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i Wali palwel» ja kuhi
Pühapäewa hommikul.
Wiisil: Ma tulen taewast ülewelt.
Sind Issand liites ärkan ma
Nüüd unest üles, laulan ma
Uut röömu laulu jälle Sull'
Sell pühapäewa hommikul.
Mo palwe ohwret wõta nüüd
So armust wastu, minu süüd
Koik wõta, wiska meresse,
Mo patust südant pühitse.
Igawene püha Kolmainus J u
mall Wara hommikul astun siin
Sinu püha pale ette ja kiidan Sinu
püha nime.
Ma tünan Sind
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armuline Issand Jumal, et S a
mind pimedal ööl oma armu tn«
wadega oled hoidnud ja kaitsnud
ja Sinu walgust jälle näha lask«
nud, et ma Sinu otsata armu ja
halastust ka tänagi näha woin.
Oh püha Issand, anna meile südant
ja süüta teda oma waimu tulega
põlema, et ma ennast ihu ja hingega Sinu ohwriks annaks. Anna
minule täna püha rahu südamesse
ja aita mind see peale mõtelda,
et Sina kui S a maailma olid
loonud, seitsmendamal päewal puhkasid ja teda hingamise päewaks
õnnistasid. Aita, armas Issa, et
ma täna muud ei tee, ega mõtle,
kuid ükspäines seda, mis Sinu auuks

ja kiituseks kõlbab.
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Kallis Lunastaja, Jeesus Kristus! Tee minu kiwist süda pehmeks, et Sinu sõna hea seeme
mitte ohakate sekka, ei tee ega kalju,
waid hea mullase maa peale kukuks,
ja sadakordad wilja kannaks.
Tömma mind, et ma kui tallekene
Sinu järele jooksen.
Õnnista
mind, kui ma pühas kojas Sind
oma nõdra keelega kiidan. Wõta
minu lapseliku tänu heldusega wastu
ja ära põlga teda, kui ta küll
wilets ja waene on. Aita mind
ka patu unest ülesse ärkaba ja ennast patust pöörda, Sinu sõna
hoolega tallele panna, selle järel
elada ja surra. Jah, ehita mind
ise oma armu kuuega, et ma tui

kõlblik pulmaline smu pühaöhtu
söömaajale WSiksin tulla.
Issand Jumal, kallis püha
Waim! Tee oma armu käega minu
südame uksed lahti, et sinna eluwalgus WSiks sisse paista. Aita
et ma oma kalli karjatfe Icfuse
Kristuse häält kuuleksin ja tema
juure tuleksin, tema elamast armuhallikast elu wctt jooksin ja wiimaks, kui meeled kaduwad, tema
armu riiki wöiksin pärida. Auu
olgu Issale, Pojale ja Püha Wai«
mule. Aamen.
Sellsamal wiisil.
Oh armas Jesus tule Sa
Ka minu juure elama;
Ja ole iga häda sees
Vlei' kaitsja ja ka abimees
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Oh aita, et ma täna wõils
Koil teha Sinu nime auulö.
Ka lõige elu aja fees
Sind illa kanda südames.

Pühapäewa õhtul.
Wiisil: Ma tahan jätta maha.
So sõna meile hoia
Sell kurjal ajal Sa
Meid Sinu lapsi wõia
So püha Waimuga!
Oh hoia meie usku
Ja lootust heldeste
Las' oma sõna käsku
Meid üksi juhata.
Sulle püha Jumal, Sulle olgu
kiitus, tänu ja auu otsata, et Sa
mull täna oma püha sõna walgust
oled lasknud südamesse paista ja
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ütlemata head ihu ja hinge poolest
teinud. Hoia ja kaswata ise seda
seemne iwakest, mis Sa oma kalli
püha Waimu läbi minu südamesse
istutasid.
Aita armust, et So
hool ja mure mitte ilma asjata
ei oleks; waid mina ka waimuliku
wilja kannaks. Anna andeks kõik
patud ja eksitused, kus mina mitte
Sinu püha tahtmise järele ei ole
teinud; waid teades ehk teadmata
Sinu käskude wastu teinud, hoia
mind ööl, kui pimedus maad ja
taewast katab, kõige häda ja kahju,
ja kurja waimu kawaluse eest, kes
kui mõirgaja lõukoer minu ümber
hulgub ja mind neelda püiab. Ole
pimeduses minu walgus, nõdrufes
minu tugi ja abi. Sinule, armas
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Jesus annan mina ennast ja otsin
Sinu haawadest abi, kui patud
koormawad. Lase minu südames
ikka pühapäew olla ja mind Sinuga
ka unewoodis rääkida ja Sinu poole
hüüda. Tuleta oma püha soua
ikka minu meele ja aita oma Waimu
wäega, et Sinu armastuse tuleleek minu südames ialgi ei kustuks;
waid ikka suuremaks läheks ja mina
Sind ei unustaks. Aamen.
Wiisil: Jesus peästnud oled Sina.
Astugem siis armsad wennad
Iesufega edasi!
Meie mõtted, teud, sowib
Andkem tema hoolele.
Saab meist mõni haua ligi
Seda aitlu Ieesu higi.
Sell loik uueks laewaks saab —
Kui ta Tolle Palet näeb.
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Esmaspiiewa hommikul.
W i i f i l : Mo elu Kristus ise.

