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Lehhe tiilg.

Kuis wõib hing rõmo tunda
. . .
Ma ollen toest wõeras
Wiimne waenlane, so wõimust näitad .
Mis mõtled sa, oh innimc? . . . .
Minno silmad nnttnst issi . . . .
Kül olli iggaw odata
Sobrad, hauda kaewage
Need armsad, kes siin hingawad. . .
Ma tean, ma ollen mnllast wõetud .
Waid, lapsoke, hända sind Wõttame sata
)iagga rahhus wrntje Haim rüppes. .
Magga wäikse rahho sees. . . . .
Siin otan, Issand, rõõmsast . . .
Kui wiimuc pääw wal> wllema. . .
Jerusalem, Jerusalem
Oh, kül siis same rõmo tundma . .
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1. Hurmast ja ullestousmissest.
Wisil:

Oh Jesus! simw wallo.
1.

Suis wõib hing rõmo tunda
Siin wangis, Pabelis?
Rööm tõeste on leida
Seäl taewa Kananis.
Sest tahhan walmistada,
J a palwes odata,
Kunni mnl wõttab tulla
Mo Önnistcggia.
2.

Ma palluu: Issand peästa
Mo nõrka hingekest!
J a taewa riiki wõtta
Siit unttuorro seest.
Oh tulle! — on mo palwe,
Oh tulle, Jesuke!
Oh tulle! sinno katte
Ma annan hingekse.
3.

Ä>io snrma sängi jures
' Lass' iuglid walwada,
Et wiimses woitlemisses
Ma woidan sinnuga.

Oh tulle! Issand Jesus,
Oh tulle ruttates!
Oh tulle! ohkan palwes
S o pole süddamest.

F. P
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2.
W i s i l : Ma piian kõigest hingest.
lk
M a ollen toest wõeras
S i i n kurja ilma peäl,
M o cllokoht on taewas,
M o pärrispaik on seäl.
Seäl iggawesses rahhus
O n Issa armuand,
K ü l temma wiimses kohtus
M a andeksandmist saand.
2.

M i s on mo ellust olnud
Jo lapsest sadik siiu?
M a mõtlen: M i s sest tnlnud?
Ei muud, kui waewaa Piiu.
Kül ollen uuttes näinud
S i i u mouda willetsust,
Ööd, päwad möda läinud
Täis hädda, ahhastust.
3.

- Ehk püüdsin head tehha
M o nõdrast, waesest jõust.
Ehk lootsin kasso nähha
M o heast, oigest nõust,
Ei olle muud sest olnud,
Kui tühhi to ja rist,
Ei olle muud sest tulnud,
'Kui taggaräkimist.

__
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4.

Sepärrast, Issand sulle
Ma tahhan ellada.
Mis siuna annad mulle,
Et Peau näggema,
Ma tahhan risti kanda,
Ja rahhus kauuata.
Et wõiksin taewa sada,
Ja kroni pärrida.
5.

Sa minuo rööm ja walgus,
Oh Jesus! aita mind.
Sa minno ainus lotus!
Mind peasta pea siit,
Et wõiksin önsas surmas
Siud kita, täuuada,
Ja jään siis sinno armus
So jure löpmatta.

3. „Шінше Waenlane) Kelle peale õtsa

tehhakse, on surm."
1 Kor. 15, 26.
Wisil:

Oh, tui önsad on necd pühhad taewas.
1.

Wiimne waenlane, so wõimust uäitad,
Ahhastusscga sa süddand täidad,
Et ärdast uutwad
3lced, kes omma armsaid hauda saatwad.

2.

Abbitaas', mis köigckallim warra,
Sedda wõtsid sa, oh surm, ka ärra;
Üht jätsid lesseks
Seie häddaorgu ürrikesseks.
3.
Lesse silma wessi hauda kastab,
Nuttes silmad taewa pole tõstab
Ja raskest ohkab,
Omma armsa järrel mittua ihkab.
4.
Nüüd ta ellupäikc loja läinud,
Surma ö ou kärmest kätte tulnud.
, Oh iggaw ello!
Süddaad röhhub murre, waew ja wallo!
• r >.

Pea tunnike ka kätte jõuab,
Et surm lciuajad siit ärra nõuab,
Siis wäikses hauas
Hiugawad uced wässiud nutjad rahhus.
6.

