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armsad waimulikud laulud Siioni teekäijatele.
„Ärka üles, ärka üles. Stton.
Wõta oma rammu enese peäle,
ehita ennast oma ilusa riietega,
Jerusalem, sa püha linn! Sest
sinu sisse ei pea mitte enam tulema,
les ümberlõikamata ja roojane."
Ief. 52, 1.
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Trükitud H. Mathiesen', kirjadega. Tallinnas 1890.

GsstKõns.
Arnisad r i s t i - wennad ja öed!
See laulu-raamat, mis selle nime all ilmunud: „Ristirahwa äratamise-pasun," on kuida ta nimi juba tunnistab, ristirahwale patu-unest äratamiseks soowitud.
Kui keegi selle raamatu tätte wõtab ja neid laulusid
loeb ehk laulab, siis mõtelgu, et pühad inglid taewas
laulawad ka õndsa hingedega, ja waesed patused laulawad siin maa peäl, ja ka mina waene ussikene tahan
oma Loojale ja Äralunastajale ja werise ohwri Tallele
oma armsa wendade ja õdedega Kolgata mäel Tema
risti all leina-laulu nuttes silma-weega, ja ülestõusmise
pühal magusat armastuse röõmu-laulu laulda. Et
Kristus on minu ja meie kõikide eest surnud, ülestõusnud, ja jälle taewa läiuud ja walmistab meile asemeid,
kuhu Ta meid kõige püha inglite ja pühadega ootab
koju tulewad. „Ja need seitse inglit, kellel need seitse
Pasunat oliwad, walmistasiwad endid, et nemad pidiwad pasunaid puhuma." (Ilm. 8, 6.) „Ja kõik inglid
seisiwad auujärje, ja wanemate ja nelja elajate ümberringi, ja heitsiwad auujärje ette silmili maha, ja kummardasiwad Jumalat." (Ilm. 7, 11.) „Ja ma kuulsin ühe heale taewast otsegu palju wete kohisemine ja
kui suure pikse mürisemiue ja ma kuulsin kandlilööjate
heale, kes omad kandlid lõid. J a nemad laulsiwad
otsegu ühe uue laulu selle auujärje ees, ja nende nelja
elaja, ja nende wanemate ees; ja ükski ei wõinud seda
laulu õppida, kui aga need neli wiietkümmend tuhat
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peäle saja tuhande, kes maa peält on äraostetud."
(Ilm. 14, 2. 3.) Need seisiwad see klaasmere ääres,
ja Jumala kandled oliwad nende käes. J a nemad laulsiwad Jumala sulase Mosese laulu, ja Talle laulu ja
ütlesiwad: Suured ja imelikud on Sinu teud. Issand
Jumal, Sa kõigewägewam! õiged ja tõsised on Sinu
teed; Sa pühade kuningas!" (Ilm. 15, 2. 3.) Paulus ütleb (Koloss. 3, 16.): „Kristuse sõna elagu rohkeste teie sees kõige tarkusega; õpetage ja maanitsege
iseennast mängi ja kiituse lauludega ja muu waimua
likkude lauludega, laulge kauniste Issandale omas südames. Ja rääkige isekeskes laulude ja kiituse lugudega, ja waimulikkude lauludega; laulge ja laulge
mängides Issandale omas südames." (Ewes. 5, 19.)
„Laulge Jehowale uut laulu, laulge Jehowale kõik maailm. Laulge Jehowale, kiitke Tema nime, kuulutage
rõõmsaste päew päewalt Tema õnnistust." (Taw. laul
96, 1.2.) Nõnda laulge siis, armsad wennad ja õed,
kui Jumala sõna õpetab; laulge kaunid ja armsaid
waimulikuid laulusid südame äratamiseks, hinge kinnituseks ja usu rõõmuks. Aga paluge ka lõpmata Iumalat, siis põgeneb kurat oma wäega, sest ta kardab palwet ja laulu. Aga Kristuse were wägi olgu alati südames elawalt tunda, tui meie laulame, et meie mitte ei
laula kerglase liha-meelega, et see laulmine ei ole muud,
kui paljas heale kärin, nõnda kui prohwet Amos ütleb
omas raamatus 5. peat. 23. salmis: „Saada ära mu
eest oma laulude kärin, ja su nablimängide hüüdmist
ei taha ma mitte kuulda." — Seesama prohwet ütleb
6-ma peatükkis 5. ja 6. salmis: „Kes ilusaste laulate
nablimängi keelte järele; teie olete enestele laulumängisid äramõtelnud, nõnda kui Tawet. Kes joote suurte
karikate seest wiina, ja wõiate endid kõigeparema eliga;
aga Josepi wigasi ei tunne teie mitte haiget. Pabeli
jõgede kaldas, seal istusime meie, meie nutsime ka, kui
mõtlesime Siioni peale. Meie panime rippuma omad
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kandlid remmalte külge, mis sealsamas. Sest seal küsisiwad need, kes meid wangi wiinud, meie käest laulu
sõnu, ja kes meid äraraiskafiwad, rõõmulaulu: laulge
meile üks laul Siionist. Kuida wõiksime laulda Jehowa
laulu wõera rahwa maal?" (Taw. l. 137, 1—4.)
' „ M a laulan Sulle, Jumal, uut laulu, ma laulan Sind
kiites kümnekeelse nablimängiga." (Taw l. 144, 9.)
„ J a kui nemad kiituse laulu saiwad laulnud, läksiwad
nemad wälja elimäele." (Matt. 26, 30.)
Kui teie, mu armsad wennad ja õed neid laulusid
laulate, siis mõtelge, et üks waene Siioni teekäija on
neid laulusid laulnud waimus Kolgata mäel Jesuse meie
armsa Õnnistegija risti all põlwede peal kummardates
ja nuttes silmapisaratega oma pattu tundes, aga siisgi
rõõmsa usu julgusega Jesuse were armu peale kindlaste
lootes, et kui nutu-laulud ja külw lõpeb, siis rõõmu
laulu-aeg ja õnnis lõikus peale hakkab, kusa kõik wõitlejad paradiisis wõidu-krooniga saawad ehitatud ja püha!
püha! püha! ja Halleluja! laulwad taewa paradiisis ja
uues Jerusalemmas, kuldses taewa linnas. Äiine siis,
armas raamatuke, kui wiimse päewa ingel pasunat puhu»
des, ja ärata ristirahwast üles patu-unest, et kõik hakkatsiwad Siionisse ruttama.
Neid laulust olen ma waene, tes see kõigewähem
Jesuse armastajate seast olen, kirjutanud, küll põllu
peal tööd tehes ja teed käies wankri peal ja heinamaal
põesaste ääres, kodu wilja harides ja wäikeses kambris
ööseti ülewel olles ja ka mitmes muus kohas waeste,
haigete ja hädaliste hingede juures. Jumala Waim
on neid mu waese südame sisse oma püha Waimu sõrinega kirjutanud ja neid laulust olen ma kui mesilane
korjanud Jumala armu õite seest. Küll see waim, mis
mu südames on, on kõik need kohad läbi käinud, mis
aga iial laulude seest leiate; küll on nad wist mitmele
wihad ja kibedad, aga ka mitmele magusad ja armsad.
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Jumala Waim ise lehwitagu oma tiiwadega neid
laulu-lehti, pangu kuld kandli peale hõbe keeled ja
lauljad, laulge inglitega mängides. Kuule, armas wend
ja õde! kas sul weel aega magada kui teised laulwad
ja paluwad. Oh tõuse ruttu üles ja hakka laulma,
siis lõpeb ilma mure ja patu kiusatus ja sulle tuleb
magus taewa rahu südamesse. Ja kui sulle wiimaks
surma tund kätte tuleb, siis lõpetad rõõmu laulu lauldes oma elu ja hing läheb Iefuse juure, paradiisi, igawese elusse. Jumala linna, Taewa Ierusalemma.
Mine siis „Ristirahwa äratamise pasun," ja hüüa
heleda healega igaühe südamesse, kes weel tahawad
magada, et wiimne aeg on käes ja et kõik peame ruttania igawese kodu poole. Peaingli wiimse päewa pasun
pilwe peal ja Jumala Poja täht näikse taewa all, kes
hüüab: „Tulge kokku!"
Issanda arm ja õnnistus olgu minu ja teie kõikidega, kes neid laulusid loewad ja laulawad. Seda
foowib kõigest südamest
Teie armastaja wend Issanda sees

M. Mswwalöt.
Kirjutatud
Nissis, 20-mal Küünla kuul 1890.

I.
Aristitss tutexxxxfeft
W i i s i l : Ma tulen taewast ülcwelt, nr. 38.")

1 . Õ h püha taewa Kuningas J a armas Samaria mees, Oh tule Ierikusse S a S u waesid lapsi
aitama.
2. S u lapsed suure häda sees Siin kisendawad
rööwli käes, Neil riided lõhki kisutud, J a wara
ära riisutud.
3. Pool surnuks peksetud nad seal Weel kisendawad pi)rmu peal; Ei ole abi armu neil, Waid
wõimus suur on kuradil.
4. Oh tule, tule õhkawad Koik usklikud, ja
paluwad, Nii wanad usu isad ka On Teda wötnud oodata.
5. Küll käsud tõstwad waljust healt J a hüüdwad: Parandage meelt! Ei siski taewa riiki saa
Neid oma nõuga aidata.
6. Koik rahu käsud nutawad, J a armu rahu
otsiwad, Ei käsust tulnud rahu neil, Kes püüdsid
käia kasu teel.
*) Punsheli wiisi raamatus.
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7. Kes kasud annud, nõuab ka, Et neid ka
peab peetama, Kes käskudest ei hooli siin, Neil
tuleb nuhtlus, surm ja piin.
8. Sest, armas Jesus, tule Sa, Nüüd appi
oma armuga, Sa kõrge taewa kuningas, Su rahwas on Sind ootamas!
9. Oh tule, Issand taewast S a , Ehk käriseks
ka taewas maa. Su ees kui wähä tule sees Koik
sulagu S u silma ees.
10. Auu-kuningas on tulemas Seal püha
linna wärawas; Kes mõistlik mingu wastu nüüd,
Saab kuulda armu sõnumid.
1 1 . Küll hüütaks' üle ilmamaa: Oh pöörge
ümber rutuga Kes patu ikkes wedawad Ja põrgu
poole lähewad!
12. Nüüd Peastja on ju tulemas, See Rahuwürst ja Kuningas; Nüüd rahu-pasun hüüab seal
Siioni püha kantsi peal.

II.
Soulxt tauCtfõ.
W i i s i l : Ma tulen taewast ülewelt, nr. 30.

2 . £)h armas jõulu lapsuke, S a kallis Issand
Jesuke! Nüüd hingad lautas sõimes seal See
kõwa kuiwand põhu peal.
2. S a oled wäeti lapsuke, Su ema nõder
neitsike; S a jütsid maha taewa auu, J a täitsid
püha Isa nõuu.
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3. Kui seda hakkan mõtlema, Siis süda tahab
sulada; Sa maad ja teemad walmistand, Nüüd
oled inimeseks saand.
4. Kes kannad taewast õla peal, Nüüd magad
lautus sõimes seal; J a inglid kummardawad Sind,
Kus imetab Sind neitsi rind.
5. Sa olid Isa auustuses, Nüüd nutad
neitsi rüpe sees; See armastus mind õhutab,
Mu köwa südant sulatab.
6. S a tulid taewast armuga Su kadund karja
otsima; Sa kutsud hüüad'. Tulge nüüd, J a kuulge
rõõmsaid sõnumid.
7. Mul teie pärast hale meel, Te' wõite
saada õndsaks weel, Kes patu all siin ägate, J a
surma marjus istute.
8. Nii hüüab helde Iesuke, See kallis jõulu
lapsuke: Oh armsad kallid wennad õed, Ma sirutan nüüd wälja käed.
9. J a wötan wastu patusid, Kes kahetsewad
oma süüd; Sest tulge aga rutust nüüd J a wõtke
wastu taewa hüüd!
10. Kes nüüd ei tule, hiljaks jääb, J a furres wiimsclt hukka lääb; Siis ahastus ja häda
käes, Kui seiswad lviimse kohtu ees.
11. Sest wõtke armu wastu nüüd, J a kahetsege omad süüd, Siis wõite õndsaks saada weel,
Kes tänini käind patu teel.
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Wiisil: Nüüd ristirahwas laulage, nr. 208.

O* O h inimene, ärka sa, Kes patu unes magad!
Miks armu aega wiidad sa, Ja liha tahtmist orjad?
Oh ärka! silmad lahti tee, Sull' peastjaks sündind Jesuke, Sest inglid rLõmsast laulwad.
, 2. Waat' surma süles istud sa, Oh hing! et
kuule seda. Sind Jesus otsib armuga: — Oh
leiaksin ma teda! Nii hüüab jõulu lapse heäl
Petlemma lautas sõimes seal, Kus neitsi süles
magab.
3. Seal hingab kaunis lapsuke, Kes waeste
Lunastaja; Ta ema waene neitsike On Looja
imetaja. Ta kannab taewast õla peal — Ehk
ise mähkmes kinni teal, Ja magab halwas sõimes.
4. Oh tulge waesed wennad õed, Oh tulge
ligi, laulge; Kust leiate nii onnist ööd? — Nüüd
ingli laulu kuulge! M u süda nnttcs sulab sees,
Petlemma lautas sõime ees, Seal kummardan end
maani.
5. Oh armas lapsukene Sa, Ma waatan
Sinu peale, Ja südamest saan rõõmsaks ma, Kui
kuulen Sinu heale Sa oled kaunis roosike, Ja
Paradiisi õieke — Nüüd wäeti lapsukene.
6. Kõik meie patud seda teind Sull' armas
lapsukene, Et lauta sõime oled läind, Ja oled
halw ja waene. Ei ole ükski lapsuke, Nii halwalt
sündinud ilmale. Kui Sina, armas Jesus!
7. Kui sündsid siia ilmale, S u l elupaika polnud;
S a olid halw ja waesike, Maailm ei armu and-
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nud, Koik kurjad inimesed, need, Siin kiusasid
Sind päewad ööd, Me' patt on seda teinud.
8. Ma nutan silmapisaraid, Kui selle peale
mõtlen; S a kutsud waesid patusid, Ша nende seast
ka olen; Kui ärkan Sinu armu wäes, E»d tunnen kuradite käes. — Oh aita Iesnkene!
9. Sind palun mina patune Sel armsal
jõulu ajal. Oh aita hinge Peiuke, Mul abi 'pole
mujal! Mul 'pole Sulle anda muud Kuid südant
patust waewatud, — Muud anda mul ei ole.
10. Ma annan usus Sulle suud Mu kallis
Iesukene; Ei taha ma siin enam muud Kui Siud,
mu armukene. See jõulu aeg mis praegu käe,
On Sinu sündimise päe, Oh kallis Iesukene!
11. Ma seda päewa pühitsen S u auuks, armas
Jesus, J a kurja liha talitsen, — Mu hingel on
suur waesus, See liha nõuab ilma hüüd, Head
maitsta, kallid ehtesid, Ei hinge puudust tunne! —
Wiisil: Oh Jesus Kristus tale Sa, nr. 31.
4 . „ A u u olgu kõrges Jumalal', Ja rahu kõige
ilma peal, Ka inimestest hea meel" — Kes patust
ümber pvörwad weel.
2. Nii inglid hulgal laulawad, Auu Iumalale annawad, Et Lunastaja sündin'd nüüd, Kes
kannab meie patu süüd.
3. Kui kallis on see õhtu teal Neil karjastel
seal wälja peal, Kes karja hoolsast hoidsiwad —
Siis ingli laulu kuulsiwad.
4. Nad ehmatawad kohkuwad, Kui taewa wal-
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gust nägewad; See ime walgus kuumas seal, Mis
paistis nüüd seal wälja peal.
5. Nüüd taewas maaga ühendud, See rõõmus
sõnum kuulutud: „Oh ärge kartke, kohkuge, Petlemma lauta rutake!"
6. „Seal hingab Õnnistegija, Kes Kristus,
ilma Peastija," Kes wangid lahti peästab nüüd,
Kes kahetsewad oma süüd.
7. Oh tulge ligi näljatsed! Oh tulge wäesed, wigased; Seal inglid laulwad taewa all, Et
sündind nüüd see ohwri-Tall.
8. Koik tapjad, wargad, joodikud, Kes pattu
poris pöörlenud, Kel liha juba haiseb siin, Ja
hinges põleb põrgu piin.
9. Oh tulge jõulu rõõmule, Ka teile sündind Jesuke; Oh laulge inglitega nüüd, Küll Jesus
annab andeks süüd.
10. Nüüd laulwad waesed patused, Kes kuulwad rõõmu sõnumed, Kõik inglid rõõmsast laulawad, Ja oma Loojat kiidawad.
W i i s i l : Nüüd olen mina põhja leidnud, nr. 141.

5 . Koik taewa ingli hulgad laulsid Petlemma
wäljal rõõmuga, Mis waesed karjatsed seal kuulsid, Ja mis neid pani kohkuma, Suur walgus,
mis kõik walgustas, Neid hoopis äraehmatas.
2. Siis taewa kõrgus, ilma waesus Said
kokku armust ühendud, Ja käsu õigus, armu seadus Seal teine teisel andwad suud; Nüüd wiha
waen on lõppemas, Ja armastus on kaswamas.
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3. Nüüd laulab taewa ingli wägi Petlenlma
wäljal rõõmuga, Et Jumal armust imet tegi, J a
Poega ilma saatis Ta. Mis varadiisis eksitud,
On Petlemmas nüüd lepitud.
4. Jah nüüd on meile peastjaks tulnud See
ussi pea rõhuja, Kui paradiisis tõotatud, Et naise
seemnest tuleb Ta. Ehk kand sai rõhutud %'al
ka, On siiski wöimust saanud Ta.
Wiisil: Mu annas Iesus minu хЪЫ, «r. 202.

6 . VCüüb tulge Іщі wennad, õed, J a wõtkc elumanna; Sealt jooksivad armu elu-jõed, Mis meile
käsk ei anna. Oh tulge rutust näljased, Oh tulge
waesed, wigased, Oh kuulge, tulge, tulge!
2. Üks ime walgus kuumab seal, Petlemma
linna wäljal, J a kuuluks' ingli laulu heal: „Nüüd
Kristus sündind kõikil'! Oh kuulge! ütleb ingel
nüüd, Oh ärge kartke ühtigi!" — Nüüd elu koit
ju paistab.
3. Ju elupäike paistab nüüd Petlemma lautas
sõimes, Kes katab kinni pa tusüüd, J a aitab köit'
kes waewas. Kes raskes hädas hägawad J a patu
walu tunnewad,.Need armu, rahu saamad.
4. Kõik tulge ligi, waatke nüüd, Kuis elumanna kaswab; J a jätke ilma anu ja hüüd, Sest
ingli laul nüüd kõlab: „ A u u o l g u k õ r g e s
J u m a l a l ' J a rahu tulgu ilma peal',
Kõik r a h w a s t hea meel o l g u ! "
5. Kõik maailm ägas patu all, Ja magas
surma unes. Kõik olid wangiks saatanal, Kui
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hirmsas wangihoones. Koik lahtilaskmist ootasid,
Et wangipõlwest peaseksid — NÜÜD kuulutati armu.
6. Oh rahu rõõmu sõnumid, Mis inglid
kuulutawad! Et Jesus tulnud peästma neid, Kes
armu igatscivad. Nüüd tõotused täidetud, Mis
juba ammu oodetud: Kõik wõiwad õndsaks saada.
Wiisil^ Nüüd о'еп mina põhja leidnud, nr. 141.

7. Õ h helde igawene Isa, Ja kallis jõulu lapfuke! Sa oled minu hinge osa, Ehk ma küll nõder
wäetike. Üks põrm ja tuhk siin olen ma, Sult
tulen armu otsima.
2. Sa oled meie õnnetooja, Su sees saab
rõõmsaks hing ja waim; Sa oled maa ja taewa
Looja, Ma siiski ka Su armu taim. Oh aita,
et Su tahtmist teen Ja igawest Su omaks jään!
III.
M « e l aastal.
W i i s i l : Oh wõitlejad! et täige peale, nr. 138.

8 . Ü h t ' teed S a , Issand, meile seadnud, Mis
kõigil alles tundmata; Üks tee on meil nüüd ärakäidud, Mis tuntud, teatud, nähtud ka. Nüüd seisame tee-lahkme peal — Meil tarwis juhatajat seal.
2. Kes on need seisjad teede lahkmel, Mis
nõuu nad seal nüüd pidawad? Nad seisawad seal
kahewahel, Weel ikka aega wiidawad? Aeg wiimaks ära lõpebki, Ei siiski käes weel õige tee.

Uuel aastal,
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3. See tee, mis nüüd on ärakäidud, See on
fee möödaläinud aast'. Kes meid on selle teele
aitnud, See on see taewa Eluwürst. Nüüd katsuge
järel hoolsaste, Kas tee sai käidud õiete.
4. Eks teie tea, et See meid näinud Kel
silmad on kni tuleleek? Kas meie head ehk kurja
teinud, See Tema ees on selge kõik. Nüüd aasta
tee on käidud meil — Oh waatkem tagasi kord weel.
5. See aasta on meil andnud rohkest, Mis
meie eluks tarwis läind; Nüüd waata, hing! ehk
on sul wahest S u tänu palwed wõlgu jäänd! Sa
kõik head saanud rohkeste — Su tänu see eest
pisuke!
6. Nüüd pannakse sind wäe peale, Ja kaalutakse ülesse, Kas kõlbad weel see uue teele Ja
uue aasta reisile? Kui kerge sind nüüd leitakse,

Siis wisatakse tulesse.
7. Küll mitu, kes siin hooletuses On eland
kadund aasta sees, Nüüd kisendawad põrgu tules:
„Nüüd on meil waew ja walu käes! Et maa
peäl laisad olime. Sest põrgu walus oleme!"
Wiisil: Nüüd liitku kõigest südamch, nr. 15.

9* 3lüüd fyattab meil uus aasta aeg, Ka uue
armuga, Sest kiitkem Isa armu kõik, J a laulge
rõõmuga! :,:
2. Waat' Jumal Isa näitab nüüd Meil'
oma armu tööd; Mei' tunneme Ta heldust lüll,
Et Tema nõud on head. :,:
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3. Mis tahab Jumal teha nüüd Meil oma
armuga? Ta püüab õpetada meid J a südant
ärata. :,:
4. Waim annab selget tunnistust Iesuse were
wäest; Sest kummardame südamest See suure armu

eest. :,:

5. See armu järg ja wahemees On tulnud
Jumalast; Sest ootame ka südamest Kõik Ta käest
õnnistust. :,:
6. Ta on see were Peigmees tõest, Kes meid
nii armastab; Läks surma oma pruudi eest, Et
see sest elu saab. :,:
7. See tõeste üks rõõmu päew, Nii mu
waim tunnistab, Kus Iesus end kui elu-kaew Mu
hinges awaldab. :,:
8. Ta teeb heal meelel seda küll, Kui annate
Tal' maad, Kui leiab aset enesel, Kus Ta wöib
elada. :,:
9. See sündku selgest armu wäest, Mis meile
usust saab; See wägi tuleb Tema käest, Mis südant uueks teeb. :,:
10. Ta weri olgu alati Siin usu põhjaks
meil End walmistagem hoolfaste, Kui targad neitsid teal. :,:
11. Nüüd rõõmustame südamest Kõik Isa heldusest, J a täname ka Iesukest Ta suure armu eest.:,:
V i i s i l : Oh wvtlem Jumalat, nr. 229.

l ( h M u l l ' kullast, hõbedast On kallim Iesu
nimi, Seeg.'. wõin julgest wast T a I s a ette tulla,
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Oh magus nimi Sa Mu südant kosutad; Sust
õnnistust saan ma, Mind ikka rõõmustad!

IV.
$lo£mek\xxi\tiQci päewal.
Wiisil: Nüüd nstirahwas laulage, nr. 201.

1 1 . )ш usklikuid siin rõõmustab, Teeb ilma
lastel^ hirmu; Et Jesus ennast ilmutab, Teeb
Siionile rõõmu. Ei palju küll sest hoolige, Ta
tulemist ei usuge — Ei ka Ta armu sõna.
2. Herodes ja Jerusalem, Need kuulwad kartes seda, Et Israeli!' tulnud on Üks kuningas
— ehk Teda Kõik prohwetid ju ammuge On kuulutanud rahwale Kui õiget õnnetoojat.
3. Seal kirjatundjad ütlewad Küll kuningale
seda Kust Iesust leida, siiski nad Ei otsi ise Teda.
Nii teadwad nüüdki paljuge, Mis Jumal kässib,
ja ei tee Ta sõna järel mitte.
4. Need targad hoolsast otsiwad, See läbi
nemad leidwad Seal sõimes Iesust, keda nad Nii
wäga taga nõudwad. Oh et nüüd meie nõnda
ka Siin õnnistust wõiks otsida J a seda kätte saada.
5. Need targad toowad Iesusel' Ka andid
armastuses; Oh andkem nüüd ka meie tal' Siin
südant ohwriks, anniks! Arm, usk ja sõnakuulmine
On armsam Tal' weel tõeste Kui Iviiruk kuld ja
mirri.
6. Oh Jesus, kes Sa paganaid Nii wõtsid
walgustada; Su sõna wõib kõik südamid Ka nüüd
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weel liigutada, Et Sinu riik nüüd kaswaks teal,
Ja et kõik rahwas ilma peal Wõiks Sinu omaks

saada.
7. Su rahwas, Issand, tänawad See eest,
mis Sa meil' teinud, Et ammu ju mei' wanemad On Sinu walgust näinud; Et paganate seast
Sa Meid omaks rahwaks wõtsid ka, Et Sinu lapsiks saime.
Wiisil: Oh Jesus Kristus tulc Sa, nr. 31.

1 2 * D h armsad wennad, õed ka, Nüüd minge
Iesust waatama, Petlemma lauta rutake, J a tarkadett seal õppige.
2. Kuis targad tegid Jesusel', Nii tehkem
Tema wendadel': Nad kallist andi Temal' toid—
Nii aitkem waesid meie nüüd.
Y.

Arwtu se kannataani sest ja furmaft
Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha, nr. 143.

LO* S/la ruttan waimus Ketsemane, J a waatan, seda palujat, Kes kummardab seal maha
maani, Et were higi pisarad Ta terwest ihust
tilguwad J a mulla peale langewad.
2. Oh armas were Peiukene, Oh aita mind
ka paluda; Ma wäga wilets, nödrukene J a pea
püüan langeda. Oh armas kallis Jesus Krist,
Mind aitku Sinu waew ja rist.

ja surmast.
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3. Sa ussi kombel nmlla põrmus Seal Ketsemanes palusid; Ma aga aelen patu tolmus, Sa
mu eest waewas ägasid. Mind hüüad, kutsud
patu seest, Ma jooksen, peidan ära eest.
4. Oh tõmba mind Su rinna peale, J a wajuta Su wercsse, Siis kuulen Sinu armu heale,
Kui kutsud, hüüad lahkeste. Siis minu süda
pehmeks lööb, Kui Sinu armu wäge uääb.
5. Mind Kolgatale aita Sina, S a kallis
were Peiukc! Ma nuttes astuu püha linna, J a
hüüan hardasti waadake, Kes kõnnib seda rasket
teed, Kell' ihust jookswad were jõed.
6. Ta risti kandes ära-nõrkeb See raske
waewa koorma all; T'al mööda silmi higi jookseb,
Kui wiiaks' Teda Kolgatal'. Seal ootab ju
waenlaste hulk Ja hirmus surm mei' patu palk.
7. Sõjamehed Teda risti lööwad Maailma
süü eest surema; Kõik rahwa hulk seal seda näewad, Mis sündis selle ohwriga. Suurt imet
sündis taewa all: Koik loodus kaebas Jumalal'.
Wiisil: Su hing, oh IesuS! tehlu mind, nr. 37.

1 4 . £Dh Jesus, Õnnistegija, Mind peastfid oma
werega Ja meie wõlga maksid Sa, Kõik raske
risti surmaga.
2. Sa lasksid ennast waewata, Et Sa meid
saaksid aidata, Ja patu pimeduse seest Meid wabaks teha igawest.
3. M u hirmust häda nägid Sa, Sest hale-
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dust siis tundsid ka, Ja wõtsid oma peale see, Et
läksid risti surmasse.
4. Sa Ketsemanes palusid Ja Isa poole õhkasid: „Kui wõimalik peaks olema, See karikas
m'ust wõta S a . "
5. „ J a siiski ärgu sündigu see, Mis on siin
minu tahtmine, Waid mis, oh Isa, tahad S a ,
See üksnes saagil sündima!"
6. Sa palusid seal põlwili, Et Sinu ihust
werigi On higi wiisil tilkunud Ja mulla peale
langenud.
7. Siis olid patu koorma all Kui kannatlik
Jumala Tall, Sa ussi wiisil wecrlesid, Ja mulla
põrmus keerlesid.
8. Siis tundsid hirmust ahastust, Oh Tall!
mu patu pärast just, Ja jõid selle karika, Mis
minu patt on täitnud ka.
9. Sa surid ristis minu eest, Mind peastsid
hirmsa hüda seest; See eest Sind kiidan südamest,
Siin ja ka taewas igawest.

VI.
^altve päexvaL
Wiisil: Su hing, oh Jesus! tehlu mind, nr. 37.

1 5 . Dfy armsad risti-wennad, õed, Nüüd pange
kokku omad käed, J a tulge kokku palwele Jesuse
püha jalgule.
2. J a palume kõik hardaste: Oh Jumal!
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aita heldeste, Meid oma suure armuga Ja ära
nuhtle wihaga!
3. Sul õigus oleks nuhelda Vteid oma püha
wihaga; Sest meie patt on suureks läind, Ei ükski
Pole õigust teind.
4. Su seadus on meist rikutud, Ja jalgadega tallatud, Su püha kümme käsku ka Meist
kõigist jäänud täitmata.
5. Muid jumalaid me' teeninud, Maailma
pattu orjanud, Su nime halwaks pidanud Ja seda
kurjast pruukinud.
6. Üks põlgas Sinu armu ä' Ja tegi pattu
pühapää, Et tõttas tööle julgeste — Ehk jõi ja
prassis rõõmsaste.
7. Muud kasud ka niisamuti Ei täidetud saand
iialgi, Oh Jumal, Jumal halasta Ja aita patust
pöörata!
VII.
ghrnrcC n e l j a p ä e w a l .
W i i s i l : Oh wõiüejad! et läige peale, nr. 138.

ІО* ÜU(u süda igatseb Su järel, Oh armas
kallis Jesuke! Sest et suur wägi Sinu werel, Kes
olid tappa-talleke. Mind söödad oma ihuga, Ja
joodad oma werega.
2. Mu hing on patust ära nõrkend, Nüid
Sinu armu igatsen; Ei leia ma siit ilmast õnne,
Ta sõprusest ma põgenen. Maailmas pole iial
muud Kui üksnes kurjus, patu teud.
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3. Mu süda kurb on ühtejärge Siin ilma
kõrbes kõndides, Ja tunnen waewa walusaste Weel
sagedaste eksides. Ma olen siin weel häda sees
— Oh Jesus! ole abimees.
4. Siin ilmas on weel mõnda risti, Mis
minu hinge peale käib; Mul pole mingit moodi
lusti, KVik ilma sõprus halwaks jääb. Mu lust
on minu Jesuke, Sest tuleb rõõmu hingele.
5. Mu süda tunneb rasket walu Siin selle
peale waadates, Üui näen siin kurjust patu elu
Maailmas ja ka eneses. Oh armas Jesus aita
Sa, Koik patu elu paranda.
6. Ma eksin sagedaste ilmas Weel mitme
kurja himuga; Mul ühtepuhku wesi silmas, Et
ma ei ela Sinuga. Oh armas Jesus! Sina näed,
Kui nõdrad on mu usu käed.
7. Oh armas Jesus! anna jõudu Siin ilma
kõrbes kõndida; Sest minul on weel palju puudu
J a liha wõtab sundida Siin igapäew mind patule, Oh aita S a mind heldeste.
Wiisil: Minu süda rVVnmstelle, nr. 305.

1 7 * 3esus maa ja taewa Looja, Minu elu õnnetooja, Tahab mu sees aset teha, Et saan taewa walgust näha Ta mind wõtab juhatada, Elu
tee peal kinnitada, Ta mu nõrkend ihu söödab,
J a mu närtsind waimu joodab.
2. Jesus, minu rõõmustaja, Minu hinge
jahutaja, Mulle kallis olled Sina, S a mu igawene wara. Minu eest S a elu jätsid, J a mind
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patust lahti peastfid. Walasid ka oma were Vtinu
patu süü eest ära.
3. Oh mu kallis armastaja! Kuis wõin weel
Sind kurwastada? Mu eest oled elu andnud J a
mind elu kirja pandnud. Wõtad ka mind öpetada Oma püha sõnadega, Armas, kallis oled
mulle Jesus, wõta mind Su sülle.
4. Jesus minu Lepitaja Minu patu wõla
maksja, Sa mind oled ärapeastnud, Kurja waimu
küüsist kiskund; Põrgu hauast wälja toonud,
Uueks inimeseks loonud, 5tustund sütt Sa õhutanud, Armu leegist sütitanud.
5. Jesus, Siua oled kallis Vtulle siin maailma kõrbes; Kui mind kurjad ähwardawad,
Minu elu raskeks teewad, Siis Sa jõuad awitada Kõiki kurjust kannatada; Jesus, Sa mu
waewa tead, J a kõik minu õnneks sead.
6. Jesus, minu wend ja sõber, Aitad mind,
kes ma weel nõder Selle hõela ilma keskel, Kus
on lusti ilma lastel, Sa mind hoiad kõiges hädas, Kõiges ihu hinge waewas, Mis siin ilmas
peale käiwad, J a mu elu raskeks teewad.
7. Armas Jesus, Sina kutsud, Neid, kes
patu hädas õhkuwad; Mina waene tunnen seda,
Et on kuri minu süda, Sest ma Sinu
juure ruttan, Patu häda pärast nutan; Sina
pühid silmad kuiwaks, Nutu weed teed joodwaks
wiinaks.
8. Minu süda rõõmu tunneb, Kui Su armu
sõnu kuuleb, mis Su pühast suust on öeldud Siis,
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kui oled kannatanud. See mind ärdast nutma
paneb, Kui ma mõtlen mis Sa oled Mulle teind
kui surma läksid, Ja mind kuradi käest peastsid.

VIII.
IpxxxxxeZ r e e d e l .
Wiisil: Kes Jumalat mi laseb teha, nr. 143.

l o * ©fy tnlge ar.nsad õed ja wennad, Oh tulge
waatke Kolgatal', Mis Iesu waenlased seal teewad, — Seal ristis ripub püha Tall! Käed
jalad naeltest uuristud. Rööwlite sekka arwatud.
2. Seal sõjamehed naerwad Teda, Ta kõikidest saab teutud; Ta weri jookseb, Tal on häda,
Selg piitsadega pcksetud; Ka hirmus teraw okaskroon Ta pea lõhki kiskund on.
3. Seal poob maailnia Lunastaja J a minn
waese hinge arst; Mis prohwetid siin nõudsid taga
— Nüüd surmas on see Eluwürst. Ta kannatas
kõik meie eest, Meid peasta hukatuse seest.
4. See Tal, mis kaswis tapa tarwis, Nüüd
põleb ohwri puude peal; Ta oli Jumalale kallis.
Nüüd aga suures walus seal. Ta seisab päewa
palamas, J a oda ripub südames.
5. Seal seisab nüüd see patu-ohlver, J a röhub puruks ussi pead; Nüüd ära ütle, et sa
nõder, Et suured sinu patu wiad; Nüüd Kolgatale rutta sa J a risti alla kummarda.

Suurel reedel.
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Wiisil: Ma waene muld les pattu teinud, nr. 136.

1 9 * Vimb on meil täna jõudnud katte See
Eluwürsti surma päew; Et mingem nuttes risti
^ette, J a waatkem kui suur Tema waew: Seal
wõitleb Tema surmaga, J a kõige ilma patuga.
2. Seal on see püha Tallekene Nüüd risti
külge naelatud, J a Tema kaunis palekene Nüüd
werest ära määritud; Pea okaskroon ist purustud,
Käed jalad naeltest uuristud.
3. Ta selg on üles paistetanud J a hirmsast
puruks peksetud, Ta käed wälja wenitatud, Neist
naelad läbi tautud. Koik Tema keha werine —
Koik meie pärast sündis see.
4. Nn ripub ristis hinge Peigmees Seal
kahwatand ja werine See äraneetud samba kulles
Küll teutud ja wigane; See on see were-altar
nüüd, Kus Peigmees maksab pruudi süüd.
5. Oh kurwad hinged, waatke seda, Mis
meie patt teind Iesusel': Ta meie eest seal tunneb häda; Saab meie nuhtlust enesel'; Sest andkem ihu hingega End Tema omaks lõpmata.
Wiisil: Mis liiwst wõime Issand Sulle anda? nr. 1.

2 0 . O h Tall! oh kallis ohwri Tallekene, Miks
oled Sa nüüd wäga waewaline?
2. Su riided seljast ärakäristatud, Ja ihu
on Sul hirmsast lõhki löödud.
3. Mis oled Sina armas Jesus teinud, Et
kurat on Su peal nii hirmsast käinud?
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4. SulT kibuwitsa kroon on pähe pandud,
Ja pilliroogne kepp ka kätte antud.
5. Sul weri jookseb mööda palgeid maha,
J a süda sula sees on nagu wähä.
6. S u käed ja jalad wälja wenitatud J a risti
külge kinni naelutatud.
7. Sul pole aset jala laiust antud Seepärast
on Sind risti külge pandud.
8. See kõwa risti puu on Sinu ase J a hirmus okaskroon Su pea ehe.
9. Su surma-woodi ümber sõjamehed, J a
nende käes on haljad piigid odad.
10. Siis kisendad Sa suure walu pärast,
J a leinades jääb päike taewas mustaks.
11. Siis kaljud lõhkewad ja puruks lähwad,
J a inimesed wastu rindu lööwad.
12. Tekk templis pühas paikas kärisenud,
Peält otsast alamasse lõhki läinud.
13. Oh inimene! mõtle järel seda: Su pärast tundis Jesus surma häda!
14. Sest pööra patust, rutta Tema juure,
Ta surma läbi tuleb elu sulle.
Wiisil: Nüüd olen mina pvhja leidnud, nr. 141.

£ ! • ^Dh kurwastuse mure päewad, Kus wagad
nuttes leinawad; Kui häda, kurbtust sellest tundwad, Mis Kolgata mäel nägewad, Et Jesus sureb
meie eest, Et meid wõiks peasta surma seest.
2. Oh waesed wennad, waesed sõbrad, Oh
waesed armu taimed siin! Oh ilmas põlgtud
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Iesu lapsed. Et waatte püha Talle pün': Ta
püha weri jookseb seal See äraneetud risti peal.
3. Nüüd hüüab püha Peiukene Seal Kolgatal Pead nõrgutes: Oh minu armas pruudikene,
Ma olen suure janu sees! Pruut haledaste wastab seal: Oh mõtle ka mu waese peäl'.
4. Kui tuled oma kuningriiki Ja oma Siionisse Sa, Sa tead, mul on palju süüdi, Oh
aita mind sest waewast ka: Waat were-süü on
minu peal; Ma olen rööwel tapja teal.
5. Siis hüüdis Lunastaja Jesus: Sind paradiisi mina Wiiu; Ma olen praegu suures walus,
Ja kannan sinu nuhtlust siin, Sa pead täna
minuga Tõest paradiisis olema.
6. Siis maa pealt walgus ära kadus —
Pääw leinades seal mustaks tääb; Surm. patt
kõik alla põrgu waus, — Weel maa ja taewas
seda näeb. Siis hüüdis püha ohwri-Tall: „ M u
waimu annan Isa S u l l ' ! "
7. Seal wagad naised härdast nutwad Siis
seda asja waadates, Muist oma wastu rindu lööwad: — „ T a Iuinala Poeg oli tõest!" Koik
oodus leinab kurwastab, Et Looja ise surma saab.
8. Ja meie lähme täna sinna Nüüd were
'
Peigmeest waatama, Seal on kõik waesed halwad
täna, Ja saatwad Peigmeest hingama. Nad kurwad on ja leinawad, Kui Teda hauda panewad.
9. Oh Kolgata, sa püha mägi, Küll kallis
oled mulle sa! Sealt paistab Iesu were wägi,
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Oh wotkem sinna rutata. Oh waesed wennad,
waesed õed, Sealt jootswad wälja elu-jöed.
10. Oh tulge teie neitsikesed, Teid ootab ju
see were Tall; Kõik waesed lapsed, wäetikesed,
Kes ägate siin patu all, Oh tulge, tulge Kolgatal' — Seal ristis ripub Teie Tall.
1 1 . Seal kosib pruuti were-Peiu, Nii teutatud, werine; Oh wilets waewakandja neiu, Kes
oled haige tõbine, Ta kosib sind siin walu sees
— Pea laulad rõõmsast Tema ees.
V i i s i l : Su hmg, oh Iesus tehlu mind, nr. 27.

&&• A l l a häda-orus kõnnin siin, M u l meeles
seisab Peastja piin; M u süda nuttes sulab sees,
Ja sagedaste silmad wees.
2. Kui mõtlen noore põlwe peal', Kus tegin
pattu patu peal' Via olin laps, kes wallatu, Ja
tühja rääkis minu suu.
3. Seepärast tunnen kahju nüüd, Ja kahetsedes kannan süüd, Mis nuttes Kolgatale wiin,
Ja ahastuses küürus käin.
4. Sa püha Were-Peiuke M u pärast oled
nõdruke, Su selg ja silmad paistetand — See
meie asemel S u l l ' saand.
5. Oh wägew wõitja Eluwürst, Sa minu
haige hinge arst, Su juure nuttes tulen nüüd:
Oh anna andeks minu süüd!
6. Ma näen Sind, Iesus risti peal, tfrn
õhkad, ägad, palud seal, Ja haledaste hüüad ka:
Oh laps! miks mängid patuga?!
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7. Oh Waata minu palge peäl', Mis were
karwa hiilgab teal, See hele were-roofike, See
kaswab iluks sinule.
8. Ma kahetsetes nõdraks lään, Ja õtse rammutumaks jään, Vtul kibe walu südames, J a
ahastuses silmad wees.
9. Mul wõidelda on raske siin, Oh millal
lõpeb waew ja piin; Oh millal taewa riiki saan,
Kus oma armast Iesust näen.
10. Siin kuradiga wõitleme, Seal taewas
lauldes hõiskame; Siin ilma lapsed naerwad meid,
Seal mängime kuld kannelid.
11. Siin liha kiusab kangeste, J a mõnikord
ka wõidabki; Siis kisendates hüüan ma: Oh Jesus!
tule aita Sa. ,
12. Su were wäega wõidan ma, Koik ilma
pattu, kurjust ka. Su were haawad, surm ja
piin Mu hingele on kallid siin.
13. Su were tilgad ilusad Mu hingele on
wäga head, Sest et see nälgas, alasti, J a suures janus alati.
14. Su weri tilgub Kolgatal, Seal kibuwitfa
krooni all; Sul käed ja jalad uuristud, J a naelad läbi peksetuo.
15. Selg kõwa risti paku peal, Mis hirmsast löödi, peksti seal; Su surma woodi ülewel,
Ei mitte pehme sängi peal.
16. Mu patud, Jesus, seda teind, Et Sa
nii wäga halwaks jäid; Ei ma Sind jõua armasta, Et mind nm hädast peastsid S a .
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17. Nüüd põlwili ma tänan Sind, Et S a
nii armastanud mind, Et weri Sinu ihu seest On
jooksnud minu hinge eest.
IX.
Ariotrtse xtte&toxx&xnxfeft.
Wiisil' Niiüd olm mina põhja leidnud, nr. 138.

2 3 . ЗК11 hing! oh rutta, rutta kärmest', Oh
rutta wara homikul; Ju Eluwürst on tõusnud
hauast, Kes reede suri risti peal. Nüüd haud
on tühi, kuule sa, Kus Iesust pandi hingama.
Wiisil: Nüüd ristirahwas laulaqe, nr. 204.

24.
ІМЬ ruttan kurwalt kärmeste Jesuse hauda
waatma; Mu silmad jookswad härdaste Wet palgeid mööda maha, Mu süda sulab minu sees, Mul
raske waew ja mure ees; Kes weeretab see kiwi?
2. See kiwi ränk on haua peal, Mis mind
nii kartma paneb; Kül pea hüüab ingel seal: „Oh
ära karda enam! See kiwi on ju weeretud, Ja
Jesus ülestõusenud; Waat' siin on Tema ase!"
Wiisil: Nüüd paistab meile kauniste, nr. 342.

2 5 . Õ h hinged! kärmest rutake, Nüüd wara
Iesu hauale, Ja laulge rõõmu laulu! Ta on
nüüd tõusnud haua seest, Et reedel kül on surnud tõest, Kui Teda risti löödi, Siis Ta Nõnda
Meie wõlga wõttis selga ja wiis risti, Ristist
külma haua sisse.
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2. Nüüd ülestõusnud haua seest See ärapeastja Rahuwürst, Kes hinged peästnud surmast;
Ta on see wägew wõidumees, J a wöidulip on
Tema käes, — Teind õtsa põrgu wõimust. Nüüd
Ta Wõib ka Meile anda taewa wara igaweste,
Mis ei riku koi ei rooste.
3. Oh sõbrad! waatke imet seal: See kalju
haud on tühi teal, Kus sisse Iesust pandud; Suur
kiwi äraweeretud, Ja haua hoidjad kohkunud J a
pitser katki kistud. - Kui need Naised Seda nägid,
ehmatasid wäga ära — J a see sündis homik' wara.
4. Kui naesed seda waatasid, J a imekspannes
kohkusid, Siis nägid nooremehe; See ingel ütles
lahkeste: „Oh naised! miks te' kohkute? Sest
Iesust siin ei ole! Waatke Ase, Kuhu nemad Teda
magama on pannud, Kui Ta ristis oli furrnto.''
5. Nüüd on Ta tõusnud suures wäes, J a
taewa wõti on Ta käes, Mis elu ust teeb lahti,
Kust hinged sisse lähewad, J a taewa rõõmu maitsewad, Kui ilmast saanud läbi: Kus nad Saawad
Tallel laulma, kes nüüd auus tõusnud üles; Seal
nad on siis Tema süles.
6. Nüüd Jesus hauast tõusenud, Patt, surm
ja kurat wõidetud On Tema surma läbi. Kui
Jesus oleks hauda jäänd, Siis maailm oleks hukka
läind, Ei oleks olnud abi! Oh kui Rõõmus On
mu süda, et ma seda mõistan ära; Jesus annab
taewa wara!
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28iifil: Nüüd olen mina põhja leidnud, nr. 141.

