

Siis tousid keik Needsammad neitsid ülles,
J a walmistasid ommad lainbid ruttes.
J a wie! agga olli ttÜfo olli,
Siis lampides, km jubba peiginees tulli.
9.
Neid wõttis' teunna ennefega pulma,
J a teised wiis jäid pulma rõmust ilma.
J a pulma uks sai kohhe lukko pandud,
Kui targad neitsid ollid sisse jõudnud.
11

m

Seal nüüd need neitsid rõmo laulo laulwad,
J a omma peigmeest iggaweste kiitwad.

—

ŽS
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Neil room on tõeste ülle keige rõmo,
Seäl ttlndwad nciulnad omma peio armo.
13.

Keik nutto Pilarad peig' pühhib ärra,
Neist mahha jäänd keik ilma waew ja kärra.
44.
Seäl nemmad tõeste armo luggud laulwad,
Kui inglid omma kandllttega laulwad.
15.
Sest ingli laulust, ja frild kandli heälest,
Seäl öiskawad keik rõõmsast ühhest melest.16.

«Oh room, rööm, room! mis jädaw„iggawelmc,
Mis omma prudil' annab Icsukcune.»
17,

Oh waatkc weel se wie neitsi peäle,
Kell' polnud olli ommas lampis mitte.
18.
Need waesed leidwad ukse lukko pandud,
Ja endid kurja waimo holeks antud.
1!).
Siis: «IsfaudHsand!•koppntades hüüdwad;
«Te meile lahtil» Sedda nemmad püüdwad.
20.
Ja ISsand ütleb: «Minna teid ei tunne!
Sepärrast, kus teil armsam — senna minge!

21;
Eks teie patto al Ma olle wõitlead
Seäl olli mäel, — ja ahhastuses nõrkend.

—

24
22.

—

Suud andes Iudas siis mind kinni wõttis,
Kolmkümmend hõbbe tükki eest mind andis.
23.

Sõamehhed Inda rahwaga mind siddund
J a nenda ühhest kohhast teise weddand.
24.

M o armsad jüngrid ärra pöggencsid,
Mind üksi surinal' risutawaks jätsid.
25.

Siis Pcetrus salgas mind kolm korda ärra,
Sest et ta kartis kurja rahwa kärra.
26.

TäiS teotust ja sülge minno silmad,
J a russikaga lodi minno kõrwad.
27.

Ka piitsad, keppid kohto ette todi,
J a nendega mo selga purruks lodi.

28.

Selg olli paistctand ja hirmus werrest,
Ei ükski holin'd seäl mo raskest wallust.
29.

Purpuri mantel minno selga anti,
J a kibbowitsa kroon mo pähhä pandi.
30.

Eks teie eest mo Pea tilkund werrest,
Mis lõhki kisti kibbowitsa kronist.
31.

Mind nenda anti sõameeste katte,
J a naeruks todi keige rahwa ette.

—

25
32.

—

E i ükski heitnud armo minno peal..
Seal kuuldi agga Iuda rahwa heale.33.
. W i ärra! — ja po tedda risti.»
Siis naero mantel seljast ärrakisti.
34.

Siis rasket ristipuud ma piddin kandma.
J a Kolgatale, surma paika könd'ma.
35.

Mind kassist, jallust risti külge lodi.
J a M a ning taewa wahhel üllcs podi

36.

Toest, teie patto nuhtlust minna kandsin,
J a isseennast tei' eest ohwriks andsin.
37.

Ei teie möttcln'd: need wüs surma hawad
Tõest meile hinge önnistusseks sawad.
38.
Eks teie eest mo ridcd seljast kistud?
Eks teie eest mo süddant läbbi pistud.
39.

Eks teie eest ma õlle hinge heitnud?
Kust ou nisuggust armo ial leitud?
40.

Kolm ipatoa hingasin ma külmas haul
Et teie keik saaks istma taewa laudas.
41.

