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6. Wennad, öed! waat km önsad 
meie waesed olleme! Jummal tahhab meie 
möllad kustutada heldeste. Eks siis meiegi 
ka tahh^ teine teisel andeks anda? Leppi-
90 siis iggamees, kel weel wihha süddames? 
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Gott ist meitt Lied ic.7 Von Uetlerl. 

Loja au ja kitus. 
Ommal roifif. 

1. Nüüd jummalal ma tahhan laulda 
rõõmsast! ta walmistaud keik ilma maad 
ja taewast, ja keik, mis ligub taewa al. 

2. Kui ütleb ta, siis ilma maad jo wal-
mis; ja kassib ta: ei ennmn põlle tarwis, 
siis nende asse teadMatta. 

3. Ta wallitsus on selge au ja heldus; 
ja tössidus ja tarkus ning ka õigus on tem-
ma järge kinnitus. 

4. Kui rikkas ta! Üks önmstusse 
mcm! Jo algmissest meid önmstand tä 
waggi, ja õnnistab meid löpmatta. 



5. Mis taewa sees, mis ma peal ning 
ka merres, keik jummal naab, ja mis ka 
pimmedusses, se awwalik ta silma ees. 

6. Ta tunneb mind, ja minno õhka-
missed; uaab lito head tööd ja minno eksi-
tussed, ja aitab ikka heldest mind. 

7. Mis temma kaest mo ossaks peab 
sama, ja millal teal mo el!o peab löpma, 
keik lemmast seatud algmissest. 

8. Jah, frnno kaest keik ollen, jummal, 
sanud. Siis sago ka so nimmi auustud! 
Mo su sind kiirko iggawest! 

9. Kui illusad ja kaunid on so teud! 
Ka põrm ja tolm, mis alwaks kül saab pea
tud, so wagge meile naitwad. 

10. Jo kõrre seest so au kui peeglist 
paistab; mis mae peal, mis metsas, orrus 
kaswab, se juttustab so tarkussest. 

ir. Sa kastad maad, wiid meid hea 
rohhomale, ja pawad, õöd ja tarwidust 
sust same; oh, önsad on so allamad! 

42. Ei warblane so tahtmatta ei lan
ge; mis kardan siis, ehk aeg ka wahhest 
kange? Mo jummal ou mo karjane. 

13. Kui jummal mind siin issi tahhab 
hoida; siis naeran ma ma-ilma ning ka 
hauda, siis pörgo-haud! ma naeran sind. 
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Wenn ich, 0 Schöpfcr, deine Macht n. 

v o n  G e l l e r t .  

W i s i l :  S o  p o l e ,  i s s a n d ,  s ü d d a m e s t ,  n .  t .  f .  

1. Kui hakkan jarrelmötlema, mis 
woimust sul, oh jummal, mis armo, hel
dust, tarkust ka, sa naitad iggal aial; siis 
minna immetelledes, ei mõista, kuis sind 
tannades, sind pean kiitma loja. 

2. Mis silmad aoga nawad teal, se 
kulutab so auu, ja taewas sures kõrges 
seal, se kidab sinno noutt. Kes paikest 
senna üllendand? Kes auga tedda ehhi-
tand? Kes sadab tahhed wälja? 

3. Kes juhhatab teed tulele? Kes sa
dab wihma kõrgest? Kes annab joudo iU 
male, et se meid toidab rohkest? Sawag-
gaw jummal õlled se! Kui pilwed lahwad 
kõrgesse ni löpmatta so heldus. — 

4. Mis ial suur ehk weikene, keik as
jad sind ka kiitwad. Se keigewahhem us
sike ka hüab: kiitke lojad! Mind, ütleb 
pu ta illo sees, mind lonud jummal igga-
nes, keik rahwas kiitke lojat! 

5. Ja se, kes omma ihhoga so tahtmist 
tehha jõuab, se kes siin omma waimoga so 
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taewa riki nõuab, se tmttme on ennesel üks 
ellns mark siin ilma peal, mis näitab sin-
no surust. 

6. Mo hing siis kiitko löpmatta sind, 
kus ma kain ehk ollen! Sind kiitko keik 
ma - ilma ma! Ma - ilm, oh ütle Amen! 
Oh anusta nüüd jummalat! Oh teni om
ma issandat, ja loda temma peale! 