«26. õtd iial elaw hing on rindus, Sel olgu
täna rõõmus meel, J a andku Iesusele kiitust Kes
hauast ülestõusnud meil'. Ta wõitnud surma
kuratid, Sest laulgem rõõmu laulusid.
2. Nüüd igaüks wõib rõõmustada, Et Eluwürst on tõusnud nüüd; Ta läbi toõib nüüd õndsaks saada, Kes tunneb oma patu süüd. Nüüd
Iesus elab, Temaga Ka meie saame elama.
Selsamal miifu\

2 7 . 3Dia ruttan kärmest' haua poole Nüüd
wäga wara homiku, Ja otsin taga kadund Talle,
Ei tea, kus Ta on saanud ju. Ta kalju hauda
maeti, Kui ristist maha wõeti.
2. Ma silma-weega Iesust otsin, Ei hauast
Teda leia ma; Kül kallid rohud kaasa wötsin, Ei
siiski Teda wöida saa. Ta surnuist ülestõusnud
nüüd, Kes surres kandis meie süüd.
3. Ei haud, ei pitser, raske kiwi — Ei ükski
Iesust kinni pea; Ei wahid ka, kes ümberringi,
Ei seda ime asja tea, Kuis kiwi weeris haua pealt.
Ja Iesus tuli wälja sealt.
Wiisil-' Oh wVitlejad! et läige peale, nr. 141.

2 8 . Õ h armsad wennad, armsad sobrad, Oh
waatke imet, mis näen seal; Oh waatke noored,
waatke manad. Seal ingel istub kiwi peal, Mis
haua eest on weeretud, Ehk oli küll pitseeritud.
2. Oh kurwad jüngrid, kurwad naised, Mis
nutate nüüd enam seal? Nüüd tulge ligi rikkao

Kristuse taewaminemisesl.

33

Waesed, Kel patu koorm on õla peal, Oh tulge
kärmest' rutuga, Nüüd saate koormast peasema.
3. Mikspärast on see nõnda sündind, M u
armsad wennad, armsad öed? Kes on siis Iesust
nõnda sundind Siin häda orgus päewad ööd? Koik
meie patt on seda teind, Kus alla olime kõik
jäänd.

X.

$xi&tufe

taetvatninemxfefl.

(Suurel ristipäewal).
W i i s i l : M u eest tunssis Jesus hinge häda.

Lisa, nr. 31.

" " • г о Ф jüngrid, nägid Teda pilwes Endest
äralahkuwad, Taewa hulgad olid ootmas walmis
Teda wastu wõtsiwad, Mahajääjaid täitis rõõm
ja kurbtus, Et neist oli äraläinud Jesus, Küll
nad wõisid nutta tões', Kui Ta kadus nende eest.
2. Kurbtus neil? Küll seda wõime mõista;
Rõõmsad sest et inglid neid Seega rõõmustasid;
Jesus ei saa Iial unustama teid; Saab end oma
rahwal' ükskord naitma, Nii, kui Tema nüüd on
läinud taewa. Issand, seda ootame: Tule, tule
Peaae!
W i i s i l : Nüüd Kristus surmast tõusnud on, nr. 14.

3 0 * Vlüixb taewasse on läinud tõest' HalleHalleluja! See auu Issand Jesus Krist, HalleHalleluja!
2
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2. Ta istub Isa päral kael, Halle- Halleluja!
Suur auu ja wägi Tema käes, Halle- Halleluja!
3. Kõik, mis on Temast kirjutud. HalleHalleluja! See on nüüd täiest' täidetud, HalleHalleluja!
4. Sest laulge rõõmsast südamest: Halle- Halleluja! Ja kiitke Iesust igawest': Halle- Halleluja!
5. Auu kiitus olgu Isale, Halle-Halleluja!
Ja Pojal püha Waimule, Halle- Halleluja!
XI.

Melipühi CcrnCuõ.
Wiisil: Oh Jesus Kristus wlc Sa, nr. 31.

3 1 . O h kallis nelipühi Waim! Mu süda on
nii külm ja tuim; Oh süüta seda põlema S u armastuse tulega.
2. S u armastusest puudu mul, Oh Jesus
püha ohwri-tall'. Ma tunnen waewa südames,
Et süda on nii tuim mul sees.
3. Oh kallis püha elu Waim! Tee elawaks
mind, kes ma tuim, J a pane elu seemet S a Mu
südamesse kaswama.
4. See elu-seeme kallis on, Sest tuleb igawene õnn; Kus elu-feeme südames, Seal usk, Brm,
lootus asub sees.
5. Kus taewa seeme kuiwatud, See inime on
uuendud; Koik eluwiisid kombed ka On ühendatud
palwega.
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6. Küll kahju on, et elan ma Siin ilmas
tuima meelega. Ma mõtlen selle sõna peäl',
Mis Jesus rääkis rahwal' teal:
7. „Tuim sool saab wälja wisatud, J a jalgadega sõtkutud, Ei ole rammu jõudu Vai, Ei
kõlba ta ka Jumalal."
8. J a teises kohas ütleb weel: „Oh oleksid
sa külm ehk keew! Sest saab sind wälja sülitud,
J a wiimselt põrgu lükatud.
9. Sest kui on elu lõppenud, Hing saab siis
läbi katsutud; Ei aita seal siis enam arm, Kui
tuimalt olles tuleb surm.
W i i s i l : Nüüd olen mina põhja leidnud, nr. 141.

3 2 . D h ime igawene wägi, Vtis ihust hingest
läbi käib, Et see, kes maad ja taewast tegi,
Nüüd seda ka weel teha wõib, Et inimest Ta
uuest' loob, J a elu waimu sisse toob.
2. Ei ütski inimene leia Ei õnne ega õnnistust, Kui elu Waimu ta ei nõua, Ei palu ka uut
sündimist; Kui wanaks inimeseks jääb,- Siis surres põrgu hauda lääb.
Wiisil: Oh Jesus Krisws tule Sa, nr. 31.

ээ+ Юі) kallis püha elu Waim, Mind kosuta,
kes närtsid taim; Kus Sina elad südames, Sce
kaswab õitseb igawest.
2. S a oled elu-wiinapuu, Sind maitseb iga
nälgind suu; S a kaswad paradiisi sees, J a õitsed
Isa pale ees.
2'
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3. Su külges kaswab elu-roog, Su okstest
tilgub kallis jook; Koik' neid, kes nälgas, söödad
S a , Kel kibe janu, joodad ka.
4. Kes alasti, neid katad Sa, Jesuse werekuuega Kõik haiged Sina parandad, J a rasket
koormat kergitad.
5. S a oled kallis wiigipuu, Su all on koigil rahu ju; Su oksad üle ilmamaa On laial'
laulatud ka.
Wiisil: Sind Issand Junial liidame, nr. 30.

3 4 * O h Jumal! minu õnnistus, See seisab
Sinu Waimu sees; Kui Su Waim mind ei õpeta,
Siis suren patust pöörmata.
2. Ei aita tarkus, teadmine Suur püha kirja
tundmine, Kui püha Waimu pole sees, Siis oled
pime surnud mees.
3. Ei palwed laulud aita siis, Kui südames
on ilma wiis, Kui püha Waimu pole mull, Siis
olen heliseja kell.
4. Seepärast Jesus palun Sind: Su Waimuga nüüd täida mind, Kõik mis S a teed siin
minu sees, See fünd'gu Sinu Waimu wäes.
5. Su Waimu sees on armastus J a taewa
elu, õnnistus: Su Waim ja weri, wesi ka Need
ristitawad tulega.
6. Apostlid ja kõik prohwetad, Need näitwad
kõigil elu-teed; Neid Jumala Waim õpetas, J a
taewasse neid juhatas.
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7. Kõik nende elu wagadus, Ei olnud üksnes kõnes, suus, Töe, töö ja püha elu sees Nad
käisid palwes, silmawees.
8. Jah kõik need pühad prohwetid J a ka I e suse Apostlid, Nad rääk'sid püha Waimu wäes —
Kes oli nende südames.
9. Oh Iesus, Iesus! aita mind, Ma palun
härdast nuttes Sind: Oh anna püha Waimu S a ,
Kes õpetab mind elanm.
10. S u Waim, see taewa juhatab, S u Waim,
see hinge ehitab; Kus S u Waim elab südames,
Oh Iesus! see on õnnis mees.
K o n r i k i t CcmCud.
Siifit: Ma tänan Sind, et oled mind, nr. 31.

3 5 . Oi) Iesus, minu hinge Peig', Mind oled
äratanud; Ши mured, waewad wõta kõik Südamest kautada.
2. Oh walmista mind õiete Sind nõnda
wastu wõtma, Kui pruuti nõuab peiuke, 9u\
pulmapäew saab tõtma.
3. Nii lase, Iesus, täna mind S u auupäewa
oota; Ehk saan weel enne näha Sind, Kui kätte
jõuab õhtu.
4. Ehk miimist korda wöib weel päe Wiull'
täna paista silma; Ehk enne weel, kui õhtu käe,
Ma jätan maha ilma.
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5. Ka iga tuule-Shuke Wõib mind siit kautada, Ma olen nii kui lillile, Mis külm wõib

närtsitada.
Wiisil: Armas Jesus! awita, nr. 169.

OO* © m a , armas Jesuke Muuda ise minu elu,
Et Sind saaksin armuke Südamesse, S a mu ilu.
Paista minu südamesse, Nii kui päike ilma sisse.
2. Päike lilli kosutab Oma sooja paistusega
Minu südant ehita Jesus, taewa andidega. See,
mis ilma ees on jõle, See on, Jesus kallis Sulle.
3. Sina, armas Jesuke Oled minu hinge
ehe, Minu närtsind waimule Magus paradiisi
kaste. Sinuga mu hing on'kena, J a mu waim
on ikka wahwa.
4. Sinu sees on warjupaik, Armas Jesus,
minu hingel; Sinuga ma woidan kõik Waenlased,
mis on mu ümber; Ehk küll kangest peale käiwad,

Siiski wiimselt häbiss' jääwad.
Wiisil: See päew oh Kristus oled Sa, nr. 30.

o 7 * Wia tänan armas Issand Sind, Et oled
armust hoidnud mind, Sel öösel ilma kahjuta,
Et wõisin rahul hingada.
2. Mu ihu hingas rahuga, J a hing jäi ilma
kahjuta; S u pühad inglid hoidsid mind J a kõik
mu armsaid omaksid.
3. Nüüd tõusen jälle rõõmsaste Ma unewoodist ülesse, J a tänan kõigest südamest S u
suure helde armu eest.
4. Viul. tõustes tuleb meele see, Et ükskord

Homiku laulud.

39

hüüad waljuste; See heal käib üle ilmamaa Siis
wiimsel päewal korraga.
5. Siis pühad inglid puhuwad Ka wiimse
päewa pasunat, See heal käib iga hauasse, Ja
surnud tõuswad ülesse.
6. Oh Jesus! Jesus ole Sa Siis ka mu
hinge kaitseja, Kui kohtusse pean minema Ja koigest aru tegema.
7. Koik teud, sõnad, mõtted ka, Mis teen
ehk räägin, mõtlen ma, Kõik mõistwad kohut
minu peäl'. Oh Jesus! aita ise seal!
Wiisil: Ma tänan Sind et oled mind, nr. 21.

OO* N l u hing ja waim see kiidab Sind, Oh
armas Iefukene, Et oled öösel hoidnud mind, Kes
ma üks põrmukene.
2. Nüüd wõta mind sel päewal ka S u armu
käe peal kanda, Et ma wõiks wagast' elada Ja
tänu Sulle anda!
3. M u hinge wõta walgusta Su armu päewa
walget, Et ma wõin õtse kõndida, Oh anna
jõudu jalgel'!
4. Mind wõta ehitada Sa S u püha ehetega;
Arm, heldus, õigus, rahu ka, Sa nendega mind kata!

~*gü§apäewa hotnikul.
Wiisil: Sind Issand Jumal liidame, nr. 30.

Dv* Vimb unest üles tõusnud ma Sel kallil
päewal rõõmuga, See on see kallis pühapäew,
Mil seisab argipäewa töö.
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2. Sel päewal palun Jesukest Ja tänan
kõigest südamest, Et annab patud andeks mull',
Ja muud head rohkest armust küll.
Wiisil: Oh wõtkem Jumalat, nr. 229.

4 0 . See kallis pühapäew On jälle kätte j0udnud; Koik töö nüüd seisma jääb, Mis argipäewal tehtud. Nüüd Jumal palun Sind: Oh
wõta õnnista, Sel päewal rohkest' mind Su
Waimu anniga.
Wiisil: Oh Jesus Kristus tule Ea. nr. 31.

4 1 . 3!üüd tõusen unest ülesse, Sind kiidan,
tänan Jesuke, Sel rõõmsal kallil homikul, Mis
oled annud näha mull'.
2. Päew annab walgust minule, Weel walgem Sa mu hingele; Mu ihu pestud puhastud,
Hing saab Su sõnast jahutud.
3. Töö seisab täna rahuga, Ja minu ihu
puhkab ka, Ja nõuan rooga hingele, Kui tõttan
püha templisse.
4. Seal kuulen püha sõna healt, Kes käsku
toob mull' Isamaalt, Ja kitsast teed mind juhatab, M i s taewa uksest sisse tääb.
5. Kus pühitsen uut püha ma Siis püha
ingli hulgaga, Seal patust lahti olen ma —
Kõik õndsad hinged minuga.
6. Siis laulame uut laulu seal: „Krist Jumal on auujärje peal!" Siis on see rõõmu püha
käe, Mis ootame siin igapäe.
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Wiisil: Mu ffiba, avla üles, nr. 12.

4 H . "!üüd walgust toonud meile See armas
päike jälle Sest öö on mööda läinud, Kus tööd
ei teha wõinud.
2. See ilus päewakene, Mis nii kui peiukene
Ta kambrist tuleb ette, Toob ehtid pruudi kätte.
3. Sa elu-päew, oh Jesus, Mu hinge rööm
ja walgus, Ma tulen ka S u ette, J a annan end
S u kätte.
4. Too walgust südamele, Et ma sel päewal
jälle Kõik kurja maha jätan Su armu wastuwõtan.
5. Su firnre tahan jääda Nii täna, kui ka
ikka; Oh aita ka neid hingi, Mis pat on wõinud wangi.
6. Su omaksid ka hoia, S u werega neid
wõia, Et nende hing ja ihu Wõiks tunda Sinu armu,
7. Mu tutwaid, sugulasi, Ka sõpru ja waenlasi, Neid annan kõik Su kätte, Wii neid Su
Isa ette.
8. Ja palu Isa härdast, Et annaks andeks
armsast Kõik meie patu wõlad, Mis eest S a were
waland.
9. Nüüd tatyan fõigest hingest Sind teenida
siin järgest', Senni, kui pärast waewa Mind wõtad
üles taewa.
Wiisil: Jumal maa ja taewa Looja, nr. 174.

Ялііш hing, oh ole rõõmus, Täna on see
kallis päe, Kus saad kallis taewa rahus Hinga4*J«
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mist su hingele. Anna, hing, end täna ka Iesusele kihlata.
2. Kui ma hüüan Iesu poole Täna kõigest
südamest, Siis Ta kuuleb minu heale, Aitab mind
mu häda seest; Hinge haigust parandab, Ja mu
usku kaswatab.
3. Hing, oh! rutta täna kärmest' Püha kotta
rõõmuga, Et sa seal wõiks wõtta rohkest' Onnistust, mis otsata, Et su hing wõiks rohkest' ka
Iesu armu maitseda.

Htztrr СсшСио.
Wiisil: Oh Jesus! meie juure jaa. nr 30.

4 4 . S e l õhtul, armas Jesuke, Ma ruttan Sinu
armule: Oh wõta weel mind kaitseda, Et jään
sel öösel kahjuta.
2. Ehk küll ma palju pattu teind Ja õige tee
pealt kõrwa läind, Oh anna siiski andeks m u l l /
Ja aita, et jään omaks S u l l ' .
3. S u werega mind puhasta, S u Waimuga
mind ehita, Et rahul uinun Sinuga, S u kaendla,
Jesus, hingama.
4. M u õhtu palwe oled S a , Kui heidan
woodi hingama, M u l l ' inglid hoidjaks läkita,
Kes öösel wõtwad kaitseda.
5. Ma õhtu laulu laulan ka S u l l ' , Jesus
Õnnistegija; See on mul waesel teadmata, Kas
homikut saan näha ma.
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6. Kui iangen öösel surmasse — Siis armust Sa unud õndsaks tee, Ja wõta taewa
elama, Oh Iesus Õnnistegija!
Viisil: Oh Iesus ÄristoS tule Sa, nr. 31.

4 o . Cl) armas helde Iesuke, Mu waimu silmad
lahti tee, Et Sinu armu walgust näen Sel öösel, ja S u juure jään.
2. Nii kui S a uue päewa weel, Siin oled
annud näha meil', Nii, armas Iesus, ehita Mu
südant uue armuga.
3. Wõib olla, et sel öösel ka Siit ilmast
pean lahkuma, Siis aita, Iesus, heldeste, Kui
elukorra ots on käe.
4. Eks ole lugu mitmega, Kes õhtul heitsid
magama, Ei mõtclndki weel selle peal — J a öösel
juba surid teal.
5. Mind aita, Iesus, walmista, J a paluda
ja walwata, Et surm ei tuleks ootmata, Seks
aita ise armust S a .
Viisil: Iesus, peastnud oled Sina. nr. 300.

4 6 . 3Võta meid sel öösel jälle Oma hõlma
hingama; Iesus, tule armust meile I h u , hinge
kaitsema. Kui meid kurat tahab neelda, Lase
omad inglid keelda, Et me' wõime kahjuta Sinu
rahus hingada.
2. Nüüd on päew ju looja läinud Sinu käsu
järele; Oma seatud teed ta käinud, Walgust näitnud
kõigile, Nüüd ta kadund meie silmast Ja on wal-
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gust wiind maailmast, Ei nüüd ükski seleta P i medas tööd teha ka.
3. See meid paneb ehmatama, Kui me' see
peal mõtleme: Pime on ka meie süda, Pimeduses
kõnnime.
Kui ei paista taewa walgus, Püha
Waimu töe selgus, Siis on pime meie tee, Läheb
põrgu hauasse.

gõöxxxa СстСиб.
а) Enne sööma.
Wiisil: Nüüd ristirahwas laulage, nr. 208.

4 7 . A u u kiitus saagu ikka S u l l ' Oh Issand!
minust toodud; Sa ikka head teinud mull', Koik on
S u läbi loodud; Sa toidad ihu hingekest S u
arwamata suurest wäest, Auu olgu Jumalale.
Wiisil: Jumal wägew walitseja, nr. 182.

4 8 * Issand, tule wõeraks meile. Istu meie
lauale, Õnnista nüüd rooga jälle, Mis Sult
wastu wõtame. Aita meid see eest Sind kiita,
Südamest Sull' tänu anda.
l>) Pärast so oma.
Wiisil: Oh Jesus Krisws tule Sa, nr. 31.

4 9 . Süia tänan armas Issalld Sind, Et oled
armust söötnud mind, Sa mulle andsid heldeste
Nüüd ihu toidust rohkeste.
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Wiisil: Sind Issand Jumal liidame, nr. 30.

5 0 . N ü ü d kiitus olgu Issand S u l l ' , Et andsid ihu toidust mull', Ka hingel' rooga anna S a ,
Mis järel nälga tunneb ta.

gkotmahiu

gumaCa kiituseks.

Wiisil: Nüüd ristirahwas laulage, nr. 202.

OI* £)h kiitke oma Loojat kõik, Ta arm on
suur ja wägew; Ka tema töö on püha kõik, Ta
käsiwars on tugew. Küli Tema jõuab aidata,
Kõik arad nõdrad kinnita, Kes Tema peale lootwad.
2. Kõik lilled Looja ehitand, J a ilu neile
annud, Kõik taimed, puud Ta kosutand, J a nende
eest hoolt kannud. Kõik loomi, mis maailm on
täis, J a kalu meres jõgedes, Neid kõik on Looja
loonud.
3. Et tulgem siis ja astugem Ta püha pale
ette, J a kõigest hingest tänagem, J a lauldes kiitkem Teda. Kõik on Ta wäga hästi teind, Kõik
Tema nõuu on korda läind, Auu olgu Jumalale!
Wiisil: Auu kiitus olgu igawest, nr. 299.

5 H . Ä/tis silm näeb Sinllst walmistud, See
tunnistab Sind, Jumal; Maa, taewas kaunist'
ehitud, Koik seisab omal kohal. Kes tegi, et see
päike seal N i i armsast' paistab meie peäl'? Kes
kutsub tähed ette?
2. Ka inimene ihuga, Mis Sina, Jumal,
loonud, Ja oled oma õhust ka T a l ' hinge sisse
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annud, &ее tnnnistab siin Sinu auu, Kui Tema
täidab Siml nõuu, Mis tarwis S a ta loonud.
W i i s i l : Nüüd olen mina pVhja leidnud, nr. 141.

5 o » wia tänan, Issand, kummardates Nüüd
Sinu armu järje ees, Et S a mind oled hoidnud
heldest Siin ilma hüda-oru sees, Kui isa oled
' tcmnud S a Mind oma käe peal armuga.
2. SÜÜ ma kesk ilma kõrbe kcWfm, Kus
pole eluhallikat, J a nälga janu tundes nörksin,
J a pidin hukka minema, Siis helises heal südames: Mind hüüa appi häda sees.
3. J a kui siis wõtsin omas hädas Su pole,
Issand, kisenda, Siis kuulsid Sina kõrges taewas,
Mull' tulid appi armuga, Mind kandsid rohumaadele, J a kalli elu kaewule.
4. Mis rõõmu tundis siis mu süda Kui olin
peasend häda seest, Ei jõua mina kiita seda, Mis
Issand teinud suurest wäest Mu waese ussikesele,
J a ärakadund lambale.
5. Kui oleks kõik mu liikmed keeled, Ei siiski
jõuaks tunnista Koik head, mis Issand teinud oled
Mull põhjatuma armuga, Et S a mind ülestõstnud
weel, J a pannud käima elu teel.
6. Koik täieline auu ja kiitus Peab jääma
selle ajani, Kui ükskord tema auu ja selgus Meil'
selgest paistab palesse, Siis Teda parem kiidan
seal, Ta püha taewa koori peal.

Kolmainu Jumala tiitusets.
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Wiisil'. „Walwage," meid hüüab Looja, nr. 355.

Э 4 * Dfy kui armas on fee kuulda, Kui Isa
lapsed wõtwad laulda Siin kiusatuse kõrbe sees;
Ehk kütt kitsas neil teerada Nad siiski wõtwad
rõõmustada Siin armsa Jesukest sees.
Nad laulwad rõõmsaste Siin hinge Peiule,
Kes neid kaitseb, J a awitab Neid kindlaks teeb,
Et elutee neil' armsaks jääb.
2. Elutee on kiisukene, Mis läheb üles taewa
poole, Seal peal on käia raske küll. Kes seal
kõnnib, fee peab aga Kõik lihahimud risti lööma
J a füdand andma Iesusel'. Kes taewa riiki lääb,
Sel maailm halwaks jääb; Ei ta taha, et temale
Weel antakse Maailma koormat õlale.
3. Ei see teewaht luba anna, Kas olgu noor
ehk olgu wana, Et wõiks seal mängi patuga;
Koik, mis on maailmas näha: Auu-nimed, rikkus,
uhkus, raha — Peab laia teele jäätama. Sest neil
on teine paik, Need jääwad maha kõik; Muld ja rooste
Neid tarwitab J a lõpetab, J a tuli wiimaks põletab.
4. Kui teekäija neid kõik korjab, J a igapäew
neid kangest' orjab, Siis läheb hukka nendega;
Need kõik tema aega wiitwad, J a wiimaks teda
hiljaks jätwad, Kui Peigmees tuleb kutsuma. Siis
äraehmatab, Kui kuuleb tulewad. — Siis on hilja
End walmista ja ehita, Peigmehe wastu minema.
Wiisil: Auu liitus olgu igawch. nr. 199.

5 5 . Üks wägew Jumal Issandaks On mull',
kes olen nõder; Ta on mull' armsaks aitajaks,
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Kui kõige kallim sõber. Ei jäta Ta mind hädasse,
Kui ilm mind kiusab kangeste, Ja püüab eksitada.

2. Ta on mu tugew warjupaik, Kui saatan
peale tungib, Ta on mu kallis elu-kaew, Kust
hinge janu kustub. Ta on mn ankur, kinnitus,
Mu ainus troost ja rõõmustus Nii elus kui ka
surmas.
3. Ta arm kui kindel kalju on Kesk suures
ilma meres; ^Seepärast ennast rõõmustan Maailma
kurjust jättes; See kalju peal ei karda ma Maailma, pattu, surma ka, Sest Jesus on mu hoidja.
4. Kui
mind katta;
Ärapeastja-.
fatuse mere

patu laeued tõusewad J a tahawad
Siis waatan üles usuga, Kust hüüab
Mu laps, oh ole julge teal, See tiupeäl, Sull' sirutan ma käsi.

5. Oh Jesus Õnnistegija, Mull' kindlat usku
anna! Et Sinu peale liikumata Jään igaweste
seisma. Siis surma tunnil rõõmuga Ma wõin
siit ilmast lahkuda, J a Sinu juure saada.
Wiisil: Oh ristirahwas kannata, nr. 211.

56.

O h wõtkem kõigest südamest Nüüd I s a l '

tänu anda, Et Ta meid suurest armu wäest Püüdn'd
elukirja panna. Meil' õiget usku annud ka, Mis
püha kirja pannud Ta Ju püHa meeste läbi.
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Äratuseks patu unest.
Wiisil: Mu elu Krisws ise, nr. N.

5 7 . oles tuimuses siin magab Weel ikka patu
und, See wiimaks, hukka läheb, Sest surm on
patu wend.
2. Kes surma süles istub, J a aega wiidad
siin, Surm teda sinna kisub, Kus igawene piin.
3. Oh tõuske üles! hüüab Üks heal nii loaljuste J a äratada püüab Magajaid ülesse.
4. Koit juba laialt kumab, Pea tõuseb elu»
päc- Heal üle ilma kõmab, Et wiimne aeg on käe.
5. Weel palju aega wiitwad Tukkudes ilma
peal, J a põrmu kalliks kiitwad Üks siin ja teine seal.
6. Küll armu-pasun hüüab Nii walju healega,
Et wiimne kohus jõuab Pea aru tegema.
7. Kes tuimuses siis magab, Saad kuulda:
„hilja nüüd", Siis walu tundes hägab: „Küll
suured on mu süüd?"
8. Oh see on wäga tarwis, Kui warem ärkad
sa; Koik sea, pane walmis — Pea lahkud tfmaft ka.
9. Kui armas on see kuulda, Kui hüüab
Peiuke: „Saad magust rõõmu tunda!" — Käes
põleb lambike.
10. Siis rõõmu linna jõuab, Kes siin on
walwanud, J a wõidu laulu laulab, Kes üllesärkanud.
11. Need magajad siis nuttes Seal hüüdwad: „Lahti tee!" J a ukse taga waates Ei enam

sisse saa.

50

Äratuseks patu unest.

12. Siis on kõik hiljaks jäänud, Uks lukku
pandud ju, Kes walmis, sisse läinud — Kes laisad — tukkugu.
V i i s i l : Ma waene muld les patu teinud, nr. 143.

OO* A h maa! oh maa! oh maa, Oh kuule, Oh
kuule, kui Sind hüütakse! J a seda aegsast' tähel
pane, Enne, kui hiljaks jäänud see. Nüüd hüütaks' waljust ikka peal: „Oh jätke maha pattu meel!"
2. Oh maa! oh maa! oh ristirahwas! Oh
wõtke Iesust otsida; Ta heal see kolab, ja on
armas — J a püüab ШИ kutsuda. Ta hüüab
ikka waljnste: „Mu juure tulge rutuste!"
V i i s i l : Jumal, maa ja taewa Looja, nr. 174.

5 " . 3Veel on ruumi, weel on ruumi Taewariikis isamaal; Weel on ruumi, weel on ruumi
Paradiisis, hüüab Tall. Seal kõik lauad ootawad Reisi-rahwast tulewad.
2. Weel on ruumi, weel on ruumi Elupalmipuude all; Weel on ruumi, kus su nimi,
Üleskirjutatud seal; Kui su nimi kirjutud, Siis
sa oled õnnistud.
3. Weel on ruumi, weel on ruumi Kuld ja
pärli linna sees, Weel on ruumi, weel on ruumi
Talle auu-järje ees. Seal kõik pühad üheskoos
Laulwad, palmi oksad käes.
4. „Weel on ruumi, weel on ruumi! Laulwad inglid taewas seal;" „Tulge ligi, tulge ligi!"

Äratuseks patu unest.

51

Hüüab pasun pilwe peal. „Kõik, kes wõerad
olete, Ilma kõrbes kõnnite."
5. „Tulge ligi, tulge ligi! Koik, kes wäefed, halwad siin, Tulge nõdrad talled ligi, Keda
waewab patu piin; Talle weri puhastab, Närtsind taimi kosutab.
6. „Tulge ruttu, astke ligi!" Risti peal weel
hüüab heal. „Tulge, waatke were higi, Mis on
minu palge peal. Were tilgad weerewad, Wermed, haawad kibedad.
7. „Patu laps, eks sina kuule, Kui ma hüüan,
kutsun sind? Eks sa wasta pisut mulle? Miks
sa kurwastud weel mind? Weel sa tahad magada,
Mängid patu ussiga!"
8. Weel on ruunn, weel on ruumi Püha
linna uulitsal; Weel on ruumi, weel on ruumi
Siionis, kus elab Tall. Seal kõik laulwad rõõmu
sees, Kes siin nutsid silma wees.
9. Tulge ligi, tulge ligi! Juba paradiisi
päe Tõuseb üles, taewa wägi Ootab meid ju ühtlase. Silmal', mis weel nutust märg, Paistab
kaugelt elu-järg.

10. Tulge sisse, tulge sisse Koik, kes wäljas
seisate; Tulge sisse, tulge sisse, Miks te' aega
wiidate? Kes siin aega wiidawad, Ülskord wäljas nutawad.
11. Weel on ruumi, tulge pulma Ohtu söömaajale; Tulge inglitega laulma Kalli hinge-Peiule.
Talle laulu laulwad siis, Kui onsissejõudnud wiis.
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12. „Weel on ruumi, tulge sisse, Tulge Talle
pulmale!" Armus Peigmees hüüab ise Taewa elu
lauale. Siis kõik waewa panen ma Talle ette lauluga.
13. Ükskord tuleb ka see õhtu Selle wana
ilmale, Kus kõik kutsutakse kohtu, Midagi jää poolele. Waid kõik saab seal seletud, Kuidas ilmas
elatud.
Wiisil: Su hing, oh I«s,is tehtu mind, nr. 27.

ÖÖ* ХІЫ heäl, see kõlab üle maa, J a hüüab
walju healega: „Oh tulge ligi näljased, Oh tulge

waesed, wigased!"

2. Kes hulgute weel ümber seal Maailma
uulitsate peal, Aedade ääres istute J a kallist aega
wiidate.
3. Küll mitmed ilma wälja peal On nälgas,
sööwad lesti seal, Seal on nad waesed häda sees
J a tundwad walu silmamees.
4. Küll mitmed aega wiidawad J a raha,
wara kiidawad, Neil põld, kaup, naine armsamad
— Seepärast ei wõi tulla nad.
5. Kas siis weel mõtled tulla sa, Kui juba
heitled surmaga? Maailm ka seisab siis su ees
— Ta mõtted, аЦаЬ südames.
6. Kust ШаЬ sinu süda siis. Mis said need
targad neitsid wiis? S u lamp siis kustub — silmad wees, Kui hing on surma walu sees!
7. Oh mõtelge nüüd aegsaste Siin oma elu
järele; On täna weel sul terwis käe, S a ütled:
„ega surm mind näe!"

Äratuseks patu unest.

53

8. Küll sajad tuhanded on ka Siin nõnda
wõtnud rääkida J a siiski wiimaks tunnistand:
„Ma põrgu osaks olen saand!"
9. Küll mitmed hüüdsid walu sees: „Nüüd
armu uks on kinni ees. Nüüd Jesus pöörnud
selga mull', Et olin kõlwatu ja höel."
10. Kes aga käisid wõideldes J a walwades
ja paludes, Need ütlesid siis surma sees: „Meil
kallis taewa rõõm on ees."
11. Nii mitmed tunnistanud siis: „Mull'
paistab wastu paradiis!" Ka on ju kuulda olnud
neid Kes ütlesid: Peig' kutsub nüüd!"
12. Miks oled, hing, nüüd hooletu, Nii laisk,
nii tuim ja meeletu? Sa raiskad kallist aega siin,
«Sest tuleb sulle wiimaks piin!
13. Sind Jumal wäga armastand, J a sulle
elu terwist ann'd; Oh ela sa nüüd Temale, J a
palu Teda põlwili.
14. S u elu olgu igapäe Siin püha taewa
Isa käe, Su silmad, suu ja kõrwad, keel, J a kõik
su mõistus, mõte, meel.
15. Neid pühitse ja puhasta Siin Talle püha
werega; Oh jalad, kärmest' astuge, Käed wäsimata wõidelge.
16. Küll wiimaks Siion laulab seal, Siin
Palub, nutab põlwe peal; Siin on ta kõigist
Põlatud J a tolmu kombel tallatud.
17. Üks pilkab siin ja teine seal, Küll kodu,
wäljal, teede peäl; Ilm neid kui imet waatawad,
Kes elu tee peal kõnniwad.
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18. Kõik laul ja palwe elu ka On ilmal
wöeras waadata; Ilm peab neid hulluks, rumalaks J a nõdral meelel jampsijaks.
19. Ei liha seda kätte saa, Mis waim saab
tunda maitseda: Naim uurib läbi sügawast', Mis
Jumal annab igawest^.
20. Kes Waimust uuest' sündinud, See saab
ka Waimust kaswatud, Waim teda toidab, kosutab, Ka kinnitab ja jahutab.
21. Küll kirjatargad uuriwad J a kirjad läbi
otsiwad, Ei siisgi Waimu kätte saa, Mis südant
wötab paranda.
22. See kallis nelipühi Waim, See Talle
were armu taim, Kel see Waim aset südames,
See elab püha elu sees.
23. Ehk kirja täht Vai pole peas, Waid eluWaim on südames, Seesama wötab were wäest
J a annab tarkust Iesusest.
24. Kui Selle Waim on südames, Kes Kristust ülesäratas, Siis see siin liha suretab, J a
Waim ja hing siis elu saab.
25. Siis liha meel, patt surnud on, Kristuse
weri nende õnn, Siis Talle were õiguses Nad
feisroad Isa pale ees.
26. Ei rikkad, targad seda saa, Mis lapsed
saawad maitseda; Need waesed, halwad, põlatud,
Need saawad wiimselt ülendud.
27. Oh Iesus! ole kiidetud, Et kurjad waimud wöidetud, Ei kurjad inimesed ka S u lastest
iial wõimust saa.
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28. S u Waim, see sõdib wägewast' J a wõidab waenlast usinast', Kõik wastased Ta surmab
wäes, Mõek kaheterane %'al käes.
29. See Waimu mõek on teraw ju, Mis lõikab läbi liha, luu, Koik sooned, liikmed, üdi ka,
Mis südames on, mõistab Ta.
30. Ei ükski loom siin Tema ees J ä ä nägemata ilma sees; Ta silmad on kui tuleleek, T a
ees siin kõik on awalik.
W i i s i l : S u hing, oh Jesus tchlu mind, nr. 27.

Ö l * Dl) laisad neitsid ärkage J a silmad lahti
kiskuge, Oh waatke, pange tähel nüüd, Sest pea
Peigmees kutsub teid.
2. Ehk on teil tühjad lambid käes, Kus pole
tilka eli sees, Kust wõtate siis seda weel, Kui
targad neitsid walmis teel?
3. Oh neitsid, olge walmis nüüd, Küll warsti
Peigmees kutsub teid, J a annab kuulda oma healt
Siis taewa auujärje pealt.
4. Küll wiimne aeg saab tulema, Kus kõik
saab äralõppema, Siis ingli pasun tõstab healt
J a kutsub kõiki ilma pealt.
5. Siis targad neitsid tulewad J a pulma
kotta lähewad, Neil on siis täied lambid käes, J a
Peigmees kõnnib nende ees.
W i i s i l : Oh wõitlejad! et täige peale, nr. 136.

Ы.
O h armsad hinged! andke ennast Iesusel'
omaks aegsaste, End lööge lahti ilma kärast, Ja
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Mke usus Temale. Ta hüüab: „Tulge patused,
Ma katan kinni teie süüd."
2. Oh armsad hinged! jätke maha Koik, mis
on ilmast, kuradist, J a nõudke seda, mis on püha,
Küll siis teid Issand Jesus Krist Wiib paradiisi
rõõmule J a taewa pulma lauale.
3. Oh armsad hinged wõtke kuulda, Kuis
wahimehed hüüdwad teid, Et armuaeg lääb pea
mööda, J a surm teid kutsub sedamaid, Siis lõpeb
armu andmine, J a hakkab kohtu mõistmine.
4. Oh armsad hinged! armu uksed On nüüd
weel lahti teie ees, Sest rutake ja olge kärmed,
Teid ootab weel fee walu-mees, Kes werest hauras suitses seal, Kui pruuti kosis Kolgatal.
5. Oh armsad hinged! kuulge: hüüab Teid
were-Peigmees risti peal; Teid enesele pruudiks
püüab, Kui nõrgutas pead surres seal; Ta süda
armust põles fees, Kui ihu risti katlas kees.
6. Oh armsad hinged! ärge wiitke Nüüd aega
ilma turu peal, Waid were-Peiu wastu minge,
Kes pea tuleb pilwe peal; Küll need on targad
neitsid seal, Kel rohkest' eli lanchis teal.
7. Oh armsad hinged! kui kord tuleb See
Peigmees suures auus teal, Küll siis Ta auu kui
tuli põleb, Ehk küll kord rippus risti peal; Küll
õnnis on siis Talle pruut, Kes werega on kihlatud.
8. Ma hüüan kord weel teie wastu, Oh
armsad wennad, armsad õed! Oh wõtke Talle
jälgi astu, Teid ootwad taewas elu-jõed. Oh

Äratuseks patu unest.

armsad neitsid, ütlen ma,
lõpmata?
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See taewa rõõm cm

W i i s i l : Kes Jumalat nii laseb teha, ur. 143.

bu* Dl) kuulge, armsad inimesed, Et igawene
aeg meil ees, Seepärast peastke omad hinged
Weel täna patust lahkudes; Wõib olla, et weel
tänage Meid surnu-kirstu pannakse.
2. Te' isad, maanitsege aegsast' Neid lapsi,
mis on antud teil', Et mured ei too nende pärast
Siin enneaegset surma weel; Küll mitmed pojad
seda teind, Et isad wara hauda läind.
3. Oh emad, kui te' igatsete Siin lastest
saada rõõmustud Siis aegsaste neid sinna saatke,
Kus saaksid hästi õpetud, J a wõtke hästi walWata, Et kurat wõimust neist ei saa.
4. Oh ärge andke pattu teha Neil' luba
kõige wähemat, Waid nõudke ikka nendest näha,
Et Iesu sõna kuulewad, J a seisawad Ta ligidal,
Kui Mahdalena risti all.
5. Oh hoidke lapsi, — salamahti Käib ümber hinge waenlane; Teeb aegsaste teil' uksed
lahti, Kust patu tee wiib põrgusse. Oh pögenege rutuga, Et orjaks temale ei saa.
6. Isa ja ema auustage, Siis Jumal õnnistab teid ka; Kes wagaid wanemaid ei kuule,
Need saawad wiimselt leinama. Kes isa lööb, see
Pole ka Wäärt, et weel teda kannab maa.
7. Kõik pattus julged, ise õiged, Nüüd patu
unest ärkage, J a pange maha põrgu ikked, Ka
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pilkjate seast lahkuge. Ehk wiimist kord weel tuksub soon — Surm käes teil, elu otsas on.
8. Kas otsas? ei, kord saab weel peetud Üks
wali kohus kõigile, Kes maa peal pattu armastanud, Neil' õiget palka antakse Seal hirmsa
pimeduse sees Ja põrgu tule leekides.
9. See laul on maanitsuseks julge Maailmale; sest minuga Kõik wanad noored ligi laulge,
Et põrgu wäed wõiks langeda, Ja Iesus Kristus
roheste Saaks walu palka omale.
V i i s i l : Armas Iesus awita, nr. 169.

Ь 4 * Armsad hinged tõttake, Aeg on üirike,
sest tõtte! Iesu jälgi astuge, Risti, rõõmsast'
peale wõtke. Kroon on walmis, ütleb Iesus,
Ruumi on weel taewa laudas.
2. Minge julgest' edasi, Wõtke waimu moeka
kätte; Ärge waatke tagasi, Ärge jääge seisma
mitte. Tõtte sinna, kus Pea ise Tõstab liikmed
auu sisse.
3. Peske Talle werega Omad reisi riided
puhtaks; Puhastage lambid ka, Usu eli olgu kaasas. Kui Peig' ilmub, et Ta wastu, Wõite
julgusega astu.
4. Halleluja lauluga Tulge rõõmsast' Peiu
ette, Andke suud Ta haawule, Kummardes Ta
ette heitke. Teie silmist wee Ta pühib, Auukrooniga teid ehib.
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Wiisil: Oh Jesus Krisws tule Sa, nr. 31.

Ь 5 > yJiaaUm on waene, waesed ta, Kes teda
wõtwad teenida; Neil pole rõõmu jäädawat, Ei
aset kusgil teadawat.
2. Neil patu rõõm on silma ees, Kes elawad maailma sees, Ei ole nendel paremat, Nad
kõigist kõige waesemad.
3. Oh hing et pane tähele, Kus tee peal
sina könnidke. Kas wahest lai tee pole see? Wõi
on ehk kitsas elu-tee?
4. Lai tee wiib wiimaks põrgusse J a
kitsas wiib sind taewasse, Saad Põrgu, seal pead
hulguma, Kui taewa — seal saad hõiskama.
Wiisil: Su hing ob Jesus tehw mind, nr. 37.

и О , T i i n ilmas meie elame Ja wõerad maa
peal oleme, Ei ole siin meil kodumaa — S i i t
lähme silmapilguga.
2. Muld kannab mulda eneses, Aeg lõpetab
kõik elades; Ta sööb ja närib salaja Senni, kui
wiib siit hauda ka.
3. Ei ühte ainust leia ma S i i t ilmast, kes
wõiks ütelda: „Ei mina kohku surma eest, Ei
karda seda kurja meest."
4. Kui oras tõuseb mulla seest, Nii inimene
nnib
tõest; Kui walmis wili küpsend saab, Siis
.
sirbi tera alla lääb.
5. Nii inimene ilma sees Siin kaswab kübseb Looja ees, Kui aeg on täis, siis korjab Ta
S i i t teda järsku, rutuga.
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6. Üks kukub hakist' tulesse Ja teine upub
meresse, Küll külm ka wõtab mõnda wäest, Ja
jätab nutma lapsed, naist.
7. Ka masinate wahele on mitmed jäänud
häkiste; Küll wälk ka mõnda maha lõi, Ja järsku
neile surma tõi.
8. Ka mitmed wiina joodikud, Kel elu kõrtsis lõpetud, Küll tuhat korda tuhanded On sõjas
maha niidetud.
9. Neid kõiki päike teretas, Kui homikul neid
üles a'as, Neid õhtu polnud enam teps, Ja teisid

hüüdsid; „Surma läks!"
10. Oh mõtelge kõik järele: Surm tuleb
igaühele; Sest wõtkem ennast walmista! M i l l '
tuleb ta on teadmata.
W i i s i l : Nüüd surnu leha matame, nr. 37.

і м . $tütt waene lugu taewa all!" Nii kaebab
mu hing Jumalal'; Suur pimedus siin katab
maad Ja rahwas waimus magawad.
2. Ei enam seda sallita, Kes palwes tahab
elada Kes tunneb, mis on liha meel, Mis tõde,
ja mis wale keel.
3. Kes elab Iefu were wäes, Kel waimu
mõek on teraw käes, Kes südand andnud Iesule
Ja templiks püha Waimule.
4. Kes tõest' siin elab Jumalal', Käib usus,
palwel Kolgatal, On ennast ohwerdanud seal Icsuse püha risti peal.
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5. Kes tunneb püha Waimu wäes, Kui suur
on kurjus ilma sees, Ja armastuses appi lääb,
Kus waeste hinge häda näeb.
6. Kes palwe, töö ja sõnaga Siin püüab
wagast' elada, Neid naerdaks üle ilmamaa J a
pilgatakse armuta.
7. Neid hüütaks' rahwa mässajaks J a teiste
rahu rikkujaks —: „Kui neid ei oleks olemas,
Siis rahwas oleks õitsemas!"
8. Nii ufkmataks nüüd rahwas läind, Ehk küll
ka koolides on käind; Ei tunne heldet Jumalat,
Ei usu Õnnistegijat.
9. Weel kurwem lugu kuulda see, Kes ütleb:
„Mull on õige tee," J a hoopleb uhke meelega, Et
palujad ei armu saa.
10. „Koik tühja lääb siin nende käes, Kes
kuiwad ärkand Waimu wäes." — Nad öölwad
kurja waimu tööks Mis Jesus ise kiitnud heaks.
11. Küll Jesus seda toest' ka Saab teile
ükskord ütlema. „Kes püha Waimu teutab, See
igaweste P0rgu saab."
12. „Kes minu karja waewawad, Mu silmal'
häda tegewad, Neid kautau ma ära toest' J a
lükkan põrgu igawest'."
13. Kes Waimust sündind lapsed on, Oh waatke
teie taewa önn See hingab lautas sõime sees, Ta
teie wend ja abimees.
14. See täidab kõige ilmamaa Nit sõna kui
ka Waimuga, Toob õnnistust meil' ülewelt J a
peästab hinged koorma alt.
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15. Oh hüda ise õigetel'! Oh häda kõige
uhketel'! Oh häda! wihasemad maod; Mis aitwad teie kurjad nõud?
16. Suur häda tuleb teile siis, Kui juba
sisse läinud wiis; Eks ärkage siis enne nüüd J a
kahetsege oma süüd.
17. Teil süda sees on külm ja tuim, Teist
lahkund püha elu Waim; Teil sõnad lahked libedad
— Seestpidi aga tigedad.
18. Siin teretates annad suud J a selja taga
ära müüd Su keel on suus kui teraw nool, J a
südames on ussi kool.
19. Ma armastuses hüüan weel: Eks pehmeks lähe sinu meel? Weel palun usus Jesus
Sind: Oh aita. et kõik pööraks end!
Wiisil: Armas Jesus! awita, nr. 169.