Mo Issa ärratas mind hauast ülleS,
J a nüüd ma istun temma au-u sülleS.
2

-
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ity

M a tullen kohhut mõistma, ilma peäle,
Kül kulete 'Jo pea ingli neale.

Sus llstjad sawad lggawesse ello,
Mo pölg'jad' iggawcöse piua, wallo.
(Fr. V)
»3 Rikkas mees ja waene Laat,
farus.
Kristnsse ta\\\yirMmitft sanna.
Luk. iü, 1 9 - 3 1 .

Wisil:

Oh Issa taewa rigi sees :c.
\.

Ükskord üks rikkas innime
Siin ilmas ellas rõõmsaste,
Ta kallid rided kandis ka.
Ja ellasHina murreta.
Ei Jummalast ta holinud,
Ei hinge peäle mõttelnud.
2.
Seäl olli ka üks waene mees,
Ke9 rikkas olli usso sees,
Siis paisid täis, ja Hülgas maas,
Seäl rikka mehhe wärrawas
Ta.paisid koerad lakkusid,
Kui keik muud tedda, põlgasid.
3.
Nüüd näitis Issand hallastust,
Et^korrislas siit Laatsarust,
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J a inglid kandsid röömsaöte
Ta hinge, üllcs tacwasse,
Seal Abraaini fiilfcs ta
M ü d ' istub onsa rümoga.
4.

Siis.parrast sedda tulli surm
Ka ritta, mchhcl. —: Oh, luis hirm
Wois olla. taal siit lahkuda,
Et cllanud,m hoolmatta.
Taal polnud lota tzallastust,
Waid,pörgo wallo, hukkatust.
7».

Scpärrast ööldi lemmale:
«Sa äorauctud, tagganel
S a põlle aimo otsinud,
Ei lvacste häddast holinud;
Nüüd otsas on so^armo aeg,
Siis minne siuna, — kus st paik.»
6.
Kui põrgus siires lv allus stä!
Ta silmad„llllcstösiis kai:
Siis Abracunit näqgi ta,
J a Laatfarust ta süllcs ka
J a et ta tundis ärra neid,
Siis hüdis ta. ka ftddamaid:
7.
«Oh, isst^Nbraam! kule teal:
»Et heida arnio minno peal;
«Ja lasfe tulla Laatfarust,
«Et sirme otsas mulle tooks
2*

—
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«uyi tilka wet, meelt lahhuta
«Ja pöllewat keelt jahhuta.»
8.
«Mul on nüüd hirmus wallo siin
»ScS tullelekis — oh miS piin!'
«Ei olle kuulda ingli healt,
«Ei pühha hulga laulo healt.
«Ei rahho, egga hingamist,
«Siin polle lota iggawest.»
9.
Sii9 hüdis Abraam: «Mõtle poeg:
«Hea põlw sul olli elloacg;
«Ja Laatsarus so wärrawaõ
«Siis järgest kurja kannatas.
«Nüüd rõmustale tedda siin,
«Ja sul on iggawenne Viiu.»

10.

«Suur wahhe on ka kinnitud,
«Et need, kes oigeks mõistetud,
«Ei wõi siit tulla põrgusse,
«Ehk olleks neil st tahtminne.
«Ja need, kes wallo paikas seäl,
«Ei sa seält taewa tulla teal.»
11

Weel hüdis ta: «Ma pallun siis,
«Sest mul on Ma peäl wendi wiiõ;
«Oh wõtta tedda läkkita
«Mo issa kotta minnema,
«Et kinnitaks neil' kõwwaste,

«Et nad ei saaks ka põrgusse.»

—
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52.

SiiS kostis Abraam kindlaste:
«Ei aita se neid ialge;
«Neil on jo Moses, prohwetid,
«Nad wõtko agga kuulda neid.
«Kui kegi surnuist tousekski,
«Ei wõttaks nou nad ialgi.»
43.
Oh annsad wennad, öedke
Nüüd aegsast järrel möttelge:
Nüüd on weel alles armo aeg,
Sepärrast pöörge pattust keik!
J a walwage, ja palluge,
Siis taewariki pärrite.

