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M i n u armas cndine kogudus!
kiitu

50-mal Piibli Pühal andsin mina 34 waimuliktn
lanlu wälja, aga pärast tundsin ära, et nad nii
hästi keele, kui ka tuuma poolest wäga puudulised on
ja pealegi täis trükiwigasid. Sellepärast olen ma nad
ümber luuletanud ja saadan nüüd 70 laulu sinu 70-mal
Piibli Pühal arrnastnse täheks ja sidemeks uueste sinu kätte.
Koloss, r. 3, 12-17.
Sinu endine õpetaja

Võltsllmlllll,
1904. a. 28. märtsil.

A . Owald H^aslack.

!.
W i i s i l : Ühtlasi kiitkem Jumala halastust.
P. 185. B. 94. R, 49.
1. Hõisata püüdkem:
Junial on armastus!
Waljuste hiiüdkem:
Suur он ta halastus,
J a otsas on kõik leinamine)
:,: Jumal on helde ja armuline!:,:
2. Patud meid panid
Leinama rahuta;
Jumala aimid
Täitwad meid rahuga:
Seeläbi kaob leinamine;
:,: Jumal on helde ja armuline.:,:
3. Käis kasu kõla:
„Poeg, peastjats mine sa!"
„Koit patu-lvõla
Sootumaks tasun m a ! — "
Sest taob meie leinamine;
:,: Jumal on helde ja armuline.:,:
4. Waewa küll nägi
Jumala ohwritall!
Ta werewägi
Teeb rahu taewa all.
Nüüd lõpeb meie leinamine;
:,: Jumal on helde ja armuline.:,:
5. Meisse on antnd
Jumala Püha Waim,
Südame pandud
Kaswama elutaiin.
Seeläbi kaob leinamine;
:,: Jumal on helde ja armuline.:,:
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6. Ristmisest juba
Lapsed kõik oleme;
Tulla meil luba
Jumala armule.
Nüüd lõpeb meie leinamine;
:,: Jumal on helde ja armuline.:,:
7. Wastu uüüd wõtkem
Jumala armuhüüd;
Andeks kõik tõtkcm
Paluma oma süüd;
Siis kaob meie leinamine;
:,: Jumal on helde ja armuline.:,:
8. Ärgem siis^wiitkem
Aega ilmasjata;
Usklikud, kiitkem
Jeesust ja Waimuda,
Et otsas meie leinamine';
:,:Jumal on helde ja armuline.:,:

2.
Omal wiisil.
D. 148. R. 3. G. 143.

1. Suust, südamest kiidan ja tänan ma sind.
M u Jumal, mu Isa, kes armastad mind.
Kui tulewad meele mu patud ja wead,
Ja arwan ma ära, mis tegid sa head,
Halleluuja! laulan ma siis.
Waat! head meile teha on Jumala wiis.
2. Küll patu sees sündisin ilniale ma,
M a armu wäärt polnud, ci kõlbanud ka;
Mind siiski mu Jumal ei põlanud weel;
Must Jeesuse pärast on hea tema meel.
Halleluuja! Jeesuse sees
On õigus ja puhtus meil Jumala ees.
3. Siis Jeesuses rõõmustan Jumalast nüüd,
Et temas on lepitud kõik minu süüd.

Mu osa on Jeesus ja Jumala Waim;
Neist kaswab ja minusse elupuu taim.
Halleluuja! Õnnelik ma!
Mu Isa on Jumal, ta laps olen ma!
3.
Wiisil:

Au, liitus olgu igawest.
P. 199. B. 79.

Au, kiitus meie Loojale,
Kes õndsuseks meid loonud;
Au, kiitus tema Pojale,
Kes õndsuse ou toonud)
Au, kiitus Püha Waimule,
Et tema läbi oleme

Nüüd Isa õndsad lapsed!
4.

W i i s i l : Nüüd hingwad inimesed.
P. 117. B. 49.

Mind oled õnnistanud,
Mu südant rõõmustanud,
Mu Õnnistegija.
Sind südames nüüd kannan
J a finn hooleks annan
Ma ennast ihu, hiugcga.

i i si l:

Kilda nüüd Issandat, minu süda.
P. 217. B. 90.

Jumal, sa oled mind õnnistanud,
Su rahu on nüüd minuga;
Armuga oled mind rõõmustanud,
Siud tahan see eest tänada
Nii surres, kui nüüd elades.
Tegudes nii, kui sõnades.
Halleluuja, halleluuja!
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6;
W i i s i l : Oh, Isa, taewariigi sees.
P. 128. B. 53.
Meid kuule uüüd, kui tuleme
Kui lapsed isa palwete,
Siud Ieesu uimel paluma.
Oh, Isa taewas, auua sa
Siis Waimu läbi heldeste,
Mis Ieesu nimel palume.
7.
Omal teijjft.

1. Meie Isa, kes sa oled taewas!
Sinu lapsed on siin ristiwaewas.
Sina oled meile armuline,
Käsi on sul kõigewäeline.
Oige Isa kuulda tahab, anda jõuab,
Mis ta õige laps ta käest palwes uõuab.
2. Sinu nimi saagu pühitsetud,
Eiuu tõesõna pühaks peetud.
Nimes oled ennast ilmutanud,
Tõesõnas meile awaldanud.
Selget, puhast õpetust meid aita anda,
Pühas elus õiget usuwilja kanda.
3. Tulgu sinu riik, kui aeg on jõudnud,
Mis ju wauast ajast pühad nõudnud.
Armuni! küll tuleb ristimisel,
Auuriik wiimse päewa ilmumisel.
Püha Waim auuriigi poole juhatagu,
Pühas usus, puhtas elus walmistagu.
4. Sündigu su tahtmiue, kui taewas,
Nõuda maa peal ka, kus meie waewas:
Saadaua sa taewast wälja heitnud,
Nüüd ta maa peal kurjaga kõik täitnud;
Riku tema kurja nõuu ja patukära,
Wiimselt kaota ta ise maa pealt ära.
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5. Meie leiba meile täna anna.
Igapidi meie eest hoolt kanna;
Ega meie seda wäärt ei ole:
Keegi mnud kui nuhtlust teenind pole, —
Aga siiski armust sa meid üles pead,
Ehk küll meie patuwõlad sa kõik tead.
6. Auna andeks meie patud meile.
Andeks anda tahame ka neile,
Kellel wõlgn meiega. Oh waata,
Kuhu päris-patt meid wõtnud saata.
Argu keclgu see sind meie eest hoolt kandmast.
Ega meile meie pattu audeks andmast.
7. Kiusatusesse meid ära saada,
Wõta nende wastn kinnitada,
Kelle nõu on meile teha häbi,
Kui sa usku katsud risti läbi.
Kui meid kiusab kurat, ilm ja meie liha.
Aita ära wõita neid ja nende wiha.
8. Kurjast Peasta ära meid, ka ristist.
M i s meil patu pärast tarwis wistist.
Wõtab raske rist meid eksitada,
Wõta seda meile kergitada.
Tnleb wiimne tunnikene, siis meid peasta
Kõigest ristist, õndsa elule meid seasta. *)
9. Riik, au, wägi, kõik on igaweste
Sinu päralt. Aamen! Hulgakeste
Waatame kui lapsed sinu poole,
Anname end sinu armuhoole,
Usume, et tahad, jõuad meile anda,
M i s meil Ieesu nimel palwes ette kanda.
8.
Omal wiisil, ehk: Sind, Issand Jumal, kiidame.
P. 27 eht 30. B. 10. D. 15 ja 80.

1. Oh, Isa, Poeg ja Püha Waim?
Nüüd on ju wäljas koiduaim,
Ja unest ärkan üles ma
Sind kiitma ja sind tänama.
Sõna „seastama" tähendab nii palju, tui hoidma.
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2. Siis kiidan ma ja tänan sind,
Et oled hoidnud, kaitsnud mind
Ja annud mulle kosutust,
Töö tarwis waimu agarust.
3. M u tööd ja leiba õnnista.
Ja minu usku kirnuta.
Nii aita igapidi mind.
Et kiidaksin ma ikka sind.
4. Su kiituseks siis tahan ma
Tööd teha ja ka elada,
Ja kasuks olla truuiste
Ka oma ligimestele.
5. Mind hoia süü ja patu eest,
Mind peasta eksituste seest
Ja lase wiimsel päewal ka
Mind õndsaks üles ärgata.