6 8 • 3Irmas hing! oh ärka sa Üles oma patu
unest! Miks weel tahad magada? Armuaeg tääb
mööda noppest! Hing, oh ärka, ärka üles, Sest
sa magad surma süles!
2. Tõuse rutust' ülesse, Aja kärmest' silmad
lahti; Aeg tääb mööda rutustc, Ara wiida aega
ühti! Öö ka jõuab pea kätte, Kus tööd ei wõi
teha mitte.
3. Jesus on fee armu pae, Mis sull' paistab
wäga kenast'; Sinu õnn on Tema käe, Sest Ta
pakub sulle ennast. Tõuse üles, rutus.' mine, Pea
jõuab öö ja pimd
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4. Siis su silmad ärkawad, Kui su hing ju
põrgu waelvas, Kibedaste nutawad, Kui on teised
rõõmsad taewas Siis sa hüüad: „hilja!" hilja!"
J a jääd taewa rõõmust ilma.
5. Kes siis weel wõib parata, Kui ju oled
põrgu walus?! Iefus tahab aidata Sind, kui alles
oled elus. Nüüd Ta hüüab: „Tule, tule! Anna
südant templiks mulle!"
6. Armas hing! ma palun sind: Mine nüüd
weel Iefu juure; Sinu hingel on suur hind, Tal
on sinu pärast mure. Rutta nüüd Ta juure nopPest', Ta sind rnastu ШаЪ lahkest'.
7. Mine, hing, ja kaeba nüüd Iesusel' su
patu wigad; Tema tunneb sinu süüd, Annab andeks kõik su wõlad. Kui sa aga usus tuled, J a
a oma pattu tunned.
8. Mine nii kui Peetrus ka, Kes seal nuttis
kibedaste, Ja läks kurwa meelega, Et patt waewas walusaste. Tee, oh armas hing, ka nõnda:
Tunne oma patu häda!
9. Wöta siis ka wihata Patu teud, patu elu;
Las' end Iesust kihlata Sinuga; Ta on su i l u .
Iesus jäägu üle kõige armsaks. Siis on elu õige.
28 i i ) i l : Oh wõitlejad! et läige peale. nr. 141.

Ь 9 * C h armsad hinged! tõtkc kärmest' Nüüd
waimu põllul' lõikama; Sest et see wili on ju
walmis, J a tahab ürapudeda, Ja kui see äraPudeneb, Siis hingel' hirmsa kahju teeb.
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2. Tõest' hirmus suur 0u siis see kahju, Kui
waimu wili pudend on; Sest siis, kui Issand tuleb
wastu, Ja küssib: „kus su wili on?" Siis pead
kuulma Tema suust Kui ütleb: „Mine ära m'ufi!"
3. Oh armas hing! kus tahad minna Kui
nii saab lugu olema? Et waimu wili on ful waja,
Ja usku sul ei ole ka? Oh häda! siis on seal
su paik, Kus uskmatad on walus kõik.
Wiisil: Su hing, oh Jesus! tehtu mind, nr. 30.

7 0 . £>h armas hing! nüüd kuule sa, J a Iesu
juure tule ka; Tal on su pärast hale meel, Et
käid weel alles patu teel.
2. Ta hüüab: „Tulge, tulge nüüd, Mu weri
peseb teie süüd, Mis teid nii kangest' waewawad,
J a teie peale kaebawad.
Wiisil'. Nüüd olen mina pyhja leidnud, nr. 141.

7 1 . O h neitsi wägi tõuske üles J a tulge Talle
pulmale; Miks magate weel patu unes? End walmistage Peiule. Oh tõuske üles rutust' siis,
J a waatke, kuidas lähwad wiis.
2. Oh kuulge kuidas wahid hüüdwad, Heäl
kõlab üle ilmamaa; Nad maad ja mered läbi käiwad, Jumala pasun hüüab ka; See kõlab üle
ilmamaa Nii suure walju healega.
3. Oh neitsikesed, tõuske üles, Kui ingli pasun
hüüab teid; „Waat' Peiu täht ju taewa kulles,
J a näitab teile selgest' teed; J a siiski teie tukute,
J a patu unes magate.
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4. Oh teie waesed neitsikesed, Miks aega
nõnda wiidate? Teid ootwad taewa pulmalised
— Te' ilma pühkmeid kiidate! Oh tulge pulma
kotta siis, Kui ukse taha jääwad wiis.
5. Koik kümme neitsid ärk'sid üles Ja walmistasid lambid kõik; Seal wiiel tühjad lambid
süles — Pea lõpeb nende elu käik; Küll kahju
tundes näewad siis Kui peiu järel lähwad wiis.
6. Pea jõudwad linna wärawasse, Kus Peigmees ammu ootab neid; Seal wiiel walmistatud
ase, Neid pulma kotta wiaks' nüüd; Sest nende
lambid põlewad, Kui teistel ärakustuwad.
7. Need teised ehmatates näewad, Et nende
lambid kustumad, Ja sellepärast maha jäe load,
Ja tarkailt eli küsiwad. Need kostwad; „Ei wõi
parata, Ei wõi ses asjas aidata!"
8. „Küll kahju tundes näeme meie, Et õnnetümad olete! Kaupmeeste juure minge teie, Ja
ostke eli endale." Siis nuttes ära läksid need
Ja silma weega kastsid teed.
9. See kurbtus, hale silmawesi, Mis lahkudes siis tundsid nad, Ei olnud mitte nalja asi,
Kui lahkudes kätt andsiwad, Wiis lähwad rõõmsast' edasi, Wiis pöörwad nuttes tagasi.
10. Wiis näewad armsa Peiu pale, Kes lahkest' ukse lahti teeb, Ja wiie lugu wäga hale,
Kui põrgu põledes ees keeb. Wist lahkudes nad
hüüdwad siis: Nüüd ära lähwad õed wiis!
11. Oh armsad kallid neitsikesed, Ma nuttes
kutsun ära teid, Oh teie Talle pruudikesed, Oh
3
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kuulge, kui teid hüütaks' nüüd! Siioni wahimei
heal Ja rahu-kasud siin ja seal.
12. Et kuulge, kuulge, kuidas nutwad Wiis
rumalat nii haledast^ Ja kahetsedes maha jätwad
Wiis armast õde walusast'. Nüüd teie aga wõite
weel Siin cli nõuda taewa teel.
13. Just teie olete need neitsi, Kes Talle
pulmal' kutsutud; Sa kahes mõttes ehk weel küsid:
Kas ma ka wäärt seks arwatud? Sind Talle
pruudiks hüütaks' siis, Kui jääb sust maha ilma
wiis.
14. Ma kurwalt waatan wiie peale, Kes
neitsi nime kandwad siin, Ja tuletan siin teie
meel: Uss ootab teid, — seal kibe piin! Oh kuulge
kui heal hüüab teid, Ja kutsub Talle pulma nüüd.
15. Oh mõtelge nüüd armsad neitsid Siin
wiie Talle pruudi peäl', Koik mehed, naised, suured, wäiksed, Nüüd kõiki kutsub Peiu heäl. Ta
hüüab waljust': „Tulge nüüd, Oh tulge Talle
pulma siit!"
16. Nüüd laulwad taewa paradiisis Wiis
tarka neitsit' Talle ees, Ja puhtas pikkas walgis
riidis Seal kuldses pärli linna sees. Weel kaugelt
pisut kuulwad siis, Kui ukse taga nutwad wiis.
17. Weel waatkem kord kõig' kümne peale,
Kust hakkasid nad tulema: Nad astusid kõik elu
teele, Ja lambid käes neil olid ka, Neil kõigil
oli püha hool, Ja waatsid taewa pool'.
18. Wiis neitsid aga targast' käisid, Neil
lambid hästi põlesid; S i i n käies nad kõik maha
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jätsid, Maailma ärasalgasid. Koik söömist, joomist riideid weel Ei liialt tarwitanud teel.
19. Wiis aga kõik siin kaasa wõtsid, Ja
wiitsid aega ilmaga; Nad usklikuiks siin ennast
kiitsid, Ei lampidest nad hoolind ka. See läbi
hooletumaks jäid, Kui wahest teistest kiitust said.
20. Ja wiimaks neil siis ära lõppes, Koik
usu eli südamest;Lamp suitscdes weel pisut põles,
Sai elu hoopis õtsa seest; Küll pärast kahetseda
said Kui ukse taha wälja jäid.
20. Nad ehniatates ümber waatsid, Ei näinud enam õdesid: Siis nuttes silmad kinni katsid,
Kui põrgu leegid põlesid. Nüüd otsas oli armuaeg, Ja hukatuses nende paik.
22. Küll kibedaste kahetsesid Siis suure häda
walu sees; Weel ukse taga ringi waatsid, Mis
lukku pandud nende ees; Siis koputates hüüdsid
ka: „Tee lahti Issand, Issand S a ! "
24. Siis ütles heal: „Ei mina tunne, Kust
seltsist teie olete; Oh teie äraneetud minge Nüüd
igawese tulesse. Siis hirmsa hinge waluga Nad
pidid ära minema.
24. Oh Jumal! küll on wilets lugu, Kui
hooletuses elame, See kuninglik ja preestri sugu,
Mis Jumala ees oleme. Nii hoolimatuks, tuimaks
saab, Et Jumal teda äraneab.
W i i s i l : Ch Jumal! waata heldeste, nr. 196.

7 2 . £ ) h patt, oh kuida oled sa Peält näha
nõnda ilus; Küll rahwas mängib sinuga S u all
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kui puude wilus, Kus lapsed lauldes mängiwad,
Ja oma aega wiidawad, See kõik neil armas ilus.
2. Kui ilus patu karikas, Mis rahwas hulgal
joowad, See seisab kurja waimu käes, Kust hinged surma saawad. Need kõik, kes ühtlas' joowad
seal, Ja ahnest' neel^wad ikka peäl', Need surma

sisse joowad.
3. Surm kannab kihwti keele peal, Ja terawad ta hambad: Ta nõelab ussi kombel teal, Ja
surmawad ta haawad. Ei nõder temast jagu saa,
Ei ükski teda wõida ka, Kes Kristuses ei ela.
4. See aga üksi wõimust saab, Kes were
lippu kannab, Kes risti alla usus lääb, Tall
sellel jõudu annab. Sel were täht on südames,
Ja were pitser otsa ees, Hing pestud Talle weres.
5. Se ehitatud Talle pruut See wõidab kurja
ära; Kes risti peal sai kihlatud, Sel antaks'
Peiu wara! See wõidab patu kurjuse, See
wõidu palmid kannab käe Ja laulab: püha! püha!
Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha, nr. 143.

7 3 . 9JJis on siin inimese elu? Ta pole muud,
kui wiletsus! Ta tunneb järgest' ihu walu, Tal
ühtepuhku kurwastus Ta ihu rammu wäheneb,
Surm ligemale läheneb.
2. Ta süda on kui kõwa kalju J a teras',
raua sarnane; Ta ajab oma õigust palju, Ei
tunne, et on patune. Ta sees on kuri patu juur,
Sest on ta oma õigus suur.
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3. Oh inimine! wöta sina Nüüd ennast läbi
katsuda, Wõi arwad sina, et sa nõnda WSid i l mast äralahkuda, Et ütled: „Kus kõik lähewad,
Eks mull' siis seal ka ole maad?!"
4. Oh sõber, sõber, armas sõber! See lugu
tõest on nõnda siin, Et kõige elu on siin köwer,
Kel wõeras Iesu surm ja piin; Kes ilma rõõmus
elawad, Need Iesust halwaks pidawad.
5. Oh hing! kus tahad sa siis minna Kui
Iesus ütleb sinule: „Ma sind ei tunne, minne
sinna, Kus kurat ja ta inglidke?" Siis lõppend
armuandmine Ja hakkab kohtumõistmine.
6. See aeg saab tõest' jõudma kätte, Kus
kõik naer peab lõppema; Kui Issand wõtab kohut
ette, Siis saab Ta kurje nuhtlema Kes Teda ära
salganud, Ta armu ärapölganud.
7. Eks Issand ole sõna läbi Küll selgest'
wõtnud kuuluta: „Kes armu põlgab, sel saab
häbi Ja peab hukkaminema! Siis kurjad peawad
hulguma, Kui wagad saawad hõiskama.
Wiisil: Nüüd ristirahwas laulaqc, nr. 206.

7 4 * M a mõtlen järgest' selle peal': Mis on
siin inimene? Ta loodab oma rammu peal', Kui
oleks igawene. Ei surma peal' ta mõtlegi; Ei
oma hingest hooligi, — Ta on nii surn'd ja
pime.
2. Laps sünnib siia ilmale, Ja on nii wäeti,
nõder; Siis aega mööda kaswab see, Ja Iesus
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on ta sõber; Tal annab meelemõistuse, Koik aega
mööda targaste, Ja kõik muud, mis tal tarwis.
3. Oh inimene.' mis sa siis Su Loojal^ see
eest annad? Missugune su eluwiis? Kas Teda sa
ka tänad? Oh anna südand Temal' sa, Ta seda
ostnud werega, Kui su eest ristis suri.
4. See on suur wiga, et ei sa S u südand
Loojal' anna; Sa wõtad julge meelega Ta armu
wastu panna. Oh mõtle inimese põrm, Et see
on helde Looja arm, Kes sulle elu annud.
5. Sa wahest kiitled selle peäl': „Ma olen
noor ja ilus Ja mul on wäga kena heäl, Hea
terwis käes ja rikkus. Küll pea sinu ilu kaub
Ja sinu kõrkus alla waub, Kui haua põrmu langed.
6. Miks wõtad sa oh inime End uhkekst' ehitada? Sa oled muld ja põrmuke, Pea saad sa
kõduneda; Kui puhub surma tuulehoog, See wiib
sind nii kui wetewoog, Et aset tunta enam.
7. Kus siis su auu ja ilu jääb Kui surm
sind ära korjab? Kui õis, mis külmas närtf'ma
lääb, Nii surma hirm sind warjab! Siis halwaks
jääb maailmas kõik, Kui kätte jõuab wiimne käik,
— Kes on siis sinu saatja?!
8. Oh inimene! mõtle sa Nüüd järel' — ja
saa targaks; Mikspärast ilmas elad sa? Kas maailm jääb sull' waraks? Oh hing! ei leita ilma
seest Üht wara, mis jääks igawest', — Kõik on
siin üirikene!
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9. Oh hing! nüüd mStle järele, Kas on see
sõna tõsi? Wõi arwad, et kõik tühi see Mis Jesus
rääkind isi J a kinnitanud wandega, Et ilm saab
ära lõppema, J a tules hukka saama.
10. Mis ilmas on, see kaub kõik J a lõpeb
wiimaks ära; Meil' ei jää muud kui taewariik,
J a igawene wara. Kui siin me' usus elanud,
Maailma ärasalganud J a Iesust nõudnud taga.
1 1 . Kui Iesust wastu wõtad sa Siin oma
südamesse, Maailma ära põlgad ka J a lööd su
liha risti; J a ehk küll ilmas elad weel, S u meel
on taewas ülewel — Maailm on sulle wõeras.
12. Oh hing! kui ennast oled nüüd S u Iesul' omaks annud, Maailma ärasalganud J a sellel'
wõeraks jäänud, Siis palu Iesust lõpmata, Et
Ta sull' jõudu annaks ka Koik kurja ärawõtta.
13. Oh hing! ehk arwad, et see sul On kerge
tee siin käia? Wõi mõtled, et on hõlbus küll Siit
taewa voole minna! Ma ütlen: Armas hingeke,
Kui tunned selle elu-tee — Oh! see on wäga kitsas.
14. Oh hing! kui tahad tõeste Siin elu«tecd
nüüd käia, Küll sina siis näed selgeste, Mis selle
tee peal tunda: Ei roosid kaswa selle peal, Ta
ohakatest umbne teal, J a pistwad kibuwitsad.
15. Kui oleks see üks röömu-tee, Mis taewariiki läheb, Siis oleks wäga rohkeste Teekäijaid
seal peal näha; Nüüd aga arwast leitakse Neid,
kes seal lähwad edasi, Et õndsaks saada tahtwad.
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16. Küll palju on, kes mötlewad Ka ükskord
taewa saada; Nad Issand, Issand, ütlcwad, Ei
W0i see fiisgi aita, Waid see, kes Isa tahtmist
teeb, Ja usu sisse ikka jääb, See peab õndsaks
saama.
17. Küll palju on, kes hakkawad S i i n kitsast
teed ka käima; Nad seda kergeks arwawad, —
Pea aga jääwad seisma. Kui rist neil' tuleb
wastu sealt, Siis pöörwad ümber kanna pealt,
Ja jätawad kõik maha.
18. Oh hinged! wdtke walwata Ja palwes
kindlaks jääda, Kui patt teid püüab kiusata, I l m ,
liha hukutada; Ehk kawal kurat ise ka Teid tahab
wörku mässida, — Siis hüüdkem Iesust appi.
19. Oh hinged! olge kärmed nüüd, Ja ärge
aega wiitke, Waid nõudke taga taewa hüüd, Ja
patu himud jätke. Teil'olgu Iesus südames, Et
kõnedes ja tegudes Uus elu oleks näha.
W i i f i l : Nüüd olen mina põhja leidnud, nr. 143.

7 5 . £Dh ristirahwas! mõtle, mõtle Nüüd oma
elu järele: Kus on see paik, kus surmas saate,
Kas taewa, ellik põrgusse? Kes oma usku naerawad, Need wiimfelt hukka lähemad.
L. Oh armas hing! sa wötad öelda: „Eks
mina ole ristitud? Ja ristirahwa seadust mööda
Ma ikka olen elanud: Ma waestel' palju head
teind, Ka kirikus ja laual käind!"
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3. Oh armas ristiinimene! Kas arwad, et
sest küll ju said, Et ristiinimese nime S a kannad,
kirjus, laual käid?! Ei vennakene, sest weel saa
— Sul peab usk ka olema.
4. Eks mitu ole nõnda teinud, Kes kirikus
ja laual käind'. Et kui sealt jälle äratulnud, On
seda julgem pattu teind?! Eks mitmed joo ja
warasta? Eks mitmed riidle, waleta?
5. Oh armas hing! kas siis sest nimest Peaks
weel sull' kasu olema ®ui oled pattu julgest meelest Siin jälle wõtnud teha sa? Siis Iesu armu
põlgad sa, J a tallad Ta werd jalgega.
6. Oh hing! ei Jesus pole mitte Siin patuteenriks tulnud sull'; S a ütled: eks ju mitu ole
Ka enne pattu teinud küll? J a siisgi Issand armuga
Neid omaks lapsiks wõtnud ka.
7. Jah, Jesus hüüab: „Tulge, tulge Mu
juure kõik, kes eksijad, J a oma patu-häda tundke
Koik, kes mult armu otsiwad; Ma annan pattu
andeks nüüd Neil', kes siin tundwad omad süüd.
8. Ta on küll helde, armuline Neil', kes siin
armu otsiwad, Ka wali kohtumõistja neile Kes
Teda ärapõlgawad, Neid lükkab Tema igawest'
Seal ära oma pale eest.
9. Kes arwawad, et ikka wõiwad Siin kahte
härrat teenida, Et patu elu armastawad Siin ühtlase weel Iesuga: Nad wahest laulwad, loewad,

J a siisgi Iesust salgawad.
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10. Küll inimesed tahtwad wäga Siin julgest'
pattu teenida; Ja siisgi loodawad weel seda, Et
saaksid wiimaks taewa ka. Kes tahab saada taewasse, See andku südand Iesule.
Wiisil: Ma waene muld lcs pattu teinud, nr, 138.

7 o * D h kuule kadund tallekene, Oh kuule, tule
tagasi; Sind ootab armas Iesukene — S a põrgu
teed käid edasi, Oh kuule, kui sind hüütakse Weel
armsa rohu-maadele.
2. Sind hüüab kutsub Iesukene S u armas
helde karjane, Ja ütleb: Minu armukene, Mu eest
oh ära põgene. Waat' hundi karjad ootwad sind,
Oh talleke, et kuule mind!
3. Mis heal see on, mis hüüab waljust, Mis
metsas orus kolab seal, Mis lõhub läbi kiwist,
kaljust? — Weel lambad eksi-teede peäl. Oh lambukesed, tulge nüüd Ja kahetsege oma süüd.
4. Oh lambuke, oh kuule, kuule! Miks lähed
metsa kaugele? Ma hüüan nuttes: Tule, tule!
Weel minu rohu-maadele, Kus lambad sööwad
rõõmsast' seal, Ja talled mäng'wad muru peal.
5. Ei sina aga hooli sellest, Kui wahid smd
küll hüüawad; Küll karjatse heal kõlab kõrgest,
Ta käsud kõiki kutsuwad; Oh tulge, tulge tagasi
—- Miks lähte metsa wägise?!
6. Ei aga ilmas sa ei kuule, Kui haledaste
hüütaks' sind; Miks magad ikka ja ei tule, Sind
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ootab Peiu armu rind — : Oh kadund tall, oh
kuule mind, Ma tahan õndsaks teha sind.
7. Miks wiiwid sa, oh lambukene, J a iialgi
ei kuule sa? Sa oled minu armukene, Sind otsin
suure waluga. Eks sind mu heäl ei liiguta,
Kui ma sind otsin nutuga?
8. Mu okaskroon ja were-haawad, Mu walu,
waew ja kibe piin, Need suured hirmsad tautud
uaelad, Mis käsist jalgust löödud siin. Need were
rennid, were jõed Need peasiwad teid, oh wennad öed!
9. Oh tulge, kadund tallekesed, Ma kutsun
teid weel tagasi; Oh tulge teie wäetikesed, Teid
just ma taga otsingi. Mu pehmed armuandjad
käed Teid wastu wõtwad, wennad õed.
10. Oh kuulge kadund lambukesed, Ma hüüan,
kutsun, palun teid; Sest tulge taewa taimekesed,
Teid ootab minu armu rind. Kui ruttate nüüd
tulema, Siis saate taewas olema.
Wiisil: Nüüd olen mina põhja leidnud, nv. 141.

7 7 . *Dh rahu tütred, wõtke waata See püha
were Peiu peäl', Kes meid siit tahab sinna
saata, Kus laulwad püha! püha! seal Koik pühad
paradiisi sees See püha ohwri Talle ees.
2. Oh rahu tütred, wõtke jõuda S i i t Pabeli
maalt rutuga, Ja taewariiki taga nõuda Siin
suure igatsusega. Kes käiwad risti waewa all,
Seal laulwad kiitust Issandal'.

7«
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3. Oh rahu tütred, tulge, tulge, Ja Siiouisse rutake! Kust kuuldaks' ingli kand l i heale
Ja Talle laulu lauldakse. Nüüd, kui teid waljust' hüütakse, Siis rutake nüüd kärmeste!
4. Oh tulge, lähme Siionisse, Oh armsad
wennad, armsad õed, See taewa Kanaani maa
sisse, Kus jookswad püha elu-jöed. Seal õndsad
rõõmsast' elawad — Kus uued laulud kõlawad
5. Kes Siionisse sisse läinud Siit häda orust
waewa maalt, Siin kitsast elu-teed nad käinud,
Nüüd on nad peasend waewa alt; Nad õhkades
siit tulewad Ja Siionisse lähewad.
W i i s i l : Nüüd hing'wad inimesed, nr. 117.

/ 8 . 23eel armu jõed jookswad Ja armu wälja
andwad, Kes aga tahawad; Oh tulge ligi lapsed,
Oh tulge wanad hallid, Kõik wõite saada elu, head.
2. Weel püha armu ema Küll hüüab, kutsub
täna Kõik haigeid wigaseid: „Oh wõtke elu-manna,
Mis teile käsk ei anna, — Oh tulge arad, kartlikud.
3. Sa ikka nuttes küsid: Kas wõetaks' wastu
waesid? Kust leian armu weel? Sa armas hing,
oh kuule, Sind Iesus kutsub: „Tule!" Ta juures
on full' armu küll.
4. Ehk sa küll Teda põlgad Ja tihti ärasalgad Siin kurja eluga; Ta siisgi weel sind
hüüab Ja kadund lapsi püüab Kõik oma sülle
koguda.

Äratuseks valu unest.

5. Küll palju lapsi kadund J a pori hauku
wajund, Kui emis mudasse; Kes küll on puhtaks
pestud, J a weres walgeks tehtud, — End roojaseks teind uueste.
6. See kallis pulma riie, J a kuldne kaela
ehe J a lapse põlwe waim, Kui alandlikult tulid,
Jesuse juures olid — S a palwes. Kus see jäänud on.
7. See armastuse tuli, See magus armu eli,
Mis südand sulatas; See kallis taewa wara Koik
kadund juba ära, J a tühi süda kohiseb.
8. Nüüd süda tunneb walu, Et wana patu
elu S a ajad edasi! Koik himud peale käiwad J a
-

südand tuimaks teewad, Kõik armastus on kadunud.
9. Ei saa S^ust enam osa,Mul halwaks jäänd
Su koda, Sa kaebad sageste, Sa wiidad aega
ära, Kus tühi ilma kära. Su süda tallatud kui tee.
10. Kui tahad osa saada, Siis südand läbi
waata, Küll üsna põhjani; Kui oled pühas kojas,
Wõi ehk ka palwemajas, Siis mdtle: Kolgata on siin.
11. Kui kõrwad kuulwad jutlust, Siis süda
olgu murtud, Ja maha rõhutud, Kui põld, mis
läbi küntud, Ja hästi pehmeks tehtud, Kus seeme
ruttu idaneb
12. Kui tahad õndsaks saada, Ja taewa seltsis laulda, Siis palu Jesukest, Et süda ära sulab, Ja patu walu lõpeb, Ja armastuses süda keeb.
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13. Kui oled tuim ja leige Ja isemeelne,
õige, Ei lepi teistega, Siis lrana madu aga Su
südames on wäga — Sa toidad teda tubliste.
14. Sa seda järge leiad Küll wiimaks, ja
siis hüüad: Kõik hilja, hilja on! Su lampis pole
eli. Kui juba Peigmees tuli — Siis mööda läinud sinu õnn.
15. Oh tulge jookstes, wõtke Koik lambid
rutust' kätte Ja täitke eliga; Kõik ilma pühkmed
jätke, Peigmehe wastu tõtke, Ja lambid põlegu
teil ka.
16. Mis teed sa waene aga, Kui uutad utse
taga Siis wiie neitsiga? Siis hüüad: „andke eli,
Meil kustub ära tuli, Oh häda! nüüd jään hiljaks ma.
W i i s i l : Oh Issa taewa riigi sees, nr. 128.

7 9 . O h Issand! küll Su armu heal Meid hüüab
kõiki siin ja seal; Ei siisgi ükski hooli sest, Ei
taha pöörda patu teest, Et küll peast jala tallani,
Ei kellegil head ühtigi.
2. Su rahwas, Jumal, hukka läind, Ehk
Sina küll meil' head teind, Koik oleme Sind põlganud, S u kasud halwaks pidanud; Sest hirmu
tunneme kõik nüüd, Et meil nii wäga palju süüd.
3. Sest langeme nüüd põlwili, Ei tohi tõsta
silmigi S u poole üles häbita, Oh Jumal, Jumal
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halasta! Meid waesid ära põlga weel, Oh olgu
S i l l meist hale meel!
4. Kui Sina lähed kohtusse, Ei jää küll
ükski järele: Meil' kõikidel saab mõistetud, Kuis
oleme siin teeninud. Oh kuhu peame minema
Siis oma suure hädaga'^!
5. Oh Jesus Õnnistegija.' S u werega meid
lepita; Sa oled surnud meie eest, Sest armu
saame Sinn käest. Sa andeksandmist tõutad Neil',
kes nüüd patust pöörawad.
6. Seks anna meile armu nüüd, Et kahetscme omad süüd, Oh wõta, Issand, aidata Meid
oma püha Waimuga, Meid tõmba S u pool' wagcwast', Ja keela pattu tegemast.
7. Sest jäägu, wennad, maha siis Meist täna
kõik see wana wiis; Nüüd saagu uueks meie meel.
Et Jumal pakub armu weel. Kes jääb siin patust pöörmata, See läheb hukka armuta!
8. Meid, Jumal, ära nuhtle weel, S u l pole
iial hea meel, Et see, kes hõel, peab surema,
Waid et ta peab elama. Seepärast, Issand,
halasta Nüüd meie peale armuga.
8. Sind palume ka härdaste: Oh õnnista kõik
meie töö. Et wilja kannaks meie maa, Seks
anna sooja, wihma ka. Oh keela waesust, nälja
healt, Ja rõõmusta S u rahwa meelt.

10. Head walitsust meil' anna ka, Et rahus
elaks meie maa, Siis elab rõõmsast' Sinu ees
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Koik rahwas õnnistuse sees Kui õigust igaühele
Ka kohtu poolest tehakse.
11. Kui tuleb surma tunnike, Siis jõua
appi heldeste, Ja korista meid õndsaste Su rõõm»
riiki järgeste; Siis on kõik häda lõpetud, Kui
taewas saame rõõmustud.
W i i s i l : Kes Jumalat mi loseb tcha, nr. 143.

8 0 * Uuli Jesus waatab haledaste Nii mitme
waese hinge peal, J a halastaks küll nende peale,
Kes kõnniwad weel patu teel; Ta wiiks neid
rõõmu riigisse, J a igawese rahusse.
2. Ta lautab küll kõige päewa Weel armu
käed laiale; Ta teab nende hinge waewa, Mis
patt neil teinud liiaste. Sest sirutab Ta omad
käed Ja hüüab: „Tulge wennad, õed!"
3. Et tulge, wõtke mis teil waja, Ma annan teil' kõik rohkeste! Miks raiskate kõik eluaja
Siin kuradi ja patule? Oh hinged! jätkem maha
nüüd Maailma wara auu ja hüüd.
4. Küll Jesus hüüab: „Tulge, tulge M u
juure kõik, kes koormatud, Ja minu armu kutsmist kuulge Koik, kes on raskest' waewatud. M u
käest saab rasu, hingamist Siin ilmas ja seal
igawest'.
5. Oh Jesus! küll Sa hüüad lahkest' Meid
oma armsa healega, Ja kutsud kõiki ilma kõrbest
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Siit Kanaani tulema.
Meid isamaale ülesse.
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Sa juhatad siit armsaste

6. J a siisgi mitu hinge jääwad Weel patu
uncs magama; Nii lähwad mööda ööd ja päewad,
J a wõtwad Iesust põlgada. Neil armas üksms
sce maailm, J a süda on neil tuim ja külm.
7, Oh Jesus! wõta halastada Nüüd iga
waese hinge peäl', Kes weel ei tunne oma häda
Siin selle kurja ilma peal, Oh aita, et kõik pööraks weel, J a hakkaks käima elu-teel!
W i i s i l ^ Jumal maa ja taewa Looja, nr. 174.

8 1 . 3)!is on kõik maailma i l u , Mis siin paistab silma ees? Pole muud kui waew ja walu,
Kus on inimesed sees; Täna rõõmus elu siin,
Homme walu. waew ja piin!
2. I l m on siin kui lillikene, Mis siin näikse
iluga, Haur ja põrm, ja tolmukene, Mis kaub
silma pilguga, Wäljast ilus waadata, Seest on
wiha maitseda.
3. I l m kõik oma imedega On kui kena rohuaed; Sui seal õitseb lillidega, Siis kui päewapaiste aeg Lõpeb ära sui ja päe, Siis on külm
ja talwe käe.
4. Wäljaspidi ilm on ilus. Kuld ja hõbe,
samet, siid Aga seest poolt on ta walus, Kurjus,
hõelus, waen ja riid, Wäljas poolt on ilus õun,
Aga seestpoolt mädand on.
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5. Ilma kobarad on wihad, Mis ta külges
kaswawad, Aga ufkmatad neid kuiwad, Ahnest
sisse ahmiwad, Elawad siin rõõmu sees, Kui neil
ilma mängid ees.
6. Aga ükskord lõpeb ära Ilm, mis pole
jäädaw siin, Kus on siis ta lust ja lvara Kui on
käes ju surma piin Ei siis maitse enant muud:
Külma weega kasta suud.'
7. Siis on taganenud sõbrad Himu, lusti,
rõõmuga! Kui on luud ja liikmed nõdrad Surma
häda, waluga Hing on patu koorma all Tunneb
waewa, walu seal.
8. Ei ta enam salli ilma, Ei lust enam
maitse ka; Nutu wesi katab silma, Mis patt wõiund kuiwata. Süda sula, silmad wees, Kui hing
furma walu sees.
9. Ei surm hüüa kui ta tuleb, Ei ta anna
kuulda healt, Kui ju surma säde põleb, Surma
lamp ju paistab seal. Surma mõek on teraw
mõek, Lõikab noored wanad kõik.
10. Oh
wennad, öed!
surma külmad
on kole surma

seepärast walmistage, Walmistage
Omad lambid korral seadke, Ligi
käed Kui on pime surma tee, Siis
öö!

П . Oh nüüd paranda weel elu Täna, kui
weel terwis käe Pca sind katab haua wilu, Kui
lääd külma mullasse; Siis on hilja hilja kõik,
Kui on haudas ju su paik.
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12. Weel ma ükskord hüüan, sõbrad, Armsad wennad, armsad öed! Ärge olge palwes laisad, Walwage kõik päewad, ööd, Et kui ihu mulda
tääb, Hing siis Iesust taewas näeb.
Wiisil: Oh wõitlejad! et Taiqe seale, nr. 141.

O Ä * 0 h maa, oh maa, oh maa, oh kuule! Oh
kuule heäled hüüawad: „Koik rahwas maa peäl
ligi tulge, Kes iial aga jõuawad. Oh jöudke,
tulge kärmeste, Nüüd on we^l aeg et peasete.
2. Oh kuulge inimeste hulgad, Ja waatke
ümberringi kõik: Suur kõue tohin, kanged wälgud,
— Pea lopcb kõige elu-käik. — Kes patu kõrbes kõnnite, Pea on teil wiimne tunnike.
3. Waat alla weereb juba päike, Pea wiimne
minut kõigil käe; Siis kahju tunneb suur ja wäike,
Kui köigll käes on wiimne päe. Siis tuli, wääwel tilkuwad, Maa meri kokku sulawad.
4. Siis tuli tuiskab, taewas ratsud, Kui
maa ja meri põlewad, Ja igaüks siis paika otsib,
Kui lõunest, põhjast tulewad.
Siis hüüdwad
waljust': „Katke nüüd Mäekingud; — mättad
matke meid!"
5. Siis walu pärast rikas, waene, Küll kibedaste nutawad; Kas olgu mees, ehk olgu naene,
Kõik kohtu ette ruttawad. Siis igaüks saab kätte
seal. Nii kui ta teinud ilma peal.

84

Äratuseks patu unest.
Wiisil: Mu jõud, Sind tahan armatseda, nr. 141.

oi* Dl) kuulge armsad neitsikefed: Oh tulge
Talle pulmale! Weel hüüdwad taewa inglikesed:
Oh andke südand Peiule — Kuld sõrmust annab
kätte seal Teil' Peigmees — pitseriks käe peal.
2. Seal ootwad pulmaliste hulgad Siit maa
pealt pruuti tulewad; Pea saamad näha pruudi
silmad Ka riided malmis olewad. Seal kõik on
enne walmistud, Kui pruut on ilmast ilmunud.
3. Miks magate, oh neitsikesed? Miks magate
siin elu-teel? Oh armsad Talle pruudikesed, Nüüd
pakutakse eli weel. Oh pange lambid põlema, Pea
Peigmees ruttab tulema.
4. Kui wiimsc päewa
waljust hüüdma pilwe peal,
astun, Kui olen ülestõusnud
mult kohtu ees: Kuis elasid

kohtu pasun Saab
Ka mina kohtu ette
teal. Seal küsitaks'
maailma sees?

5. Siis kostan püha Jumalale. Needmise
põlwes käisin seal; Ma nõudsin oma püha Talle,
Kes mu eest suri risti peal. Kui kurjad himud
tõusid sees. Neid wõitsin Talle were wäes.
7. Ma astun kohtu järje ette, Ja waatan,
kuida lugu seal, Seal maksetakse kõigil kätte, Mis
keegi teinud ilma peal. Seal iga liige walu saab,
Kes siin nüüd oma tahtmist teeb.
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Wiisil: Ma tänan Sind et oled mind, nr. 21.

8 4 * Ot) ärka, ärka inime Ja tule surmast
wälja! Sa aga oled unine, Miks surmaga teed
nalja?
2. Sa magad surma katte all, — Oh kuule
inimene! Patt, ilma lust, rööm magus sull',
Suus pruugid Isa nime.
3. Sa magad surma rüpe sees, Oh ära
aega wiida! Ma ütlen, hing, et surm siis ees,
.— Oh ära aega wiida!
4. Surm murrab maha mis on ees, Kas
olgu noor ehk wana, Kas olgu tugew priske mees,
Ei tema armu anna.
5. Oh kuule, armas hingeke: Oh ära aega
wiida! Sull' tuleb kibe surma tee, — Sest wõta
walmistada.
6. Sa mängid surma ussiga, Pea jalge ümber mässid, Kui tühje ilma asjega Sa wiimaks
ära wässid.
7. Siis tuleb sulle kibe aeg — Oh kuule
inimene, Sull' hakkab peale walu, waew, Mis
jäädaw igawene.
8. Waat' surma kaenlas magad fa, Oh waene
inimene! Sa wiidad aega patuga, Oh armas hingekene!
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9. Oh mõtle aegsast' järele: Su hing on
wäga kallis; Sind kutsutaks Talle pulmale, End
pane ruttu walmis.
10. Aeg lõpeb pea õtsa käest, Sa walmis
panemata;' Mis teed siis omast nõdrast wäest, Kui
kutstaks' kogemata.
11. Oh täna, täna pööra nüüd, Siis wõid
weel armu sada Ja kahetsetes oma süüd, Nüüd
Iesust appi hüüa.
W i i s i l : Ma tulen taewast ülcwelt, nr. 38.

8 5 . K ü l l wahid hüüdwad waljuste: „Oh tõuske,
tõuske ülesse, Ja rutake nüüd kärmeste Ka oma
Peiu pulmale!
2. See pulma päew on ootmas tõest', Mis
seadnud Issand Jesus Krist Siin oma armsa
pruudile Ja hinge armukesele.
3. Siis tuleb hinge Peiuke Ja kosib pruuti
omale; Siis on kõik pulmalised seal, Mis kutfund
armsa Iesu heal.
4. Siis pulmalised rõõmuga Seal saawad
sisse minema, Ja laulawad siis rõõmsaste Seal
püha! püha! Tallele.
5. Seal on siis hinged rõõmu sees Koik püha
Isa pale ees, Nad walgis riidis kõnniwad Ja
pühas ehtes seisawad.
6. Nad sööwad manna elu puust Ja joowad
elu jõe suust, Neil' paistab taewa linna päe, J a
palmi oksad nende käe.
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7. Seal kõnniwad kuld uulitsas, Ja kullast
kroonid nende peas; Ka pühad inglid' mängiwad,
Ja õndsad hulgad laulawad.
8. Oh tõuske tõuske ülesse, Miks magate weel
julgeste? Sest armu aeg see lõpeb pea, M i l
ükski enam sisse saa.
9. Nüüd hüüab waljust' Iesu heal, See
kõlab kõige ilma peal, Ja ütleb; jätke patu und,
Pea tuleb teile wiimne tund!
Wiisil: Sind Issand Jumal liidame, nr. 30.

OO* T a , Jesus, oled wägew mees, Kõik rahwas on siin Sinu ees Kui tuhk ja muld, ehk
tolmuke, Kui närtsind lill ja õieke.
2. Kui udu haur ja suitsuke Kord paistab
meie silmasse, Ja hakist' ära kaub kõik — Nii
inimese elu käik.
3. Ta tõuseb kord kui roosike Ja õitseb wäga
kenaste; Kui käib tast üle furma-hoog, Siis on
ta kohe ussi roog.
4. Ei noore ilu, tugewus, Ei kesta ükski
surma suus, Siis ilu kadund, walu käes, Kui
murrab surm, see kange mees!
Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha, ni. 143.

8 7 * Äes kogub ilmas seda wara, Mis koi ja
rooste rikuwad, Mis warga küsi wõtab ära J a
aeg kõik õtsa lõpetab. Ehk mitmel küll siin wara
käe — Eks hing sest wiimaks ilma jäe?!
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2 Oh hing! et wõta uut nõuu ette, Ja kogu
wara taewasse, Ei ilma rikkus aita mitte Seal,
kus sa lähed Peagi; S u ülem rikkus olgu siin
Jesuse walu, surm ja piin.
3. Jesuse haawad olgu meile Siin warju
paigaks kõigile, Ja hinge pelgu-linnaks neile, Kes
waenlase käest peasete. Meil' olgu warjuks, katteks see Jesuse were kuueke.
Selsamal wiisil.

8 8 . >Dh kogu hing nüid seda wara, Mis kestab taewas igawest', Mis koi ei rooste riku ära,
Ei waras warasta sa tõest'; See on see jäädaw
pärandus Ja igawene warandus.
2. Kui paned tallel' seda wara Nüüd armu
ajal hoolega, Ja külwad seda seemet maha Siin
silma wee ja palwega, Kui lähed wilja lõikama,
Siis kogud wihku rõõmuga.
3. Siis tõstad hõiskades seal heale: M u põld
on rohkest' õnnistand, Sa annad kiitust Issandale, Kes piskust sulle palju ann'd. Kes külwanud siin nutuga, Need lõikawad seal rõõmuga.
4. Seal kantaks' rõõmsast nisu wihud Siis
taewa Isa aidasse; Koik haganad ja tühjad pihud, Need saawad põrgu tulesse. See tule leek
neid kõrwetab Ja igaweste kautab.
5. Neil õndsatel on wilja wihud, Mis nemad taewa kannawad, Ja kurjel haganad ja pi-

Äratuseks patu unest.

89

hud, Mis tules ära pölewad. Kõik õndsad taewas laulawad, Ja kurjad põrgus hulguwad.
6. Siis uskjail löppend silma wesi, Ja möödas nutu külwi aeg, Siis pühib Iesu armu käsi
Wett silmist, Nad on r00lnsad kõik; Nad saawad seda warandust, Mis kestab taewas igawest.
W i i f i l : Mu Iesus Jumal liha sees, nr. 30

о 9 * ©l) armsad usu-wennnad õed, Nüüd õhutage palwe süed, Et palwe tuli põleks teal Ööd
päelvad hinge alt'ri peal.
2. Oh waefed risti-rändajad J a Iesu armu
kerjajad, Kes halwas põlwes elate J a häda waewa
tunnete.
3. Kristuse were kuue sees On neil siin rahu
südames, Nad maitswad armu usu sees, Neil
taewa rõõm on südames.
4. Nad usus waatwad taewa pool, Neil südames on püha hool; Siin elu-tee peal kõndides
Nad käiwad Talle jälgedes.
5. Siin kõrbe-tee peal käiwad nad, Ja elumanna maitsewad; Nad elu-würsti warju all,
Neid hoiab kaitseb Were-Tall.
6. Neil kannatada raske on, Küll pea jõuab
etu kroon, Tee käijale saab rahu-maa, Kui lõ-

Petab siin reisi ta.
7. Käed risti pandud rinna peal, Kui waatab rasket koormat teal, Nii kõnnib Kanaani
Pool! See, kel on hinge eest ka hool.
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8. Kristuse püha were heal See hüüab Kolgata mäe peal. Oh tulge hinged, tulge weel,
Ma käin ju ise teie eel'.
9. Oh tulge nüüd ka joodikud, Ehk kes muud
pattu orjanud, Kes liha tahtmist täidate J a põrgu
poole tõttate.
10. Nüüd hüüab weel see armu heal, Mis
kõlab kõige ilma peal, Et kõik sest wõtaks märgata J a Patu unest ärgata.
11. See püha elu tuluke, Mis palwes P0leb alati, Oh seda hoia minu sees, Et poleks see
mu südames.
12. S u okaskroon, waew, walu piin Mu
hingel olgu elu wiin, Need were rennid, were
jõed Need peasiwad teid, oh wennad, õed.
13. Kõik palwe ohwri tuli tõest' See tuleb
Talle altarist; Kuld karwa eli jookseb sealt Kuld
putkede seest ülewelt.
14. Ehk küll siin palun põlwe peal, Mu
süda siiski taewas seal, Jesuse were kuue sees
Ma palun julgest' Isa ees.
15. Ma olen waene muld ja põrm, Oh aita
S a mind, kallis arm! Nüüd iga päew siin tahan
ma S u meelepärast elada.
16. Ma siisgi eksin ikka weel, Siin kurja
õela ilma peal; Mul patu juur on südames, Oh
püha Samaria mees!

Äratuseks patu unest.
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17. Ööd päewad fytan, palun ma, Mu
süda sulab nutuga, Ma hoigan, ägan walu sees,
Mu silmad pundund nutu wees.
gexexnia

nxtiu

£<xxx£xx jchreC.

Wiisil: ШйЪ surnu leha ulatame, nr. 37.

У 0 * „ A l a kõnnin küürus, hägan ka Ja hüüan:
rahwas ärka sa, Ja pane tähel' hoolega, Kus
lähed suure rutuga."
2. Nii hüüab prohwet, usu-mees See Ieremia silmawees; „Oh neitsit Siion, ärka sa, S u
lapsed saawad nõrkema."
3. „Teil puudub wilja wiina ka Ja naised
nutwad waluga; Nad hoidwad lapsi põlwe peal
— Küll hale nende nutu heal."
4. „ M u silmad nuttes kustuwad, Kui rahwa
häda llägewad, S<e uhke suur Jerusalem — Oh
waata, kui seal möllab surm!"
5. „Seal noored mehed langewad Ja moega
läbi surewad, Seal lapsed teewad padades, Ja
emad nutwad silmad wees."
6. Muist rahwas heinu hõlgi sööb, Ja tuli
üle linna lööb, Küll weri woolab uulitsal, Kus
hirmsast' tapetakse teal.
7. Prohwetid, preestrid tapetud, Kes olid
targast' õpetud, Seal sõmnku ja põrmu peal
Õn suured härrad olnud teal.
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8. Kõik kõrgem peenem sugu seal, Kel siid
ja sammet ihu peal, Nüüd tule leegid kateks faid,
Kes enne kallist rooga sõid.
9. Seal uhked neitsid nutawad, Kes pärlid,
kuld keed kannawad; Ierusalem, see nutab nüüd:
Kes kannab meie patu süüd?!
10. See noor ja ilus rahwas siis Mis õitses nii kui kena õis, Nüüd sureb tule leekides
J a nälgas, janus moega ees.
11. Siioni lapsed leinawad J a kibedaste nutawad, Et were-süü nüüd nende peal, Mis needmiseks sai neile seal.
12. Oh ristirahwas, kuule sa J a wöta elu
paranda, Waat^ kuida õige elipuu On ära murtud, kistud ju.
13. Oh karda sa uus Israel, Küll Jumal
nuhtleb pattu weel; Kui latw, ei oksad armu
saand, Nii ei saa ükski kuitrand künd.
V i i s i l : Su hing ob Iesus tehlu mind, nr. 37.

9 1 . K ü l l patu sobrad tuttawad Kord kibedaste
nutawad Seal põrgu tule leekides Ja kuradite

seltsi sees.