16* Ufklikko hinge öhkaminne.
Wisil:

Nüüd on se pääw jo lõppenud lc.

S i i n waimus walan nuttoga
S o peäle, wallomees!
Kuis sinna wõitled surmaga,
M o eest seäl risti puuõ.

£
S o katte, jalge hawad seäl,
Keik werrest tilkuwad;
Oh Issand! aita et wõin teal,
NeiS leida rahho-maad.

—
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3
Oh pessc miud st wcrrega,
M a ollm rojane,
J a kihla minno hingega
End,' torne pcioke.
4.
M o usso lampi ehhita,
Se Pulma päwaks mul;
M u l l ' pulma kube auna ka,
E i muido kolba full'.
5.
E i ollc ühte hilbukcst
M u l wacscl' ommäst kacst.
E i palto koormast pcäscmist,
S a minna ommast wäcst.

Siin minna wacne pattune.
Nüüd ohkan hallcdafi: '
S o tullcmiõse jäiuclc, , . Ä
Oh aita onnna last!
7.

Ei minna abbi ommast wacst
S a ilmas ialgi;
S e tullcd üksncs sinno käest:—
Au olgo firnnilc.

_

(Fr. P)
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R? W a i m o j a l i h h a w o i t l e m i s s e f t .
Wisil:

Oh Issa! taewa rigi sees lc.
1.
O h , tulle. Miinnime',,
Ja panne hästi tähhele,
Kuis waim ja lihha sõddiwad
Siin ilmas, — kangest wõitlewad;
Se lihha püab elfita,
Waim panneb,ft>asto löpmatta.

S e lihha ütlcb waimule:
Oh anna woiinus minnule!
Mailma wiis on arinas mull'
J a taowariki saan ma kül,
Ma tahhan rõõmsast ellada,
Ehk saan ma ükskord önsaks ka.
6

Waim kostab wasto temmale:
«Ei lähhä ial kovda st
S a melel sedda ka-utad,
MiS ristmisses sa tootand.
Oh mõtle aegsastjärrel weel, j
J a hakka käima ello teel.»
4.

Se tigge lihha kostab nüüd:
«Oh ärra otsi mulle süüd!
Ku9 mul siis polle lubba tcäl
Et lustist' cllan ilmet peäl?

—
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Ma toom jo tantsi, mängida,
J a siiski olla pattota.'
5.
Waim panneb wasto targaste:
«Ma leian sünd snl allate:
S a ellad ilmas röömsaste.
J a pead se eest hirmsaste
Seal pörgo tulles pöllema.
Kus rikkas meeõ on sanud ka.»
6.
Se lihha kostab wihhaga:
«Keik rahwas tcwad nenda ka;
Neil on hea meel kui warra käes,
J a rööm se ülle süddames.
Kas sinna tahhad üksi ka
N i waewalt ilmas ellada?»
7.
Waim pamieb wasto kangeste,
J a tunnistab ka stlgcste,
Et rikkus siig ei awwita,
Kui ilmast peame lahkuma:
Kül surmatunnil kahhetsed,
Kui tacwa römust ilma jääd.»
8.
Ei surre hing ka ihhoga,
Waid peab pörgo minnema:
Se ihho saab siis cllawaks,
Kui kohto ette kutsutaks';
Kui kurjaste nüüd ellad sa,
~:*" hing laab hukka ihhoga!

-
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9.

Se lihha kostab murrega
J a Ütleb waimu!' hirmoga:
Oh jalta sa mind rahhul' nüüd,
Mul polle ilmas olnud süüd.
Ma jään jo kurwaks, haigeks ka,
Kui põrgust mulle rägib sa.
10.
Waim: Oh, et sa pattlld kahhetseks
Ja nende hulk sull' hirmo teeks!
Et sinna pühha Jummalat
So pattoga ni kurwastab;
Kui pörab ennast patto teest,
Siis lõppeb hirm ka põrgo eest.»

il.
Lihha:

«Kül ma ka paitud kahhctscn,
Kui ommad korrad pihtil käin,
Siis tunnistan ma ommast suust,
Et mul on haigust, kurwastust:
Se peäle peäscn lahti ma,
Ja ellan uest römoga.»
12.
Waim: «Et sinna kül käid pihtile,

S a ci sa siiski taewasse:
S a jääd aeg aialt kurjemaks,
J a ello ei lä parremaks.
S a Iesust sega teotad,
Kui paljast suga tõotad.
13.

