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feste I 62992664

Luk. 2 10. li
„Sest П)cmta, ma kuulutan teile suurt 

rõõmu, mis kõige rahwale peab saama. Sest 
teile on täna Taweti linnas Õnnistegia sündi
nud, kes on Issand Kristus."

1.

Wnsil: Jakobi taht tõuseb üles.
Tulge, lapsed, tulge, tulge! . x^XA^ у

Tulge waatma jõulu-puud) . .
Laulge rõõmsast', laulge, laulge: ,
„Kristus täna sündinud!" \\ И

Nüüd ta laudas sõimes magab,
Nõder laps ja wäetike; ”
Aga kallid annid jagab
Meil' seesama lapsuke.
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Ta on iseennast kinkin'd 
Meile Ärapeastisaks;
Seks on ta maailma sündin'd, 
Et meid patust lunastaks.

Karjatsed seal karja hoidwad 
Petlehema wülja peal;
Need seal ingli laulu kuulwad, 
Mis seal kõlab taewa all:

„Auu nüüd olgu Jumalale 
„Kõrges taewas ülewel!
„Maa peal rahu tulgu jälle, 
„Inimestest hea meel!"

„Täna on nüüd sündinud teile
„ Kristus Onnistegija;
„Minge Petlehemma, waatke,
„Saate teda leidma ka."

Põlwili ta ette heitke, 
Kiitke teda rõõmuga;
Tema armastab teid kõike, — 
Sest ta lapseks sündis ka.

Jõulu-puu on meil nüüd rõõmuks 
Põlemas ja säramas;
Suurem walgus taewariigis 
Jgawest' on hiilgamas.
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2.

Wiisil: Mu oma Sina oled.

Nüüd jälle kätte jõudnud 
See jõuku õhtule 
Ja meile täna sündin'd 
See jõuku lapsuke.
Oh wõta teda wastu^ 
Ta sõime juurde astu. 
Mu süda, maimus sa.

Oh jõua rutust' sinna 
Petlemma laudasse, 
Seal kaswan'd sulle täna 
Üks ilus roosile.
Ta hakkab armsast' õitsma 
Mc' waeste hingedel'.

See on see Jsai wõsu, 
See kallis Jesse juur, 
Tast tuleb hingel' kasu, 
Mis igawesti suur!
Oh minu hing! nüüd jõua 
Ja kallist rõõmu nõua, 
Mis igaweste jääb.

Oh hing! las oskad sina 
Ka sinna minna teed? 
Siis wõta püha kirja, 
See juhatab, küll näed. 
Oh ära enam wiida
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Siin patuorus aega.
Oh ruttu, ruttu nüüd!

See roosike, oh ime, 
Küll õitseb armsasti, 
Ja kallis eluwili 
Tast kaswab jõudsasti: 
Ta kannab taewa manna, 
Hing, wõta söö sest sina, 
Siis elad igawesll.

3.

Wiisil: Oh kuusepuu, oh kuusepuu.
Oh jõulupuu! oh jõulupuu! 

Küll armsasti sa hiilgad!
Su küljes küünlad sürawad. 
Ja jõulu-kmgid paistawad. 
Oh jõulupuu! oh jõulupuu! 
Küll armsasti sa hiilgad!

Oh jõulupuu! oh jõulupuu! 
S'ust igaüks saab rõõmu. 
Su juures lapsed laulawad, 
Ja rõõmsast' andeid ootawad. 
Oh jõulupuu! oh jõulupuu! 
S^ust igaüks saab rõõmu!

Oh jõulupuu! oh jõulupuu! 
Su walgus on nii hiilgaw! 
Weel hiilgavam walgus ükskord ees
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Meil kõrges rõõmsa taewa ;ees. — 
Oh jõulupuu! oh jõulupuu?
Su walgus on nii hiilgaw-

Oh jõulupuu! oh jõulupuu!
Nii haljas, roheline! * 
See taewa rõõmu tähendab, 
Kus igawest' kõik haljendab. 
Oh jõulupuu! oh jõulupuu!
Nii haljas, roheline.

Oh jõulupuu! oh jõulupuu! 
Sind Jesus meile toonud. 
Kes täna meile sündinud, 
Ja kallid annid kinkinud.
Oh jõulupuu! oh jõulupuu!
Sind Jesus meile toormd!

4.

Omal miisii.
Jesus on see jõulu anne 

Jumala see Isa käest) 
Ta on andja ja on anne 
Taewa Isa rüppe seest. 
Siin et tulnud Issand pilwes - 
Lapse kombel tuli Ta, 
Ja see ammust kuuldud Peastja 
Sündis nüüd, Halleluja!
Wölke siis, oh armsad lapsed,
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Öelge: meie eest, kes waesed, 
Tulid Sa sealt taewa seest, 
Peastma meid sest patu wäest;
Halleluja Jesusel'
Nüüd Ta armu-järje peal!

5.

Wiisil: Oh Jesus Kristus titte sa.
Su sõime juures seisame, 

Su ette waimus heidame, 
Sa kallis neitsi lapsuke 
Ja meie armas Jesuke!

Nüüd saadab Sinu sünd'mine 
Suurt rõõmu kõige ilmale, 
Nii kui see ingel ütles ka: 
„Teil sündind Õnnistegija.

Ja see teil olgu täheks ees: 
Laps magab laudas sõime sees. — 
Sest minge nüüd ja waadake, 
Mis kuulutatud teitele."

Inglite laulu kuuldi seal 
Petlemma linna wälja peal: 
„Auu olgu kõrges Jumalal', 
Ja rahu rahwal taewa all."

Ja wiimselt laulsiwad nad weel. 
Et „inimestest hea meel
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Nüüd Jumalal saab, olema." — 
Sest wõtkem kõik end' rõõmusta'!

Nüüd õnnistus meil' läheneb, 
Patt, kurat, surm ka taganeb; 
Herodes üksi ehmatab. 
Kui Jesu sünd'mist kuulda saab.

Ta kartus aga tühine, 
Sest et ju Issand Jesuke 
Ei sündin'd mitte kuningaks, 
Waid ilma Ärapeastijaks.

Nüüd wiimselt palun, Jesuke, 
Eh kuule seda hcldeste: 
Kui suren, wõta taewa mind — 
Kus inglitega kiidan Sind.

6.

Omal wiisil.

„Auu olgu Jumalal' kõrges!" sai inglitest lauldud, 
„Jesus on sündinud," saab täna ka meilegi öeldud! 
Rõõmsast' nüüd laulame ka
Ühtlasi inglitega.

Jesus tõi elu, mis imme' kaotan'd ära, 
Lunastas surmast ja lõpetas pattude kära. 
Peastis meid waenlaste wäest 
Ja tema pettuse käest.
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Kõik, kes ses orjuses ammugi ihkades oot'sid, 
Millal see abi neil' tuleks, mis peale nad lootsid, 
Kiitwad Ta wägewat nõuu, 
Andwad Tall' lõpmata auu.

Tänu ja kiitus Sull', wagede Issand Jehowa? 
Wõtku kõik keeled nüüd Jesnse nimel Sull' laulda 
Issand, oh kuule nüüd ka
Meiegi Halleluja?