2. Seal hüüdmine on otsata Ja kole röökimine ka Kus kurjad hirmsa walu sees Ja igawene piin neil käes.
3. Seal kuradid neid kisuwad Ja paigast teise
wiskawad, Neil luud ja liikmed wenitakf' Ja põrgu,
tules kõrwetakj'.
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4. Oh seda walu, jälestust, Ja rasket hinge
ahastust, Mis tunneb waene hingeke, Kes kautanud Jesuse!
5. Siis kahetsewad waluga Koik eluaega asjäta, Et nad ei hoolind Iesusest, Ei Tema armu

kutsmisest.

Käöa heäled enne gevxxf<x£emnxa n>iinrist ärarikkuntist.
W i i s i l : Su hing, oh Jesus! tehlu mind, nr. 37.

9 H > Jerusalem, sa püha paik, Nüüd tuleb sulle
raske aeg, — Su prohwet, preester were sees,
J a ohkab, hägab silma wees.
2. Üks „häda, häda" hüüab seal, „Oh häda
tuleb sinu peäl', Sa waene linn Jerusalem!" Nii

hüüti seitse aastat sell'.
3. Küll häda hüüdjat keelati Ja piitsadega
pekseti, Ei sest ta wõtnud hoolida, Waid hüüdis
„häda" lõpmata.
4. Ja wiimaks, kui ta hüüdis weel: „Oh
häda ka mu enesel'! Siis hirmus häda tuli ka
Ja tappis rahwast — hüüdjat ka.
W i i s i l : Sce aeg on tõest' ulfe ees, nr. 206.

9 3 . Õ h kallis kuulus püha linn, Sa olid wäga
kena! „Küll sinu sees ma elaksin," Nii hüüdis
noor ja wana. Koik auu ja ilu, uhke meel See
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Wõttis wõimust rahwa peäl', Ja nõudsid üksnes
kurjust.
2. Küll Jumal kaua kannatas Ja näitas neile
armu; Ka sagedaste karistas, Ja andis neile hirmu;
Läks aga kurjus liiale, Siis ots sai püha linnale
Ja rahwas sai kõik hukka.
3. Nii sünnib ristirahwaa, Kui nad ci patust
pööra, Waid Iesu armu meelega Siin wõtwad
ärapõlg'da. Oh ärka rahwas üles nüüd Ja kahetse
su patu süüd, Et wõiksid armu saada:
Wiisil: Oh Jesus Kristus tule Sa, nr. 31.

9 4 . Õ h armas Jesus! halasta Siin iga waese
peäle ka, Uut südand anna kõigile, Et elaks üksnes Sinule.
2. Oh armas Issand, Sina tead Ja südamed meil läbi näed, Et hõelad, kurjad oleme, Ja
põrgu teed siin kõnnime.
3. Siin oma õigust ajame, Mis tah'me, kõik
peab sündima see. Koik patt ja ülekohuste On
rahwa meele järele.
4. Oh aita meid weel armust nüüd, Sest
meil on wäga palju süüd; Kõik ohkame siin häda
sees, Patt walitseb siin meie sees.
5. Mei' südamctest wõta Sa Kõik kurjust ära
lõpeta, Et patu paelust lahti saaks, Ja Sinu
omaks rahwaks jääks.
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6. Et alandus ja armastus Wõiks olla meie
warandus, Mu waimu silmad lahti tee, Et seletaks, kus oige tee.
7. Ka meie südand walgusta Su püha Waimu
armuga; Meid hoia seismast langemast, Ja tagasi
weel waatamast.
Wiisil: Ma tänan Sind, et oled mind, nr. 31.

9 5 * O h inime, miks oled tuim J a nõnda hoo»
limata? Küll pea näed, et lõpeb wõim, J a surm
saab sulle tõtma!
2. Nüüd wõta ennast walmista J a hoolsast'
ette waata, Et surm ei tuleks ootmata, Mis sind
wõiks hukka saata.
3. Ta mitmel' tulnud häkiste Ja koristand
ta ära, Weel enne, kui meel mõtelndke. Meid
Jumal fee eest hoia!

Voorte hingede äxatam\fe&&.
Wiisil: Oh ristirahwa kannata, nr. 2 l i .

9 u * JUH põgenege ära siit, Kus kibe waew ja
walu; Nüüd kutsutakse sinna teid, Kus igawene
elu. Küll oleks wiimselt kahju see, Kui ukse taha
jääksime, Et lampis pole eli.
2. Oh küll nüüd hüütaks' waljuste: Oh tõuske
rutust' üles, Ja tulge Talle pulmale, Miks wiiwiie weel unes?" Küll kärmest' härkawad siis
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Wiis, Ja lampi walmistawad siis, Kui hüütaks':
„Peigmees tuleb!"
3. „Oh tulge pulma kotta nüüd!" On armsa
Peiu kSne; „Seal woetaks' lahkest' wastu teid,
Kus rõõm on igawene. Wiis sisse minnes laulawad, Wiis ukse taga hulguwad Ja „hilja! hilja!"
hüüdwad.
4. Hing, ets sa pane tähele, Kui kurb ja
hale näha, Sest ära maga õhtuni — S u l päewa
töö on teha. Laisk siis on häda waewa sees,
Kui kärmetel suur wara käes, Mis taewa aitas

seisab.
5. Sa ütled: Noore põlwe sees M u l on weel
aega küllalt; Sest palju päiwi on weel ees, Saan
wanaks pööran ennast, Ka aega oli nendel ees, Kel
ükskord tühjad lambid käes, Ja koputades hüüdsid:
6. „Oh Issand! uks meil lahti tee, — Ja
sisse minna püüdwad; Jah kui ju elu ots on käe,
Siis „Issand, Issand hüüdwad, Oh tee meil uks
nüüd lahti S a , Ja lase nende juure ka, Kes juba
sisse läinud."
7. Nad haleduses näewad siis, Et kõik on
hiljaks jäänud; Seal pulma laual istwad wiis,
Kes kenast' ehitatud. Ei sinna .enam sisse saa,
Ei näe siin enam teisi ka; Nüüd hilja, hilja, hilja!
8. Kui kannad neitsi nime siin, Siis ära
aega wiida, Sest sulle tuleb kibe piin, Oh ära
ilma kiida. Kui wiiega siin seltsis käid Miks
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Wiimaks nendest maha jäid? Miks eli puudub
sinul?
9. Kui oled noor, miks põlgad sa Siin oma
kallist Peiu, Kes hüüab kutsub armuga: „Oh tulge,
tulge koju; Teid ehitan seal siidiga, Ja katan
walge riidega Ja mannaga teid söödan.
W i i s i l : M u jõud, Sind tahan armastada, nr. 453.

9 / * "toor inimene mõtleb nõnda: Ma olen noor
ja ilus ka; Vta wõin siin ilmas teha mõnda J a
siisgi wagast' elada. Wõin ilma rõõmu maitseda, J a wiimaks taewast pärida.
2. Noor inimene õitseb nõnda Kui rohuaedas
roosike; Ta wõtab tühja taga nõuda, J a elab
ilmas rõõmsaste. Oh! aga pea närtsib ta, J a
peab ilmast lahkuma.
3. Ei aita seal siis noorus, ilu, Ta peab
äranärtsima; Surm lõpetab pea tema elu, J a
peab hauda minema. Oh mõtelge see peale kõik,
Kus teie igawene paik.
W i i s i l : Sind Issand Jumal liidame, nr. 30.

9 8 . 23eel ruumi on, sest Jesuke Nüüd kutsub
kõiki pulmale; Ta hüüab ilma kõrbest neid, Et
sisse tuleks sedamaid.
2. Weel ruumi on, sest tõtake S i i t ilmast
taewa pulmale; Seal on meid ootmas walmis
kõik, Meid wõtab wastu hinge Peig.
4
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3. Weel ruumi on, oh minge nüüd Kõik waesed wennad õed siit, Ja jätke maha rikkust auu,
K0ik kõrkust uhkust tühja nSuu.
4. Weel ruumi on, ei ole täis See pulma
koda, kus ka käis Suur kuningas neid waatamas,
Kes pulma laual istumas.
5. Weel ruumi on, sest pulma päe Weel
kellegil ei ole käe, Kes siin weel alles elawad,
Ja nutu orus kõnniwad.
6. Weel ruumi on, oh Iefuke, Sa hüüad:
„Tulge pulmale, Kes aede ääres seisate, Tee
lahkmetel nõuu piate."
7. Weel ruumi on, oh totake, Peigmehe wastu
rutake! Pea tuleb kätte wiimne päe, Oh hoidke,
et ei hiljaks jäe!
8. Weel hüüab Iefus waljuste: Oh tulge,
tulge pulmale! End walmistage kärmeste, Ja
puhastage südame.
9. Teil riided olgu selgas ka, Mis pestud
Talle werega, Teil olgu käes ka reisi-kepp, Mis
toetab ja kindlaks teeb.
10. Käes olgu teil ka reisipass, Mis taewa
uksel küsitaks'; Seal seisab peale kirjutud: Iesuse
weres lunastud.
11. Särk olgu sul ka pauna sees, Mis pestud Talle were sees; Kui pulma kotta astute Siis
seda selga panete.
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Wiisil: Oh Jesus Kristus toit Sa, m. 31.

9 9 * Õh armas laps, nüüd tõtta sa Siit ilmast
ära rutuga, Ja ära aega wiida sa, Siin tühja
mulla põrmuga.
2. Oh ära waata liha peäl', Mis pea äranärtsib teal, Üks silmapilk, üks waluhoog, Siis
on su liha ussi roog.
3. Oh tõsta silmad taewa pool' Nüüd, kui
fa alles oled noor, Ja ole puhas neitsit siis, Küll
pea jõuad, kus said wiis.
4. Sind were Peigmees kosib nüüd, Ja annab
andeks kõik su süüd, S u mustad riided wõtab Ta
S u seljast ära kiskuda.
5. Ta annab puhta kuue sull', Ja ütleb:
Jäe nüüd pruudiks mull'; Kuld sõrmust pakub
sõrme T a , Ja siidi kingad jalga ka.
6. Sind hüüab pruudi nimega, Et pese r i i ded hoolega, Ja ehita end kenaste, Et kõlbad
pulma kojasse.
7. Siis risti piin, waew mööda läind, Kui
oled juba taewa saand, Siis püha rõõmu maitsed
sa Seal taewa pulmalistega.
8. Sa laulad õndsas põlwes siis: Oh püha
õnnis paradiis, Mis Iesu weres ehitud, Ja wägadele walmistud.
9. Siis kuuled inglid laulwad seal See taewa
kuldse kandli peal; Need pühad armu pasunad
Koik lauldes kokku kõlawad.
4'
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10. Seal mitmed kümned tuhanded, Koik
lauldes Loojat kiitwad need; Kes tuleb, siin said
kihlatud, Ja Talle pruudiks laulatud.
1 1 . Küll õnnis on see eluwiis Ja ilus ingli
lanlu wiis, Kui helde armsa ema piim, Ja magus elu-puude wiin.
12. Kui ilus on see elu-kroon, Mis neil seal
pähe pandud on; Ka palmi oksad on neil käes, Nad
walgis riidis Talle ees.
13. Oh laps, nüüd nõua sina ka, Et taewa
riiki saaksid sa; Kui silma weega külwad sa, Siis
rõõmuga saad lõikama.
14. Noor, kena ilus oled siis, Kui lauldakse
uus laulu wiis; Siis kõik see püha neitsi hulk
On rõõmsad, kui käes usu palk.
W i i s i l : Kes tahab tõest' armastada.

1 0 ( h S a ütled: Olen noor, sest aega Mul liha
järel elada; Ei wõta ma weel seda waewa Siin
oma liha surmata. Wõin rõõmsaste siin elada,
— Kui wanaks saan siis pööran ka.
2. Ma olen noor, sest on mul aega, Siin
ilma asju pruukida; Küll wiimaks saan ka armust
taewa, Seal laulma Talle pruudiga. Ma elan
nüüd weel rõõmsaste, Ja ehin ennast hoolsaste.
3. Ma olen noor, mind laske käia Siin liha
meele järele, Ja ärge seadke ette raja, Mis raske
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on MU lihale Las' liha esmalt rdõmu näeb; Siis
pööran, kui pea halliks jüab.
4. Ma olen noor ja priske, kena, M u l
rammu küll ja terwis käe; Wõin süüa, juua julgest' täna, Ei tule weel ju wiimne päe. Ma
elan siin weel rahu sees, M u l palju elu päiwi
ees.
5. Ma olen noor, weel tahan mina Siin
rikkust raha korjata; Ma olen noor, sest oma liha
Ma tahan uhkest' ehita. M u l i l u , auu, rööm
armas on, Ja uhked ehted minu õnn.
6. „ M a olen noor," sa ütled seda, „ M u l
on weel aastaid rohkeste; Ei ole mul siin ilmas
häda, Wõin elada, siin julgeste. N i i julge ära
ole sa — Su wiimne ots on teadmata.
7. Küll julge oli jünger Iudas, Kui Iesust
ära müinud ta; Kolmkümmend hõbe-tükki kaasas
Ta kandis esmalt rõõmuga. Ta elu aga kitsaks
läks, Mis lõpetas üks nöör ja oks.
8. „ M a olen noor!" — oh ära ütle Siin
julge liha meelega; oh eks sa seda järela mõtle:
Surm laseb järsku noolega. Eks mitmed surnud
tules, wees, Ja mõned järsku walu fees?!
9. Küll surm, see ootamata wõeras Wõib
tulla järsku salaj; Ta waritseb kui öösel waras,
Ja jookseb ära waraga. , Nii tuleb ootaniala
surm — Noort lille murrab, mis on põrm.
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10. S a oled noor — ma ütlen Sulle: Oh
ära wiida aega S a ! Mu meel su parast wäga
hale S a mängid surma ussiga; S u noore elu
juured ta Siin sööb ja närib salaja!
11. Ei aita siin su ütlemine: Ma olen alles
wäga noor! Siis kaub kõik tühi kiitlemine, S a
surma käes kui tühi koor. Siis närisid ära nii
kui öis, Kui surma tuul su üle käis.
12. Siis ihu langeb alla hauda, Mis juba
haiseb kirstu fees; Hing kutsutakse kohtu lauda,
Kus kõik su patud kirjas ees, S u lust, rööm,
uhke elu ka Siis lõppend surma waluga.
13. Siis rõõmu elu asemele On tulnud walu
nutt ja waew; S a ise ütled enesele: Nüüd otsas
noore põlwe aeg! Ei enam seda kätte saa, Mis
kadund kerge meelega!
14. Oh kuulge, nüüd ma ütlen teile, Mu
armsad noored wenad öed: Surm tuleb tõest'
kätte teile, Kus rinna peale pandaks' käed; Kui
ihu rammu lõppend kõik, Siis käes on kibe surma
käik.

Tgaiu kahetsemisest.
Wiisil: Ma waene muld М pattu teinud, m. 453.

1 0 1 * M a tulen nuttes Sinu ette, S u jalge
ümber hakates; J a annan ennast Sinu kätte, S u
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südamesse waadates; Ma olen waene eksija, Sest
S u käest armu otsin ma.
2. Oh armas halastaja Isa, Oh kuule
minu waese healt: M u l wäga wähe Sinust osa,
I l m kipub peale siit ja sealt; M u silma wesi taheneb, M u palwe elu wäheneb.
3. M u süüd ja wõlad wäga suured, Mis
kaswand juba taewani; M u südames on patu
juured, Mis ulatawad põrguni, Kes kautab need
suured süüd? Kes kuiwatad need juured nüüd?
4. Ma olen ära wäsind kõrbes Nüüd patu
koormat taludes; Oh Jumal! aita Sa, kes kõrges, Ma tüdm juba paludes; M u palwe ilma
eluta, Ei enam sttdand liiguta!
5. Mu hing ja waim on hoopis wäsind, Ei
suuda enam õhata; Kõik waimu elu minust ka<
dund, Ja sagedaste langen ma. Oh Jesus, I e sus kuule Sa Ja aita mind weel armuga.
6. Ma olen patu fees siin sündind, Ja patu
sees ma elan weel; S i i t saadik patu teed ma
täinud, Mind kiusab maailm, liha meel; Küll
saatan omad nooled weel Siin laseb minu waese
peal.
7. M u ihu liikmed kõik on kurjad, Ka iga
were tilk mu sees; Ma nutan, silmad peas on
märjad, M u l nuhtlus ööd ja päewad ees. Ma
olen hõel ja kuri siin, Ja kardan, et mind ootab
piin.
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8. Kas peaks iial siin mailnias Nii hõelat
hinge olema, Kel nii suur hirmus palk on silmas
Vtis teised näewad hirmuga? Eks seda kuuldes
kohku sa? Wõi naerad weel ehk armuta!
9. Mu liikmed, sooned, kõik mu üdi On
patu läbi rikutud; Üks hirmus ropp ja patu tüdi
Mu hinge sisse tikkunud. Koik meel ja mõistus,
jutud ka, J a kõik mu teud kõlbmata.
10. Ei ole seda päewa ilmas, Mil ma ei
oleks eksinud, Ka päew, mis paistab kõrges taewas On seda nähes leinamas; Kuu ja kõik tähed
hägawad, Mu patu pärast õhkawad.
11. Kes parandab mu hinge wiga, Mis enesele olen teind? See waewab mind siin nüüd nii
wäga, Et ma nii kurja tee peal käind; Kui kohtu
otsust kuulda saan, Siis ahastuses põrgu lään.
12. Ma näen ju põrgus seda hulka, Mis
hulgudes seal ootab ees; Siis maksetakse mulle
palka, Kui põlen tule leekides. See siis mu ilu
ehe on, J a piin ja walu minu õnn.
13. Siin mõtlesin: Mul pole wiga, Kui
haigeks jään, siis pööran ma; Nüüd aga näen;
et kõik on hilja, — Miks aega wiitsin ilmaga?
Nüüd põrgus aeg' peab olema, Kus kahetsen ma
asjata.
W i i s i l : Oh armsad hinged armu taimed, nr. 445.

1Ö&* D h armas Isa! kuule Sina Mu waese
lapse õhkamist! Siin ussi kombel rooman mina,
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J a otsin armu were wäest. M u hing on haige
suures hädas, Et patt mind kaua wangis pidas.
2. Ma tulen Sinu pale ette, Oh armas
kallis Iesuke; Oh wõta mind S u armu kätte,
Ja walmista mind, Peiuke! Et ma S u sõbraks
pruudiks saaksin, Ja igawest' Su omaks jääksin.
3. Siin olen ohakate hulkas, Ja kibuwitsa
põesa sees, M u hing on alasti ja nälgas, M u l
patu waew on südames. Kes wõib mu nälga
kustutada, Ja mind mu janus jahutada?
4. Sa, Iesus, seda wöid küll teha, Sest
Sinu peale loodan ma; Oh lase mind Su armu
näha, Ja minu häda lõpeta. Oh kuule armas
Issand seda, Kui Su pool' õhkab minu süda.
Wiisil: „Ärlage," nii wahid hüüdwad, nr. 355.

1 0 э * Õ h nüüd, kallid wennad, meie J a armsad õed, kuulge teie, Kui hüüab armsa Iesu heal!
Oh! et ruttame nüüd teele See püha taewa linna
poole, Küll saame wastu wöetud weel. Oh
kuulge, tulge nüüd, Weel armust hüütaks' meid;
Halleluja! Oh laulge nüüd; Sest meie süüd On
Iesu meres pestud nüüd.
2. Kes siin Talle meresf jääwad, Need selle
läbi õndsaks saamad, Kui mere lippu kannamad;
Oh see püha Talle meri, See kallis püha armu
meri, Kus fees S u kapfed ujuwad. Siioni linna
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pool' Käib nende hinge hool, Kes siin truuid J a
ustawad, Need laulawad, Ja Iefu armu tänawad.
3. Kes siin were sisse jääwad, Need elu
krooi kätte saawad, Kui wõitlemine lõpetud; Küll
on sagedaste kibe, Ja tee on mitmes kohas libe
Ja waewaline kõndida. Oh helde Jesuke, Sa
kallis Talleke! S i i n S u lapsed Weel leinawad J a
nutawad, Ka häbi naeru kannawad.
4. Kes siin püha Waimu saawad, Õöd päewad risti all siin käiwad Ja patud andeks paluwad;
Waim neil õpetajaks antud; Kui hing sai
elu kirja pandud, Ja pitseriga märgitud. Oh
kallis püha Waim Sa taewa elu taim! M u sees
kaswa Ja kosu Sa Siin kuni mci Wõin Su ees
wilja kanda ka.
5. Oh mis kallis on fee elu Mis antaks'
seal, kus lõppend walu Neil, kes siin Iesust ihka«
wad; Siis on otsas waewa elu Ja Jesus annab
neile rõõmu, Kes siin nüüd pattu wihkawad.
Need, kes siin nutawad, Seal rõõmsast' hõiskawad:
Halleluja! Seal laulwad siis Koik Talle
ees; — On igaweste ühes koos.
Wiisil: Su hing, oh I«sus tehw mind, nr. 37.

104* Oh drma« Jesus! Sa kõik näed, Ja
zneie patu wõlga tead, Et see on wäga suureks
läind, Mis meie Sinu wastu teind.
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2. Aeg maanitseb meid kõwaste Nüüd patust
pöörda rutuste Ja ütleb: Selle tunni sees Wõib
surm ju seista sinu ees.
3. Seepärast, armas Jesuke, Ma tulen Sinu
palwete, Ta hüüan härdast^ appi Sind, Oh aita
ise armust mind!
4. Mind peasta patu nuhtlusest, M u südant
kurjast uhkusest, Et wana kurjus õtsa jääks, Ja
Sinu Waim kõik uueks teeks.
5. M u süda nutab minu sees, Mu patu
waew mul seisab ees, Kui kaua ilma ihaldan Ja
wana pattu armastan?
6. Oh Jesus! S u l on wõimus käes, Tee
puhtaks mind S u were wäes, Et ma S u rohket
armu näen, Ja Sinu armsaks lapseks jään.
7. On Sinu arm mul südames, Siis wõin
ma iga tunni sees S u armu rinnal kosuda Ja
rohket armu maitseda.
Wiisil: Ma tänan ©ind, et oled mind, nr. 21.

105.
O h armas Jesus kuule Sa M u waese
palwe heale, Ja minu peale halasta, — Patt
kurwastab mu meele.
2. M u patu koorm fee waewab mind, Ja
ajab wärisema, Sest hüüan, Jesus, appi Sind:
Oh tõtta awitama!
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3. Mu silmawesi on mull tõest' Siin igapäine osa; Las' maitsta mind S u armu jõest, —
Kes olen kuiwand wosa!
4. Ma olen ära lõigatud S u armu kullest
lahti; Oh saaks mind ka weel kogutud, Kui kadund talle tihti.
5. Ma nutan oma silmamees, Mu silmad
punetanud; Mu süda õhkab minu sees, Et ma
Sind unustanud.
6. Oh Iesus! kuule -minu healt, Kes ma S u
tapja olen; Mind peasta patu koorma alt, —
Su ette palwes tulen.
7. Ma öösel oma sängikest Mu silmameega
kastan, Kui tunnen oma langemist, J a südant S u
pool' tõstan.
8. Ma olen alla wajunud Siin patu muda
sisse J a igaweste kadunud — Oh Iesus aita ise.
9. Oh Iesus! küll Sa tõeste Ka minu pärast nutad, Sest et ma Sind nii raskeste Siin
olen kurwastanud.
10. Nüüd tunnen seda ahastust, Mis patt
on mulle teinud, J a seda hirmust kurwastust, Et
ma nii rumal olnud.
11. Ei tahaks ma nüüd enam muud, Kui
Sind, oh Iesus, nõuda, J a Sinu haawadele
suud Su risti puu peal anda.
12. Oh Iesus! aita ise mind, J a taluta
mind nõtra, Et maimus näeksin itta Sind —
Su abita ma jõuta.
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Wiisil: Oh Jesus Kristus tule Sa, ur. 31.

10b+
Dfy magus armastuse öis S'ust tõuseb
üles elu hais, S a paradiisi elupuu, Su wilja

maitseb lapse suu.
2. Kui lapsed häda tunnewad, Siis Sinu
juure tulewad, Sa armastuse õieke, Oh sööda
lapsi heldeste.
3. S a ilus armastuse öis, Oh õitse ka mu
südames; Mu süda selle janu sees, Küll kisendab
siin silmawees.
4. Kust wõtan seda armastust? Kust saan
ma elu, õnnistust? Kust leian hinge rahu ma?
Kus lähen patu koormaga?
5. See rõhub kõik mu hinge peal, Teeb südamele walu teal. Heal ütleb ka mu südames:
Miks magad patu une sees?
6. Siis kohkun ma ja ehmatan, Kui südant
seestpoolt tundma saan, Siis hüüan häda walu
sees: Oh aita helde abimees!
7. Siis hüüab mind üks pehme heäl: Ma
wõtan sind weel õla peäl'; Mul sinu üle hale
meel, Miks wõera järel' jooksed weel?
8. Mu armu rinnad jooksewad J a lapsukesi
ootawad; Oh kallid lapsed, tulge nüüd, Ma imetan teid wüetimaid.
9. Oh, see on kallis elu piim, Mis maitseb
iga närtsind taim; See annab jõudu hingele J a
elu rammu lastele.
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10. Oh lapsed tulge, tulge wast, Siis armu
saate usinast'; See on kui wiina piima hoog,
Kui kõige kallim hinge roog.
t l . See kosutab ja jahutab, J a hinge patust
puhastab. — Koik waesed, hädalised tõest' Need
saawad abi Iesusest.
12. Ehk küll üks ussikene ma, S u juure siisgi
tulen ka —; Oh Jesus! anna armastust Mull'
oma kalli were wäest.
13. Oh taewa mann' ja elu piim, Oh kuule
mind, kui nutan siin, Oh tule, tule aita mind,
Ma hinge hädas otsin Sind!
14. Mul janu on S u järele, Oh kallis hinge
karjane; Oh jooda oma tallekest S u püha elu
kaewu seest.
15. Hing, ihu tahtwad nõrkeda, Kui risti
teed siin kõnnin ma, S u risti peäle waadates
Mul süda uuttes sulab sees.
16. Siin wiletsuse waewa sees Ma ohkan
hägan silma lvees; Üks wihkab siin ja teine seal,
Mind ussikest siin ilma peal.
l ä . Ma olen muld ja põrmuke J a rohu õie
sarnane, Mis täna küll on ilus weel J u homme
närtsind, surma teel.
18. Üks tõstab suureks taewani, Ja teine
wannub põrguni; N i i inimesed segawad, Kui mesitased lennawad.
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19. Ei siisgi sest siin hooli ma, Mis rahwas wõtwad rääkida; Mu süda, hing, waim,
mõte meel, On Iesu juures ülewel.
20. Mu armas, kallis Iesuke, Küll oled hea
mu hingele, Maria wiisil tahan ma Sind silma
weega paluda.
21. Su jalgu kastan nuluga, J a kuiwatan
neid juukstega; Mind oled põrgust lunastand, Mil'
hingel' waimu elu ann'd.
22. Nüüd ruttan Iesu haawusse, End sinna
peidan warjule, Kui mässab, möllab kuri ilm,
J a wacwab wiimse kohtu hirm.
23. Küll wiimse päewa koit on käe, J a pea
tõusnud on see päe' Küll järsku kõlab pilwe peal.
Waat juba Peigmees tuleb seal!
24. Oh kuule armas Peiuke, Siin nutab
Sinu pruudile J a õhkab hägab waeloa all: „MtfT
näen Sind, kallis were Tall.'
25. Oh armas kallis Jesuke, Mul himu on
Su järele; Su kannatus, waew sllrma piin Mull'
õnnistuseks tulgu siin.
26. Oh weri, kallis weri sa, Oh Talle weri,

kisenda! Küll teised saawad elu sest, — J a teised
needmist hukawst.
V i i s i l : Жіга liiws olgu igawesl'. nr. 199.

1 0 7 * D h patt, tui hirmus oled sa, Kes sa
mind roojastanud; Mu usu kuube oled sa Ka
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lõhki käristanud. Mind jätsid ihu halasti, Täis
haawu oma weresse, Et hinge heitmas olin.

2. S a oled wiimist hilbukest Mu ümbert
ärariisund, Mu reisi-keppi minu käest S a oled
ärakiskund. S a mõtlesid: nüüd ta mu käe, Ma
kannan teda rõõmsaste Nüüd põrguwürstil' saagiks.
3. Ma ütlen sull': S a waesike, Ei teadnud,
et mul oli Mu abimees mu Jesuke, Kes mulle
Peastjats tuli. Ta kannatas siin minu eest, J a
peästis mind mu patildest, On neid kõik suretanud.
Wiisil: Ma täuan Sind et oled mind, m. 21.

Ю 8 * Vjla igapäew siin ilma peal S u püha
palet otsin Et Sinu armust siin ja seal Via juhatatud saaksin.
2. Mind aita Sinu teede peal Oh Jesus
ikka käia, Ja juhata mind ise seal, Kus iial
lähen wälja.
3. Mu luud ja liikmed pühitse, Mu meelt
ja südand hoia, Mu keelt ja sõnad talitse, Las'
jalad otse käia.
4. Mu waimu silmad waadaku Su peale,
armas Jesus! Ja minu seest ka kadugu Koik kuri
patu wõimus.
5. Siis kõnnin Sinu teede peal, Ehk ma
küll kurjas ilmas; Kui waatan usus Sinu peäl',
Siis olen Sinu hõlmas.
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6. Kui seda tööd ma toimetan, Mis Sinu
riigi kasuks, Siis sagedaste näha saan, Mis kurjas ilmas tehaks/
7. Üks noormees mulle awaldas Koik oma
patu häda, J a südamest ka kahetses, Et oli teinud seda.
8. Ma wõtsin teda juhata Siis armsa Iesu
juure: Küll Ta sind wõtab aidata J a lõpetab su
mure.
9. Sain mina teda kinnitand, Siis lahkusime
ära; Ta südant usus Iesul mrn'd, Kel rohke armu
wara.
10. Siis läksin rõõmsast' edasi J a kiitsin
taewa Isa, Et kutsub ka weel sedagi, Kes juba
põagu osa!
W i i s i l : Kes tahab tvest' armastada, nr, 438.

l O i h Uni saatan mulle käsku andis Mind patu
tööle sundes, Siis olin mina kohe walmis Ta
seltsis julgest' kõndides. Ta tahtmist tegin hoolega J a pealegi weel rõõmuga.
2. Koik päewad nõnda mööda läksid Üks teise
järel nopeste, Ja mind need kurjad sõbrad saatsid
S i i t põrgu poole rutuste. Maailm ja liha, kurat
ka, Siin kiusasid mind hoolega.
3. Siis ärkasin ma ükskord kuulma, Üks heal
see ütles minule: Mu laps, sa lähed põrgu hauda,
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Seal häda, waew saab sinule Kus kurjad tuleleekides On hirmsast^ hambaid kiristes.

4. Siis kohkus minu kuri süda, Nii, et ma
maha langesin; Mul oli raske surma hüda, Siis
alles seda märkasin, Et olin hoopis hukka läind
J a põrgu würsti järel käind.
5. Siis minu kõwa kaljust süda Nüüd ära
sulas silma wees; Ma tundsin hirmust patu häda
Siin taewa Isa pale ees, Mul peast jalatallast
ka Ei olVd üht liiget patuta.
Wiisil: Oh Jesus Kristus tule Sa, nr. 31.

1 1 0 , O h Jesus! Lase armust S a Mull' elu
päikest paistada, Et ma S u armus soojaks saan,
J a armastuse sisse jään.
2. Et minu usu wennad, õed, Mull' armsad
oleks päewad ööd, Et palwes Sinu juure ma
Neid kannan palwe kätega.
3. Et minu süda olels tõest" Üks palwe altar
igawest', Kust tõuseb ohwri suitsuke, Mis armas
Sinu Isale.
4. Seepärast, Jesus, palun ma: Mu usu
tahti õhuta; Et itta põleks walgeste J a annaks
walgust kõigile.
Wiisil: Oh «rmsad hi»ged «nuu l«imtd, nr. 445.

1 1 1 . O h armas Tall, Sind palun wäga Ma
waene wilets ussike, Oh kauta mu patu wiga,

Patu kahetsemisest.

115

M u armas, helde Jesuke M u hinge wõta puhastada, S u kalli werega mind pesta.
2. Oh armas Jesus! Sina tunned, Et patu
waew mull südames; Oh kuule armust minu palwet, M u süda nutab, silmad wees, Ma olen
Sinust ära lahkund, Kui leht, mis puust on maha
kukkund.
3. Oh armas Jesus! nüüd weel wõta Mind
äranärtsind lillekest S u kalli elu-weega kasta, Et
eluõhk mull', tuleks sest. Oh! küll on wilets
waene näha, Kui wiimne öis ju kuiwand ära.
4. Ei siis mull pole enam lootust, Siis jään
ma kui üks kuiwand puu, Kel' lehed, õied, wili
puudust, Siis Sa mind maha raiud ju, Ja wiskad põrgu tule ahju — Oh see on igawene kahju!
5. Küll õigusega olen teenind, Et mind saab
põrgu lükatud; Küll kurat oleks seda soowind,
Mind ammu sinna wedanud; Et Jesus teda ärawõitnud, «Sest pole ta weel seda wõinud.
6. Oh Jesus! wõta kuulda Sina M u hinge
Peigmees minu healt; Ma tunnen rasket hinge
piina, Oh tule appi ülewelt Ja anna oma Waimu
mulle, Oh Jesus! siis jään omaks Sulle.
7. Siis minu hirmsad hinge haawad, Mis
patt ja saatan mulle löönd, S u armu läbi terweks saawad, Ja olen patust lahti saand. M u
silma wett Sa pühid ära, Ja lõpetad kõik patu kära.
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8. Siis tõstan mina rõõmsast' heale Ja
rõõmustan end Sinu sees, Et oled halastand mu
peale, Ja appi tulnud kurbtuses. Siis laulan
mina suures rõõmus: Mind peästnud on mu armäs Jesus!
9. Nüüd elu päew mull' tõusnud jälle, Ja
walgustab mind pimedat; Ma usun, et nüüd tuleb
mulle See arm, mis Sa mull' walmistand S i i s ,
kui sa lätsid risti surma, Ja kustutasid minu
wõlga.
Wiisil: Mu elu Kristus ise, nr. 9.

1 1 2 . O h helde kallis Jesus! Mu ülem rõõm
ja hea, Su juure tulen usus Nüüd oma palwega.
2. Oh wõta seda nime Mis ma nii roojastand, Nüüd puhastada jälle, Mis Sa ju lunastand.
3. Et kõlbaksin ma jälle S u püha pale ees,
Et ükskord kiitust Sulle Wõin anda taewa sees.
4. Siis puhas on mu nimi, Ei enam roojane Sest et Sa pesnud ise S u weres puhtaks see.
Wiisil: Oh wäga Jumal! Ы, nr. 230.

1 1 3 . Dh helde Jumal Sa, Oh wõta mu peäl'
waata Su armu silmaga Mind elu teele saada!
Kui eksin, langen ma Mu liha nõtruses, Mind
üles tõsta Sa Su suures helduses.
2. Oh kallis Jesuke, Sa hinge Peiukene! Siin
Sinu wösuke S u armu taimekene S u armu igatseb,
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J a palub harvaste, J a nuttes kahetseb Koik pattu
järgeste.
3. Küll patu elu siin M u hinge peale rõhub;
Et ihul hingel piin, Mu süda ära nõrkeb. Kui
mõtlen selle peäl', Mis olen maa peal teind, Ka
päike ülewel On seda kõik pealt näind.
4. Nüüd nuttes tulen ma Su ette, kallis
Jesus! Nüüd paneb sulama M u südant hinge
waesus. Oh kuhu lähen ma Su selge silma eest
See raske waewaga, Mis leidsin patu teest.

Awg ja Jesus.
W i i l i l : Oh ristirahwas kannata, nr. 211.

Hing.
1 1 4 . wia kõnnin suures kurb tu ses Siin kiusatüse kõrbes, Mu süda nutab minu sees, Mu hing
on patu wörkus; Mind tuleb kurat kiusama Siin
mitme kurja himuga J a tahab hukka saata.
Jesus.
2. M u laps, miks nõnda kurwastab? Ma
olen sinu ligi; Ja miks nii wäga ehmatad? Ma
olen sinu tugi; M a olen sinu seltsimees, Sull'
abiks kõige häda sees, Kui kõnnid häda orgus.
Hing.
3. S u healt ma, Jesus, kuulen küll, Kui Sa
mu järel' hüüad; See on ka wäga armas mull',
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Kui eksind talle püüad S i i t ilma kõrbest otsida,
Ja karja juure kutsuda, Kus armu wainul sööwad.
4. See tallekeste kari on M u meelest wäga
armas, Ja nende elu, rõõm ja önn Mull^ oleks
wäga paras. Mu waim küll seda igatseb, Et
Sinu armu osaks saab, Mis "usklikud kõik saanud.
Iesus.
5. Oh ole julge hingeke, Sind olen lunastanud; Ma olen sinu Peiuke, Sind olen ehitanud
See kena pulma kuuega Ja pika walge riidega,
Mis ma fmT walmistanud.
Hing.
6. Sa oled, armas Iefuke Kõik mulle walmistanud; Ma siisgi waene lapsuke, Sind olen
kurroastanud Siin oma hirmsa patuga Ja mitme
kurja kombega, Sind sagest' teutanud.

Iesus.
7. See tõsi on, mis ütled sa, Kõik seda oled
teinud; Ma seda kurwa meelega Kõik olen ise
näinud; Mu süda nuttis minu sees, Kui olid
kurja waimu käes, Ja tegid mis ta tahtis.
Hing.
8. Seepärast olen araks läind, Patt on mind
läbi rikkund Ja minu südant tuimaks teind, Mu
hinge tühjaks riisund. Nüüd minu süda würiseb
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Mu hing ja waim siin wabiseb Koik seda kurjust
tundes.
Jesus.

9. S u l on nüüd kurwastust \la küll, Kui
seda järel mõtled, J a sinul on ka palju süüd,
Mis julgeste nüüd ütled; Ma ütlen, armas hmgeke: Kui tunned patud tõeste, Siis neist weel
lahti peased.
Hing.
10. Kus on see paik kus mina wõin Weel warju
abi leida? See tee, kus peal nüid mina käin,
Wõib põrgu hauda wiia! Kes peästab mind see
wõrgu seest Ja põrgu würsti paeladest, Kus sees
ma kinni^olen?

Jesus.
11. Ma kuulen sinu õhkamist, Su kibe sil«
mawesi See teeb mu südant härdaks tõesta Sind
tulen peästma isi. Sind wörgust wälja kisun ma,
Ja ahelatest peastan ka, Misgasindkurat mässind.
Hing.

12. Oh armas helde Jesuke, Mull Sinu jä«
rel himu! S a kõige kallim Pei«ke, S u rikkus on
nüüd minu: S u sõjariistad täieste O n antud
minu hoolele, Ma wõin nüid waenlast wõita.
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13. S u sõna on mu kilp ja mõek, Mis jutgust annab, Su were õigus mu auu-kuub on,
mts mu kurjust katab. Mull julgust anna Sinu
wäes, Oh Jesus, minu abimees, Siis wõin kõik
kurja wõita.

Jesuse armu Kutsunrine.
W i i s i l : Nüüd olen mina põhja leidnud, nr. 141.

1 1 5 . 9Wa olen Hallikas, mis keedab Siin ikka
wälja elu-wett, Kes kõiki närtsind hingi joodab,
Kel' janutajad südamed Kes närtsind nõrkend paludes J a õhkawad siin häda sees.
2. Ma ootan wäga teie järel', -Kes ärakadund, alasti: Oh tulge aga minu іиегеГ, Kes
langend juba põrguni; Ma wõtan kõiki wastu
weel, Kel patukahetseja meel.
3. Oh tulge, tulge eksind talled. Oh tulge
haiged wigased, Oh tulge noored, wanad hallid,
Kõik wiletsad ja waewased; Neid kõiki wõtan
wastu weel, Kel kahetseja lapse meel.
4. Oh tulge, tulge, weel teid hüüab See
kallis ohwri Talleke; Ta kokku koguda teid püüab,
See kallis hinge Peiuke; Tal on see palaw püha
arm, Ja armastab neid, kes on põrm.
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5. Oh küll need armu sooned jookswad Weel
kõige laia ilma peal, Nad äranärtsind taimi kastwad, Mis juba kuiwamas on teal; Neid eluwesi
kosutab, Hing armu muldas rammu saab.
6. Siis Wuseb weel see kuiwand wosa, J a
õitseb weel siin kõrbe maal; Weel surnud liikmetel
on osa, Kes õhkawad siin patu all. Weel tõuswad üles surnu luud, J a andwad were Tallel suud.
7. Üks liikumine üle ilma On kuulda wiimse
päewa eel; Oh pöörge taewa poole silma, Kõik,
kes on waimu põllul tööl. Kui suured wäljad
walged teal, Kus waimu wili kaswab peal.
8. Oh paluge kõik püha I s a , Et läkitaks
töötegijaid, Et lõpeks ära patu kisa J a ärkaks
üles wöitlejaid, Kes wahwaste siin wõitlewad, J a
Talle karja kaitsewad.
W i i s i l : M u Jesus, les Sa enne surma, nr. 445.

1 1 6 . O h paradiisi õie aega! — M i l l ' õitsed
sa nii kenaste? M i l näeme kallist pulma päewa
Mis walmistud nii armsaste? See armas aeg
saab pea jõudma, Siis, kui surm tuleb meid siit
nõudma.
2. Sa kutsud kärmest' pulmalist S i i suure
püha hoolega; Sa otsid kadund lapsukesi, Wiid
pulma kotta rõõmuga. Sa hüüad kutsud täna
weelgi, Ja ütled: „Tulge, weel on ruumi!"
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3. „Oh tulge rutust'!" Peigmees hüüab, Oh
tulge Talle pulmale! Ta kõiki õndsaks teha püüab,
Kas olgu noor ehk wana see. Oh tulge kõik nüüd
taewa pulma. — Miks wiidate weel tühjalt aega?

Aitsa tee peäl
W i i s i l : Oh wvitlejad! et läige peale, nr. 141.

1 1 7 . Wia olen wõeras siin maailmas, J a mitme
raske waewa all; Mul sagedaste wesi silmas, Kui
kaeban häda Jumalal'. Siin külwan seemet nutuga,
Saan taewas rõõmsast' lõikama.
2. Siin ajaliku elu põlwes Koik waesed risti»
reisijad, Küll käiwadsilmameegapalwes, Siin taewariiki nõudwad nad. Neil taewa linna tee on käe,
Kus peal nad käiwad igapäe.
3. See tee on wahest wäga kitsas J a waewaline kõndida; Seal ohakad ja kibuwitfad On terawate okstega, Küll wahest jalad kibedad J a wäsind
tüdinend on nad.
4. Siin waesed lapsed, lesed naised, Kõik
sugu haiged hägawad, J a mitmed waesed Laatsarused, Kes nuttes häda tunnewad; Nii mitmet sugu
waew ja piin On maa peal kannatada siin.
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5. Oh wäed lapsed, lesed naised, Oh kannatage rõõmuga! Oh kurwad wennad, õed, waesed,
Kes külwate siin nutuga; Weel pisut aega oodake,
Siis lõikame seal rõõmsaste.
Selsamal wiisil.

1 1 8 . D h armsad lapsed! wõtke jõuda Siit ilma
kõrbest rutuga, J a taewa Siionisse nõuda — Ehk
küll siin käime nutuga; See tee on wäga kitsas
siin, Teekäijal wõideldes on piin.
2. Kui tee on käidud, waew on lõpnud, Teekäijale saab elu-kroon; Kui olen näinud seda õhtut,
Kus üle ilma mere saan, Siis lauldes lehwib
lipuke Seal wõitlejate hulga käe.
3. Kas näed, seal kaugelt silma paistab Siioni
linn nüüd hiilgades; Siin wõideldes weel Siion
kastab Teed sagedaste silma wees See kitsas tee
mis waewane, Lääb mäedest, orgudest läbi wee.
4. Siioni linnas pühad' seltsid Seal inglitega laulawad; Seal wagad lapsed, puhtad neitsid
Koik wõidu lippu kannawad Ja laulwad wäga
rõõmsaste Auu risti löödud Tallele!
5. „ S a oled meile jõudu annud, Kui wõitlesime ilma sees, Õöd päewad armu käe peal kannud. Kui waenlaste hulk oli ees; Siis tulid meile
appi Sa, Kui wõitlesime nendega.
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6. Kui wäga mitu korda meie Siin nõnda
nõrgad olime, Et waewalt risti alla saime, S u
armid, haawad nägime; Neid nähes hing siis elu
sai, S u armu sisse ikka jäi.
Niis i l : Oh Iesus Kristus tule Sa, nr. 31.

1 1 9 . 3lüüd taewa linna lääb mu tee, See
wahel wäga waewane; Siis tõstan lauldes oma
healt, See kinnitab siin minu meel.
W i i s i l : Oh annan tuhat leelt siin mull, nr. 141.

1 2 0 . SDh millal saame Siionisse, Kus püha!
püha! lauldakse? M i l õndsa paradiisi sisse Kus
walged riided kantakse? Peas kullast kroonid hiilgawad, Käes palmi oksad läigiwad.
2. Siin nutu orgus nüüd weel käime Küll
silma wee ja waewaga, Kus mõnda risti häda
näeme See mullalise majaga: Raud naelad, okkad, ohakad Ja kibuwitsad torgiwad.
3. Oh armsad wennad, armsad sõbrad! Oh
kuulge Jahimeeste healt! Oh armsad naised, neitsikesel), Oh kuulge, Peigmees hüüab sealt! See heal,
mis kõlab taewa all. See on see püha were Tall.
4. Ta hüüab armsast' heledaste, Ja kutsub
kõiki pulmale; Ta süda nutab haledaste, Et heal
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ei kosta pruudile — ; Miks oled jäänud magama?
Oh ärka üles, rutta sa!
5. Ei paradiisis waewa pole, Ei seal mu
liikmed wässigi; Seal hiilgab armsa Peiil pale,
Ja hiilgame ka meiegi; Uut laulu saame laulma
ka Seal püha ingli hulgaga.
6. Seal ingli hulgad rõõmsast' seiswad Ja
ootwad maa pealt reisijaid; Nad wõtwad wastu

kõiki waesid, Kes Iesult armu otsisid, Inglite heäl
seal heliseb, N i i et kõik taewas kõliseb.
7. Kuld uulitsate peal siis käiwad Koik pruudid were ehetes; Auu-pasunad ja kandlid hüüdwad Inglite hulkas kõlades. Pühade hulk ja wanemad Kõik ühes kooris laulawad.
8. Oh seda onnist Talle rahwast, Kes wõidelnd were lipu all; Nad elu-puude wilus käiwad, Ja nende karjane on T a l l : Seal elu aasad
õitsewad, Kuld kroonid pärlid särawad.
9. Seal on kõik õndsad Talle karjas Ja
elawad nüüd Siionis Mis Jesus enesele korjas Siin
walu palka teenides. Nad sööwad manna elupuust Ja joowad elu-jõe suust.
Wiisil^ S u sõna meile kinnita, nr. 37.