Mo kalli Iesukesega
Nüüd nädalt algan ma;
Mind wötn armust saata.
Kurja eest kaitse ka.
Mind aita Issand hoida
Sind meeles südames
Ja Sinu haawuS leida
Siin abi häda fees.
Mind toota õnnistada
So püha Maimuga;
Et ma wöiks ikka täita
Mo kohut rvomuga.
Oh püha, halastaja Jumal! Jesuse Kristuse nimel hüian mina
selle nädala hakatusel Sinu poole.
Täida minu südant, mõtted ja mee»
led Sinu püha Waimuga, et ma
muud ei mõtle ega tee, kui seda,
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mis Sinu Waim mind kässib. Oh
ühenda minu mõtted ja tahtmised Sinuga, Jesuse kalli lunastennise werega, ja aita mind ikka
enam ja enam Sinu sõna kuulmisele. Ma annan oma ihu ja hinge
ja kõik mis mull on, seks nädalaks
ja terweks elu ajaks Sinu isaliku
kaitsmise ja hoole alla. Anna
mulle oma rammu, et ma igaüht
heameelega teenin ja aitan ja oma
ttgimest armastan nagu iseennast.
Õpeta mind kõige kiusatuste wastu
woitlema, et minu kuri patust rikutud süda, maailm ja kuriwaim
wöimust ei jaa. Anna mulle oma
Waimu, et ma röömsaste tööd teen
ja ka töö juures Sinu nime kiidan.
Hoia mind kergemeele ja kiimaluse
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u
eest. Aita mulle ka selle nädala
raskust ja koormad kanda, juhata
mind kui armuline isa oma wäeti«
mid last ja anna mulle lapseliku
meelt Sinu ette astudes. Õnnista
heldeste minu tööd ja tegemist ja
käi igal pool ise eel, et ma So
jälgedesissewõiksin julgeste astuda.
Ole igas asjus minu hakatus ja
lõpetus, minu igaweseks hinge õnnis'
tufeks. Aamen.
W i i s i l : Nüüd surnuleha matame.

Oh armas Jesus palwega
Nüüd tööle tahan minna ma.
Sest õnnista mo hakatust.
Niisamuti ka lõpetust.
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Esmaspäewa õhtul.
W i i s i l : Ma tulen taewast ülewelt.

So näo järel oleme
Küll loodud; siiski kur/ale
On süda walmis rõõmuga.
Sind teenib tema waenaga.
Nüüd waata Issand wete.peäl.
J a kuule, misse palub keel;
Meid patu porist puhasta
So püha talli werega!
Meid Sinu talleks hüia Sa,
Oh karjane! ja ütle ka:
„Tei' waesed rahu otsite,
Wõtke mo rahu endile.
Igawene õige Jumal! Meie peame
Sinult igapäewases patustpöörmises ja südame uuenduses andeksandmist otsima; sellepärast tuleta
Sina toe waim sell waiksel dhtu
tunnil koil minu patud meele, mis
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ma täna päewal olen teinud ja
kus ma Sinu käskudest olen üle
astunud. Ma tulen, nagu ärakadunud poeg, hilpudes ja rusuks
pekstud südamega, Issand weel
Sinu juure, Sinult abi otsima,
enne kui surm mind siit häkiste
wiib ja mina igawese pimeduse sisse
saan wisatud, kus on hulumine ja
hammaste kiristamine. Wõta mind
oma warju alla, et kuri waenlane
mo peäle wõimust ei saa. Hoia
mind nähtawa ja nägemata waenlaste eest. Sulle olgu igaweste
kiitus ja auu selle eest, et S a mind
tänasel päewal oma isaliku, Iumaliku helduse ja armuga kõige kahju
ja kurja eest oled hoidnud, ja mind
õhtut jälle näha lasknud. Õpeta
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mind Sinu wäge ja auu tundma
ja Sinu püha nime kiitma. Nüüd
heidan ma magama ja palun Sind,
kes Sa Israeli kaitsja ei tuku ega
uinu, wõta ka minu sugulased ja
sõbrad oma armu tiibade alla.
Sinu nimel heidan ma nüüd woodisse ja magan rahus, kuni Sa
teisel hommikul, Sinu kiituseks ja
auuks mind ja mo omaksed jälle
terwelt äratad. Aamen.
Wiisil: Oh Jeesus Kristus tule S«.
Sest tänan ma Sind südamest
Ja kiidan Sinu imetööd:
Mis minu waese ussile
Sa näitnud üles armuga.
Nüüd tänan Sind ja palun wee
Sa minu hinge karjane.
Sell öösel hoia armuga
Mind oma karja tallekest.
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Teisipäewa hommikul.
Wiisil: Mo südamest ja meelest.
So armu olen maitsnud
Ma täna ööfe tõest;
Sest Sina oled kaitsnud
Mind mitme lahju eest.
Sind palun mina weel:
Mull wõtta andels anda
Ja mitte tähel panna.
Mis ma teind ilma peäl.