7.
Wnstl: Kuldne õhtu päike.

Waata, laudas sõimes 
Hingab Jesuke
Wüga halwas mähkmes, — 
Meie armuke.

Ta suu alles wäike, 
\ Ei wõi rääkida;

. . / Ilma elupäike
' *x 'л On nüüd rammuta!

... ___ Ema süles magab
Wäeti lapsuke;
Siisgi Tema kannab 
Maad ja taewastge.

Inglid kuulutawad 
Rõõmu karjastel'. 
Kiites teada andwad: 
„Kristus sündin'd teil'!"
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See teil olgu täheks:
„Teie leiate
Teda sõimes mähkmes?" —
Küll on ime see! —

8. '

Omal wiisil.
Kui armsast' jõulupuu nüüd hiilgab, 

Ta paistus wäga kallis meil'!
Meid kõiki rõõmuga ta täidab, 
Kui ütleks: „Kristus sündin'd teil'!"

Kõik lapsed seiswad rõõmsal näol, 
Suu naerab, süda rõõmustab, 
Oh õnmst rõõmu kallil jõulul, 
Mis kõige waimu jahutab!

Wist inglid rõõmsast' tuppa tulid, 
Ja üksgi silm ei näinud ueid, 
Nad jõulupuu ees palwet tegid 
Ja teretasid lahkest' meid.

Me laste hulga peale waates
Nad ütl'id suure rõõmuga: 
„Meid armas Jesus siia saatis 
Teid õnnistama armuga!

Oh õndsad lapsed, õndsad wanad, 
Kes püha rõõmu maitsete! . 
Teil' jõulupühad wäga kenad, 
Kui karjastega ruttate
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Petlemma lauta Jesust waat'ma, 
Ja Teda kiitma, tänama —
Me tuleme teid siuna saatma
Ja walgust teile näitama!"

Suur walgus paistab jöulu öösel — 
Oh rõõmu, rõõmu patusteb!
Nüüd, lapsed, wennad, tõtke palwel, 
Sest Jesus toob nüüd elu teil'.

9.

Wiisil: Ma tulen taewast ülewelt.

Oh Pangem tähel ime-ööd. 
Mis saadab ära patu ööd: 
Üks ime-walgus walgustab. 
Et pime öögi päewaks saab.

See walgus tuleb taewa seest, 
Ta tõusmine on algmisest;
Sest tõstkem üles silmad, käed, 
Ja wõtkem käia taewa teed.

Oh igawene Isa, Poeg, 
Sa usklikkude taewa peig'! 
Kõik wõta Sina lunasta' 
Ja patu unest ärata'.
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10.

WM: Ma kiitlen ükspäinis neist wer. h. ehk 
omal wiisil.

Oh lapsukesed, andke nüüd Jesusel anu, 
Ke^ Dn triigi, arm tarkus ja nõuu; 
Ehk inglid küll kaunisti laulawad sealt, 
Ei Põlga ta meiegi waewalist healt.

Maailmas me oleme alles weel teel, 
Ja Siioni poole käib uskjate meel. 
Kus tuhat kord tuhanded laulwad kõik koos 
Üht laulu, mis kaunis, mis armas ja uus.

Kui tuleb aeg kätte, et lahkume siit. 
Oh õnne, oh rõõmu, mis meile saab siis— 
Kui taewasse lähme, jääb maha maailm, 
Kus waewas meid häda ja nutta sai silm.

11.

Omal wiisil.
Neil karjastel wäljal wist mure on käes, 

Et patuste^ lootus ei ilmu ju wäes.
Mis Abrami kinnitus, Isaki rõõm, 
Mis Jakobi julgus ja Taweti kroon. 
Ja taweti kroon.

Näe, taewas lööb walgeks, ja läigib kui päik'. 
Üks ingel neil' ilmub, sest ehmatab kõik;
Ta riided on walged, ta jume on helk,
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Ta särab ja hiilgab kui heledam wälr, 
Kui heledam wälk.

Ju kuumab kõik loodus see paistuse sees. 
Ja häkitselt seisab ta karjaste ees) 
Ta ütleb: miks kardate? lõpku kõik hirul, 
Teil' Kristus on sündin'd, oh waatke luis arm, 
Oh waatke mis arm.

Ka ingliga nähtakse pühade hulk', 
Kes Issandat kiidab, et appi meil' tuln'd: 
„Auu Jumalal' kõrges ja rahwal' hea meel:" 
Kes usust saab õigeks, sell' rahu on real, 
Sell' rahu on teal.

12.

Wiisil: Ma tulen taewast ülewelt 
Petlemma linna rutake, 

Ja weiste sõime waadake, 
Seal hingab teie hinge eht, 
Kes teie rõõm ja elutäht.

Kui leiad Jesust sõime seest. 
Ja palud teda südamest, 
Si!s sinu hing saab pühits'tud, 
Ja tema armus puhastub.

Kes nüüd ei otsi Jesukest, 
Ei palu teda südamest, 
Ei see saa ilmas õnnistust. 
Ei taewariigi Pärandust.
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Omal roiiftl.
Mis õnnis öö! 

Su sarnast 'polnud weel, 
Mis oleks patusel' 
Nii suure rõõmu rein'd, 
Et oleks Kristust nam'd.

Mis õnnis öö.
Su sarnast 'polnud weel!:,: 

Suur walgus sell',
Et läigib taewa all. 
Neil' waga karjastel' 
Petlemma wälja pääl 
Uks ingel ilmub seal.

Suur walgus sell'. 
Et läigib taewa all.

. See ütleb neil': 
Ei ole karta teil! 
Teil' Kristus sündin'd on, 
T'ast tuleb rõõm ja õnn.

Ta Petlemmas 
Nüüd magab sõime sees.

Nad kuulwad ka 
Inglite laulu healt, 
Mis kõlab taewa all: 
„Auu olgu Jumalal', 
Ja rahu ka maa peal." 

Nii kuulwad nad 
Seal ingli laulu healt.
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14.

Wrisil: Rõõmuga mu süda hüppab.
Olge rõõmsad, inimesed, 

Wanad, noored, wäetimad, 
Olge rõõmsad, kõik, kes waesed, 
Wiletsad ja eksijad!

See on saanud inimeseks, 
Kes on teinud taewa, maa. 
See on sündin'd lapsukeseks. 
Kes ju kannab ilmamaa.

Rõõmu healed taewaid täirwad, 
Jndlid lailwad koorides: 
Kummardades maha hcitwad 
Isa auujärje ees.

Armastus on ilmsiks saanud 
Jumalikus armu-wäes;
Jõulu öö on ilmutanud 
Seda armu Jesuses.

(Inimene, eks sa mõista, 
Miks kõik inglid laulawad? 
Miks sa tahad tummalt seista. 
Ja ei kiida Issandat?

Ons su silmad kinni kaetud? 
Wõta kate ära eest!
Sulle on suur anne antud 
Jgawese Isa käest.)
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15.

Wnsil: Ma tulen taewast üleivelt.

