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SuuriwaldiaNe saZoreiafuculset
Euningalle jaHerraUe/

tzmCarletll
XI.

FumalanArmosi/RuodM
Göthein ja Wändein Zunmgalle p
PcriFörsiille/SuuriFörsiilleGuomes/Rul,
tinalle Stonen / Estinmaalle / Miroin / Caree
lin/Brehmin/Vehrdin/ Stetinin/ Pommerin
Clubin jaWändin/Förstilleßugin/ Herrall
Ingerinmalle ja Wisimann: Nijn «työ

Phaltzgrefwille Rhein Beyeris / Gulich/ -
Clewen ia Bergin Ruhti»

nalle«.

Mnun taicken armoWmalls
EuningallenjaHmaLen

Tämän Guomalaistl» Mannalll
wastubeff präntist ulos
tui» caickea nöylimmäzt «is.



2, <shrcH,.,.V.B «cl lj.
Ia Salomo sanoiJumalallet Sinä olet ttlinyt suuke»armon minun Isälleni Davidille/i» olet tehnyt minunhänen fians Cumngari. Olcon nyt HErra Jumalasinun san»s totinen mmun Isälleni Davidille: Sillä si<ns olet tehnyt minun Eanssan Cuningaxi / joita nijn

mondaon cuin tomua maan päällä. Ntzn anna m<«
«ulle nyt taito jaymmärrys/täydäxeni tämänCansfttt
edes Ulos jasisälle: sillä cuca Woi duomita tätä sinun

, suurtaCanssas. Nyn sanoi Jumala Salomolle: Et»tä se on sinun mielcsäs/jä et ole anonutrickautta/eli ta«
warata/eli suuria cunniata/eli wihamiestes sieluja/eli

, pitläitä/mutta olet anonut taito jaymmärrystä/duo»
witaxesmiuunCanffani/joluenCuningafiminäole»
sinun pannut. Ntzn olcon sinulle taito ja ymmärrys
annettu / wlelä stcte anna» minä sinullertckautta/ hy« ,
wyttö ja lunniata/nijn ettei sinunwertas Cuningastenseas enuen sinua «leollut/että myös sinun jältestule.

psal.zo V.1.6.
HEr,asuulcon sinuasmeidän arnlollimCuntllMs)

hädäsäs / Jacobin Jumalan nicki sinua waijelcon.
Hiu, lähettäiön sinulleapua pyhistä/ jaZionifta sinua
wahwistacon. Hä» muistaconcaicki sinun ruocanhlis/
jasinunpöltouhris olcou llhawat/Sela.

Hän andacon sinulleniitä sinun sydämes ano / ja päättä»
töu caicki a«molures. Ve terscamme sinun awustas/
ja meidän lumalam nitnes/ me ylenuäm meidän «p»
pum/HErra töyuötin ca>ckl sinun rucoures.



Tammi Cuulla on XX XI. paiwä.
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HelmeCuulla on XXV M. päiwä. Päiwä
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vecember.
Talwi eli Joulu Cuulla on XXXI. päiwä.
Päiwä on 6. hette pitka/pö lz. Auringo nouse
s>.lyödes/jalaste;<lyödes.

, Qgl.vcc. f ve
24 »8 g «n»

Christina sy«. 4 r»<l. b Lar Varo,,

0yi.6.6. 5 .5 c d,
2^

? 7 e cc>
«6 12 f con Mar.Sil.

C.Gustaff y ; ' <, «p lachim.
Udolphisyll' 10 4 A öi
»yiStockhol» il 3 y b «I
«Nlsi;y4. 12 ?ncl. cma lyymp.

IZ Uib. 17 d I.U lucia.
6c ci

c. Ertck shn. 15 '» f Anna.
eyi Stockh. ,6 ,/ !4 g 53N Sophia.

,8 l; b Abraham;
ly 14 t in

l3 . »9 d cie
C. Johan syn< 2l l- e 'llio Thomas
dy! SeiKöo» 22 n , f M25 Beata.
»>!« «,?. 23 10 ss mc»

24, 9 l 6 A ä° Adam/Eo»
25 8 j b Mt Joulu
-67 c 5«pKSiassani
27 6 13 d luk Johannes
28 5 2 e pu lasten p.
29 4 f i^n
zc> 3 ,0 q MN Davld,
31 ?!Ä. H s^l.

c,i.M.



<a^c°)Z«»

Mkertaimen selitys Vuosikauden
Aigoist ja Pylxwäiwist.