Oh kui halle waeste laste ello!
Süddaad täidab leina uut ja wallo; —
Ei issa, emma
Armastust sa nemmad ennam tuuda.
7.

Wanuematte haua jure nemmad t
, Tihti warra hilja nutma lähwad,
Et troosti leiaks,
Kuuni Issand neid ka taewa nouaks.
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4. „Õppeta meid ommad pawad üllesarwama, et meie tarkust juddamesse finne." Taw.l.90.^.
Wisil:

Lo söuna meile kinnita.
1.

ffliS mõtled sa, oh innime?
S o ello on kui õieke
J a siiski õlled kartmatta
Ehk kül sa pattustpöörmatta.
2.

Kes noor, fc ütleb: Aega weel!
Mees lodab omma rammo peal,
Ja wannad julgest mötlewad
Weel aasta aega ollewad.
3.

Oh ärra ütle: eks ma n&
Et surm mu liggi iggapä?
Ei tõest sest ei holi sa,
Kui sa sest targemaks ei sa.
4.

Surm wiib meid kohto ette siit,
Seal tlmuwad kõik meie süüd,
Ka sallajamad mõttedke
Seal awlvalikkuks tehhakse<
5.

Et surm nüüd allati sul ees,
Siis walwa, õlle murre sees,
J a katsu omma usku teal,
Kas ellaro ta, woi suruud weel.

—
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6.

Üks Palwe ehk üks nuttu heäl
Siis, kui jo l)mg on kele peäl,
Ei se te ühhe korraga
S o süddand Puhtaks, pühhaks ka.
7.

Ei maksa muud seäl kohto ees,
Kui ufk ja õigus süddames,
J a arm, mis htunnud surretab,
J a pühhad kombed sünnitab.
8.

Et nenda ellan, surren ma,
Oh Issand Jummal, aita sa!
M u l suru« mele tulleta.
Et hakkan sulle ellama.
(Üks wanna laul.)

5. „Jummal wõttab Koik silmapissarad
nende silmist ärrapühkida."
Ilm. 7,17.
Wisil:

„Walwage!" meid liüab Loja.
1.

Miuuo silmad uuttust issi
O n ärrapiihkind Jesu' kassi,
Mis ristis mo eest hawatud.
Ingli kõrid, möga lanlge,
Sel Tallel' an ja kitllst andke,
Kes minno hinge lunnastand.
Suur on se õnnistus,

—
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Ja tattva rõmustus.
Halleluja!
Ma polle wäärt,
Ei teninud.
Et йю ni kallist lunnastud.
2.

Minno abbitaas- ja tutwad,
Mo haua jures ärdast nutwad,
Neil' troostiks Sa, oh Jesuke!
Aita neid ka Pea tulla,
Et Paradisis wõime olla
Koik koos so armojärje ees,
So werre ehte sees
Lauldes ja öiskades:

Pühha! pühha!
Oh Jehowa!
Suur olled sa,
Sull' tuhatkord: Halleluja!!! —

I. p.
6. „Jehowa, ma otan sinno õnnistust.
1 Mos. 49,18.
Wisila So hing, oh Jesus! tehko mind.
1.

H ü l olli iggaw odata,
Et Iesukenuc armuga
M o wallo wõttaks wähheuda,
Ja surma waewa lühhenda.

—
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2.

Mo südda lõhkes wallaga,
Ei ennam jõudnud palluda,
Ja nõrkedes mci igga ürnb
Kül iggatfesiu surma und.
3.
M a kissendasal wallaga:
Oh Iesukenne, hallasta?
Oh aita, tlllle minnule,
M a annan hinge sinnnle.
4.
Kui woitlesiu ma surmaga,
Ei woind mind ükski aidata
Senni, üti tulli hingemees
M u l appi, minno wallo sees.
5.

Ta tulli, armas Peiuke,
Ni heldest minno järrele,
Mo pattudest ei holind ta; —
Ta wallopalk nnüd ollen ma.
6.

Ta armo kassi pühhib ka
Mo wiimse nutto vissara,
Ta werre öigns on se knnb,
Misga milld Talle pulma wiib.
7.

