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L a u l . 
Wiisil: Mo Jeesus keda Serawiinnd. 

Oh kallis Jesus, sina seadsid, Kui taewa läksid ise ka Neid kes so 
sõna kuulutasid, Apostlid oma armuga; Ning õnnistuse sõnaga, Said 
esimesed walmistud. Oh pööra oma pale nüüd, Ka meie poole heldusega. 

Sest ajast kui sa käsku annud Sest suurest wõidu õigusest, On 
ka so sõna wilja kannud Kui kuulutud sai sinu wäest! Sa tunnistasid 
Nelipühil So surmas tehtud seäduse, Ja jüngrid kandsid rõõmsaste 
So armu üle ilmade. 

Oh kustuta sa armuhallik Nüüd ristirahwa raske wõlg; — Nad 
peaksid kõik rahwaid kutsma — Sest paganail on sõnast nälg! Sa 
ootad omas kannatuses So rahwa ärkamise peal: Sa annaks walgust 
kõikidele; — Weel tuhanded on pimeduses! 

Luuk. 10, 1—12. 
„Pärast seda seadis Issand weel teist 70 jüngrit ja läkitas 

neid — kaks ühes — enese eele iga linna ja paika kuhu ta pidi 
minema ja ütles nende wastu: Leikust on palju, aga pisut töö-
tegijaid; seepärast paluge leikuse Issandat, et tema töötegijaid 
wõtaks wäljaajada. Minge! Waata ma läkitan teid kui lambaid 
kestet huntide sekka: seepärast olge mõistlikud tui uSsid ja wagurad 
kui tuikesed. (Matt. 10, 16.) Kuhu kotta teie iial sisse lähäte, 
seal ütelge esite: Rahu olgu sellesinatse kojale! Ja kui seal üks 
rahu laps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, siis 
tuleb rahu teie peale tagasi j . m." 

Apostlid olid esimesed armuõpetuse kuulutajc.d, kes pühast Waimust 
aetud rahwale seda õpetasid, mis nemad oma õpetaja Jesuse Kristuse 

* 
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suust olid kuulnud. Seda õpetust on nemad suusõnaga kuulutanud ja 
oma kirjade läbi seda kinnitanud, mis nemad oma kogudustele saatsid. 
Meie wõime see eest Jumalat tänada, et nemad kõik Issanda õpetust 
täieste on õpet«ud ja kirja pannud, sest seeläbi on ta puhtaks jään ) 
kõigest fegaõpetustst, mis inimesed omast peast oleksid wõinud juure 
panna. Issand läkitas neid enese eele iga linna ja paika ja ütles 
neile: „Ma läkitan teid kui lambaid keSket huntide sekka," sest ta nägi 
juba seda risti ja kannatamist ette, mis nende peale tõetunnistuse pärast 
pidi tulema, — aga nemad ei kartnud ega olnud arad, waid läksid 
julgeste, käisid kõik linnad ja paigad läbi ja täitsid Issanda käsku. 

Nõnda kaswas siis r^Stikogudus ja nende kirjade ja õpetuse põhja 
peal aegamööda, ja on ennast tänini juba üle maailma wäljalautanud 
ja läkitab neid ikka weel tänapäewani kõige maailma, ning täidab neid 
oma Waimu ja usujulgusega, et nad ilma kartuseta wäljalähwad, oma 
isamaad, omad isad ja emad, wennad ja õed, sugulased ja sõbrad maha-
jätawad; ja seda kõik teewad nemad armastuse pärast oma Issanda ja 
oma wiletsate pagana wendade wastu. 

Ristiusu wäljalautamise ehk missioni töö juureS on meil iseäranis 
kolm tähtsat asja tähele panna, esiteks seda suurt j u m a l i k u w ä g e , 
miS E w a n g e l i u m i sees, miS niihästi missionäride kui ka paganate 
südamed ärawõidab; — teiseks, missionäride p ü h a u f u j u l g u s t , kes 
rõõmuga häda ja nälja, piina ja mitmesuguse wiletsuse ning surma sisse 
lähewad, et nad aga waese pagana rahwale armuõpetust wõiksid kuulu-
tada, — kolmandeks peame seda I s s a n d a s u u r t õ n n i s t a m i s t j a 
a r m u w ä g e imeks panema, mis sagedaste kõige nõdremate seeS nii 
wägew on, et ta imelikul kombel oma Ewangeliumile, mitmes pimeduse 
paigaS uksed lahti teeb. 

