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Esipuhe.
minä saattaisin sanoa/<M Selitellä Suomen kielin/

Mitä mieleni tckepi/

Joulu-Wirrcn
longulaisen

Panisin paperin pMe/
Laihialla laulettawan/
LahetWn Laihialta
Ouluhun omalle maalle.
Welijlleni/ weickoisille/
Sisareille suoMi.
DtlenÄ btolltstxi
Lahjoitaisin layjasexi
Nackahille Mnomllecki/



Joit on caxi cauwembana/
Oulusa omainen Oti/
TuruS ainoa Anoppi.
Lapstllecki Laihialla.
Andaistn Turun muruxi.
Mutt' on mclkian minulla/
Keöno kielen käandyminen
Wehmonen puyeyen parsi.
Toivon cuitengin todella/
Ainoan asian wuori/
loc' on itzescins iloinen
Sydämmen sytytteletvä/
Runoni laman rumangi

Terwe tullchen oletvan.



Nuotti on tämä:
Sijt on meill iloinen «ica lc.

le

MHX PM syndyi Betlche-
longa wertaa en minä

tiedä.
Ge ombi itze Jumal ja Mies. <

Meit tahtoo Taiwaasen wlcdä. .

Ei mwa Han enM nyt olla sa-
las/

Sijs Taitvayast astupi tänne alas.
Ei catzo köyhiä ylön.

Itzens Ihmisen Lapsex laitta/
Jumalan Lapstx nain meitä saat-

ta.
Jumal' Ihmisen langoxi tule. ,

2. O



2.

cuinga on auwas Ihmisn' olla.
sose' Jumala nam cmmwitta

Ihmistä ia tahto Ihmistjr tulla/
Meit yhteytchensä otta.

3?yt saa jocahlnen cuin Ihminen
on

Jumalan tygö tulla <a sanoanucm:
„ Minä olen suma SansaS.

„Sina olet/ O Jumala/ Isä
minull /

„Sill Poicast weli min' olen si-
null/

„Ia Hän on px Liha muncansan.
3-

Mitä muinen Ewalda langemises
Turmeldin Edenin majas/

Se taman Lapsen syndymists
Paratux tuli Betle'mln wa-

jas.
Vanhain toilvo on jo täytetty/
Autuus on tullu/ apu nchteuy.

Iloit-



Iloitcam syndiset ratki/
Tämä HERra on ystäwä talkille

meill/
lotc' pyydämme löytyä autuden

teill'
Eik syndejäm soima ja matki.

4»
Tämä Lapsi on olelva Duoma-

ri maag/
Mutta nijllä ei ole hataä /

lotc' hänen pMens uscowat/
waan

Ouin weli han puolens heit
Niimuin ei Lapsesta pelco ole/
Man rohkiast sen tygs caicki tu-

lee/
Niin ei MM peljätä kelaan.

Hänen heicko <a halpa ja köyhä
tilans

Meitä koyhia/ halpoja rohwaisecans
Tnrwalla



tasa naYWan lembi ja ystä-
wäisys

Tämän Lapsen silmis ja huuliS;
Zillä Han on nijn armoa täys/

Ettei sitä yMn luulis.
AS usc' cuin han on sinull ar-

melias
sihks olet syndmen wiheljäe;

O tätä callista lahja!
long Jumala nain meille andoi
Ia Neitzyen cohm nyt edes candoi:

Täm' on Rauhan mercki meitl
wahwa.

6.
Kuca on ioc' ei ivanhan syndy-

mans wuox/
' Tartvitze yuogat' ylltzens/
Maan ne tämän Mm syntynen

luox
Uscolla lurwateon itzens/Nijn Tiimä cuin syndyn on syn-

nitä/
Heit caickia uudesta synnyttä/
i Wielen ja sydämen muutt



l sii? Me Lapsille sydämmes
ann, U<

Sitä warten on Jumal sen sijm
Ben pann.

Ihmettele tätä uuna.
Isot ilmoisa imehef l

Maasa meikit mainittatvat 8
Ilon Mni ihmellinen!
kauhan sanoma!
Gowmnon suloinen saarna l
Mos Lunnm lumalMl
Kanne nuoret tänne tvanhaN i
Paris Palmcnden parasten
loucosa Ilunalan Lasten
TatZ Lasta Laupiasta
Kapaloja catzomahan
Geimesa splclematzan.


