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I . Rõõm.
Wiisil: Ma tulen taewast ülewelt.

Room, kõla üle ilmamaa,
Room, rõõmul rahwaid rõõmusta,
Rõõm, ela iga hinge sees,
Rõõm tee, et rõõmus iga mees!
I l m oli hoopis hukka läind,
Ci ükski enam abi näind,
Ci lõpnud patu-pimedus,
Ci kustund kurwa ahastus.
Nüüd äkist' hüüab ingli heal:
„Nüüd.peastja ilmus .ilma peäl'!
Kui tema laudas sündinud,
(Dn sõimes mähkmes mähitud."
Mis ootfid aastatuhanded,
Mis fcow'sid wagad südamed,
Nüüd täidetud on auuga.
Mis ootis terwe ilmamaa:

—
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Taewalik lapsuke.

Wiis „Rabwa'IlNlltttoorid

III aime.

1. Ct tulge, oh lapsed, ja rutake NÜÜO
petlemma ja waatke, mis kallimat hüüd

Nüüo Isa sealt taewast sel õndsamal 3ÖI
Meil' patustel' rõõmuks on kinkinud weel.
2. (3)h waatke, mis sõimes sel pimedal ööl
INeil' paistab, oh waatke, mis walgus on seal:
Üks taewalik lapsuke mähkmete sees,
Kes ilusam inglist, on sõimes seal maas.
3. Seal hingab ta heinte ja õlgede peal.
Maaria ja Joosep ta juures on seal.
Ka karjatsed kummardes au andwad tall',
3ü inglid kõik laulawad: „5luu Jumalal'!"
4. <vh tänage, langege põlwili seal
) a tõstke käed üles, kui karjatsed teal,
Ka rõõmustes laulge kõik inglitega,
Ct teile nüüd tulnud on Lunastaja.
5. Vh öelge: „3a kallis, sa Jumala Tall'
Mis waewa sa tunned me' pattude all!
Siin sõimes ju häda ja waesust sa näed
Ja wiimaks wee! risti peal surmasse laed."
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6. tTTis c imame meie, mis kingime sull',
See eest, oh ja armastud lapsuke, küll?
Ci raha, ei rõõmu siin taha su meel,
Üfs lapselit süda on armsam sull' weel."
7. 3est ir^te, oh 3eesus, me' südamed nüüd,
3uil' ohwriks neid toome, oh kauta süüd
3a pühitse, puhasta, õndsaks meid tee,
Et sinuga taewasse jõuaksime.

3. Koidutäht.
Koidutäht :,:
Jakobi tüht, taelvaeht,
Keda tõotand wana seadus,
Kiitnud prohwetide teadus,
Keda kaugelt nendest näht'.
sinu auu : , :
Tõusis, mil' meil pime öö!
(Dii imeline walgus
Inimestel rõõmu algus,
(Esimene armu töö.
pühad mehed : , :
Teatasid su tulekut.
,,Huu sul, Jumal, kõrges taett
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laulsid inglid - kes on waewas,
Neil saab rahu kuulutud.

Kuule, teal! :,:
Kuidas ilma tungib heal!
Armsaks peetud järgest saawad,
Kes nii rahu kuulutawad
^rakadun'd patuste!'.
Nutta ta :,:
Sõnum paigast paika sa!
Ingel maalta maale lenda,
Kaugemale mere randa
Nõõmu-sõna, healega!
Näeme t e a l : , :
Jõulu hiilgust wõõral maal:
Tuhanded, kes järgest lootnud, «
Kuulwad sõnu, mis na'd ootnud,
Tundes taewast ligidat.
wägew mees:, :
Jeesus Kristus, ilma fees;
Krmutäht ja armu Looja,
patustele õnnetooja
Tulnud troosti-paistufes.
peastija! : , :
paista südamesse ka!

—
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Wõta oma fojars teda,
Ct fu wäge ilmutada
wõiksid temas lõpmata.
paistage:,:
Mulle läbi silmawee!
hädas, öösel.walgust näita,
Ct wõiks taewa-teeö ma leida,
Minna Talle lauale!

4. Jõulu õnnistus.
Wiis: ^Nahwa laulukoorid" UI aune.

See õnnistus on meitele,
Sel* ajal ilmuno täieste,
Kui Issand sündinud Maanust
Ja nähti sõimes haledast.
Ta tulnud suurest heldusest,
Meid aitma pimeduse seest,
3 ee üle, hing, eno rõõmusta,
3a anna tänu lõpmata.
Siis tuule, armus Jeesuke,
Su laste palweid heldeste,

—
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Meil olgu puhas süda, meel.
3a rõõmsast laulgu meie keel!
Kuu, kiitus, tänu Jeesus, sull'
3im seni, kui saab osaks mull,
5ee õnnis aeg, mil, taewas seal,
Sind täiest kiidab minu heal.

5. Jõulu õhtul.
Wii»: Ärkagem unest iiles.

petlemma ligi wäljal
(Dn wagad karjatsed,
Kus wäikse öö ajal
Seal karja hoidwad nad.
Ci tühja juttu aja
Nad teine teisega,
waid, et wist päästja pea
saab taewast tulema.

Luur taewa walgus paistab
Nüüd äkist nende peäl',
Üts taewa-ingel seisab
Ka nende juures seal.

—
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Nad kartsid üpris wäga,
hirm täitis südamed.
Sits ingel tõi neil' aga
häid rõõmu-sõnumid.
Ta ütles: „Krge kartke!
M a teile teatust toon,
Kust rõõmu kuulda saate,
Nii wana kui ka noor.

Taweti linnas täna
(Dn Kristus sündinud, —
Kuis prohwetide sõnas
Ta ammust tõotud.
3ee olgu teile täheks,
Ct saate leidma wast
3eal mähkmete sees sõimes
Last laudas magamast."

Ja äkitselt see peäle
hulk inglid laulsid seal:
,,Huu olgu Jumalale,
3a rahu ilma peal!
Ka olgu inimestest
Nüüd jälle hea meel!"

Nii laulsid Iõulu-lapsest
Seal taewa sõjawäed.
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See peäle läksid taewa
Siis inglid tagasi' —
Küll meidki pärast waewa
Siis sinna kantakse.
Vh saaksin ma ka näha
Last, Jeesust silmaga!
Vtz! —' pole sest ju häda —
pea faab see sündima.
Ta nägemata ligi
Meil ilmas alati,
Ta pühib surma-higi
Meil silmist wiimati.
Siis taewas saame Teda
Küfl ikka nägema,
3a püha-inglitega
,,Uut laulu" laulama.
Sest olgu minu süda
Sul' sõimeks, JeesukeGh ära põlga seda —
Mind armust õndsaks tee.
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6. Sündind.
Wiis: „ Rahwa laulukoorid" III anne.

