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Ensimmäinen.
W. kuin: Siil on meill' iloinen aika :c.

ylhaldä koitto on etzinyt juur, Maan
päällä se saatu on nähdä, Nyt su-kumme lisäisi HERra se suur, Armost tah-doi Ilimala tehdä, Niili' langeneill' lapsijl seilkunnia,: ett' Hän, On päällensä ottanut ih»mi,yden, Ia weljex meill' ikensä liittä; Nyt

Iläxem Jumalat kutzua saam, Ia Yljäxem
mainita Lunastajam, Itz' Hengi meit waakut-
ta siitä.

2. Me istuiimne pimeis ja orjudesa, Iajuur kadoturengin maifa, Kost' walo yöll'
'.valkeni taiwahasta, long' Isä soi- mailmall'
paista, Ia juuri kuin en me wiel sanaakan
tienn', Niin tuli yx sanoma miwasta tänn',
Meill' köyhill' koht' ilmoitta hangit: Nyt a<
stunn' on miwaiseld' istuimeldans, Wapahta-
ja ouiasa oleilnosans, Wapahtamaail kuole-
man fangit.

3. Terwerulemast' autudem Jumala tänn',Terwetulemast' waiwaisten leiriin, Ett' päästä-
män fanqimn morsiamen, Ia pukemaan mi-
»chan häihiin, Terwemlemast alhaisen katom-
me all; Ett' welkamme maxamaan Korkeim-
mall, Meic'saattaman Isämme pannoin. Ter-



wetulemast' jjäinen lohdutus suur! En' suloi-
stll' äänell' ja huulilla juur, Nisu' köihillesaarnaman armo.

4. Terwetulemast' Pääxi ja Wapahmjar!
MM' kaikill' kuin kadonnex löyttin, Terwe-
tulemast' ticici ja johdattajar: Kosi' pimeisä e-
xyris käytin; Terwetulemast' PaimenAtl! sau-
wahas taan, Me riennämme meitäm ja lan-
gemme waan, Nyt armohos waldikkan eteen,
'Teivetulcmast' rauhan nyt faanalla tänn',
Me nannomme sulle ustollisuyen, Ia annam-
me meitäm sun kätees,

5. Terwetulemast Isäm: niin nimes se lie,
Lasten seas wanhiit ja suurin, Terwetulemast'
aumdem Nuhtinamme! Ia rauhan päämichem
ja muuriin, Terwetulemast' kunnian Kunin-
gam Ei löydy sun wercaistas neu.oos
ja työs, Ihmellmen kaikille liennet, Kyll' al-
hainen jyndyis, nmtt' wirasia suur, Terwetu-
lemast' esiko wchemme juur! Kuin amcajar
syndisill riennät.

6. Terwetulo ett' tnaibnas kärsimään tääl,
Kans ruostitur tulla ja kuolla, Sä olit nyt
ruumin kuin Golgachan mäel, Pit' palj ar
ja pilkamr tulla; Yr seiine enst' korjaa sun
kunnias tääl, Ia risti jää Kunmgan istunucx
siell', Niins syudipld' maretaan aiwan, Enst'
ilmestyit wajatza Kuningam suur, Sin' Go!-
czachail' werises puguiia juur, K runnattuna
pilkall' ja waiwall'.

7. Me wittämme iloll' nyt sylldymääs niin,
Ia langemme eteen siul Me sydäln-
mest' annamme suuta snll' si:n. Ia ilstomme



sielum' stin hoimees, Me kunnioitani ZMxakfaudes tuld', Me langymme maahan ja
kerjsmme suld', Sen rauhan kuin syndymäs
tuotta, long' engeljt meill' owat ilmoittanet,Den ystäwyn raketux julistanet, Zyng' Ada«
Mis kadotim suytta,

8. Ach! siuna meit syndymä armollas ain,
Suo sen nyt meill' au.udm olla, Meill' Hem
ges kans walo ja uffoa lain, Ett' ilorem mah-
hais st tulla, Ann' wjrwotta meitä sun mmdenuses, Zjnn' waatia meitä stm rakkaudes,
Ia täyttää myös sydänd ja suuta, luur ala-
ti julistaan kiiwstas tääl, Ett saisimme tai-,
wahan howitza siel, Sitt' wiruä ain' weiw
M uutta.