Kui tahhab taewast pärrida,
Siis kui üks ustlik ella ta,

—
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J a walwa, pällu süddamest,
J a armasta ka liggiinest.
Kui firnia Icstlst kalliks pcaks,
Siis lääks ka sinno ello heaks.
14.

Mailm saaks sind kül wihkama,
J a pühhaks mehheks sõimama;

S u l polle siiski hädda sest,
I l m naerab uskjaid ikka toest:
I l m Jesukesta risti löi,
Kes omma rahwal' ello toi.

15.

Ilm ükskord wasto rindo lööb,
Kui ehmatades wiimselt näad
Neid taewa lä'hh'wad Iesu wäes,
Kes ollid põlgtud ilma ccs;
Siis waggad rõmus öiskalvad,
J a kurjad wallus ulluwad!»
16.

Lihha:

«Se köune, waim, on maggus kül,
S e rõmo paik on armas mull',
Oh wõiksin sada mollemad.
Siin ilmas head, seäl Jummalat;
Ma tuleksin heäl melel sind.
J a rahwas kidaks önsaks mind.'
17.

Waim: «Mis sinna petja tunnistad:
Et tahhab kahte issandad
Siin teinda nüüd ühtlase?
Se on jo häbbiks wimakske.
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S e meel on ilmlik, lihhalik,
J a sinno to on pettus keik.'
18.

Ahha:

«Oh minna waene innime'!
Ei anta hölpo silgguge:
Kui ükskord saaksin wannaks ma,
Siis wõttaks pattust pöörda ka;
Ni teggid minno wannemad,

Ja M i önsaks said ka nad.» '
19.
Waim: « S a naerad ilmsi Jummalat,
Sega, mis praego tunnistad:
Kes on seält sulle kirja toond,
Et kidad, et nad önsaks saand,
J a surm wõib norelt nõuda sind.
Sepärrast, ärra petta end."
20.

Lihha:

«Oh jätta omma nomimist,
Mul on siin paljo teggemist:
Suur orjus, pudus, maksminnc
Mind keelwad uslmast kõwwaste,
Ei olle aega palluda,
Ehk parrem aeg weel tulleb fa»
21.

Waim: «Ei sa ma soga eddasi
Oh lihha! — ei kül ialgi; —
Ma pean sind kül surmama,
J a risti külge naclama,
Siis lvoidan ma sind ommeti,.
J a tahhan toest taewasse.

—
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22.
S o etterääfmift kari raa,
Ma tahhan siiski, palluda,
Et Jesus mind ka kinnitaks.
J a mul so ülle wõimus saaks,
Kui ma sind lassen ellada,
Sus saan ma hukka sinnoga!
23.
Oh helde Jesus! aita weel,
Et saaksin wõimust lihha peäl,
Kui ilm ja lihha kihhutab,
J a kurrat kõrwast haukutab,
Siis anna jõudo minnule,
Et nemmad kahjo mull' ci te.
24.
Mul on kül waewa tappeldcs,
Oh siiski rööm ka süddames,
S e on mo hinge kinnitus,
Et Icstisscl suur hallastus.
Oh wõtta mind siis wimakski
S o jure ülles taewasse!»

18. Kiusatusse aial.
Wisil:

..Walwage!" meid hüab Loja lc.

Amen, Issand Jesus Kristuõ!
Sa minno ainus rööm ja rikkus
Siin ilmas, kunni ellan weel;
Sinno risti lippo, warjus,

—
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Käin julgest kiusatusse orgus,
Kus warritsewad kurratid
Kül wihha meeltega.
Ja walle keeltega
Iggapäwa; —
Ei karda ma,
Mo hoidla
On Issaud IesuS Iehowa.