Meile sündinud lapsukene,
Maha tulnud taewa seest:
Jumal ta ja inimene,
Rikas armust, heldusest,
Tema on nüüd meie liha,
Meie õnnistegija,
Hra kustutas kõik wiha:
Nistirahwas rõõmusta,
Nistirahwas rõõmusta!
Glgu meie suurem mure
Temale nüüd tõtata,
Liis me patu fees ei sure,
Meio ta päästab armuga.
Inime ta ette astu
Ikka julge meelega,
Kõiki tema wõtab wastu:
Nistirahwas rõõmusta,
Nistirahwas rõõmusta!
Tehke süda talle lahti,
Saagu wagaks teie waim,
Ct sääl alanduses mahti

—
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Tärgata saats armu taim.
Ühendage oma meeled
Tema armastusega,
hüüdku kõik maailma keeled:
Nistirahwas rõõmusta,
Ristirahroas rõõmusta!

I
7. Jeesus, koidutäht
Wiis: Jeesus, tule minule.

Koidutäht, oh paista ja
Minu südamesse ka,
Ct seal lõpeks patu-õo,
5Hgaks sinu armu-töö.
Linu armu-walguses
õnnis olen ilma fees;
laudas, sinu sõime ees,
Kiidan 3ind Su armuwäes.
Koidutäht, oh juhata
petlemina mind ruttama,
Ct mu ususilm 3 ind näeks,
3a ma sinu juurde jäeks.
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Koidutäht, mull' paista ja,
Juhata mind taewa ka,
Et seal Iõulu-walguses
Kiita wõin Sinb rõõmustes.
Seal siis wõidu laulan ma
Kõige ingli-hulgaga:
Kiitus olgu Jeesusel',
Jäädaw rõõm nüüd osaks meil.

8. Jeesuse sõime junres.
Wiis: 6inb, Issand Jumal, kiidame.

Su sõime juures seisame,
3a sulle kiitust anname,
5a kallis neitsi lapsuke,
Ja meie armas Jeesuke.
Nüüd saadab Sinu sünd'mine
Suurt rõõmu kõige ilmale,
Mis ingel wõttis kuuluta:
,,£ett' sündind Õnnistegija,
Siis inglid laulsid taewa all:
,,fluu olgu kõrges Jumalal'!
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Ka rahu tulgu ilma peäl',
3a inimestest hea meel!"
Nüüd kuuldi kõigis paigus teal,
Ct Kristus sündind ilma peäl',
Ja karjased sest kõigile
Ka andsid teada selgeste.

Nüüd õnnistus meil läheneb,
patt, kurat, surm ka taganeb'
3a paradiisi ukse ees
Ci pea Keerub mõõka käes.
Nüüd palun, armas Jeesuke,
Gh wõta mind ka taewasse,
Kus igawese rõõmu sees
wõin kiita 3ind Su walguses.

9. Petlemma karjased
Wiis: „Rahwa laulukoorid" I i l anne.

Neil karjastel wäljal wist mure on käes,
Zt patuste lootus ei ilmu ju wäes,
iNis Abrami kinnitus, Isaaki rõõm,
M s Jakobi julgus ja Taawet! kroon,
I a Taaweti kroon.
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Näe, Alewas lööb walgeks ja läigib kui paik'.
Üte ingel neil ilmub, sest ehmatab lõik:
Ta riided on walged, ta jume on helk,
Ta särab ja hiilgab kui heledam wälk,
Kiri heledam wälk.
J u kumab kõik loodus see paistuse sees
J a äkitselt seisab ta karjaste ees;
Ta ütleb: Miks kardate? Lõpku kõik hirm,
Teil Kristus on sündind, oh waatke, mis arm!
®i) waatke, mis arm!
J a ingliga nähakse pühade hulk.
Kes Issandat kiidab, et appi meil tuln'd.
«Auu Jumalal' kõrges ja rahwast hea meel."
Kes usust ]aab õigeks, sel rahu on teal!
Sel rahu on teal!

10. Jõulupuu juures.
Wiis: ^Rahwa laulukoorides" IH anne.

Kui armsast' jõulupuu nüüd hiilgab,
Ta paistus wäga kallis meil!
Meid kõiki rõõmuga ta täidab,
Kui ütleks: „Kri$tus sündin'o teil'!

—

16 —

Kõik lapsed seiswad rõõmsal näol,
Suu naerab, süda rõõmustab.
Vh onnist rõõmu kallil Jõulul,
Mis kõigi waimu jahutab.
Kaks inglit rõõmsast tuppa tulid,
Ci ükski silm küll näinud neidNao jõulupuu ees palwet tegid
Ja teretasid lahkest meid.
Vh õndsad lapsed, õnd>ad wanad,
Kes jõulurõõmu maitsete!
Teil jõulu-pühad wäga kenad,
Kui karjustega ruttate.
petlemma lauta Jeesust waatana,
Ja teda kiitma, tänama, —
Me tuleme teid sinna saatma,
Ja walgust teile näitama!
Luur walgus paistab Iöulu-c-öfel
Vh rõõmu, rõõmu patuste!!
Nüüd, lapsed, wanad, tõtke palwel!
Immanuel toob elu meil!

—
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11. Jakobi täht.
Wiis; ^Rahwa Inulutooribco" III mmc.

Jakobi täht tõuseb üles,
Kõik maailma walgustab:
Neitsi kannab oma süles
poega, kes kõik rõõmustab.
(vöse õitsel karja hoides
Kuuldi ingli lauluheal:
„ l l u u Isal', rahu maa peal,
Inimestest hea meel!"
Aabram ootis, Isaak lootis,
Jakob wõitles usuwäes,'
Nemad aga seda aega
Mitte näinud ilma sees.
Iesaia, Ieremia,
Kõigi püha meeste keel
Kiidab Teda: patu-häda
lõpeb ära ilma peal.
Nende ootus, õnnis lootus,
Jeesus, kõige rahwa õnn,
l)ingab täna - oh mis kena!
weiste laudas, laste rõõm!

-

18 —

waata, sõber! laps, mis nõder
Kannab taewast õla peal,
Rnnao elu, wõtab walu,
wiib meid surmast eluteel'.
Liin mu süda, wõta seda,
Jeesus, sind ta himustabTaewa wara! Keela ära
3eda, mis sind kurwastab.

