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Nuotti pn tsmH:

Viit on meill iloinen aika zc,

HzHX pjW syOyi Yetlche-

tiedtz.
Ge omhj jtze Jumalia Mies,

Mit tsthtyo Taiwaasen wieds,
Ei taiya Hän enää nyt ofla salas^
GiG zaiWhast astupj tänne

Ci katzo köyhiä ylon.
Itzens Ihmiftn lsspsex laitta /

Hl'



lumalG läpsit nain meitä saatta.
Nmal' Ihmistn langm tule.

2.
Q kuiliga on autuas IhmiD

olla.
Kdst'Jumala näin kunnioitta

Ihmistä ja tahto Ihmisex tulla/
Meit yhteytehensa otta.

Nyt saa iotahalnen kum GmK
nm on

Jumalan iygö tulla ja sanoa
nuon:

"Minä olen sukua lansas.
"Sinä olet, O Jumala, M

minull,
"M PoiW weli min' olen siv

null,
"Ia Hän on U liha mun kM

stn.
3. Mi-



3:
Mitä muinen Ewalda langemises

Turmeldin Edenin nwjas,
Se tämän topfen syndymifes

Paratul kusißetle'min wajas.
Wanhain tomo on jo täyeetty,
Amuus on tullU/ apu näytetty.

Iloitkam syndiset ratti,
Tämä Herra on ystawa kaikille

meill,
lott' pyydämme löytyä autudm

teill'
Vik fyndejäm soima ja matki?

'4., „

Tämä Lapsi on olewa Duoma?
n maan,

Mutta niillä ej ole hataa,
lott hänen paällens ustowat

waan^
KUW



Kuin weli hän puolens heit
wetää;

Niinkuin ei lapsesta pelko ole,
Waanrohkjastsentygökaikki tulee,

N in ei Tämä peljätä ketään.
Hauen heikko ja halpa ja köM

tilans
Meitä köyhiä, halpoja rohwaise

fans
Turwalla käymähän eteen.

5'
Mä nWahan ltmhj ja M«

tvaisys
Kämsn lapsen sslmis jahuulis;

Villa hän on nlin armoa täys.
Ettei sitä yrikän luulis,

Ets kuin hän on ssnull a^
meljas

Ehk's olet syndinen wiheljas;
H tätä kallista IMI

long



long Jumala näin meille andoi
Ia Neitzyen kohtu nyt edes

kandoi:
Tam' Rauhan merkki meill

ivahwa^
6,

Kuka on jok el wänhaii syndtz«
mälis wiwr/

Tarwitze husM' ylitzens,
Waan ns tämän ästett fyndynen

luox
Itffollä iuriVatkon Wns,

Niin tämä kuin syndyn on synitta,
Heit kaikkia uudesta synnyttä,

Mielen ja sydamew. muutta.
Nyt siis tälle lapselle sydämmes

ann,
Sitä lvarten on Jumal sen sei-

mehen pann.
Ihmettele tätä uutta.

Isot



tzsot ilmoisa imehtt!
Maasa nlerkit maimttalvat!
Ilon ääni ihmellinen!
NaulM rakkahan sanoma!
Sowinnon sulomen saarnat
Kmos Knnnm Jumalan!
Tänne Woret tänne wanhat!
Paris Paimenden parasten
Zoukosa Jumalan Lasten
Hätä Lasta Laupiasta
Kapaloja katzomaW
Selmesa sylelemahan.