9.
Wiisil:

Ma armastan, oh Jumal, sind.
P. 356. B. 158.

Nüüd, Isa, Poeg ja Püha Waim,
On juba wäljas koiduaim
Ja mina ärkan üles.
Su armu eest ma tänan sind,
Ei oled ööfe hoidnud mind.
Kui uinusin su süles.
Sa andsid terwist, kosutust.
Nüüd anna tööle õnnistust.
Mind hoia süü ja patu eest
Ja peasta kiusatuste seest.
Oh, Püha Waim,
Sind palun ma, et aita sa
Mind püha elu elada.
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10.
W i i s i l : Oh Kristus, walgus oled sa.
P. 25. B. 12. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.
Ma palun, Jeesus Kristus, sind,
Et toida omast armust mmb;
Mu ihu sööda leiwaga,
Mu hinge taewaiuannaga.
11.
Wiisil:

Meil' oma sõna kinnita.

P. 28. B. 9. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, armuga
Mu leiba rohkest õnuista.
Et ihu leiaks kosutust,
Töö tarwis rammu, kinnitust.

12.
Wiisil:

Sind, Issand Jumal, kiidame.

P. 30. B. 10. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Issand Jeesus, ole sa
Nüüd ise leiwajagaja,
Ja pane juure õuuistust
Ja anna meile kosutust.
13.
Wiisil:

Mu Jeesus, eluwalgustus.

P. 32. B. 12. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, leiwale
Su õnnistamist palume,
Et meie leib meid toidaks ka
Ja annaks jõudu elada.
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14.
W i i s i l : Oh, Jumal, Looja, Püha Waim.
P. 35. B. 14. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, leiwale
Ma paluu jätku rohkeste.
Et mul ka oleks jagada,
Kui wäest uäcn ilma leiwata.

15.
W i i s i l : Oh, Jeesus Kristus, lule sa.
P. 31. B. 11. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, walmista
Meid leiba wõtma tänuga.
Siis paueme ka tähele,
Et sinu armust elame.
16.
Wiisi:

Kui meil on Püsti häda lües.

P. 40. V. 18. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Mind, Jeesus Kristus, awita,
Kui puudust pean nägema.
Et toidaks niind mu paluke,
Mis walmistasid minule.
17.
Wiisil:

Ma tulen taewast ülewelt.

P. 38. B. 16. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. O. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, minule
Ja kõige minu perele
Nüüd meie leiba õnnista,
Jää ise meile wõeraks ka.
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18.
Wiisil:

Oh, Jeesus, meie juure jää.

P. 23. B. I?. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, kuule mind,
Kui miua wõeraks palun sind.
J a minu leiba pühitse
Nüüd mulle ja mu perele.

19.
Wiisil:

Ma tõstan silmad ülesse.

P. 34. V. 11. T>. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.
Oh, Jeesus Kristus, armuga
Sa meie leiba õnnista.
M i s tarwitame omale
Ja jagame ka waestele.
20.
Wiisil:

Nüüd surnukeha matame.

P. 37. B. 15. T). 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 18.

Oh, Jeesus Kristus, awita
Meid piskust leiwast elada.
Ja wete usku kindlaks tee
Nii, et su peäle loodame.
21.
Wiisil:

Kui meil on püsti häda käes.

P. 40. B. 18. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 11.

Meil, Jeesus Kristus, lõppemas
On leib, ja nälg meil' tulemas.
Meid hoia nälja eest ja tee,
Et piskuga ka elame.
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22.
Wiisil:

Oh, Kristus, päike oled sa.

P. 24. B. 17. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja'13.

Ma tänan, Jeesus Kristus, sind,
Et armust jälle toitsid mind.
Küll leib mu ihu kinnitab,
Ja arm mu hinge kosutab.
23.
W i i s i l : Nüüd kiitkem Kristust usinast.
P. 26. B. 10. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, heldeste
Sa andsid leiba minule.
M a sain su käest urnid kosutust

Ja tööle minna kinnititst.
24.
Wiisil:

Nüüd Kristus surmast tõusnud on.

P. 29. B. 11. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, rõõmsaste
Ma annan tänu siuule:
Su leiwamõet ou kuhjaga.
M u tööd ka jälle õnnista.

25.
Wiisil:

Oh, Jeesus Kristus, tule sa.

P. 31. B. 11. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, rohkeste
Sa andsid jätku leiwale.
Mis üle jäänud, aita ka
Su meele pärast tarwita.
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26.
Wiisil:

Mu Jeesus, Jumal liha fees.

P. 33. B. 13. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, tänuga
Nüüd leiba wõtmast tõusen ma.
Mis üle jäänud paluke,
Sest saagu osa waestele.
27.
Wiisil:

Sind, Issand Jumal, kiidanie.

P. 30. B. 10. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, rõõmuga
Sind wõime kiita, tänada.
Meid õnnistasid armuwäest
Ja andsid leiba rohkest käest.
28.
Wiisil:

Oh, Jeesus, meie juure jaä.

P. 23. B. 9. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Ma tänan, Jeesus Kristus, sind,
Et andsid tööd ja toidad mind.
Ei ülekohtust leiba lna
Ei taha iial tarwita.
29.
Wiisil:

Õnn sul, kui kardad Jumalat.

P. 30. B. 14. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Nüüd, Jeesus Kristus, oled sa
Meil wõeraks käiuud armuga;
Siis täname ka südamest
Sind kõige leiwa-anni eest.
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30.
Wiisil:

Need inglid taewast tulewad.

% 39. V. 16. Ф. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 12.

•. Oh, Jeesus Kristus, lahkeste
Sa andsid leiba kõigile.
Meid aita ka siud tänada
Ja kiita kõige meelega.
31.
Wiisil:
P . 34.

Ma tõstan silmad ülesse.

V. 12. D. 15 ja 80.

R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Oh, Jeesus Kristus, sinule
Nüüd meie tänu ütleme:
Sa olid leiwajagaja
Ja andsid rohke mõeduga.
32.
Wiisil:

Oh, Junial, Looja, Püha Waim.

P. 35. V. 14. D. 15 ja 80.

R. 32 ja 60.

G. 6 ja 13.

Sind, Jeesus Kristus, tänaine,
Kui puuduses ka elame.
Oh, anna jälle teenistust.
Töö tarwis jõudu, agarust.
33.
Wiisil:

Oh, Jeesus Kristus, tule sa.

P . «1. B. 11. D. 15 ja 80. R. 32 ja 60. G. 6 ja 13.

Sind, Jeesus Kristus, kiidame
Ja sinu peale loodame;
Sa wõid meid üles pidada
Ka hoopis pisku leiwaga.
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84.
W i i s i l : Jeesus, tule minule.
P. 59. 23. 22. D. 86 ja 171. R. 30, 34 ja b%.

1.

Wäsind heidan magama,

Isa taewas, lase sa
Uinuda mind rahus nüüb;
Anna andeks minu süüd.
2. Uue jöuuga wõta sa
Mind sel öösel kosuta,
Siis ma ärkau rõõmsaste,
Hakkau tööle wahwaste.
3. Miuu kallid wanemad
J a mu armsad ülemad,
Wennad, õed miuuga
Jäägu sinu hooleks ta.
4. Kõigile, kes häda sees.
Ole õige abimees;
Kõiki haigeid kosuta,
Surijaid ka rõõmusta.
5. Nõuda tõik siis uinugu,
Sinu rahus hingaku.
Kelle süda rahuta,
Selle patud lepita.