2.
Näitko taat ommad hambad,
Kiil Kristus kaitseb ommad lambad,
Ma ollen temma talleke;
Armoga mind kaua otsnud,
Enne, kui mind sai jälle leidnud
Kus eksisin ma pattune:
Siis kandis olla peal,
J a ommas süllcs seal
Karja jure;
Seal hoiab ta
Mind armoga,
Au olgo lemmal' löpmatta!
3,

Mailm, mis sa tahhad tchha?
S o jummal kurrat — sedda nahha —
Mind kiusad omma seltsiga:
Wihha melcd, walle keled,
Mo peale lasscd ni kui noled,
Mind tahhad siuna surmata.
Waat Iesus Iehowa
On minno hoidia;

—
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Halleluja!
Ma temmaga
Lään röiuoga
Ta kunningriki pärrima.
4.

Jah, mo omma lihha, werri,
Kas tahhab olla se se orri,
Siiu kurrati, mailmale?
Ei, sa pead wallo tundma,
Ja omma patto nuhtlust kandma,
Sest walmista end surmale.
Kui lihha surretab,
Ja waim jo pärrinud
Kunningriki,
Siis kulla ja
Aukroniga
Mind ehhitab mo Peastja.
C/r. p . )
19. Ärratamisfe sanna.
Wisil:

«Walwage!" meid hüab Loja JC.

Ärka unnest, ristirahwast
Ja walwa, pällu, olle wahwa
Ja panne aega tähhele:
Issand annab taewast tähte',
Et õhto jõuab pea katte.
Sest walmitztagc aegsaste!
Nüüd Jesus kutsub weel,
Taal on ni helde meel,

—
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Et ei tahha
Et ükski tcäl
Siin ilma peal,
Weel lähhäks hukka siin ehk seal.

20.

Söbrade

lahkuminne.

Wisil:

Sa meie lotus Iesuke lc.
1.
N ü ü d on se acg et lahkume.
J a Intiimalaga jättanie,
Ehk on kül halle lahkuda,
S e Issand jääb weel meiega,
Kes pühhib armsast ärra silmawct,

Sest anname üksteisel rõõmsast kat.
2.
Nüüd minge Iesu' rahhoga,
Ja ärge olge kurwad ka,
Se Issand tahhab aidata,
Oh tootke tcdda pallnda,
Et tahhaks ikka olla teiega,
Teid hoida, kaitsta, armsast aidata.
3.
Head teed teil sowin süddameft,
Ja pallnn Iesilst teie eest,
Ta hawades teil olgo maad,
Kui ilm ja Sadan kiusawad.
Ta käigo iggal tunnil teie eel,
Siis põlle karta middagi teil teel.
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4.

Oh Jesus, kallis lvallomees!
Kes rahho leibnnb sinno sccs,
J a sinno pühha risti al,
Oh ohwri Tal, seäl Kolgatal,
Siis sinno hawadcf suud annawad,
J a omlna risti rõõmsast kannawad.
5.
Sioni wangid öhkawad,
Ja ilma kördes wõitlewad,
Nad öiskawad ja nuttawad,
J a taewa pole ruttawad.
Nad nenda ilma kõrbes kõndiwad,
Ja rahho paika tagganouawad.
6.
Se on mcil nüüd kül teadmatta,
KaS ilmas kokko same ka,
Kui on se Issa tahtminne,
Sest polle kahjo ialge,
Seäl kõrges taewas õnsa rahhomaal,
Siis ükskord jälle kokko saine teal.
7.
Nüüd Amen meie laulame,
Ja kat weel korra anname.
Sa, Jesus, kuled meie healt.
J a näed meie kurwa meelt,
Oh täida omma taewa rahhoga,
Meid nüüd, ja iggaweste löpmatta!,

—
VR
Wisil:
Oi
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Ierusalem.