!. Algioist.
Vosimusion se aica/ cuinAuringo wael»

ne i .taiwan»nerkiä /ja tule taasen»
endiseen paickaans. Aljetan puoliyön Aicaan
Vdenwuoden päiwä wastan. <dijnä on
päiwci/ja liki 6. hecke. Ne suljetan ulos colmena
wuonna toinen toisensperän / jotcaPhreistxi
Wuodexicudzutan: mutta joca neljäs wuosii
necaicki yhteen luetan/ joistacoconaiucnpäiwä
tule wuosicauten lisatyxi / jocaCarcaus Wuo»
dexicudzutan/ia nijn sijnä on z66. Päiwä. Se
lisätty päiwä switetan HellnecuUhun/päiwä e»l»

, nenMathinpäiwä.
Osaa on Wuostcaudes neliä/iotca meilds stu»

tawaisma päiwina aljetan:
Perarl Paastoo Rewävln suo/
CKmett» päiwänäns lalwen tuo.
Suwen suloisenvrboi säänvH.
lain Hertuli SyxM täänyH.

Cuucautta luetan Wuostcaudes olewani.
Cuun jourunperän /, l. jotca Calendariumis

. järjestcinsluetellan. Vstcuu/täysi,c. töytäuCul»
laisen lugun lugnst: Ainoastans tievä/, .EttäA»
sicuu nimitetan sijtä Cuusta josaseloppukin. 2.
EttäVsicuu cadzo culminens itään/japaista ech»
tona: mutta lopulla secadzo ländeen /ja paista
lMneneldain: Täysicuupaista caickeu yön.

Päiwätteke 2ll»ringon juoru/joiden lucu/ni»
mitäin mondaco nijtä wuodesoni ennen sanot»
tjn; j«aljetan meildä puolhön mca«n.

Tie»



Tiedä täsii: cosca päln'ä jayö tasain owarz
ja Auringon pysändymys cahdeist wuodes
tapahtu:

tamber ia Gt«u« wuodelo ain:
Päiwän !« Zön tuomat tasam.
tucia pisimmän yö» anoa/
vituo p,ftmn«än päiwän canva»

Wi/ckoo WuosicaUdeson 5 . ja,.päiwä/yh«
teists wuodes: mutta i.päiwä Carcaus wuo»
des. '

wia/ABCDEFG/stoitttan. A alcaVdest
' wuodest/ ianijn sym terroitan caickiWijcot ia

Cuucauder.
11. Pyhäpälwist.

sN<Vhnpäiwät cwatWuosicaudes Cahtalai»
,.lWumattomat/jotta cullatinCu»

.

ullaainapaickanspitäwät/iaowatCalendariu»
minpannut. 2> tijckuwaistt/cuinonSunun»!
tai jaiastiauen/ ja sijtte ne nmut cuin näistä
cahdesta rippuwat.

Sunnuntaion ainasewzemäs paiwä/jonga
Bootstawicudzutan SunnuntaiBootstawixii
joca cahden syyn tähden jocawuosi muutttanz
~ Sen päiwän tähden cuin yhteisnä wuonna

jongatöhdenensimäisnä ja
wijmäisnä päiwänä wuodest on yxißoolstawi
.nimittäin A. Carcauswuoden tähden / jolla

wijcon ylidze caxipäiwäon. Ia cocotämä
muutos tapahtu 2, 8 wuodes/ jollaajalla Aurin»
gon Pijrilucu (nijnculn caickise Wuoden
aita cudzutan) palaja jällens, jaon jocaidzella
hänenßootstawins,nijncuin seurawainen tau



.l„ «sttta. Carcaus wuodella on caxiAookssa«
wia: edelmäinen pidttän Kewsistn Mathin päi»
yiw asti/mutta toinen sijttecoco wu»den.

4 5 6 7 8 9 ,o

lljk o c 8 c? r e o e
c

crDc 3 r 3 o

!, !! l;

» v
Vlijxeuln tällä wuotella/<6?i. joca on,' CarcauewnowVlijneuln tälli wuotella/<6?i. jocaonz' Ca«aue«ll«w

«st/Lununtai Bootstawi onX/jaAuringon Pljnwcu 11,
ZNlll!)gtn tulawanawuonna/lö?!. onSuununtatßool»
<ia»! u.r. >aAuringon Ptjrilucu i. ja ntzn aina edlmmä/
M wu»«nast< <utns sitä lietä tahdot/ ja jongaBool<
st»M ja lugun sinä fi,la liyoöt/ st on stnwuoten Sunun»
<»iV«lstawi/ja Auringon Pijrilucu, jaeosca iz.wuott»niid»Vootstawtn järiestyltnperin »watculunel/ntzn ru«
«tuiaas algust luteman/njjncuinennengtn.

laskiainen löyläu »uosiwuoee!b/Cullalstnlngunjär<
nulus. Wuotmen Eullatnenlmn on!