I ä jummalaga uüüd, mailm!
Ei uutta eltnam «linno silm,
Mo Lunnastaja risti surm,
On nüüd mo jädaw hinge rööm.

—
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?. „Onsad on need surnud) Kes Issandas surrewad."
Ilm. 14,13.
Wisil:

Jesukest ei jätta ma.
1.

Sõbrad, hauda kaewasse,
Sest mul iggalt» ou se ello;
Saatke ihho rahhusse,
Et hiug Pärriks taewa rõmo!
Jo ma kule»: iugli heäl
Kollab mulle wasto seäl. *
Sõbrad, hauda kaewage,
M i n u teckoud löppcud õtsa,
Reisikeppi pannenge
Iggaweste käest ärra.
Lähhen Jesu rahhuga
Muldse wodi maggama.
3.

I ä nüüd jnmmalaga, ilm,
Lasse mind nürib rahhns minna,
Mis ma peaksin weri siin
Pimmedusse orgus käima?!
Tühhi, kadduw on kõik siin —
Suits ja haur — ja selge piin.
4.

Teie, kes mind lcinate,
Illmmalaga, armsad sõbrad!
Kül mind taewas peage

—
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Teie silmad jälle näwad,

Seal, seal Iesust kidame
Iggaweste, röömsaste.

8. H u r n n a e d a s.
Wifil:

To sönna meile kinnita.
1.

Meed armsad, kes siin hingawad,
Ja rahhuliste maggawad,
Ei õlle ennam kiusatud,
Ei patto koormast lvacwatud.
8.
Se tee on ärrakäidud neil,
M i s waewalinc, kitsas meil,
Kes meie alles nodrusses
S i i n olleme, ja taplusses.
3.

Kui tö ou tehtud,'tänuamc;
Kui ö on mödas, tõuseme.
N i öusad Iesust täunawad,
Kui surnia nnnest touscwad.
4.

M i s mnstas ridis leiname
Ja nende parrast nnttamc,
Kes taewas paljo rõõmsamad,
Kui ial ilmas ollid uaad.

—
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9. „Sinna olled põrm ja pead jälle
põrmuks sama."
1 Mos. 3,19.
Wisil: Oh wõtta, armas Jesus! wasto mult.
1.

M a tean, mo ollen mullast wõetud,
J a et mo päwad, tunnid loetud,
Ma tcau, et pea jälle mullaks saan,
J a siiski tihti sedda unuustan.
2.

Ma ruttan, sest jo pea wereb pä',
Siis õhto, ja.se järrel ö jo kä,
Nüüd Iesnst Pallnn nia: oh jä sa ' '
Mo jure omma taewa armnga.
3.

Mind aita surma
Et surm ja haud ei
Et kurri waim ei sa
Seks, .Issand, mulle

wasto walmista,
sa muld hukkata.
mind uelata,
abbiks olle sa!

4.

Kui enne surma fürten paitule
J a ellan udes ellus waimule,
Siis surma astel on jo murtud teal.
J a põrguhaud ei hirmuta mind seäl.
5.

Jah, sedda tahhan uskus palluda,
Ja tössidusses sedda puda ka,
Ш tänna pattust võran töt$k,
Siis armo saan, ja surren öusaste.

—
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6.

Kui mcilletan mo armsaid leinades,
Ja uuttan nende Hando wadates,
Kus maggawad mo issa, emmale,
M o ainus poeg, ehk armas tütreke.
7.

Kui tõstan taewa pole silmad, käed,
Kes Pühhib silmist rohked pissarad?
Eks taewa rõmo lotus olle se?
Els Jesus, surmawoitja sedda te?
8.

Sepärrast, Jesus olgo üksines
M o walgus, tödde tee mo süddames,
T a saatko miud nüüd ello sõnnaga,
S i i s lähhen taewa pole rahhuga. ,

10. Lapse haua jures.
Wisil:

Ma kiitlen iilspäinis neist :c.

1.
Hüüd, lapsoke, hauda siud Wõttame sata,
So hingekest inglid jo taewa wõtnud kanda,
Seäl Salemi linnas nüüd rõõmsaste laulad,

J a Iesussel iggawest kitust seäl auuad.
2.
So ihho kül panneme silmamees mulda
Ja uskus nüüd same se jures tõest tunda,
Et ausam kui enne, sa jälle saad tõusma,
Kui ükskord suur Issand kõik hauast saab hüüdma.