(l)h sa õige armu päike,
ltäita meile rahuteedTaewa selgus, hinge walgus,
Rja ära patu-ööd!

12. Jõulu sõnum.
Omal wiisil.

1.
häid
Neid
Neid

Ma tulen taewast ülewelt,
sõnumeid toon teile sealt,
toon ma teile rõõmuga,
tahan teile kuuluta.

2. Üks laps on täna sündinud.
Kui ammust ajast tõowd,
See kaunis, ilus lapsuke
Gn teie rõõm ja kallis õnn.

—
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3. See on (cc Issand Jeesus tirist,
Kes tahab aita hädalistSee on see Õnnistegija,

Kes teid wõib patust lunasta.
4. Koik õnne \aate tema käest,
UTis Jumal pakkund igawest,
Et teie wõite meiega
Nüüd taewas järgest elada.
5. Nüüd pange märki tähele!
Et sõimest mähkmes leitakse
laps halwas laudas magama.
Kes ilma ülespidaja.
6. Seepärast läki rõõmuga
Nüüd karjastega waatama,
M i s Jumal meile kinkinud,
M i s meie heaks on annetud.
7. M u süda, pane tähele,
M i s on, mis sõimes nähtakse?
Kes on fee kaunis lapsuke?
See on mu armas Jeesuke!
Gh ole terwe tulemast,
Mind patust mitte põlgamast!
Sa tuled hädast aitma mind,
Kes see eest küllalt kiidab Sind?

20
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9. Sa kõige asja tegija,
Kuis nõnoa waeseks saanud sa,
Et kõwa weiste põhu peal
3a magad laudas sõimes seal?

10. Ehk läheks ilm weel laiemaks
3a ennast kullal ehitaks,
Ta oleks siiski wäikene
3a kitsaks kätkiks Sinule.

11. SU sammet ja su kallis siid
(Dn hein ja jäme riie niiüb;
Neis sina ennast ilmutad
Kui taewariigi kuningat.

12. Sa tegid iõit hea meelega,
Et mina pidin nägema,
Et auu ja rikkus ilma sees,
Ei maksa midagi su ees.

13. Vh wõta armas Jeesuke,
Mu süda sängiks omale!
Vh wõta temas hingata,
Et mina sind ei unusta.

Nüüd laulan mina südamest
3a kiidan oma Ieesukest,
Ma palun rõõmsa usuga:
Mind Jeesus ikka awita!
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15. Nüüd kiitus olgu Jumalal',
3ell' ainu poja andijal',
Sest inglid toowad rõõmsaste
Meil uue aasta sõnume.

13. Taewane kiitus.
Omal wiisil.

Xeoa inglid tõrgest
Lauldes kiitwad järgest',
See on meile ilmun'd,
Meie wennaks saanud.

2. Inimeseks saanud,
Meile rahu toonud,
Armust ennast kinkin'd,
Laudas sõimes sündin,d.
3. t)alw ta oli ilmas,
põlgtud kõigi silmas,
wiimaks ristis suri,
Meile peastjaks oli.
4. laulge rõõmsast keeled,
3üdamed ja meeled:
Nöõmu-riiki lähme,
hingamist seal saame.
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5. Ingli hulgad taewas,
Rahwas ilma waewas

Nõl>msast kiitust andkem,
halleluja laulgem!

14.

Õnnis Jõulu öö.

1. Mis õnnis ÖÖ!
SU sarnast polnud weel,
Mis oleks patuste!
Nii suure rõõmu tein't>.
(Et oleks Kristust näin'd!
(Dfy õnnis öö! Su sarnast polnud weel!
Gh õnnis öö! Su sarnast polnud weel!
2. Mis walgus see,
Mis paistab taewa all
Neil wäga karjastel'
üks ingel ilmub seal.
Suur walgus sel, mis läigib taewa a l l : , :

3. Häid sõnumid
Ta annab kuulda neil!
Waat täna sündin'd teil'

"5

—
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See Issand Kristus tõest.
Kes peästab surma wäest.
häid sõnumid ta annab kuulda neil:,:
4. See täheks teil':
Laps mähkmes sõime sees,'
Mis laudas weiste ees
Ci aset paremat
Sel, kes loonud taewast maad,

Kuid täheks see: laps mähkmes sõime sees:,:
5. Ka ingli laul
Gn kuulda taewa all:
„fluu tõrges Jumalal
3a rahu ilma peal Kõik rahwast hea meel!
M i s rõemu laul on kuulda taewa a l l ! : , :

15. Taewa rahu.
Omal wiisil.

Rahu on seal taewas,
Kus tõik inglid on,
Chk siin täime waewas,
3eal meid ootab õnn.

-
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sest nüüd laulgem rõõmsast,
5log on üürikepea jõuab õndsast
5urma-tunnike.
Siis meid inglid kandwad,
Siit maailma feest
Taewasse, kus laulwad
pühad igawest.

10

Iöulnvuu juures

Wiis: „Nahwa laulllkoorides" III. nime.

Gh lapsuk'sed, tulge, oh tulge nüüd kõik,
3a rõõm ustes waatke, mis auustufe-läik
(Dn taewa all
inglid ka hõiskawad seal:
,,5luu Iumalal' kõrges ja rahu maa peal!"
Näe, karjased petlemma lagedal seal,
Neil kuulutab ingel: „waat, peastja on teal!
l a petlema laudas on sündinud nüüd,'
Ja pakub teil' rahu ja igawest hüüd."
Nad ruttawad rõõmuga petlema pool','
<vh õnne! — nad leiawad Jeesuse sealt,
Nüüd hingamast heinte ja õlgede pealt.

-
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17. Kuusepuu
Wiis: „Rahwa laulukoorides" III, aune.

Gh kuusepuu, oh kuusepuu,
Kui haljad on su oksad!
Ei mitte üksi suisel aal,
waid talwel ka siin külmal maal.
Vh kuusepuu, oh kuusepuu!
Kui haljad on su oksad!
Vh kuusepuu, oh kuusepuu,
5a oled mulle armas!
3ind Jõuluks metsast tuuakse,
3a küünlad külge pannakse.
(Dh kuusepuu, oh kuusepuu 5a oled mulle armas!
(Dh kuusepuu, oh kuusepuu,
5u küljes Iõulu-kingid;
Su hiilgaw walgus rõõmustab
Meil' taewast meelde tuletab,
Gh kuusepuu, oh kuusepuu,'
5a rõõmu meile kingid!

—
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18. Waene laps ja Jeesus.
Wiisil: Ma südant annan kõigest wäest.