>«f«l!»tn: i.Cusa stLuucauoeö löyläu/sinä ou Pficuu.l> l»ft st täsl taulus liycio/ntjn m«nbilin sitäralla myö»
Dulle pii»o<ken käsi«lpuol«ll/nyucau»ancn!N wu<x

MtzununtaiHootstawin «bdalla lullan/ jasijnäo»
«M / luoluujalalkaisen wälillä; mutta se lucu luu
M„ fijnzfahjg m/ näytäpöiwätcuinylidzcnWljckoi»
'»««. Carcouswuonna luetan wtM«bchstn/mutta pi>
«lMstnVoMawmpttän.

«IUP





sorra. Carcaus wuodcllao» caxlOookft»-
: edelinäinerl pidelän Kewäistn MathinpHp
Ksti/Mlitta toimn sijttecorowuoden.

HWicuin tällä wuoVM/1671. jocaon z« CareauSwÄe»
st/Kununta< Vootstawi Auringon Pynlucu 28.
Mtähgentulawana wuonna/i6?!> on Gun".u!tta.jPoof«
:awi I. jaAuringon Ptzrilucu 1. ja nyli

jhei»wuoten asti cuins sitä lietä tchdct / j« jongaBook-
aw!u jalugun sinä sijtä löydät/st on sen wuodcn Onnun»
tV°Ltstawi/ja AuringonPijrililcu 5 j»«ost<l2,B.wuottcl
äideuBootstmvin jartestyxe»perän ewal ru»

' «tsutaas algust luteman/nyncliii! ennengill.
iastialnen löytä» wuösiwuoöellz/Cullaisti! iugunjär»

«slyxeft/seuralvaises raulus. WuotinenCutlalpenlucllH»
'lpelinm: i.Cusa st Cuucaudes löytän/sinä ou Vficnu.

isa st läsä taulus löytän/nijn mendätönsicä ratta mys»
? päinocken käden puoleen/nljncanwancuu! wna»

? Sululntai Bootstawin cohdalla lullan / ja sijnä on
luolunjaiajkaiscn wälillä; mutta st lucu cui»

'»na siM radis on/ näytä päiwätlulnylldzenWyckola
't, Carccmswuonna luetan wIM eHelllstn/multa pG

perän.



Sunnuntai Bo«rsiarvlt:
L c v e ? 6

l 8888777
2 6666666
, 9999988
4 8777777
5 6666555
6 9 "9 «8888
7, 7'7«777«8

10 id ia 9 9 9 9
'9 «888887
:c> 7766666
11 9999999
12 l 8 8 7 7 7 ,<7
13 6666665
>4 9999^88
ij 7777777
16 66655;;
17 9888888
18 7777666
iy ic> i« 9 9 9 y 9

6!2z 4 5 6

Nijncuin täluanWuodm/!6 71/ Cullalnen n
iy.jam!awau Wuod«.«/l6 7!/onl.ia mjn aina
ma/fijheuwUllteiiasiicumL sitä tietä tahdot/ston
benCuNamenlucn: mutta a,na,y. wuooensieläftä
ftendiste» palctaanö / ja rnwelan taas algust l!!c>

nchicuin enncngm.
(suscas lastiaisen tiedät/ nijn Mä o»

Mzemän wijcko: Päasiä«ft,stä
wijcko: Hclu»loist«P, Colnunaisude» päiwäanrl! >- c-
to/ja nl>l» ama <oe,nmä/ hornan Aoventtjn asti / ,r» c, aina»

on Sii!i»!Mdai/ ennenßarbon ,
>a onwljmcu n, NjckuwainenPyhäpäl'

wäwuosicauoes.



Mj» «sz»«»sK«» «»eK«» «oeH«» «es^s
Mltarl.

i Psalmi.
WWHVtuason se jocaei waell'Hneuwosa / eikä astu jynneistett
MUMteille/ eikäistu cusa pilckajat istuwat.
» WaanracastaHErranlatia/ja ajattele HH»
nenlatianspäiwät jayöt.
z Hän on nijcuinistutettupuu wesiojan tykönä/
jecahedelmäns andaajallans/ jahänen lehtens
ei warist/ jacaicki menesty mitä hän teke.
4 Muttalulnalattolnat ei ole waan nijn-
cuin acana/jongatnuli hajottele.
5 Sentahdenei jumalattomatkestäduomiotta/
"itä synneiset wanhurscarstenseura.s SilläH«na tietäwanhurscastentien/muW
jumalattolnittentiehucku.