Oh kallis jõulu lapsuke!
Nüüd Sulle kiitust laulame: 
Sa meie õnneks sündinud, 
Sest saame patust peastetud.

Sind algusest ju oodeti, 
Ja sinu peale loodeti, — 
Sind kaua aega ihkasid 
Kõik wanemad ja prohwetid:

Oh et see Issand Siionist 
Meid tuleks peastma armulist'. 
Et meile temast abi saaks, 
Siis Israel küll rõõmustaks.

Nüüd on meil käes see armas aeg, 
Et Sina, kallis Isa Poeg, 
Meid oled tulnud aitama, — 
Ka wõtsid ilma sündida.

Sa hingad laudas sõime sees, 
Halw, wilets, waene mähkmetes. 
Et sa end nõnda alandan'd, 
Meid oled wäga ülendan'd.

Su päralt taewas on ja maa, 
Nüüd laudas aset wõtad Sa: 
Sind auustakse inglitest, 
Nüüd imed ema rindadest.
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Sa waesust, risti kannatad, 
Kes kõik maailma rõõmustad 
Sa inimeste Peastjaks said. 
Ja siisgi on sul põlgajaid!

Oh armas helde Jesuke, 
Mind aita ise Heldeste, 
Et ma Sind wõiksin armasta, 
Ei mitte enam kurwasta'.

Et Sa mind pead armsaks weel, 
Seepärast rõõmus on mu meel: 
Oh Issand! Su arm seda teeb. 
Et minu süda rõõmust keeb.

Su päralt, Issand, olen ma, 
Su omaks tahan jääda ka 
Siin, kuni elan ilma peal. 
Ja igawest' ka taewas seal.

Halleluja, Halleluja!
Nüüd laulan õndsa rõõmuga. 
Auu, kiitus olgu Jesusel', 
Kes õnnistust on toonud meil'

16.

Omal untsil.
~ Püha öö!
Õnnistud öö!
Kõik on maas rahu sees, 
Josep walwab ja Marial weel
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В ingab Jesuke põlwede peal. 
?aga patuste rõõm! :,:

_ Waikne öö!
Õnnistud öö!
Ingli heal wülja peal
Laulab hõiskades: Auu Jumalal'! 
Annab teada seal karjastel' ka: 
Kristus sündinud teil'!

17.

Omal musil.
Keda inglid kõrgest 

Lauldes kiitwad järgest', 
See on meile ilmun'd, 
Meie wennaks tulnud.

Inimeseks saanud, 
Meile rahu toonud, 
Armllst ennast kinkin'd. 
Laudas sõimes sündin'd.

Halw Ta oli ilmas, 
Põlgtud kõigi silmas, 
Wiimaks ristis suri. 
Meile Peastjaks oli.

Laulge rõõmsast', keeled. 
Südamed ja meeled: 
Rõõmu-riiki lähme, 
Hingamist seal saame.
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Ingli hulgad iaewas, 
Rahwas ilma waewas, — 
Rõõmsast' kiilust andkem, 
Halleluja laulgem!

18.

Wnsil: Seda kallist armu sõna.
Waata armust meie peale. 

Püha jõulu lapsuke!
Kuule meie palwe Heale: 
Wõta meid su armule.

Sina olid meie pärast 
Wäeti laps ja nõdruke s 
Tahtsid kõiki ilma kärast 
Lahti peasta, armuke.

Lase meid nüüd usus waata 
Sinu lapse põlwe peal';
Wõta armust kaugel' saata, 
Mis ei taha Sinu meel.

19.

Wiisil: Oh Kristus, Lunastaja.
Üks ime-walgus paistab

Petlemma wälja Peal, 
Ja karjastele kostab 
Üks armas laulu heal:
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„ Auu olgu Jumalale!
Ja rahu ka maa peale
Ja rahwast hea meel!"

Suur rõõm on osaks saanud 
Nüüd meile kõigile;
Mis karjastel' kord öeldud —
Ka meile öeldakse;
Taweti linnas^ täna 
On sündin'd Õnnetooja — 
Nüüd sinna rutake!

20.

Wiisil: Hoia meid ja õnnista.

Jõuku aeg on jälle käe, 
Kallis õnnistuse päe' 
On nüüd meile ilmunud: 
Jesus ilma sündirmd.

Ta toob meile rahu nüüd, 
Tasub ära meie süüd;
Sest nüüd olge rõõmsad kõik, 
Noor ja teema, suur ja teüik'.

Kiitus olgu südamest, 
Jesus, Sull' Su armu eest, 
Et Sa taeteast maha tuln'd, 
Meile Lunastajaks oln'd.
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Halleluja laulame 
Sulle, armas Jesuke! 
Sinu lapsed oleme, 
Sest Su juurde tuleme.

21.

Wiisil: Jesus tule minule.
Jõulu öö, oh püha^ öö, 

Sinust ilmub armu töö! 
Isa, kes mind armastanud, 
On meist Poja peastjaks andn'd

Kes mind põrgu wõimusest 
Ära peastnud igawesst, 
Et nüüd wõime Tõõnntga 
Taewa riiki pärida.

Ilma rõõm on tühine, 
Nii kui auur la^eb laiale, — 
Jõulu rõõm on tõsine — 
Ei see lõpe täige,

Tõest', nüüd on meil armas aeg. 
Sest et Isa ainus Poeg 
On nüüd inimeseks saan'd. 
Ja meid patust lunastan'd.

Sest nüüd kiitkem südamest 
Kallist jõulu lapsukest, 
Kes on sündin'd ilmale, 
Onne saatma kõigele.
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22.

2Biifil: Armas Jcsus, arvita.

Süda, ärka üles tõeSf, 
Kuule inglid laulwad taewas.: 
Auu nüüd Isal' igawest'. 
Kes neil' waestel', kes on waewas, 
Oma armsa Poja andnud, 
Keda Maarja ilmal' kandnud.

Tänagem nüüd Jumalat, 
Kes on^meie armas Isa, 
Kiitke Õnnistegijat, 
Tema armust saame osa. 
Auu ka pühal' Waimul' olgu, 
Tema walgus meile tulgu.

23.

Wiisil: Ma tulen taewast ülewelt.
Nüüd on see õige rõõmu aeg. 

Et Jesus, Kristus, Isa poeg 
On inimeseks sündinud. —' 
Nüüd meie häda lõpetud.

, Oh waat', mis ime-asi see, 
Õö walgeks saab kui selge päeh 
Suur walgus paistab taewa all, 
Mis tähte walgust wõidab teal.
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See jõulu öö ott ime-öö. 
Mis toonud Isa armu-töö; 
See walgus on nii suureks läin'd, 
Et karjatsed on kartma teind'.

Sest öösel tuli ilmale
See õige elu-päikene
See helkjas täht nüüd Jakobist 
On meile tõusnud. Paistab tõest'.

Oh ime-öö, sääl ingli-koor 
Toob sõnumit, mis rõõmust suur, 
Et nõder laps sääl sõime sees — 
On kõige ilma abimees.

Nüüd õndsaks saada wõib maailm. 
Et armastust näeb iga silm;
Kes Jesust wastu wõtab tõest', 
See peaseb patust, põrgu wäest.