Truu Issand Jumal! Sulle olgu
auu ja liitus keige helduse ja armu
eest, et Sa mind ja mo omaksid
oma armu tiibade warju all rahuliste lasksid puhata.
Seepärast
ärata ikka enam ja enam armas«
tust minu sees Sinu wasta, et
ma ilma Sinuta, ühte silmapilk»
mist elada ei wõiks. Suurenda
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oma püha Waimu läbi minu usku
Sinu Poja, meie Issanda sisse,
et ma ka igawese elu pärijaks saaksin ja Sinu riikis elaksin, ja sind
teeniksin igawefes õiguses, wäga»
duses ja õnnistuses. Lase minu
südames kaswada armastust, lootust
ja alandust. Õpeta mind maailma
lusti ja rõõmu põlgama, üksnes
Sinu ja So püha sõna feest rõõmu
ja igawest elu leidma. Ura lase
mind ajaliku wara pärast nii mu«
res olla, et ma taewa rooga otsimata, jätan; waid kihuta kõik
tühjad mured, mis südant waewawad, sealt seest wälja, nagu Sa
üks kord oma Issa koda puhas«
tasid. Lauta oma halastust kõikide
inimeste peale, kes Sinu püha sõna
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Waenlased on ja seda püüdlvad
tühjaks teha. Tee ka nende juures
tõeks, et So sõna kui üks kalju
on mis ei kau. Aita hädalisi, kes
S i n u abi ootwad ja halasta koitide inimeste, niisamuti ülemate kui
alamate peäle ja anna kõigile oma
rahu. Aamen.
Wiisil: Mo hing oh anna südamest.
Sa igawene koidu täht
So walgus paistab selgest.
Kes töe tee peäl kõnniwad
Sind Jumal armastawad.
Ma waene wilets loom
Täis patu haawasid
Ka sinu armu himustaks
Mis jagad oma lastele.

Teisiptiewa Shtul.
N i i s i l : Armas Jesus armastaja.
Õhtu tulel ab mo meele
Et üks ohtu tuleb weel —
Kus ma selle ilma tööle,
Jumalaga! ütlen teal.
Seda kallist õhtut ootan
Siioniga mina ka;
Kui ta tuleb, siis ma tõttan
Iesuga siit minema.

Armuline taewa Issa! Ehk ma
küll Sinu pitkameelt, ja heldust mis
ma tänagi jälle olen maitsnud, kogunigi ei tunne ja sellest oma nõdra
meelega aru ei saa; siiski wötta
minu halwa tänu armuga wastu
ja tee mulle weel seda head et Sa
mind ja minu tänu ohwrid oma
armsa Poja pärast wastu wotad.
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Ka selle eest olgu Sulle tänu, et
S a mind oled karistanud ja alandanud, et ma körgemeelelifeks ei
läheks. Sina lööd haawu, aga
S a parandad neid jälle oma sdna
palsamiga, ja kellel rusuks pekstud
süda on, see leiab armu Sinu
silma ees. Sina, armas Issand,
aitad üht koormat teise järel kanda,
ja teed meile igapäew ütlemata
palju head; aga meie oleme tänamata ja arwame, et see kõik nõnda
just peab olema. Aita, helde Õnnistegija, et meie Sinu armupäiwi
lurjaste ei pruugi. Kingi meile
oma rahu, rõõmu ja lootust süda«
messe, et meie kõiki muud põl»
game; tuid Sind üle lõige asjade
kardame ja armastame. J a aita

meid wiimaks armuga siit häda
orust oma auuriiki elama minna
ja Sind seal püha inglite hulgas
lõpmata kiita ja Tallele uut laulu
laulda. Aamen.
Sellfamal wiisil.

Nüüd on wailne õhtu tulnud;
Koil mis liikus, hingab nüüd.
Kes ka kibedaste nutnud —
Unega nad rahu said;
Sina aga, armas Izsa!
Ole meile kaitseja.
Saada Siionid ja hoia
Temast hinge waenlast ka.
Lase waeSte palwe suitsu.
Sinu poole tbuseda;
Kata ilma tänast pattu
Kinni oma werega!
Hoia neid kes täna läksid
Sinu kotta — igawest,

n
s t nad Sinu omaks jäeksid.
Ootaks Sinu tulemist.

Kestnädali hommikul.
W i i s i l : Oh Jesus Kristus tule Sa.
Nüüd jälle möödas pime öö,
Ja wäljas päewawalgele;
Seepärast Issand kiidan Sind,
Et Sina öösel hoidsid mind.
Mind peastsid kurja waimu käest,
Et tema oma suurest wäest
Mull' pole miskid kahju teind.
Ma jälle Sinu päewa näind.
S i n u poole Issand, pööran ma
omad esimesed mõtted ja südame,
et ta tänapäewast saadik üksi Sulle
elaks ja Sind teeniks. Sina oled
minu kalju, minu kindel l i n n , minu
eluhallikas ja waimu walgus, minu

nõrga südame tugi, minu usu kilp
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ja raudriie, minu lootuste ankur,
suures ilma meres ja mo mäed,
kust mulle abi tuleb. Walitse ka
täna minu ihu ja hinge, waimu
ja liikmete, iseäranes minu kurja
südame üle, mis ikla oma kurja
himude järele tahab elada, aga
mitte Sind otsida ja Sinu läskusi
täita. Anna, et ma Sinuga lauda
istun ja oma leiba wõtan, Sinuga
oma töö juurde lähen, ja mitte
nööpnõela wäärt ilma Sinuta ei
hakka ega lõpeta.
Lase oma
Waimu ööd kui päewad meie kallal
tööd teha, et meie Sinu silma all
kõnnime, kunni kord surm meid
siit nutu orust peästab. Õnnista
mind, ja kõiki inimesi, kes ilma
peäl elawad; ka waeseid paganaid,
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kes Sind ja Sinu poega weel sugugi ei tunne, ja alles pimeduses
ja surma warjus kõnniwad. Lase
oma armu päikest pea üle kõige
ilma paista ja tee pea, et üks
kari ja üks karjane oleks. Kuule
meie palwet armust oma armsa
Poja Jesuse pärast. Aamen.
Wiisil: Mo Jesus elu walgustus.
Nüüd lähen tööle rõõmuga,
So nime kiites lauluga.
Koik tööd ma hakkan palwega,
Ja tänuga siis lõpetan.
So püha nimi heliseb,
Mo südames kui mängu koor.
Oh millal saaksin igawest!
So juures laulda rõõmuga.
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Kestnudalt õhtul.
Wiisil: Ma tulen taewast ülewelt.
Mo armas Issand Jesuke,
Ma lähen oma kambrisse
Ja tahan heita magama:
Nüüd wõta Sina walwaba.
Mo patud anna andeks mull,
Koik kurja hoia eemale;
So tiiwad laial lahuta
Mei' peäle tuna ööfe ka.

