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Ensimmäinen Isulu-Wirff,
W. k. lEsus minun ilon, autuun tc^

ule sisäll' Sinä siunatt', Minun Joulua
wieraxen, lEsil täällä syndyn, piinatta

Joudu surus iloxen, OmaMen ett'muill myös-
kin, Joiden tähden itze työskin, Astuit alas
tmwahast, Synnyit Neitzcst Mariasi.

2. v.
Sentähden fä lEsu hywä, Riennä mei-

tä auttamaan, Armollinen Piltti pyhä, Tule
sielus asumaan, Sinun syndymises
Auta kaikkia ustou jalwoill, lEsu tygös juo«
xemaan, Seimeen sinua katzomaan.

3. V»
Ett' me tundisim sun oikein, Ehk? sH Mf<i

nun JEfuren, Olet Jumalan Poika korkeen,
Knitmgaan et weljeres, Häwen meitä nimitä
täisäs, Mutt jo siites, syndyjesäs, Otit luoy?
dom päälles koht', Tulit Ihmisesi tott.

4' V«
Täst me wahdam Kiitos-Joulu, Pitä yen-gcs riemuiten, Kost näin hywä sanom' kuulu,
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Mirem' ota tutkiaxem, Jos hän meis on siin-
ny, syndyn, Niin ett' sydän, sielu mieldyn,
O!is lEsust eHimän, Joulu-ilox pyytämän.

Ah.' O tätä hywä wierast, Kuin on lE-
fus sielullen, Hän tuo herkut makiat taiwast,
Joista p-nn m ruallen, Sielu lEsurellenZ lait-
ta, loulu-tvierall hywin maita, Kiitoxet ja ru-
kouxet, ne on, HERrall mieluiset.

6. v.
Kuin yt' ustowaincn sielu, Lapsi HER-

ran ss-, täal! seura häijyy rirau,
Joulu-iloo .. Mutta mene Vethlche-
miin, Sttlrckundan että muihin. Hengellisiin
tokouxiin, HERran eteen rukouxiin.

7< V.
Wiel he P chuttele lEsu-

sia, S.Awo asiWs hänelleki»,
pohi'sta, Huuta HERra lEsu auta, Syndy-
mifts woiman kautta, Wedä kaikkii
Kanstas Män Joulua.

8- V.
HERra lEfu synnyt wielä, Seuralta i-

tzesses, 3iiin ett' henges moni köyhä, Hakisi-
wat sielullms, lumalasa rikkautta, louluxen-sa lahja mma, lEfustansa syndynyt, Meidä»
sähdem köyhtynyt.

9. v.
longa kaikki omat liene, Taiwchas j«

maasakin, Ehkä syndyi lapfex pienex, Oli juys
tain wajaskin, Kuitengan ei holhomahan, KöyH
HK lasta katzomahan, Isot rikkat riendäntt;
Maan ne köyhät paimenet.

10. o.



10. V.
Jotka löysit lEsuxensa, Kylmäs seimes

makawan, Häll soi äiti waatehensa, Käärei e-
siliinahan; Niin myös tehkäm me se kunnia,
Esikoisel kuin meit' korja, Pangam lEsus ka-
paloon, Sydämmemme kammioon.

11. V.
Ett' me händä kehdos siellä, Puhuttelem

sielusam, Liikuttelen; wakus wielä, Meidän o-
mas tunnosam, Ettem seurain, satanata, Ja-
lopeuraa kiljuwata, Joka alat sieluja, WäijY
tahto kaikkcja.

12. V.
Jollei täsä armon aias, KäändYMYs

wälihin. Ei tott' suingan Joutuu
Me maikka kuitengin, Piltti lEsus hartaha-
sti, Ombi huutan' sulamithi, Palaja jo
nua, Etziin sielun halulla.

Se toinen lonlu-Wirsse
W« k. Ole sielun iloinen»

sielun Että rauhan Kuningas»
lEsures on syndyny? Meille hywäx myönH
dyny.

2. V.
Tullu Wapahtajaxi, Rakkchimmax welje-
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ztt, Meitä köyhi auttaman, Rikkax Taiwas
saattaman.

3. v.
Wapahtaman fangeja, Ett' myös synnjs

sokioja, Walaiseman että tääll, Pysyisimme
taiwan tiell.

4» v.
Ahl ett' näitä tutkisim, Lunastajaa etzi-

sim, Tätä lasta lEsusta, Kuin on lumatt'
alusta.

5. v.
Ilman ei tott' mitan aut', Ellem' tämän

lapsen kautt', Pyydä ulos julmasta, Helmeri-stä, tornista.
6. v.

Pyyckäm lasten tawalla, Pyhäss syndy-
paikalla, Olla lEsust etzimäs, Seimes terweh-
telemäs.

7. V.
Hän on alku aututeen, Ilman loppua wa-

pauteen, lEsus meille määrätä, Ombi taynH
lembeyttä.

8. V.
Ehk' on Herrain HERra suur, M Ju-

mal juur, Tahto kuiteng' köyhiä, Mei-
tä tygöns wedättä.

9. V.
Ett' hän sais meit' wahwista, Syndy-

Mäns kautt' walaista, Hänen perääns pala-
Maan, Sielum ylitz' walwomaan.

10. y.
Autuas siis seurapi, Vethleheimin paimc-
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m, Heill' sitt' HERran kunnia, Koittaa ylitz'
kaikkia.

TI. V.
Jotka omas tunnofa, Omat kuollon

josa, Niille HERran kirkkaus. Joulun on ja
aina uus.

12. V.
longatähdcn viendäwät, Lasta lEsust e-

tziwät. Hakemat Pää-paimendans, Joka kaitze
lamdaitans.

IZ. v.
Kuin he hänen löytämät, lEsurens niin

kiittäwät; 110 nouse sangareill, Sotawäell,
Engeleill.

14. v.
Mahdam seurata, Inni kanla mei-

fata, Hosianua totudes, Jumalalle korkeudes.
Is. v.

Kunnia HERrall ylistys, Taiwasa jamaa-
sa myös, Hywä tahto ihmisill, Henges rauha
sieluisill.

16. v.
Ne wast' oikein Joulua, Pitämät M' i-

hana, Aina kuin he elämät, Töiskm HERraa
kiittäwät.

17. v.
Ei he suingan aikoja, Kulutta niin Jou-

lua, Sillä surkiall ilolla. Kuin on mailman
lapsilla.

18. V>
Mutta HERran lapset ne, Jumalasi, i-

loitze, Heidän kokson tullesans, Että prin ol-
lesans.

19. p.



19. v.
Puhuttele lEsustans, Heidän Joulu-wie-

rasians, Hänest sielu ustasi, Herkut syö, juo
makiast.

2Q. v.
Heill on pito lihawa, lEsus keffell iha-

na, Josta he ain' riemuitze, Juur kuin lapset
leikitze.

21. v.
Joill on Meno suotuinen, Kosta Joulu i-

loinen, Päiwät sisäll langewat, Hyppele kuin
karitzat.

22. V.
Eikös heif' meill Muistutus, Maydas olla

kchoitus, Monell täsä tilasa, OnnettoMiis sie-
lu» sa.

23. v.
Ett' he rupes aatteleen, Tunnos sielus ka-

Keleen: Ongos Joulu Kuningas, Leppyn Mull'
el'wihoisans?

24. v.
Ongos Hän mun tyköni, Pääsy sydäm-

meheni? Niin ett' kerran taiwasa, Saan ull'
ij,ät Zoulusa.