Siin tahame nüüd lühidalt jutustada, kuida ristiusu wäljalautamine * 
wanal ajal missionitöö läbi wana Rooma riigi rajade ümber, Afrika-
maal, Abessiina rahwa juure ja majale on saanud, millest meie uut 
tunnistust enestele Issanda imelikust wäest ja armutööst wõime wõtta. 

Kuidas ristiusk Kbesfiinia taipa seas aset leidnud. 
Abessiiniamaa on Afrikamaa homiku poolses rändas, lõuna pool 

Egiptuse maad. 
Seal maal sai wast neljandama saja aasta hakatuses risti usu põhi 

pandud. Üks õpetud mees Tiirusest Wõniikia maalt, nimegaMeroojuus, 
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oli lõune Awitamaale reisima läinud, ja kui ta tagasi tulles Abessiinia 
rändas maale läks wärsket wett laewa wõtma, sai ta sealse maa rahwast 
kinniwõetud ja kõige oma seltsimeestega äratapetud. Ükspäinis kaks krist-
likku noort meest, Wrumentsius ja Edeesius, leidsid oma nooruse pärast 
pagana rahwa ees armu. Neid seuti kinni ja wiidi kuninga ette. Aga 
Issand, kes inimeste südamed kui weesooned käänab, saatis neile kuninga 
silma ees armu. Wrumentsius sai kuninglikuks kirjutajaks ja Edeesius 
tema keldri teendriks. Selle peale suri kuningas ja jättis oma poega 
troonipärijad nende hooleks, keda nemad nüüd oma tahtmist mööda kas-
watasid. Wrumentsiuse käes oli palju Walitsuse asju, nõnda et temal 
wõimalik oli kristliku kaupmeestele, kes sinna elama tulid, ning ka sinna 
jäid, ristiusu kirikut ehitada. Kui mõne aasta pärast noor kuningas 
walitsema hakkas, andis ta oma õpetajatele luba isamaale tagasi minna. 

Edeesius läks nüüd Wamilia maale ja sai Tiiruse linna õpiajaks. 
Wrumentsius läks Egiptuse maale Aleksandria linna. Mõlemate südamete 
peal seisis Abessiiniamaa rahwas, nad tundsid kibedad sündmust tagasi 
minna ja seal seda juurdunud Ewangeliumi wõsukest suureks puuks kas-
watada. Aleksandria piiskop, kellele Wrumentsius oma ettewõtmise nõuu 
oli ilmutanud, kinnitas teda selle poolest ja õnnistas teda Abessiinia 
koguduse piiskopiks. Issand õnnistas tema tööd, kuningas ja rahwas 
wõtsid ristiusku wastu, ja nõnda seisab tänapäewani seal ristikogudus, 
Muhamediusu rahwa keskel. 

Kuidas listiust wanal ajal Prantsusemaa piiretesse 
on asutatud. 