Kui saggedast Pean nutma peal
*'

^Ierusalem, Ierusalem!
Kes ollid üllendud;
S a suur ja kulus tempel teal,
Sa taelvaS ilma pcäl!
Nüüd seisad sinna wande al,
Ni rikkutud ja Pölgtud teal
Ierusalem, Ierusalem,
S o parrast uuttame!
2.
Kus lauldi kitust Issandal,
Sioni mäe peal,
Seal kölvw^rdalvad wacwa al,
So lapsed hirmoga.
S a M a peal istud üksine,
Ei an, ei illo sugguge.
Ierusalem, Ierusalem,
So parrast nuttame!
3.
Ierusalem, Ierusalem^
Kui ükskord pörad wcel,
J a kcdda labbi pistuud sa
Kahhets'tes auustad.
Kui Iefu' ette allandad,
Siis armo tõeste wcel saad.
Ierusalem, Ierusalem!
Siis rõõmsast öiskame.
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22. Surmast ja nllestousmisseft.
Haua^urcs.
Wisil:

Oh tui önsad on nccd pühhad taewas lc.

^Virn teeb haua uksed lahti tänna.
Ütleb: hinga önsas rahhus siuna!
Siin näggid waewa;
Jesus wiid sind onnnas süllas taewa.
?.

Jummalaga! hiuidwad kirr'ko kellad,
Jummalaga! armstd öed, wennad;
Keik sawad taewa,
Kes siin nuttes tunnud Patto waewa.
3.

Jummalaga! nutwad sõbrad^issi,
Jummalaga! ütleb silniawessi,
Seäl same liähha
Neid, kel woidokroon jo pandnd pähhä.
h.

Jummalaga! wiimne Jummalaga!
Katke hauda, jäge Jummalaga!
Ta peäsnud sinna.
Agga kord on sul, ehk mul ka minna.
5.

Sest unud ruttust walmiõtagem ennast
Palwes, walw'des (eadfem lampi kennast:
Kui heäl jo kuluks',
Et siis öllist meil ci olleks pudus.

—
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c.
J a ct römoga siis same sinna;
Kuhho targail neitsil tulleb minna,
Kes walmlstanud,
Talle pulmale cnb ehhitanud.
_ _
s/r. P . )

23. Trööstimisse laul ühhe usklikko issa ohe emma surno
kirsto jures.
SÖifil:

Mis. õnne tunneB iggamees JC.

Teekaiad, armsad wennad^ öed,
Keik minno koio-saatjad!
Seäl taewas on need ellojöed
Mis ootwad teid, mo waatjad;
Siin minno wiimne waewa heäl'
J a surma oigamiinie
On löpnnd.-j- Siiöki siin ja seäl
Weel kuluks' leinannnne.

Mo waeste laöte nutto heäl
S e helliftb teil kõrwus,

Kes hüüdwad: oh mo issa!*) seal
Ma ei tea, — nmqgan rahhus-.
Oh helde taewa Issa jä
Mo waestelaste toitjaks!
J a lessel, ni kui lastel ka,
Eestkostjaks, kaitsjaks, hoidjaks.
*) Kui tarwis,' wõib üttelda: «emma".'
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3.
Oh armolinne ellowürst!
M o hinge taewa wötta;
Se lahtitehtud snrno kirst,
Saab ihho haudas katma.
Mind kõrbest leitud tallekest,
Oh Kristus, koio kanna,
J a ihhu! rahho-hingamist,
Seal haua sees ka auna.
l / r . P.)

2A. Lapse iyana iuteQ,
Wisil:

Nüüd surno kehha mattame.

%tiiiid minne wäikse hauasse,
S a Loja kallis seemnete,
Üks parrem mailm pärrib sind,
Sind wõttab wasto Icsu rind.
2.

S o ello laks kui unueke,
S o römud jäid keik ittcsfe,
Ei tunda se eest sanud sa,
Mis wõitlemist siin waewaga.
3.

Sest ello warra hommikul,
Surm jo, kui söbber tulli sul,
Ei te sul waewa siit mailm,
Ei päwa pallaw, egga külm.
4.