Koro oli Iöulu-õhw käe,
Mill' kõigil rõõmustusKus küünlawalgus hiilgawalt
Koik majad walgustas.
Siis mööda linna uulitsaid
Seal käis üks waene-laps,
£ a nägi paistwaid Iõulu-puid, —
(Tal polnud rõõmu teps.
Ta waatis nuttes waikseste,
Ja tundis kurwastust,
Kui anti teiste lastele
3eal Iõulu-kingituft.

Gtz!" õhkas tema eneses:
,,Kus minu rõõm nüüd on?
,,Kui isa, ema elasid,
„5iis oli mul ka õnn!"
„Nüüd hulgun üksi wõeral maal,
„Ei keegi tunne mind„Ci kohta, paika kuskil pool —
„<DH Issand, aita mind!"
„<Ei tee mull' ükski lahti ust,
„Ci ükski rõõmusta,
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„Ci ütski anna kinnitust,
„(Ei wäest last armasta."
„(Ei ükski kutsu waatama
,,Mino ilust Iöulu-puud.
,,(Ei ükski tule küsima:
„©n külm, ehk nälg, ehk muud?"
Kus iial uks ehk wäraw on,
Za waene koputab,'
Ei tehta lahti kuskil pool. —
Ta keha külmetab.
Ta hüüab wiimaks haledast:
,,Mu armas Jeesuke!
„lvh tule, aita oma last,
„3ää isaks minule!"
„Külm waewab mind, nälg nõdraks teeb
„ I a riided katkend ka!"
Nii õhkab ta \a seisma jääb —
Ning uinub magama.
Siis näeb üht armast nägemist,
(Et kõrgel taewa all
3eal walge riide sees üht last
Näeb jöudwat ligemal'.
Kui tema juurde jõuab Ta,
Siis ütleb armuga:

—
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,,VH laps, [u Jeesus olen ma,
,,Su (õnnistegija!"
„Ma tahan ehitada niiüb
sull' tallist jõulupuud
Ja kingin sulle taewa-hüüo
Sull' annan armu-suud".
Siis näitas üles taewa pool'
Nüüd Jeesus sõrmega.
Lafs nägi seal üht hiilg'wad puud

t(uld-tähtist sirama.
Ta tundis rõõmu lõpmata,
Sest taewawalgusest;
Ei raatsind silmi pöörata
3est hiilg'wast jõulupuust.
Ja kui ta nii, pool-magades
Seal istub müüri na'al,
Siis nä^b, kuis inglid lennates
Ta poole tulewad.
Need kandsid teda ülesse,
KUS hiilgas ilus puu;
3eal jagas andid Jeesuke
Tal' ilma otsata.
3ee peäle ärkas rõõmuga
See laps nüüd ülesse, —
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Üfs prõua lahke näoga
3eal seisis tema ees.
See ütles: ,,Armas lapsuke,
,,Miks külmetao sa siin?
,,(Et tule minu järele,
,,Sin6 sooza tuppa wiin."
5ee helde proua andis nüüd
Tal' süüa, zuua ka
3a*uueb riided sedamaid
Muud Mlukinki ka.
See armas prõua ütles weel:
„Mu armas lapsuke,
,,Ma jäin nüüd emaks sinule,
,,3ääÖ lapseks minule."
Laps tänas prouat armsasti
3ee suure armu eest,
Ja Issandat ka ühtlasi
Ta kiitis südamest.

Kui mõned päewad.mööda lnnd,
3ee laps siis haigeks jäi;
3a selle järel peagi
Ka surma kell taV lõi.
Nüüo on see waene lapsuke
Seal, kus ta pärismaa,

—
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Kus tema armas Jeesuke,
3a isa, ema ta.
Gh armsad lapsed! Kuulge nüüd:
Kui Jeesus armas teil',
Siis jagab teil' ka taewa-hüüd
Leal kõrges ülewal.
"y

Isa ja tema haige lapse kõne
Jõulu õhtul.
Wiisil: Kristus, kes muld õndsaks teeb.

Laps: „3fa kas sa tead ka,
Ct kui täna suren,
Kas siis mina tõest' ka
paradiisi lähen?"
Isa:

,,3ah, mu lapsuke,
Ingel ruttab tulla,
wõtab süles heldeste
Taewasse sind kanda."

Laps: „Kas saan oma Jeesust ma
Siis. ka taewas näha?
Kas mind wõtab wastu Ca?
Ehk ei wahest taha?!"
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3fa:

laps:

Isa:

,,3eefus faab sind rõõmuga
©ma sülle wõtma,
Luud sull' andma armuga
Rõõmustama tõtma."
,,Kas ma [eal ka haigeks jäin,
Nii kui maa peäl olen?
Mis ma seal ka süüa saan,
Kui seal ikka elan?"
„Taewa5, suure rõõmu sees
pole haigust häda,'
Igaweses terwises,
Elawad kõik ikka."
„Taewa elu-mannaga

Jeesus ise söödab,
J a sind suure armuga
Elu-weega joodab."
Laps:

„palun, isa, seda ta
Mulle weelgi öelda:
Kas seal riided antaty ta,
Et wõin selga panna?"

Isa:

,,Kalli walge riidega
5 ind seal ehitakse,
Ieesu werekuuega,
Sind seal kaetakse."

*

—
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,,3a fui taewa isamaal,
(Trooni ees seal seisad,
Jeesus paneb sulle seal
Clu-krooni pähe."
Kuldse kandli annab Za,
3eal siis sinu rätte;
5aulad suure rõõmuga,
Ega tüdi mitte."
Zaps:

SO

,,3}a, nüüd ma rõõmuga
Tahan ära surra,
Sest et Ieesu juure ma
Saan siis taewa tulla!"

Surija laps Iöuln-õhtul
Wiisil: Kord oli Jõulu õhtu käe.

,,(DH ema, armas emake,
Nüüd elust wäsind ma,
Mind wõta oma rinnale,
Ja las' mind uinuda! :,:

irtit* on su silmis pisarad,
Mu armas emake!
Siin tuuled, tormid puhuwad,
Ci rahu olegi!: ,:

—
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Seal aga ootab paradiis,
3a ingli lauluheal,'
Kiin rõõmustan ma ennast jiis
Jeesuse juures seal:,:
üh ilus ingel pakub mull,
3u sõbralikult kätt;
Gh ema, kas sest kahju sul,
Et silmad jookswad wett:, :
Mu silmist higi pühib ta —
See ilus inglike,'
Tal pehmed, walged tiiwad ka,
3a Unbab kergeste.
Ta wiib mind tuules ülesje,
3a tännab taewasseSeal Jeesus wõtab sülesse
Mind wäga heldeste. :, :
Leal rooside seas kõnnin ma
Siin õndsal rahumaal
Mul walged riided seljas ka,
Seal rõõm on rõõmu peal. : , :
Seal palmi-oksa kannan ma,
3a laulan rõõmsaste
Seal kõige ingli-hulgaga
Kuu-kiituft Tallele. :,:

34

soal M a jaan ma «tu-puuft,
Ja juua elu-iöestCi hooli siin ma enam muust,
Ma ihkan sinna tõest'. :,:
Scsi ema, ara nuta sa,
5a tuled sinna ka;
pea saame üks teist nägema,
Ci iial lahkuma."