1 2 1 . Äes tahab käia elu-teed, See waatku
kuida käiwad need, Kes werd seepärast walanud
Ja oma elu salganud.

126

Kitsa tee peal.

2. See tee on kitsas waewane, Mis läheb
üles taewasse; See on tõest' raske risti-tee, Kus
peal saab nutta järgeste.
3. Oh inimene, kuule sa, See uks on wäga

kitsas ka; Küll pisut seda leiawad J a uksest sisse
lähewad.
4. Teekäimist palju algawad, J a jooksewad
ja ruttawad J a mötlewad: Küll saame ka Kord
uksest sissest minema.
5. Kord mõtles Iudas nõnda ka: Saan
läbi raha-kotiga! Kain mõtles: Pole wiga sest
Kui ära tapan wennakest!
6. Seal oli uhke templi sees Kord warifeer,
fee püha mees, J a tegi teed seal laiemaks, Kui

seda kirjas lubataks'
7. Kord elas uhke rikas mees, Kes mõtles:
Õnnis polw mul ees: Wõin süüa juua rõömsaste,
J a wiimaks surra öndsaste.
8. Eks mötelnd wale prohwetid: Iehowa J u mai aitab meid? Ta on ju armuline ka J a kannatab ka meiega.
9. Eks wariseerid motelnd ka: Küll saab
meid taewa kantama! Ei saand neist sinna keegi
muud, Kui need, kes uuest^ sündinud.
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10. Need üksi taewast pärisid, Kes Waimust
uuest' sündisid; Kes füdaut ohwriks Tallel' tSi
See paradiisi elu sai.
1 1 . Küll sajanded ja tuhanded On ette wõtnud kitsast teed; Kui ükskord ukse ette said, Siis
nägid nad, et maha jäid.
12. See tee on kitsas ilma sees, Siin käiaks'
seda silma wees; Eks Tawet külwand nutuga,
S i i n silmawee ja palwega?
13. Kui Taniel oli wangimaal, Kes oli armas
Jumalal', LSukoertele sai heidetud, Et oli kurja
põlganud.
14. Küll oli kitsas tema tee, Läks murdja
koopast läbi see; Seal sügawuses õhkas ta, Ja
kaebas Loojal' palwega.
15. Küll Iobit sai kiusatud, Kui kulda tules
sulatud; See oli kitsas elu-tee, Läks ristist läbi
rõõmusse.
16. Kui Noa laewa ehitas, Siis rahwas naerdes teutas; Kui kõik siis uputatud said, Noa ja
ta omad eluss' jäid.
17. Kord Ieremia silma wees Seal nuttis
muda-augu sees, Küll kurja kannatanud ta, Ja
risti teeb siin käinud ka.
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18. Susanna hägas häda sees, Kui kohtu
wanemad ta ees Seal teda kurjast kiusasid Ja
hukka mõista katsusid.
19. Seal Josep wõera meeste kae, (Kui wendest müüdud nendele,) Küll nuttis kibedaste ka —
Ei wennad wõtnud hoolida.
20. Lott wana usklik, wäga mees Saab kiusatud Sodoma sees; Sealt rahwas teda waewasid,
Ja kiusasid ja wihkasid.
2 1 . Seal Jonas oli kala sees Kolm päewa
suures mere wees; Ta sügawuses hingas siis, Kui
kurat möllas Ninewis.
22. Kolm meest said ahju wisatud Ja tules
läbi katsutud; Nad tuleleekis truuiks jäid, Ja Loojal lauldes kiitust tõid.
23. Jehowa nimel Tawet lääb, Kui hirmsa
Koljati seal näeb, Ja wiskab lingu kiwiga Seal
teda maha korraga.
24. See suure oma mõegaga Ta pea otsast
raiub ka, Nii tapab ära hirmust meest, Kes oli
suur ja wägew tõest'.
25. Tee oli küll tal kitsas ees, Kui ähwardas suur hirmus mees; Ta siisgi wiimselt wöitjaks
jäi, ja auu ja kiitust palgaks sai.
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See on küll ime lugu tõest', Löukoerde

haugust tulest weest Käib läbi kitsas elu-tee, —
Ja siisgi ots wiib taewasse.
W i i s i l : Su hing, oh Jesus tehtu mind. nr. 37.

I H H . Mes käiwad ilmas titfaft teed, Küll waewatud ja kurwad need; Maailm siin aga rõõmus
on, — Oh sel on ürikene õnn!
2. Maailma rõõm see lõpeb pea, Eks sa, oh
hing, ju seda tea? Kes nuttes käiwad kitsast teed,
Seal igaweste rõõmsad need.
3. Ei wariseerid nutnudki, Kui Iesust risti
naelati, Waid olid üsna rõõmsad seal, Kui nägid
Iesust risti peäl.
4. Need waesed naised nutta said, Kui teised
Iesust risti lõid; Kui maailm tantsib rõõmuga,
Siis wagad waatwad nutuga.
5. Küll kurwastuse pisaraid Siis Iesu lapsed
nutta said, Seal Kolgata mäel risti all, Kus suri
püha ohwri Tall.
6. Kui kitsas tee on"lõppend siin, Siis otsas
wagadel kõik piin; Kui kurjad waewas, häda sees,
Siis Siion laulab röõmustes.
W i i s i l : Nüüd olen mina põhja leidnud, n i . 14l.

1 2 3 . 5Ша olen ilmas kõigil wõeras, Ka wöeras iseenesel; Ma reisin ööd ja päewad kõrbes,
» 5
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Oh millal jõuan Siionil? Koik waew ja häda
lõppend seal, Kui olen jõudnud kodumaal.

2. Siin on mul häda, haigust, walu, Küll
sagedaste kannata; Seal selge r00m ja onnis elu,
Kus toidetakse mannaga. Seal waatan rõõmsast'
Iesu peäl'. J a lauldes kolab minu heal.
3. Siis magus rahu igawene On kõige waewa
järele; Siin raske kibe wõitlemine On minu waese
hingele; Küll nõrken sagest' selle all Siin ära —
aita kallis Tall!
Wiisil: Mis liitust wõime Issand Sulle anda? nr. 1.

1 Ä 4 * D h Jesus! waata minu kurwa lugu, Kes
oled püha õnnistuse sugu.
2. Sa oled maa peal walu waewa näinud,
Ja rasket risti-teed siin ära käinud.
3. See risti-tee ei olnud kerge Sulle, Ei ole
ka see kerge käia mulle.
4. Sa hüüdsid: Tulge, minu järel käige, Ja
ärge maha magama nüüd jääge!
5. Maailm, see pole muud, kui wangikoda,
Kus hirmust waenu, riidu werist sõda!
6. Ma olen ilmas tui üks ussikene, Kui
põrm ja tuhk, üks kuiwand lehekene.
7. Mis aitab mul siin ilmas suurustada?
Mis maksab mul siin oma õigust a'ada?
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8. Mis aitab ilmas Wrge uhke elu, Kust pärast tuleb kibe waew ja walu?
9. Mis aitab naer ja noore põlwe ilu? Eks
seda lõpeta kõik haua wilu.
10. Mis maksab surmas palju raha, wara?
Eks seda söö siiu koi ja rooste ära?!
11. Mis on siin inimese elu põli Kes ema
ihust nuttes ilma tuli?!
12. Üks
walu, — J a
13. Küll
Kes kaduwast

puudus, haigus, häda, waew ja
siisgi kiidetakse ilma elu!
mitu tuhat aastat rahwas näinud,
maailmast läbi käinud.

14. Koik härkasid siin elama kui lilled, J a
omal ajal õitsesid kui roosid.
15. Ei tulnud neile meelde surma idu, Waid
mõtlesid: siin on meil päris kodu.
16. Nad aga aegamööda ärakuinud, Kui udu
päewa paistel ära läinud.
17. Ei tunne enant ükski nende aset, Kas
suured härrad oln'd, ehk halwad waesed.
18. Küll sajad tuhanded on kaua eland J a
häid ja kurje päiwi näha saanud.
19. Üks hulk, kes pole päewa walgust näinud, Kes juba ema ihust hauda läinud.
5'
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20. Koik on siit mulla pinnast läbi käinud,
J a jälle kärmest^ alla hauda läinud.
21. Koik ihud magawad nüüd mulla põrmus,
Kes külw'fid nuttes siin — ehk liha rõõmus.
22. J a hinged ootwad wiimist kohtu päewa,
Kus saawad taewa, ellik põrgu waewa.
W i i s i l : Ma waene muld les pattu teinud, nr. 138.

1 2 5 . VJla käin ja kõnnin hüda-orgus, J a kül-'
wan seemet nutuga; Ka sagedaste waewa põlwes
Teen hingel häda patuga; Siin silmaweega leiba
söön, Kui risti kitsast teed siin käin.
2. Siin õige ristiinimene Saab palju waewa
kannata, Kui ta fees õige jüngri seeme, Mis elu
Waim saab külwama. See seeme, keda Jumal
loob, See sajakordse wilja toob.
3. Siin
mulla põrmu
Ja teutab ja
nende kroon,

käib usklikkude sugu Wäest wiisi
peal; Neid waewab ilma laste kogu,
wihkab teal. Rist, häda, waew on
Ja taewa rõõm neil loota on.

4. Jah, kitsas tee on waewaline, Mis õtse
läheb taewasse, Ja mitmet moodi imeline, Hing
jääb ka wahest hädasse; Seepärast ohkan, palun
ma: Oh Jesus abiks tule Sa!
5. Oh meie waene põlgtud rahwas, — Küll
meil ou kallis kuningas! Meid naergu kõik, kes
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iial tahes, Koik oleme siin wõitlemas; Ehk raske
on küll wõidelda, Küll Jesus aitab armuga.
6. Oh seda õnnistatud sugu, Kes eluwürsti
teeniwad; Neil on siin õnnis elu lugu, Ja inglid
nende kaitsejad; Lõukoerte haugus, tules, wees
On inglid hoidnud häda sees.
7. Koik usklikud ja pühad mehed, Kes usus
wälja astusid, On ärawõitnud kindlad kohad, Ehk
põrgu rajad raksusid; Usklikud siisgi wõimust said,
Sest Issand ise saatis neid.
8. Küll saatan suurte wägedega Neid katsus
ärakauta, Ja hirmsa tapariistadega Neid wõttis
raskest'
waewata,
Nad kannatades truuiks
jäid Ja wiimaks elu krooni said.
9. Oh armsad kallid usuwennad, Miks meie
tuimad oleme? Kui elu andsid usuisad, Miks meie
ära kohkume? Kas Jumal leigeid sallib siin? Oh
ei! neid ootab põrgu piin!
10. Oh tuimad hinged, kuulge teie, Kui keewad hinged wõitlewad! Te ütlete: Küll saame
meie Ka kätte, mis said wõitlejad. Oh hing! et
ära eksi sa, Ei laisk saa pärast hingada.

Misti ja tvaexva all.
Wiisil: Ma tänan Sind, et oled mind, nr. 21.

1 2 ( к Svull kitsas on see elu-tee, Mis taewa riiki
läheb; Käib üle laenetawa wee, Oh kes seal .
saatma tuleb?
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2. Ша olen kaugel WSeral maal, Oh millal
jõuan kodu? Ma ohkan raske risti all, Kus süda
tunneb walu.

3. Üks wihkab siin ja teine seal, Oh helde
kallis Iefus! Maailm käib minu waefe ptaV, Oh
aita omas armus!
4. Küll SiionJ õhkab [silmamees: Oh millal
tuleb õhtu? Siin käin ja kõnnin häda fees, Mil
jõuab waikne rahu?
5. Oh eks S a kuule minu healt, S a Siioni
suur Jumal? Nüüd wasta mulle taewast sealt,—
Ma olen waene rumal.
6. Küll Siionisse püüan ma Ööd päewad
rutust' minna; Ei taha aega wiita ka, — Mil
jõuan taewa linna.
7. Küll Siion rõõmsast' hõiskab seal: „Oh
püha! püha! püha!" Seal heliseb siis laulu heal:
„Nüüd saame rõõmu näha!"
8. Siin ilmas'on weel waewa all Kõik wõitlejate sugu; Sind paluwad: oh kallis Tall! Oh
millal wiid meid kodu?
9. Ei Siion leia ilma pealt Siin mingisugust
rahu; Tal tuleb tüli siit ja sealt, Mis teeb tal'
palju kahju.
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Wiisil: Su hing, oh Jesus! tehlu mind, m. 37.

1 2 7 . M i n d oled pannud käima S a üht' ristiteed siin waewaga, Mis ilma kõrbest läbi lääb,
Kus hing siin palju waewa näeb.
2. Ei ole siin see rõõmu maa, Siin kõnnin
mina waewaga; Siin luud ja liikmed waewa all,
Hing kaebab häda Jumalal'.
3. Waew tuleb waewa järele Siin naise, laste,
perele: Üks õhkab hägab walus seal On haige
surma woodi peal.
4. Lesk leinab mehe kirstu ees, J a lapsed
nutwad häda sees; Neil' tuleb rõõmu asemel Suur
kurwastus ja nutu heal.
5. Seal nutab ema silma wees, Kui laps
tal surma walu sees; Weel waatab ema lapse
peäl', Kui waikid lapse hale heal.
6. Ma waatan selle ilma peäl', Mis näen
ja kuulen siin ja seal? Ei muud, kui häda oigamist J a rahwa rasket õhkamist.
7. Ka seal, kus näitab lust ja rõõm, Maailma möll ja pime torm, Ka sealgi rist on nende
seas Kesk nende suure rõõmu sees.
8. Kus pillid mängid hüüawad J a lihal'
rõõmu tegewad; Pea nende rõõm seal nutuks lääb,
J a hulgumine järel' jääb.
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9. Ei ole siin maailmas muud Kui ikka risti
waewa hood; Ehk käi maailma läbi kõik, Rist ikka
sinu järel käib.
10. Ehk mine ilma õtsa sa, Ehk ehita end
kullaga, Wõi söö siin suhkurt magusat, Joo wiinasi, mis tugewad.
11. S a ikka wiimaks oled muld, Ei surmas
aita hõbe kuld; Kui surma jooki maitsed sa —
Surm lõpetab sind waluga.
12. Kui risti kannad Talle wäes J a kõnnid
palwes Tema ees, Kui ilmas elad usu sees, Siis
sured ka, kui usu-mees.
13. Siis ristist tuleb sulle rõõm, J a igawene elu õnn Kui risti kannad, armastad, Kõik
Iesusega kannatad.
14. Oh ära põlga risti sa Mu hing! oh
wõta kannata, Kui rist teeb Ща kibedat, Siis
hing ja waim siin kosuwad.
15. Kes risti teed siin Põlgawad Ja risti
wäga kardawad, Ei taha risti kanda siin, Neil
pärast surma rist ja piin.
W i i s i l : Kes tahab tVesr armastada, nr. 138.

1 2 8 . IQh helde Jumal, eks S a kuule, Kui Siion
õhkab silma wees? Ta ööd ja päewad kaebab
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Sulle, Et tal on rist ja häda käes; Siin Siion
külwab silma wees, Oh millal lõikab rõõmu sees?
2. Eks ole siin weel häda orgus Nüüd waene
Siion leinamas? Siin kitsa tee peal ilma kõrbes
Ta ööd ja päewad wõitlemas. Ka waenlane siin
peale käib, Ja wahest kahju teha wöib.
3. Ta petab mehi, petab naisi, Ja noored
mehed langemad; T a l kawal nõu ja tugew käsi,
Kes tema küüsi sattuwad, Ta wõidab neid siis
peagi, Kes siin ei walwa palugi.
4. Eks ole mõnda ette wõtnud Teed Siionisse
minema? Nad pea seda maha jätnud, Ei raatsind
ilmast lahkuda.
Küll silmad waatsid Siionit,
Meel süda nõudsid ilma hüüd.
5. Kes tahab Siionisse minna, Peab liha
risti lööma siin; Ei liha meel meid saada sinna,
Sest liha elust tuleb piin. Kes liha himud sure-

tab, See Siionisse sisse saab.
6. Teekäija laulab rõõmu laulu, Kui Siionisse läheb ta; Ei tunne enam risti walu, Kõik
liha were wöitnud ta. Kõik patud Tall on tasa
teind, Sel, kes on Siionisse läind.
W i i s i l : Kes Jumalat nii laseb teha, nr. 143.

1 2 9 . Oh millal lahti peasen waewast? Mill'
lahti rööwli waenu maalt? Mill' lahti kurja pölwe
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päewast? Mill' lahti orja ikke alt? Mill' lahti
WSitlemisest saan? Mill' onnist Isa koda näen?

2. Oh wennad, Ved, himustage Ka lahti orja
iketest; Sest kibuwitste, ohakate, J a mitmest wäewast, ristidest On meie elu piiratud, Needmise
läbi rikutud.
3. Ma olen hüüdja healeks pandud, Mu armsad kallid wennad öed! Mul Isa sõna mõegaks
autud, Seega ma sõdin päewad ööd; J a wõitlen
nii kui Tawet ka, Et wõimust saan see mõegaga.
4. See raske patu wangipõli, Mis inimesed
orjawad, Mis langemise läbi tuli, Kõik selle all
siin hägawad. Noor, wana, rikkas, waene mees,
Kõik öhfwad selle põlwe sees
5. Kõik loodus hägab suures waewas, On
häda põlwes tänini; Ka päike, kuu ja tähed taewas,
Kõik ootwad peastmist alati: Mill' pasun hüüaks
pilwe pealt; Koik maailm kuuleks Iesu healt.
6. Siis rõömu-püha lauludega Saab Siion
ülesehitud, J a armuga siis saawad sinna Koik
Iesu talled kogutud; Siis kibe aeg ja orja waew
On lõppend. Käes on õnnis aeg.
7. Siis wälgu nooled, pikse mürin — Et
mäed kui jäärad hüppawad; Siis lõpeb wana
ilma kärin, Kui maa ja taewas raksuwad. Häil,
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kurjel wahe tehtaks seal, Kui pasun? hüüab pilwe
peal.
Selsamal wiisil, nr. 143.

I o O * K u i mind siin sõbrad mahajätwad, Mind
usu pärast Põlgawad, Siis kibedast' mu silmad
nutwad, J a leinades wett jooksewad, Siis hüüan:
Jesus, tule S a , J a kinnita mind armuga.
2. Ka wennad, õed mind teutawad, Et ma
nii palju palwet teen, Mind wõera usuliseks
hüüdwad, Et pattu patuks nimetan. Sest wana
meelel walu saab, Kui keegi temass' puududab.
3. „Oh lase aga rahul seista Koik patu-himud südames, Küll Jesus wõtab armu heita!"
On kuulda rahwa kõnedes. Mis aitab paljas
kõne suus, Kui elatud saab patu sees?
4. „Las' magada kõik $atu unes, J a maga
ise rahul ka! Küll pärast poole tõusen üles —
Mis on sul asja minuga?" See tuima leige hinge
jutt — Et ma ei maga patu und.
5. Oh kuule, pane tähel' seda, Mis püha
kiri õpetab, Et kõik peab ilmas jääma maha,
Mis Iesu armust lahutab. — Neil põld. kaup,
naine armsamad, Seepärast nõnda räägiwad.
6. Kui tiutuse kõned kuulen Ma mitme im-

140

Risti ja toaema all.

rnefe suust, Et ka weel wale prohwet olen, J a
räägin kurja waimu wäest; See on küll kibe
lihale, Küll aga magus hingele.
7. See kisub sagedaste põlwed Siin põrmu
peale põlwili, Ja silma weega saadan palwed
Ja ohkan: wäärt ma Polegi, Et Sinu pärast,
Jesus, ka Ma tuhk ja P0rm saan sõimata.
W i i s i l : M u Jesus, les Sa enne surma.

l o l * ^ õ e s t ' õndsad on need waimus waesed,
Kes hinge poolest rõhutud, Kõik mehed, naised,
wanad, noored, Kes Isu armu otsinud. Jah õndsad
on. kes waesed waimus, Neid wõetakse taewa
Iesu armus.
2. Oh õndsad on kõik need, kes kurwad, Kes
patu pärast leinawad, Neid kätte peal seal inglid
kandwad, Kes õnnisast seal päriwad. Seal taewas saab neil rahuase, Ja igawene rõõmu põli.
3. Oh õndsad, õndsad kõik kes kurwad Ja
järelandja meelega Ja tasased, kõik õndsaks saawad, Kes tõe suu ja keelega. Nad kiitwad taewas rõõmsast' ikka, Et pärinud on rahu paika.
4. Oh õndsad need, kel nälg ja janu On
õnnistuse järele; Kel ülekohtust kibe walu, Mis
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tehaks' Iesu karjale; Kes nälgas siin õiguse järel,
Need saawad täis seal taewa õnnel.
5. Oh õndsad on need armulised, Kes kurja
heaga tasuwad; Neil' teewad head kes hädalised,
Ja kõikide eest paluwad; Need peawad armu
saama tõeste, Seal Jumala käest igaweste.
6. Oh õndsad, ka need, puhtad
südand Iesul' annawad; Nad puhtaks
pestud, Ja walged riided kannawad;
lat seal näha saawad, Ja Tema juure

hinged, Kes
Talle weres
Nad Iumaikka jääwad.

7. Jah õndsad on need rahu nõudjad, Kes
rahu elu elawad, Nad rahu elu tee peal käiwad,
Ja rahu riiki ruttawad. Nad on siin taewa Isa
lapsed, Seal walmis on neil' auu-kroonid.
8. Oh õndsad on need waesed hinged, Kes
saawad taga kiusatud; Neil teewad waewa tuimad
leiged, Kes saawad wälja sülitud. Sest kes Ta
silma terakesse Siin puudub, hukka läheb tõeste.
9. Oh õndsad kannatajad hinged, Oh kannatage rõõmuga! Siin walu-teed nüüd julgest' käige
S i i t Kaanani rahuga. Ei sinna muidu ükski ei
saa: Peab enne kõrbest läbi käima.
10. Oh kannatajad Talle pruudid, Kes altari
all hüüate; Teil selgas pikad walged riided, Weel kätte-
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maksmist ootate. Küll teie were jälge sees Weel
käiwad mitmed silma wees.
Wiisil: Oh Jesus Knstus tule Sa, nr. 31.

1 3 » . 3)Ia olen waene reisi-mees, M u l raske
kõrbe tee on ees; Oh millal ükskord kojn saan,
Ja oma armast Isa näen?
2. Ma olen kaugel wõeral maal, Ja mitme
raske risti all, Kõik wõeras rahwas, wõeras maa
Ja wõerad wiisid kombed ka.
3. Sind armas Isa hüüan ma: M u l wäga
raske elada: Oh kuule oma lapse healt, Mis
palub abi ülewelt.
4. Mu süda sulab, nutab sees Koik seda
nähes, mis on ees: Kõiksugu waew ja wiletsus,
Ja raske rist ja kiusatus.
5. Siin wõeras ilmas elada I a ^ wõerast
kohta pidada On kibe raske hinge piin Ood päewad kannatada siin.
6. Kui seda mõtlen, millal ma Saan wäewast lahti peasema; Siin silma wesi magus nutt
Uut elu-jõudu kinkinud.
7. Siin kurjas ilmas igapäe On wäga raske
elu tee, Küll kurja rahwa wiha ma Saan alati
sim kannata.
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8. Küll kurat turtsub wihaga, Ja mitmed
lapsed murrab ka, Kes palwes laisaks lähewad
Ja Iesust maha jätawad.
9. Küll Jesus hüüab, nutab siis: Kas see on
minu lapse wiis? Oh tule, tule lapsuke Mu armu
juure tagasi.
10. Oh armas kallis lapsuke, Miks oma ema
pölgadke? — Kuradi kaendlas magad sa Ja tanttema lastega.
11. Oh mõtle, et kõik lõppewad, I l m , uhkus, liha kaduwad; S u noore põlwe elu siin On
patu rõõmus hinge piin.
12. Ma olen ilmas reisi-mees, Mul taewa
paradis on ces; Kuld tornid kaugelt paistawad
Ja pühad lipud lehwiwad:
13. Neil kõigil ma siin tüliks ees, Kes elawad
siin patu sees; Ma olen wilets ussike Ja tolm^kese sarnane.
14. Ehk küll siin ilmas wõeras ma, Wõin
siisgi läbi reisida Siin kurja rahwa wiha alt Ja
tigeduse waenu maalt.
15. Ma reisin kõnnin kodu pool, Et sinna
saaks; mu ülem hool, Sest käimisest ma wäsinud,
Ja sandist teedest tüdinud.
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16. M u l riided katkend narmendand, Käed
jalad mustad tolmutand, Weel puhub kibe kõrbetuul Nii homiku kui põhja pool.
17. Päew palaw kangest^ kõrwetab, Ja
pikne rängast' müristab, Ka käiwad rasked rahe
hood Ja lange külm, mis walu toob.
18. Kõik wargad rööwlid wahiwad, Mu hinge
peale sihiwad; Kui pisut tukastama jään, Siis
rasket häda kahju saan.
19. Nüüd hüüan raskest südamest: Oh millal
peasen ära sest? M i l l ' lahti saan siit häda seest?
M i l l ' kuiwawad mu silmad weest?
20. M i l l ' jõuan Siionisse ma, Kus inglid
püha rahwaga; Seal Seerawimid laulawad, Ja
Keerubimid kiidawad.
2 1 . Oh püha õnnis isamaa! M i l l ' tulen
sinna elama Kus igawene paradiis? Seal armsad
lalllud kuuldaks' siis!
22. Siis magust rõõmu maitsen ma, Kui
taewa laulu kuulen ka, Siis ilma waew on lõppenud, Ja taewa rõõm on alganud.
23. Seal kõigil elu-kroonid peas, Ja rahu
palmi oksad käes, See were-wõidu lipuke Seal
lehwib läigib kenaste.
•
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24. Siis walges siidis ehitud, Koik pruudid
Peiul' walmistud; Nutt, kibe waew rist otsas siis,
Käes selge arm meil Talle wäes.
25. Auujärg ja taewa tempel ka Siis kõlawad seal lauluga; Kakskümmend ueli wanemad
Kõik ühes kooris laulawad.
W i i s i l : Oh wvitleiad! et kaige peale, nr. 141.

1 3 3 ^ i n g rutta siis ja katsu sina Et wõiksid
sinna saada ka, S i i t Siionisse, püha linna, Kus
laulad õndsa hulgaga. Siis otsas kibe risti aeg,
Käes igawene rõõmu paik.
W i i s i l : Ma tulen taewast ülcwelt, nr. 38.

1 3 4 . O h Jesus hinge peiuke, M u l l ' oled wäga
kaunike; Ma leian rahu Sinu sees, Kui kurbtus
mure südames.
2. Mind tõmbad wälja patu seest Kui S u
pool' ohkan südamest, Sa näitad mulle elu-tee,
Kus peal wõin käia julgeste.
3. Ma ruttan taewa linna pool', Kus nõuab
minu hinge hool, Kus Sa, nm Jesus, rõõmuga
Koik uskjad wõtad koguda.
4. Siin oled ka mu abimees, Kui maailm
möllab kurjuses, Küll prassides ja lakkudes, Ja
põrgu poole tõtates.
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5. Oh Jesus armas hinge Peig', Küll läheb
rahwas kurjaks kõik: Ei ükski hooli õigusest, Ei
ka S u armu hüüdmisest.
6. S a hüüad waljust' ikka peäl': „Oh tõuske
tõuske üles teal! Nüüd on weel armu päewad
teil, J a arnrn uks on lahti weel.
7. Nüüd tulge, jooge elu weest, See jahutab
teid igawest', J a annab jõudu kõndida; Siin elutee peal rõõmuga.
8. See elu tee on kitsuke, J a esmalt wäga
waewane; Küll pärast aga rõõmustab, Kui ots
on käe — siis taewa saab.
W i i s i l : Kes tabab tVesr anuastada, nr. 138.

1 3 5 . K ü l l mustad risti-pilwed tõuswad Nüüd
were karwa ülesse, Ja rasked päewad kätte jõudwad, Kõik wagad jääwad muresse. Pea tuleb
tuli, weri, mõek, Ja uslikud on hädas kõik.
2. Oh armsad ärkand hingekesed, Oh waatke
were põllu peäl'. Oh pange tähel' tallekesed: Pea
mõek ja kirwes kaela peal; Ja rasked raudsed rihmad ka Teid saawad hirmsast' siduma.
3. Küll tule-ahjud, wangi rauad, Ja rasked
piinamised ka, Kõik Jesu pruudid näha saawad,
Ja kannatada waluga.
Siis puhtad pruudid
wõidelge, Kui were-riidis kõnnite!
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4. Oh were-neitsid, taewa tallad! Kord tuleb
kannatada meil'; Mu meel ja süda wäga hale,
Kui waatan Iesu karja peal: Kõik talled selle
karja sees Siin käiwad nuttes silma wees.
5. Siis olgu meie ilu ehteks Koik wermed
werehaawad ka, Kui piitsadega meid siis peksjaks',
Ja walus saame nõrkema, Ka siis kui hirmus
surm on käes, Meil wõit on Iesu were wäes.
6. Küll noored neitsid näha saawad, Kes patu
unest ärkanud; On isa patu sees siin surnud,
Siis ema, tütart kiusawad; Neid sõimatakse rumalaks, Ja peksetakse koledast'.
7. Küll on see hirmus hale näha, Mis tehakse
nüüd taewa all, Mis ürkand hinged saawad kanda
Ja kaebawad kõik Jumalal'; Koik püha Jumal
seda näeb, Mis maa peal kuri rahwas teeb.
8. Need ahelad ja wangi rauad, Maa-koopad,
muda-augud ka, Puu-riidad, tule-leegid, haawad,
Need äratawad paluma. On ihu tule leekides,
Hing laulab juba Talle ees.
9. Koik wanad usu-isad, pühad On kibedaste
kannatand, Ja läbi käinud kõik need kohad, Koik
walu Piiua tunda saand. Nad lihas hirmust walu
said, Siis Talle pruudiks said ja jäid.
10. See kihutab ka meid nüüd taga Ja sunnib taewa ruttama; Heal hüüab waljust': ära
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maga! Oh waata, kurat ärkab ka! Kui wahib
waljust' hüüawad, Siis kurat kangest' wihastad.
11. Ta mõirab ju lõukoera wiisil Ja paneb
hüüdjaid kohkuma; Siis tuleb hirm ja kartus kõigil',
Kui jääwad pisut tukkuma. Siis käsi kohe nõdraks
lääb, Kõik keha lõdifema jääb.
12. Kõik wanad pühad wahimehed On julgest' wöidelnd alati, On läbi raiund kindlad kohad, Sest nende werd ka walati; Just nende weri
oli see, Mis rammu andis põllule.
13. Weel praegu paistwad were pilwed, Mis
wahimeestest walati; Ka näewad meie waimu silmad, Kui walwame siin alati. Mõek olgu teraw
meie käes. Siis wõit meil Iesu were wäes.
14. Nüüd noored hinged näha saawad, M i s
püha Waim teeb südames, Nad uhked ehted maha
jätwad, Kui patu walu südames; Neid Jumal
armust uueks teeb, Kui süda Waimu wäest keeb.
W i i s i l : Nüüd olen mina põhja leidnud, nr. 141.

1 3 6 . >Dh Jumal! küll Su Waimu wägi O n nii
kui kange pikse heal, See lõikab ihust hingest läbi,
Teeb patusele hirmu teal; See lõikab läbi liha
luu, Teeb puruks pihuks kiwi, puu.
2. Oh püha Waimu armu tuli! Kuis põled
sa mu hinge sees? Sa oled nüüd nii wäga wali,
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Sa kurjust wihkad südames. See tuli pattu põletab, Köit kurjust ära lõpetab.

3. Kõik wanad halli peaga isad J a noored
mehed nutawad; Nüüd tundwad, et on kuiwand
wõsad, Mis tule tarwis kaswawad; Nüüd tahetsedes öhkawad J a silmameega paluwad.
4. Küll tundwad rasket patu häda' Nüüd
oma patu tegudest, J a näewad seda paw mäda
Mis jookseb patu paisetest; See haiseb hirmsast'
nende ees, Silm jookseb wett see häda sees.
° 5. Weel rõõmu tundes näen ka seda, Kui
noored neitsid nutawad, Et tundwad oma patu
häda, Siioni poole ruttawad. Nad kahetsedes
küsiwad: Kes juhatab meil' isamaad?
6. Oh kuulge teie nutjad neitsid Ja wanad
hallid ühtlase, Ja noored mehed, Poisikesed, Kõik
pange seda tähele; Et kuulge, hüüab wali heal,
Mis wägewaste kõlab seal.
7. See wali ärataja pasun See hüüab kõrgest Siionist: Ma tulen ja teid pruudiks kosin
S i i t selle kurja ilma seest; Ma koristan teid waewa
maalt, Wiin koju raske risti alt.
8. Oh armsad pruudid, siin teil raske Ja
wäga kibe elada, Küll paradiisis on teil kerge,
Kus püha saate pidada Seal oma Isa pale ees,
Ja were Peiu rüpe sees.
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Wiisil

Annas Jesus awita, nr. 169.

l o 7 * Tiion ikka igatseb Ilma waewast lahti
saada; Nuttes ta siin kahetseb Oma rasket patu
waewa; Ilmas tunneb rasket häda, Kurat ka weel
kiusab teda.
2. Siion ikka igatseb Oma armsa Peiu juure,
Ööd ja päewad ihaldab Näha taewa elu õnne.
Seal on rahu rõõmu leida, Ei seal Siion enam
leina.
,3. Siion ilmas häda sees, Patt ja kurat ka
weel kiusab; Oma liha ka weel ees Ööd ja päewad tüliks seisab. Siion õhkab, Siion leinab,
Siion kibedaste nutab.
4. Siion tunneb waewa siin Kitsa elu tee
peal käies; Südames siis põrgu piin, Kui
teed käib siin hooletuses. Kui on süda tuim ja
leige, Ei siis teekäim^ pole õige.
5. Siion waene nõrkeb ka Wahest selle koorma
alla, Mis siit ilmast kogub ta Siis, kui kõik ei
ära salga; Iseennast, omad himud, Kurjad himud,
pahad teud.
6. Siion leinab mure sees, Siionil on wäga
raske! Siion nutab silmawees, Siionit oh tulge
aitke! Siion palub, Siion õhkab, Siion kibedaste
nutab.
7. Siion wangis Pabelis, Kandlid remmelgate külges, Ei nüüd enam laulusid Laula wõera
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rahwa hulkas, Laulu heäl on ära lõpend, Kandli
keeled ka on katkend.
7. Oh kes peästab Siionit, Oh kes wõtab
teda aita? Ei siin leia kedagit, Kes wõiks hinge
nälga täita. Siisgi on üks koht weel teada: Taewas wõime kõik head saada.
W i i s i l : Siion kaebab suures hädas, nr. 268.

l o o * Küll see aeg saab pea jõudma, Et mu
häda lõpeb siin, Kui mu Peigmees tuleb nõudma
Hinge ilmast, kus on piin. Siin on häda wiletsus, Wiimaks surm ja ahastus. Aga taewas,
seal on rahu, Hingel lõppemata rõõmu.
2. Seal on tõest' rõõmu elu, Kus kõik
wagad hinged on; Taewa walgus on see i l u , Ja
see Tall on armu troon. Serawirnid istuwad
Trooni ees ja laulawad: Püha, püha on mei'
Jumal! Laulge kolm kord püha Temal'!
3. Nüüd ma olen tunda saanud Waimus
seda auustust; Jesus on mind ehitanud Oma õigusega tõest'. Elu-kroon' ja pulma kuub' Peigmees mulle kätte toob; Hüüab: tule astu sisse
Igawese majadesse.
W i i s i l : Sind Issand Jumal liidame, nr. 30.

1 3 9 . Oes silma weega kuiwawad, Need hõisates
seal lõikawad; Kes siin käib nuttes ikka peäl' Ja
külwab seemet Jumalal'.
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2. Ka Tawet püha usu-mees Siin külwas
seemet silma wees, Kui tundis pattu waluga, Siis
silma weega palus ta.
3. Ta leidis armu usu sees Iehowa püha
silma ees Et oma pattu kahetses, Sest Isa süda
härdaks läks.
4. Kui Peetrus salgas Iefufe, Tal oli kibe
lugu käe, Kui Iesus kurwa meelega.Ta peale waatas armuga.
5. Siis kibedaste nuttis ta Ja tundis kahju
waluga, Sest Iesufelt ta andeks sai, Ja pärast
weel Ta jüngriks jäi.
6. Seal tuli suure häda sees Kord Mahtaleena silma wees, Ja nuttis haledaste teal Nüüd
Iefufe ees pölwe peal.
7. Iefufe jalgu kastis ta Siis silma wee ja
nutuga, Siis leidis armu abi ta Iefufe juurest
lõpmata.
8. Seal Iesus kiitis silma wett, Et see on
armastuse wäärt, Kui armastuse pisarad Ta jalgu
ärapesewad.
9. Seal Iesus ütles: Kuule sa, Oh Simon,
mul on rääkida: „Kel palju armu tarwis läüb,
See armastama mind ka jääb."
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10. Siin seisad sa kui uhke mees J a põlgad
wäest, kel silmad wees; Ei armastust mull' näita
sa Siin mingi moe ei wiisiga.
11. J a südames weel mõtled sa: Kas prohwet nõnda mõistmata? Koik' rumalaid Ta sallib
nüüd, Kel ropud suured patu süüd.
12. Jah patusid ma armastan, J a neile armu
kuulutan, Kes nuttes armu otsiwad J a südamest
mind paluwad.
13. Kõik uhked wariseerid, need, Kes ei käi
iial tõe, teed, Waid kõrgil meelel tulewad, J a oma
õigust pruugiwad.
14. Nad salaliku meelega J a petja wale keelega; Oh häda, häda teie peäl', Ei saa te' üks«
kord armu seal.
W i i s i l : Oh Jesus ülem abimees, nr. 204.

1 4 0 . 9Wa olen wõeras ilma peal J a tõttan
kodu poole, Söön, joon ja hingan siin ja seal,
Teen tööd ja kannan hoole. Ei laiseldes siin taha
ma Nüüd iial aega wiiwita, — Oh millal jõuan
kodu?
2. Ma mõtlen järel' päewad ööd, Neid loen
arwan üles, Kas kõik mu elu, waew ja tööd,
Weel kinni põrmu kulles? Siis hüüan ohkan
nutuga: Oh Jesus tule rutuga, Mind kõrbest
koju kanna!
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W i i s i l : „Walwage!" meid hüüab Looja, nr. 138.

1 4 1 . Õ h Sa helde armastaja, Sa püha õnnistüse saatja Neil', kes Su armu otsiwad; Kes siin
hädas waewas nutwad, S u järel ööd ja päewad
tõiwad, S u were armus kosuwad; Neid kaswatad
Sa siin, Neist kaugel seisab piin. Lunastaja Oh
kuule Sa, Meid aita ka S i i t ilmast taewa rutata!

Maailnra mere peäl.
W i i s i l : Oh wõitlejad! et täige peale, nr. 138.

1 4 3 . O h armas kallis helde Jesus, Sa püha
elu kuningas! M u l on siin kibe hinge waesus,
Koik waimu elu kadumas; Siin tuuled tormid
puhuwad, Mu elu-laewa löhuwad.
2. Oh millal jõuan Siionisse, Kus wagad
hulgal laulawad? Seal on mul walmis eluase,
Kus kõik kuld kroonid kannawad, Kes siin on wõidelnd otsani, Ja ustawaks jäänd surmani.
3. Ma ootan hingamise päewa, Kus lõppenud kõik waew ja töö, Ja seda püha onnist aega,
Kus möödas hirmus patu-öö. Seal on see hingamise maa, Kus Talle pruut saab hingada.
4. Oh millal jõuan Siionisse Kus pühad
inglid mängiwad? Seal on mull' walmis eluase,
Kus pühad hulgad ootawad. Seal wõttaks' rõõm-
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sast' tvtötu mind, Kus näen la armas Jesus
Sind.
5. See taewa mäng ja laulu helin, Mis
kõlab taewa koori peal, On tuhat korda sest küll
kaunim, Kui wahest kuuldaks siin maa peäl. Seal
Tall siis oma pruudiga Saab pulmapäewa pidama.
6. Kus poole totwad ristirahwas? Kus poole
härkand wennad 0ed? Miks õpetakse rahwast ilmas
Ja tehaks' rasket kirja tööd? Mikspärast koolid,
kirikud? Miks piibli raamat kirjutud?
7. Miks nähakse siin ilmas waewa? Oh
targad mehed wastake; Kui hing ei himusta siit
taewa, — Mis surmas peäle hakkate? Kui ihu
elu lõpeb siin, Siis hingel hakkab rõõm ehk piin!
Wiisil: Ma tänan Sind et oled mind, nr. 21.

1 4 3 . Tee wiletsuse waewa tee, Mis paradiisi
läheb, käib üle laenetawa wee, Mis wägewaste
kohab.
2. Nüüd sõudwad risti-sõdijad S i i t üle waewa
mere, Ja kõik need waesed wõitlejad, See õnnis
Talle pere.
3. Koik selle pere liikmed siin On wõerad
ilma kõrbes, Siin kannatada walu piin — Neil
isamaa on kõrges.
4.

Oh Jumal, püha Isa S a , Kui kaua la-
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seo nutta S u lapsi häda waewaga? Oh tule ja
meid aita!

5. Siin puhub kibe kõrbe tuul, Küll meie
usu laewa; Ш Г jõuan püha linna all', Kus pole
enam waewa?
V i i s i l : Jumal maa ja taewa Looja, nr. 174.

1 4 4 * M i n u elu laewukene Sõuab ilma mere
peal; Puhub paras tuulekene, Siis ta sõuab julgest' seal. J a ta meel on rõõmus teal, Kui on
Iesus laewa peal.
2. Küll siin suurel ilma merel Käiwad rasked tormi hood, Wahest wõitlen otse merel, Enne
kui saan õiget joont Elu-laewa tüürida Oige tee
peal hoolega.
3. Wahest paistab rahu sadam Waimu silmal
selgeste, Siis lääb meelest kõik see häda, Mis on
tee peal rohkeste. Kui näeb rahu sadama, Siis
on wäga rõõmus ta.
4. Armas Iesus aita Sina Elu-laewa tüürida; Pea wöib wastu kalju minna, Puruks pihuks korraga; Siis kui S a ei juhata Ise rahu
sadama. .
5. Kui on elu laew ju läinud Hukka ilma
tormi sees, Siis on kurat peale käinud Wäga
suures põrgu wäes. Patu tuuled puhuwad, Hirmsad laened kohawad.
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Wiisil: Su tyng ob Jesus tehw mind, nr. 37.

1 4 5 . © i i n igawese elu tee Läüb läbi laenetawa
wee; Meil' abiks tarwis seda meest, Kes aitab
läbi suurest weest.
2. See wesi mässab wahutab, Mis patu meres laenetab, Kõik ilma rahwas siin ja seal, Kui
wesi kõigub mere peal.
3. Tuul puhub meri laenetab, Nii patt siin
rahwast kõigutab; Kui kalad meres ujuwad, Nii
inimesed segawad.
4. Oh kuule, Jesus, tule Sa S u kalapüüdjäid waatama, Kes nõota merde heidawad Ja hingesid Sull' püüawad.
5. Su sõna seda tunnistab, Kes nõota mäele
wedawad, Need kaldal maha istuwad Ja kalu läbi
waatawad.
6. Häid astjatesse koguwad. Mis tarwilikud
kõlbawad; Mis kõlwatumad nooda sees, Neid ära
wiskab kalamees.
7. Häid tarwitakse taewas siis, Kus igawene
paradiis; Ehk küll siin waewa näha faid Kui ilma
meres ujusid.
8. Kui kala ujub mere wees, Nii ärkand hing
on armu sees, Ehk küll maailm tal' häda teeb,
Ta siiski Iesu weres keeb.
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9. See weri annab rammu tal' Mis Peigmees walas Kolgatal, Ka jõudu annab püha
Waim Sel, kes on Isa armu taim.
10. Neid kosutab ja jahutab Ja hinge patust
puhastab, Kristuse were kuue sees On nendel
rahu südames.
11. Nad armu mulda istutud Ja were sisse
kastetud; Seal kaswab iga hingeke, Kes taewa
Isa taimeke.

Щи tvöiUemxfeft
W i i s i l : Oh wõitlejad, ct läige peäle, nr. 141.

1 4 b . O h püha wõitlejate wägi! Nüüd lähme
julgest' edasi; Sealt paistab silma meil' üks
mägi, Kust kurat tõrjub tagasi; Ta on kui loukoer mõiramas Ja suures wihas möllamas.
2. Oh armsad taewa sõjamehed, Nüüd on
meil tarwis rutata! Koik maa ja taewa põrgu
wahed Nad - tahtwad ärakautada. Kuradi wäe
sees hirmus juur, — Oh Jumal aita - S u
jõud suur.
3. Nüüd kuulge kuidas pasun hüüab Ja kutsub kõiki wõitlema; Neid walmis ehitada püüab,
Kes peawad sõtta minema. Oh wõtke mõeka
kätte nüüd, Siis wõime ära wõita neid.
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4. Kui Siionisse sisse lähme, Siis wõiduwürsti täname; Koik were-tunnistajaid näeme Ja
wõidu-laulu laulame. Meil Jesus seda jõudu
cmn'b Et wereni me' wastu pannad.
5. Siis kummardawad kõik need wõitjad
Seal püha wõidu-würsti ees, J a Halle-halleluja
laulwad Siis wõidu-ehtes igamees. Siis wagad
taewa auu sees, Ja kurjad tule leekides.
6. Oh millal, millal saame sinna, Kus rist
ja waew on lõppenud? Oh millal, millal
jõuab tulla Seepäew, kus kõik on wõidetud?
Mill' Peigmees pruudi ehitab, J a pruut kõik seda
näha saab!
Wiisil: Su j W meile kinnita, nr. 37.

147.

ЯдіпЬ waewab rahwa

wiha waen,

Ja

nutuga ma leiba söön, Pea peale tuhka panen ma
J a koti-riided kannan ka.
2. See hirmus kurjus suureks lääb, Mis
maa peal kuri rahwas teeb; Ei enam usta Jumalat, Ei kirja tõe olewat.
3. Koik roppus, kurjus, tigedus, Ja häbemata kiimalus, Auu selle sees weel püüawad, End
õnnelikuks kiidawad.
4. Kõik toores julge liha meel — Ja õlut
wiina joowad weel, Üks teist siis hirmsast' peksawad Ja mõnikord ka tapawad.
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5. Nii kurat möllab rahwaga, Kes ristiinimesed ka; Ma haleduses nutma jään Pealt waadates, kui seda näen.
6. Siis palwes maha heidan ma J a hüüan:
Isa halasta. Iesuse were läbi weel! Ehk küll
on kuri rahwa meel.
7. Õöd päewad mulle walu teeb, Et rahwas
siin ei ole keew, Ehk küll on paistmas armu päe,
J a armastuse sui on käe.
8. Mis aitab risti-nimi siis, Kui käes on
paganate wiis? Kes risti kandes waewa näeb,
See ristiinimeseks jääb.
9. Rist Iesust meile tunnistab, Rist Kolgatale juhatab; Kõik ristirahwas käiwad seal Iesuse
püha risti all.
10. Kõik palwes kummardawad seal Werise
mulla põrmu peal, Seal on neil' altar ehitud,
Kus patu ohwer põletud.
W i i f i l : „Mu järel," hüüab Iesule, nr 121.