Oh halastuse Issand ja Jumal!
Sinu nimel oleme meie seda sinast
päewa alganud, Sinu nimel lõpe»
tame seda ta. Sinu põhjatu hel- •
dus ja halastus, mis igas tundis
uus on, on ilma ärarääkimata.
Sest siiamaale on meid Issand aitnud ja meid oma armu käega
hoidnud ja kaitsnud; Sinu nimele
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olgu nüüd ja igaweste auu ja kiitus!
Ole oh Issand! Ka sell ööl minu
ja mu omaksete hoidja ja kaitsja.
Anna oma püha rahu ja troosti
neile, kes kurwad on waimus ja
peasta neid, kes tõbe woodis ehk
muu raske häda ja koorma all
hägawad. Sina hinge arst, tee
ise nende südand kindlaks, et nad
ei närtsiks sellesinatse maailma tormide ja kiusatuste all. Anna la
kõik minu suid mulle armust andeks,
oma armsa Poja Jesuse Kristuse
ilma suita kannatamise ja surma
pärast ja kata neid kinni oma were
õiguse pärast, et ma kui Sinu laps
ja pärija sinu silma ees wöin
armu ja warju leida. Sinu püha
rahu olgu ise minu üle sell ööl,
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ja sinu Isa silm walwagu minu
woodi üle, kui ma hingan omast
päewa tööst ja wäsimusest! Aamen.
Wiisil: „Ärlage!" nii wahid hüidwad.
Kindlaste fo poole hoida,
Koik patud uskus ära wõita
Seks kinnita mind, Peastija!
Tahab lootus nõdraks jäeda.
Siis wõtta seda toetada
So Jumaliku wäega.
Mind Jesus lunastand.
Maailmast lahutand.
Mis mind kiusab.
Ja wiimaks ta
Mind wõttab ka
Siit taewa riiki elama.

Neljapäewa hommikul.
Wiisil: Oh Jesus Kristus tule fa.
Kui ärkan mina une feest.
Siis liidan Iefust südamest;
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Ma magasin sell öösel ka
Ta armu kaenlas rahuga.
Ei jõua ma Sind tänada,
Mo Jesus, küllalt kiita ka.
So nime, Sulle anda auu.
Ja imesta So armu nõuu.
Sinu heldus, oh Jumal, ulatab
taewani ja Sinu tõde, kumu
pilwedeni. Issa igawene armastus
õnnistagu mind Jesuse Kristuse
lunastamise werega püha Waimu
läbi Sulle olgu kiitus ja tänu
Sa kolmainus Jumal, et Sa nii
ühtepuhku meid oma warju alla
oled wõtnud. Aita mind ka tänasel päewal oma nõuu ja abiga.
Anna mulle tarkust ja jöuudu teha,
mis Sinu meelepärast ja ligimese
kasuks oleks. Pööra minu meeled
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ja mõtted kurjast ära, alati hea
poole ja lauta minu seest uhkust
ja edemust ja lepita minu waen«
last minuga nagu Eesawi Iakopiga
ja lase mind Sinu wiinamäel
truuiste tööd teha, kui üks föna
kuulelik armu tööriist. Rõõmusta
minu meelt ja waimu, et ta sulle
laulaks ja Sind kiidaks. Ära lase
oma armu päikest looja minna;
waid walitse neid algmisest kunni
otsani oma Armsa Poja Jesuse
Kristuse sees. Aamen.
Wiisil: Jesus, Õnnistegija.
Kõige onne Hallikas,
Las' mind täna armu leida!
Ole mo sees elamas.
Et ma wõiks so omaks jäeda!

Minu altari peäl ka
Koik wõerast tuld kustuta!
Ole mulle Issandaks
Magus Jesus, minu hinges,
Minu truuiks nõuu andjaks
Ja mo päewaks kõikis asjas!
Et ma nüüd So juure jäen,
Ja üks kord So palet näen.

Neljapäewa õhtul.
Wiisil: Mo elu Kristus ise.
Enne kui tahan minna
M a õhtul hingama.
Weel Issa poole hüian;
Siis uinun rahuga.
Ma tänan Issa jälle
Sind suust ja südamest.
Et täna päewal wõtsid
Mind hoida kurja eest.
Oh saada Issand taewast
So inglikest la
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Kes meie sängi ümber
Nüüd wötaks walwada.
Oh Jesus Kristus, sa igaweste
Kdrgeks liidetud Jumala Poeg!
Kiitus ja tänu saagu sulle sell
tänasel õhtul.
Sa oled suure
Neljapüewa öösel Õlimäel toerd
higistades minu ja kõige maailma
patud kannud. Seal pidid Sa
seda Isa wiha karikat põhjani ära
jooma. Oh tallis Lunastaja! mina
kummardan Sind põrmus ja palun
Sind südamest, hoia mind ja minu
omaksed sel öösel oma armu tiiwa
all, et hinge waenlane meiesse ei
saaks puutuda. Mina heidan nüüd
Sinu rahu sees magama, ilma
mure ja kartuseta.
Püha ülem
preester, kes Sa sell õhtul oma
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ülema preestri palwet oled teinud,
hoia mind selle tigeda põrgu waenlase eest, kata mu üleastumised sell
õhtul oma were õiguse kuuega kinni
ja kustuta neid oma werehigiga
igaweste ära. Oh kallis walumeesl
luule mo palwet oma raske wõitlemife ja oma püha silmapisarate
pärast. Aamen.
Vellfamal wiisil.