2.psalmi.
HAlxlpacanatkiucuidzewat / jnCanftt tur-

i Maan Cuningät hangidzewat heitäns / znH«rratlestenans neuwo pimwät/HErra jahä«
nmwoideltuanswastan.
; CatcaiscaM heidän sitens/ jaheittMnnnei^
stäm pois heidän töytens.
4 Mutta jocataiwas <ift/ naura heitä/ jaH«55-
mpilckaheitä.
5 Kerran hänpuhu heillewihoisans/ jahirmui-
sudcsanspeljättä heitä.
s Mutta minä asetin minun Cuningäni Zio>

' nin/Minunpyhälle wuorelleni.
7 Minä saarnan ftncaltnisest Ddyst / joM



, Davidin
Hsrramimllle sanoi: Sinäolttminun Poi»
ean/ tänäpän minäsinun synnytin.
8 Ano minylda/ nijnminäannan sillulle/ paca>
nat sinunpetinnöxes/ jalnailmanäret omaxes. >
9 Sinäsärjet heitä rautaisesta waldicalla/ ja
nijncuinsawistllastian heitä murennat.
, o Nytte Cullingat,sijsymärtätät / jate maa»
Dnomarit andacatteitän curitta.
,i PalwelcatHErrapelgosa/ jailoicatwapi»
stuxes.
«; Andacnt suuta Pojan / ettei hän wihastuisi
jate yuckuisitte tiellä: Sillahänen wiyans sytty
pian; Muttaautuatowatnejotcahänenuscal»
dawat.

;.Psalmi.
i.DavidmPsalmi/«osta hä» paieni p»ftans

Absolom».
cuinga monda on minullawi<

? Ia nijnustatcarcawat minua
wastan.
z Molti puhn minun sielustani? Ei ole hänellä
apua Jumalantykönä/Sel«.
4 MuttasinäHEna oletlninunkilpen/jocami'
nun cunniaansaatat/ jaminunpääni cohennat.
5 Hnelläni minä huudan H«rra/ jayancuult
minua pyhästä wilörestans/ Sela.
6 Minä nmcan/ja nucun/ jgherän: SMHEp
ra tuke minua.
7 En minä pelkä monda satatlchattaCanssoi<
fia/jotca minuapijrittäwät.
8 Nouse HErra ja auta minua minunluuU'
lan/ sillä sinäcaictia minun wihollistauipostel'

. ltpai'



Psalton'. zltpaiscat/jamurennatjumalattomainhambat»
HErran tykönä apu löytän /ja sinun CanssaS

päälle sinun siunauxes/ Scla.
4.Psalmi.

i. Davidin Psalmi edelläweisaltapa/
candeleilla.

cuuleminua minun wanhur«
lohdutat ah»

distuxesani/oleminulle armollinen/ja cuu»
leminunrucouxen.
z Tepääruhtinat/ cuingacauwanpitäminun
cunniani pilcattaman? Mixi teracastattetur'
hutta/ jakysytte walhetta ? Sela.
4 Nijn wndecat ettäHErrawie hänenpyhäns
ihmellisest/ HErmcnule/ coscaminähändaru-
koilen. ~,

5 Jos te wihastutte/ älkät syndiä tehkb/ pnhucac
jydälnisen/teidän wuoteisan/ jaodottacat/Sela,
6 Vhratcat wanhurscautta / jatoiwocatHNr°
ran päälle.
7 Moni sano.- Cuingase meilleosotais mitä hy'
wä on ? Mutta nosta sinä H«rrameidän paäb
le»» sinuncaswos paiste.
8 Sinä ilahutat minunftdälueni/ehkä muilla
enwijnajajywiakyllä.

