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Ensimmäinen.
Weisatan: Cuin tirckast Coultähli coita,zc.

H. I.
Taiwan HERra Jumala cuing
taidam sinua palwella, Tain ar-
uws awun edest, Ets annoit lap-
sen Laupian, Snndya Poicas
Meil ilox ihanaxi, Poicoisen, lE<

sinen, Meidän HERrc:m moniu Kerran, Pa<ras ylkäm, Autta aina, ei meit hyljä.
2. Nijta cuin pala rahudest, Pois synnin

tiestä hirmuisesi, Mailmau ilost ilkiäst, Tai-
wallist Joulu iloa, Tahtomat wktta halulla.Mielellä sydämmella, lEsusta suloista, Ano-
wat tasa, surun säasä, clämM, Heira vmbi
lEsus läsnä.

3. O! lEsu cunnian Cuningas, Sull kij<
tos eerwe tulemast, Puhdistin pvhitt' meitä,
Sun syndymises woimalla, Ia Pyhän Hen-ges walolla. Luo synnyt sydammemme,
woman, Weilaman, Wirrcn uuden Engeleinsuuren, Caickein Pyhäin joucospaimenitten
huwäin.

4. Sanocam HERra Jumala, Ann hen-ges iloist Joulua, Meiid cunniarcs cuulnu.
Se riemullinen sanoma, Cuin IClus syndyi

Mail,



nMmaan, Malaisson waimaisia, Caickia,
Cuoleita, Sonnin unes Pirun juones Ma-
kawira, Parantacon sairaita.

s. lotca ei tunne tunnosa Sieluns ki»u,
waan mailmasa, Hoppäwät iloitzewat Syu
dises häyrys häijyfä Helwetin hengeini pe-
räsa, Muotons he muuttelemat. Nauramat,
Luickawat, Perkel peräs, loca eräs, crikosta,
pi: Woi woi cuinga cauhistapi.

6. Sondisten ilo surkiar. Joutu heili wai-
wax catkerax, Catzell sa cauhioita perkeleit ai-
wan julmia, Helwetin joulu puckia Haureita
haiftwaisi, Seurawat, sanomat, Oi oj ai-
wan cowa on waiwan, Surkia suuri. Pa-
hoin wietim loulum junri.

7. Coreudesa copiana, luomuxis iuhlain ai-
eana, luorimme lihan himois hekumasa hch-cuwasa, hercuis ja muisa caikisa Pahoisa pa-
neturis, Wihasa wainosa, Caikis aiman son-
nin laimin Taytm täytim, Pahoin haijyst
itzem kaotim.

8. Matta ne puhtaat Neitzehet, luolu Cu,
«ingan tyttäret. Jumalan lapset laula, Sa-
nomat suulla suloiftll, Tänn sondonelle IT-
suxell, Cunnia kiitosi kilwan, Jo not me moi-
timme Pimm iu!man, Mailman tuiman son-
nin sywän, Pääsim taiwan Jouluun hywäan.

9. Siel rauha on ja ystawys, Suloinen
tansa käumisys, Poismnrhe suru suuri, Ote-
taan HENran siunatuild, Soudeinsä tähden
waiwatuild, Heit Isaa iloitapi, Urguilla Uu-
silla Harpu kädes HENran edes soittelemat,
Eija eija weisaMVat.

ia. O'



is. O ! siunatut, ne aumat, Owat enin ri-
sti candawat, Sudämes synnin tähden, Ca-
howat päälle Caunimman, lEsuxen soimes
macawan, Ia kirjois caunehisa, huocawat,
Huutawct Toiwom paalles Tule lähes. Sy»
dämen sisall, Sitt me kelpaam Pyhä! Ijall.

li. Oli' lEsu» sielum ilo suur, turhat
Joulu ilot juur, Cartaisim caickinaiset, Joit
n,ailman lapset etziwat, Ia niillä aicans wict-
tawät loill on juur julma loppu, lEsus heit
Caickia meit. Palat käännä tvgös wäännä.Armon ajaas, Sltt me olem cansas omas.

Toinen.
W. c. lEsnft sielun hala, le.

V. I-
VWEsus HErra suurin, Minun lurwan,

muurin, Poica Jumalan, Taiwallinen
walo auttaiani jalo, Murhen muutaja,

Astui Ms mailman, Olli paallelis waiwan
minun tähteni.

2. Tahdoi luondon otta, Pohast hengest
totta ensin sikisi, Puhtan Neitzeen cohdust,
Cuningan Dawidin sugust, Ihmisex ormxi,
Sondoi köohast äitist Mariasta caumst, Wa-
pahtajani.

3. Makeus tuli mailmaan, Tahdoi tielle
taiwan Caicki ,'ohdatta; Mutta ihme mun,
Että pnneos suuri, Tunnon locaiss, racastet-tin sitä, Waan ei smngan Isän, Lasta tundenet.

4- loca omillensa Tuli, lMoimnsa, Ei hei»kelwannut, Ongos ihmisttkan Ennen eikä nyt-
tän



kanoikiall laidalla, Waicka pimiäs yöllä, lE,sus itke siellä meidän tähtemme.
?. Elämän leipä lwwä Poicainen Pilti Pp,

ha, Vlöncntzottu', Cohta tänne tullcs, Sitte
mailmas olles, Pilcall surmattu, Wmma.setmiehet ei händ salijn wienet Turijn tutaxens.