Sest kiitkem teda rõõmuga, 
Ja laulgem ingli kooriga: 
„Auu olgu taewas Jumalal', 
Et rahu on nüüd ka maa peal."
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Wiisil: Küll wagade elu siin seest pidi hiilgab.

„OH armastus!" kes tulnud patuste juurde. 
Kes taewast on jätrrud, ning sõirnesse läinud; 
Kes tuli, et mina, kes kuri, ei sure, 
Ehk ma küll järgesti siin kurja teed käin'd. 
Ma armastan Teda 
Ja unustan häda.
Sest armastus waatab kui eina mu peale, 
Ning armastus kuuleb mu kaebtuse heale.

Su arm on nii pala, et Sa minu pärast, 
Kõig' suuremat imet siin ilma peal rein'd: 
Arm tõi Isa sülest Sind, ning rõõmsast taewast. 
Arm on ka rohkesti küll walu Sull' tein'd. 
Nüüd Jumal on liha, .
Ja kustutab wiha. 
Nüüd patused puhtad ja wangid ou peasnud — 
Kes nuttes mu Jesust seal sõimes on näinud!

Mu Jesu arm katab kõik mu suured patud, 
Sest sõimes on puhtus, kust puhtust ka saan; 
Ma tunnistan selgest': ei head ma teinud, 
Waid kõigest mp tegudest kurja küll näen: 
Et aga mu Jesus 
Nii waene on sõimes, 
See teeb mind, kes kölwatu, Ta weres puhtaks. 
Sest laulan ma rõõmsast': Mul Jesus on peastjaks.
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25.

Omal wiisil.
Kiida nüüd Issandat, minu süda' 

Ma kiidan teda surmani;
-Kuni mul elu saab ilmas olla, 
Siis laulan ma tall' otsani. 
Kes mu eest sündis ilmale, 
Auu kiitus olgu sellele.
Hallelusa! Halleluja!

Kiida nüüd Teda, sa usklik sugu. 
Sest suur on Tema armutöö.
Hõiskage kõik, kell' on elu-õhku: 
Aun olgu Jesu nimele!
Ta on meid peastnud patu wäest. 
Ja surmast, põrgu wõimusest.
Halleluja' Halleluja!

26.

Omal wiisil.
Immanuel, see Issand nüüd, 

On meie liha sees:
Immanuel toob taewa hüüd, 
Ja elab meie sees. • 
Nii Jumal ilma armastan'd 
Et oma ainu Poja meil' 
On ilma sisse läkitan'd, — 
See on wast arm, 
See on mast armu meel?



— 27

Oh jumalikku halastust, 
Mis nõudis igawest' 
Meil saata hinge õnnistust 
Ta Poja sündimisest. 
Nii Jumal ilma armastanid, 
Et oma ainu Poja meil' 
On ilma sisse lükitan'd, 
See on wast arm. 
See on wast armu meel! —

27.

Omal wiisil 
ehk: Ma kiitlen ükspäinis neist wer. h.

„Oh lapsuk'sed, tulge, oh tulge nüüd kõik. 
Ja rõõmuga waatke, mis auustuse läik 
On taewa all. — Inglid ka hõiskawad seal: 
^Auu Jumalal' kõrges, ja rahu maa peal!" 
,, „OH waatke, seal sõimes on põhkude peal 
Üks mähitud lapsuke magamas teal. 
Ta ilusam inglitest näha seal tõest' — 
Ja peastab meid surmast ja kuradi käest.

Ta magab seal heinte ja hõlgede peal, - 
Maria ja Josep, need walwawad seal. 
Ja karjatsed põlwili maas on Ta ees, 
Neil südamed tuksuwad täis õnne sees.

Oh lapsuk'sed, langege põlwili ka, 
Ja tänage Jesust, et tuli teil' Ta, 
Ta poole nüüd tõstke kõik südamed, käed — 
Ja kiitke ka Teda kõik inglite wäed.
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Oh Wõtn ttt'e südamed ohwriks see eest, 
Et patust ja surmast ja kuradi wärst 
Sa, Jesus, meid peastnud, ja õndsaks meid tein'd 
Ja waewa ja surmagi meie eest läin'd.

28.

Wiisil: Kui unest üles ärkan. 
м Müüd waikselt läbi maade 
Üks armas ingel töeb;
Ei üksgi näe küll teda. 
Ta siisgi kõiki näeb.

Ta elupaik on taewas, 
Seal on ta isamaa;
Ja wahest siin maailmas 
Ta käib kui tarwis ka.

Ta tuleb iga tuppa, 
Kus on üks hea laps, 
Kes to alternate sõna 
Heal meelel kuuleb ka.

Ta mängib lapse seltsis 
Siis armsast', tasasti. 
Ja on ka temal' abiks, 
Et õpib jõudsasti.

Ka öösel, kui laps magab, 
Ei ingel lähe sealt, 
Waid hoolega ta toaltoab, 
Ja hoiab kahju eest.
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Kui hommikul ta ärkab, 
Siis ingel teretab — 
Kui laps sest aga märkab — 
Siis rõõmsast' naeratab.

29.

Omal wiisil.
Waikne öö, õnnistud öö! 

Kõik on maas, rahu sees; 
Josep walwab ja Marial weel 
Hingab Jesuke põlwede peal;

Maga patuste rõõm!

Waikne öö, õnnistud öö!
Ingli heal wülja peal 
Laulab rõõmust'es: Halleluja. 
Annab teada karjastel' ka: 
:,: Kristus sündinud teil! :,:

30.

Wiisil: „Ärgake!" nii mähid hüüdwad.
Ristirahwas! kandle wõtke. 

Ja Issandale wastu tõtke, 
Kes lunastust toob ilmale. 
Onnis öö on ilmal' ilmun'd 
Sest ingel ütleb: Jesus sündin'd, 
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Ta inimene nii kui sa. 
Sest ingli hulgaga 
Nüüd toota hõisata: 
Halleluja!
Kõik ilmamaa
Nüüd hüüdke ka:
„Auu Jumalale otsata."

Rõõmu healt on kuulda taewast. 
Kõik Pühad inglid laultoad rõõmsast' 
Petlema waikse toälja peal: 
„Auu olgu kõrges Jumalale 
„Ja rahu tulgu maa peal' jälle, — 
„Ning inimestest hea meel!" 
Oh hing, siis toõta ka
Issandat tänada. 
Kes sind heldest' 
On armastau'd 
Ja lunastan'd 
Ning taewa ukse lahti tein’b.

31.

Omal wiisil.

Nüüd toöin ma rõõmsast' taeroa rõõmu loota, 
Et Jesus minu armsam sõber on;
Ma tahan usus seda päewa oota, 
Mil paradiisis antaks' elu-kroon.
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Kõik inglid, kes seal taewas röõmustawad, 
Need ammu juba ootawad ka mind- 
Kõik usklikud mind siin ju armastawad — 
Mil saan ma nende seltsis näha Sind? !