Minä macan jalewän juurirauhasa: Sillä
slnäHEnayxinänsautatminuaturwasaftmii

s. psalmi.
~ DavidinPsalmi edelläwtjsattapa/

perimisestä''
ota mim»n sanani corwijs/ hawaidze

AUminun pubenj. Otawaari minun huudo»
Aij stani/



4 TaXblu
siani/minunCuninganjalumalan« Silläfl.«uaminärucoilen»
z H«nacuuldele warhainminunändäni/wav«
hainhangidzen minä idzeni sinuntygös / jaM'
otanwaarin.
4 Silläet sinä olese Jumala/ jollejnmalatoin
meno telpa/ jocapaha on/ ei sepysy edejäs.
F Oyckärit eipysy sinunsilmäis edes/caickia p«l<
pahantekiKitäsinäwihat.
6 Sinäcadotatwalehteliat/
murhaitjawieckait.
7 Mutta minä menen sinun huoneses sinun suu,resa laupiubesas/ja cumanan sinun pyhänTem»
plis päin/ sinunpelgosas.
8 HErra saata minua wanhurscaudesas / mi<
nun »vihollisten» täyden / ojenna sinun ties mi»
nun «teeni.
9 Silläheidän suusans ei ole mitän totutta/hei»'
dänsiMyxenson chdämen tipu/ beidän titans
on awoin hauta / ja heidän tielilläns helieha.coidzewat.
io NuhteleheitäJumala/ettähelangeisithei<
dänajatuxistans/ si)öre heitä ulosheidän suuren
ylidMymisens tähden: Sillä he owat sinulletvastayacoiset.
~ Iloitcatcaictijotca sinun uscaldawat/ an<
na heidän riemuita ijancaickisest: Sillä sinäwarieletheitä / iloitcat ne sinusa jottasinunni«
mesracastawat.

Sillä sinä HErm siunat wanhurscat/ sinäcaunistarheitä armollas nijncuin ttlwella.
s.Psal.



«pftltarl. k
6.Psalmi.~DavldinPsalmted«Naw«isaltapa/eal<

deralla kielellä.

älä minua julmudesascurita.
»ztzW z H«rraoleminullearmollinen:Sil»
lz minä olen heiko / parannaH«?lra minua:
Sillaminun luuniowatpeljästynet.
4 Iaminun sielun on sangen hämästynyt/woi
H«rra/ cuinga cauwan?
5 Käännä sinuasH«rra ja pelasta minun sie>
lun/ auta minua sinnn hywytes tehden.
6 SMei cnolemaskengän muistasinua/ cuc<»
Mä sinua helwetis?
7 Minäolennijnwäsynythuocauxista/ minä
uitan minunwuotmi yliyötä / jacastan minun
levostani kyynelilläni.
8 Minun muoton onmuuttunut nmrhesta/ j«
on wanhennut: Silläminä ahdistetan caickilda
puolilda.
9 Erittätminusta caicki pahoin ttMt: SM
<H«rra cuuleminun itcunj.
,o H«rra cunle«ninunrucouMi /minun ano«
WstnjH«rraofta wastan.
»> Caicki minun wihollisenihäpiänsaawat ja
suurest peljätetän / täälldäwät heitänstacape-
rin/ janopiast häwäistän.

?Pl>lnn.
~ Davidin wiattomus/josta hanHErcalle «eisais/

Chufin lemininpojan sanantähden.
Hlkrra minunlulnalan lnina v»

Wl scallan/ auta minua caickista minunwai»
nottisistani/ japelasta minua.



, Ettei he repis jasärtis minun sieluani nijn»
enin lejoni/ilman holhojata.
4 H Erra minun Jumalan/ josminä se.n tein/
ja joswäärys on minun täsisäni.
5 Josminäpahalla costanut olen nijlle/ jotta
minunrauhas soitolewan/ (minä olen nijtä pe«
lastanut/ jotcailmansyytä minuawihaisit.)
5 Nijn wainockan minun wihottiseni »ninun
sielauni jasen täMtön / jamaahanpoljestel»
can minun elämäni / japainacan miuun cunni»
aini tomuun.
7 NouseHsrrawihasas/ corgota sinuasylid<
zeminun wihollisteni hirmuisuden / jasaatami«
nua jällenssijhenwircaan / jongasminun hal«
dum annoit.
8 EttäCanssat coconuisit jällens sinun tygös/
jatule heidän tähtens taas ylös.
9 HErraonCanssanDuomari/duomidzeHCr'
ra minua / minun wanhurscaudeni jawacudem
jälten.
«o loppucon jumalattonnttenpahus/ jaholhs
wanhurscaita/ silla sinä wanhurscas Jumala
tutkit chdämet jamunascuut.
~ Minun tilpen onlumalantytöna/ jocawa«
gatsi)dämetautta.
«l Jumala onoitia Duomari / jalumala jo<
cajocapaiwäuhca.
,; Ellettepalaja/nijnh»nonmieckansteroit«
tanut ja joudzens jännittänyt/jatarcoita.
, 4 Ia on pannut sen päälle surman nuolet/ hän
enwalmistanut wasiunans codottaman.
»5 Eadzo/ hänellä on pahamieles/ häni>non<

nettx



Momutta rascss l luutta Hall synnyttä puutu»
«uisell.
,6 Häncaiwoi haudanjawalmisti/jaoncaa»
tunut sijhen cuopaan/ jongahän oli tchnyt.
«7 Hänen onnettomudens pitä hänen päans
päälle tuleman/ jahäne»llväärydenspitä hänen
pääns laelle langeman.
,8 Minä tijtän HErra wanhurscauvens täh«
dtn/ jacunnioitanyiimmäiftn H «rrsnnime.