9. Nyt Karitzall' kiitos kuin tapettu on,Zumalall' kuin edestäm. kuoli, Se mailmankaiken nyt liikuttakoon, Ett' sana näin lilMxi tuli, Ylistys ja kunnia kunnian Mli', GenLapsen kuin stinM makaisi tääll', lold' kaii
ken me aumden saanem, Sen Pojaan kuinMiehnden luonnosa niin, Enst' köyhänä sym
hyi sitt' naulittin kiin, Pääll' ristin puun e«.
destäm Amen: '^

Toinen,
W, k, Iloillat te lumalgn lapft» le,

HWs te Zionin lapset riemull', HERramme :,: Synyymä Juhlana, KuMat Emkiitos weisull, Ylhälle:,- Tuonan kun-
nia. O mikä ilo suuri ja kauis, Kuin ombi

kai-



kaikille kansoille valmis, Meille on chndyyyt
HERra Davidin Hal<

leluja:,: lEsu ann' ustos
Tälläkin Zuhlall' armoa tästä armosta,
tos :,: Kiitos

». HERra Kuningas maqn ja «iwan. Il«.
nusty -,: Orjan muodosa, Vethlehemis sisälle
roaiwan, Astupi -,- Lapsukaisena, O mix Hän
astu niin sywW alas? Mix päälle pahii in
makapi wajas? Kövhyde.s puutt«s ja wilusa,
Sen teki rakkaudesta. Halleluja :,: lEst, ann'
ustos ?c,

3. Täyn wihchäisyyl syndi ja pnutost, A>M'
meitäm -,: Ricndä seimen työ, Uffvsa fatzella
sinnauuu muutost, long' mi -,! Christuxmfyndymä Pö, Se joka Mli' kapaloinuna mal-
kaa, Hän on st HEMra kuin mieielläns jah-
kaa, Armo ja Päästö ja elämää, Oili' kuin
on waiwainen hengesä, Halleluja :,: lEsu,
ann' uffos :c.

4. lEsu ann' syndymä armojas täyttä,.
Myös meidän :,: Huono ft)dämem', Ann' mei?
dHn sielumme sinusa löytää, Armosta -,: Ilomelämäni, Aut' kaikki malliset jättämään kcdoll)
Tee meitä kuuliaisix Henges nyt wedoll', Ett'
Me sun seimes ymbärill'/ Köyttäisin sydämill'
jjoisill', Halleluja ~- JM ann' uffos :c.

5. Kaikk' taiwqn joukko hehäll' sänell',
Kunnia :,: Weisa lumalall', Tuokam myös
maan pM' kiitosta Hänell', Ostetm:,- Py'
häll' Karjtzall', Suo ett' sull' kiiloxex walmist
na löyttäu, Sen gymon edest' fuins lEsuMill' näyttän, Sielum ja ruumim ja sydä-

)o( 3 mem,



mem, Ansaitzit' tuhansin enämmän, Hallelu-ja :,- Msu ann' ustos sielumme saada, Täl-läkin armoa tästä armosta, Kiitos
lEsuxcllem olko«.

Kolmas.
n>, k. V,o?c> mailma iloit' mahta, eli myös:

tvoimaUism woiton Sangar:c.

armon lapset, lEsurenne seimen
«> työ, Ihastukat halawaiset, Jo nyt lop-
pui syngiä yö, Amingomme koittaa jäll',
Kirkkaast' Armo - raiwan pääll.

2. Katzo! Zion Kuningatasl Ihminen sun
lumalas, Makaa Bechlehemin wajas. Hä-
nen ättins helmahas, Köyhydes ja puuttesa,
Ihmisyden luonnosa.

3. Katzo weljem tuli alas, Isam, PlkämHolhojam, Ilmestypi suures Meitä
tääldä korjamaan, Rakkaudens helmoihin,
Taiwallisiin majoihiim

4. Lapsukaiset kuulkat tämän, Pienen lap-sen itkua, Andakat min hienon äänen, Sy-
dämmenne liikutta, Kiiruhtakar joukottain,
Hänen N)göns iloisan'.