~ Tõest', magus rõõm ja õnnis hõiskamine 
Saab siis, kui inglid taewast tulewad. 
Mind Sinu juurde wiima, Jejukene - 
Kus need laulud armsast' kõlawad.

32.

Wiistl.' Rõõmuga mu süda hüppab.
Kõrges taewas õndsas rõõmus 

Pühad inglid elawad.
Sealt ka meie armas Jesus 
Meie lapsi maa peal näeb.

Tema kuuleb nende palwed. 
Kes Ta poole hüüawad' 
Tunneb ära nende mõtted, 
Ja neid kaitseb armuga.

Annab oma armu käega 
Kõik, mis ial tarwis neil', 
Kaitseb oma ingli wäega. 
Et ei sünni kahju meil'.

Ütelge nüüd kõigil' lastel'. 
Et neil isa taewas on, 
Kes siin annab armu waestel', - 
Eks see ole arm ja õnn!
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Kõikidele head ta Pakub, 
Peastab hädast, waewast ka, 
ZViimaks üles tacwa kogub, 
,Kus on rõõmu lõpmata.

Lapsi Jesus ise kannab
Oma armu käte peal. 
Ja neil rohkest' rõõmu annab 
Paradiisis, isamaal.

Kuulge, lapsed, kuulge, kuulge: 
Jesus on nüüd teie õnn!
Tulge tema juurde, tulge: 
Temal on sest selge rõõm.

33.

Wiistl: Näitaks fee ka wahest nõnda.
Karjastega tahan minna 

Maimus nüüd Petlemma linna 
Waatma seda püha last, 
Kes on meile sündin'd wast.

Inglitega tahan laulda, 
Jumalale tänu anda, 

■ Kes me peale halastanud 
Ja meil oma Poja andn'd.

Tarkadega tahan jõuda
Ja sel' lapsel' andid anda; 
Muud ei ole anda mul — 
Südant, Jesus, annan Sull'.
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Mariaga tahan mina 
Rõõmsast' kiitus laulu laulda. 
Kui ma mõtlen selle peal': 
Jumal saanud lihaks tea!/"

Sinu seltsis, armas Issand, 
Pühitsen nüüd jõulu pühad; — 
Wõta minu südame
Oma sõimeks, Jesuke!

34.

Wiisil: Nüüd ristirahwas laulage.
Nüüd kütte jõudnud jõulu õö 

Ja küünlad hulgal hiilg'wad: 
Nüüd jõulu laulu lauldakse: 
Noor, wana Jesust kiitwad. 
Et Ta on ilma sündinud. 
Kui ammust ette kuulutud 
On prohwetite läbi.

Nüüd wõtab wastu patused 
See jõulu lapsukene. 
Ja juhatab neid taewa teeb, 
See fyctbe Jesuke.
/•Q rõõmu toob nüüd kurwadel'' 
Ja toetust neil' nõtradel' — 
On walgus pimeduses.

Nüüd Jakobi täht tõusnud on 
Ja paistab heleduste;
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Sest tuleb ilmal' rõõm ja õnn 
Ja rahu südamesse.
Kes surmawarjus kõndinud, 
Ja patu wangis öhkanud. 
Need peastetud nüüd saawad.

85.

Wiisil: Jumal, roägero walitseja.

Kiitkem Issanda suurt armu, 
Tundkem tema armastust! 
Laulgem Temal' rõõmu laulu 
Teie, kes Ta omadus;
Ta on wäga armuline — 
Tema arm on igawene!

Ta meid tundis enne ilma, 
Oma lapseks walitses.
Ta meid wöttis oma hõlma 
Armu läbi Kristuses.
Tema arm on imeline — 
Kiitkem Tema püha nime!

Jõudkem Tema pale ette 
Kiites, lauldes, hõisates; 
Õnnistus meil saanud kätte — 
Kummardagem Tema ees. 
Püha, püha, püha laulge. 
Halleluja Jumalale!



35 —

Wötkem nüüd ka Jesust kiita. 
Kes on meile sündinud;
Wötkem Temal' rõõmsast' laulda, 
Teie tema lnnastud.
Tulge Tema sõime juurde — 
Löppen'd teie waew ja mure.

, Jgawest' Ta heldus kestab, 
Ei see lõpe talgi;
Suure armuga meid aitad
Elust läbi surmani,
Ja kui wiimne tund meil' jõuab, 
L>iis meid oma riiki nõuab.

Jgawest' seal saame kiitma
Teda püha seltsiga;
Jgawest' seal saame laulma
Kõigi ingli hulgaga:
„Auu nüüd olgu Jumalale! 
Kiitus olgu Jesusele!"

36.

Wiisil: Nüüd kiitku kõigest südamest.
№ kiidan suust ja südamest 

Sind, armas Jesuke!
Et Sina suurest heldusest 
Meil' sündsid ilmale.

Sa, Jesus, oled elu-kaew. 
Kust õnnistus meil' keeb:
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Su läbi lõpeb patu waew. 
Su arm meid õndsaks teeb.

Miks olen kurb ja mures weel 
Mu patu pärast siin? — 
Nüüd saagu rõõmsaks minu meel, • 
Ja lõppegu kõik piin?

Mu süda, hüppa rõõmusteks, 
Ja kiida Jesukest!
Kes omas suures helduses 
Sind veastnud pattudest.

37.
Wiisil: Oh wõtke Jumalat.
Mu juurde, Jesus, jää. 

Siis kui ma öösel magan. 
Ja oma armuga 
Mind kaitse, kui ma hingan. 
Kõik kurja keela Sa, 
Et rahu saaksin ma. 
Mind roota kaitseda. 
Mu juurde, Jesus, jää!

Mu juurde, Jesus, jää, 
Kui hommiku ma tõusen, 
Ja püha kotta laeti, 
Kus sinu sõna kuulen. 
Mind hoia alati 
Siin ikka truuduses
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Ja seks mind juhata. 
Mu juurde, Jesus, jää!

Mu juurde, Jesus, jää, 
Kui pean risti kandma; 
Kui on ka raske see. 
Ei siisgi ma ei karda. 
Kõik waewa higi Sa, 
Mu silmist kuiwata, — 
Mind armsast' kinnita — 
Mu juurde, Jesus, jää!

Mu juurde, Jesus, jää. 
Siis kui maailmast lahkun, 
Ja armsad söbradgi 
Kõik siia maha jätan. 
Et ma ei kurwasta, — 
Mind taewa kanna Sa. 
Seal laulan rõõmuga: 
Mu juurde, Jesus, "jääb.

38.

Wnsil: Ma tulen taewast ülewelt.
Kui keisri Augustuse käest 

Läks sõna wälja suurest mäest, 
Et kõik maailm saaks kirjutud, 
Ja rahwas üles arwatud.

Siis sellel seatud ajal meel 
Ka Joosep, Maria läksid teel'
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Petlemma poole minema, 
Et üles kirjutud saaks ka.