Nüüd rõõmsast mina heidan
So armus hingama.
Ja So sees magan julgest
Ei karda kurja ma.
Kui tuleb surm sell öösel
Mind lahutama siit;
Siis saada Sa mind rahus.
Et seal wõin liita Sind.
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Reede homikul.
W i i s i l : Oh Jumal! waata heldeste.

Oh aita Issand omas wäes
See päewa wastu wõtta.
Ja ela meie südames.
So waimuga meid toida.
Et mele wõime rõõmuga.
So jälgede sees kondida
Ja oma tööd siin teha.
Sa oled suure armuga
Meid patust lunastanud
So armsa Poja surmaga.
Sa meile elu saatnud.
Oh aita, et me tänuga
So armu tunneksime ka.
Ja Sulle elaksime.
Armuline J u m a l ja I s s a ! M i n a
tõstan omad roojastatud käed S i n u
auu trooni poole. S i n a oled ka

i

34

minewal öösel minu kaitsja, kindel
linn ja troost olnud. Sina mötlesid mo peale, kui pimedus minu
ümber oli, ja hoidsid mind^ kõige
kahju ja kurja eest. Püha Õnnistegija, mina ei ole wäärt et Sa
mulle nii palju head teed. Ole,
helde Issa, ta täna jälle minu
tugi.
Õpeta mind oma püha
Waimu läbi, mis ma pean tegema
et So püha nime ei teo ega sõnaga
ei teota. Pane mulle armas Issand,
oma pilt südamesse, et ma waimus näün, kudas sa meie eest Õ l i mäel werd higistasid. Aita mind
oma ilmfüita walatud were pärast
liig himusid la risti lüia, siis
saab see päew üts röömu päew
olema. Lase mind kõik maailma
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warandusi põrmuks pidnda, ja seda
üht otsida, kelleta meil igawese elu
lootust ei W0i olla. Teen ma oma
tööd, siis õnnista seda; palun ma,
siis ära jäta mo palwet kuulmata,
kui ma teed täin, siis ole Sina
mo seltsimees; kui mo wiimne tun«
nike peaks tulema, siis ära jäta
mind surma häda sisse. Aamen.
Wiisil: Oh Jesu« Kristus tule Sa.
Oh aita et So nimel ma
Nüüd lähen tööle rvõmuga
Ja kus ma olen, seisan teal.
Ma mõtleks Sinu risti peal.
Sa oled mind jo lunastand,
Kõik minu patud andeks an'd;
Seepärast Iöfand tänan ka.
Mind wõta armust õnnista.

3«

Reede õhtul.
W i i s i l : Ma tulen taewast ülewelt.

Ma motten enne uinumist
So peale Issand Jesus Krist;
Sa kõrgest taewast waatad teal
So waeste nõdra laste peäl.
Jäe minu juure pimedas
Sa püha kallis rahulaps;
Mind lase uue päewaga
So nime auuks ärkaba.
Suur ja helde Jumal, pane ka
tänasel öösel oma ingli wäge meie
sängi ümber, et kuri waenlane
meist jagu ei saa. Riputa minu
peäle püha Lunastaja werd, et kuri
waim minu kallale ei julge tulla.
I g a l pool, kus ma käisin ja seisin,
olid ka täna Sinu pühad inglid
mind kaitsmas. Selle eest olgu
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sulle tänu lõpmata. Ka täna olen
ma Sinu wastu eksinud; aga
Sinu arm, oh Issand on weel
suurem. Jah, kui meie patud ka
n'agu weri punased on, siiski tahad
Sina neid walge willa sarnatseks
pesta, ütleb Sinu püha kiri. Seepärast tulen selle, Sinu sõna peale
oma tänast pattu ka jälle andeks
paluma. Kui Sina meiega Tapelda
tahad, ei wõi meie Sulle ühtegi
wastaba.
Üksi Jesuse Kristuse
weri, mis parem So poole taewa
hüiab, kui Abeli weri, Ütsi fee teeb
meid Sinu ees puhtaks ja Sinu
riigi lapsiks. Õhuta oma püha
Waimu tuleleeki minu sees, et ma
seda elades ega surres ei unusta,
mis Sa minu eest risti sambas
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kannatasid. Ma tahan ennast nüüd
Sinu nimel woodi heita, ja rahuga
künni hommikuni puhata ja wäsind
ihu karastada. Ole ise minu ja
mu omaksete juures, anna kõigile
oma rahu ja wala kõikide südamesse püha Waimu, et Sind homme
ülcstöustes jälle kiita woiksime.
Aamen.
Viisil: Nüüd hingwad inimesed.
Mo woodi ma nüüd heidan,
Sa tead mis ma palun:
Las' mind ka une fees
So risti kuju näha,
Ja magades ka tunda,
Et oled minu südames!
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Laupäewa hommikul.
W i i s i l : Ma tahan jätta maha.

Ma tänan Sind mo Jesus
Ja kiidan südamest,
Et, — täna öösel hoidsid,
Mind mitme kahju eest.
Nüüd röömus on mo süda
Et ihu, hing ja waim.
So oma hooleks olid
Kui rahus hingasin.
Jälle on üts nädal mõõda lainud ja meie oleme seda nädala wiimist päewa ja hommikud jälle oma
lihalikusilmadeganäha saanud. Sa
oled mind ja minu omaksid armu»
tikult sellel nädalal hoidnud ja
kaitsnud kõige kahju ja kurja eeft.