85.
Omal wiisil.
D. 2.
1. Wõta sa mind oina warju alla,
M i n u helde, kallis Jeesuke)
Onill waimu rahu armust kalla
%)l:\m süoamesse rohkeste.
Jeesus, ole ise minuga,
:,:Kui ma wäsind:,: heid.m magamai
2. Sinu armu hooleks annan mil»
Oma ihu, hinge kõigiti;
J a kui minu kaitsja oled sina,
1?
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Hingan mina rahus täiesti.
Jeesus, ole ise minuga,
:,: Kui ma wäsind:,: heidan magama!
3. Oh, mu kallis, helde rahuandja,
>iõigest südamest ma nõuan sind,
Kes sa oled minu patukandja;
Rahutegisa, sa kaitse mind.
Jeesus, ole ise minuga,
:,:Kui ma wäsind:,: heidan magama!
4. Wõta wastu, kui ma sulle annan
Tänu sinu rohke armu eest;
Kuule armust, kui su ette kannan
Täna oma wiimast palwetest:
Jeesus, ole ise minuga,
:,:Kui ma wäsind:,: heidan magama!
:*<>.
Wiisil:

Ets nui tohus tänu teha.
P. 339, B. 151.

Sind ma tänan, Isa taewas,
Poja läbi, Waimu sees,
Et sel päewal töös ja waewas
Olid minu abimees.
Olen sinu armu maitsnnd,
Mis sa mulle jagasid.
Oled miud, mu vinaksid,
Kõiki hoolsalt hoidnud, kaitsnud;
Sest nüüd heidan rahuga
Sinu hõlma magama.
37.
W i i s i l : Kiida nüüd Issandat, minu süda.
P. 217. B. 90.
1. „Au olgu kõrges nüüd Inmalale," —
Nii taewa sõjawäe heäl
Kõlas kord kiituseks kuniugale, —
„Ja rahu olgu ilma peal
Neil inimestel, kellest meel
Jumalal hea!" See maksab weel.
Halleluuja, halleluuja!
i*

2. Waat! patuorjuse wangis istus
Koik rahwas ilma rahuta)
Neile ou süudiuud Issand Kristus,
Maailma Õnnistegija,
Kes rahwa patu lepitab,
Jumala wiha kustutab.
Halleluuja, halleluuja!
3. Issauda iugel on kuulutanud
Suurt rõõmu kõige rahwale:
„Jumal maailma ou armastanud
Ja saatuud Peastja temale.
Nüüd ärge kartke! Igamees
Õnnis wõib olla tema sees."
Halleluuja, halleluuja!
4. Rõõluustaw, rõõmustaw ou see
Mis Petlcmmas ou sündinud.
Õnnis, oh õnnis on rahwasugu,
Kes seda asja uskuuud
Ja leidnud Õnnistegija
Mähkmetes sõimes magama.
Halleluuja, halleluuja!
5. Au olgu kõrges siis Jumalale,
Et meil on rahu temaga,

Kiitust ja tänu ka Issandale,
Kes meie Rahutegija!
Suurt rõõmu meie tinrneme;

.^ristuses õndsad oleme.
Halleluuja, halleluuja!
38.
Omal wiisil.
B. 91.

1. Jumal, süüta su tall on.
Kes ristisambas seal ripub.
Nüüd saab küll patuue õndsaks,
Kui tema juure ta kipub,
Kes meie lunastaja
Ja patu lepitaja.
Mu peäle halasta, Jeesus!
i»

2. Jumal, süüta su tall on,
Kes ristisambas seal ripub.
Nüüd saab küll patuue õndsaks.
Kui tema juure ta kipub.
Kes ou kõik patud kannud,
End patuohwriks annud.
M u peale halasta, Jeesus!
3. Jumal, süüta su tall on,
Kes ristisambas seal ripub.
Nüüd saab küll patune õndsaks,
Kui tema juure ta kipub.
Sest tema püha weri
On sügaw armumeri.
Mu Peale halasta, Jeesus!
39.
Omal wiisil, ehl: See päew nüüd meile lätte fai.*)
P. 85. V. 33.
1. Suurt rõõmu pärast wõitlemist
Sai tunda Peastja, Jeesus Krist.
Halleluuja!
Ta tõusis üles auuga,
Kui Isa wõttis ärata.
Halleluuja, halleluuja!
2. Meil tema sees on hingehea:
Ta rõhus ära mao pea.
Halleluuja!
Ja wõitis ära, wõideldes,
Ta jumalikus wõimuses.
Halleluuja, halleluuja!
3. Ja meid on peästnud Jeesus Krist
Tõest patust, surmast, kuradist.
Halleluuja!
Ja tema wõit on kõigiti
Ka meie wõit nüüd täiesti.
Halleluuja, halleluuja!
*) Eelle wiisi järel jääwad kaks „haUcluuja", teine kot«««damast ja teme tuuendamast reast, maha.
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4. Suurt wõidurõõmu tunneme
Ka meie nüüd ja hõiskame:
Halleluuja!
Immaanuel on meiega!
Suur Jumal oli temaga.
Halleluuja, halleluuja!
5. Meil kohus on sind auusta
Suu, südame ja teoga,
Halleluuja!
Ja sinu wäes truuisti
Ka wõidelda siin surmani.
Halleluuja, halleluuja!
6. Kui tuled wiimsel päewal sa
Ja wõtad kõiki ärata,
Halleluuja!
Siis nende palk on elukroon,
Kes sinn wäes wõitnud on.
Halleluuja, halleluuja!

40.
Omal wiisil.
P. 248. D. 26. *)
1. Nüüd halleluuja laulame;
Me surmast peäsenud;
Sest ülewalt kõik oleme
Weest, Waimust sündinud.
Kui meisse asus Püha Waim,
Siis tärkas meis ta elu taini
J a sündisime uueste
Ta jumalikku elusse.
2. Kuis werest soontes wälja ttdk
Jõud meie elule,
Nii Jeesus waimulikult teeb,
Et jõudu wõtame.
*) Kui soowitalse seda laulu Dõlkeri järele laulda, siis tulewad igale salmile sõnad juure lisada:
Sind kiidame.
Sind, Jeesus, täname.
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Kui wiinapuu, nit \aabab ta
Küll oma oksadesse ka
Uut cluwäge euesest
J a kosutab uut immest.
3.

S u armulaud on kaetud

Nüüd, Jeesus, kõigile,
Kes nõrgad ja kes jõuetud,
Su juure tuleme,
Ja oma liha, werega
Meid uues elus kinuita,
Meis waua Aadam suregu,
Uus inimene elagu!
4. Nii oma sarnaseks meid tee,
Et taewa Isale
Siin maa peal juba kõlbame
Ja saame taewasse.
Oh, armas Õnnistegija,
Kui õnnis nia, kui sinuga
Saan igaweste elama.
Seks ise sa meid awita!