Nad teadsid küll, et ligi päew. 
Mil tõotus jn tõeks lääb. 
Mis ingel öelnud Marial', 
Et pidi saama käima peal'

Ja Poja tooma ilmale,
Kes on see Issand Jesuke, 
Kes peastab rahwast pattudest. 
Ta kuningriik jääb igawest'

Pea lõppes ära nende tee
Ja pime öö ehk oli käe. 
Kui jõudsid Petlehemma teal, 
Paks rahwas täitis majad seal.

Wist palusid nad mitme käest. 
Et ruumi saaksid ka seks ööks, 
Wõis saada küll neil' näidatud, 
Et majad kõik ju täidetud.

Ju pidid jääma uulitsal'
Et wäga hilja tulid teal, 
Siis weel üht aset leiti seal 
Petlemma laudas põhu peal.

Ei olnud neil seal küünla tuld, 
Ei tulnud Marial seal und, 
Sest et ju oli kätte tuln'd
See mahasaama aeg ja tund:

Siis tõi ta Poja ilmale, 
Kes Jumal on ja inime,
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Зй mähkis teda sõime sees.
Nii hingas Looja looma ees.

Need karjatsed seal wälja peal 
Kes oma karja hoidsid teal. 
Wist kõnelesid Messiast, 
Kes tõotatud Petlemmast.

„ Suur walgus kumas taewa all. 
Üks ingel ilmus nagu wälk
Ja kuulutas neilsirõõmuga:
„Teil' sündin'd Õnnistegija!"

„See olgu Teile märgiks ees, 
„Et laps seal magab sõime sees/ 
„See armas Issand Jesus Krist', 
„Kes saadab rahu igawest'." '

Kui nendel rõõmusõnum käe'.
Ei ingel kauem sinna jää. 
Ei näe nad enam teda teal, 
Waid kuulwad healed taewa all.

„ Oh ime öö! — nad kuulsid seal 
Üht wäga armast laulu healt. 
Mis kõlas kõrgel taewa all: 
„Auu Isal', rahu ka maa peal!"

Kõik maailm sai sest rõõmustad. 
Et pidi saama peastetud, 
Sest taewa auu-järje pealt 
Poeg Isa sülest tuli sealt.

See oli tõest' üks õnnis öö. 
Ja imeline armu töö,
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Et Jesus tuli ilmale. 
Siin armu naitma kõigile.

Ta on nüüd meie armu juur. 
Sest meie jõulurõõm on fuuT; 
See olgu meie jõulupuu, 
Sest laulgu rõõmsast' meie suu

Kes ei näe Jesust sõime sees, 
Ei palu teda silmamees, 
See on üks pime wilets mees, 
Tal igawene piin on ees.

Kes siin maailmas silma mees 
Nüüd otsib armu Jesu ees. 
See ükskord üles taewa lä'eb, 
Kus igaweste rõemu näeb.

Kui ükskord taewas käriseb, 
Kõik maailm kaob, müriseb, 
Siis uskjad lähwad rõõmuga 
Siit taewa ingli lauluga.

39.

Wiisil: Ma tulen taewast ülewelr.

Nüüd on see aeg, et lauldakse: 
Auu meie armsa Pcastjale!
Immanuel, Maria poeg, 
On sündin'd, nüüd on armas aeg!
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Petlemma linn, ser on see koht, 
Kus juhatab meid tema täht;
See koht on waene, waesed ka 
On need; sinna tõttawad.

Ka waene on see lapsuke, 
Ep ole uhkust Temale;
Mu nõtrus Teda nõdraks tein'd. 
Mu eest on tema sõime läin'd.

Mis seda teinud on armastus: 
See on mu suureni õnnistus, 
Et Jesus armust sündinud, 
Kes ussi pead on rõhunud.

Mu hing, maailma jäta nüüd. 
Ja põlga tema wale-hüüd, , 

. Sul kallis olgu südames
Su Jesus, nii kui sõime sees.

40.
Omal wiisil.

Kaunis on Issand 
Ilma Lunastaja, 
Jumala ja Maarja Poeg. 
Mul oled armas. 
Mul oled kallis. 
Minu hinge rõõm ja õnn!

Ilusad metsad. 
Ilusamad wäljad
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On küll kewade ajal.
Jesus ilusam,
Jesus nägusam, 
Ta kurwa südant rõõmustab.

Hiilgaw on päike, 
Ja öösel kuu läige, 
Ka tähed küll sürawad: 
Jesus on hiilg'wam, 
Jesus on puhtam 
Kui ingli hulgad laewas seal.

Hõbe on kaunis 
Kuld on küll kallis, 
Kallid kiwid ilusad: 
Siisgi üürike 
Nende itufe; — 
Jesu auu jääb igawesll.

Armsad on lilled, 
Armsamad lapsed 
Oma noore ea sees.

- Lilled närtsiwad, 
Lapsed kord surewad, — 
Jesus elab igawesll.

Kõik, mis on ial 
Taewa ja maa peal 
On kõik loodud sinu wäest. 
Kõik sind kiidawad, 
Kõik sind tänawad, 
Kallis, armas Jesuke.
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Ja sa oled küll 
Nüüd taewas ülewel 
Inglitest ja pühadest auusiud. 
Meiegi julgeme 
Tulla su palwele: 
Maata armsast^ meie peal'.

Kui ükskord suren, 
Su juurde tulen 
Siis, kallis Issand, rõõmuga. 
Ehk lõhkeb süda, 
Sest 'pole häda, — 
Sa aitab siis ka armuga!



Und susist.
1. Ajar. 29, 15.

„Issand, õpeta meid meie päewad Mes 
arwama, et meie tarkust südamesse saame."

Täna on esimene uue aasta päew : Jumal 
on oma armuga meid siiamaale aitnud. Täna 
sai meie Äralunastajale see nimi: „Jesus" an
tud, ja selle kalli Jesuse nimega hakkame täna 
uut aastat. Oh Issand, aita seda ka armust 
lõpetada!

41.

Wiisil: Nüüd kiitku kõigest südamest.
Oh laulge rõõmsa healega, 

Kõik rahwas laulge!
Siit saadik Jumala armuga
On aitnud Heldeste.
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Sest wana aast' on mööda lätnd'. 
Uut annab Jumal ta.
See, kes meil waual head teiifb 
Meid aitab uuel ka.

Suur imelik on tema auu, 
Suur wõimus temal ka.
Maast, taewast paistab tema nõuu 
Küll imeks igapäew.

Ta on meid toitnud armuga - 
Suur kiitus temale!
Ta laskis tööd meil sigida, 
Ja hoidis terwise.

Küll mitmest hädast, ristist ka, 
On tema awitan'd. 
Ja oma kalli sõnaga
On ta meid rõõmusta-nd'

Oh helde Jumal ülewel!
Oh aita ikka weel. 
Et uuel aastal kõikidel 
Ka oleks rõõmus meel.

Su sõna jäta ikka meil', 
Et ta meid rõõmustab, 
.Kui kurb on waewas meie meel' 
Ja patt meid hirmutab.

Oh helde Jumal, õnnista . 
Kõik meie ülemad,
Et rahu näeks ka meie maa, 
.Kru õigust mõistawad.
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Kõik neil', kes ial wanemad. 
Ja meile marjuks on 
Kes sinu tahtmist tegewad, 
Neil olgu rõõm ja õnn.

