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Coeohon pandu
Turun Mjulla/

lalhlan Klrckoherralda/
Ia

TURUSA/
Prändätty/ Wuon« 175».



»uhc.
6AOs minä saattaisin sanoa/O) Selitellä Suomen klclln /
Mtti mieleni tckepi/

Zoulu^Wlrren
longulajsett

Panisin paperin päälle/
Laihialla tautettawan/
Lähetäistn Lachtalta
Ouluhun omalle maalle.
Wellllleni/ weickoistlle/
Sisarellle suostori.
Ollengi otolllseri
Lahjoitaisin MMi
Rackaljille Muomllecki/
Joit on cari cautvembana/
Oulusa omainen Oti/
Turus ainoa Anoppi.
LapMccki Laihialla.
Anoalsln Turun mururi.

Mutt'



Mutt' on melkian minulla/
Kehno kielen kaandyminen
Pebmonen puhehen parsi.
Toiwon cuitenain todella/
Ainoan asian truon/
3oc' on itzesans iloinen
Sydammen sytyttclewa /
Runoni taman rumangi

Tertve tullehcn olewan.



Nuotti on täms:
Sijt on melll iloinen aica tc.

MMUF pillti syndyi Betleye-

longa wcrtaa en mlna

Se ombi ihe Jumalia Mies.
Meit tahtoo Taiwaasen wicd<i.

si taida Han encia nyt olla salas/
SilS Taiwahast afiupi tänne

alas.
si eatzo köyhiä ylön.

Itzens Ihmisen lapsex laitta /

Jumalan lapstr nain mettä saatta.
Jumal' IhlNlsen langofi tule.



O cuinga on autuas Ihmisn' olla.
Sosc' Jumala näln cunnioitta

Ihmistä ja tahto Ihmilex tulla/
yhteytehensä otta.

??yt saa jocahatncncuin ihminenon
Jumalan tygö tulla ja sanoa

nuon:
"Minä olen jucua cansas.

"Sinä olet/ O Jumala/ M mi-
nut!/

"Sill Poicast weli min' olen st-
null/

"Ia Han on pf liha mun can-
lan.

Mitä muinen Ewalda langemises
Turmi Idin Edenin maias /

Se laman lapsen syndpmiseS
Paratux tuli Betlcmin wajas.

Wanhaln toiwo on jo täytetty/
Autuus yn tullu/ apu näytetty.

Iloit-



Iloitcam syndiset ratki /

Tämä Herra on ystawä eaikille
meill/

lott' pyydämme löytyä autuden
teill'

Eik syndejäm soima ja matki.

Tämä Lapsi on olewa Duoma-
ri maan/

Mutta nijllä ei ole hätää/
lotc hänen päällens uscowat/waan

Kuin weli hän puolens heit we-
tää,-

Mjncuin ci lapsesta pelco ole/
Wan rohklast sen tygö calcki tulee/

Mn ci Tämä peljätä ketään.
Hänen heicko ja halpa ja köyhä

tilans
Meitä köyhiä/ halpoja rohwaisecans

Tmlvalla käymähän eteen.
5- Tä-



Täsä nahdähän lembi ja ystäwäi-
sys

Tämän lapsen silmis ja huulisz
Sillähän on nijn armoa täys/

Ettei sitä yxikän luulis.
EtS use' cuin hän on finull ar-

melias
Ehktz olet syndinen wiheljäSz

O tätä calllsta lahja!
long Jumala näin meille andoi
laNeitzyencohtu nyt edes candoi-

Täm' on Rauhan mercki meitt
wahwa.

Euca on joc' ei ivanhan syndy-
mäns wuor/

Tarwitze yuogar ylihens/
Waan ne tämän äsken syndynen

Uscolla turwatwn izens/Nijn Tämä cuinlyndyn onsysiittck/
Heit mickia uudesta synnyttä/

Mielen ja lydämen muutta.
Nyt



Nyt siis tälle lapselle sydames ann/
Sitä tvarten on Jumal sen sei-

mehen pann.
Ihmettele tätä uutta.

Isotilmoisa imehel!
Maasa merkit mainittatvat/
Ilonaämihmellinen!
Rauhan rackahan sanoma!
Sowinnon suloinen saarna!
Mos Sunnia Jumalan!
Tänne nuoret tänne tvanhatl
Paris Paimenden parasten
loucosa Jumalan Lasten
Tätä Lasta Laupiasta
Sapalofa catzomakan
Seimesä jylelemähän.