Nüüdse Hollandi ja Westfaalimaal elasid aastal 450 P r a n k i d , 
üks tülikas rahwas Germaani rahwa jaust, kes sealt oma sõa himuliku 
kuninga Klodwiai alt üle Reini jõe Kalliamaale läksid ja seda ärawõitsid, 
(sest on praegune Prantsusemaa oma nime saanud). Lõuna-õhtu-
poolne Prantsusemaa ja tükk Sweitsimaad oli Purgundi kuniga all, kus 
ristiusk juba aset oli leidnud. Selle maa kuninga Kundubaldi 
tütart oli nüüd Klodwig omale abikaasaks wõtnud. Seesaama abikaasa, 
nimega Klotilde, oli üks tark, wahwa ja wäga naesterahwas; mitte üks-
päinis et ta Prantsusemaa kuninga majas oma kristliku jumalateenistust 
pidas, waid ta püüdis ka oma abikaasat sinna poole pöörda; siiski ei 
saanud ta esiotsa tema üle muud wõitu, kui et ta oma esimese poja 
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lubas ristida lasta. Aga warsti pärast ristmist suri laps ja Klodwig 
ajas wihase meelega lapse surma ristmise süüks ja ütles: „Km ta minu 
jumalatele oleks saanud pühitsetud, siis oleks ta wist elusse jäänud." — 
Ja teise lapsega, miS Jumal neile andis, oli lugu nõndasamuti; ta sai 
ristitud ja jäi ka pea peale seda haigeks. Kui nüüd Klodwig oma abi-
kaasaga kurjaste nurises, pööris Klotilde ennast oma lapse elu pärast 
südameliku palwega Issanda poole — ja sestsamast tunnist sai laps 
terweks. Aga ikka ei tahtnud kuningas oma abikaasa palwet weel mitte 
kuulda, ega oma ebajumalaid mahajätta. Imelikul wiisil wõttis Jumal 
tema südant ja meelt pöörda ja see sündis sõjaS Alemannide wastu, kus 
ta waenlastest sai ümberpiiratud, et temal enam peastmist ei olnud loota. 
Nüüd tuleb temal meele, mis tema abikaasa temale sagedaste Kristuse 
imelikust abist oli jutustanud; — ta hüüab omas hädas südamest Kristuse 
poole ja tõutab ristiusku wastuwõtta, kui ta weel seekord wõiks waen-
laste käest peästetud saada. Ja ta saab wõitu, lööb neid süütumaks 
maha ja saadab neid oma Walitsuse alla. Oma tõutust wõttis tema pidada 
ja laSkiS ennast Reimsi linna piiskopist ristiusu õpetuses juhatada ja 
ristida. Nõnda sai tema aastal 496 ristitud ja kõik tema alamad temaga; 
aga ta jäi ikka üheks waljuks würstiks, kes oma naabri rahwast tule ja 
mõõgaga wägise oma alla sundis. Aga Jumal, kes ka inimeste kurjad 
teud sagedaste oma riigi kasuks pöörab, laskis ka tema kurjadest tegudest 
rohket õnnistust kaswada ja oma sõna seemet Saksa rahwa seas teisel 
pool Reini jõge õitsema hakata. Seesama kasu ja õnnistus seal maades 
sündis enamiste tema uskliku abikaase läbi. 

Kuidas ristiusk waual ajal Iirimaale on saanud. 
Need mõlemad mere saared, mis nüüd Inglis riigi nime kannawad, 

olid juba wanal ajal kolmes jaus: Britannia maa ja lõuna poolne jagu 
Shottimaad, olid küll ammugi ristiusku wastuwõtnud, aga põhja poolsel 
Shotti- ja Iirimaal elasid weel hirmsad paganed, kes oma eluülespidamist 
rööwimisega püüdsid katte saada. Jumala imeliku armu nõuu läbi sai 
ka nende sekka ristiusk aastal 450. 

Üks noor' 16 aastane pois, ühe diakooni (abiõpetaja) poeg Shotti-
maalt, sai Shottimaa mererööwliteft wangi wõetud ja Iirimaale wangi 
wiidud ja seal ühe würstile äramüüdud, kelle karja ta pidi hoidma. 
Tema nimi oli Patrik. See wilets igaw ning üksik elu karjatse ammetis, 
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kaswatas tema fees usku ja elawat Jumala tundmist. Kuus aaStat oli 
ta seal wangis ja sai sealt imelikul wiisil unenäu läbi peästetud. Tema 
kuulnud unes kaks korda healt, mis öelnud: „Mine mere randa, sealt 
leiad üht laewa, millega oma isamaale wõid tagasi minna." Ta jättis 
oma karja maha, läks mere randa, leidis ka imelikul wiisil ühe laewa 
ning palus ennast selle peale ja sai nõnda jälle omaste juure. Mõne 
aja pärast tunneb ta sündmust ja igatsust enese südames, jälle senna 
Iirirahwa juure tagasi minna, neile armuõpetust kuulutama. Sugulased 
ja sõbrad panid küll selle wastu, aga ta ei lasknud ennast kellegist keelata. 
Iirimaa rahwa keel ja elukombed olid temal juba tutwad ja nõnda läks 
ta rõõmuga elawa usu ning lootusega Issanda nimel tema wiina-
mäe tööle. 

Kui ta senna oli saanud, hüüdis ta wälja peal trummi healega 
rahwast kokku ja jutustas wägewa sõnadega Kristuse elulugu, mis rahwa 
südant wäga liigutas, nõnda et palju, kes seal ristiusu õpetust said, 
endid ristida lasksid. 