Kõik rahwast, Jumal, õnnista. 
Ja tee head kõigile, 
Et wilja kannaks meie maa. 
Et kõlbaks meie töö.

Oh Jumal, Jumal, hoia sa 
Meid kurja tegemast!
Su poole oma armuga 
Meid tõmba wägewast'.

Meist kaugel olgu nälja heal, 
Ja sõja häwitus;
Suur rahu olgu ilma peal, 
Ja hea terwidus.

Siis aasta aasralt läheme 
Su poole edasi.
Kui hinge wõtad taewasse, 
Siis waew jääb tagasi.

Siis elame seal muutmata 
Su auu-riigi sees. 
Ka näeme Sind ka lõpmata 
Su taewa walguses.

Anton Hindrik Lükke. 1769.
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42.

Omal rviisil.
Laulge Sell' Issandal' 

Inimesed, inglid ka.
Kõik wana on nüüd mööda. 
Saab uus meil kätte jõudma 
Sest nüüd kõik uued keeled, 
Ka lauldes tõstke healed. 
Isal' auuks. 
Pojal' rõõmuks. 
Kõik, mis elab, 
Kõik, mis liigub. 
Laulge kõik Halleluja!

43.

Wnsil: Mu südant annan kõigest mäest.

Uut aastat meie hakkame
Nüüd, Jumal, sinuga 
Ja südamest Sind kiidame 
Nüüd rõõmsa lauluga.

Meil' suurest armust annad nüüd 
Uut aastat armuga, 
Oh Wõta meie wanad süüd 
Meil' andeks anda ka.

Sind lapselikult palume: 
Truu Jumal, ole Sa
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Sel aastal abiks meitele 
Su end'se armuga.

Oh anna oma õnnistust 
Meil' uuel aastal ta;
Meist pööra ära õnnistust 
Meid aita armuga.

Nüüd rõõmustame südamest 
Su Isa heldusest
Ja kiidame Su armu eest 
Sind nüüd ja igawest'.

44.

Wiisil: Nüüd ristirahwas iculüge.
Kõik ilma aega oled Sa, 

Oh Jumal! ette näinud; 
Ja nõnda seda aastat ka, 
Mis jälle kätte tulnud: 
Mis selle sees saab olema, 
Ehk mis saab ette tulema, 
See on Sul, Jumal, teada.

Su juures 'pole ial muud 
Kui üksnes arm ja heldus 
Kõik aastad ja kõik päewad, kuud 
Sa pead õiges korras.
Kõik, mis Sa teed, on ikka hea. 
Ehk meie sagedast' ei tea — 
Et kõik meil' kasuks tuleb.
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Kui toana on ju see maailm, 
Ei ole meile teada;
Ehk näeb küll teda meie silm, 
Mis sina toõtnub seada: 
Et rahtoas tuleb, läheb siit — — 
Üks lõikus ja üks surma-niit 
Käib ühest aastast teise.

Küll mööda läinud aasta sees 
On tuhanded siit läinud;
Kas head ehk kurja leidsid ees — 
Ei ole meie näinud!
Nad on nüüd, Issand, Sinu ees 
Ja igaühel palk on käes — 
Nii kudas keegi elan'b.

Üks Jumal elab igawest'. 
Oh rahtoas, usu seba!
Sest palu leba südamest, '
Ta tähendab su häda;
Ta ütleb: „Hüüa appi mind, 
Küll häda sees ma aitan sind, 
Nii elus kui ka surmas!"

Kui aga oled hooletu
Ja teed toeel ikka kurja, ;
Ja elad nii kui meeletu.
Siis lähed tõest' nurja: .
Su ihu tunneb toaeroa siin
Ja teises elus Põrgu piin 
On toitmaks sinu osa!
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Kas Jumalal sest hea meel 
Et rahwas nõnda möllab, 
EL riisub, rööwib, tapab weel 
Ja püha käsku tallab!?
Ta mõtleb küll, et sellega 
Saab hõlpsast' elada, — 
Küll Wiimne ots on hirmus! —

Oh ristirahwas, tundke nüüd, 
Kes rumalad on olnud. 
Ja kahetsege oma süüd, 
Et kurja teed te' käinud.
Oh parandage aegsast' meelt 
Ja pöörge ümber patu teelt, 
Küll Jumal siis weel aitab.

Oh seisku rahwal silme ees, 
Mis kurja patt meil' teinud; — 
Ja tänagu meid silma-wees, 
Et uus aeg jälle tulnud.
Oh wõtku Jumal armuga 
Nüüd meie maad ka õnnista' 
Sel' uuel aastal. Aamen.

45.

Musil: Rõõmuga mu süda hüppab.
Täna ast'wad Sinu ette 

Mitu rõõmu, nutuga; 
Tunnistawad, et Sa kandnud 
Neid sel aastal armuga.
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Tuhat nõrkust, kui ka furjuft 
Nägid meist fee aasta sees;
Tuhat korda seisin mina 
Tuimuses Su silma ees.

Mis mu kohus — kallis Jesus, 
Oli, seda teadsin ma;
Siisgi jätsin ja end petsin 
Tühja patu rõõmuga.

Sinu teesid, mis on õiged, 
Mitu korda Põlgsiin ma;
Ehk sind tundsin, — siisgi könd'sin 
Laia tee peal ilmaga.

Sest ma tulen ja ka palun — 
Jesus, Sinu jalge ees: 
Wõta armust andeks anda. 
Mis ma teiiVb see aasta sees.

Helde olla, andeks anda. 
See on, Issand, Sinu rõõm: 
Sest ma tulen, julge olen, — 
Wäga suur on sinu arm.

S^uga käia, Sulle jääda
Püüab jälle minu waim: 
Aamen olgu, nõnda sünd'gu;
Sa mu Jumal, ma Su taim.

S. L. K.
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46.

Wirsil: Ma tulen taewaft üteroelt.

Nüüd uue aasta ukse ees
Mu süda rõõmus tuksub sees, — 
Sest et üks kallis nimi seal 
Mul hiilgab selle ukse peal.

Kui 'poleks seda nime seah 
Tõest', elü-tee mul oleks tea!
Siis kole, pime hirmusgi 
Kõik selle aasta otsani.

See nimi — „Jesus" — seiasb iea! 
Nüüd kirjutud see ukse peal;
See paistab silmi selgeste ■ 
Kui hele, selge päikene.

See näitab mulle selgesti. 
Mis teed pean käima alati;
Et ma ei eksi ialgi 
Siin käies Jesu särele.

Siis tulgu mull' mis tuleksgi. 
Kas kurbtus, rõõm ehk hüdagi — 
Ma julge olen Jesuses, 
Sest tema on mu abimees.
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47.

Wnsil: Sind, Issand Jumal, kiidame.

Uus aasta on meil jälle käes, 
Oh Issand, Sinu armu wäes 
Nüüd tuleme Sind paluma' 
Meid aita oma armuga!

Su nimi meile kallim on, 
Kui kõige ilma rõõm ja õnn. 
Suur wägi on meil selle fees, 
Sa meie helde abimees.