41.
W i i s i l : Jeesusele, Jeesusele tahan laulda ma.
P. 350.*) D. 67 ja 68.

1. Jumal, sina oled igaweses walguses,
Sinu juures oli clusõua alguses.
Tema läbi tegid sa
Taewad ja ka ilmamaa. _
Elma oli Jumal, meie Õnnistegija.
2. Elu oli tema, inimeste walgus ka.
Paistis pimeduses tacwaliku walgega.
Teda wihtas pimedus,
Warsti algas kiusatus.
Soua oli Jumal, meie Õnnistegija.
*) Laulniife juures Puuscheli noodi-raamatu järele peawad
„firmatid" (heale kinnipidamised) weerand-nootide peal wälja jääma.
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3. Omaksed ei tuõtrnib wastu Õnnistegijat,
Teda nemad põlgasid tui kurjategijat.
Kohtusse nad teda tõid,
Ilmasüüta risti lõid.
Sõna oli Jumal, meie Õnnistegija.
4. Wõtab keegi teda wastu, usub temasse,
Meelewald siis Isa lapseks saada antakse.
Jumalast ta sünuitud,
Weest ja Waimust süudiuud.
Sõna oli Jumal, meie Õnnistegija.
5. Sõna lihaks sai, kui ühes majas wõttis ta.
Igawene, inimeste seas elada,
Oli tõtt ja armu täis,
Isa au tast wälja käis.
Sõna oli Jumal, meie Õnnistegija.
6. Ära seletanud on ta neile Igawest,
Armu saiwad nemad rohkest tema täiusest,
Nemad wõtsid tema käest
Tõtt ja armu usuwäest. _
Soua oli Jumal, meie Õnnistegija.
7. Usku, armastust ja lootust on meil tema sees,
Õiguses ja pühitsuses elagem ta ees;
Walguses siis rändame
Siit maailmast taewasse.
Sõna oli Jumal, meie Õuuistegija.
42.
W i i s i l : Nuta, inimene, rasket patusüüd.
P. 351. D. 17.*)
1. Sõna sügawasse
Säras alguses,
Paistis pimedasse
Tõcwalguses.
Tema läbi loodi
Kõik ilm temple.
Armu temast toodi
*) Kui laulu Dölkeri uuodi-raamatu järele tahetakse laulda,
siis jääwad igast salmist kolm wiimast rida maha.
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Kõige ilmale.
Mcm ja taewa Looja,
Jumala Sõna,
Meie Lunastaja!
2. Tõsist eluwalssust
Wihkab sõge silm;
Nõnda paiste algust
Juba wihtas ilm,
Põlgas Icesu ära,
Walet ette tõi,
Rahwas tõstis kära,
Ieesu risti lõi.
Maa ja taewa Looja,
Jumala Sõna,
Meie Luuastaja!
3. Surm ei olnud kaua
Teda pidamas,
Isa awas haua,
Poja äratas.
Nüüd ta elab, kannab
Omaste eest hoolt,
Neile abi annab,
Kes on tema poolt.
Maa ja taewa Looja,
Jumala Sõna,
Meie Lunastaja!
4. Kange nende wiha,
Walus nende laim,
Nõrk on meie liha,
Ehk küll walmis waim.
Jeesus kilbiks olgu
Ja meil mõegaks ka,
Siis küll saadan tulgu
Oma wäega!
Maa ja taewa Looja,
Jumala Sõna,
Meie Lunastaja!
5. Saadanat sa lõhu,
Meid sa kinnita!
Maha tema rõhu
Ja meid ülenda!
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Meie hinge toida
Taewa leiwaga,
Wõta meile hoida
Eluhallik ka!
Maa ja taewa Looja,
Jumala Sõna,
Meie Lunastaja!
6. Sinu peale waatwad,
Kes siin wõitlewad,
Sinu poole saatwad
Palwet wõitlejad.
Läbi sinu hoole
Nemad wõidawad,
Rahnkojn poole
Silmad toidawad.
Maa ja taewa Looja,
Jumala Soua,
Meie Luuastaja!
43.
Wiisil:

Ma kummardan sind, arnmwägi.

P. 445 eht 146.

D. 65.

R. 8.

1. Sa oled meie tacwamauua,
Oh, Kristus, pühakirja tuum,
Sind tahab meile meele panna
Su kallis cwaugelium,
Su armu meile awaldada
Ja sinu sees meid rõõmustada.
2. Küll Mooses on ka inanna annud,
Ei annud eluleiba ta.
Mis tema rahwal' ette pannud,
Sai ihu toita üksiuda,
Ei saanud hinge elatada,
Ei tema elu kosutada.
3. See leib, mis Isa taewast annud
On patuse maailmale,
Mis tema arm on anda kannud,
On eluleib, täis, tõsine.
See wõibki elu sünnitada,
Wõib hinge-elu kinnitada.
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4. „Kes minu juure tulla tõttab,
Ei pea nälga nägema;
Kes minu sisse usku wõtab,
Ei pea iial januma,"
On tema ise kuulutanud,
Kes ennast leiwaks tunnistanud.
5. Oh, eluleib, sa taewamanna,
Oh, Kristus, oma eluwäest
Ka meile elujõudu anna,
Kes sa meid peästnud surma kaest.
Tee Pühas elus täielikuks
Meid, igaweste õnnelikuks.
44.
W i i s i l : Õnnista ja hoia,
P. 371. B. 7. D. 111. R. 99.

1. Issand, hoolekandja,
Hingel rammu andja.

Sinust eluwägi keeb,
M i s meid kõiki terweks teeb.
2. Jeesus, siuult saawad
Meie patu-haawad,
Meie kurb ja uõder meel
Ikka parandamist weel.
3. Kes su peale loodab,
Siuult abi oodab,
Kelle usk on finn sees.
Sellel oled abimees.
4. Sõnast annad teada,
Et sa wõtnud seada
Ristmises uut sündimist.
Armulaual kosumist.
5. Oled Waimu pauuud,
Oled ennast annud

Meie sisse elama
J a meid terweks tegema.
6. Armu otsma tõtkem,
Abi wastu wõtkem;
Wäga õnnis on see mees,
Kellel usk on tema sees.
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45.
Wiisil:

Nüüd tehke kõrgeks wärawad.
P. 260. V. 113.

1. Oh, Jeesus Kristus, abimees
Meil ihu-, hinge-häda fees,
Sa oled tuluud ilmasse
Ja asund meie lihasse,
Sa elasid kui meiegi
Siin waewas, hädas surmani.
Sind meie kiidame,
Sind meie täname!
2. Küll ikka kõik süüalused
Ja igapidi patused,
Ei olnnd sina patune,
Küll muidu meie sarnane.
Sa olid õige üksinda,
Sa olid Isal armas ka.
Sind meie kiidame,
Sind meie täname!

3. Sind õigeks Isa tunnistas,
Et snrmast ta sind äratas
Ja tõstis üles taewasse
Sind kuuingaks auujärjele.
Kõik meelewald on sinu käes,
Sa walitseb uüüd armuwäes.
Sind meie kiidame,
Sind meie täname!
4. Sa oma riiki asutab,
Ja rahwad sisse astuwad:
„Neid ristige!" ou sinu hüüd,
„Nad saawad Püha Waimu uüüd,
Ma wõtau ueid ka lauale,
Neis eluaset omale."
Sind meie kiidame,
Sind meie täname!
5. Meil abimees nüüd oled sa,
Oh, armas Õnnistegija,
Kes sa meid patust puhastad,
Meil' armuaega pikeudad.
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Su sarnaseks siis saawad need
Kõik, keda sina õndsaks teed.
Sind meie kiidame,
Sind meie täname!

46.
W i i s i l : Jeesus, tule miuule.
P. 59. B. 21. D. 86 ja 171. R. 30 ja 34.

1. Kiitus saagu Isale,
Maa ja taewa Loojale.
Kõigcwäeline ta,
Meie ülespidaja.
2. Saagu kiitns Pojale,
Kes on Isa kojale
Tulnud rahu tegema,
Meie Õnnistegija.
3. Kiitns saagn Waimule,
Kes meid saadab rahusse
Ja kes meie abimees
Ristikoguduse sees.
47.
Wiisil:
P. 59,

B. 23.

Jeesus, tule miuule.
D. 86 ja 171. R. 30 ja 34.

1. Ieefu Isa, sinule
Meie kiitust laulame.
Näitsid üles armastust,
Saatsid jõulukiugitust.
2. Isa Poeg, siis sinule
Meie kiitust laulame.
Tulid suure armuga.
Tahad kõiki lunasta.
3. Püha Waim, ka sinule
Meie kiitust laulame.
Sinus on meil pühitsus,
Jumalaga ühendus.
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48.
Wiisil:

Minu hing, oh ole rõõmus.
P. 288. B. 123.

1. Jumal, Jumal, rõõmukeelel
Sulle kiitust laulameJumal, Isa, ilhel meelel
Täuu sulle auuame
Kõige oma hiuqe seest
Kõige siuu armu eest,
Mis sa meite awaldanud,
Waiiuu läbi ilmutauud.
2. Omas souas oled annud
Wäga armsaid sõnumid,
M i s ou kirja üles pannud
Prohwetid ja apostlid.
Õige ou see tunnistus
Nagu siuu tõsidus.
M i s su armust awaldatud,
On su Waimu juhatatud.
3. Poja oled läkitanud,
Meie omaks kiukiuud,
Keda inglid kuulutanud,
Petlcmmas ta süudiuud.
Armas Ouuistegija,
Meie osa oled sa
Kõiges omas pühaduses
Armulaua ühenduses.
4. Püha Waimu oled pannud
Meie peäle ristmises.
Meie sisse teda annud,
Kes meil elab iüdamcs.
Temas meie oleme
Lapsiks sündind siuule.
Siud nüüd, Isa, tunnistame,
Lapselikult armastame.
5. Armas Isa, laste palwet
Kuule nüüd, kui palume:
Aita, et su kallid anded
Meie armsaks peame,
2!»