8.Psalmi.
t.Davidin Psalmi edelläweisattapa G<«

chithi» päälle.
WWb,Erra »midänHErran/ cuinga ihlnilli»

on sinun nimescaitesa maasa/ joca

z Noutten lasten jaimewäistm suusta perusti
sini woiman sinun wihollistestähden / ettäs lvi»
hölisen ja tijwan costajan murennaisit.
4 Silläminä näen taiwat/slnun sormeis tegott
Cunn jatähdet/ jotcaswalmistit.
5 Mitäonihminen/ ettäs handa muistat? Eli
ihmisen poica/ ettäshändä edzistelet?
i Sinäteit hällen wahä wahemmäxiEngelei-
tä/waan sinäcaunistat hänen cunnialla jacaw
nismxella.
7 Sinäasetat hänen sinun WtecoisHErraxi/
caictiolet sinä hänenjalcains ala heitänyt.
l lcmbat jataicki carjat / jamyösmedzeneläi<
met.
, li»nut tniwanalda/ jaralatmeres/ jamick

A H ,sHM«



B Davidin
«o Hsna meidän HErram/ cuingaihmillinen
ensinun nimescaitesa maasi».

? Psalmn».DavidinPsalmi/taunista nuorud«sta/«bel<läweisattapa.
kijtänHErra caitesta sydämestäni/ ja

caicki sinun ihmes.
; Minä iloidzen jariemuiwen sinusa/ jakijtän
silmnNimes/ sinäcaickeinylimmäinen.
4 Ettäsminun »viholliseni olet ajanut tacape»
rin/he langeisitja nucuitsinun etees.
5 Sillä sinä saatat minun oikeuden» ja <yyni
toimeen/ sinä istuit istuimella/ oikiaDuomari.
6 Sinänuhteletpacanat/ jacadotatluinalat'
tomat/ jaheidän nimens sinäpyhitpois aim ja
ijancaickisest.
7 Wihollisten miecatowat lopetetut/ Caupun*
gitsinä cutistit/ että heidänmuistons heiden mn»
sanshuckanduis.
8 MuttaHckrrapysi)ijancaickisasi/hän on val«
lnistanut istuilnens duomioon.
9 Ia hän duomidze maan pyrin oikein/ jahal«
lidzeCänssat cohtullisest.
' o IaH«rm on waiwaisten turwa / jatutwa
hädäsä.
~ Sentähden he sinuun toiwowat/ jotca si«unnimestundewat: Silläet sinä nijtä hyljä/ jotca
sinua HErra edziwet.
»l Weisa«atH«rrallejoca Zionis asu/ju ista«
cat Cansoisa hänen tecons.
~ Sillä hän muista jakyseleheidänwettansi
M unhodaköyhäin parcmnist.

»4HEr<



Psaltari. y
,4 Hclna ole minulle armollinen/lcadzo minun
radollisuttan wihollistenseas/ sinäjoca ylönnet
minunsurman porteista.
,5 Että minä luettelisin caicki sinun tijtoxesZio»
nin tytärtenporteisa/ jailoidzisin sinun awustas

5,6 Pacanat owat wajonnet sijhen hautaani
i jongahewallnisit/ heidän jalcanson käsitetty sij«
! näwercosa/ jongahe wiritit.
,7 Nijn ymmärretä» H«rrantekewan oikieu'.
ten/cosca Jumalaloin juuriomisakättenstöisä
läsitetän/ sanancautta/ Sela.
«8 JostaJumalattomatpalajaisit helwettijn/
jncaickipacanat/ jotcaJumalanunhouawat.
,9 Sillä ei hännijncohta köyhä unhoda/ jara»
dollisten toiwo ei hucu ijancaickisest.
l° NouseHErra<etteiihminensaiswalda/an«
na caickipacanat edesäs duomita.
!, H«rraanna heille opettaja/ettspacanattun»
disit idzens ihmisixi/Sela.