Muud nime pole taewa all 
Meil' antud, Püha kallis Tall, 
Kui Sinu nimi, Jesuke, 
See teeb meid õndsaks tõeste.

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

Su sõnast näeme selgeste, 
Mis on see õige elu-tee;
Et me’ ei eksi ialgi 
Siin käies sinu järele.
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48.

Wiisil: Oh wõitlejad, et käige peale.

Üks aasta jälle mööda läinud. 
Ja ses me’ head ja kurja näin'd. 
Ja et weel elame siin alles. 
On Sinu arm, oh Jesuke!
Sa, Issand, olid meiega, 
Meid aitsid oma armuga.

Oh aita, et need aasta püewad, 
Mis meile armust annad weel. 
Et need meil õnnistuseks saawad, 
Ja kõnniksime õigel teel 
Siin sinu sisse uskudes, 
Siis on meil rõõm ja rahu käes

Küll kurb ja raske oil see elu. 
Mis siin maailmas elame;
Siin tunneb süda sagesit walu, 
Et wäga raske elu-tee:
Meid patt siin püüab eksita'. 
Ja saatan katsub kiusata.

Kui Sina, Issand, 'poleks aitnud, 
Me' oleks ammu hukka läind;
Sa aga oled, armu näitnud, 
Meid ikka õige teele toon'd.
Oh ole oma armuga 
Ka uuel aastal meiega!
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Maailmas 'põle jääd'wat rõõmu, 
Waid selge waew jn kurwastus, 
Ei mingisugust õiget õnne, 
Waid alatine ahastus.
Mil jõuame siit taewasse!
Siis alles saame rahusse!

Küll mitu ristiõde, -wenda, 
Sell' aastal hauda maetud. 
Nii meiegi pea saame mulda 
Seal kuuest lauast katetud. 
Me hinge aga wõta Sa, 
Oh Issand, taewa armuga.

49.

Wiisil: Oh Jeesus Kristus, tule sa.
Nüüd kallis Jöulu lapsuke 

Uut aastat toob meil' armsaste. 
Kõik uskjad rõömustawad sest 
Ja tänawad ta armu eest.

Ka inglid rõõmu tunnewad, 
Kes meid siin kaitstwad, teeniwad. 
Ja laulwad rõõmsast' ühest suust: 
„Auu Jumalale igawest'!"

Kui Jumal on siin meie poolt 
Ja kannab ise armust hoolt,
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Mis wõib siis teha patt ehk surm. 
Kui warjab meid siin tema arm!

Ta toob meil rõõmu, õnne ka. 
Miks waja meil siis hirmuda? 
Oh laulge! nüüd on rõõmu aeg, 
Meid aitma tulnud Isa Poeg.



KolmekmilM pannal.

50.

Wiisil: Jesukest ei jäta ma.

Jesus, imetäheke, 
Jakobist sa meile tõusnud! 
Oh kuis ihkab hingeke 
Sind, kes lunastama tulnud! 
Et ta sind ka kummardaks. 
Tarkadega awrstaks.

Usukulda sulle toon, 
Nii kui seda sinust anti. 
Ja kui kallis ilus kroon 
Sinust mulle pähe pandi. 
Risti tules puhasta 
Minu usku armuga.



-õS-

Sl.

Wiisil: Kõik kallis hnrge õnnistus.

Herodes ja Jerusalem 
Siis kartsid^ kui said teada, 
EL Petlehemmas sündinud on 
Nüüd Jesus, Lunastaja. 
N'ad kartsid, et ehk wõtaks Ta 
Herodese käest riigi ka, 
Saaks maa peal walitsejaks.

Ei Jesus aga tulnud seks. 
Et maa peal walitseda: 
Ta sai siin halwaks sulaseks. 
Et meid wöiks ülendada;
Et patusid Ta lunastaks. 
Ja neile õnne walmistaks, 
Kes surma, põrgu wangid.

Herodesele kuuluta' 
Küll kirjatundjad teadsid. 
Ei läin'd nad ise sinna ka. 
Sest et nad sest ei hoolin'd. 
Nii on ka lugu praegu weel. 
Et mõni teab kirja küll — 
Ja siisgi sest ei hooli.

Kes jääb Jerusalemma weel, 
See pimeduse sisse,
Ja ei lää Petlehemma pool', 
Kus elu-w algus ise,
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Ja muidu umbes kirja loeb, — 
Ei tee, mis kiri tunnistab, — 
See ci wõi Jesust leida.

Need targad hoolsast' püüdsiwad. 
Et wöiksid Jesust leida. 
Ja kui nad teda leidsiwad, 
Siis olid rõõmsad wäga.
Oh et ka nõnda meiegi — 
Muist asjust ial hooliksgi 
Kui aga Jesust leiaks.

Kuld, wiiruk, mirri olgu meil 
Nüüd õige usk ja palme;
Mc' wara, ihu, hinge meelt
Kõik andkem Jesusele.
Et Isa arm meid õnnistaks 
Ja Jesu heldus rõõmustaks — 
Nii elus kui ka surmas.

52.

Wiisil: Oh Jesus Kristus, tule sa.

Kolm tarka õhtul tõttawad, 
Jerusalemma ruttawad, — 
Sealt leidwad kartust, kohkumist, 
Ei aga mitte Jesukest.
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Siis pühast linnast lahkuwad/ 
Petlemma poole tõtlawad, 
Sealt laudast, nemad leiawad 
Nüüd oma Õimistegisat.

Ei uhke suur Jerusalem, 
Waid halw sa wäike Petlehem 
Meil' annab, mis meid rõõmustab, 
Ja õnnistust meil' walmistab.

Petlemmast tõusis päikene. 
Mis walgust tõi maailmale, 
Et lõppes patu pimedus. 
Ja surma, põrgu suurustus.

Ei pealinn Jerusalem, 
Waid halw sa madal Petlehem 
On meie kõige kallim linn. 
Kust tulnud meie ebi õnn.

Weel siisgi üks Jerusalem, 
On ülem weel kui Petlehem, 
See on see uus Jerusalem, 
Mis ootab meid seal ülewel.

Kes hingas sõimes põhu peal. 
See istub seal auujärje peal 
Nüüd oma isa par'al käel — 
Kõik aun temal ülewel.

Seal inglid kandlid mängiwad, 
Ja pühad hulgad laulawad
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Kuu kiitust Tallel' lõpmata, — 
Nüüd laulgem ka: Halleluja!

Kui siit maailmast lahkume, 
Ja taewa linna läheme, 
Seal saame rõõmu leidma eest, 
Mis osaks saab meil igawest'

Seal saame Jesust uägelna 
Ja tema juures olema;
Seal saamad kokku kogutud, 
Kes siin ta sisse ^rskunud.

o3.

Wiisil: Jesus peastriud. oled.

Astugem siis, arnlsad wennad, 
Jesusega edasi!
Meie mõtted, teod, sõnad 
Andkem tema hoolele.
Saab meist mõni haua ligi. 
Seda aitku Jesu higi, 
Sel kõik uueks taewaks saab — 
Kus ta Jesu palet näeb.
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