Helde Issand Jumal! ole la selle
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päewa sees meie hoidja ja kaitsja
ja tee ise meie kurja südant pehmels ja heaks wiljakandjaks maaks,
nõnda et sinu sõna seeme seal wõiks
saja kordsed wilja kanda. Meie
oleme omast wäest nõdrad ja wäetimad. Sellepärast halasta ise meie
peale, et meie wõiksime tunda, mis
meie hingerahule tarwis läheb ja
et meil nälg ja janu oleks sinu
sõna ja sakramendi järele. Tee ise
meie silmad lahti, et meie patu
unes kauemini ei magaks, waid et
ärkaksime omast patu unest ja nSnda
sinu käest armu ja andeksandmist
wõiksime leida. Seks walmista sina
ise meie südameid ja heida armu
meie kõikide peäle Iesusse Kristuse,
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oma armsa Poja, meie Issanda
pärast! Aamen.
Wiisil: Kui surutud ja ärapõlgtud.
Siis tunneb rahu minu süda,
Kui Ieju peale toetab;
Ei piina mind ilm, surm ja hüda.
Kui hinge sõber lösutab.
Laj' seda kallist rahu mulle,
So armu järel järgeft olla.
See on mo magus taewa rõõm!
Koik tühi mvtte taganegu.
Mind üksi Jesus rõõmsaks tehku,
Kes minu hinge sõber on.

Laupäewa õhtul.
Wiisil: Oh Jesu« Kristus tule SaSind Issand Jumal kiidame,
Sind poega meie palume,
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Sind püha Waimu täname.
So suure auu sees lõpmata.
So taewa paile looja läind,
Ja pimedus on kütte jöun'd
So hooleks — ennast palun ma.
Mind tiiwa alla wõta Sa.

Kõrgest kiidetud Issand, päew
on looja läinud ja see nädal jälle
õtsa saanud. Oma igawese armu
läbi oled Sa mind ka möodaläinud nädalal õnnistanud ja hoidnud.
Mis tänu wõin ma, Issand, Sulle
see eest anda? Mina kes ma kui waene
ussikene siin maapealse põrmus keerlen? Minu üleastmised on jälle suured ja otsatumad. Mis pean ma
waene, patune tegema? Ma tahan
oma taewase Issa juure minna,
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tema ette PSltvili langeda ja hüida:
„Issa, ma ei ole wäärt, et mind
Sinu lapseks hüitakfe!" T03ta
mind siis maast, armas Issand
Jumal, oma armsa Poja were
pärast ja anna mulle oma püha
Waimu läbi lapse õigust. Seleta
mulle oma Waimu läbi, et siin
maapeal mull jäedawad eluaset ei
ole; Waid mina nagu üks waene
teekäija olen, kes sagedaste eksib.
Juhata minu jalad õige tee peale.
Aita et ma homme Sind kõige uskUkudega So pühas kojas kiidan ja
Sulle tänu ja kiituse laulusid laulan
Õnnista hommeft paewa minu hinge
heaks ja kasuks ja anna mulle sell
kallil päewal taewa rooga ja elu-
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Wett, et tying ei närtsiks. Walwa
ka täna öösel armuga minu ja mo
omatste ja ka töige inimegte juures. J a kui see tänane öö, oh
Issand minu wiimne oleks, siis
wii minu hinge oma riiki, Talle
söömaajale, kus ma Sind Abraami
süles istudes lõpmata kiidan ja
tänan, parema tänu ja kiitusega,
kui siin ilmas. Aamen!
Wiisil: Nüüd hingwad inimesed.

Nii kui üks nabal lõpnud,
Ja kiirest mööda tõtnud,
Nii lõpeb ära loik. —
Koik aeg ja ilma wara,
See kaub üks kord ära;
Slis igawest jäeb Jesu rill.
Oh Jesus anna rahu,
Et meie wäsind ihu
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Wõiks rahus magada;
Ja röSmsast üles tõusta
Ning tänu, kiitust anda.
Sull armas Issand Jesus Krist.

t Mma ajal.
Palwed enne söömist.
i.
Kõikide silmad lootwad, Issand,
Sinu peäle ja Sina annad neile
nende rooga omal ajal. Sina teed
lahti helded käed, ja täidad loik,
mis elab, hea meelega.
Auu olgu Jumalale, Issale, Po^
jäle ja püha Waimule! Aamen.
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2.
Tule, oh Issanb Jesus, ja ole
mulle wõeraks, ja õnnista neid
andeid, mis Sina armust meile
oled annud! Aamen.
3.
Issand J u m a l ! meie palume
Sind, et Sa WStaksid seda leiba
ja rooga, mis Sa meile armust
oled annud, õnnistada et fee olels
meie ihule kinnitamiseks, ja aita
meid, neid Sinu andeid tänuga
wastu wõtta, meie elu ülespidamifeks. Aamen.

Laulud.
i.
Wiisil.- Nüüd ristirahwa« laulage.
Sa elu leib, oh õnnista
Met' ihuleiwa wõtmist,
Mis meie laual' pannud Sa
Su heldest, rohkest armust.
Oh aita, et ka südamest.
See, Sinu armu ande eest,
Mei' tänu ohwer tõuseks.
2.
Wiisil: Oh Jesu« ülem abimees.
Jerusalem, sa röomupaik,
M i l l ' näewad sind mu silmad?
M i l l ' tuleb mull see onnis aeg.
Et nutu päewad lopwad?
Mill' teretan Sind teistega,
Oh Jesus uue lauluga?
M i l l ' istun Sinu lauas?
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3.
W i i s i l : «t liitke Jumalat. leS on nii helde.