Ei knrwastand sind armastus,
Ei wihkand sind weel kaddedus,

—
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^. sõbra wallo wacwand tmo,
S a ollid siin, kui pessas lind.
5.
E i pat wecl woitlend siunoga,
S o hing jäi ellnst rikk'matta,
N i wagga, ja ni puhtaste,
S a läksid tacwa röuulsfe.
6.
Jäid emma sülle maggama,
Kui ingel ilma murreta,
Meid ello koormand rängaste,
Kui fame haua warjule.
7.
E i mailm sind saand ähwarda,
Ei sinno rahho seggada,
Keik meie murrcd sinno eest,
On IesuS wötnud meie käest.
,8.

Kus õlled nüüd, stäl kasivad sa
Scäl kõnnid taewalistega,
Siin sinno järrel nuttame,

S a läksid ingli stltsisse.
9.
E i meie metest kau sa,
S o lahke palle nõoga,
S a ello palmid pakkud meil,
J a hüad: «Rahho saab ka teil!»
(Üks wanna laul

—
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23. Uest Jerusalemmast.
Wisil:

Nüüd hingwad innimessed lc.

K ü l wõib se Mm ftutr olla,
Scnifdlrrnnia minna, lT>[' 8Wl
Mis oir-fräl iilkml;
Mis [äiral\ hiivab kullast,
Ei mitte ennam .mullast,
Tal on fir linna selgas' seäl.
2.

Kül. se röom wõib suur olla,
Kui hatkab emalt paislma
Sioni mäe peäl;
Mis rõmo tunneb |7iboq,r,in w
Km'sedda lall.st linna,
Siis ljggciMt jo nähha saan.
3

KÄ wõib se room suur olla
Neid warratv/lid seäl nähha,
Mi9 lahti seisawad,
J a nendest siöso minna,
S e pühhil taewa linna.
Kus Tal on ingli hulgaga.
4. .

Kiil wõib se ruöm suur olla,
Seäl ingli laulo kuulda,
Mis Tallo jäije ees,
Kül.se woio snddaut tõsta,
Klll mängi heäl mo wasta,
J o emalt kõrwo Hcüiseb.

—
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5.

Kül wõib fc room fimr olla
Seal: pühha! pühha! laulda,
Siis ingli hulgaga;^
Kui nemmad mängidega,
J a taewa foriDcqa
Keik Halleluja laulawad.
Kül wõib, se rõõm suur olla,
Neil fcifil sisse niitiua
Kes wäärt ou arwatud;
Kül on nad sils toest rõõmsad,
Et waew on,loppend õtsa,
J a iggawenne rahho kä.
7

Kül wõib se room suur olla*
Seäl walges video kanda.
J a õnsast cllaW;
Kus Tal se-walgus isse,
MiS paistab UIM,fiöfc,
Kes usso l W senna saand.
8.

• ••• '.' ffiS

Kül wcRv fe m m suur ollh
Need önsad Wacfo nähha,
Mis on feölrlldrc!; •
Kus nemmad lv^swcid, pajsiw
J a tänno laulo laulwad
Sell' SaUci', kes aujärje peäl.

—
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9.

Kül wõib se rööm ftrnr olla,
Sest cmust ossa sada,
MiS inglitelgi on;
J a keiti' pühhadega,
J a usso issadega
Kui päikessed seäl paistaba.
10.

Kül wõib se rööm suur olla,
Seäl mude seltsis ikka
Issandat tenida;
Kuõ keik need kallid märtrid,
Prohwetid ja Apostlid
Siis külwad Iesust löpmatta.
11.

Kül wõib se rööm suur olla,
Seäl omma issa, emma
J a wendi, öddesid
Keik jälle nähha sada
J a nende seltsi jada,
Kus üksTi lahhuta sa neid.
12.

Kül wõib se rööm suur olla,
Sest wõtkem sedda nõuda.
J a käigem kitsast teed;
Mis silm ei olle näinud,
Ei kõrw ka ial kuulnud.
Saab meile ossaks iggawest.
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