Sinu sõna uurime,
Satramcnti pruugime.
Aita püha elu nõuda,
Sinu juure taewa jõuda.
49.
Wiisil:

Meil' tuleb abi Jumalast.
P. 316.

B. 140.

1. S u sõna, Jeesus, ja su heal
On kõige tõe algus.
Ta paistku meie jalgtee peal
Su käes, kui lamp ja walgus,
Paistku südame,
Meie meelcsse,
Waim, meid walgusta,
Tõtt tundma õpeta
Siin walelitus ilmas.
2. Tais rahu-ewangelium
On sinu sõna sära.
Sa ise oled sõna tuum,
Kust tuntakse sind ära:
Üksi oled sa
Rahutegija,
Üksi kõlbad ka,
Kui ilma patuta
Kõik pattu lepitama.
3. Küll eksitajad tõusewad
Meid ära eksitama'
Küll on nad selles kawalad
Meid sinust lahutama.
Raske on siis meil
Wastu seista neil,
Meie rumalus,
Maailma pimedus
On neile suureks abiks.
4. Siis, Püha Waim, meid õpeta.
Meil wõta lahti pale
Ja sõnawalgel lõpeta
Siin pimedus ja wale.
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Lamp siis süüta sa
Hästi põlema,
Wõta awada
Meelt, mõistust, silmi ta.
Tee tõesõna selgeks!
50.
Omal wiisil.
1. Tänu sulle ütleme,
Jumal, et sa meile annud
Sõna, mis on selgeste
Püha kirja üles pannud
Siuu oma prohwetid,
Sinu Poja apostlid.
Kõik, mis neile ilmutati,
Pühast Waimust juhatati.
2. Püha Waim, siud palume,
Tule ka meid walgustama,
Anna meie waimule
Selgust soua seletada,
Hoolsust soua lugeda,
Selle järel elada,
Saada wälja eksitusest,
Peasta patu-rumalusest.
3. Sina oled kirja tuum,
Jeesus Kristus, meile antud
Kui täis ewaugclium,
Isast armupaudiks pandud.
Onnis, kelle usk su sees,
Kellel sina abimees.
Onnis, kcs su juure tõtuud,
Kes sind omaks wastu wõtuud.
4. Jumal olgu täitatud;
Soua seisab liikumata,
Põhja peale rajatud
Igaweste kõiknmata.
Nagu Jumal tõotas
Sõnas, Poja läkitas.
Kindel on ta tõotuses,
Õige omas tõsiduses.
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5. Dn siis oma tõsidust
Ilimal sõna Põhjaks aimub,
Siis on nieil sest usaldust,
Mis meid sõna uskma pannud.
Sellest sõnast awita
Usus kinni pidada,
Selles usus kahtlemata
Kindlad olla kõikumata.

51.
I.

Onne ristimist

W i i s i l : Nüüd on see päew ju lõppenud.
P. 18. V. 5. G. 41.

1. Koik arm on Isast walmistud
Ju inimestele.
Ka wõidupärc^ on palmistud
Ja pandud tallele.
il. Kõik oma Poja läbi ta
On seadnud korrale,
Mis tarwis pidi minema
Küll kõige rahwale,
3. Et saadanast nad pcaseksid
J a patust, surmast ta,
Ning elu, õndsust päriksid,
Koit Waimu abiga.
4. Oh Püha Waim, su palwete
Siis meie tuleme,
Kui oma last nüüd ristime:
Sa asn temasse.
5. Jää tema sisse elama.
Tee temas oina töö,
Ja täida teda armuga,
Et kaoks patu öö.
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IL

Äärast ristimist.

W i i s i l : Nüüd Mttu kõigest südamest.
P. 17. B. 4.

G. 41.

6. Oh, Püha W M , last wägewast
Siis hoia pata ccft,
J a peasta teda saadanast
Ja tema wsrgA seest.
7. Ta kutsu töesõnale,
Ta waimu walgusta,
Et kaswaks tõetuudmine
J a usk ta sisse ka.
8. Ta usurammu kosuta,
Et jõuaks alati

Ta püha elu elada —
Sia oma surmaui.
9. J a wiimsel tuuuil saada sa
Siis teda rahusse,
Ning wiimsel päewal ärata
Ta õndsa elule.
10. Siis täiesti on kasu käes
T a l omast ristmisest,
Ja kiidab sinu abiwäes
>tolmaiuust igawest.
52.
Wiisil:

Tee päew nüüd meile lätte sai.
P. 85. B. 33.

1. Oh, Püha Waim, siud palume
Nüüd adilv tulla lapsele,

Kui meie teda ristime
Kolmaiuu püha uimesse.
Halleluuja!
2. J a wõta aset tema sees,
J a ole ise abimees.
Et sünniks laps siis uueste
Sia lapseks taewa Isale.
Halleluuja!
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3. Oh, jää ta sisse elama
Ja täida teda armuga.
Mis Isa talle lubanud,
On Poja läbi walmistud.
Halleluuja!
4. Nii peasta laps nüüd saadanast
Ja põrguhaua wärawast,
Ta peasta kiusatuste seest
Ja hoia eksituste eest.
Halleluuja!
5. Ja elutee peal walgusta
Sa teda tõewalgega,
Et usk ja tõetundmine
Sel kombel kaswaks temasse.
Halleluuja!
6. Last kosutades awita
Ka püha elu elada,
Et tema oleks alati
Auuks oma Isal'surmani.
Halleluuja!
7. Kui tuleb wiimuc tunnike,
Siis saada teda rahusse.
Ja wiimsel Päewal ärata
Ta õndsat cln pärima.
Halleluuja!
53.
W i i s i l : Mu hing, Iehowat Ma.
P. 352., B. 156.

1. Oh, Püha Waim, nüüd jõua
S a abiks meie lapsele,
Ta enesele nõua
J a asu ise temasse,
Et ta su olemises
Siis surnuks uueste,
J a lapseks ristimises
Saaks taewa Isale.
Ta südant pnhtaks pese
S a Ieesu werega,
Kui uue inimese
Tas Wõtab kaswata.
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2. Oh, Püha Waim, sa kanna
Hoolt taewa Isa lapse eest,
Koik nõnu ja abi anna,
Et ta ci lahku eluteest,
J a tõesõna läbi
Sa teda juhata,
Et ta ei teeni häbi
Ei hukka miuna saa,
Waid pea pöörab patust
Ja eksituse-teelt,
Ja nõuab hiugeõudsust,
Küll parandades meelt.
3. Oh, Püha Waim, siis auna,
Sa kindlat usku lapsele,
Et lootust jõuaks panna
Ta armu peäle kindlaste.
Ta armu sisse peida,
M i s Isa lubauud,
Ja auua talle leida,
M i s Poja walmistud.
Oh, Waim, sa ise asn
Ta sisse igawest,
Et tema kõik täit käsn
Saaks omast ristmisest.
54.
Wiisil:

Sull', sull', Iehoowa, tahan laulda,
P. 152. B. 59.

1. Siin noored usutunnistajad
Nüüd seisawad su koguduse ees.
M i s nemad üles tunnistawad,
Tee, Issand, elawaks ka nende sees.
Ja awita neid usku pidada
J a sinu meele pärast elada.
2. Sa nende lapsepõlwes totsid
Neid pühitsema taewa Isale.
Neid ristimises wastu wõtsid,
Kui weest ja Waimust sirndsid uueste.
Nüüd armu otsma uemad tulewad
Kui taewa Isa õiged pärijad.
35

,ч*

3. Siis wõta ennast neile anda,
Kes oled nende lunastuse hind,
Neid palwes Isa ette kauda.
Kui nemad laual osaks saanud siud,
Ja usus sinuga on ühcndud,
Nii on nad Isa meelest kõlblikud.

55»
Wiisil:

Et kiitke Jumalat, kes on nii helde.