3. 

Der Herr hat allcö wohs gemachk?e. 
Rev. Ooms-Gcsangb. Nr. 180. 

Jesusse Kristusse ülLestousmisftst. 

r. Keik on nüüd jummal hästi teind! 
ta pühha nou on korda laind! ma-ilm ott 
haddast peastetud, ja Jesus jälle auustud, 
Halleluja! 

2. Ta wottis heldest süddamest siin kan-
natada meie eest; laks sanna kuuldes hau-
asse, ja sealt ta laab nüüd taewasse. Hal-
leluja! 

3. Oh risti-rahwas, wotkem ka ta 
jälgi möda astuda! kes temmaga siin kan
natab, se temmaga ka taewa saab. Hal-
leluja! 

4. Kes surma läinud meie eest on tous-
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nud jälle haua feest! Nüüd surma waggi 
kautud, nüüd meie lotus kinnitub! Hal
leluja! • . 

5. Ta jaab meil sõbraks taewaskt, km 
agga waggad ollerne; ja mis ta-sõbrad nut-
wad teal, kül tunneb temma sedda fedU 
Halleluja! e „ -

6, Au olgo, Jesus, sulle nuud, kes 
sa meil saatnud kallist hüüd! kes istud issa 
korgelkael, sul laulgo keige rahwa keel: 
Halleluja! 

4» 

Wie sanst flietzt mir mein Leben hin ,c. 

Rcv. Doms-Gcsangb. Nr. 467. 

Wagga risti-innimesse õnnest. 

1. Mis waikist eüo aian ma ni kaua 
kui ma ellan, kui minna agga holega end 
patto eest siin hoian, ei tühja mirte him-
musta, waid armastusse waimoga siin öi-
gust takka nõuan. 

2. Mo jummal on mo tede peal mo 
saatja ja mo kaitsja; ja igga pawaga saan 
teal ta armo uest mõista. Mind temma 
wäggi kinnitab, ja temma arm mul wal-
mistab keik, mis mul tõest tarwis. 



Z. Kui mind t.t arm siin römustab, ja 
murved mind ei waewa, ehk jummal mind 
ni õnnistab, et saan haid paiwi nahha; 
siis tunnen kites tannades, et temma ar
must üksines keik õnnistus meil tulleb. 

4. Ka hadda sees ei kanta ma omma 
julgust arra, ja kui mo waew mind panneb 
ka siin halledatztL nutma; siis issa waim 
mul tunnistab, et ta mind ikka armastab, 
sest lahhutllst siis tunnen. 

5> Kui ma-ilm omma nouuga mo us-
ko puab woita, ja minno südda tahhab ka 
jo patto pole põõrda; siis mind mo jnm-
mal kinnitab, mind nomib ja mind juhha-
tab, et ma saan jälle tele. 

6. Ma tean et mo õnneks se, kui issa 
tahtmist taidan; sest ussun minna kindlas-
te, et kui ma õigust nõuan, mul jummal 
annab joudo ka, nt tehha ja nt ellada, kui 
temma sanna näitab. 

7. Ja oh! mis rõõm mul snddames, kui 
ma head tehha jõuan! Mis rõõm mul, fui 
ma õigusses pääw päwalt kassun, kas-
wan! se hinge puhhitseminne, ja taewa 
pole joudminne, se teeb mo ello kalliks. 
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Herr,"M?Ä)e^meine Seele stiile?c. 

Rcv. Doms-Gcsaiigb. Nr. 344. 

Ristis ning kiusatusses. 
W i s i l :  K e s  j u m m a l c i t  n i  l a s s e b  t e h h a ,  n .  t .  s .  

1. Jummal, waigistä mo südda nt! 
Mo risti koorma õlled sa mul issi ftädnud 
ja heaks arwand, ja sinno nou on laitmat-
ta. Ei ja Mul kahjuks ühtegi; sa woid 
keik pöörda teiseti. 

2. Ka kitsa tede peäl rotid sinna mind 
ikka õnnistnssele, ja iggast waeroast kor-
jan minna suurt rahho omma hingele. Kül 
sedda otsa wimaks naän, kui agga surnul 
truiks jään. 