1 4 8 . O h wöitle sõdi julgeste Siin kiuslikus
maailmas; Miks annad wahest järele Mu hing
siin waewa põlwes? Ehk küll on raske wöidelda
— Oh ära anna järel' sa.
2. See kõik siin hinge peale käib, Mis lihale
on armas; Kõik tühi on ja tühjaks jääb Mis
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nõuab kuri rahwas. See wumfelt ära
kõik. Kui käes on wiinine surma käik.

lõpeb

3. Küll pea langeb inime Siin patu köie
sisse, Kui hooütu ja unine Siis, kui ta sõdib ise,
Laisk on, kes magama jääb siis, Kui lampi walmistawad wiis.
4. Seal laisa põld on põhjani Küll maha
kistud, lagund, Ta põld ka tühi koguni, Koik
wili ärakadund. Siis haledaste nutab seal: „ M u l
ohakad on põllu peal!"
5. Mis teeb seal siis see waene mees, Kui
wihud kogutakse? Kui paljas tühi põld on ees,
Ja ka weel küsitakse: Kus on siis sinu lapsed
nüüd, See nael, mis maa peal hoida said?
6. Siis sõdi siin ja kauple ka, Ja ära niaga
ilmas; Siis waenlast ära wõidad sa, Kui pisarad
on silmas. Sest nutu külwi järele Saab rõõmu
lõikajatele.
7. Kes siin on.wõidelnd truuwiste,. Saab
wöidukrooni pähä; Kes laisk on olnud palwete,
See jääb siis teistest maha. Seal wõitjad laulwad Talle ees, Kui laisad põrgus walu sees.
Wiisil: Oh Jesus Kristus tule sa, nr. 31.

1 4 9 * Koik äraläinud wennad öed Weel nüüdki
sirutawad käed, J a kutsuwad meid kodu siit, J a
toowad surma sõnumid.
»;
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2. Need wanad wahimehed siis, Kel oli püha
eluwiis, On t0tt siin tunnistanud ka Küll elu kui
ka surmaga.
3. Weel praegu kõlab nende heal Siin kõige
laia ilma peäl; Nad uskusid kõik Jumalat, Ja
seega wöitsid saatanat.
4. Nad olid wahwad wõitlejad, Ja waimulikud sõdijad, Neil sõna oli mõegaks käe, Seega
nad wõitwd põrgu wäe.
5. Nad põlgasid kurjust kawalust, Ja uhkust
ahnust kiimalust; Nad oma liha risti lõid, Seepärast armust õndsaks said.
W i i s i l : Kes tahab tõest' armastada, nr. 136.

1 5 0 . K ü l l kurat minu hinge püüab Siin oma
kahe sõbraga, Mu järel wara hilja hüüab, Ja
katsub petta walega; Ta pakub oma rahu mull'
Ja ütleb: siis saad õndsaks küll! — 2. Ei ole lusti mull siin ilmas, Siin ühtepuhku kurwastust: M u l sagedaste wesi silmas, Ja
tunnen hinge ahastust; Patt, kurat, maailm lihaga
Mu peale käiwad wihaga.
3. Maailm toob oma asju ette Ja näitab
nende ilu mull'; Ja ütleb: neid wõid saada kätte,
Siis on sul minust rõõmu küll! Wõid igapäew
siin rõõmusta Ja surres õndsaks saada ka.
4 M u liha alles elab ilmas, Tal on weel
oma õigus käes; Ja kurat luusib minu kõrwas
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Weel wäga suures põrgu wäes; Mu hinge püüab
kiusata Siin wäga mitme wiisiga.
5. Küll kurat ajab oma nooli Mu hinge
peale lõpmata, Tal on ju teendrid wanu noori,
J a Peab sõprust nendega. Neid tema taga kihutab, Ja mind siin wäga hirmutab.
6. Viul cn siin ilmas wäga raske See würsti
wastu wõidelda, Kes ajab oinad hambad lahti,
Miud tahab äraneelaia. Ta haugutab ja ähwardab, Ja prhu jälle meelitab.
7. Ta sunnib illnast osa wõtma Mind igapäew siin rohkeste, Ja tahab oma wõrku \ Ша
Siin minu waese hmgetse; J a et weel patn juur
mu sees, On kurat petma wapper mees.
8. Ta luusib tasa hiljukesi, Ja wäga kawalaste ka; Ш poleks püha inglikest, Kes wõtwad
mind siin kaitseda, Ciis kurat mind küll wõrgutaks, Et ma tal põrgu osaks saaks.
9. Ta ütleb nii kui püha ingel Mu südamesse salaja, J a uäitab ennast walget riidel Nii
püha wäga näuga; Ziis ennem minust ofa saab,
J a minu hi;'gc wõrgutab.
10. Oh wennad, õed, olge wahwad See
würsti wastu wõitlema; Ta wõidab ära kõiki
rahwast, Kes arg ta wastu sõitlema. Kes taaga
tahab wõidelda, Peab Jesus abiks olema.
11. Ma tunnen seda hirmust würsti, Oh
armsad, usu wennad, õed! Mind tema kurgust
6"
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Wälja kisti, Kus sees ma olin päewad ööd; Ma
olin kurja waimu käes; Ta oli minu peremees.

12. Küll mitu kord ma nutsin wäga See
põrgu würsti ikke all; See oli uskjail hale näha,
Et selga pöörsin Jumalal'. Ma hinge waenlast
teenisin, J a Iesust uuest' risti lõin!
W i i s i l : Nüüd olen mina põhja leidnud, nr ! 4 1 .

1 5 1 . S h wõitlejate seltsid jõudke Nüüd usinaste
edasi J a taewa riiki taga nõudke, Et ükski ei jää
tagasi; Oh waatke, juba paistawad Шсі tcterna
linna wärawad.
2. Oh waatke, taewa linna müürid Ju hiilgades seal särawad, J a kõik need pühad ingli
seltsid, J a kaksteist pärlist wärawad. Inglite
hulk seal laulawad J a püha! püha! hüüawad.
3. Oh minu armsad wennad, öed, Et lähme,
lähme rutuga; Ja wõitleme kõik päewad' ööd Siin
kibedaste nutuga. Siin on meil kibe wiletsus,
— Küll taewas rõõmu laulud suus.
4. Seal ingli hulgad kandlid mängiwad J a
õndsast' aega wiidawad, Kõik pühad ühtlas' nende
hulkas Ja oma Loojat kiidawad. Siis oleme ka
meie seal — Nüüd alles waewas ilma peal.
5. Oh soua, nõua, jõua sinna Mu hing siit
waeuu rööwli maalt; S a hoolega pead sõudma
sinna Et peased risti koorma alt. Küll risti-meri
laenetab, J a sagest' fõudjaid kartma a'ab. —
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Hlööra wõitlejate palwe Ccmlud,
Wiisil: Ob Jumal! waata heldeste, nr. 198.

1 5 л * Rõik minu nutu-pifarad Oh Jesus! tähel,
pane; Mu süüd mind wäga waewawad, Sest ise
abiks tule J a anna wäge minule, Et kurat ilm
mull' kahju tee Nii kaua kui siin elan.
2. Ei tule kasu hingele, Kui majalt abi
püüan; S a üksnes aitad, Jesuke, Su läbi elu
leian. Sa oled troostiks häda sees, Mu lootus,
kui ma silma wees Su poole jürgest' ohkan.
3. Siis jäta süda maha kõik, Mis hingel'
kahju saadab; Sest saatan on ju walelik, Sind
ikka petta püüab; Kes toidab katab armuga Sind,
Teda wõta tänada J a Temal' kiitust anda.
4. Mis saadab ilma armastus, Mis rahwas
taga nõuab? Üks lõppemata ahastus Neid põrgu
tules piinab; Ei ole nendel rõõmu sest, Viis walmistatud algusest Neil', kes on Iesust nõudnud.
5. Kes alles tuimad südamest J a oma süüd
ei tunne; Neid peasta pimeduse teest, S a armas
Iefukene. Oh ärata neid ülesse, Kes elawad weel
patule, Et Sinu armu nõuaks.
6. Küll mõni hoopleb elu sees: Mul pole
karta häda! Oh sina kurt ja pime mees, Eks sa
ei karda seda? Kui nõutaks' sinu hingekest Su
käest, kui sina igawest' Pead põrgul osaks jääma?
7. Mis aitab suurus uhke meel, Mis surres
ara kaub, Kui süda külm ja kange keel J a keha
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hauda waud? Pea seisad kohtumõistja ees, Siis
wäriseb su süda sees Kui põrgut lahti näed!
8. S i i s , usu wend, on hilja kõik, Ei maksa
palwe enam; S u l osaks on see walu paik, Kus
kurat ja kõik kurjad. Seal kuradid sind waewawad, Ja koledaste naerawad, Et nende seltsis oled.
Wiisil: Aunas Jesus awita, nr. 169.

1 5 3 * Iesust, Iesust armastab Minu süda igaweste; Ehk küll wahest kurwastab Maailm niind
siin sagedaste, Siisgi Iesust ma ei jäta — Ta
wõib anda, Ta wõib wõtta.
2. Eks ma seda armasta, Kes mind enam
armastanud? Ta on risti surmaga Minu wõlga
kustutanud. Ta on mu eest waewa näinud Ja mu
eele taewa läinud.
3. Hing, oh hakka mõtlema Oma wiimse otsa
peale! Hakka truuist wõitlenia, Et ilm ei tee kahju
sulle; Küll sa siis saad pea tunda, Et sull' Jesus
kõik wõib anda.
4. Ole^ustaw surmani Siis saad wõidu krooni
katte; Ja siis kõlbad pulmale, Kui sa tuled
Peigme' ette. Siis sa hõiskad rõõmsast' taewas,
Lõikad seal, mis külw'sid waewas.
Wiisil: Mn elu KristuS ise, nr. 9.

1 5 4 . Dt) waatke elu-krooni, Mis wõtjaid ehitab, Ja seda armu trooni, Mis pühaid rõõmustab.
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2. Nad kandwad rahu-palmid Ja laulwad
rõõmsaste Seal uued laulu salmid Siis oma
Peastjale.
3. Nad kiitwad ööd ja päewad Ta auu-järje
ees, Ja Teda järgest^ näewad Ta auu-ehte fees.
4. Oh see on rääkimata, Mis rVVm on taewas teal; Ehk meil' siin nägemata — Küll taewas näeme seal.
Wiisil: Sind Issand Jumal liidame, nr. 30.

1 5 5 . ^ u ette, Jumal astun ma, Nüüd oma
nutu palwega: Oh ära mitte põlga mind, Ehk
ma küll kurwastanud Sind.
2. Sa Looja ise seda näed, Kui nõdrad on
mu jalad käed Su armust kinni pidada J a elu
tee peal kõndida.
3. Oh Issand! eks Sa ise näe? Jõud puudub
mulle igapäe! Ma ohkan soijun häda sees, Mu
silmad tuhmiks lahmad wees.
4. Mu kurbtus, see on otsata, Mis patu
pärast tunen ma, Mu süda see on lõhutud, Mu
meeled, mõtted rikutud.
5. Ma olen kaewukene tõest', Mis igapäe on
tühi meest, Kust ükski jahutamist saa, Ei janu
kustutada ka.
6. Seepärast janu suureks lääb, J a nõrkus
hinge peale käib; Mu rammu ära lõppenud, Ma
wõitlemisest tüdinud.
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7. Ei jäksa mina rammutu, Ma kisendamast
wäsind ju; M u hingel' abiks tule Sa Oh helde
Jumal armuga!
8. Ma olen hirw, kel janu on S u järel',
armas Iesuken'! Oh wõta mind wäest armuga
S u elu-kaewust joodada.
Wiisil: M i d sumu keha mattame, nr. I>7.

1 5 6 . O h armas kallis Jesuke, Oh tule saatjaks
minule, Ma olen nõder taimeke Ja lillekese sarnane.
2. M u jalad wäga nõdrad weel Siin käia
kitsa elu teel, Ma olen noor ja nõdruke Ja roosi
oksa sarnane.
3. Eks Sina näe, oh püha Tall, Kui kõnin
mitme waewa all? Ma lapse kombel komistan, Ja
wahest raskest häda saan.
4. Ma olen wäga nõder weel, Sest saan ma
kahju kahju peäl'; Oh tule, tule Jesuke, Mind
kanna, kes ma wäetike.
5. Ei mina wilets suuda ka S i i n elu-tee
peal kõndida; Ma kartes käin ja ohkan ka: M i l l '

peasen kõigest waewast ma?!
W i i s i l : Kristus kes meid õndsaks teeb, nr. 1 kisa.
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^esus, Sina oled see, Kes siin omad
kaitseb; Kelle käe on õige tee, See Su armu
maitseb.
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2. Iga päew Sa wõtad meid Maa peal armust kanda; Ja weel pühad inglid neid Wõtwad
ikka kaitsta.
3. Nii kui sagedaste ka Sünnib maa peal
mõnda; Nõnda Sinu armu ka Sain ma waimus
tunda.
Wiisil: Kes Jumalad nii laseb teha, nr. 147.

1 5 8 . Dl; igawese elu eha, Sa paistad kaugelt
minule, Ja seda näewad, siisgi wähe Mis walgust
pakub kõigile; Ei elu walgust tahagi See kuri
rahwas koguni.
2. Ma tüdin juba ära ootes, Oh millal elu
maale saan? Ju wahest olen wäsind lootes, Ja
siisgi kallist walgust näen. See elu walgus kuumab seal, Siioni püha mäe peal.
3. See walgus paistab heledaste, Mis püha
linna walgustab, Ja rahwast hüütaks' wägewaste;
Mis laia tee peal põrgu tääb: Kui tahate, tulge
rutuste, Weel teidgi wastu wõetakse.
4. See elu linna walgus paistab MÜ heledaste hiilgades, Patt siisgi silmad kinni katab,
Siin ihu-hoones kõndides. Kui surres liha lõppeb ä ; , Siis loojas on ka elu-päew. —
Wiisil: Ma tänan Sind et oled mind, nr. 21.

1 5 9 . Uks waene nõder talleke Saab rahu Iesu
süles, Kes tunneb oma nõtruse Ja waatab taewa
üles.
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2. Seal näeb ta oma isamaad, J a oma
püha ema; Seal lapsed kokku koguwad, Mis sünnitanud tema.
3. Seal wötab püha ema neid Seal oma
armu sülle J a imetab neid wäetimaid, Lööb armu
hõlma üle.
4. Siin on weel lapsed häda sees, J a ^tundwad rasket waewa; Neil süda õhkab, silmad wees:
Oh millal saan ma taewa?
5. Siin lapsed nutwad härdaste: Oh millal
tuleb ema? J a hüüdwad ikka järgeste Et kadund
neile tema!
6. Su lapsi, Iesus, wihkawad Kõik rahwas
siin maailmas, J a nende hinge waewawad Nii,
et neil mesi silmas.
7. Nad on jn wõerad ilma peal, Ei ole siin
weel kodu; Üks wihkab siin ja teine seal, Ilm
hirmus kuri, kade!
8. Nad on kõik wiha waenu all, Neid sõimab wannub rahwas; Nad hüüdwad: oh Sa püha
Tall, Kõik oleme siin waewas!
9. Üks hüüab, õhkab häda sees, J a süda
nuttes sulab, J a teine kõlmib kurbtuses J a raskes waewas hägab.
10. Siin on nad risuks ilmale Ja pinnaks
kõigil silmas; Ilm elab pattus julgeste Senni —
kui on ju põrgus.
11. S u lastel on seal õnne-maa, Oh armas
Isa taewas, Seal kosutad neid armuga, Ei seal
nad pole waewas.
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12. Seal püha! püha! laulawad Siis elu-puude
wilus; Siis lapsed laulu kuulewad, Mis armas
on ja ilus.
13. Siis pühib higi pisarad Seal armas
Jesus ära, Ja silmad nutust kuiwawad, Kui lõppend ilma kära.
14. Siis püha rahwas rõõmuga Koik Tallel'
kiitust andwad, Ja taewaliku lauluga Seal walged
riidid kandwad.
15. Siis ilusaste hiilgawad Seal nende pale
jume, Kuld kroonid peas läigiwad N i i , et fee kõik
on ime.
16. Siis kummardades heidawad Kõik armu
järje ümber, Ja Lunastajat kiidawad Seal tuhanded ja kümned.
Wiisil: Oli Jesus «ristus tule Sa, nr. 31.

l o u * Ä ü l l raske käia elu-teed, Ees kaljud, orud,
mäed ja jõed, Neist mitmed kohad koledad, Ja
muda haugud sügawad.
2. Kõik nõgesed ja ohakad Ja kibuwitsad
terawad; Neist läbi käies tunnen ma, Et wäga
raske kõndida.
3. Käed jalad werest tilguwad, Ja silmad
wett siin jooksewad, Küll õhkamised sügawad, Mis
hinge sisse tungiwad.
4. See lõikab läbi liha luu, Ja süda weel
kui kiwi, puu; Oh süda, süda mõtle nüüd, Küll
on sul suured rasked süüd!
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5. Oh püha ohwri Talleke, Ma mõtlen S u
peäl' alati, Kui waatan Kolgatale ma, Siis süda
sulab nutuga.
6. Seal seisad Sa oh were Tall See raske
patu koorma all, Mis rahwa sugu peale jäi, Kui
Adam, Ewa õuna sdi.
7. Siis lõppes kõik fee kallis aeg, Ja hakkas
peale patu waew, Siis õnnistus kõik kadus seal,
Koik ilma täitis häda heal.
W i i s i l : Oh wvitlejad! et käige peäle, nr. 141.

l u l * D h Jumal! mina olen nõder J a wäga
wilets Wõitleja; Mind tule aita armas sõber,
Pabeli linna rikkuda. Mul würsti riigid Wallad
ees, Weel ära wõita ilma sees.
2. Oh armas Jesus! Sa näed ise, Et ma
ei suuda wõidelda; Weel wäga nõder minu käsi,
Ei jäksa lüia mõegaga. Sa näed kui tige põrgu
hulk, Mis lööb kui kange põrgu wälk.
3. Sa tead ju, armas kallis Jesus, Et ilm
on hirmus hukka läind; Siin kõikidel on usu
waesus, Oöd päewad kurat wargal käind; Ta
rööwib, riisub rikast wäest, Ka noori neitsid —
leske naist.
4. Ta wõtab ära elu, riided Su hinge ümbert wägise, Siis jääwad alasti need pruudid,
Kes siin ei walwa hoolsaste. Seal nende ehted
kadund siis, Kui sisse lähwad teised wiis.
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5. Oh ole mulle armuline, Sa hinge Peigmees, Eluwürst! Ma olen waene neitsikene, Mind
tule kosi Jesus Krist! Et ma ka pulma jõuan
siis, Kui sisse lähwad teised wiis.
6. M u l l ' anna puhtad ehted ümber Mis Sinu
weres lõputud, Mis saanud tuhanded ja kümned,
Kes tules läbi katsutud. Seal Talle pruudid
laulwad siis, Kui wäljas nutwad teised wiis.
7. Oh õnneliku kallist elu, Mis Sa meil',
Peigmees walmistand, Kui risti peal Sa tundsid walu, Ja haawa wermeid kannatand, Kui
kibuwitsa krooniga S u pea ehitati ka.
8. Siis hüidsid waljust: Tulge, tulge Mu
pruudid laia ilma pealt, Ja minu armu kutsmist
kuulge, Kui nutes hüian Kolgatalt: Oh pruudid
tulge rutuga, Miks mängite weel patuga?
9. Oh miks Sa mind nii wäga hüüad M u
armas hinge Peiuke? Miks minu hinge nõnda
pünad, Kes olen tuhk ja põrmuke? Ei seda wäärt
küll pole ma, Et kutsud pruudi nimega.
10. Ma aga siisgi tulen nuttes, Su jalge
ümber hakates, Ja sügawaste patu tundes M u
patu peale waadates. M u l wäga kahju nähes
siis, Kui targad pulma lähwad wiis.
11. Siis lukku pandud ukse taga Wiis neitsid
nutes ootawad; Üks heal siis hüiab: Ära maga,
Waat' tühjad lambid kustuwad. Koik rutust
üles tõuswad siis, Kui uksest sisse lähwad wiis.
12. Need wiis siis laulwad paradiisis Seal
walges siidis ehitud, Ja weres puhtaks pestud
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riidis, Inglite seltsi saadetud; Seal laulawad nad
Talle ees Nüüd suure auu ja ilu sees.
13. Wiis aga ukse taha jäänud Ja nnttes
kahetsewad nüüd Neil hoolctns on seda teinud,
Sest et nad tulles hiljaks jäid. Naad „Issand,
Issand," hüüawad, „Tee lahti," — wälja jääwad nad. —
Wiisil: Jesus peästnud oled ©ma, nr. 247.

l b f t . paradiisis saan ma laulma Elu laulu
rõõmsaste, Kui saan ilmast jõudma sinna Inglitega ühtlase. Oh kui õnnelik seal olen, Kui seal
Iesu ette tulen, Siis uut laulu laulan ma Kõige
püha hulgaga.
2. Ei seal enam kiitmast mässi Minu keel ei
iialgi Seal saab hoidma Iesu käsi, Ei seal kurbtust tunnegi. Seal on pühad ingli hulgad,
Õndsad waimud, armsad sõbrad; Halleluja laulan
ma Kõige ingli hulgaga.
Wiisil: Oh Jeesus Kristus! tule Sa, nr. 31.

1 6 3 . O h püha kallis wiinapuu, Meil' kuulutab
S u armas suu, Et nõdrad oksad oleme, — S u
külges meie kaswame.
3. S u püha elu armas Wiiu See kosutab
kõik taimed siin, Kes seda aga maitsewad Need
enam janu immewad.
3. Kui kallis taewa elu siin, Kui magns püha
ema piim, Neil talledel siin kõrbe teel, Kus häda
loaewa tundwad weel.
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4. Oh püha kallis ema rind, Siin ootwad
Sinu lapsed sind, Meil kõikidel on janu käe, Oh
ära jää ineist kaugele.
5. S u lapsed kõik siin nutawad. Üks teise
silmi waatawad, Oh kuule, kui me' Palume, Tee
lahti meie südame.
6. S u pale ees siin seisame, J a patu all
kõik hägame; Köit oleme Sind kurwastand, Ja
oma häda kaswatand.
Wiisil' Ma waene muld, les paltu teinud, nr. 136.

I u 4 * Wia olen noor, sest tahan laulda S u
auuks, armas Jesuke; Mu waese laulu wõta
kuulda Oh armas hinge karjane! S u armu eest
Sind tänan nüüd, Et maksnud kõik mu rasked
süüd.
Wiisil: Su hing oh Jesus tehtu mind, nr. 37.

1 6 5 . O h Jumal kuule ülewelt Mu waese
nõdra palwe healt, Mu patu haawad paranda J a
usku mu sees õhuta!
2. Шп südamesse tungi S a S u püha Waimu
wäega, Kõik patu himu juured S a Neid lõika
ära waluga.
3. Mu süda taela sarnane, Mis sõde süütab
häkiste, Küll põleb walusaste siin, Kui südames
on patu piin.
4. Oh tule oma waimuga See püha taewa
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tulega; Koik patu risu prügi ka S u , Waimu
tules põleta.
W i i s i l : Issand oma wiha sees, nr. 271.

l b b * Õ h suur Jumal kuule S a Kõige lvaeste
palwed; Kui ueid waewab kiusaja, Kes siin nõdrad halwad. Jätad S a Aitinata, Siis nad jääwad kurwaks, Wiimaks ka weel tuimaks.
W i i s i l : Nüüd olen mina põhja leidnud, nr. 141.

1 O 7 * D l ; seda õnneliku elu, Mis wagad tacwas maitsewad? Seal igawene auu j:i ilu, Kus
elu jõed jooksewad. Seal on see õnnis elu siis.
J a igawene paradiis.
2. Oh millal hing siit ära jõuab, Kus käin
ja kõnnin nutuga? Mu süda siuua ammu uõuab
Siit ööd ja päewad rutuga. Siin ohkan hägan
waewa all, Seal aga laulan Jumalalt
W i i s i l : Oh Jesus Knstuo tule Sa nr. 31.

1 Ь 8 * D h Jesus Sinu armu peäl Ma loodan
kindlast' siin ja seal, Kui elan, Sulle elan ma,
Kui suren, Sulle sureu ka.
2. S u uimel lähe» magama, S u uimel üles
tõusen ka, Sooga ma lahkun ilma seest, Sooga
ma elan igawesta
W i i s i l : Nüüd paistab meile kauniste, nr. 312.

1 6 9 . S u nimel kokku tuleme Ja südamed Sull'
anname, Oh armas Iesukene! Su nimi saagu kii-
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dctud, Ja kõigist rahwast auustud, Et oled armu ime. Õb siis Wõta Meie palwed, meie laulud
armust wastu, Ja wii taewa Isa ette.

2. ШпЬ õnnista nüüd heldeste,' J a anna
tunda rohkeste Шеі meie eksitused; Meil' elu
lväge anna S a , Vteid patu köiest peasta ta, J a
saada õige teele, Armas Jesus! Kutsu Sina noort
ja wana Elu-teele, Mis lääb läbi kitsa nkse.
3. Meid usu wäega ehita J a anna jõudu
wõidelda Siin waewalisia ilmas; Siin on küll
palju kurwastust, J a patu-elu pimedust, Mis
paistab waimu silmas. Aja Hra Kallis Jesus
hinge waenlast meie juurest, Siis meil osa taewa
önneftl
W i i s i l : УШІіо olen mina pufcja lcidmid, nr. 141.

170.
9)la lähen taewa Siionisse Siit ilma
kõrbest rutuga, Seal on meil walmis eluase,
Siin käin ja kõnnin nutuga; Siin on mul waewa
kannata, Seal toidetakse mannaga.
2. S i i n käiwad wõitlejad kõik waewas Ja
mitme raske risti all, Seal püha! püha! laulwad taewas Koik elu Palmipuude all. Siin käiwad reisi riietes, Seal walge siidi ehetes.
3. Siin oliwad nad ärapõltud Ja naerujutuks ilmale, Seal taewa Siionisse wiidud, On
rõõmu mängiks Tallele, Siin ilma lastest põlgtud said, Seal inglitele rbõmuks jäid.
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4. Oh wennad, õed, kannatage Kõik waewa
maa peal rõõmuga, See were Peiu peale waatke,
Kuis risti teed käis waluga; Siin patt ja surm
Ta peale käis, Meid seega lunastada wõis.
5. Nüüd tulge julgeste. kui tahate Ja Talle
järel; kõndige; Küll wiinlaks Siionisse lähte, Kui
palwele end sunnite. Kui hooletumast^ elate, Siis
õnnistusest lahkute.
6. Seepärast, minu armsad wennad, Ja õed,
kuulge seda nüüd, Kes rõõmsast' siin kõik kannatawad, Ja tundwad omad rasked süüd, Need
Siionisse lühwad siis, Kes risti rõõmsast' kanda
wõis.
7. Ehk jooksku meie sooned merest Siin risti
sõja platsi peal, Kui sõuame siit waewa merest,
Waat' wõidu lipp, see lehwib teal; Ka taewa linn
ju paistab teal, Siioni püha mäe peal.
8. Seal on meil walmis elu-ase Ja walged
riided, wõidukroon; Seal mingisugust waewa pole,
Seal elupuude mahla joon. Seal seerawimid laulawad, Ja keerubimid kiidawad.
9. Nüüd alles olen nutu-orgus Ja kõnnin
waewa teede peal Ja risti-kiusatuse kõrbes, -Ööd
päewad waewa tunnen seal. S i i t hirwe kombel
jooksen ma, Sest et mul kibe janu ka.
10. Siin surm mind kangest' taga ajab, Ei
anna aega hingata, Mu põues ööd ja päewad
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magab, Mind tahab ärakautada; Mull' ütleb iga
sammuga: Weel wiimist korda astud sai
Wiisil-' Jumal maa ja taewa Looja, ux. 174.

1 7 1 . 81 oigest hingest tahan nduda Icsust oma
Peiukest, J a Ta juure rutust sõuda Hirmsaist surma
laenetest. Kes siis tahaks jääda weel Selle kurja
ilma peäl'!
2. Oh siis, armas Jesus, tõta Meile ja meid
awita; Kurjast ilmast õndsast wõta Meid, Su
lapsi peastada. Patu waewast awita — Aita
Siionisse ka!
Selsamal wlisil, nr. 174.

1 7 2 . M i n a seisan kindlast' lootes, Issand,
Sinu abi peäl'; Piki-silmi seda ootes, Millal häda
lõpeb teal, Mis see kuri ilm mull' teeb, Kui m'ust
kindlat usku näeb.
2. Kui ma tões wõtan käia Selle kurja ilma
sees, Ja weel julgest' tunnistada Iesu nime rahwa
ees, Ülekohtust taganen, Iesust üksnes armastan.
3. Oh mu Jesus! wõta ise Mulle abiks olla
siin, Et ma ei jää patu sisse, Kust mull' tuleb
raske piin. Kallis Jesus aita Sa Minu elu
paranda.
4. Sinuga ma wõidan ära Kõik, mis mulle
tüliks ees; Sinu sees on elu wara, Mis mull'
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tarwis taewa fees. Jesus mulle waraks jää, Ei
siis mina hukka lää.

MaanitfuseKs.
W i i s i l : Su hing. oh Jesus, tehku mind, nr. 37.

1 ? 4 . Löö maha uhked kõrged mäed, Mis toredaste tõstwad pead, Kes wariseeri meelega Siin
waesid wõtwad põlata.
2. M s kasu on sull' kõrkusest? Mis rõõmu
tunned uhkusest? Mis annab hooplemine sull' Kui
saadab hauda surma kell?
3. Kui naerdes tahad elada, Miks naerdes
sa ei sure ka? Sa wiidad aega ilmaga, Ja surres: „hilja!" ütled sa.
4. Siis ilm, rõõm, uhkus jätab sind, Kui
keha katab mulla pind; Siis rõõmu aeg on lõppenud, Surm annab sulle wiha suud.
• 5. Kui näed ju surma külmad käed, Siis
walus wärisema jäed; Ei kuld, ei hõbe, samet,
siid, Ei need siis kustuta su süüd.
6. Kõik mis sa teind, kui elasid Ja julgest'
pattu teenisid, See waewab sind nüüd südames,
Ja põrgu nuhtlus seisab ees.
7. .Siis pöörad silmad seina pooP, Sul südames on surma nool! Ei sõbrad sind wõi aidata,
Ei walu wähendada ka.
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8. S u noore põlwe elu siis On ärakuiwand
nii kui öis, Ka sõbrad jätwad maha sind, Sa
pole enam nende wend.
9. Ei ükski sulle rõõmu too, Mis muud, kui
surma rohtu joo! Sa enne naersid surma siin
— Nüüd naera ka, kui surma piin.
10. Ei enam ilmas rõõmu näc, Nüüd looja
lääb su elu-päe; Nüüd kustub elu-küünal sul,
Ehk olid suureline küll!
11. Sa ise ütled walu sees: M u l põrgu
juba lahti ees; Nüüd pean sinna minema Ja
igaweste põlema!
12. Weel hüüad surma walu sees: Oh püha
Samaria mees Weel tule mind nüüd aitama, Kui
wõitlen kuria waimuga.
13. Sa läksid appi rööwlite, Oh tule ka
weel minule, Ehk küll Sind naersin, pilkasin.
Nüüd on mul kibe walu viin.
14. Oh Jesus, Jesus aita mind! Oh Jesus
nüüd ma usun Sind. Kes sureb patust pöörmata,
See peab põrgus põlema.
15. Weel wiimse surma walu sees Sind
hüüan appi, armas mees, Kes ristis surid waluga

Ja hüüdsid: Isa halasta!
16. Ei ole teadnud, mõistnud ma, See lihal
oli teadmata. Nüüd igaweste hukka lä'än, Kui
patust pöörmata ma jään.
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17. Weel hüüan oma sõpradel': Et kuulge:
tornis hüüab kell J a laulab: Mingu mulda nüüd,
Kes surma kirja kätte said.
18. See päcw teil' tuleb kätte ka, Mill
kantakse teid raani iga, J a Uu ЩаЬ hingwad
seal, Kõik lõpetud on ilma peal.
19. Siis maadatakf sind wiimist kord, J a
öeldakse: ta on ju muld! Et wiigem teda hauda
siit, Ta hais fee juba waewab meid!
20. Ehk homme sedasama sa Saad kätte,
mis sain täna ma; Mind täna kellad saadarnad,
Sind homme wastu wdtawad.
2 1 . Mind täna mulda matad sa, Ehk homme
langed ise ka; Mind jätad siia magama, Ehk
homme heidad kõrlva ka.
Wiisil: Jumal maa ja taewa Looja, nr. 174.

1 7 5 . ^iha-meel on hõel ja kuri Kurja waimu
seeme sees; Hirmus höelus, patu pori Alati ta
mõtetes, Himude fees pyleb ta Ööd ja päewad
lõpmata.
2. Liha-meel ei anna armu, Hing on ta käe
wangis siin; Tema orjab tühja põrmu, Kellest
hingel' tuleb piin. Hing on waene häda sees
Kurja liha meele käes.
3. Liha ütleb ikka n0nda: „ S a wöid kõik
siin pruukida! Pole iial karta häda, Röömu saad
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sa maitseda; Kui on elu-Shtu käe, Siis sull paistab armu päe!"
4. Oh sa waleliku isa! Mis sa waletad mu
sees? Kurja liha-meele osa On ju põrguliste seas;
Kes ei liha risti löö, Taewa riiki see ei näe.
5. Kui sa tahad õndsaks saada, Pead uuest'
sündima; Lihal' werel' armu anda, Wõtab hinge
hukata; Wanad pühad mehed ka Liha wõtnud
surmata.
6. Liha-nieelt oh surma ära Palwe, walwamisega; Nõua hingel taewa wara Usus wõitlemisega. Kes siin wõidab Talle wäes, Taewas
elu-kroon on käes.

H( fxtdxtxxxxi&taiaU st.
Wiisil:

See aeg on tõest ukse ees, nr. 206.

1 7 6 . O h Jumal! selle ilma sees Koik on siin
põrm ja pihu; Siin käiwad waesed silma wees,
Ja närtsib nende ihu: Mis õitseb siin kui õieke
Ja ilus kena lillike, Pea surma põrmu langeb.
2. Eks ole selle ilma sees Siin juba mõnda
nähtud? Küll seiswad ufu-mehed ees, mis nendega
on tehtud: Küll nende werd ka walati, Ja hirmsal wiisil piinati — Eks nad oln'd inimesed?
3. Küll neid sai tules põletud, Ja risti
külge löödud, Löukoerde ette heidetud, Ja muudest
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murdjaist söödud, Koik seda on nad kannatand
Ja hirmsal wiisil surma saand, On siisgi öndsast surnud.
4. Küll mitmed oksa tõmmatud Ja nooled
läbi lastud, Ka eli-katlas keedetud, Nahk seljast
ära kistud; Küll oli neil siis hirmus waew. Mis
tegi põrgu wiha waen, Et Iesust tunnistasid.
5. Neid küpseti raudrcsti peal Seal pikalt
tule leelis, Ehk löödi posti külge seal, Tuld jalge
alla tehti. Seal karwad peast neil kisuti, Suust
keeled ära lõigati, — Oh hirmust põrgu wiha!
6. Ka müüri sisse müüriti Ju elawalt neid
kinni; Ja liige haawalt lõigati Ja sooned wälja
kisti. Puust saagidega lõhuti, Ja mõegaga neid
tapeti, Kristuse nime pärast.
7. Küll wangi rauad ahelad Neil käsi jalgu
pandud, Kui Issand hoidis, ei siis need Neid pidada ei jõudnud. Raud wäraw see läks lahti
siis, Km ingel Peetrust wälja wiis, — Küll Jumal imet teinud.
8. Küll Tehwanust sai wisatud, Seal kiwidega surnuks; Pauluse pea sai raijutud Ja Peetrust risti löödud. Küll mitmed saiwad uputud,
Ja ahjudes ka põletud — Said surma mitmet
wiisi.
9. Neist kõige suurem were heal Meid hüüab
Kolgatale: Ennäe, kes ripub risti peäl: Oh tulge
kummardage; Kes teie janus olete, Ja werearmu otsite, Teid weri kinnitagu!
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10. Küll mitmel silmad pisteti Peast oradega wälja; Küll neitsid ära teuti Ja tehti roppu
nalja. Kui selle peale mõtlen ma Siis süda tahab nõrkeda Ja ära minestada.
11. Eks nad ka eland liha sees, Ja, kannud
patust ihu? Waew, häda, rist neil oli ees, Käis
peäle põrgu wiha: Neid saatan, maailm wihkas
siin, Neil palgaks oli waew ja piin, Et Kristust
tunnistasid.
12. Oh kuidas elab nüüd fee hulk, Kes usutee peal käiwad, Kes palwes walwamifes kõik
Siin wõitlema ka jääwad? Küll mitmed waesed
magawad, Ja mõned ära-langewad, Kus wõitlejäte weri?!

J\rrou maxtfemine Jesufes.
Wiisil: Oh Jesus Kristus tule Ea, nr. 31.

1 7 / * Юі) kallis were kogudus, See Tall on
meie rõõmustus, Kes meile antnd Peastaaks, J a
hinge õndsaks tegijaks.
2. Nüüd wõime Temast rõõmusta, Et meil'
uut elu andis Ta, Meid patust surmast lunastas, Ja õigusega ehitas.
3. Ta armu jõgi woolab weel S i i n iga
närtsind hinge peaP, Ja hingel elu kaewuks saab,
Kes janus joodab, rõõmustab.
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4. Waim hingesid nüüd äratab Ja Iesul'
lapsi sünnitab, Kni õisi halja puude peal Neid
kaswatab S u ema meel.
5. Su armu rind neid imetab Ja Waimu
wägi kosutab; Sest Sinu arm on otsata, Mis
iial ei wõi lõppeda.
Wiisil: Ob wditlejad et täige peale, nv. 138.
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M u kallis kuningas Sa oled Oh püha
helde Were-Tall' Oh millal ükskord taewast tuled,
M i l l ' paistab Su täht taewa all? Mill puhuwad
need pasunad, Mis üle ilma kölawad?
2. Oh püha helde were Peiu Ja kõrge taewa
kuningas,' M i l l ' kutsud kõik need lapsed koju Kes
laial' ilmas leinamas? S u lastel pole abimeest,
Oh peasta meid siit häda seest.
3. Kõik õhates ja nuttes käiwad S i i t taewa
poole waadatcs, Ja Sinu armu peale lootwad
Siin waewa naeru kannates. Siin õhkawad nad
häda fees, Seal aga laulwad Talle ees.
4. Oh helde kallis Iesukene, Sa oled armas
hingele; Mind, kes ma nõder wäetikene, Oh aita
uue elule. Oh tule, taluta mind S a , Sest
muidu hukka lähen ma.
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ASnöitnins gumaCagcu
Wiisil: Nüüd oleit mina põhja leidnud, nr. 141.

1^9* S i i n kõndimine Jumalaga Peab püha elu
olenia, Siis annab armu Lunastaja, Hing taewasse saab tillema. Oh tonni palwes Tema ees
Kui wäga Enok, püha mees.
2. Siin olgu hinge elu püha Maailma rahwa
hulga seas; Neid hingesi on wäga wähe, Kes
kõndiwad siin Jumalas. Siis kõnni palwes usu
sees Kui Noa Tenia pale ees.
3. Küll mitmed wõtwad aega wiita Siin
kaduwa maailmaga, Ja seda endal õnneks kiita,
Vtis hukka läheb tulega; Nad seda õnneks arwawad Ja kalliks waraks kiidawad.
4. Need kõik on tühjad tolmu pilwed Mis pea ära kaduwad. Koik raha, wara, tühjad
ehted Aeg ajalt ära lõppewad. Koik, mis nüüd
kalliks pidawad, Kui surm on käes, siis wihkawad.
5. Oh armsad kallid inimesed. Oh waatke
pange tähele Ja tehke lahti silmitesed Ja tundke
läbi põhjani: Ei ilmast leia inime Mis surres
kõlbab hingele.
6. Siis hing on halasti ja paljas, Kui
ilmale siin elab ta; Surm lõikab kõik, kas küps
ehk haljas, Ja siub wihku — korjab ka; Muist
kantaks' taewa rõõmuga, Muist põrgu piina
Põlema.
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7. Siis laisad hinged suures walus Seal
põrgu tule leekides; Hing kahetseb, et wähe palus, Kõik süüd ja wõlad hulgal ees; Siis kurjad
waimud naerawad, J a hulgaliste waewawad.
8. Nii saawad siis kõik kuiwand oksad J a
kerged wihud põlema; Siis kuristakse kõik need
wõsad J a tühjad wihud hoolega, Neid wisatakse
tulesse J a igawese walusse.
9. Siis hirmus ahastuse tuli Saab igaweste põlema; Kes maa peal laisk ja tuim siin
oli, Saab piinas walus õhkama. Ei armu pole
loota seal Neil, kes siin külwand liha peäl'.
10. Oh kuulge, kuidas põrgu walus Seal
hüüdis ükskord rikas mees, J a isa Abrahami
palus: Oh lase tulla Laatsarusi, Et sõrme otsas
wett mull' tooks, Et pisut jahutust keel saaks!

pühast ofytxxföömaaiaft.
W i i s i l . ' Oh Jesus, ülem abimees, nr. 204.

± 8 0 * T a oled leiwaks minule, Mu nälgind
hinge täidad; Ma ruttan tulla Sinule, Et armuga mind söödad. S a oled minu warjupaik,
S u tiiwa alla wõiwad kõik Maailmast põgeneda.
2. Su warju alla põgeneb Koik usklikkude
sugu, Kui kuri rahwas taganeb Ja hirmus nende
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lugu; Siis Sina kaitseb warjab neid Kes Sinust
pühitsetud saib Su püha were läbi.
3. Sa sööbab taewa mannaga, Ja elu
weega joodab, Ja katad walge riidega, Ja püha
paika saadad. Seal on see püha elumaa, Kus
ma wõin laulda lõpmata Seal kõige pühadega.
W i i s i l : Oh Jesus meie juure jää, nr. 40.

1 8 1 . T i i n tulen ma Su lauale, Oh armas
kallis Jesuke, Mind sööda taewa mannaga Ja jooda
elu-wiinaga.
2. Sa oled wiina piima hoog, Ja kõige kallim hinge roog, Koik nälgind hinged söödad Sa
See kalli elu-leiwaga.
3. Sa kutsud: „Tulge, wõtke nüüd, Ma annan teile taewa hüüd, Teid söödan oma ihuga
Ja joodan oma werega."
4. Oh tulge nõdrad talleksed, Teid wõtwad
wastu armu käed; Teid elu-manna kosutab, Ja
elu wesi jahutab.
5. Kes kõnniwad siin elu teed, Oh need on
waesed patused, Neid Talle arm siin juhatab Ja
Jumala Waim õnnistab.
6. Need hinged pattu wihkawad Kes uskus
Iesust paluwad; Patt nende meelest hirmus on,
Neil Iesuses on rõõm ja õnn.
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Wiisil: Ma Mlen armas Jumal nüüd, nr. 76.

1 8 Ä ^ T a Iesus, elu mannaga, Siin nõdrad
hinged söödad; Neid kosutad S u armuga, J a eluweega joodad! Sa.kallis magus elu-piim, Oh
kallis paradiisi Waim, Oh kosuta mu hinge!
2. Sa waatad kõige waeste peal', Kes uutwad oma häda; Su arm see lehwib siin ja seal,
Oh süda, mõista seda! Oh kuidas jookswad armu
jõed, Oh tulge jooge, wennad, õed, Weel' elu-wesi
woolab. *
3.
hädas'
wäga
nõudke

Oh tulge, tulge patused, Kes juba surma
Oh waatke kõlvad südamed, Kel patt weel
armas; Oh jätke kurjust niaha nüüd J a
kallist taewa hüüd, Weel täna Iesus kutsub.

4. Oh taewa roog ja elu.piim, Sa elu öis
ja manna! Oh maata, kuidas kuri waim Kõik tahab
hukka saata. Oh põgenege surma eest J a nõndke
taga Iesukest, Kel surma üle wõimus.
Wiisil: Ma tänan Sind, et oled mind, nr. 21.

1 8 3 . M i n d wõta, Issand, wastu weel, Ja
anna armu naha; Ma olen käinud kurjal teel,
Sind pole nõudnud taga.
2. Siin tulen ma nüüd roomates Su were
hallikale, Ja palun nuttes õhates: Oh halasta mu
peale.
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3. Su were-Hallik woolab nüüd Küll iga hinge
peale, Kes tunneb oma patu süüd, Ja loodab
Sinu peale.

Jgatsenrine guionisfe ja taewa
gerufaCemrna.
W i i s i l : Oh wõitlejad! et läige peate, nr. 14t.

1 8 4 * Dl) paradiisi onnist elu! Oh millal sinna
jõuan ma? Siin wõeral maal on palju walu
J a häda waewa kannata. Oh millal jõuan sinna
ma, Kus häda ei saa waewata?
2. Seal on kõik armsad Isa lapsed, Ja elawad kõik rahu sees, Kes olid ilmas halwad, wäesed, Ja põlgtud ilma laste ees: Üht' sõimati siin
ketseriks, Telst peeltsebubi teenijaks.
3. Seal laulawad kõik püha sugu Siioni
linnas isamaal, Siis kõikidel on õnnis lugu. Seal
kõrge preestri warju all. Tuhat kord tuhandetega
Seal kiitwad Loojat lauluga.
4. Siioni Kuningas siis wõtab Kõik pruudid
kokku koguda, Ja wõidu ehtega neid katab, Mis
ime ilus waadata. Seal wana päew ei paista
siis, Koik uus on selle linna wiis.
5. Siis wana päew on looja läinud, Ei
tolmu, põrmu pole seal: Mis siin ei ole silmad
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näinud > Ei kõrwad iial kuulnud weel. Seal hiilg'wad kuldsed uulitsad, Ja pärlist linna wärawad.
6. Küll seda päewa ootan mina Nüüd suure
igatsusega, Et elu-aset püha linna Ma igaweste
saaksin ka, Kus kohisedes kõlab seal Üks lõppemata
laulu heal.
7. Küll igatseb mu hing ja süda, M i l l ' elu
päew saab tõusewa; M i l l ' näen wa seda püha
linna, Kus kõik saab wastu läikima! Siin nutan
mulla põrmu peal, Seal inglitega hõiskan teal.
8. Oh seda imelikku lugu, Mis minu süda
maitseb siin; Ehk küll suur kiusatuste kogu Mull'
teeb siin waewa ja on piin. Ma siisgi kõnnin
were wäes, Kristuse rist mul kepiks käes.
3. Ша olen rumal, noorukene. Üks jampsija
ja segaja, Üks pisukene ussikene, Mis mitme jalgus
tallata. Siin külwan seemet nutuga, Seal lõikan rõõmu lauluga.
Wiisil: Mu elu Krisws ise, nr. 9.