P. X*)
1. S u peäle, armas Isa, mina loodan
J a ammu euuast hoopis jutu hoolele.
Ma sinu käest kõik armu, abi oodau,
Mis tuleb tarwis minu ihu-, hingele.
2. S a tuled leiwaga mind kosutama.
S a annad mulle terwist, õnnistad mu tööd.
Nii hoolas oled sa mind tallitama,
Et selles sul ep ole päewa, ega ööd.
3. Mu waese peale wõtsid halastada
Ju siis, kui patus sündisin lüa ilmale.
Ka mind sa tahad patust wabastada,
Seks andsid oma Püha Waimu minusse.
4. Siis ristimisel olen sündind sulle
Su lapseks, olen siuu riigi pärija,

J a armulaual auuad osaks mulle
S a oma Poja, kes mu Õtiuistegija.
5. S a lased sõna wälja laotada,
Ka minu waimu selle läbi seletad;
Koik pimedust sa tahad kaotada,
Ka miuu tuudmist ja mu südaut puhastad.
6. Suur on su arm, mis sina üles näitnud,
J a suur su heldus: kõige eest ma tänan sind.
Mind oled oma aimetega täituud,
Siud, Isa taewas, kõrgeks kiita aita mind.
*) I g a salmi juures tuleb wiis hakatusest lõpuni kaks korda
läbi laulda.
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56.
W i t f 11:

Minu süda rõõmustele.

P. 305. V. 131.

1. Rõõmusta, oli ristirahwas,
Jeesust kiitma ole wahwas,
Kes su tarwitust on teadnub,
Sõna kuulutamist seadnud,
Püha tallituse anuud,
Siuna sisse armu pannud
Sinu waimu õpetama,
Rumalust sul lõpetama.
2. Rõõmusta, oh ristirahwas,
Jeesust kiitma ole wahwas,
Kes su tarwitust ou teadnud,
Ristmist sakramendiks seadnud.
Püha tallituse annud,
Siuna sisse armu paunud
Püha Waimu sulle andma,
Teda südamesse kandma.
3. Rõõmnsta, oh ristirahwas,
Jeesust kiitma ole wahwas,
Kes su tarwitust on teadnud,
Sulle armulaua seadnud,
Püha tallituse annud,
Sinna sisse armu pannud
Siuuga cud ühendama,

Sulle osaduseks saama.
4. Nõuda eudid walmistame.
Sinu armust rõõmustame,
(5t meil uüiid on õndsust loota.
Pärast surma elu oota.
Aita meid siis armulikult
(ilada siin jumalikult,
Sind seeläbi üleudada.
Sinu kiitust kuulutada.
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57.
W i i s i l : Hinge peiule.
P. 157. B. 60.
Inimene:
1. Ieesu kutsmine
Armulauale
Ou mul kuulda wäga armas.
Oh, mu waim, siis ole wärwas/)
Rutta minema
Rõõmsa meelega.

Jeesus:
2. Ma ei iganes
2 iiiu ehetes
Oma juure sind ei taha;
Pane oma õigus maha,
Mis on walelik. —
Ole alandlik.
J n imen e:
3. Oige oled sa.
Tee mind õigeks ka,
Kata minu patu häbi
Kinui oma armu läbi,
Siis su õiguses
Tulen rutates.

58.
W i i s i l : Oh, Jumal, waata heldeste.
P. 193. V. 78.
1. Nüüd sinu ette tuleme,
Sa meie Isa taewas;
Sest sinu armu järele
J u süda ammu kaebas.
Nüüd läheme su armule,
Kui siuu lapsed, palume:
Oh auua meile armu!
2. Kui süudisime, oled sa
Ju meie ette tõtnud
Soua ^wärwas" tähendab niipalju kui kärmas.

J a ristimises armuga
Meid lapsiks wastu wõtnud,
Kui meie sinust ühtigi
Ei teadnud weel, ei mõistnudki
Su käest ehk seda nõuda.
3. J u ristimisest saadik sa
Meid oled õpetanud.

Meid on su püha souaga
S u Waim meid juhatanud.

Oh, Isa, sind nüüd tuuuemc,
Sii annuuõuu ka teame
J a kõik sii armuandeid.
4. Oh, armas Isa, walmista
Meid armulaua wastu,
Et tema suure kõlbmata
Ei teegi wõtaks astu.
©iie auua meile audeks uüüd
Kõik noore-ea patusüüd,
Kõik meie eksitused.
5. Nii tohime siud paluda
Meid armust ühendada
S u oma armsa Pojaga,
Meid temas puhastada,
Kes tõesti on patuta,
Et elaksime temaga
Uut elu pühitsuses.

59.
Omal wiisil.
P. 248. D. 26.*)

1. M u ülem wara, Jeesuke,
Mu armuhallikas,
Su kalli armulauale
Ma oleu tulemas.
Mind söödad oma lihaga,
Miud soodad oma werega
*) Km sowitakse sida laulu Dölkeri järele laulda, siis tuleb
igale salmile sõnad juurde lisada:
Oh südamest.
Oh kõigest südamest!
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Koik oma armutäiusest;
Zmd tänan (ее ceft südamest.
2. Mind, Jeesus, ise walmista.
Ma olen roojane,
Mind õigusega ehita,
Siis kõlban sinule.
Mu südames ou patujuur,
Mu eksitus ou wäqa suur,
Su arm ou palju suurem sest;
Sind tänan see eest südamest.
:\. Mu usuwara oled sa,
Mu Jeesus, koguni,
>tõik oma (ootust panen nia
Su peäle alati.
Ma paluu, katku kiuni nüüd

Su weri minu patusüüd.
Siis olen mina lahti sest;
Sind tänan see eest südamest.
l. Unt elu tahau hoolsaste
Su Waimus elada,
3ta tuleb surmatuuuike,
Siis lahknu rahuga.
Su liha, weri aitab miud,
Et Palgest palgesse näen siud,
J a osa saau su õndsusest,
Sind tänan see cest südamest.
60.
W i i s i l : Jeesus Kristus, Lunastaja.
P. 70, a.*)

1.

Jeesus Kristus, meie Õnnistegija,

Sina tuled meile oma armuga.
Sinu arniulaiid ou kaetud,

Meid sa oled tema juure kutsunud.
•) Laulmise juures tulewad ühendatud noodid eraldi laulda,
ja tui neljaheälega lauldakse, sus tuleb teise! „tenoril" teises ja üheteistlümnemas taktis poole noodi asemel kaks weerandiklu laulda, uiisamuti ta esimesel „bassil" kaheteistkümnemas ja teisel „bassil"
tolmandamas taktis. Laulu sõnad on sellepärast nõnda seatud, et seda
^väga ilusat lauluwiisi kergemini laulda saaks.
-II.

2. Sinu juures meie praegu oleme
J a sind wastu wõtta meie tahame;
Tee meid ise kõlbulikuks nüüd,
Auua audeks meie rohked patusüüd.
3. Elu täis sa oled, Õnnistegija,
Täida meid ka oma elurammuga,
Näita meile kätte taewatce.
Aita sa meid saada sinna pärale!
4. Hoia sa meid tee pealt ära eksimast.
Käies komistamast, ehk ka langemast.
Jääme nõrgaks, siis meid kostita,
Langeb keegi, teda tõsta üles sa.
5. Nõnda on nüüd sinu ja su Waimu wäes
Ühte puhku rändamine meie käes,
Isa, Poega, Waimn kiidame,
Tee peal meie halleluuja! laulame.
61.
W i i s i l : Jeesus, tule miinile.
P. 59. B. 21. D. 86 ja 171.
1. Jeesus, Öuuistegiia,
Tuled meile armuga.
Armulaud on kaetud,
Älteid ta juure kutsutud.
2. Sinu juures oleme,
8iud ka wastu wõtame:
Tee meid kõllrnlikuks nüüd,
Anna andeks meie süüd.
3. Hoia sa meid eksimast,
Komistamast, langemast,
Jääme nõrgaks, kosuta,
Langeb keegi, tõsta sa.
4. Sina, kes sa patuta,
Jää ka meisse elama;
Oma sarnaseks meid tee,
Armsaks taewa Isale.
5. Sinu ja su waimu nmes
Ou meil rändamine käes:
Näita kätte taewatee,
Saada meid ta pärale.
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62.
Wiisil:

Au, liitus olgu igawest,
P. 199. B. 79.