Oh tule, Jesus, meile woeraks
lahkest',
Ja õnnista, mis meile andnud heldest'.
Kes Sa meid tui ülö helde Isa
toidad.
Ja leiba, rooga oma lastel' saadad.

Palwed pärast söömist.
1.
Tänu Sulle, helde kallis Jumal!
kes S a meid igapüew ning praegu
jälle oled söötnud ja jootnud. Ole
ise meie hinge manna ja eluwesi
nüüd ja igaweste. Aamen.
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2.
Tänu ja kiitus olgu Sulle, oh
arwurikas Jumal, et Sa meid jälle
oled söötnud ja jootnud, et uue
jõuu ja rammuga kinnitatud, jälle
oma asju wõime toimetada. Oh
toida meie hinge oma püha sõnaga, et
see ära ei nõrkeks ega hukka ei
läheks. Oh kuule meie palwet!
Aamen.
3.
Issand, Sinu suur nimi olgu
kiidetud ja auustatud, nüüd ja igaWeste! Aamen.
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Laulud.
i.
Wiisil: Minu süda rõõmustele.
Tänu olgu. Issand, Sulle,
Et meil andsid toidust jälle
Meie kinnituseks
Elu ülespidamiseks.
Olgu Sinu püha sõna
Meie hinge elumanna.
Et tui ihule saab rooga.
Hing ei saaks jäetud nälga.
2.
Wiisil: Iesulest ei jäta ma.
Issand, meie täname,
Et Sa oled rohkest käest
Rooga andnud meitele,
Ja meid toitnud armu wäest,
Wõta oma sõnaga
Meie hinge toita la.

3.
W i i s i l : Niiiid ristirahwa« lau lage.

Oh, Jumal meie täname
So suure helde armu.
Et Sa meid toitnud järgeste
Ja söötnud meie ihu;
Sa pead muret meie eest
Ja jagad löigil rohkest käest.
Mis meile tarwis läheb.

Teele minnes.
V i i s i l : Jesus tule minule.
Oled kodunt kaugel sa
Wöeral maal ja tundmata.
Ära karda ühtigi!
Inglid Holdjaks sinule.
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Armas Issand! minu lahkumise
tund on tulnud, kus ma omaksetega
pean Jumalaga jätma. Kui Sa
mu teed ja ettewõtmist tahad korda
saata, siis õnnista mind oma Poja
meie Issanda läbi. Sest Sina
tahab omad inglid käskida, et nad
«lind mo tee peäl hoiaksiwad. Nüüd
jätan ma loik omad armsad Sinu
hoole alla. Õnnista Sina neid
ja ka mind oma armuga ja hoia
meid lõige kahju eest. Lase mind
ka wõera rahwa seas sõpru leida.
Ole, oh armas Issand, alati minu
ja mu omaksete juures ja aita mind
kui fee Sinu tahtmine on, rahu ja
terwisega mo omaksete juure tagasi.
On aga Sinu püha tahtmine, meid
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siin maailmas surma läbi lahutada,
siis aita meid taewas, seal rahupaikas jälle kokku saada. Aamen.

Teelt tagasi tulles.
W i i s i l : Oh wõitlejad! et läige peale.

Nüüd Sulle, armas Issa taewas
Siin kiitust tänu anname.
Et Sinu arm meid ilma waewas
On kokku aitnud heldeste;
Koik asjad heaks Sa toimetand
Ja mis meil waja, walmistand.
Tänu ja kiitus olgu Sulle, oh
Jumal, et Sa mind jälle armust
oled koju tagasi aitanud. Sa oled
mind tee peäl olles kõige kahju ja
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kurja eest hoidnud ja kaitsnud, et
nüüd jälle oma armsa omaksete keskes Sind ühes toos wõime kiita ja
tänada. Anna mulle andeks kui
ma teekäimife peäl So wastu pattu
olen teinud. Ja nõnda, kuida Sa,
Issand, mind selle reisi järel jälle
oled kodu aitanud, nõnda aita mind
ja mo omaksid pärast fellesinatse
ajaliku maailma elu teekonda oma
taewase isa koju, kus igawene rahu
on, ja enam mingisugust waewa
ei ole. Aamen.