—
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3.
Oh hinga nüüd maggusast Iesussc Holmas,
S a lapsoke, önsaste, ta laste hulkas.
Nüüd iggawest maitsed sa löpmatta rõmo,
Ei olle sul karta seal waewa, ei hirmo.
4.

Siis õitse uüüd rosilil Issanda aedas,
Oh õitse ja kaswa ta lillede hulkas,
Nüüd senni, kni ükskord kõik kokk.« seäl same,
J a taewa aujärje ees üksteist siis näme.

11. Mõtted armsa lapsokese haua jures.
0 m ni a l w i s i l .
1.

Magga rahhus wäikse haua rüppes
Armsa roside ja Pude al,
Kuhho sõbrad on sind kannud nuttes,
J a so hing on õnsa rahhomaal;
Sinno hauast wälja hellisewad
Wõido laulud meie kõrwu weel,
Sinno haud ja rist meid maenitsewad,
Lahkumatta käia taewa teel.
2,

Nüüd sa polle ennam Ma peäl waewas,
Iggaweste nüüd sest peäfend sa,
Kõnnid pühhadega önsas taewas,
Laulad iugli hulgaga.
Ehk sa kül meist olled ärralahkund.
Siiski meie siud ei unnusta,

—
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Ürrikest on meid weel sia jätnb,
Pea same üksteist näggema.

13. ühhe lapse haua Kirri
Wisil:

Kristus, kes meid önfats teed.

Magga wäikse rahho sees.
Õnnis lapsokenne,
Omma Issa palle ees,
Taewa wössokcnne.
I n g l i mäng' ja lauloheäl,
Sind seäl römustago,
Se rööm pärris Issamaal
Sulle ossaks jägo!

13. Weel üks kirri ühhe haua risti peält.
ffiifit:

Oh Iejns! sinno wallo.

S i i n otan, Issand, rõõmsast
So Päwa tullemist,
M i l ingli passun taewast
Koik hüab händadest,
Siis, Issand, to»lsen minna
Ka täige teistega,
Ja ruttan lanldes taewa
So armo tännama.
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14 Wiimne pääw.
Wisil:

Ma armastan, oh Jummal, sind.

H u i wiimne Pääw saab tullema,
Koik tulles ärrapöllema,>
Oh Issaud, armo heida!
M o pattud andeks auua sa,
Ehk nuhtlust kül siiu tenind ma,
So hawusse mind peida!
O h Pallo Issa minno eest,
Mind Peästa kurja waimo käest,
Ja surma melewallast.
Oh hallasta, oh hallasta,
Oh hallasta
Oh Jesus, mo peäl' armuga.

15. Um Jerusalem.
Wisil:

Oh Issa taewarigi sees!

l.
Jerusalem, Jerusalem,
Sa pühha kallis taewa l i u !
Sa ehhitatud kullaga,
Ja hiilgad Talle auuga,
Sa olled pühha rõmo paik,
Sind ufkjad sawad nähha kõik.
2.
Jerusalem, Jerusalem,
S a minno hingepeio lin,
So sees kõik pühhad lanlawad,

—
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Ja ingli mängid kõllawad.
Oh jõua aeg Pea tullema,
M i l sind saan rõmus näggema.

16.

Iggawesse ello rõmust.

Wisil:

Oh wõitlejad! et täige peäle.
1.

Oh, kill siis same rönlo tundma,
Kui taewas kokko tulleme,
Oh, kül siis same Tallel' laulma,
Kui paradisis olleme.
Ka taewa kõrid meiega
Seäl laulwad iugli hulgaga.
2.

Seäl Jesus ellokroni annab
Neil', kes on wõitnud temma wäes,
Naad ellosiuust seäl wilja söwad,
Neil wõido palmi oksad käes.
Kül on neil arwamatta õn,
Kes Talle pulma sanud on.
3.

O h tulle, tulle Issand Jesus!
So pruut siiu õhkab waewa al;
T a on jo wangis häddaorgus
S i i n Pabeli- ja surma maal.
Oh tulle, Jesus, ruttuste
S i i t tedda peästma heldeste.