1 8 5 . K ü l l õnnis on fee elu, Mis Talle rahwas
saab, Kus püha kaunis i l u , Mis igaweste jääb.
2. Kõik kandwad wõidu palinid Ja walged
riided ka, Ja laulwad uued salmid Seal ingli
hulgaga.
3. Seal on kõik pühad mehed Ja pühad prohwetid, Kes hiilgawad kui tähed, Päikese sarnatsed.
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4. Seal Xaüt pruudid laulwad Koik pühas
Siionis, J a wagad! hulgad kuulwad Seal walgis
riietes.
5. See ilus taewa kanuel, Mis inglid mängiwad, Ei ole igaw nendel', Kes seda kuulewad.
6. See õnnis Talle rahwas, Kes risti kannud
siin, Kui nuttes seemet külwas, — Seal unustud
kõik piin.
7. Nad käisid ilmas waewas Küll risti kitsast
teed; Nüüd aga laulwad taewas, Kus jookswad
elu j0ed.
8. Küll magus on see manna, Mis toidab
taewas seal, Eks Tall meil seda anna Seal pulma
laua peal?
9. Seal õndsas paradiisis Ja pühas Siionis
Koik laulwad walgis riidis, Ja palmi oksad käes.
Wiisil: Nüüd olen mina põhja leidnud, nr. 141.

1 8 6 . Яла käin weel ilmas häda-orgus Ja külwan seemet nutuga; Ka sagedaste häda põlwes
Weel waewan hinge patuga. Siin silmameega
leiba söön, Kui risti kõrbest läbi lään.
2. Siin usklik ristiinimene Saab palju waewa
kannata, Kus taewa taim ja püha seeme On hinges pandud kaswama. Sest see on wõeras ilma
ees, Mis kaswab taewa Isa wäes.
3. Siis hüüab armas Iesukene: Oh armsad
lapsed, kuulge nüüd: Pea hakkab r00m, mis iga7
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Wene, Sikkude hulgast kutsun teid; Oh tulge lapsed, kutsun ma Teid oma pruudi nimega.
4. Ma kutsun kurwad waesed hinged Nüüd
ohtu söömaajale, Ja lükkan wälja tuimad, leiged,
Ei need saa iial taewasse. Kui lapsed armu
järje ees, Siis kurjad põrgu walu sees.
Wiisil: Mu elu Kristus ise, nr. 9.

1 8 7 . vJxui himu on tüll minna Siit hi)ela
ilma seest; Küll igatsen ma sinna, Kus rõõm on
igawest'.
2. Küll elu-paike weereb, Ja pea õhtu käe,
Siis rõõnnl päew mull tõuseb Ei enam kurbtust
näe.
3. Mul reisi riided selgas, Ja tõttau mineina, Ka kingad on mul jalgas, Et walmis kõndima.
4. Siit wõeralt maalt ma lähen Nüüd
warsti minema; Siit koju minna tahan, Kus ma
saan hingada.
Wiisil^ Nüüd ri3tirat)was laulage, nr. 208.

1 8 8 . Kui wõitlemine lõppend Ja kurad kinni
pandud, Patt, surm ka ärakantud Ja elul wõimus antud, Siis Eluwürstil wõimus käes, Surm
äraneeldud Tema wäes, Siis wõitlejad kõik
rõõmsad.
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2. Siis rahu-mängid hüüawad Ja wõitlejad
kõik laulwad, Ja püha Peigmeest tänawad Ja
Teda kummardawad; Kõik pühade hulk hõiskawad
Ja Kuuingast seal nägewad, Kes rahu-linna kaitseb.
3. Siis serawimid keerubid Uut rõõmu lugu
laulwad, Ja püha ingli mängisid Seal õndsad
hinged kuulwad. Laul, mäng seal kõlab ühtlase,
Teeb rõõmu wõitlejatele, Oh, mis suur rõõm on
nendel!
4. Nad kõndiwad kuld uulitsas Ja pühas
taewa templis, Kuld kroonid hiilgawad nende peas,
Nad taewa karwa riidis. Seal hiilg'waft pärlist
wärawad Neil' ikka lahti seisawad, Kust sisse
wälja käiwad.
5. Ka elupuu on nende ees Keskpaika püha aeda;
Nad seda wilja maitsedes Ei tunne enam waewa.
Neil kena armas rohu-maa, Kus sööwad õndsa
karjaga, Kes taewa Isa talled.
6. Seal tõuseb elu-hallikas Kesk templi õuet
üles, Nii selge kui kristali klaas, Kes janu ajab
selles, See tunneb terwist eneses Ja jäädwat rõõmu
südames, Kus nälg ei janu waewa.
7. Ei ööd ei päewa pole seal, Kus walgus
lõppemata; Ei küüualt pole tarwis teal, Ei pimedus maad kata. Seal on see walgus püha
Tall, Suur walgus taewa Kuningal, Kõik saawad

walgust Temast.
7*
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Witfil- Mo elu Kristus isi, nr. 9.

1 O 9 * © § hinge Peiukene, Sind ootan waluga!
Kus oled armukene Nüüd mu käest kadund Sa?
2. Ei saanud öösel mina M u silmadele und,
Oh ilmuta end Sina — Oh jcuaks tulla tund!
3. Kui ükskord waljust hüüdwad Need pühad
pasunad, Mis kõigi korwad kuulwad — Maa
taewas kölawad.
4. Siis kõik need Talle pruudid Seal lauldes tulewad, Ja kallid walgeid riideid Nad selgas
kannawad.
5. Seal Siionisse lähwad Kõik targad neitsid siis, Ja Talle laulu laulwad See hulgaga
need wiis.
6. Siis pasunate helin Saab kangest' kõlama
Kui palju wete kohin Saab jookstes kohama.
Viisil: ©Bitte hästi lui sind Jumal, Lisa nr. 2.

1 9 0 * ?paaristiku järjestiku Seiswad meie wennad, õed, Lööwad kandlid läbisku, Laulwad Loojal' päewad ööd.
2. Siis neil' ligi Iesus Kristus, Püha Tall
Imanuel, Kes neid patust lahti peastis, Ja neid
ostis enesel'.
3. Oma were õigusega Neid kõik lunastanud
on, Kes siin ilmas häda tundwad, Mis patt neile
teinud siin.
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4. Siin maailmas nemad õhkuwad Oma patu
koorma all, Ja ka kibedaste nutwad, Et on wõlgu
Jumalal.
5. Süda sulab nende rindus Selle peale moteldes, Kus on jäänud nende õigus? Kus on nende
õnnistus?
6. Oh suur Jumal, tule aita Waesed hinged õigel'
teel', Ei me' enam jäksa käia, Wõimust wõtab
liha meel!
7. Tule saada were läbi Armuga meid edasi;
Ei siis patt tee meile häbi, Ei siis lange tagasi.
8. Siis on rammu meie hinges, Luud ja
kondid tugewad Wöö on wool ja kingad jalges,
Mõek ja kilp on tugewad.
9. Küll siis kurad turtsub peale, Pole sest
küll wiga siis; Mina näitan were noole, Siis ta
wäriseb mu ees.
10. Ei sul, saatan, pole luba Hinge peale
tungida; Sull on põrgus ase juba, — Löön sind
were mõegaga.
11. Siin sa tuurad ööd ja päewad, Otsid,
keda kätte saad, Patu teele hinged saadad Mitmed
hirmsast' eksitad.
12. Kes on hooletumad, tuimad, Neid küll
pea kätte saad; Need su tahtmist teha wõiwad,
Neid sa põrgu poole a'ad.
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13. Aga neid, kes Iefust tundwad, Põlewad Ta armu wäes, Südamed T a l ' ohwriks andwad, Jääwad kindlaks Tema sees.
W i i s i l : „Walwage!" meid hüüab Looja, nr. 355.

1 9 1 . $1'еЗ siit ilmast tahab minna See hinge
peiu püha linna, Kus pulma koda walmistud,
Sell siis olgu ümber pandud Kõik ehted, mis tal'
Tallest antud — Usk, lootus, arm ja alandus.
Need kõik neist ehitud, Kes Iefust otsinud;
Nad kõik saawad Siin ilma peäl Küll pelgutud
teal, J a halwaks peetud siin ja seal.
2. Aga nemad rõõmsast' kandwad Kõik häda
ja weel tänu andwad S i i n oma armsa Loojale,
Kes kõik head neil' rohkest' jagab, Mis ihul hingel tarwis läheb — Ka wiib neid Poja pulmale.
Siis möödas häda, waew Ja kiusatuse aeg; Ei
neid iial Siis ükski saa seal waewata, Kus rõõm
ja rahu lõpmata.
3. Seal siis laulwad uued laulud, Ja elupäew on neile tõusnud, Sest Talle auu neid walgustab; Seal on kõik siis Isa lapsed Ja armu
karja tallekesed, Auu-kuningas neid armastab.
Siis uus on nende heal Seal taewa koori peal.
Nende laulud On ilusad Ja mõimsad; Koik wäga
armsast' kõlawad.
4. Seal siis ingli kannel hüüab, Ja püha
laulude heal kõlab, Küll püha! püha! igawest';
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Seal siis Tall ja taewa wägi On ringi püha
Isa ligi, Kes hüüab templist wägewast': Oh
kuulge, tulge nüüd, Teid olen õndsaks teind, Ja
teil' annan Auu-kroonikest Mu armu käest, Mis
särab hiilgab igawest'.
5. Seal ka siis see Tallekene Weel näitab
oma haawu neile, Kes lunastud Ta were wäes;
Seal on siis kõik armu lapsed, See taewa Isa
taimekesed, Mis püha paradiisi sees Seal kaunist'
kaswawad Ja kenast' õitsewad Koik need hinged
Kes silma wees Maailma sees On seemet küllvand õhkades.
6. Seal on siis küll õnnis elu, Ja igawene
auu ja ilu, Ja Tallel' pandud warandus; Seal
kõik laulwad Talle laulu Ja Halle-halleluja lugu
— Nüüd wana möödas, kõik on uus. Tõest'
õndsad oleme, Kui taewas laulame: Halleluja!
Seal Talle ees Inglite seas Jehowa templis,
kroonid peas.
7. Oh! ei minu mõistus jõua Kõik seda
rõõmu kuulutada, Mis walmistakse taewa sees;
Kui mu hing siin tunneb seda, Siis nutab minu
waene süda Ja sulab ära minu sees. Siis silmast weerewad M u l rõõmu pisarad, Ja ma tunnen Üht' wägewat Auu-kuningat, Kes ristist hauast
läbi käind.
8. Oh mis kuninglik auu wägi Saab Talle
were-higi läbi Jehowa wäega ehitud Neil', kes
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\>atuft ümber pöörwad, Kui tölner templis tahetsewad, J a südamest on rõhutud. Neid wõtab
ehita Tall pulma kuuega, J a weel annab Kõik
neile weel Mis tarwis teel. — Auu, liitus olgu

Iesusel'! —
V i i s i l : Iesus surma ärawVitja, nr. 300.

1 9 Ä * Õ h kuis püüab minu süda Taewa linna
lennata! Siis ma tunnen rasket häda J a saan
palju kannata. Põrgu kullid ümber lend^wad,
Minu hinge kinni püüdwad, Et saaks mind waest
neelata, Taewasse mind keelata.
2. Oh mu armas Iesukene, Keela hinge
waenlasi, Mina wäga wäetikene, Wöitlema liig
nõder ka. Patu himud awatlelvad, Elu laulu
lämmatawad; Siisgi ikka 'tahan ma Laulda õndsa
hulgaga.
3. Seal on haljad elu lehed Paradiisi puude
peal; Ja kõik hiilg^wad taewa tähed Igaweste
paistwad seal. Seal kõik pühad lauljad laulwad,
Õndsad hinged hulgal kuulwad Püha paradiisi

sees Igaweste Isa sees.
V i i s i l : Nüüd olen mina pdhja leidnud, nr. 141.

1 9 3 . K u i ükskord elu-puude wilus Kõik pühad
laulwad rõõmuga, Siis wäga kena, wäga ilus
Kuld kandlitega mängida; Kõik laulwad puhta
healega: Oh Issand, püha oled Sa!
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2. Siis õndsad hulgad walges riides Ja Talle
weres ehitud, Koik pühas ehtes, puhtas siidis On
õnnistuseks walmistud; Siis paistawad kui hele
päe, Mis igawest ei looja lä'e.
3. Suur Jumal wõtab walmistada Koig'
risti wõitlejatele Head aset, — majad ehitada
Neil' were wõitlejatele. Kes risti lippu kannab
siin Neil elu-kroon, kui löppend piin.
4. Oh armas Jumal! kuule armust Mind,
kes ma ka üks Wõitleja! Ma ohkan, hüüan mulla
põrmust; M u l wäga raske sodida; Mõek raske
kanda notras käes, Wask kübar pealegi weel peas.
5. Ränk raske raudne riie selgas Mis ümberringi pigistab, Ka kingad tugewaste jalgas,
N i i et kõik keha higistab, Wöö ümber keha siutud, Kilp wastu rindu wajutud.
6. Nii astun ma siis julgest wälja Su nimel, armas Jesuke; Ei selles sojas pole nalja,
Kus kuradiga tapleme, Su were wäega tahan
ma Kuradi kantsid lohkuda.
7. Kes tahab, tulgu ruttu wälja Maailma
patu Pabelist; Meil pole kuradiga wõlga, Miks
hulgute ta hoonetes? Pea saatan ise põrgu saab,
Ja kuri selts ka sinna jääb.
8. Oh sina kurja waimu seeme, Miks kaswad sa nii jõudsaste? Sa tahad katta taewa
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taime, Mis istutatud hingesse. See seeme, keda
Jumal loob, Küll siisgi hingel^ elu toob.
Selsamal wiisil, nr. 141.

1 9 4 . Of) seda onnist püha paika, Kus Talle
pruudid laulawad! Siili nuttes käisid eluaja,
Nüüd elu-kirjas on seal nad. Nüüd Tall neid
wõtnud ehita Seal oma were kuuega.
2. Neil wõidu
risti-were lipud käe,
Seal paistawad kui
hiilgawad Ja wõidu

palmid, walged riided Ja
Küll kenast ehitatud hinged
hele päe. Nad wõidu ehtes
laulu laulawad.

W i i s i l : Oh wõitlejad! et läige peale, nr. 138.

1 9 5 * УСішЬ püha taetoa linna poole Siin kõrbes meie kõnnime; Oh millal saame sinna mäele,
Kus inglitega laulame. Seal pühad seiswad Talle
ees, Neil wõidupalmi oksad käes.
2. Siis igawefest igaweste Nad ühte-järge
laulwad seal; Inglite hulk kui hiilgaw kaste, Mis
särab halja rohu peal. Siis elu-roosid õitsewad
seal See kalli rahu rõõmu maal.
3.

Kui armsaste ja magufaste Siis kosutab
Tall pruuti seal; See elu-hallit, taewa kaste
Seal jookseb õndsa rahu maal. Siis paradiisi
puude all Koik lilled roosid kastab Tall.
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4. Seal pühad armu talle karjad Uut lugu
lauldes mängiwad; Siis roömu pisaratest märjad
Neil silmad kdigil hiilgawad. Siis suures röõmus hõiskawad, J a oma Iesust kiidawad.
5. Siis elu õied taewa roosid Seal magust
haisu lõhnawad, J a püha linna templi tornid
Seal hiilgawad ja särawad. Oh õnnis, õnnis,
onnis see, Kes saanud selle linnasse.
6. Seal Talle pruudid wäga kenast/ On
ehitud ja palmid käes, Nad ««ustawad iseennast,
Ja tutwad Talle r00mustes. Seal inglid kandlid mängiwad, Ja pühad hulgal^ laulawad.
7. Siis imeks pannes tõstan silmad Ja
waatan püha hulga peäl', Kes Siionisse sisse
lähwad Ja Iesust ikka tutwad seal. Ja wiimaks
ka weel seda näen, Et ise nende seltsi jäen.
8. Ma tõstan ka seal oma heale Ja hüüan
oh Sa püha Tall! Siis astun halja rohu peäle,
Ja kõnnin elupuude all. Siis laulan kuldse kandli
peal — Küll ilusaks seal läind mu heal.
9. Seal näen siis mitmed 0ed ja wennad,
Kes siin maailmas nutta said. Nad pühas ehtes
kõik on kenad, Kes teutuseks ilmal jäid. Nüüd
igawest nad rõõmsad seal Ja waatwad armsa
Talle peäl'.
10. Siis mitmest suurest wiletsusest Suur
hulk seal kokku koguwad. Ja suurest kiusatuse kõr-
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best Kui waprad wõitjad tulewad. Nad wõidu»
krooni kannawad, Ja Tallel' kiitust annawad.

11. Seal tulewad hulk wangikojas^ Löukoerte
haugust, tulest, weest, Maa kohastest ja risti-söjast
J a keewa eli katla seest; Need kõik siis püha
linna fees, Kes maa peal käisid silma wees.
12. Oh kallist paradiisi ilu, Mis maitswad
armsad wennad õed, Eks see meid sunni taewa elu
Siin nõudma päewad ja ka ööd. Oh tulge ru-

tust', lähme siis, Küll saame sisse, kus said wiis.
13. Siis aga saame seal ka näha Kõik püha
mehi prohwetid, Kus kummardawad maani maha,
Kakskümmend neli wanemad; Auujärje ette heidawad J a were Peigmeest kiidawad.
14. Seal seiswad siis kõik pühad wennad
Auujärje ümber ehitud; Kõik lvalgis riidis wäga
kenad, Kes Talle pruudiks kihlatud. Nad Talle
laulu laulwad siis, Et kohiseb kõik paradiis.
15. Kuld templi õuest tõuseb üles Seal püha
elu-halikas; Seal kaswab elu puude külges See
kallis marja kobaras. Uut sööwad jootvad taewa
sees Kõik õndsad pruudid Talle ees.
16. Koos on siis pühad
laulwad Haleluja seal; Koik
rõõmsad J a waatwad üksnes
õndsad, kes seal aset saand,
walmistand.

õndsad hulgad J a
on seal igaweste
Talle peäl'. Oh
Mis Jesus neile
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Wiisil: Ш Ь olen mina põhja leidnud, nr. 141.

1 9 6 . O h armsad Iesu pruuditesed, Oh millal
wiiaks' kodu meid? Oh taewa Isa lapsukesed, Küll
kiusatakse taga teid! Oh Siioni suur Kuuingas,
Meid ole armust aitamas!
2. See häda,
wäga raske kanda
näeme, Teeb walu
risti kandjad siin
piin.

mis siin tunda saame, On
küll; Mis meie igapäew siin
kõigil' ja ka mull'. Kristuse
Neil käes on kõigil waew ja

3. Neil risti karikas on juua, Mis Iesu
werest täidetud; Oh armas maa ja taewa Looja,
Oh millal saame peastetud? See on tõest wiha
karikas, Mis Kristus jõi kui kannatas. 4. See were hallikas weel woolab Kristuse
haawust rohkeste, Ja Talle järje ette hoowab,
Sealt hüüab alla heldeste: Oh ristikandjad kuulge
healt: Pea kutsutaks' teid ilma pealt!
5. Nüüd wõtke aga juua julgest', Ehk see
küll wiha maitseb teil', Et jooge ööd ja päewad
järgest' Ka wiimist tilka jooge weel! See on
küll wiha kibe teal, Küll magusat saab taewas seal.
6. Oh weri, püha Talle weri! Küll magus
oled hingele; See lõppemata arnul meri S u haawust jookseb minule. See haiged hinged terweks
teeb, Ja janutajaid jahutab.
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Selsainill wiisil, nr. 14 l.

1 9 7 * Dt) millal saame Siionisse, Kus püha!
püha! lauldakse? Mill õndsa paradiisi sisse, Kus
walged riided kantakse? Peas kullast kroouid hiilgawad, Käes palmi oksad kõiguwad.
2. Küll nuttu-orgus siin weel käime 3iüüd
silma-wee ja uutuga, Kus mõnda risti waewa
näeme Siin ihu muldse majaga. Raud naelad,
okkad, ohakad, Ja ktbuwitsad terawad.
3. Oh armsad wennad, armsad sobrad, Oh
kuulge wahimeeste healt! Oh armsad naised, neitsikesed, Oh kuulge Peigmees hüüab sealt! See heal,
mis kõlab taewa all, See on see püha were Tall.
4. Ta hüüab armsast' heledaste, Ja kutsub
pruuti pulmale; Ta süda nutab haledaste, Et
heäl ei kosta pruudile. Oh pruud! miks magad
raskeste? Weel hüüab ükskord Jesuke.
5. Ei paradiisis waewa pole, Ei seal mu
liikmed wässigi; Seal hiilgab minu Peiu peale,
Ja mina hiilgan isegi. Seal uue laulu laulan
ma Siis püha ingli seltsiga.

6. Seal seiswad pühad hingli hulgad J a
ootwad maa peal reisijaid; Nad wõtwad wastu
kõiki waesid, Kes nuttes Iesust otsisid. Inglite
heal seal heliseb Ш, et kõik taztotö koliseb.
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7. Kuld uulitsate peäl siis käiwad Koik pruudid were ehetes. Auu-pasunad ja kandlid hüüdwad,
Inglite seltsis kolades. Pühade hulk ja wanemad
Koik ühes kooris laulawad.
8. R00m täidab seal kõik Talle rahwast, Kes
woidelnd were lipu all; Nad elu-puude wilus
käiwad Ja nende karjane on Tall. Seal eluaafad
õitsewad, Kuld kroonid pärlid hiilgawad.
9. Seal on siis kõik need talled karjas Ja
armu lvainul mängimas, Mis Jesus enesele korjas,
Kui Kolgatal Ta kannatas. Seal sööwad wilja
elupuust, Ja joowad elu-jde suust.
10. Siis Talle järje ümber laulwad Inglite
hulk ja kogudus; Nad wõidu-würsti lippu kandwad,
Kus igawene õnnistus. Koik laulwad püha! püha!
seal See kõrge kuldse templi peal.

Wiisil: Oh armsad hinged armu taimid, nr. 455.

1 9 8 . S u l l waene Siion ohkab waewas Siin
Pabelis ja surma maal; Ta süda meel ja m0te
taelvas, Weel liha wangis patu all; Ta hüüab,
ohkab, hädas kaebab: See koorm on raske, mis
mind waewab!
2. Oh waene halwaks läinud Siion, Kes Sa
nii maha-rohutud; Su reisiriided katkend hirmus,
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Käed jalad katki kisutud. Su tee on kitsas waewaline, Mäed orud ces, järsk häkiline.
3. Oh waene Siion, ära leina Nii suure
raske mure sees, Pea jõuad surma orust wälja,
Jerusalem ju paistab ees; Waat' tempel särab
hiilgab kenast' Siioni püha mäe peal armsast'.
4. Oh kuule, armas Siion, kuule, Oh kuule,
kuidas lauldakse; Oh rutta kärmeste ja tule, Seal
kandlid meile antakse, Siis laulame ka meie röömsast', See püha templi kooris järgest'.
5. Siis Siion hõiskab rõõmu pärast, Kui
nutu-aeg on lõppenud; Ta on siis peasend sõja
kärast, Ehk werein on wõidelnud.
6. Ehk, Siion, sa küll sagedaste S i i n kõrbe
tee peal nutta saad, Ja hüüad wäga haledaste,
N i i , et ka minu nutma a'ad; Oh Siion, wõta
kannatada: Pea igawest' saad rõõmustada!
W i i s i l : Kes tahab tõest' armastada, nr. 138.

1 9 9 . Kesk ohakate hulkas kõnnin Ma nuttes
taewa linna pool; Ööd päewad liha taga sunnin,
See kõik mu hinge waimu hool: Oh millal peasen
waewa maalt, See raske risti koorma alt?
2. Kes Siionisse sisse läinud S i i t häda-orust
nutu maalt, Need walgis riietes seal käiwad, On

Kristuse riigi kaswamise?!
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p?asend risti waewa alt. Siin käiwad wiletsuse
sees, Seal aga laulwad Talle ees.
3. Oh silma tera Iesu weres, Oh waata
waimus Kolgatal! Kas elad sa ka Tema peres,
Ou kallis sull' see püha Tall? Kas elad were
armust sa, Wõi põlgad Teda alles ka?
4. Koik Iesu armu talled käiwad Ta järel'
julgest' wõideldes, Ja Tema armu paled näewad,
Ta armu maitswad südames. Neid Talle weri
kinnitab, Ta walu, rist, waew kosutab.
5. Kui mesilased lille õitest Mett magusat siin
koguwad, Nii ärkand hinged Iesu werest Ka hinge
elu otsiwad; Nad leidwad Iesu haawadest Küll
warju paika surma eest.

gfcxx&ixxfe xiiQi kasn>anrisest.
Wiisil: %xma$ Jesus awita, nr. 169.

2 0 0 . NIitmest maadest tulewad Paganad maailma äärtest, Sinu sõna kuulewad, Mis Sa neile
jagad rohkest'; Anna neile seda rooga, Mis nad
pole maitsend suuga.
2. Siis nad wõtwad rõõmsaste Sinu kallist
sõna wastu, Kui Sa, Issand, heldeste Annad oma
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Waimu fafu. Siis S u armu maitsta saawad.
J a S u lapsiks ikka jääwad.
3. Issand, Sinu järele Pagana maa rahwas
ootwad: Et saaks rahu hingele, Sest Su armu
peale lootwad. Issand, wõta lõik maailma Oma
riiki, oma karja.
V i i s i l : Oh armsad hinged amm taimed, nr. 445.

Ä O J L Stoik waimu põllud pakatanud, On kuiwa
tuha sarnatsed, Ehk kallist seemet sai küll külw'tud
Põldude peale hoolsaste. Umbrohi siisgi kaslvab
wäga, Mis kurat ööse külwand wälja.

2. Küll hinged hägades kõik nutwad, Kui
waatwad were põllu peal, Ja seda nähes rutust'
tõtwad Kust hüüab were Peiu heal. See hüüab
üle ilma maade Ja kastab kuiwa põllu jälle.
3. Weel kuiwad liiwa kõrbe kohad J u haljendama hakkawad, Ja kõik need waimus surnud kehad
Ka hüüdes ülesärkawad. Küll wiimaks põld, mis
pakatanud, On heaks wiljaandjaks saanud.

Miinuse päetva märgtõ.
Viisil:

Kes Jumalat nii laseb teha, nr. 147.

£ 0 2 . 4$ca kätte jõudwad wiimsed päewad, Ja
armu aeg saab lõppema; Ka näha on ju wiimsed
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waewad, Sest kõik peab tdeks minema; Mis kirjas
ette kuulutud, Saab täieste kõik täidetud.
2. Ju rahwas tõuseb rahwa wastu, Ja kuningriigid kõikuwad; Koik maailm nõuab kangest' kasu,
Ja rahwad rahu rikkuwad. Koik ilma pühkmid
otsiwad, Ja õige tee pealt eksiwad.
3. Ju mitmes maades nälja häda Nüüd rahwast waewab armuta; Ka mitmel pool on kanget
foda, Mis tuhanded W0tn'd lõpeta. Kus nälg ja
katk ja soja surm, Seal lõppenud kõik heldus arm.
4. Suur ülekohus wõimust wõtab, I l m wargatega täidetud, Ja pimeduse pilw koit katab S i i n ,
kus tüll walgust näidetud. Küll kõigil teäda taewa
tee, Ei siisgi nad sest hoolige.
5. Küll kurat oma nooli laseb N i i tihti ristimeresse, Ja otsib omal' eluaset, Nüüd ristirahwa
peresse; Ta katsub seda rikkuda, Mis Jesus W0tnud ehita.
6. Seepärast Jesus hüüab waljust', Ta heäl
käib üle ilmamaa'. Et tulge, jooge elu-kaljust,
Ma taewa rooga annan ka. See taewa mann ja
elupuu On walmis — oh hing! söö ja joo.
7. M u kõrwad seda kurjust kuulwad, Mis
risti-maades tehakse; Vtu silmad kibedaste nutwad, Et minu armu põlg'takse; Mu kibe walu,
risti surm On mitme meelest tühi P0rm!
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Wiisil: Ma t3nan Sind cl oled mind, nr. 21.

Ä O O * Uks rahwas tõuseb rahwa peäl', See
kuri sugu kaswab; Küll hüüab wahimeeste heal,
Mis üle ilma kostab.

2. Kui pikse müriu pilwe sees Seal hirmsal
wiisil raksub, siis Kristus ligi ukse ees, — Küll
pea maha astub.
3. Ta kutsub hüüab ligi siis Koik rahwa
suguwõsad; Kas hea wõi kuri nende wiis, Kas
ftnVo ehk toored oksad.
4. Üks heal siis kõlab üle maa: Oh tulge,
tulge kokku! Oh tulge Peigmeest waatama, Waat'
pea käes on õhtu!
5. Ei saa küll enam ükski siis Seal pulma
kotta sisse; Kui ukse taga nutwad wiis, Siis
Peigmees wastab ise:
6. Ei mina iial tunne teid, Kust olete te'
tulnud? Kust tulete nii hilja nüüd, Kui uksed
lukku pandud?
7. Teil on üks sala kawal nõuu, Ei mina
teid ei tunne; Ei teie annud mulle auu, Ei kutsmist kuulnud enne.
8. Nüüd hilja, hilja on teil aeg, Nüüd seda
ise näete; Nüüd südames teil walu waew, J a armust wälja jääte!
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9. Nüüd teie osa waewa sees; Mis kahju
küll on näha, Nüüd lahkudes teil silmad wees, Ja
tunnete ju hüda.
W i i s i l : Kes tahab tõest' armastada, m. 138.

2 0 4 , W a a t ' juba koidu-täht on tõusnud, Ja
koidu piire paistab ka; Nii mitmed märgid kütte
jõudnud, Mis tunnistawad meri maa. Waat'
meri jnba kohiseb, Ja mets ju pakatama tääb.
2. See were karwa patu pilwe, mis punab
üle ilma maa, Ja hele wiimse päewa walge, Mis
pimeduse wõidab ka, Ehk patu wõimus suureks
tääb, Wõit siisgi õigusele jääb.
3. Küll hoigab hägab rahwa sugu Siin i l mäs patu waewa all; Siis õnnetu on nende lugu,
Kel wõeras on fee ohwri-Tall. Kes põlgab wäga
elu siin, Sel ees on kibe põrgu piin.
4. Nii kaua, kui weel patt ja kurjus Siin
wõtab wõimust ilma peal, Ja feni kestab patu
orjus, Kui Peigmees pilwes tuleb teal. Kui tuleb
kohut mõistma siis, Siis kibedaste nutwad wiis.
5. Need wiis on kõik need hooletumad, Kes
laisad leiged ilma sees, Kõik pattus surnud õnnetümad, Seal kisendawad kohtu ees. Kui taewas
raksub, põleb maa, Siis kurjad hüüdwad waluga:
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6. „Meid mäed ja kaljud katke kinni See
püha Talle wiha eest; Nüüd kustutud on meie
nimi See Talle elukirja seest. Ei elawate maale
saa, Waid tules peame, põlema;" —

Selsamal wiisil, nr. 138.

Ä u i waimus tõstan silmad üles J a waatan taewa pilwe peäl'; Üks ime märk seal taewa külges J a wali pasun hüüab seal; See kõlab üle
ilmamaa Nii et kõik seda kuulwad ka.
Ä05*

2. Jehowa wiha tuli põleb Siis wäga suure
auuga, Maa taewas kõik Ta ees stis sulab, Päew
kustub oma walgega. Kuu paistab were karwa
seal, Ja tähed langwad põrmu peal.
3. Üks ingel seisab taewa külges, Suur raske
weski kiwi käe. Ja taewas paistab tule pilwes,
Inglitel wiha kausid käe. Siis lõpeb kõik fee kuri
ilm, Mis patust pime, tuim ja külm.
4. Siis taewas taganeb kõik ära Kui paber
kokku keeratud; Siis kaub ilm ja rikkus wara,
Saab tules ärapõletud. Kui kõrs ja kulu lõpeb
siis Koik ära tuule leegi fees.5. Siis nuttes leinawad kõik taga: Kus on
see uhke ilm nüüd jään? Siis wiha tuli põleb
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wäga, Koik kurjad pSrgu hauda läind. Siis
uhke Pabel õtsa saab, Ja wale prohwet põrgu
tääb.
6. Siis ahastuses wõtwad hüüdwad: „Mäe
kingud katke kinni meid, Et Talle wiha eest end
hoida!" Ei ükski wõi seal kaitsta end. Küll
wiha tuli põleb siis, Ja lõpeb kõik see ilma wiis.
7. Oh seda õnnetumat
ahastust, Mis tunneb kõik
põlgand Iefu armastust.
kahju on, Kui wagadel on

lugu, Oh seda hirmu
see kuri sugu, Kes
Küll suur siis nende
rõõm ja õnn!

Wiisil: Nüüd risti rahwas laulage, nr. 208.

2 0 6 * D h waatke üles taewa pool' Koik ristirahwa sugu, Kuis paistab taewa pilwe peal See
õnnistuse sugu: Seal walmistakse hoolega —
Sest inglid, taewa wägi ka Kõik auu-päewa ootwad.
2. Kõik inglid püüdwad kummardes See auu
sisse waata, Ja pühas ehtes auu sees Koik wõitjad sisse saata, Kus uued majad walmistud Ja
kallist kiwist ehitud, Mis hiilgawad igaweste.
3. Ei ole seal siis enam muud, Kui püha!
püha! laulud; Linn selgest kullast ehitud, Ei ole
lukku pandud. Siin kibuwitsad kaswawad, Seal
kuld ja hõbe hiilgawad, Oh seda rõõmu-püha!
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Kui ussikene ilma sees, Käin suures wäewas, hädas; Seal aga laulan Talle ees, Siis
kuldses taewa kojas. Oh seda püha laulu siis,
Mis laulame kõik Talle ees, Seal elu-puude wilus.
5. Oh kuulge waesed wõitlejad, Oh wõidelge
kõik truuist; Ehk tuleks tuhat kuradit Ka surma
P0rgu riigist; Kui nende nooled ihutud, Mis
hirmsast wihast kihutud, Küll pühade hulk wõidab.
6. Ehk küll siin ilmas halwad need, Kes
elu-tee peal käiwad; Seal paradiisis elu-weed
Neil hinge jahutawad. Seal paradiisi puude all
Neid kosutab ja toidab Tall, Kes Teda armastawad.
W i i s i l : Jesus surma ärawõitja, nr. 300.

dö<* Auhat korda kergem elu Usklikkudel elada;
Ei nad tunne waewa walu, Ei end lase segada;
Ehk küll maailm neid siin wihkab, Sõimab wannub, taga kiusab, Ehk küll tihti nutawad, Siisgi
rõõmsast^ laulawad.
2. Oh mu armsad usu wennad, Wõidelge
siin julgeste! Ehk küll palju kannatate, Kes siin
elab Iesufele. Noored nõdrad taewa taimed,
Kes siin ilmas waewa näinud, Kõige häda waewa
sees On neil Jesus südames.
W i i s i l : Oh armsad hinged armu taimed, nr. 445.

2 0 8 * Küll risti lipud lehwitawad Neil', kes
on truuid wõitlejad; Küll need ka waenlast maha

lööwad, Kes Talle järel kondiwad. Need woitwad Talle weres ära Kõik põrgu wõimust patu kära.
2. Oh et kõik tuleks Talle järel'. Ka wargad, hoorad, joodikud; Weel jõud ja wägi on
Ta werel, Kes peastab pattu koidikud. Üks tilk
sest kallist Talle werest, See aitab wälja patu
merest.
3. Kui tuleks aga kõik need waefed Ja kummardaks end põrmuni, Ja kõik need hukka läinud hinged, Kes langend juba põrguni. Need
wõiwad lahti saada tõest' Kuradi patu, surma
käest.
4. Need kõik, kes risti lippu kandwad, Kes
truuiste siin wõidelnud, Nüüd lauldes Tallel'
tänu andwad, Et patu wangist peasenud. Nad
enne olid suures hädas, Kui kurat põrgu poole
wedas.
V i i s i l : Nüüd olen mina pvhja leidnud, nr. 141.

209.
ІиіхЬ pruut ja Siion lauldes ootab:
Wist tuled nobedaste S a ; Ta juba miimist й?$а
nxtatab. — Puud juba pakatawad ka. Pea haljendab see õnnistus, Mis püha on ja ilus uus.
2. Siin Siion laulab waewa pölwes Ja
ootab oma kuningast; Ta käib siin nutu-orgus
palwes, Saab kiusatud ka saadanast; Oh tule
Iesus, tule, tule Ja meile ärapeastjaks ole!
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W i i s i l : Kes Jumalat nii laseb teha, nr. 143.

2 1 0 . O h Jesus! kuule, kuidas õhkab S u pruut
ja Siion ilma peal; Oh eks S a näe, kui ära
kohkub S u laste kari siin ja seal! S u laste hale
nutu heal See kõlab kõige ilma peal.
2. Ja siiski Siion weelgi tunneb Siin rõõmu
suure nutu sees; Sest wiimaks nutu külwist tuleb Suur rõõmu lõikus Talle ees; Kes nuttes
siin nüüd kuiwawad, need taewas rõõmsast' lõikawad.
3. Oh eks Sa näe kuis Siion tõstab Siin
rõõmsast' silmad taewa pool'; Ehk teed küll'silma
weega kastab, Weel kindlam on ta hinge hool.
Ta silmad tilguwad küll wees, Ja siiski rõõm
on nutu sees.
4. Koik patt ja kurjus nutma paneb S u
lapsi laia ilma peal; Siin nende süda walu tunneb, Et were palk lääb hukka seal; Küll kahju
tundes näewad siin, Et kadund lastel ees on
Piin.
5. Siis aga jälle rõõmu tundwad, Kui Waatwad usklikkude Peäl', Ja ohwri-tallel tänu andwad, Kes lunastas neid Kolgatal; Siis nutt ja
rõõm on mõlemad S i i n nende hingel' magusad.
6. Neid ajab häda ühtepuhku Siin Iesu ette
palwete; Sest tänulik see püha sugu Kes pühitse-
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tud Iesule. Nad tänades ja paludes S i i n käiwad Iesu jälgedes.

Garrrc-palwe laut.
V i i s i l : Oh Iesus Krisws wle Sa, nr. 237.

2 1 1 . M i s tahad, hinge sõber, Sa Et Sulle
peab antama? Mis on mul waesel patusel, Mis
kõlbab püha Jumalal?
2. Oh Iesus! mina tunnen Sind, Ei Sina
taha muud kui mind; Ehk ma küll pattus rojane
Ja köikipidi wigane.
3. Oh rääkimata palaw arm, Et Sa mind,
kes ma muld ja P0rm, Nii wäga wotad armasta,
Et ei W0i ära arwata.
4. Oh kallis Iesus! aita S a , Mind ikka
tunda, tunnista, Et Sa mind ikka armastad, Ja
omaks lapseks nimetad.
5. Kui tunnistan siin Sinu tööd, Mis oled
teinud ja weel teed; S u töö ja sõna tõsine, Ja
Waim on elaw tuline.
6. Kus Sina oma Vaimuga Teed tööd, seal
rahwas ärkab ka; Need hinged kõik on elawad,
Kes südamed S u l l ' annawad.
7. Need hinged pattus maga wad, Kes kahte
härrat teeniwad, Ei Jumal ela selle sees, Kel
tühjad himud südames.
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8. Sest Jumal südand puhastab, Ka pühitseb
ja ehitab, Teeb templiks püha Waimule Ja pruudiks armsa Tallele.
9. Kel Jesus armas südames, See kuum ja
keew on armu sees, Ei see siin maga elu-teel, Ei
tuku iial armu tööl.

Hlänu ja paCtve CaxtC, kui 25 aastat
abielus elanuö.
W i i s i l : Jesus peästnud oled Sina, nr. 299.

2 1 2 . O h mu Jesus, kallis Jesus! Sinu ette
tulen nüüd; M u l suur puudus hinge waesus,
Anna andeks minu süüd. Ma üks kõlwatu ja
rumal, Siisgi armastad mind Imnal; Mind, oh
Jumal, aitfid Sa Kakskümmend wiis aastat ka.
2. Oh mu Jesus, kallis Jesus! Sinu ette
tulen nüüd; Elu-rõõmud, patu kurbtus, Naine,
lapsed ja muud hüüd Sõbrad, sugulased, tutwad,
Waimus sündind lapsed nutwad, Kõik mis hinge
põhja sees, Kõik on teada Sinu ees.
3. Oh mu Jesus, kallis Jesus! Sa mu hinge
elu-roog; Sinu rist ja were wõimus Ja S u
kibuwitsa kroon On mu elu ankur olnud, Kõiges
waewas abiks tulnud, Üle risti mere wiind Kakskümmend wiis aastat mind.
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4. Sina oled ligi olnud, Igal päewal, igal
ööl; Sinu inglid kirjutanud Ülesse kõik minu
tööd; Mis ma mõtelnud, mis ma teinud, On kõik
Sinu silmad näinud; Nüüd ma seisan Sinu ees,
Ja mu süda nutab sees.
5. Miks ma nutan, miks ma leinan? Miks
mu silmad seiswad wees? Miks ma nõnda mures
seisan, Miks mu süda walu sees? Sa mu wend,
mu öde, sõber, Ütled mull': Miks oled nõder?
Minu wõlg on suureks läind, Mis ma taewa
wastu teind.
6. Jumal on nii armsast' aitnud Kakskümmend wiis aastad meid; Abielu õnnistanud, Söötnud, jootnud, katnud meid; Ja weel hinge äratanud, Patu unest üles hüüdnud, Pannud käima
elu-teel, Ja ma siisgi eksin weel.
7. Selle pärast mina leinan, Süda kurb ja
silmad wees, Et ma Looja wastu eksind Iga
päewa tunni sees, Et ma Iesust kurwastanud Ja
ka uuest' risti löönud. Jesus on mind armastand — Mina siiski pattu teind.

Kaiguse aja!'.
W i i s i l : S u hing, oh Jesus, tehlu miud, ur. 37.

2 1 3 . 9 л а olen haige häda sees, Surm seisab
juba sängi ees Ja ootab millal käsku saab, Mill'
ihu elu lõpetab.
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2. Ta teeb mu kallal juba tööd, Mind waewab läbi päewad ööd: Und wõtab ära silmadest
Ja rahu kõigist liikmetest.
3. Mind ajab walus hägama, M u aseme
teeb kowaks ka, Ei maitse enam ükski toit, Pea
juba surma käes on wõit.
4. Siin praegu juba pakub ta M u kätte oma
karika, Kus wiha, surma rohi sees, — Nii wali,
kawal surma mces.
5. Pea walutab, waew südames, Ka weri
muudab soonte sees, Siin praegu palaw lämmatab, Pea külma wärin raputab.
6. Mu terwis jättis maha mind, Ma kuiwand nii kui puu ja pind; Kõik liha lõpeb luude
pealt, Waew häda tuleb siit ja sealt.
7. Nii õnnetu nüüd olen ma, Ei jaksa enam
paluda, Et olen raskest' haige siin Sest on mul

isegi suur piin.
8. Kõik aastad, pääwad, minutid Need toowad ette kõik mu süüd, Mis ammu olen unustand, Nad kõik on hoolsast' kirja pann'd.
9. Ei seda enne mõistnud ma, Kui mängisin weel patuga; Ma mõtlesin: kes seda näeb.
Kus tehtud, sinna kõik ta jääb.
10. Oh see on ime saladus See nägemata
kirjutus: See on üks tark ja rnägera mees, Kel
kõik nii selge silma ees.
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11. Ei ole ühte pattu ka, Mis Tema ees
on teadmata, Mis ükski silm ei ole näind, On
Tema ometi seal käind.
12. Koik wiha waen ja uhke meel, J a tühi
k5ne, libe keel, Kui ka weel süda tuim on sees,
Maailma asjad hulgal' ees.
13. Kui inimene mõtleb ka: Ma wõin kõik
hästi pruukida, Sest Jumal on ju helde weel J a
halastab ka minu peal.
14. Koik rahwas üle ilmamaa Nüüd wõtwad
n0nda mõtelda, Ja siisgi suurem jagu neist Lääb
põrgu hauda igawest'.
Wiisil: Nüüd sumu leha Ulatame. rn\ 37.

2 І 4 . N l a leinan nutan silma wees, Mu armastus on \)ащ maas, Ma walwan kba waluga
J a ootan surma nutuga.
2. Küll wõiks ta weel siin elada Ja minu
südand rõmusta, Ei siisgi teda keela ma Siit
Iesu juure minema.
3. Tal parem põli ootab ees Seal püha
paradiisi fees, Kus kõik need puhtad neitsid on,
Kel on nii lõppemata õnn.
4. Siin sagedaste silmad wees Ja luud ja
liikmed walu sees, Siin on küll waeioa kannata,
Seal toidetakse mannaga.

224

Haiguse

ajal.

5. Siin liha lõpeb luude pealt, Seal kuuleb
ingli laulu healt; Siin on weel häda walu sees,
Seal aga laulab Talle ees.
6. Oh armsad kallid wennad, öed, Ma lopetan nüüd nutu teed, J a Siionisse lähen ma,
Kus õnnistust saan maitseda.
7. Seal elu Palmipuude all J a igawese rahu
maal Seal laulawad kõik Jumalal' J a püha,
püha, püha Tall!
8. Kui jään see peale mõtlema, Siis rõõmfast nuttes ütlen ma: Mu päewa töö on lõppenud J a woodi walmis ehitud.
9. Mu körbe-tee on käidud nüüd, J a nutu
seeme kuiwatud, Ma waatan nüüd weel teie peäl'
— Küll pea wait jääb minu heal.
10. Weel waatan kuiwand käte peal, Neid
panen risti rinna peal; Wait jäewad minu suu
ja keel J a kaub kuulmine ja meel.
11. Nüüd Jumalaga jätan ma, J a hakkan
maa pealt minema; Sealt tuleb ingel lauluga
Mu hinge ära kutsuma.
12. Ma näen ju kaugelt seda maad Kus
inglid kandlid mängiwad; Sealt paistab paradiisi
päe. Mis igawest' ei looja lä'e.
13. Kuld-ehtes särab Peigmees seal Ja waatab minu waese peäl'; Ta hüüab: Ingel, mine
too, Mu pruuti tõbe woodist ju.
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14. Ma näen nüüd ingel tuleb sealt, Wiib
mind siit mulla põrmu pealt, Mu hinge wõtab
ehita Seal Talle were kuuega.
15. Mu keha saatke rahuga Siit mulla põrmu
puhkama; Nüüd wõtke wiimist korda weel Mu keha
kanda käte peal.
16. Kui mulda pandakse siis weel Mu silme
kohta kirstu peal, Siis põrmu läheb jälle põrm,
J a mulda katab kinni muld.
17. Mu sobrad, sugulased ka, Nüüd teie
jääte leinama, Siin Jumal saatku ise teid Siin
maa peal õiget elu teed.
18. Nüüd Jumalaga jätan teid, Mu armsad
kallid wennad õed, Mu sugulased, tuttawad, Kes
kibedaste nutawad.
19. Ei enam minu nõdrad käed S a iial teha
teile head; Ei enam teie hulkas saa Ma laulma,
palwet tegema.
20. Mu kallid usu-wennad öed, Oh paluge
nüüd päewad ööd, Oh kallid lapsed, wanemad, Oh
kallid emad hallid pead!
21. Oh noored neitsid, kuulge ka: Pea teie
lähte hingama, Kui puhub surma tuule-hoog, Siis
noore põlwe elu kaub.
22. Oh kuulge! kuulge! hüüan ma, Surm
saab kõik ära-korjama, Siis olgu noor wõi wana
ta, Wõi rikas, waene kerjaja.
6
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23. Ei keegi kauaks siia jää, Wõib täna olla
wiimne päe; Waat' surm ju annab sulle suud, —
Mis himustad sa enam muud?!
24. Kõik auu ja ilu aga kaub, Ja alla
mulla põrmu waub, Kõik noore põlwe ilu siis
On surmas kui üks närtsind õis.
25. Kes Iesusega sureb siin, Ei seda waewa
põrgu piin, See hing lääb taewa rõõmusse Ja

püha ingli seltsisse.