£1. Jõulupuu juures laulda
Wiisil: Oh kuusepuu, oh kuusepuu.

Gh jõulupuu, oh jõulupuu!
Kui armsaste sa hiilgad!
Su küljes küünlad särawad,
Ja Iõulu-kingid paistawad.
Gh jõulupuu! oh jõulupuu!
Kui armsaste sa hiilgad!
Gh jõulupuu! oh jõulupuu!
3'ust igaüks saab rõõmu,
Su juures lapsed laulawad,
3a rõõmsalt andeid ootawad.
Gh jõulupuu! oh jõulupuu!
5'ust igaüks saab rõõmu!
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Gh jõulupuu! oh jõulupuu!
Su walgus on nii hiilgaw!
weel hiilg'wam Walgus ükskord ees
Meil tõrges, rõõmsa taewa sees. —
Gh jõulupuu! oh jõulupuu!
3u walgus on nii hiilgaw.
Gh jõulupuu! oh jõulupuu!
Nii haljas, roheline!
See taewarõõmu tähendab,
Uus igawest' kõik haljendab,
<DH jõulupuu! oh jõulupuu!
Nii haljas, roheline.
Gh jõulupuu! oh jõulupuu!
Sina Jeesus meile toonud,
Kes täna meile sündinud,
J a kallid annid kinkinud.
<vh jõulupuu! oh jõulupuu!
Lind Jeesus meile toonud!

22.

Iöulu-anne.
Omal wiisil.

Jeesus on fuur Jõulu-anne
Jumala, me'e Ifa käest:
Ta on andja ja on anne
Taewa Isa rüpe seest.
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5 nn ei tulnud Issand pilwes
Lapse kombel jtuleb Za,
3a see ammu kuuldud peastja
Sündis nüüd, halleluja! : , :
wõtke siis, oh armsad lapfed,
(Holda: meie eest, kes waesed,
Tulid 3a sealt taewa seest,
peästma meid sest palumäesthalleluja Jeesusel,

Nüüd on ta auu-järje peal :,:
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Jeesusele auu andmine

Wiisil: Ma kiitlen ükspäinis neist wer. h. eht:
omal wiisil.

Vh lapfuk'sed andkem nüüd Jeesusel auu
Kell üksnes on wägi, arm, tarkus ja nftm;
Ehk mglid küll kauniste laulawad seal,
€i põlga ta meiegi waewalist healt.
Maailmas me' oleme alles weel teel,
J a Siioni poole käib uskjate meel.
Kus tuhat kord tuhanded laul'wad kõik toos
Üht laulu, mis kaunis, mis armas za uus.
Kui tuleb aeg lätte, et lahkume siit,
<DH õnne, oh rõõmu, inis meile saab siis
Kui taewasse lähme, p ä o maha maailm,
Kits waewas meid häda, \a nutta fai silm.

#

—
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Waikne öö.

Wiie: Rahwa laulukoorid TIT. anne.

wai.ie öõ, õnnistud öö!
Koik on Inaas, rahu fees;
Zoofep walwab \a Marial weel
Hinaad Jeesuke põlwede peal:
Maga sa, patuste rõõm! :,:
waikne öö, õnnistud öö!
Ingli heal wälia peäl
laulab rõõmsaste: halleluza,'
ltnnab teada karjastel* ka:
Kristus on sündind teil! :,:
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Õndsad jõulud

Wiis: Rahwa laulukoorid III. anne

(Dhi sa önnistaw,
Vh sa rõõmustaw,
püha kallis zõulu-aeg!
Ilm oli hukkas,
Kristus on fünoin'd:
^istirahwas, ristirahtoas rõõmusta l
Gh fa önnistaw,
<l)h sa rõõmustaw,
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püha, inglilaulu aegpetlemma mäe peal,
Kuuldakse nüüd heal:
Riötirahwas, ristirahuxls rõõmusta!

Vh- sa õnnistan),
Gh sa röemustaw
patustele õnne-aeg!
3umal OTI lihas —
Kustutab wiha:
Ristirahwa^ ristirahwas rõõmusta!

£6

Rahn.Isfand.

Wiisil: Rahwa laulukoorides.

3ee Issand täna sündind on,
KePt tuleb rahu, rõõm \a õnn;
Mis tariased seal wälja peal,

5el pühal öösel kuulsid seal,
Kui waatsid üles taewa pool:
Kus kiites laulis ingli-koor:
See Issand täna sündind on, halleluza!
See Issand täna sündind on,
Kel't tuleb rahu, rõõm \a õnn,
Ilm oli wangis, patu all,
Luur wõimus oli saadanal,
Nüüd lõpeb patu pimedus,
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3a furma, põrgu ähwardus,
Sest Jeesus täna jünbinb on, halkeluza!
5ee Isfanb täna sündind on,
KePt tuleb rahu, rõõm' ja õnn.
Koff kurwad, waesed wige nüüd,
Teil' pakub Issand rahu-hüüdNüüd taewa wäraw lahti läinud,
See taewa isa arm on teind,
(Et Jeesus täna sündind on, haNeluza!
See Issand täna sündind on,
Kel,! tuleb rahu, rõõm ja õnn;
Nüüd mööda jõudnud pime öö,
5est järgu maha patu-töo.
Siis Jeesus, hele koidutäht
Saab olemv see pulma eht,
Kes täna teile sündind on, halleluja!
See Issand täna sündind on,
Kel,t tuleb rahu, rõõm ja õnn;
„fluu olgu kõrges Jumalal',
Ja rahu ka siin ilma peal"!
Nüüd paradiisi wärawad
Meil jälle lahti seisawad,
Ct Issand täna sündind on, halleluja!