10.psalmi.
jfNlxisHsrm nijncauwas mentt/ jatuscan
""ajallasilmspeität?
2 Nijncauwancuinlulnalatoinwallidze/tsy»
ty köyhän kärsiä / täsitettätön he heidän juoni»
says/joita heajattelewat.
; Silla Jumalatoinidzekersca omamieliwa,l«
Hans / ahne siunaile idzens/ jawihoitta HErran.
4 Jumalaloin on corja jawihainen / etteihän
tetan tottele caitesa menosans/ eihsnlulnalata
mixitän luule.
) Hän joututegoisans/sinun duolnios on cauca^

A v - na



l« Davidin

6 Silla hän puhu sydämesäns: En minä itö .<

näns cutisteta/ eitäcoscan hätä ole.
7 longasuu on täynäns tirouxia/ cawalutta jl,.
wiettelystä/hänentielensaattawaiwanjatyön. <

8 Hänisiujawäijycartanoisa/murhataxcns l
salawiatoinda/ hänen silmäns palaköyhän puo>
leen.
5» Hän wäijy sala nijncuiniejoniluolasans/han j
wäijyradollista käsitäxens /ja hänkäsittä häntlX .'

cosca hän temma sen werckoijns.
,c> Hänpaista japolle alas / jajysäköyhän wö '
l°iwallalla»naahan.
, i Sillä hän sano sydämesäns: Jumalaon hä-nen unhottanut/ jawerhannutcaswons/ eihän 1
jkänensnäe.
12 NousesijsH«rraJumala/ylönnä kätes/ja
släköyhä unhoda.
i; Mlxi jumalatoinpilcka lunmlam /jasano
sydämesäns: Et sinä sitä tottele?

Cadzo sijs-Sillä sins näet tuscat jasurut/je
en sinunkäsisäs/ sinuunköyhä idzens luotta/ ja
sinä olet orwoilasten holhoja.
«5 Särjelumalattoman käsiwarsi jaedzipa»
hutta / nijneisuingan hänenjumolattomuttans
fijttelöytä.
«6 HErra on Cuningasaina jaijancaickiststt
pacanat pjtä häwitettämän hänen maastans.
«7 Köyhäin halauxensinäHCrmcuulet/ hei-
dän sydämenson wahwa / että sinuncerwas sch
täyttä waarin.

,BEt«



Psaltari. n
) ,z Ettss oikeuden saatat orwoille jaköyhillc/et«

tei ihmine enä ylpeile heitä wastan maan pä ällcl.
ii. psalmi.

« i.DavidinPsalmi edelläweistttapa.
iss7Erraan minä usmllan: Cuinga te sanotte

' Vminun sielulleni/ että hänlennäisnijncuin
' ,lindu teidän wuorillen?

z Sillä cadzos / Jumalattomat jännittäwät
> jeudzen/ ja panewatnuolensjändenpäälle/ sa»

laisest ammutarens hursmita.
4 Sillähericoit perustuxen / mitä wanhurscas
taita toimitta?
5 H<knaonhänenpyhasäTemplistns/HEnatt
istuin on taiwasa / hänen silmäns ottawat waa«
rin/ jahänen silmäns laudab coettelewatihmi»
sten lapset.
6 Hsrracoettele wanhurscasta/ hänen sieluns
lviha lumalatoinda/ ja jotcawääryttäracasta«
wat.
7 Hän andasata Jumalattomainpäälle pittäi*
sen leimauxia / tulda jatulitiwe / jaandaheille
tuulispäät palcaxi.
8 Sillä H«Rra on wanhurscas / jaracasia
wnhurscautta/ että heidän caswonscadzowat
eiteutta.

«. psalmi.
i.DavidinPsalmi «delläweisattapa«chdex<

alla tielellZ.
sÄVtaHerra: Sillä pyhät owatwshendy-

jauscolliset owat harwat ihmisten la»
stenseas.
; locainen puhu lähilNlnäisens ca»lsa turha/
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liehacoidzewat ja opettawat eripuraifist si)bä«
Mistä.
4 CatcoitonH<xrra caiken ulcocullaisuden/ja
ylpiäst puhuwaistt chdämet.
5 I"tca sanowat: meidäntielempitäwoittamal
meidäntule puhua/cuca meidänHErram on l
6 Että köyhät häwitetän ja waiwaiset huoca»
wat/ nyt minä nousen/ sano Hsrra/minäsaa,
tanawun/ettärohttastpitä opettaman.
7 Herran puhetowatkirckatnijncuin selitetty
hopiasawiastiois/ seidzemen tetta coeteldu.
8 Sinä Herrakätke ne / jawarjele,mitä tästä
sugusta ijancaickisest.
5 Sillä jocapaicka on jumalattomiatäynäns/cusa sencaltaistt irralliset ihmisetEanssa hallid»
zewat.