3. Oh, lasse mind siis rahhul olla, kui 
panned peäle kiusatust! So palwele woin 
siiski tulla, sa annad pühha kannatust; ja 
kes so tahtmist rõõmsast teeb, se ikka sinno 
holeks jääb. 

4. Mis tulleb meie õnneks tõest on en« 
namist meil teädmatta, ja oh kui rnmma-
lad on wahhest keik meie murred, nouud 
ka! Mis ükski tänna mõtlege, kül sünnib 
Home peage. 
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5. Sa jummal tunned üksnes selaest, 
mis minnul kassuks siin ja seal, ja sedda 
annab minnul heldest so helde pühha issa 
meel. Sest ütlen ma nüüd röömsasre: mis 
tahhab jummal, sündko se! 

6. Kül se tund jõuab ükskord katte, et 
sinnust saan tait õnnistust; sest sa wiid om-
ma palle ette keik, kes siin noudwad püh-
hitsust. Ja siis naad tundwad römoga, et 
sa neid saatnud armoga. 

7. Seal saan ma omma waewq kasso 
siis iggaroeste katte ka, seal laulan, tUn-
des kallist rahho, ka iggaroeste tannoga: 
mind issand ikka armastanb, ta on keik 
auga löppetand! 

Wie sicher lebt der Mensch k., von Gcllerk. 

Surinast. 
W i s j l :  O h  Z e s u s  K r i s t u s  t u l l e  s a ,  n .  t. s. 

1. Oh kuhho mõtleb innime? Ta ello 
on kui öiekl, ja siiski on ta kartmatta, ehk 
kül ta pattust pöörmatta. 

2. Kes noor, se ütleb: aega roeel! 
Mees lobab omma rommo peal', ja wan-
i«ad ikka mötlewab, meel aasta aega olle-
wad. 
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3. Oh arra ütle: eks ma na, et sur
ma kaes ma iggapa? Sest siis roast sur
ma malletad, kui sa sest targemaks ka saad. 

4. Siin murretsema peame, et taeroas 
önsaks saaksime; ja igga tunnike on teal, 
meil önnistusseks antud roeel. 

5. Surm roiib meid kohto ette siit; se
al touseroad keik meie süüd; need sallaja-
mad möltedke seal.iroroalikkuks tehhakse. 

6. Et surm nüüb allati so ees, siis ella 
waimo murre sees, ja katsu omma usko 
teal, kas ellaro ta ehk surnud roeel. 

7. Üks palroe ehk üks nutto heal, siis 
kui so hing jo kele peal, ei se te tihhe kor
raga so sübbant puhtaks, pühhako ka. 

8. Ja muub ei maksa loja ees, kui ag-
ga öigus sübbames, ja usk mis himmud 
sunetab, ja pühhab kombeb sünnitab. 

9. Ei hing sa pühhaks roaeroata, ka 
mitte ilma abbita; separrast kanna agga 
hoolt, siis aitab jummal omma poolt. 

10. Se üllem assi ilma peal, mispar-
rast olleb lobub teal, mis teeb, et surred 
önsaste, se on, et ellad pühhaste. 

11. Kes nisugguseks elluks teal end oh-
rorib, kui on aega roeel, paaro paroalt par-
remaks ka saab, se surma hästi malletab. 

12. Kas malletan ni surma ka? Oh 



issand jummal hallasta! Mo meie surma 
tulleta, et öppin sulle ellama. 

13. Mind lasse omma süddant ka siin 
truist labbi katsuda: kas temma sees on ar
mastus, usk, lotus, rahho, kannatus? 

14. Lass' mind sult armo palluda, ja 
patto wasto woitelda, et, kui surm tul-
leb minnule, so rahho jaaks mo hingele. 

7. 
©ott, beine ©üte reichk so roeit k ., von Gellert. 

.üks palwe-laul. 
W i s i l :  S o  p o l e ,  i s s a n d  s ü d d a m e s t ,  n .  t .  s .  

1. So heldus, jummal, üllatab ni 
ma kui taewa ülle; so südda ikka hallastab; 
ja sinno jõud ei lõppe;, oh helde, waggew 
issa sa, mind omma last nüüd kule ka, et 
tullen sinno palwel! 