5. Katzokat niit' kasiwarsi, Rakkandest' o«
jemit, Kokomahan luopuwaisi, Oiendamait
loukatuit, Silmäin peitteen särkemään, styy-
mlet pois pyhkimään.

6. Pelkurit mir hämmäjTytte, Pojaan kas-
woi suloiii? Miri wielä karkailette, Olett'
läpsii luopnwii? Kosia Jumal lapsena, Ar-
moo teille julistaa.

?. Pai-



7. Paimenet täll' lakeudell'. Rauhan tdr-
n-es soiimkaat, Armon laitumella uudell', Lau>
maa kokoon huutakat, Kehotttakaat lrieratta,
Tulemahan Juhlalla.

8. Sailokaac jo pito walmis, Ombi lapsia
Adamin, Armo armost' ombi aldis, Niin ett'saawac huonotkin, Teiden haaroisi' aidoista,
Tnlkar -Häät on walmisna.

9. Wiina astiat owat täynän, Pöytä wal>
mix rakettu, Huonoll' ilkiäll' sugull' köyhäll',
Kaikk' on runsast' ansaittu, Juhla herkut an-
netaan, Kaikill' kuin nyt tule waam

iQ. Onduwat ja raajarikot, Huonot köyhät
halwmut, Sokiat mMt ja myös kuurot, O«
lett' luhlall' kuhueut; Syökäät nyt ja nau-
titkaat, Niin en' henqes «la ftat'.

n. Tulkat raadolliset köyhät, Rikaftukaacseimesä, Murhelliitt chuonot uHrät, Ihastu-
kaac hengefH, Näändywäiftt joutukaat, Tä'
hään kuorman' purkakat.

12. Heikomieliset nyt huutkat: Rayo tosa,
Jumalan:! Hän kuin lopettapi tustar, Tuli
nicus auttamaan, Ett Me saamme iloita,
Msaimff Aurudesta.

13. Orjalliset turwas olkaat, Macnan ftu»
wa särjerr' on, Wapaudest' ihastukaat, Jo
nyt pääset' lepohoon, lEsus rauym julistaa,
Suloisilla huulilla.
. Sotiwaiset jo nyt loppui, Rastas D
ta endinen, Lelvox makiax teille muuttui, Lain
orjuus surujnen, Nyt waan iloll' naucim>Samce armoo armosta.

15. Ustowaistt ustos tulkaat, Lasta^lEsust'
syleil-



syleilWt, Sydämenne Hänell' tuokaat, W
posiar wiipymät, Niin ei puucu Joulua, Sy-
dämenne myoisa.

16. lEsu Sä kuins Juhlan M,t, Sen
myös wielä ullSistat, Koffas huonoist' surun
alhoista kerran morsiand' johdamt, Uuteen
Jerusalemiin, Ijäisten lMsalihiin.

17. Sillä wäM lEsu kallis, Pidä mor>
sian walmisna, Anna armos an' dll' alvis,
Ettei lamput sammu' saa, Six kuin alkaa ftjäinen/ luylapito wietasten!

Neljäs.
N), k. Neill taiwan tortia Nt,ni»,gäs?c.

«ssowaiset Nyt riemuitkaa!, Ia iloll' ireft
satkaat, Kiitosi' lE,well/ Kiitosi' lE-

surell'-
H. Kuin tllli alas Taiwahast', Wapahtw

Maan Meit' waiwast) Ijäisten ilöoN, Ijäi-sem iloon.
Z. Eerwe siis tUlemast' Kuningam, Suli'

majan watmistam, SyväMesäm ain', Sydäe
Mesäm ain'.

4. Mi seimes juures kumarram/ Ia ustos
ömistam, Amuves lahjat, AuMdes lahjat.

5. O' lEsu weljem suloinen, IlahUta D
dälneM, Slln SynvyMälläs, Sun SyndyMältäs.

6. WiiMeistr lEsu rukoilem, AUt' sai-
waas mieltämään, Ijäist' luhlawuott', K
jäisi' luhlawuott'.

z^Uc^