Küll panid pagana usu preestrid ja pealikud tema töö wastu, ja 
ta oli sagedaste surma hädas; aga ta ei annud järele, jäi omas töös 
kindlaks, ja Jumal peästis teda mitukord imelikul wiisil surma hädast. 
Jumal õnnistas ka imelikul wiisil tema tööd, nõnda et ta pärast koguni 
ei raatsinud nende juurest äraminna, waid elaS surmani peale 30 aastat 
nende juures. Esite oli ta üksipäinis nende seas tööd teinud, pärast sai 
ta omale ühe noore I i r i mehe abiks; pärast tulid temale weel Britannia 
maalt mõned abilised abiks, kes weel pärast tema surma rohke õnnistusega 
oma tööd edasi saatsid. Wiimaks saadeti sealt missionärid Shottimaale. 

Kuidas ristiusu lugu Angelsaksade juures Britannia maal 
on läinud. 

Britannia maal oli juba ammugi ristiusk, aga nüüd kui ta I i r i -
maal õitsemas oli, kustus ta seal süütumaks ära. See tuli sellest, et 
Britannia rahwas olid Saksamaalt Angelsaksa rahwast, kes alles paganad 
oliwad/ Pikti ja Skooti rahwa rööwimise wastu enestele abiks kutsunud, 
kes küll nende waenlast maalt wäljaajasid, aga ise endid kõige parema 
maa kohtade peale asutasid ja enestele kuningriigid asutasid. Waesed 
Britid pidid neile järele andma ja omale halwemas kohtades mägede 
peal eluaset otsima. 



— 8 — 

Ristiusu kirikud said neist harimata paganatest süütumaks mahakistud 
ja kõik õpetajad maalt wäljaaetud. 

Nüüd sündis imelikul wiisil Jumala juhatamise järele, et kõige 
wägem Angelsaksa kuningaist, nimega E e d e l b e r t , kristliku Pariisi 
linna kuninga tütart Bertad oma abikaasaks kosis. Aga Berta ei wõtnud 
teda"muidu wastu, waid ta pidi temale ja tema teendriale luba andma 
omas kojas kristliku Jumala teenistust pidada ja ristiusu preestrid Prant-
susemaalt kaasa wõtta. Seda luba andis Eede lber t . Selle aegne 
paawst, Gregoor Suur, saatis õpetajat Augustiini kolmekümne mungaga 
Inglismaale Kenti linna. Omas pagana ebausus kartis Eedelbert neid 
õpetajaid ja pidas neid lausujateks. Esiotsa tahtis ta ka nende kõnesid 
kuulda, aga mitte toas waid taewa all, arwates, et seal nende lausumise 
wägi, tuule käes, mitte tema külge ei hakka. Aga pea sai ta nendega 
sõbraks ja andis neile luba kõiges oma riigis, ka oma pealinnas Kanter-
buris armuõpetust kuulutada. Ja kui ta mõne aja pärast ise ristiusu 
tõsidust oli tundma õppinud, laskis ta ennast ristida, aga oma alama-
tele ei pannud ta mitte sündmust peale, waid ütles: „Kristuse teenistus 
peab heameelega ilma sündimata sündima." 

Sellest näeme, mis Jumal wõib teha; mis kuninga käsk mitte poleks 
wõinud, seda tegi jumalik ewangeliumi wägi. Usklikude hulk kaswis päew 
päewalt ja ühel Jõulu pühal said Augustiinift ja tema abimeestest enam 
kümme tuhat inimest ristitud. Sealtsamast kuningriigist lautas ristiusk 
ennast ka teiste kuningriikide sisse laiali ja Augustiin püüdis wana 
kristliku Brit t i rahwast uue kristliku Angelfaksadega ühendada, aga tema 
ettewõtmine läks nurja; osalt rahwa wiha läbi teine teise wastu, osalt 
ka seeläbi et AuguStiin mitte alanduse ja armastuse waid wäe wõimuse 
läbi neid püüdis sundida. Pärast Augustiini surma sai Laurentsius 
peapiiskopiks. Selle peale suri ka kuningas Eedelbert, aga tema pojal 
ei olnud mitte isa wäga waim; ta ei sallinud mitte kristliku puhast elu, 
waid tahtis oma lihatahtmise järele elada, ning jättis ka seepärast kõige 
oma alamatega ristiusku maha. 