2. Ei pällu ma suurt warrandust, ei 
ilma kallid asjo; mul auua agga tarwidust, 
et sest et õlleks pudo, ning tariust jummal 
tunda sind, ja Jejust, tut ka ennast mind, 
et hing woiks rikkaks sada. 

3. Suurt auu ma ei pällu ka, ehk kal
liks sedda peaks; mind pattust agga puh-
hasta, et ennast et te alwaks, niug sedda 
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auu anna mul, et armas ollen, jummal, 
sul, ja neil kes tõest waggad. 

4. Ei põlle ka pitk igga se, mis so kaest, 
jummal, ihkan, waid et ma ellus targaste 
so taewariki nõuan. Mo ello pawad on 
so kaes; mind lasse agga sinno ees, kui 
surren, armo leida! 

8. 
Rev. Doms - Gesangb. Nr. 434. 

1. Möttelge, oh risti-rahwas, waeste 
peale armoga; olge neile nende waewas 
ikka abbiks römoga l Sedda teggi Jesus 
Kristus, se ott siis ka meie kohhus; ja kes 
waesid awwitab, jummalat se auustab. 

2. Söötke neid kes nalga nawad, katke 
neid kes allasti, tehke lahti ommad maiad 
neil, kel asset kussagi; püüdke arraid rõ-
mustada, ja kes nõdrad toetada; andke 
waesel lapsel ka temma jaggo keelmatta. 

3. Ärge andke üksnes neile, kes teid 
wagga palluwad, ehk kes enne head teind 
teile, ja teil jälle tassnwad; püüdke keigel 
appi jõuda, tarwidust ka neile nõuda, kes 
siin nutwad sallaja, ja ei julge palluda. 

4. Ja head tehhes, arra kaeba, sedda 
koormaks arwades; au se on, kui sa naav 
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waewa wennal abbi otsides. Suur ja auu-
linne õlled, kui sa wennal appi tulled, il
ma kasso noudmatta, ilma waewa kart-
matta. 

z. Ja mis kallist römo tunned, kui sa, 
aitnud haddalist! Kui sealt römo heale 
kuled, kussa olliwaew ja rist, ja keik no-
red ni kui wannad sinno nimme õnnis-
tawad! Taewa römo tunda saad, kmwa-
list kui römustad. 

6. Jummal tassub sinnul jälle, mis 
sa teinnd teistele; joudo annab ta so töle, 
õnnistud on sinno tee; süddames sa tun-
ned rahho, teiste ju rest leiad armo, ja saad 
wimaks auuga ello kroni parrida. 

7. Ruttagem siis, et roeel aega, om-
mad annid jaggades! Same issa jure tae
wa, siis sealt leiame keik eest. Kuulgem 
waeste nntto-heale, hallastagem nende 
peale, jummal hallastab siis ka meie peale 
armoga. 

y. 

Lied von Münter. s. Doms -Ges. Nr. 437* 

1. Kes et anna wennal andeks, ei se 
andeksandmist sa; selle südda jaab siis ras
keks ellus nt kui surmas ta; ja ta patto 

wöllad tewad iggawest ta hingel' hawad. 
Hing, oh wotta arwada, kas woid sedda 
kanda ka? 

s. Ni kui jummal hallastades mei'ga 
wottab kannata, ni kui Jesus kannatades 
waenlaste eest pällus ka; nenda pean kan
natama, süddamest ta andeks andma, ja 
kes waeBlast õnnistad, õnnistust se katte 
saab! 

3. Wotta siis, mo hing, ni tehha! 
Leppi ikka römoga, arra wotta katte nah-
ha, egga wihha piddada, wihhamehhe eest 
waid pällu, head ka kurja eest tal tassu. 
Ja te sedda heldussest, röömsaste ja südda-
mest. 

4. Sedda, ni kui kohhus taita, aita 
jummal abbimees! Lass mind wihha was-
to seista walwades ja pälludes, lass' mind 
Jesust meles kanda, ja keik sinno holeks 
anda, mötteldes, et minnage issi ollen 
pattune. 

5. Taida mind, oh issand jummal, 
omma poia waimoga! Ja kui minna ig-
gal wennal andeks annan ramoga; anna 
siis ka minnul andeks, et jaan ikka sinno 
lapseks! Juhhata ka wihhameest, et to 
leppiks süddamest! 