-
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27. Taewalik roofike.
ÜK roofike on tõusnud
Küll õrna juure feest,
Kuis wanemad on laulnud.
Ta tuli Iesfe fooft,
See kallis lilleke.
Kefk talwel külmal ajal,
Ta kaswas ülesfe.
Mu armfaft roofikefeft,
Iefajas kuulutas:
Ca fündis puhtast neitfift,
Mariast, petlemmas:

Nii oli Isa nõu.
Kesk talwel külmal ajal,
(Dn näha ifa au.
Ei karda tema külma,
Ei furma, pimedust,
3eft elu on ta ife
I a faadab walguswft,
patuste!' õnnistust.
3a õigust, rõõmu, rikkust,
Kõik tuleb Ieefufelt.
3ee wäike roofikene
Mind wäga rõõmustab:

—
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sest Jumal igawene
Nüüd inimeseks saab!
Gh paista selgeste
NTu pimeduse sisse,
Mind peasta heldeste.
Gh Jeesus, kui mul minna
Kord hädaorust siit,
Siis palun, et sa sinna
Mind ise armust wiid,
lius sinu walgust näen,
3ind kiidan igaweste,
3u juure ikka [äänl

38. Manitsus Jõulupühade
pidamiseks.
Wiisil: Niiiid ristirahwas laulage.

Gh armfad wennad, rutale
Nüüd pühakotta rõõmsas
Stal kuulutakse uueste,
Ct fündind Ieejus Kristus
petlemma laudas sõime sees,
Kes rikas Issand suures wäes,
3a patuwõla maksja.

__
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Oh ärge wõtke tuimufes
Neid tallid pühi wiita,
waid wõtke õige usu wäes
Jeefufe nime kiita,
Kes meil' tein'd lahti taewa ust,
Meil saatnud hinge õnnistust, —
3est kiitkem tema nime.
Vh ärge wõtke prassida
Ja liiast' süüa, juua,

Waid wõtke Jeesust otsida
Ja temale auu anda.
Nüüd mingem püha rõõmuga
Ja halleluja lauluga
Koik teda kummardama.
Tõest, Jeesusel on hale meel
Ja tema süda nutab,
Kui waatab selle hulga peäl',
INis nüüd nii julgelt ruttab,
Neid kallid pühi pölgades
Ja liha-lustis tantsides
Laatana järel põrgu!
<DH armsad wennad! tulge nüüd
Petlemma lauta kokku.
Teil' Jeesus pakub taewa-hüüd,
Leepäraft tulge ruttu!
Oh jätke maha pattu-teed,

-
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3a andke Ieesul' südamed,
Ca tahab teid weel peasta.
(El naeru-asi pole see,
Neid kallid pühi põlg'da,
Mill' Jeesus tulnud ilmale,
Meid patust lunastama.
Ta magas halwas laudas seal,
3a waese netsi kate peäl' —
Kaa teie sest ei hooli?!
Kui teie nüüd weel tulete,
Ja tema sõime ette
End waimus maha heidate,
(End annate ta kätte,
Kiin siis kord saate rõõmuga
seal taewa-inglihulgaga
Uut Iõulu-rõõmu maits'da.

£9. Jõulupühade lõpetuseks.
Wiisil: Niiiid olen mina põhja leidnud.

Need pühad, kallid Jõulu-päewab
Gn nüüd meil jälle lõppemas,
Kas meie silmad teisi näewad
weel ilmas, on meil' teadmata.
Lest wõtkem täna lauluga
tteeb kallid pühad lõpeta.
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UMittnde kiitus.

t t tulge nüüd, usklikud, tulge kiitust laulo**,
t t tulge \a lähme nüüd petlemma!
waadkem last, kes kõigil' õnneks sündind,
<vh wõtkem kummardada :,: oh wõtkem kumwardada aut*
(kuningat!
Luur auu Sulle, kuningas, wägew walitseia,
t t sina ei ole põlgan'd me' liha \a werd;
Tõsine Iumal, igawesest aiast!
Gh wõtkem kummardada jne.
Ct tulge, laulge nüüd, ingliwäe hulgad,
(Et laulgem ja hõisale, õndsad nüüd toit;
Kuu andkem Isal' taewas ning ka maa peäl,
ll)h, wõtkem jne.
I a sulle, kes peastjats Sa täna meile sündind,
<DH Jeesus, Sull anname kiitust ja auu.
Lihaks saan'd sõna igawesest Isast.
<DH wõtkem jne.

—
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31. Anu olgu Jumalale kõrges.
Omal wiisil.

„Ruu olgu Jumalal' kõrges!" on inglid kord laulnud,
„^eesu5 on sündinud," on täna ka meilegi ööldud!
Rõõmsast, nüüd laulame ta
Ühtlasi inglitega.
Jeesus tõi elu, mis inime' taotan'd ära.
Lunastaö surmast \a lõpetas pattude kära.
peästis meid waenlaste wäest
3a tema pettuse käest
Kõik, kes ses orjuses ammugi ihkades oot'sid,
Millal fee abi neil tuleks, mis peale nad lootsid,
Kiitwad ta wägewat nõuu,
Andwad Tal' lõpmata auu.
Tänu ja kiitus sull', wägede Issand Jehowa l
wõtku kõik keeled nüüd Jeesuse nimel 3ull' laulda,
Issand, oh kuule nüüd ta
Meiegi halleluja!

—
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Wana aasta lõpetuse ja
uue aa^ta laul.
Wiisil: Rõõmuga mu siida hiippab.

VLäna astmad sinu ette
Mitu rõõmu, nutugaTunnistawad, et 3a kandnud
Neid sel aastal armuga.
Tuhat nõrkust, kui ka kurjust,
Nägid nad see aasta fees;
Tuhat korda seisin mina
Tuimuses Su silma ees.
Mis mu kohus
armas 3eejusr
(Dii, seda teadsin maSiiski jätsin ja end petsin
Tühja patu-rõõmuga.
Sinu teesid, mis on õiged,
M i t u korda põlg'fin ma;
Eht Sind tundsin,
siiski kandsin
t a i a tee peal ilmaga.
Sest Ma tulen ja ka palun
Ieefus, Sinu jalge ees:
wõta armust andeks anda,
Mis ma tein'd fee aasta fees.

—
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Helde olla, andeks anda,
5ee on, 3sfanb, Sinu rõõm,
St]t ma tulen, julge olen,
wäga fuur on sinu arm.
5'uga käia, Sulle pätrn
Püüab jälle minu waim:
Kamen olgu, nõnöa fünd'ku:
3a mu Iumal, ma su taim.