Nüüd armulaual oleme
Sind, Jeesus, wõtnud wastu,
Eiis aita meid ka truuiste
Su jälgedesse astu ,
Ja kõigel oma elua'al
Siin elada su abi na'al
Ka puhast, püha elu.

63.
Wiisil: Üks roosike on tõusnud.
P. 481. B. 88. D. 35. R. 14. O. 15.
1. Oh, halasta mu peale,
Mu Jeesus, armuga.
Su poole tõstan heale,
Kes olen abita:
Mul sees on patu juur,
Ei kõlba minu elu,
Sest ou mu häda suur.
2. Ei ükski abiliue
Ei wõi mind aidata,
Siis ole armuline
Ja tule abiga.
Ei rõõmusta sa sest,
Kui mina hukka lähen
Ja surma igawest.
3. Mu armas Jeesus, sina.
Mu õige karjane,

Su juure ruttan mina,
Su karja talleke.
Siin seisan sinu ees,
Sa oled mind ju kutstutd.
Mu ustaw abimees.
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4. S a sõnas kostad mulle:
„Mu oma oled sa,
J a mina annan futlc
S u patud audeks ka."
See eest ma tänan Siud,
Oh Jeesus, ja ma paluu,
Et hoia armus miud!

Wiisil:

04.
Las' ma laen, las' ma läe».

P. 486. X. 76. G. 144-a. R. 89.

1. Jeesuke, Jeesuke,
Tulen sinu palwete,
Oma häda faebcin sulle,
Tule nõuuks, abiks mulle,
Annan end su hoolele.
2. Sinuta, sinuta
Ma ei julge elada;
Patuteed ma olen käinud,
Taewa Isa on kõik näinud.
Sellepärast kardan ma.
3. Lepita, lepita
Taewa Isa minuga;
Sind ta pead armsaks pojats.
Wõta inind siis eudal' kojaks,
Jää mu sisse elama.
4. Waataks ta, waataks ta
M i n u peäle wihaga,

Küll ta miud siis ära ueaks.
Aga tema meel laeb heaks,
Kui ta sind näeb miuuga.
5. Jeesuke, Jeesuke,
Oled oma Isale
Ennast mu eest pandiks pannud,
Luuastuse-hiuuaks aimud,
Nii ma kõlban temale.
6. Jeesuke, Jeesuke,
Oma sarnaseks «lind tee,
Et mu elu oleks sulle
Auuks, ja surm ka kasuks mulle.
J a ma saaksin taewasse.
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65.
Wiisil:

Meil' tuleb abi Jumalast.
P. 316. B. 140.

1. Suur wõidumees on Jeesus .Krist,
Ta sarnast teist ei ole.
Ei patust, surmast, kuradist
Muu keegi peästnud pole.
Ühes nõuus ta
Oma Isaga
Wõitis ära neid
J a peästis ära meid.
Kes wangis. Halleluuja!
^ 2. Kõik wastalised seisid täis
Suurt wacuu, kanget wiha,
Ja kuradiga ühes käis
Maailm ja meie liha.
Jeesus, sõjamees,
Palehigi sees,
Waewas, waluski
Ja hädas surmani
Siis wõitles. Halleluuja!
3. Kui hauda hoolsast оõieti,
Sai wõitja tõusta mahti:
Sest taewast ingel saadeti.
Kes haua wõttis lahti.
Wõidurõõmn nüüd!
Surmast Isa hüüd
Poja äratas.

Ja hauast tsusemas
On wõitja. Halleluuja!
4. Küll wõidumeheks kõlbas ta,
Et pattu tal ei olnud.
Ei igawese! surmal ka
Ta üle wõimust polnud.
Kurat, kiusaja, —
Muidu julge ta, —
Kardab seda meest
Ja põgeneb ta eest,
Kes wõitis. Halleluuja!
ii

õ. Nüüd möet, mis faheterane,
Käib tema suust. Küll rõhub
Ta temaga, mis patune,
J a hinge, waimu lõhub,
Siiski kosutab
Sõna, õpetab
Wõitjat tundma ka
J a sõjas pruukima
Ta riistu. Halleluuja!
6. Kes ristimises sündinud
On uueks inimeseks,
J a armulaual ühendud

Ka wõitja osaliseks,
Kõlbab temaga
Ühes wõitlema,
Wõitma usuwäcst
J a pärima ta käest
Ka krooni. Halleluuja!
7. Siis ole wõitlemisetööl
Siiül kõige kurja wastu,

J a kingad jalas, wöö snl wool,
Wrntdrndes wälja astu.
Peas raudkübar weel,
Rinnus wapper meel,
llsukilp pea käes,
Mõek tõmba wälja wäes
J a pala: Aita J a m a l !

66.
W i i s i l : Las' ma laen, las' ma laen.
P. 48(>. T. 70. G. 144a. R, 89.

1. Jeesus, sa, Jeesus, (a>*)
Ole ise minuga,
Vihaks saanud Igawene
^umal, kes kui inimene
Du mu Öuuistegiia.
*) Laul ristirahwa loost paganate maal.
45

2. Palun sind, palun sind.
Tunnista ka omaks mind.
Tule! Mulle abiks tõtta,
Oma hoolele mind wõta,
Ära jäta maha mind!
3. Awita, awita!
Ilmaliku wäega
Nemad juba peale tükkwad,
Kogudusest wälja luTwad.
Siuust peau kinni ma.
4. Kaitse mind, kaitse mind!
Olen nagu Metsalind,
Kui su waenlased mind püüdwad,
„Juba wõit on kaes!" hüüdwad.
Patupalk neil wõiduhind.
5. Kosuta, kosuta
Mind, mu usku kinnita,
Vt ta südamest ei lõpeks,
Et mu hing mu sees ei nõrkeks,
Nii et sust ei lahku ma.
6. „Rõõmusta, rõõmusta,
Hing! ei sind ei jäta ka
Lihaks saannd Igawene
Jumal, kes kui inimene
Nüüd su Õnnistegija.
7. Kannata, kannata!
Pühast kirjast tead sa:
Oma waenlast siis rõhub.
Nende riiki Jumal lõhub,
Kui nad meelt ei paranda."
8. Ärata, ärata
Neid, tõtt tundma õpeta.
Wale nende silmad matab,
Pimedus neid kinni katab.
Südameid neil walgusta!
9. Üksiuda, üksinda
Usu tagakiusaja
Saadan on, kes walgust wihkab.
Rahwast eksitada ihkab.
Tühje kombeid pidama.
4ti

10. Walmista, walmistll
Meid see wastu armuga,
.Mi sa tuled aru nõudma
Wiimsel päewal, meile jõudma
Omas riigis auuga.

67.
Omal wiisil.
K. 6.

1. Oh, Kristus, kõik tõstame silma su poole*)
J a Palume omale abi su käest.
Et tõotust anuud sa usklikul' soole,
Siis aita meid ka wõidelda küll usuwäest.
2. Kui sa meid ei juhata, ühes ci wõitle,
S u omaksed wõitu siis kätte ei saa.
Siis kõik nende waenlast ähwarda, sõitle,
Neid põgenema aja ja rõhu neid ka.
3. Küll kange on saadan, meid jätta ci taha.
J a temaga ühes käib tige maailmKa patusel lihal ei ole sest paha,
J a sõgedaks on läinud ju initmete silm.
4. Neil paawst ju on tõusnud kui ilmcksimata,
Nad wõtawad kujusid, mis käte-töö,
J a pühasid Jumala auuga katta,
J a pagan neil, kes risti siis ette ei löö.
5. Ka teised ju salgawad Jumalat ära
J a hooplewad rikkuse, tarkusega,
Nad püüawad eluteed, walgusesära,
Kõik finni matta umbusu pilwedega.
6. Kes Jumala soua küll ära ci salga,
Ka sakrament maksab kui kombe ehk weel.
Ei nendes uus waimulik elu ei alga,
Nad eksitawad tõisi, kes õiguse teel.
*) Laul loost Austriamaal.
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7. Nii kawal ja tige on waenlaste wiha.
Nii sööja, kui kunagi tuline loit.
Siis saadan ja maailm ja patune liha
Meist taganegn! Kristuses on meie wõit.
68.
W i i s i l : Wõitle hästi, tui sind armsast.
P. 65. B. 25. D. 50, 60, 14? ja 159. R. 57.
1. Oh, kui rõõmus elu taewas.
Paha ta maailma peal.
Siin ma elan ristiwaewas,
Oh, kui armas olla seal!
2. „Hingele! kas sa ei tea,
Et rist waimu karastab?
Usukatvuiiseks ta hea,
Armu nõudma äratab.
3.

