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Nuotti »n ismit

Gitt on meill ileinen aika «.

l i.

I)x piltti syndyi Betlehemin
longa wertaa en mini tiedä.

Se ombi ihe Jumal ja Mies.
Meit tahtoo Taiwaasen wiedä.

Ei taida Hän enää nyt olla salqs.
Siis Taimhast astupi tänne

alas.
Ei kaho köyhiä ylön.

Itzens Ihmisen lapsex laitta.
Im



Jumalan lapfix näin meitä saatta.
Jumal' Ihmisen langoxi tule,

2.

O kuinga on autuas Ihmisn'
olla.

Koff' Jumala nain kunnioitta
Ihmistä ja tahto Ihmisex tulla,

Meit yhteytehensi otta.
Nyt saa jokahainen kuin ihmi-

nen on
Jumalan tygö tulla ja sanoa

nuou:
"Minä olen sukua kansas.

"Sinä olet, O Jumala, Isä
minull,

"Sill Poikasi weli min' olen si-
null,

."Ia Hän on yx liha mun kamsan.
3. Mi'



3-

Mitä muinen Evalda langemises
Turmeldin Edenin majas,

Se tämäll lapsen syndymises
Paratux tuli Vetle'min wajas.

Vanhain toiwo on jo täytetty.
Autuus on tullu, apu käytetty.

Iloitkam syndiset ratki.
Tämä Herra on ystäwä kaikille

meil,
lotk' pyydämme löytyä autuden

teill'
Eik syndejäm soima ja matki.

4.

Tämä Lapsi on olewa Duomari
maan.

Mutta niillä ei ole hätää,
lotk hänen päällens uffowat

waan.
Kuin



Kuin weli hän puolens heitwetää;.
Niinkuin ei lapsesta pelko ole.

Niin ei Tämä peljätä ketään.
Hänen heikko ja halpa ja köyhä

tilans
Meitä köyhiä, halpoja rohwaift

kans
Tumalla käymähän eteen.

5-

Tisä nähdähän lembi ja ystä-
wäisys

Tämän lapsen silmis ja huulis;
Silla hän on min armoa täys.

Ettei sitä yxikan luulis.
Ets ust' kuin hän on sinull ar-

melias
Ehk's olet syndinen wiheljäs;

O tätä kallista lahja!
long



long Jumala näin meill andsi
Ia Neitzyen kohtu nyt edes

kandoi:
Täm on Rauhan merkki meill

wahwa.
»,

Kuka on joss ei wanhan syndy.
mäns wusx,

Tarwitze buogat' ylitzens,
Waatt ne tämän asten syndynen

luox
Uffolla turwatkon itzens,

Niintämä kuin syndynon synnitä.
Heit kaikkia uudesta synnyttä.

Mielen ja sydämen muutta.
Nyt fiis tälle lapselle fydämmes

ann.Sitä wartttt on Jumal sen sw
mehen pann.

Ihmettele tätä uutta.
Fot



Isot ilmoift imehet!
Maasa merkit maimttawat!
Ilon ääni ihmellinen!
Rauhan rakkahan sanoma!
Sowinnon suloinen saarna!
Kiitos Kunnia Jumalalli
Tänne nuoret tänne wanhat!
Paris Paimenden parasten
Joukoja Jumalan Lasten
Tätä Lasta Laupiasta
Kapaloja katzomahan
Seimesä sylelemähän.