33. Uus aasta.
Wiisil: Vta tulen taewast^ülewelt.

Nüüo uue aasta ukse ees
Mu füoa rõõmus tuksub sees. —
Seft et üks kallis nimi seal
Mull hiilgab selle ukse peal.
Kui poleks seda nime seal,
Tõest' elu-tee mull' oleks teal
siis kole, pime, hirmuski
Koik feNe aasta otsani.
5ee nimi — „Ieesus" — seisab seal
Nüüd kirjutatud ukse peal.
Lee paistab silmi selgeste
Kui hele, felge päikene.
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See näitab mulle selgeste.
Mis teet> pean käima alati,'
Ct ma ei eksi iialgi
Siin käies 3ecju järele.
SÜS tulgu mull' mis tulekski,
Kas kurbtus, rõõm ehk hädagi,
Nia julge olen Jeesuses,
Lest tema on mu abimees.

34. Laulge.
Omal wiisil.
Laulge nüüd Issandal',
Inimesed, inglid ka.
Koik wana on nüüd mööda,
saab uus teil kätte jõudma,
sest, nüüd kõik uued keeled:
Te' lauldes tõstke heäled,
Isal' auuks,
pojaks rõõmuks,
Koik, mis elab,
Kõik, mis liigub,
laulge kõik halleluja!
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35. Uue aa$ta toom.
Wiisil: Mu südant annan kõigest wäest.

Uut aastat meie hakkame
Nüüd Iumal, sinuga
Ja südamest Sinb kiidame
Nüüd rõõmsa lauluga.
Meil suurest armust annab nüüd
Uut aastat armuga.
Gh wõta meie wana süüd
Meil' andeks anda ka.

Sinb lapselikult palume:
Truu Iumal, ole 3a
Sell aastal abiks meitele
Su end'fe armuga.
Gh anna oma õnnistust
Meil uuel aastal ka;
Meist põora ära õnnetust,
Meid aita armuga.
Nüüd rõõmustame südamest

5u Isa heldusest
Ja kiidame 3u armu eest
3ind nüüd ja igawest'.

50 —

36

Abimees uuel aastal.

Wiisil: Sind, Issand Jumal, kiidame.

Uus aasta on meil jälle flies,
Vh Issand, Sinu arrnuroäcs
Nüüd tuleme 3ind paluma:
Meid aita oma armuga!
Su nimi meile kallim on
Kui kõige ilma rõõm \a õnn.
Suur wägi on meil selle sees,
Sa meie helde abimees.
Muuo nime pole taewa all
Meil antud, püha kallis Tall,
Kui finu nimi, Jeesuke,
See teeb meid õndsaks tõeste.
Su nimel, Jeesus, julgeste,

Nüüd läheme siin edasi,
Sest mis Su nimel hakatud,
Saab Sinu nimel lõpetud.

Su sõnast näeme selgeste,
MiH on fee õige elu-tee,'
Et me' ei eksi iialgi
Hiin käies Sinu järele.

—
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37 Uue aa%ta tüõm.
Wiisil: Oh Jeesus Iristus tule sa.

Nüüd kallis Jõulu-lapsuke
Uut aastat toob meil armsaste,
Kõik uskoad rõõmustawad sest
3a tänawad ta armu eest.
Ka inglid rõõmu tunnewad,
Kes meid siin kaitswad, teeniwad,
J a laulwad rõõmsast' ühest suust:
,,iluu Jumalale igawest."
Kui Jumal on siin meie poolt
J a kannab ise armust hoolt,
Mis wõiks siis teha patt ehk »'urm^
Kui warjab meid siin tema arm!
Ta toob
Miks waja
Vh laulge!
Meid aitma

meil rõõmu, õnne ta,
meil siis hirmuda?
nüüd on rõõmu-aeg,
tulnud ifa poeg.
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38. Kolm tatla.
Wiisil:

Oh, Jeesus Kristus, tule Sn.

Kolm tarka õhtul tõttawad,
Jerusalemma ruttamas —
Seal leidwad kartust, kohkumist,
Ci aga mitte Ieesukest.
Siis pülfa\t linnast lahtuwad,
sietlemma poole tõttawad,
sealt laudast nemad leiawad
Nüüo oma õnnistegijat.
Ci uhke, suur Jerusalem,
waid madal, wäike sietlehem
tNeil annab, mis meid rõõmustab,
I a õnnistust meil walmistab.
petlemmast tõusis päikene,
Ntis walgust tõi maailmale,
Ct lõppes patu pimedus,
I a surma, põrgu suurustus.
Ci pealinn Jerusalem,
waid wäike, madal petlehem
(Dn meie kõige kallim linn,
Kust tulnud meie elu-Snn.
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Kuid siiski üks Jerusalem,
©n ülem weel kui petlehem,
Lee on fee uus Jerusalem,
Mis ootab meio seal ülewel.
Kes hingas sõimes põhu peal,
See istub seal auujärje peäl
Nüüd oma isa par'al käel —
Kõik auu temal ülewal.
Leal inglid kandlid mängiwad,
Ja pühad hulgad laulawad
Auu, kiitust, Tallel lõpmata. —
Nüüd laulgem ka' halleluja!
Kui siit maailmast lahkume
Ja taewalinna läheme,
Seal on kõik kokku kogutud,
Kes siin Ta sisse uskunud.

30 Homiku laul
1. Kui unest üles ärkan
Ja filmad lahti teen,
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Sits laulan sulle, Looja,
Ja kiidan, Jumal, sind.
2. 3a oled öösel hoidnud
Mind kahju, kurja eest,
3a Issand oled walwand
Kui mina magasin.
3. sest tänan mina, Isa,
5ind kõigest südamest,
Ja palun, hoia täna
Mind ihu, hingega.
4. (Dh jäägu sinu rahu
Mu ümber alati.
Koik minu elu olgu
3u auuks igawest.
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40. Isa hoolitsus.
1. Kui päewa kära aega
Ci annud palwete,
Siis astu õhtul õue
3a waata ülesse!
2. Kuis waikselt tähed hiilg'wad
3a waatwad ülewelt,
5ind lahkelt teretades,

Kui Isa silmad sealt.'
3. 5ee käsi, kes neid seadis,
Et korda mööda nad
Seal taewa lauwsel
Koik käiwad, piirawad.
4. See kange käsi kaitseb
Ka mind mu eluteel,
See wägew käsi hoiab
Mu põrmu mullas weel.

5. Sest heaütseb mu süda.
Mind püüab waigista:
,,k)ing, kannata ja oota,
Sa pöörad koju ka!"
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41 Ohtu laul.
Wiis: Rahwa laulukoorides lll anne.