Ole rahul, ära kaeba,

Kannata suu Ieesuga.
.4 c* kord taudis ristiwaewa,
Tema toetab siud ka.
4. Kannata! kui aeg ou jõudmid,
Tuleb Peastja, Jeesus Krist,
Ja siis muudab, mis sa nõudnud,
Ennast rõõmuks siuu rist."
5. See ou õige! Usu-wäest
Tahan mina kannata,
Senni kui ma risti käest
Pensen Ieesu abiga.
69.
Wiisil:

Oh, minu käed nüüd wõta.

G. 111. D. 118.

1.

R. 82.

Su armule nüüd tõttan,

Et kutsud mind,
J a südamesse wõtan
Ma, Jeesus, siud.
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Su armu olen nõudnud
J n ammugi,
Ei ligemale jõndnnd
Ma sainmugi.
2. Ta jnnre ma ei jõna
Küll oinast wäest,
Kui abi ma ei nõua

Seks stuu käest.
Mu patt on sügawasse
Mind waotand
na hoopis pimedasse
Mind kaotand.
3. Muud minust näha pole
Kui patutöö,
Mil ümber kõik ou kole
Kui pime öö.
Et tegin paljn pattu,
Sain wõrgusse.
Mind hoia, et ei sattu
Ma põrgusse.
4. Oh, Püha Waim, nüüd sina
Mmb juhata,
Et Ieesu armus mina
Saan puhata.
Mind lase seda leida,
Ma palun sind,
J a arrnnhõlrna peida
S a , Jeesus, mind.
5. „Sind armastan ma paljn!"
On finn hüüd.
Mu õnnistnsekalju,
3)iu kõik, uiu püüd
Küll oled Jeesus siua,
Mu warjupaik!
ÜKüüd olen rahul mina

J a süda waik.
19
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70.
Wiisil:

Sa meie lootus, Jeesuke.
P. 129. D. 143.

1. Jää Jumalaga, lapsuke!
Sa oled läinud rahusse.
Nüüd hingad Ieesu hoiu all,
Kes olid tema karja tall.
Kui tuleb ta sind hauast kutsuma,
Siis, lapsukenc, ärkad üles sa.
2. M u kurbtus kurnab ära mind.
Kui mul ei ole enam sind.
M u rikkus, lootus olid sa,
Nüiid jään ma ilma sinuta.
Vnl südamele olid rõõmustus
Ja taewa Isa armas kingitus.
3. Ei kaebada ei tohi ma,
Ei taha nuriseda ka.
Mis Jumal heaks on arwanud,
Ou nähtawalt nüüd sündinud.
M u Isa, oma last siis rõõmusta
Ja täida minu südant rahuga.
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Eaulude juhataja.
Au, kiitus meie Loojale
Au olgu kõrges uüüd Jumalale
Hõisata püüdkem: Jumal on armasws,' ,
Jää Jumalaga, lapsuke
Ieesu Isa, siuule
Jeesuke, Jeesuke, tulen sinu palwete . . .
Ieesu kutsmine arnnilauale
Jeesus Kristus, meie Ounistegija . . , ,
Jeesus, Ounistegija
Jeesus, sa, Jeesus, sa, ole ise minuga, , .
Issand, hoolekandja
Jumal, Inmal, rõõmnkeelel
Jumal, sa oled mind õnnistannd . , , .
Jumal, sina elad igaweses walgnseo . . .
Jumal, süüta su tall on
Kiitus saagu Isale
Koil arm on Isast walmistud
Ma palun, Ieesns Kristus, sind, et toida .
Ma tänan, Jeesus Kristus, siud, et armust ,
Ma täuan, Jeesus Kristus, siud, et andsid tööd
Meid kuule uüüd, kui tuleme
Meie Isa, kes sa oled taewas
Meil, Jeesus Karistus, lõppemas
Mind, Jeesus Kristus, awita
Mind oled õnnistanud
Mu ülem wara, Jeesuke
Rüüd armulaual oleme
Nüüd halleluuja laulame
Nüüd, Jeesus Kristus, oled sa
m&b, Isa, Poeg ja Püha Waim , . . .
3iüüd sinu ette tuleme
.
Oh, halasta mu peale
Oh, Jeesus Kristus, abimees
Oh, Jeesus Kristus, armuga mu leiba. . .
.'.!

Cl),
01),
£1),
Oh,
CI),
Dii,
Oh,

Jeesus
Jeesus
Jeesus
Jeesus
Jeesus
Jeesus
Jeenis

Kristus,
Kristus,
Kristus,
Kristus,
Kristus,
Kristus,
Kristus,

armuga sa mcio leiba
awita, meid piskust ,
heldeste sa andsid, ,
kuule mind . . . .
lahkeste
leiwale ma palu». ,
leiwale sti õnnistamist

Cl>, Jeesus Kristus, minule
Cl), Jeesus Kristus, ole sa

Cl), Jeesus Kristus, rõõmsaste . . . .
Oh, Jeesus Kristus, rõõmuga
. . . .
Cl), Jeesus Kristus, rohkeste sa andsid
Oh,
Oh,
Oh,
Cl),
CI),

Ieesils Kristus, sinule
Jeesus Kristus, tänuga
Jeesus Kristus, walmista
. . . .
Isa, Poeg ja Piiha Waim . . . .
Kristus, köit tõstame silmad su poole

Oh, kiu rõõmus elu taewas
Cl), Püha Waim, nüüd jõua
Oh, Püha Waim, sind palume

. . . .

Rõõmusta, oh riötirahwaö

Sa oled meie taewamanna
Sind, Jeesus Kristus, kiidame
Tind, Jeesus Kristus, täname
Siud ma tänan. Isa laewas

. . . .
. . . .

Siin noored usutunnistajad
Sõna sügawasse säras alguses
. . . .
<2u armule ma tõttan
Su peäle, armas Isa, mina loodan. . .
Su sõna, Jeesus, ja su heal
Suurt rõõmu pärast wõitlemist . . . .
Suur wõidumees on Jeesus Krift . . .
Suust, südamest kiidau ja tänan ma sind.
Tänu sulle ütleme
. . . .
Wäsind heidan magama . .
Wõta sa mind oma warju alla

(Mig
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Caulude $i$u juhataja.
I.

Üleüldised

p a l w e ja k i i t u s e

laulud:
Mummer.

1.
2.
3.
4.
5.

Kiitus? ja tänu laulud
Jumalateenistuse laulud
Palwe laulud
Hommiku laulud
To oma laulud сипе söömist

„

1—3
4— 5
6—7
8— 9
10—21

pärast söömist

22 33

6. Õhtu laulud
II.
1. Mristufc
2. Kristuse
3. ssriswse

34 36

K i r i k u - a a s t a p ü hade
süudimisc d)f jõulu laul
kannatamise laul suurel reebcl
ülcslõuviuist' laul

laulud:
37
38
39

4. Laulub Kristuse liivM

40—45

5. Kolmainu Imuala püha laulud

46—47

III.

J u ni a l a a r m u a u d i d e st:

1. Laulud Jumala sõnast

43—50

2. Ristimise laulud
Noore rahwa õnnistamise pühaks
3. Üleüldised laulud Jumala armuandidest
4. Püha õhtusöömaaja laulud

51—53
54
55—56
57—62

IV.

Kristlikust elust:

1. Patustpöörmisest
2. Pühitsemisest ja waimulikust wõitlemisest
3. Ristist ja rõõmust

63—64
65 (17
68 69

V. S u r m a s t , Ü l e s t õ u s m i s e s t ja i g a w e s e st e l u st:
1. Matmise laul pärast laste malmist
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Eaulu wiiside juhataja.
B. — Friedrich Brenner, Churalbuch für Kirche, Schule und
Haus, 2. Aufl., Dorpat, 1872, W. Gläsers Verlag.
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