Hleekruti Zautub wanemate nxxxxeft
l a h k i t ö e s . — (Isa maanitsus).
Wiisil: Su hinq oh Jesus tehlu mind, nr. 37.

2 1 5 . m u poeg, et mine rahuga Nüüd KeisriHärrat teenima; Ja ela sõnakuulmises Kõik töö ja
tegemise sees.
2. Kui sul on raske, ohka sa; J a palu: Jumal halasta! Koik tee ja hakka Temaga, Küll aitab Ta sind armuga.
3. Mu poeg, oh ära unusta, Et Jumal wagew kaitseja, Kas lahingis, wõi tules, wees, S a
Iesu armu rüpe sees.
4. Mu poeg, oh ära kurwasta, J a ära wõta
mõtelda, Et Jumal sinust maha jääb', Kui ka su
ihu waewa näeb.
5. Mul on küll kahju saata sind, Et juba
rõõmustasid mind, Koik oma töö ja waewaga Mu
elu kergitasid sa.
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6. Need kõik on mehed pojad ka, Kes peawad
wälja minema, Kõik isamaa eest sõdima Ja waenlastega wõitlema.
7. Kui wõeras muld sind katab seal Ehk mere
laened hauaks teal, Ei ole sul siis kahju sest, Kui
palud usus Jesukest.
8. Oh mõtle ka seal wõeral maal Ja ela
usus Jumalad; Sa palu Teda silma wees, Siis
on su! rõõm ja rahu käes.
9. Kui kurjad kiusawad sind seal, Siis tõsta
silmad risti peäl', Ja waata, kuidas Kolgatal
Seal sureb su eest ohwri-Tall.
10. Mu laps, nüüd mine teele sa, S u armsa
Iesu nimega; Oh õnnistagu Jumal sind, Kui
lahkudes nüüd jätad mind.
Wiisil.' „ M u järel'" hüüab Jesuke, nr. 12l.

2 1 6 . £Dh tule, saada Jesuke Mind isamajast
wälja; Mind aita, kes ma nõdruke, Koik seda
koormat kanda, Mis paied peale wõeral maal,
Mis walmistand S a ise teal.
2. See tee on kõik mull' teadmata, Kus peale
täna astun, J a teenistus on tundmata, Mis juba
käega katsun, Seepärast, Jesus, palun Sind, Oh
tule aita ise mind!
3. S u pühad emalikud käed, Need wõtku
mind nüüd sülle; J a nõtrust kõik mis minust näed,
Oh anna andeks mulle; Ma olen ka ju inime
J a nõndra lapse sarnane.
4. Ma täna õhtu olen weel Siin teie arm^
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sas majas; Mul lahkuda on hale meel, Mul isa
ema armas. Oh Jumal, tule saada mind, Et
ma ei jäta maha Sind!
5. Ma olen teie warju all Siin mõnda aastat olnud, Mu koht nüüd kaugel wõeral maal,
Tee-reis on kätte tulnud. Mind m oodetakse juba
seal, Mu armsad andke kätt see peäl'.
6. Nüüd Jumalaga jätan ma, Mu armsad
kallid sõbrad, Mu isa, ema, teiega Kätt andes
ärdast' nutan. Oh helisegu teie heal Mu kõrwu
ka weel wõeral maal!
W i i s i l : Jumal maa ja taewa Looja, nr. 174.

Л І 7 * 3lüüd on aeg ju jõudnud kätte, Nüüd
ma hakkan reisima, Nüüd ma wõtan seda ette,
Mis mul waesel teadmata, Nüüd pean teitest lahkuma, Armas isa, ema ka.
2. Armas isa, ema teie Saatke mind nüüd
minema; Teadmata, kas enam meie Saame koos
siin elama; Nüüd ma lähen rõõmuga KeisriHärrat teenima.
3. S a mind oled kaswatanud, Armas ema
hoolega: Wee ja tule eest mind hoidnud, Õpetanud armuga. Kätkis kiigutanud mind, Toidust
andis mull' su rind.
4. Kakskümmend üks aastad olen Teie armus kaswatud; Silma weega ära lähen, Armsad,
kes nüüd kurwastud. Tänan teid see armu eest,
Mis ma saanud teie käest.
5. Nüüd ma astun majast wälja, Waatke
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Wiimist korda mind; Sõja mundri panen selga,
Juba pasun kutsub mind. Seal need mängid
hüüawad, Rahu-käsud nutawad.
6. Ei nüüd enam ole aega, Juba reisia kepp
mul käes; Teie kurbtus teeb mull' waewa, Nüüd
weel seisan teie ees. Nüüd ma lähen, lahkume,
Jumalaga jätame.
7. Jumalaga isa, ema, Jumalaga wennad
õed; Jumalaga suguwõsa, Jumalaga omaksed!
Wiimist korda annan kätt. Pühkige nüüd silma wett.
8. Nüüd weel laulan lõppe laulu, Palun
armas Jumal Sind. Elage kõik palwes kodu,
Küll siis Jumal aitab mind. Kandke palwe käte
peal Vtind, kui olen wõeral maal.
9. Jumalaga sind ma jätan, Meie armas
kirik ka, Kurwastuse pärast nutan, Jõed ja ojad,
mets ja maa, Kõik need rõõmustasid mind, Nüüd
jään ma kui üksik lind.
10. Seal on ees kõik uued asjad, Uued kombed, elu ka; Mitmed asjad on küll rasked, S u
peäl', Issand, loodan ma. Ole, Issand, minuga,
Ja mu omaksetega.

§>urma ja mafmifc CauCaö.
Wiisil: Su hing ofi Jesus tehlu mind, nr. 37.

218.
Лиі himu minna ilma seest, Ша olen
juba tüdind sest, Mul taewas parem põli seal,
Kus kõlab ingli laulu heal.
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2. Seal lohisedes kõlab siis See püha elu
laulu wiis, Kuld linna uulitsate peal, Tall ja
ja Ta pruut meid ootab seal.
3. Oh saatke mind nüüd minema, Ma lähen
taewa elanm; Mind õed ja wennad ootwad ees
Seal püha paradiisi sees.
4. Seal hinged feisrnad Talle ees Kõik pikkais walgeis riietes; Seal täieline elu õnn, J a
hiilgab särab wõidu kroon.
5. Seal maimus taewa linna näen, Oh millal sinna sisse saan? Seal inglid kandleid mängiwad, J a õndsate hulk laulawad.
6. Seal on see uus Ierusalem, Me:' kallis hinge
Peiu linn; Ei argipäewa pole seal Siioni püha
mäe peal.
7. Seal mängid hüüdwad alati, Ei ükski seal
ei magagi; Kui ilus on see laulu wiis, Mis iga-

weste lauldaks' siis.
8. Oh rõõmu, mis seal otsata J a ilma äralõpmata, Kes Talle weres lepitud, J a kelle süüd
on kustutud.
9. Oh millal sinna jõuan ma? Mill' ihu
walu kustub ka? Ma unustasin seda tõik, Et
maa peal kõik on ajalik.
10. Ma siisgi liha wõidan ka See kalli Talle
werega; Ta tõest' on surnud minu eest, Mind
pcastnud surmast põrgu wäest.
11. Ma tänu annan Jumalal', Et sündind
kallis ohri Tall, Kõik inglid rõömustawad seal,
Et Kristus sündind ilma peal'.
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12. Koik meie wõlga kandis Ta, Kui Kolgatal' läks surema; T a Isaga meid lepitas J a
meie wõlga kustutas.
13. Nüüd lahti paradiisi tee On jälle tehtud kõigile, Ei keela Keerub inimest Nüüd enam
sisse minemast.
W i i s i l : Kes Jumalad nii laseb teha, nr. 147.

2 1 9 * ^Veal hingad sa nüüd Iesu süles, Mis
puudub sull' Ta tiiwa all? S a ujud nüüd seal
armu meres, Seal laulwad inglid Jumalal'.
Nüüd oled selle rõõmu sees, Mis maa peal nõud»
sid silma wees.
2. Nüüd on sul löpend ilma kära, Nüüd
maitsed kallist rahu sa; Sind kutsus sinu Peigmees ära, Seal saad nüüd manna maitseda.
Seal õndsad hulgad ühes koos Koik laulwad Talle
järje ees.
3. Seal magust rahu igaweste S a maitsed
taewa Siionis; Seal elu manna taewa kaste,
J a õnnis kallis elu siis; Seal elu-Palmipuude
all Kõik laulwad: „Püha on see Tall!"
W i i s i l : Ob wõitlejad et läige peale, nr. 138.

2 2 0 * M u kallid, südamed ja sõbrad, Mu
armsad lapsed, wennad, öed! NÜÜD lahkudes on
kõik siin kurwad, Üks soowib teisel head ööd.
Oh olgu rahu sinuga! Nüüd Jumalaga jätan ma.
2. Oh armastuse kallist aega, Mis maitseda
nüüd saime siin; Küll pea näeme seda päewa,
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Kus jookseb elu-puude wiin; Kui kodumaale
jõuame, Siis uut ja wana maitseme.
3. Nüüd on mul selgas reisi riie, Ja kepi
wõtan kätte ka; Oh tulge ka nüüd seltsi teie,
S i i t uude linna minema. Ei seal me' lahku
iialge, Waid ikka seltsis oleme.
Wiisil: Nüüd sumu leha matame, nr. 37.

£i\.* Vlüixb on see aeg et lahkume, J a Iumalaga jätame, Üks teisele kätt anname, J a surma
põues kanname.
2. Pea wiimne tunnikene ka Saab meie kätte
tulema, Kui tuleb surma tuule-hoog, Siis elu nii
kui udu kaub.
3. Siit majast wälja astume, J a kodu poole
tõttame, Et on küll hale lahkuda, Küll Jumal
jääb weel meiega.
4. Mu armsad lapsed, wennad õed, Oh lähme
Siionisse nüüd; Seal lahti wäraw seisab ees, J a
wärawas on wahimees.
5. Seal oodetakse reisijaid, Kes ilmas ärapõlgtud said; Kes siin teed käinud nutuga, Seal
rõõmustawad lõpmata.
Wiisil: Mu elu Krisws ise, nr. 0.

2 / 2 2 . 3tüüd jääge Jumalaga, Mu armsad
wennad õed! Teil püha inglitega M a soowin
head teed.
2. Nüüd jääge Jumalaga, Koik wanad hallid pead, Onn sell' kell' meel on wäga, Siis
rahu paika saad.

•
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3. Nüüd jääge Jumalaga Kõik wõitlejate
hulk! Oh käige Iesusega, Siis saate taewa kõik.
4. Mu armsad lapsukesed, Nüüd ära lahkun
ma, Ei siin saa minu silmad Teid enam nägema!
5. Nüüd nutu orgu jätan, Siit ära lähen ma;
Weel reisi-laulu laulan, Pea tee saab lõppema.
6. Waat' juba kaugelt näeme, Sealt paistab
paradiis; Küll pea sinna saame, Kus õnnis elu siis.
7. Siis reisi-tee ja elu On ära lõppenud,
Ja kallis taewa ilu On peale hakkanud.
33 ii f i l : Mu elu Kristus ist, ur. 9.

2 2 3 . © u rahu-kaniber ootab Nüüd malmis ehitud, J a meie silmad waatwad Siin nutust kastetud.
2. Nüüd kaud meie silmast Su lahke palgega, Sa oled läinud ilmast, Hing lahkus waluga.
3. Nüüd sulle walmistatud On kena woodike,
Weel kenam paik saab antud Sull' taewas hingele.
4. Su usu laewukene On jõudnud kaldasse,
Kus püha Peiukene Sind ootab lahkeste.
5. Su ihu langeb hauda Siin mulla põrmusse; Hing kantaks^ pulma lauda Inglite rõõmusse.
6. Siin oled waewa näinud Küll ihu hingega;
Nüüd oled taewa läinud, Saad armu maitseda.
7. Siin olid hädas waewas J a risti koorma
all; Nüüd aga laulad taewas: Oh püha, püha Tall!
8. Siin silma weega kasisid S u leiwa palukest;
Seal taewa manna maitsed, Peas kannad kroonikest.
9. Siin nutu orgus käisid S a waewa teede
peal; Siit paradiisi läksid, S u pale hiilgab seal.
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Wiisil: Armas Jesus awita, nr. 169.

2 2 4 * Mui пеео M a o hüüawad, Kutsuwad kõik
kodu poole, J a need heäled kõlawad: Kandke kõikipidi hoole! Surma wikat kõiki niidab, Ka kes
laisk ja aega wiidad.
2. Seal see wäli ootab teid, Haua künkad
kandwad rista; Sinna külwatakse neid, Keda elust
wälja kisti. Sinna külwatakse maha, Olgu hõel
ehk olgu wäga.
3. Sinna poole ruttawad, Olgu noor ehk
olgu wana; Surma riided ootawad, Ei ta iial
aega anna. Kus ta kord ju ligi tuleb, Seal ka

kõwa süda sulab.

4. Reisi-kepp on juba käe, Astun juba surma
teele, Waatke, alla weereb päe, Juba surm teeb
kangeks keele. Surma küünal põleb juba, Surm
ju pühib praegu tuba.
5. Surm see mõedab kärmeste, Juba laudu
lõigatakse Ühtepuhku järgeste Surnu riiet karistakse; Kuule, lauldaks' surma laulu, Saadetakse
surnud hauda.
6. Siin need sõbrad nutawad, Oma armsat
ära saatwad, Wiimist korda wõtawad, Käte peal
weel Teda kandwad. Mulda saatwad kallid sõbrad, Wanemad ja lapsed nutwad.
7. Jumalaga! mine nüüd Koju armsa Iesu
juure; Jumalaga jätad meid, Eks me' kõik ju
ära sure? Keha, maga haua wilus, Hing, oh hinga
Iesu süles!
8. Küll sind hüüab Iesu heal Ükskord jälle

Surma ja matmise laulud.

235

mulla põrmust, Kui Ta ilmub pilwe peal, Mis
kui wälk seal tõuseb kärmest. Siis kõik hauad
lahti lähwad Kui need pasunad seal hüüdwad.
9. Kui see wali wägew heal Mind mu
hauast wälja hüüab, Siis ka sina kuuled seal,
Kui kõik äratatud saawad. Wägewaste inglid
hüüdwad, Nii et ilma otsad kuulwad.
10. Oh see päew, mis paistab siis, Põleb
nagu tule ahi; Eks see ole siis köit käes, Mis nii
pilgati ja naerdi. Walwajad siis õndsaks saawad, Magajad kõik hukka lähwad.
2 8 l i f t i : Nüüd surnn leha matame, nr. 37.

2 2 5 . Õ h maga haudas rahuga, J a hinga ilma
mureta, Kuni sind Jesus äratab, S u mullast ihu
seletab.
2. Sind Jumal mulla tükist lõi J a siia ilma
efasr tõi; Nüüd pärib sind seesama muld, Mis
algusest sa olid oln'd.
3. Koik surelikud oleme, J a jälle põrmu langeme; Ei ükski surma tundi tea, Sest walwage,
ta tuleb pea.
4. Sind oleme siin armastand, S u surm on
meid kõik' kurwastand; Ei mõtelnud keegi, et nii
pea, S a meitest pidid ^lahkuma.
5. Sest mis see Õnnistegija Teind sulle, see
on kõigil' hea; Ta hoiab haua põhja sees Süld
ja meid oma walguses.
6. Seepärast hinga rahuga, Sind Jesus wõ-
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tab ärata Sel kohtu päewal auuga, Ia°^wiib meid
taewa elama.
7. Seks aita meid, oh Jesuke, Su päralt
meie oleme, Meid lase õndsast' lahkuda, Et taewas saame nägema.

f&vöö&txxnife

CcmC wanematele,
l a p s fxxvxxub.

*Jkeue

Wiisil: Mu elu Kristus ise, nr. 9.

2*26. Slui silmapilgud lähewad, Nii läheb inime;
Kui roosid aedas õitsewad, Mis tuulest aetakse.
2. Üks õhk, siis on ta kadund,^ Ei aset tuntagi; Ehk mõni maa peal eland, Küll kaua; sureb ka.
3. Mis teie palusite Siin kurja ilma ^peal,
Nüüd seda hauda wiite, Hing siisgi elab seal.
4. Mis noorelt ära wõetaks' See armas
Jumalal', Ehk kurbtuses küll maetaks', Ta siisgi
rõõmus seal.
5. Siis tõsta taewa poole Su südand, inime!
Koik anna Issa hoole, Su heaks sündis see.
6. Eks wõi sa rahul olla, Kui hüüab Jesuke!
Las' lapsed mulle tulla, Neid ärge keelake!
7. Ta teretab neid lahkest, Kes noorelt surewad, Ja õnnistab neid rohkest, Kes Teda
tünawad.
8. Siis wõtkem rahul olla, Ehk süda kurb
küll sees; Koik wõib meil õnneks tulla, Kui usk
on südames.
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9. Nüüd omad lapsed andke Ta kätte r0õmuga, Ja ikka meeles kandke: Kes ann'd, wõib
wõtta ka.
W i i s i l : Su hing, oh Jesus, tehku mind, nr. 37.

2 2 7 . T u silmarätik on su eht', Su saatijaks
su wõidutäht; Siis mine julgest surma teed, Kuni
sa Iesust taewas näed.
2. Oh kellad! hüüdke kauniste, Sest loppend
on mu päewa töö; Seal ootab mind ju püha
hulk, Seal on ka minu kroon ja palk.
3. Siis pangem mulda, mis on muld, Küll
pea õitseb Iesu põld Sel wiimsel päewal auuga,
Kus mina saan ka tõusewa.
4. Mis teile kurwastuseks on, See on nüüd
minu rõõm ja õnn; Tcil ilmas on weel kurwastust, Mul taewas selget õnnistust.
5. Oh jätkem nutu pisarad Ja tänagem tõik
Jumalat, Kes mind on peästnud waewa seest,
Nüüd laulab mu hing igawest.
W i i s i l : Kes Jumalat nii laseb teha. nr. 143.

2 2 8 . V ! u haud on siin, siin on mu woodi,
Mis minu keha katma peab; Kus mitu tuhat
kirstu oodi, Kes surid, kuida? Jumal teab! Kui
pisut mõtleb inime, Et surm wõid tulla häkiste.
2. „Viu haud on siin!" Nii ütleb rahwas,
Ja suuremat ei mõtlegi, Kui aga, et nad siin
maailmas Kõik head nõudwad ihule. Ei ükski
mõtle selle peäl': Kes peästab hinge kohtus seal?
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Wiisil'. Jumal maa ja taewa Looja, nr. 147.

22 v* D l ) hing! mine rahu kambri, Nis sull'
walmistatud nüüd; Pane põlema nüüd lambi, Et
saad kätte taewa hüüd; Kas on rohkest' eli ka,
Mis nüüd kaasa wõtad sa?
2. Mine hing nüüd selle juure, Kessiinsõbraks oli sull'; Oli see su ülem mure, Üksnes
elada siin Tal'? Keha on sul kirstus siin — Hingel juba rõõm ehk piin!
3. Küll me' soowiks seda sulle, Et sa laulaks Tallele! Küll siin meie meel on hale Saata
sind nüüd hauale. Ilma elust lahkusid, Lähed
wäikse hauda siit.
4. Koik on sinust maha jäänud, Kes siin
armastasid sind, Sinu hing on koju läinud, Kus
sind ootas Iesu rind. Seal nüüd armu maitsed
sa Armu saanud lastega.
W i i s i l : Ma waene muld, les pattu teinud, nr. 136.

2oQ. D h minge mulda, minu liikmed, Oh
minge hauda hingama! Küll hinge wastu wõtwad
inglid Abraami sülle rõõmuga; Seal rõõmustakse
teda siis, Kui kurjad põrgu walu fees.
2. Küll laenetas siin risti-meri, Küll oli sügaw kole see, Mind kinnitas siis Talle weri, Kui
kitsas oli elu-tee. Jumala rahus lähen ma Siit
taewa riikki elama.
3. Jah risti löödud Talle weri Siin kinnitas
mind eluteel, Kui wahutas ja mässas meri, J a
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kurat ka mind kiusas weel; Siis töstfiu silmad
Kolgatal', Kus suri kallis ohwri-Tall.
4. Seal Kolgatal mu Lunastaja Mind werega
ju lepitas; See on mu õnnistuse andja, Ja rahu
rõdinu hallikas. Jumala rahus lähen ma Siit
Siionisse rõõmuga.
5. Seal juba ootab minu Peiu, Mu ase
juba walmis on; Mind ingli pasun kutsub koju,
Seal hiilgab kallis elu-kroon. Jumala rahus lähen
ma S i i t paradiisi rõõmuga.
6. M u l juba walmis walged riided, Seal
ootab püha ingli hulk; Nad mängiwad seal taewa
kandlid, Auukeerubide peal see paik. Ma waimus
juba seda näen, — Nüüd Sinu pruudiks Iesus jään.

cga&te fuvma ja maimife

taulub.

V i i s i l : Nüid surnu leha mattame, nr. 37.

2 3 1 • O h armas lapfukene sa Nüüd mine hauda
magama Seal on su wilu woodike, S u pehme
häll, ehk kätkike.
2. Siin ema rinnast toitu said Ja kõigidele
armsaks jäid; S a olid nii kui armas lind, J a
rõõmsast' waatasid kõik sind.
3. S u armas pale nägu nüüd, Mis rõõmustas siin kõiki meid, On kadund meie silma eest
Ja tühjaks jätnud majakest.
4. S u lviimne woodi ootab Sind, Sind wõtab wastu Iesu rind; Siin ema süles nutsid sa,
Nüüd laulad taewalistega.
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5. S u l parem põli on nüid t№t , Sind
läbi wiidi surma jõest, S a pisut aega walu said,
Nüüd igaweste terweks jäid.
6. S u ema siin küll nutab weel, Tal on su
pärast hale meel; S u wiimse woodist hüüad sa:
„Oh ema, jää nüüd rahul^ ka."
Wiisil: Ma tänan Sind, et oled mind, nr. 21.

Z*\Z> 3lüüd mine hauda roosile, S a taewa
Isa wõsu; S a närtsisid siin rutuste, J ä i poolel'
sinu kasu.
2. Jäid ema sülle magama, Wiis ingel hinge
taewa; Weel ema waatab nutuga, Ei näe sa enam
waewa.
3. Nüüd oled koju läinud sa Oh kallis taewa
seeme; Jääd paradiisi kaswama, S a õnnistuse
luge.
4. Siin jäid su rõõmud ittesse, Oh armas
lapsukene; Ei patt weel pannad sind ikkesse, Kes
olid nödrukene.
5. Ei waewand sind weel see maailm, Ei ükski
patu himu; Sind wälwas weel su ema silm, Ei
petnud sind weel ilu.
6. Nüüd magad wiimse woodi sees, Kust tõused ükskord üles; Weel nutab ema silma wecs,
Käed ristis lühjas süles.
7. Nüüd sulab ema süda sees, J a laulab
leina laulu, Kurb lapsukese kirstu ees — Oh
walwa nüüd ja palu!
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8. Oh toaata siin see närtsind lill, See murtud oksakene; Ehk ema tunneb walu küll Siin
oma lapse üle.
9. Nüüd tühi ema süle siin, Ei lapse healt
ta kuule; Tal südames on waew ja piin, Ei uni
peale tule!
10. Oh kallis laps! nüüd mine sa, Sind
annan Iesusele; Su ihu jääb küll magama, —
Hing rõõmuks inglitele.
11. Küll ükskord tuled wastu sa Seal püha
inglitega, Kui ma siit sinna tulen ka, Kus laulЬоЛУ Pühadega.
panema

inimese fyaua j u u r e s .
Selsamal wiisil, nr. 37.

З э э * 9xüüd mine wäikse fyawšte Su külma
wilu kambrisse, Su ihu muldas magagu, Hing
rahu-riikis hingagu.
2. Su waew on õtsa lõppend nüüd, Sa oled
ära läinud siit, Nüüd hinga rahus haua sees
Senni kui seisad kohtu ees.
3. Küll olid maa peal armas sa, Nüüd katame sind mullaga; Haud seisab nüüd siin meie
ees, Hing taewas rõõmu riigi sees.
4. Sa alles mõne päewa eest Said walu,
waewa ilma seest; Weel sinu hägamise heal Siin
kõlab meie kõrwu weel.
5. Kus on need silmapisarad, Kus on need

242

Jumalaga jätmine.

Walu waewa hood? Kus töil fu wõitlemine jäi, Mis
waluga sull' surma töi?
6. Kus kõik need rasked päewatoöd, Kus kõik
need murelikud ööd? Kus on kõik sinu elu läind
Mis rõõmu kurbtust sulle teind?
7. Su elu on nüüd lõpetud Su nimi kirjast
kustutud, Ei ükski enam sind siin näe, Sul igawene elu käe.
8. Sind nuttes meie saadame, Siin haua
ääres leiname, Sa oled kadund meie eest, Ja
äraläinud ilma seest.
9. Nüüd meie ära läheme, Sind Jumalaga
jätame; Ei tule enam koju sa, Jääd külma hauda
hingama.
QutnataQa

jätmine

fcoõmnaaCf

Wiiiil: Mo elu Kristus ise. nr. 9.

/0Э4* "tüüd jätan Jumalaga Sind armas kodumaa, Kus sündind kaswan olen, Sust pean
lahkuma.
2. Ma jätan Jumalaga Koik wennad, wanemad, Ja lahkun teiteft ära, Mu sõbrad, wõitlejad.
3. Oh armsad sõbrad! jääge Koik truuwiks
Jesuse!', Ja Teda armastage, Siis taewas rõõm
on meil.
4. Oh olge ikka hoolsad Siin Iesust paluma, Ja Tema Waimus wahwad Siin, kuni
tuleb Ta.
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5. Nüüd lahkume siin ilmas Issanda nime
sees, Ja ruttame kõik hoolsast' Siit taewa pool',
mis ees.
6. Oh wanad isad, emad Ja noored wennad,
öed, Nüüd olgeni kärmed jooksma Issanda eluteed.
7. Oh armas Jesus! tule Siin saatjaks meitele Käi ise meie eele, Et nõdrad oleme.
8. S u armu käsi kandku S i i t rahu-linna
meid; S u weri jõudu andku, Arm täitku südamed!
9. Nüüd wiimselt Jumalaga Ma jätan koigiga; Meid Issand aitku aga Ta armus elada.
Wiisil: Ma tänan Sind, et oled mind, nr. 21.

2 3 э * 3!üüd Jumalaga jätame, Mu armsad
öed, wennad, J a silma weega lahkume, Kes oleme
nüüd kurwad.
2. Kõik meie tee on nutu-tee Mis ülespoole
läheb, J a seda käies tunneme, Et ilm meid kurjast' wahib.
3. Nüüd meie läh'me ära teist, J a teie jääte
maha; Kas ilmas näeme teine teist? — Nüüd
jääge Jumalaga!
4. Weel lapselikult laulame Üht armast lõpelaulu, J a silma-weega lahkume. — Auu Jumalale olgu!
5. Oh püha ingel, tule sa Ja armuga meid
saada; Nüüd lahkume kõik nutuga, J a jääme J u ma laga!
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6. Küll pea kokku jõuame Koik taewa Isa
juure, Ja inglitega laulame: Auu olgu Jumalale!
7. Siis reisi-kepid paneme Koik maha Isa
ette Ta jalgule suud anname, Kui palmid antaks'
kätte.
8. Siis walgis riidis ehitud Kõik pruudid
koju tulnud; Koik waew, rist äraunustud, Mis
nad teed käies tunnud.
HViitrrsest kohtupäewast.
Wiisil: Nüüd olen mina põhja leidnud, nr. 141.

dob* 3Iuu-kcerubide peal seal istub Siis Isa,
Poeg ja püha Waim, J a kõikide peäl' kohut mõistab, Ka sell', kes hooletu ja tuim. Kõik kohtu
ette lähwad siis, Kell' kuri meel ja ilma wiis.
2. Siis raamat tehakse seal lahti, Kus kõigi
süüd ja wõlad sees, Kui elasid siin, siis kõik
nähti, Mis hea ehk kuri Isa ees. Seal kiri ette
loetakse, Ja kõigil palka antakse.
G a e w a t t k u s t (ttueft)

Jerusalennnast.

W i i s i l : Oh wõitlejad! et läige peale, nr. 138.

d/Of* ©ee püha linn ja taewa wägi, Kus
Siion kõik on üheskoos, Mis Johannes seal waimus nägi — Linn selge kui kristalli klaas, Mis
läbi paistab, hiilgab seal Kuld, hõbe uulitsate
peal.
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2. Seal keerubimid, seerawimid Kõik lauldes
Loojat kiidawad, Ja kõik need pühad õndsad inglid Seal Halleluja laulawad Kui wete kohin, pikse
heal On kuulda templi õue peal.
3. Nad kiites laulwad Talle laulu See püha
õndsa elu eest, Kes wõitnud surma põrgu walu,
Ja kiskund wälja patu feest, Kes wana madu
wõitnud ka Ja röhund puruks selle pea.
4. Kõik igawesest igaweste Seal hulgaliste
laulwad siis; Seal elu-manna, taewa kaste, Ja
kallis Talle laulu-wiis; Kui seda hakkan mõtlema,
Siis süda sulab rõõmuga.
5. Mu luud ja liikmed nõdraks jääwad, Kui
waatan selle annu peal, Mis patust põörnud hinged saawad, Mis üleshüüdnud Talle heal. Kes
hägand põrgu waewa all, Nüüd laulwad: Püha,
püha Tall!
6. Ma langen maha põrmu peale, Ei rammu
jää mu ihusse; Kui kuulen armsa Talle heale,
Kes hüüab mind nii armfaste, Ja ütleb: Armas
imme, Sa olcd minu pruudile!
7. Oh armas hinge Peiukene, Oh kallis
ohwri-Talleke! Sa oled minu Iesukene, Sa armu
annad waestele. Sa armastad neid ikka siin, Kel
südames on patu piin.
9. Kõik need, kes taewa rõõmu maitswad,
Kõik wiletsuseft tulewad Kes walged riided taewas
kandwad, Mosese laulu laulawad, Neid Talle
weri puhtaks teind, Need taewa rõõmu riiki läind.
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9. Ma suure rõõmu pärast nutan Ja silmaweega tänan Sind, Et armu tiiwadega katad Sa,
armas Jesus, ikka mind, et Sa mind taewa riiki
wiid, Kus inglid mängwad kannelid.
W i i s i l : M u jõud, sind tahan armatseda, nr. 138.

2 3 8 * Dl) seda püha paradiisi, J a seda onnist
rahu-maad, Mis hiilgab seest- ja wäljastpidi, Kus
püha rahwas elawad. Seal kohab wägew laulu
heal Kui suurte wete kohin teal.
2. Oh seda uut Jerusalemma, Kus pruut ja
Siion elawad! Oh seda kallist taewa linna, Kus
elu-aasad õitsewad! Seal kaswab elu-manna siis
— Oh õnnis, õnnis paradiis!
3. Seal elu jõed ja sooned jookswad J a
käsiwad seda püha maad; Kõik Tallel; tänu kiitust
andwad, Kes werega neid lunastand; Need pühad'
hulgad laulwad siis: Oh õnnis, õnnis paradiis!
4. Seal kuningad ja sandid saawad Kõik selgest' seda nägema: Kes Iesust Kristust armastawad, J a risti-teed käind rõõmuga, Kas sandi
kepp, ehk keisri kroon, See Jumalal' üks puhas on.
5. Seal Pole waesid, leski naisi, Ei haigeid,
hädalisi ka; Ei wanad hallid seal siis wäsi, Ei
ükski häda kannata. Seal waew on äralõppend
siis, — Oh õnnis, õnnis paradiis!
6. Seal tulewad kõik ühtekokku, J a Talle
laulu lauldakse; Ei uksi panda ka seal lukku, Seal
kroonid pähe pandakse. Koik inglitega laulwad siis,
— Oh püha, õnnis paradiis!
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7. Seal paradiisi puude wilus Ja halja palmi
okste all Uut laulu lauldakse mis ilus, Mis õpetab see püha Tall. Koik püha! püha! hüüdwad
siis. — Oh õnnis, õnnis paradiis!
8. Ei taewas pole argipäewa Üks pühapäew
seal alati; Ei seal mu hing näe enam waewa, Ei
silmad iial tukugi. Seal on see uus Jerusalem,
See meie hinge Peiu linn.
9. Ma näen, kuis ingli hulgad seiswad I e rusalemma wärawas; Nad ootwad sisse reisirahwast, Neid lauldes wastu wõtawad. See püha
linn seal heliseb, Ja laulu heälest kohiseb.
10. Seal hulgad walgis riidis seiswad, Kes
wiletsusest tulewad; Auu-järge ümber ringi ist'wad Kakskümmend neli wanemad.
Seal neli
taewa elajast, Ja seitse lampi põlemas.
11. Koik wanemad on walgis riidis Seal
ehitatud kauniste; Nad pühas ehtes, kallis siidis,
Kuld-kroonid pähe pandakse. Auujärje ümber wikerkaar, Auu kiitust laulab taewa koor.
12. Koik wärawad on pärlist tehtud, Ja kenaste kõik wolwitud, Mis Johannesest seal on
nähtud Ja hoolsast' üles kirjutud, Seal õndsad
maitswad rõõmu siis — Oh õnnis, õnnis paradiis!
13. Koik kuld ja hõbe, kallid kiwid, Ja igawese elu-rõõm, Ja puhtad pikad walged riided
Ja Talle weres antud arm. Koik wana mööda
läinud siis, Seal kõik on uus ja püha wiis.
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14. Oh süda, hing, et lenda üles, Nüüd
tui tiiwul lenda sa; Waat' Tall mis poonud
risti külges, Auujärje peal nüüd istub Ta. Küll
fee on suur ja ilus linn, — Oh et ma seal ju
oleksin!
15. M u hing, nüüd põrmust üles tõuse,
End walmista ja puhasta; Sa näed ju waimus
Talle naisi, Oh rutta, et saad sinna ka! Seal
ootab walmis paradiis, Kus on see õnnis elu siis.
16. Seal koos kõik õnnistuse sugu, Kes Waimus uuest' sündind on, See püha ema laste kogu
Kes tules ristitatud on; Neil Talle Waim on
südames, Ja were pitser otsa ees.
17. Nad on maailma ära wõitnud Ja kandwad wõidu lipud käes; Nad on nüüd paradiisi
läinud, Seal on neil kullast kroonid peas. Koik
laulwad wõidu laulu seal, Auu-linna uulitsate
peäl.
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Kõik äraläinub wennab õeb
Kõik minu uutu pisarad
Kõik taewa ingli hülgab laulsib .
Kui minb siin sobrab maha jätwab
Kui need kellad hüüawad
Kui saatan mulle käsku andis . .
Kui silmapilgud lähwab
Kui ükskorb elu-puube wilus . .
Kui waimus tõstan silmab üles. .
Kui wõitlemine lõppenub
Küll IefuS waatab halebaste . .
Küll kitsas on see elu-tee
Küll kurat minu hinge püüab . .
Küll mustab risti pilweb tõuswab .
Küll õnnis on see elu
Küll patu sobrab tuttawab
Küll raske taia elu-teeb
Küll risti-lipub lehwitawab
Küll waene Siion õhkab waewas .
Küll waene lugu taewa all
Küll see aeg saab pea jõubma . .
Küll wahib hüüdwab waljuste . .

208
179
. .
210
161
165
. .
12
. . 139
234
. .
113
236
. .
200
. . 214
194
. .
80
133
. .
162
. .
146
192
92
171
216
. .
207
60
. .
151
. .
86

< *

174.
175.

Löö maha uhkeb kõrgeb mäeb
Liha meel on hõel ja kuri

. . . .

180
182

22.
108.
214.

Ma häba orus kõnnin
siin
Ma igapäew siin ilma peal
Ma leinan nutan silmamees . . . .

28
112
223

M.

Juhataja.
Nr.

213.
90.
114.
74.
125.
166.
170.
115.
117.
164.
132.
123.
140.
13.
27.
53.
37.
49.
101.
65.
10.
172.
43.
144.
127.
147.
183.
73.
81.
52.
211.
11.
200.
23.
38.

Ma olen haige häda jees
. .
Ma kõnnin küürus hägan ka
Ma kõnnin suures kurbtufes
Ma mõtlen järgest' selle peäl' .
Ma käin ja kõnnin häda orgus.
Ma käin weel ilmas hüda orgus
Ma lähen taewa Siionisse . .
Ma olen Hallikas mis keedab
Ma olen wõeras siin maailmas
Ma olen noor, sest tahan laulda
Ma olen waene reisi mees . .
Ma olen ilmas kõigil wõeras .
Ma olen wõeras ilma peal . .
Ma ruttan waimus Ketsemane .
Ma ruttan kärmest' haua poole
Ma tänan Issand kummardates
Ma tänan armas Issand Sind
Ma tänan armas Issand Sind
Ma tulen nuttes Sinu ette .
Maailm on waene, waesed ka
Mull kullast hõbedast . . .
Mina seisan kindlast lootes .
Minu hing, oh ole rõõmus .
Minu elu laewukene . . .
Mind oled pannud käima Sa
Mind waewab rahwa wiha waen
Mind wõta. Issand, wastu weel
Mis on siin inimese elu . . .
Mis on tõik maailma ilu? . .
Mis silm näeb Sinust walmistud
Mis tahad hinge sõber Sa . .
Mis uskliltuid siin rõõmustab .
Mitmest maadest tulewad
. .
Mu hing! oh rutta, rutta kärmest'
M u hing ja waim see kiidab Sind

251

252

Juhataja.

Nr.

Lehe lülg.

215.
220.
16.
228.
218.
187.
10.
178.

Mu poeg, et mine rahuga
Mu kallid südamed ja sõbrad . . . .
Mu süda igatseb Su järel'
Mu haud on siin, siin on mu woodi . .
Mul himu minna ilma seest
Mul himu on küll minna
Mull kullast hõbedast
Mu kallis kuningas Sa oled
. . . .

97.
9.
222.
234.
235.
50.
19.
217.
233.
232.
221.
209.
195.
24.
119.
30.
41.
6.
39.
42.

Noor
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd
Nüüd

45.
156.
94.
104.

Oh
Oh
Oh
Oh

226
231
21
237
229
194
16
186

inimene mõtleb nõnda
. . . .
97
hakkab meil' uus aasta aeg . . .
15
jääge Jumalaga
232
jätan Jumalaga
242
Jumalaga jätame
243
kiitus olgu Issand S u l l ' . . . .
45
on meil täna jõudnud kätte . . .
25
on aeg ju jõudnud kätte . . . .
228
mine wäikse hauasse
241
mine hauda roosile
240
on see aeg et lahkume . . . .
232
pruut ja Siion lauldes ootab . . 2 1 7
püha taewa linna poole . . . .
202
ruttan kurwalt kärmeste . . . .
30
taewa linna tääb mu tee . . .
124
taewasse on läinud tõest' . . .
33
tõusen unest ülesse
40
tulge ligi wennad, õed, . . . .
13
unest ülestõusnud ma
39
walgust toonud meile
41

armas
armas
armas
armas

helde Jesuke
kallis Jesuke
Jesus! halasta
Jesus! Sa kõik näed

. . .

43
168
94
106

Juhataja.

253

Nr.

105.
102.
2.
70.
142.
99.
231.
111.
196.
62.
69.
118.
12.
15.
89.
28.
84.
113.
128.
112.
7.
14.
229.
189.
25.
210.
35.
134.
110.
168.
124.
34.
165.
136.
161.

Lehe tiilg.

Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh

armas Jesus! kuule Sa
armas Isa kuule Sina
armas jõulu lapsuke
armas hing! nüüb kuule fa
.
armas kallis helbe Jesus! . .
armas laps, nüüb tõtta fa. .
armas lapsukene sa
armas Tall, Sinb palun wäga
armfab Iesu pruubikeseb
armsab hingeb, anbke enuast .
armsab hingeb, tõtke kärmest' .
armsab lapseb, wõtke jõuba
.
armsab wennab, öeb ka,
armsab risti-wennab 0eb . .
armsab usu-wennab öeb,
. .
armsab wennab, armsab sobrab
ärka, ärka inime
helbe Jumal Sa
helbe Jumal, eks Sa kuule, .
helbe kallis Jesus!
helbe igawene Isa!
Jesus Õnnistegija
hing! mine rahu kambri
hinge Peiukene!
hingeb! kärmest' rutale
Jesus, kuule kuibas õhkab . .
Jesus minu hinge Peig'
Jesus, hinge Peiuke
Jesus, Lase armust Sa
Jesus, Sinu armu peäl' . .
Jesus, waata minu kurwa lllgu
Jumal! minu õnnistus
Jumal, kuule ülewelt
Jumal! küll Su Waimu wägi .
Jumal! mina olen nõber . .

. .
. .
. .
.

.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
.

.

. .

. .
. .
. .
. .

107
104
8
64
154
99
239
114
205
55
63
123
18
20
89
32
85
116
136
116
14
19
238
196
30
218
37
145
114
176
130
36
175
148
172

254
Nr.

176.
158.
95.
3.
32.
79.
61.
88.
93.
31.
33.
21.
177.
51,
76.
63.
83.
54.
192.
58.
82.
225.
106.
120.
129.
230.
212.
71.
103.
116.
184.
72.
96.
107.
146.

Juhataja.
Leke tülg.

Oh Jumal! selle ilma sees
Oh igawese elu eha
Oh inime, miks oled tuim?
Oh inimene ärka sa
Oh ime igawene wägi
Oh ISsand, küll Su armu heal . . .
Oh laisad neitsid ärkage
Oh kogu hing nüüd seda wara . . . .
Oh kallis kuulus püha linn
Oh kallis nelipühi Waim
Oh kallis püha elu Waim
Oh kurwastuse mure päewad . . . .
Oh kallis were kogudus
Oh kiitke oma Loojat kõik
Oh kuule kadund tallekene
Oh kuulge armsad inimesed
Oh kuulge arnfab neitsikesed
. . . .
Oh kui armas on see kuulda . . . .
Oh kuis püüab
Oh maa! oh maa! oh maa! oh kuule. .
Oh maa! oh maa! oh maa! oh kuule. .
Oh maga haudas rahuga
Oh maguS armastuse öis
Oh millal ^aamc Siionisse?
Oh millal lahti peasen waewast? . . .
Oh minge mulda minu l i i k m e d . . . .
Oh mu Iesus, kallis Iesus!
Oh neitsi wägi, tõuske üles
Oh nüüd kallid wennad, meie . . . .
Oh paradiisi õie aega
Oh paradiisi onnist elu
Oh patt, oh kuida oled sa
Oh põgenege ära siit
Oh patt, kui hirmus oled sa . . . .
Oh püha wõitlejate wägi

183
169
95
10
35
78
55
88
93
34
35
26
185
45
74
57
84
47
200
50
83
235
109
206
137
238
220
64
105
121
191
67
95
111
158

Juhataja.
Nr.

255
Lehe Wg.

163. Oh Püha kallis wiinapuu
77. Oh rahu tütred, wõtke waata
75. Oh ristirahwas, mõtle, mõtle . . . .
141. Oh Sa helde armastaja
238. Oh seda püha paradiisi
167. Oh seda õnnelikku elu
194. Oh seda onnist püha paika . . . . .
166. Oh suur Jumal! kuule Sa
1. Oh püha taewa Kuningas
56. Oh wõtkem kõigest südamest
154. Oh waatke elu-krooni
206. Uh waatke üles taewa pool
148. Oh wõitle sõdi julgeste
151. Oh wõitlejate seltsid jõudke
16. Oh tüt$t armsad õed ja w e n n a d . . . .
20. Oh Tall! oh kallis ohwri Tallekene . . .
216. Oh tule saada Jesuke

162. Paradiisis saa» ma laulma
190. Paaristiku, järjestiku
202. Pea kätte jõudwad wiimsed päewad.
100.
162.
86.
180.
40.
237.
143.
44.
219.
137.

174
75
72
154
246
176
202
176
7
48
166
215
160
164
24
25
227

174
196
. . 2Ю

§>.
Sa ütled: olen noor, sest aega . . . .
100
Sa Jesus elu mannaga
190
Sa, Jesus, oled wägew mees
87
Sa oled leiwaks minule
188
See kallis pühapäew
40
See püha linn ja taewa wägi . . . .
244
See wiletsuse waewa tee
155
Sel õhtul armas Jesuke
42
Seal hingad Sa nüüd Iesu süles. . . . 231
Siion ikka igatseb
150

25Ö

Juhataja.

Nr.

Lehe lülg.

145.
66.
179.
181.
36.
155.
169.
223.
227.

Siin igawese elu tee
Siin ilmas meie elame
Siin kõndimine Jumalaga
Siin tukrx ma Su lauale
Sina, armas Jesuke
Su ttU, Jumal, astun ma
Su nimel kokku tuleme
Su rahu-kamber ootab
Su silma rätil on su eht'

157
59
187
189
38
167
176
233
237

131.
207.

Toest' õndsad on need waimus waesed. . 140
Tuhat korda kergem elu
216

8.
60.
203.
159.
55.

Üht' teed Sa, Issand, meile seadnud . . 14
Üts heal, see kõlab läbi maa
. . . .
52
Üks rahwas tõuseb rahwa peäl . . . .
212
Üks waene nõder talleke
169
Üks wägew Jumal Issandaks
47

204.
78.
59.
98.

Waat juba kotdu-täht on tõusnud . . . 213
Weel armu jõed jookswad . . . .
5 . 76
Weel on ruumi
50
Weel ruumi on
97

*

O.

M
46. Wõta meid sel öösel jälle

ШШ*

43