6. Wäärin kirjaus tutkit, Waicka Naa-
matutkin Häncst todisti, Esi Isät ensist kiriolt
heili ftlkiäst aina asangin, Mutt ei ymmartä, '
net, ovpinedet miehet, oho surkeut!

7- <3e oli' Keildä salat Ettei okcinarwattai',
«et Tall-ia, losn HENm sunri Ylöncatzott'juuri, Sondyi sodän yöil, Mutt ue paimen
parat Ei he mblon ftlat, Cum he cuulit,näit.

8. Jotta caiken »stä Teit wircans
Carias k-dolla, Alhainen tai>wäkl he sen MMIi näki, Cmckein ensiri Engell' heille saarnais,
Taiwan kircaus malais Oho cmmia suur.

y. Niin se wielä täällä Tapahtum siellä
Cusa ylpeys, Uudcs jyndymasä Mnmtu soda-
niesä, Nöywder heugeia, Köyhäx mlclesausaTule joca paiwä, täiden Cuningan.

ic>. Joca m Ms waias, Macais soimes co,
was, Suuri Sangari. Leijon ludan sugmt
Woi niit aulta sumst, Jotta murhesms Owat
stndeis tähden IHus armon lähde, Henä
lvirwotta.

n. Niitä cuin on tyola, Synnin pitkas yösa,
Cansa,paimendcn, Walmo sielujansa, Ke,
doll culkeisansa, Synnin Sodomaas, Kay»
käm me myös seuraan, Engelein cans »vei-saan Klftost' cunniaa.

12. Tuttistelcam tarcast, Itzem juuri har<
taast



taast, Meidän menomme, Ongos sielum rau-
das, AiattiremTaiwas, cuc' on HERramme,
Perkell eli lEws Coetelcam wisust cusa sodime.

i z. Cummallaca puolen, Milman pirun juon-
den, Taicka Taiwahan, Rucoilcam sljs nöy<
räst Sitt' cuin syndyi könhäst Meidän tal)tcm<
me/Sanoimme hartaast, lEsus Pilli Tai-
wast aut meic sodasa.

14. Wastan vihollisia, Wcitta sa mua no-
sta Uuteen clohon, Ann mull uuft woima Lai-
M rackaus aina Sinua sturamaan, Puhdistsydämeni, Eitä luolu työ.'!!, Kelpais sinulle.

is. Caicki ascareni, Ajatus ja mieli Olis oi-
kia M, Sielun asunsias, Sinun palwelias,
HEsus ollfm, Seimi sulle puhdas, Lepos us-.Hvn cullas Sull ain kelpaisin.

Eolmas-
W. c. Cuin Kircast coi» tähti ie.

I. v.
(AQ l Culnga Joulu iloinen, Mowil ombi

' suloinen, Ett lEsus ilmandunut, O»tullut wqhwari, Syndynyt Luna-sia,ax», Tai Lapsi joca ioudui Antaman, Sat-laman ulos cuopast Pirun luocast HelwetistäUscowglset tahto estää. ,
2. Tästä he suhla riemuista, Wiettäwät ai-wan callissa, Sanowat halul hartal, Sydäm-mel suuri pglawal Engelein cansa,cajawal, Zlä-nel ja kielcl kilwan : Kijtos suur cunnia juur.

Olconlsal, taiwallisel, RackalMe, Pyhäll,Mal Jumalalle;
3. Nö>



Z. Nöyrydes edes tulemat, Cans Piime,
nitten weisawat, Ia Taiwan Sotawäen, Ett
tahti kircas coittawa Seimee on juhtain maca-
wa, Pituinen Pijti Pyhä, HERrainen 13,
lmnew, jalo Cansainwalo pirun woitta,
Pois synnin ja cuol!on soitta.

4/ Ei tuta Lasta tuwisa, Jerusalemin, howi-sa Omaiscc owat oudot, Ett maca HErra hei-
nisä, Bcchichemisa Köyhasa, Alhaises aiwan
muodos, Köybydes Nöyrydes Caickein Luoja,
Autuun Tuoja Herrain HERra, Hadas aut-
ta monin kerran.

5. Caick luodut muut sen todista, Cans täh-
ti joca johdatta, Mieluiset miehet nouta,

lsää ylistään, CuinPoicans tänn' on lä-
hellan Sulati armonsa cautta, autuas,
«iugas Pappi paras, Armost ricas Ia Pro-
pheta joca HERran tien opetta.

6. tänne syndyn lEsurem, Johdat
myös meidän svdämmem, Sun henges woi-
mall perät, Sun cuwas meifä udista, Meit
syndymälläs puhdista, Ia synnist sywist herat,
Cuolleit meit Mstys teit, Waeldaman, Jou-
tumahan cunnian Cuorijn, Ast hywijn Pyhais
wuorijn.

7. Oll! JM Joulu iloni, Sieluni ruoca,
juoma, nijn, ett cartan caikinaista,Syndiama<
ilman hecunia, A«t lapses sinul! laulaman An
henges woima maista, Kijtos sull lEsu, cuul,

Rckouxen, Weisun köyhän W-,
styM »jät nöyrän.