Ka naabri kuningriikides olid kristlikud kuningad surnud, ja nende 
pojad ei käinud mitte isade jälgede sees, waid ajasid kõik õpetajad ära 
ja tallasid ristiusku jalge alla. Raske südamega waatas piiskop Lau-
rentsius selle asja peale ning tahtis Prantsusemaale ärapõgeneda. Kui 
ta weel wiimist korda kirikus oli, palus ta kõigest südamest Jumalat, et 
ta oma kogudust wõttaks hoida ja kaitsta. Korraga näeb ta, nagu seisaks 
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apostel PeetruS tema kõrwas ja tahaks teda tema nõdruse pärast 
karistada. LaurentliuS tundis oma nõdruft, tõusis üles, läks kuninga 
juure ja jutustad temale wägewa sõnadega ome imeliku nägemist. See 
läks wäga kuninga südamesse ja tema kahetses oma pattu ja laskis omas 
riigis ristikogudust uueste alustada. 

Sest ajast saadik on ristiusk Issanda õnnistuse läbi Angelsakfade 
juure seisma jäänud, ja Inglismaal kantakse praegu paganate eest enam 
hoolt kui mujal kuskil. 

.Hauda tegi Jumal minuga" 
Kuulge, mis siis üks India mees tunnistab, kelle nime ma küll ei 

tea. Ka tema oli armust armu leidnud ja usklikuks saanud. Kord 
tahtsid teised teada, kuida j ee tulnud, ja käsksid teda sest kõnelda. 

„Seda ei mõista ma mitte just nõnda kõnelda," ütles mees, „aga 
kui keegi minuga senna paika tahab tulla, kus fee sündis, siis ma tahan 
seda näidata." Teised läksid hea meelega tema kaasa, et näha saaksid, 
mill wiisil tema uueks inimeseks oli saanud. Kui tükk maad metsa olid 
läinud, jäi Indiamees seisma, korjas kuiwe okse ja risu kokku, pani neid 
ringi maha ja pistis põlema. Selle peale pani tema üht ussikest kesk 
põlewa ringi sisse tule wahele. Waene maukene, kui palawat tundis, 
roomas kord ühele, kord teisele poole, igal pool tuli ees. Kui nõnda 
igale poole oli roomanud ja ikka tuld eest leidnud, pööras ta kesk ringi 
tagasi ja sirutas ennast meelt äräheites surema. Sellsamal silmapilgul 
wõttis Indiamees ussikest tuleringist wälja oma käe peale ja pani teda 
eemale, kus ta rõõmuga edasi roomas. „ N õ n d a teg i J u m a l 
m i n u g a ! " ütles tema ja waatas peästetud loomakese peale. „Ma tundsin 
oma pattu, ma nägin nuhtlust tulewad, Jumala wiha silm seisis minu 
peal, mull oli hirm ja ahastus. Ma püüdsin põgeneda, jooksin niisama 
igale poole, nagu waene maukene — igal pool tuli ees. Wiimaks heitsin 
lootust ära ja tahtsin surra, ja waata, seal tuli Õnnistegija mu hinge 
ärapeastma, mu patud andeksandma ja mulle hinge rahu saatma. Selle 
eest tänan ma hinge põhjast oma Issandat." 

Armas lugija wend, ma usun, sa saad ütlema: „Seesinane India-
mees on enam ehk wähem ka minu südame lugu kõnelnud." Andku 
Jumal, et see nõnda oleks, siis tuleks see ka Jumala riigi töö kasuks. 
Senni kaua kui meie weel ei tea tunnistada, sest armust miska Jumal 
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meid peästnud, senni ei tea meie üleüldse weel Jumala riigist midagi. 
Mis on meie meelest missionitöö, kui meil uut südant ei ole? Kuida 
wõime meie paganatele ilma armastuseta head teha? ehk kuida wõime 
ilma usuta armastada? Enne seda tõik peab meil waese mau lugu tule 
wahel tutaw ja omas südames ärakutsutud olema. Seda aittu Jumal, 
muidu on ka meie töö tühine. Kui kaunist heliseks see sõna, kui kõik 
inimesed seda iseenesest wõiksid öölda: W a n a asi on mööda l ä i n u d ! 
Ja ometi peaks id nemad seda wõima öölda, ehk muidu mõistab neid 
see sõna hukka: „Kui teie uueste ei sünni weest ja Waimust, siis ei 
wõi teie mitte õndsaks saada." Aga kui mitte õndsaks, Jumal hoidku, 
mis siis? Noh, selle peale mõtelge igamees ise. 