Nekruti Palwe.
KirjatunniötusTaaw.
l. 91, 11.; Matt. 4. 6.
„Sina tahad omad
inglid läslida minu parast, et nemad mind pea»ad hoidma kõige mo
teede peal, lätte peal
peawad nemad mind
kandma, et ma oma
jalga liwi »astu ei
tõula."
Issand, igawene Jumal! Waata
mull on nüüd kord käes omalt maalt
wälja reisida, seepärast palun nüüd
Sind, Saada omad pühad inglid
mulle seltsiliseks, kes mind toige
kurja ja kahju eest hoiaks ja kait-
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seks. Õnnista minu tväljaminemist
jo sissetulemist, kui see Sinu armu
läbi weel piaks sündima nüüd ja
igawesti. Mis teed S a mind iial
saadad, see peab mulle heaks tulema,
kui ma aga Sinult kinni hoian ja
Sinu armu hooleks ennast annan,
nüüd pean ma oma armsa elukoha
ja maja kõige oma armsatega maha
jätma. Ehk küll mo süda raske
on, siiski pean lahkuma, sest et
teistwiisi ei wõi. Õnnistagu I s fand teile minu armsad, teie armust
minu wastu, kes teie nüüd minust
maha jäete ja olgu oma armu ja
abiga alati teie juures, ta aidaku
meid alati üks teist meeles pidada.
Aga Sina oh Jesus ole mo kõige
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kallim sõber ja abimees minu tee
peäl, sest Sa oled jo ise tõutanud
igapäew meie juures olla kunni
maailma otsani. Juhata mulle ka
usklikuid sõbru ja seltsilisi ja hoia
mind kõigest kurjast seltsist eemale.
Oh Issand! Lase minu teereis
hästi minna ja aita mind, kui see
Sinu püha tahtmine on, jälle oma
armsa omaste juurde tagasi. On
see aga Sinu püha tahtmine mind
wõeral maal ja wõera rahwa seas
ära kutsuda, siis aita et ma taewas, Sinu juures oma armsate,
omastega jälle kokku saan. Aamen l
W i i s i l : Oh Jesus Kristus tule Sa.
Issanda nimel reisime.
Inglite seltsis kõnnime,
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Meid aitab Issand armuga,
Ta on ju meie seltsis la.
Kui Issand meie seltsimees.
Ja käime teed ta armu wäes.
Siis pole karta õnnetust,
Ei turja ega kiusatust.
Ehk kõrged mäed ja suured weed,
Eht kurjad ilmad pahad teed.
Meid keelwad siiski jõuame
Ka sinna kuhu tahame.
Meie Isa kes Sa oled taewas j . n. e.

S o l d a t i palwe.
Oh, kõigewägewam Jumal l Aita,
et ma oleksin üks hea Jesuse Kristüse sõjamees selles teenistuses kuhu
Sa mind oled seadnud, et ma Sinu
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oma Issanda Keisri ja isamaa teenistuses alati walmis oleksin, nõnda
kui kohus on. Seks aita mind
oma waimu abiga, sest ilma S i nuta ei woi^ mina ühtegi teha. Oh
Issand ja Õnnistegija, kes sa ka
minu waese Paluse eest oled Jannatanud ja surnud, aita mind sinu
waimu wäes patu wastu wõidelda,
et ma wõiksin ära wõita ja wõidu
krooni saada. Ja kui mull tuleb
wõidelda, maapealse waenlase wastu
siis ole minu abimees, ja warjupaik ja tee mind tugewaks, et ma
wõiksin wõimust saada. Ja kui
ma peaksin sõjawäljal langema, siis
sündigu Sinu tahtmine, — aga tee
mu hinge igaweste õndsaks. Sinu

60

hooleks annan ma eilnast
hingega. Aamen!

ihu

Wiisil: Mo järel ütleb Iesule.
Oh Jesu jünger urka sa!
Ja wõitle wöida wahwast'.'
Ei sina tohi Puhata,
Sell ajal siin maailmas.
Kui fa ei wiitsi sodida,
Iiied elu kroonist ilma ka.
Oh mõtle mis on mehe wiiS
Kes wannet wandund truuwist'.
Ja kuningale komast siis
Ka sojas M b mehist'
Sest ilma sodimata sa
Ei woidu krooni kätte saa.
Waat', wiimaks wöitja wiiakfe
Siit häda orust taewa.
Ja tema nime pannakse
Seal taewa elu kirja.
Ta krooniga on ehitud
Auu kuuega la laetud.
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Ta istub siis auujärje peäl.'
Jesuse kõrwal taewas
Ja tema pale paistab seal
Kui selge taewa walgus.
Ta walitseb siis Iesuga
Seal igawese auuga.
Meie Isa, kes Sa oled taewas j . n. e.

Teenija palwe.
Mina tänan Sind oh armas
Jumal, selle teenistuse eest, mis
Sa mulle oled andnud, et ma selle
sees oma igapäewast leiba wõin
teenida ja oma kätega Sinu armu
ja abiga wõin head teha. Aita
mind, et kõik, mis mull tarwis
teha tuleb, lahke ja rõõmsa mee«
lepa ilma nurisemata ja wastu
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rääkimata usinaste ja korra pärast
teen ja tallitan, et kui inimesed
küll mind ei näe, siis Sinu püha
silm alati mind näeb ja tähele
paneb, kas ma õigust wõi köwerust
teen, kas usin ehk hooletu, õiglane
ehk salalik ja kawal olen. Anna oma
püha Waimu läbi mulle mõistust
nende wastu, kes minu leiwawanemad on; siis saawad nemad mind
armastama, ja mu tunnistus ei
sa mulle siis mitte raske olema.
Hoia mind, armas Issand, kõige
kurja, warguse, petuse, wale, häbemata sõnade ja tegude eest, mis
minu ihu ja hinge hukka saadawad. Niisamuti hoia mind ka laiskuse, wastupanemise, tigeduse ja
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üleannetute wiiside ja kombede sisse
ennast andmast ja hoia mind kurja
seltside, keele peksmise ja laimamise
eest ja aita mind, oh Jesus, tasase
waimuga ja alanduses S i n u jälgedes lüia. Seda aita mind armas
Jesus, iga päew ja alati meeles
pidada. Aamen!
Wiisil: Oh toaQa Jumal! le«.
Las' mis mu lohus on
Mind usinaste teha.
Et wõiksin ametis
Mis küssid pea näha.
Oh! anna et ma teen
M u tegu aegsaste.
Ja aita, et mo tööd
Wõiks minna edasi.
Mind aita rääkida,
Mis ikka heaks wõib tulla
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Ja Kela raalimast.
Mis tühi tahab olla:
Kui omas ametis
Ma pean räülima.
Siis anna sõnale
Täit wiige rõõmuga.
Meie Isa, kes Sa oled taewas jne.
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