1. wäsind olen, hingata
Tahan ma, sest uinun ka;
Taewa Isa, hoia sa
Mind nüüd oma armuga.
2. (Dlen täna pattu teind,
Eksituse tee peal käind:
Knna andeks armuga,
pese 3eefu werega.
3. Koik, kes sugulased mull',
Glgu sinu warju all!
Koik, mis suur ehk wäikene,
Jäägu sinu hoolele!
4. haiget südant rõõmusta,
Märgi silmi kuiwataEksijaid oh juhata,
paganaid ta walgusta.
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45i Igatsemine Issanda koju.
Wiis: Nahwa lanlukoorides III anne.

1. Kes mull' annab koidutiiwad,
Ct ma wõiksin lennata?
Xtlxs mind Isa koju wiiwad,
Taewasse, fus rahumaa?
Kus need igawesed lilled
paradiisis õitsewad,
3a tus kõik need õndsad hinged
Taewa rõõmu maitsewad.
Rahus waikselt, kui Maaria,
Istuks Ieesu jalge ees,
Zõoksin tema elu manna,
Mis ta pakub fõna sees.
Kui muN küll siin aega oleks
Tuhat aastat elada,
Mis fest kõigest kasu tuleks,
Kui ma taewasse ei saa?
3. sellepärast, armas Jeesus,
3inu hooleks annan end,
Tee siis minuga, kui tahad.
Rõõmusta ehk nuhtle mind.
Kui ma aga sinu juure
Laaksin taewa elamia,

—
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(Et mull sest siis kahju ole,
Kui ma täna fureks ka.
4. Minu elu siin maailmas
Glgu pikk ehk lühike,
päris elu alles taewas
Sinu juures, Jeesuke.
(Dr/ siis õnnista ja hoia
Mino, su nõtra lapsukest.
Las' mino sinu juure jääda
laewa riiki igawest.

43. Kodus Issanda juures.
Wiis:

Rahwa laulukoorides Iil anne.

Kust leiab siit kodu ja rahu mu hing,
Kus olen weel patu käes kinni kui wang.
Kas maailm wõib anda mul kohta üks tund,
Uus patt ei tulla ja Viusata mind?
Ci, ei, Ci, ei siin maailmas,
waio hingede kodu on Issanda sees.
»
(Dh jätke maailma, et taewasse saaks,'
Lee hingede kodu on Issanda auks.
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Jerusalem taewalik Jumala linn,
KUS õndsate hingede rahu ja õnn.
Ja, ja, Ja, ja Ük5päini5 seal,
Ci mitte siin kaduwa maailma peäl.
Kui õnnis see elu on Jeesuse sees,
patt, surm, rist ja walu ei ole seal ees,
waid alati helisew inglite laul,
KUS tulejaid teretab õnsate heälNahu, Nahu igawest teal
Siis Jeesuse süles, — oh oleksime seal.
3est Jeesus, oh Jeesus! (Dh aita meid pea,
Ct wõime seal laulda Sull': halleluja!
Siis oleme Sinuga ühendatud kõik,
Kus igawest hingede rahulik paik.
Amen, Rmen, Jah sündku see,
<VH Jeesus! Sa tõde, 5a elu ja tee.

4 4 . Surma õhkamine.
Vh mu Jeesus, kui ma suren,
Tõtta appi taewa feest!
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Kui mia kohtu tttt astun,
Kosta fa mu waese eest!
Sinu raske surma pärast,
itnna taewa elu mull',
peasta mind sest põrgu kärast3ei>a wõimast, on sull küll.
Kui mind murrab surma walu,
Kui mu süda lõhkeb sees,
Kui ei keel suus enam palu,
Kui just surm mul seisab ees,
lvh siis, Ieesus, wõta ise
Minu hinge ihu seest.
J a wii oma taewa sisse,
Kust ma rahu leian eest.
Lest nii kaua, tui ma elan,
Tahan sulle elada,
flnna, et ma 3 ind siin mõistan
Kui Tehwanus paluda,
Et mn näeks ta surma tunnis
Taewast lahti olewat
3a Sind, kallis Issand )«esus,
Minu wastu tulewat.
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45. Looja wägewns.
Wiis: Nahwa laulukoorides MI anue.
1. Tead sa, kui mitu tähte
kjiilgwad taewas iluga?
Teat> sa, kui mitu pilwe
Käiwad üle ilmamaa?
Jumal nende käiku teab,
Tema loodud on nad kõik. : , :

2. Tead sa, kui mitu lindu
Kõrges tuules lendawad?
Tead fa, tui mitu kala
Jões ja meres ujuwad?
Jumal neile elu andis,
Nende eest ka muret kandis,
Tema loomad on nad kõik. : , ;
3. Tead fa, kui mitu lastki
Tõuswad woodist mureta,
leidwad igapäewast leiba
Ilma tõota, waewata?
Jumal taewast neid kõik faadab,
heldest nende peäle waatab,
Tõest, ka sind ta armastab. : , :
Rawalaul.

5akfateelest.

A. Paulfen: 40 laufcr
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4il Looda Issanda peale.
Wiis: Rahwa laulukoorid III anne.

1. Võta, hing, oh oota
^sfanoat sa,
Tema peale looda,
Ca on peästisa.
- Oö wististe
caeb sull koidule,
Talwe järel tuleb kuldne kewade.
Murede marus ja häda sees
(Dn sull warjuks Jumal, truu abimees.
2. Gota, hing, oh oota
Issandat sa,

>*.

Tema peale looda,
Ca on peastija.
Kui langeb kõik,
3ul on warjupaik,
Kangem kui su kaitsja, pole laente latt.
Tema on ju aitja fu häda sees.
Meidki, Isfano, aita, truu abimlees.
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4 7 Kalju.
Wiis: Rahwa laulukoorid anne.

3ää kalju peale, lunastud hing,
sealt ei wõi ükski tõugata sind',
Kui surma häda hirmu sull' teeb,
Kristus su kalju warjuks sull' jääb.
pea on kõik möödas, kannata weel,
Mõtle, et oled reisija teel,
Ehk torm! ja laened murrawad kiiki,
Kristus, fu kalju, marjuks on sul?.
patud ja mlured, walu ja pii»,
Mis finu südant rõhuwad jiin,
Jeesuse peale weereta kõik,'
Jää kalju peale, seal on su paik!
Miks sa nii mures koormatud käib?
waewalt sa jõuad algada neid, —
Siis õnnelikult koju sa lä'ei>,
3 st kalju läbi peästetud saad.

Mõtle, kui armas siiani mäel,
laulda seal peasta paremal käel^
Seslj weel ükskord sull' kinnitan m!a:
Jää kalju peale otsani sa! —

*
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