Austraalia saarte rahwa ärkamine. 
Austraalia saarte rahwas, kes umbes 70 ehk 80-ne aasta eest 

pimedad paganad olid ja mitte sõnagi armuopetust ep olnud kuulnud, 
peawad Jumala sõna nüüd ni i kalliks, et nad seda igal pool enese kaasas 
kannawad, olgu kodu, teed käies ehk wäljal töö juures. Kui neil töö 
wahe ajal wähe aega on, wõtawad kohe raamatu kätte ja loewad. Iga 
homiku, enne kui põllule lähewad, iga kord enne kui leiba wõtawad, 
loewad nemad ja peawad palwet. Üks õpetaja kirjutab sealt kuida püha 
kiri nende keele murde peale on trükitud saanud. Ka ütleb tema: „ M a 
pole neid iial muidu reisi peal näinud, kui et neil Piibel peus olnud, 
mis ilusaste puhta riide sisse on mässitud. Ühel päewal, kui kange 
torm oli, nägin ma mere peal pisukest paati, mis suures hädas oli. 
Ma saatsin neile oma laewa luupi abiks, ja kui see senna sai, siis oli 
paat juba wett täis, ja rahwas ujusid merel. Sai luup neid maale 
toonud, siis ma küsisin, kas nad hädas olnud. Küll ikka, kostsid nemad, 
ja liiate kartsime meie, kui laew käest hukka läks, et meie raamatud 
pidid meresse kukuma, aga meie saime neid rätitu sees masti siduda ja 
nõnda oleme jõudnud neid kuiwal hoida. 

Ükskord luges üts neist õhtul magama minnes weel Uue Testa-
meuti feest, ja uinus seal juures magama. Tu l i kukus põrandale ja 
maja läks põlema. Kui mees ülesseärkas, siis kargas esimese hädaga 
— uksest wälja, aga sai ta meele tulnud, et raamat sisse jäänud, siis 
jooksis jälle tagasi ja jõudis ka Testamenti wälja tuua, aga ise põletas 
tema ennast mitmes kohas hirmsaste ära ja kõik muu maja kraam jäi 
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sisse ja põles ära. Seal saab ka ükskord aastas laste-püha peetud, ja 
siis kingitakse nende lastele, kes sell aastal kõige paremine õpinud, 
raamatuid. Kui üks naesterahwas, kes hulga seas seistes, seda nägi, 
nuttis tema kibedaste, kattis omad silmad rätikuga kinni ja ütles: Oh, 
miks pole Jumal meie kõwad südamed juba enne meie käest ärawõtnud, 
siis poleks mu waene pojuke mitte minu nõuu läbi äratapetud saanud, 
ja ehk wahest oleks ka minu tütar siis sellesinatse rõõmsa laste hulga 
seas!" Nüüd nuttis naene nõnda, sest et ta omad lapsed selle saare 
wõõra jumalale ohwriks tapnud, enne kui armuõpetuse walgus senna 
pimeduse paika paistnud. 

Teises kohas, Ameerika maal, tapis Neegri naene wiimati oma 
lapse ja sõi seda ära, aga sai ta seda hirmust tegu teinud, siis ta ütles 
kohe pärast seda: „See oli kurat, kes mind selle tööle eksitanud. — Ta 
pidaS minu silmad kinni, et ma pole teadnud, mis ma tegin. Aga 
pärast pesi ta minu silmad puhtaks, siis ma nägin, mis ma teinud, aga 
tema läks hirwitadeõ oma teed." Eks fee pole just nõnda, kui ta 
Adamale ja Ewale teinud, kui nende silmad lahti peasid ja kui ta sulle 
ja mulle teinud?! 

L a u l . 
Wiisil: Nüüd Jumalale auustust. 

Küll sina, Jumal armastad Ja aitad truuiste, Sa kutsud, kogud, 
walgustad, Ei põlga kedagi. 

Oh saada, Issand, rohkemalt Töömehi munamäel', Et walmis 
wil i kõigelt maalt Saaks sinu aita weel. 
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