,z.Psalmi.
». Davidin Psalmi edtlläwtistttapa.

cauwans H«rra peräti tahdot mi»
unhotta ? Euingacauwanspeität cas»wos minusta?

z Cuinga cauwan minä yxinänineuwo pidäni
Ia ahdistetansi)dä,nesäm jocapäiwä?Euinga
cauwan minunwihollisenyldy minuawastan;
4 Cadzosijs/jawuleminuaH«rraminunlu»
malan/ watista minun silmäni/ etten minäco»scan cuolelnaan nuckuis.
5 Ettei minun wihollisen sanois: Minäwoitm
hänen. laminunsormjaniloidzis/tttäminä
combastuin.
6 Mutta minä turwan sinun armoos/ minun
flMmn nemudze/ ettäsnijn«nielettäs autat.
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Minä weisen H«rralle/että hän minullenijn

hywastiteke.
l4. psalmi.

«.DavidinPsalmi «d«lläweisattap«k
WWPHmätsanowat sydämesans:Ei lumcl«Delata oleckä/ ei hemitäntelpa/ ja owat ilki»
HMät heidän menoisans/ eiolejocahywätete
; H«rra cadzoi taiwast ihmisten lapsia/ nähdä»
xenS/ jos jocuyuunärräis eli edzeis lulnalata.
4 Muttaheowatcaickipoikennetpois/ jacaic»
tiowatkelwottomat / ei oleyxitän jocahywä te»
te/eiainoacan.
5 Eikö sijskengän pahointekiöist sitä hauaidzezJottaminunCanssanichswätrawiten
waaneiherucoileH«rra.
6 Siellä he cowin pettäisit: MuttaJumala
on läsnä wanhurscasten sucua.
7 Te häwäisetteköyhän neuwon/muttaluma»
laonhänentunvans.
9 Oi/josaputulislsraelilleZionist/jaH«r»
ra pclWis fangitun Canssans/ nijn Jacob i»
loidzis/ jaIsraelriemuidM

« Psalmi
».DavidinPsalmi. ,

/ cuca asu sinun majasas? Eli cuca le«
B»'ws> sinun pyhällä wuorellas?
, Jotawaelda watana /ja tete oikeuden/ja pu»

, Hu totudenchdämestcins.
loca ei kielelläns panettele/ eM lälMäisens

mitällpaha tee/ ja eihäwäise lähimmäistäns.
5 loca Jumalattomatcadzo ylön / waan cun»
nioidze lulnalata pelkäwäistä / jocalähim»näi»stllenswanno/japitä. 6ls«
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6 Joca eiannarahans corgolle/ ia eiota lahi«,'
jawiatoinda wastan. Jocanaintcke/ ei hä«
horjadaijancaickisest.

»6. Psalmi.
i. Davidin tuliainen lappale.

: Silläminä vscal>
lan sinuun.

Minäolen H<3rrallesanonut: Sini!
olet minunHErran/minun täyty sinun tähtti
tarM.
z Pyhäin tähden jotcamaan päällä owat/ ja
cunmalistentähden / heisä on minullecaickimw
lennoude.
4 Mutta jotcatoisen jältenriendäwät/ nijllä
pitäsuuriHdälmn tipu oleman/ Enminävhi»
heidän juomauhriaus werella / engä mainidz<
heidän ninnänssuusani.
5 Mutta HErra on minun talvaran jaosan!
sinä tähdelle panet minunperimiseni.
6 Arpa langeis minullecaunimmisa/ minä olen
jalonperimisen saanut.
7 Minä tijtan HErra/ joca minua on neuwo<
nut/ nijnmyös lninun nmnascuuni oivat minua
yölläkurittanet.
8 Minäpidän ainaHsrran caswoni edes:Sil<
lä hän on minun oitialla puolellani/ stntshden
enminä horju.
9 Sentähden minun si)dänteuriemuidze/ ja mi'
nun cunnian on iloinen/ ja minun lihan lews
toiwos.
»o Silla tt sinä hyljäminun sieluani helwttis/
etkasMPyhäsmätänewän.
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g, ,i Sinclojotatminulleelämäntien/sinuncas«
, wos edes on täydellinen ilo/ jariemullinen meno

«itiatta tädelläs ijancaickisest.
»7.Psalmi.

I' Davidin Rucous.
l< Hckrra oiteutta/hawaidze minun par»

ymmerrä minuurucouxen/ jocaei wiec»
tasta suusta lähde.

i ! Puhu sinä minunfyysäni / jacadzo sinä mitä
Benson.
z Sinä coetelet minun si)dämeni/ jaedzistelet si'
tayöllä/ jatutkit minua/ jaet mitän löydä/min6
olmaicoinut ettei minun suuni unsÄänrico.
4 Minäwarjelenminuni/ sinunhuuldessanoi»
ft/ ihmisten töistä/ murhajantiellä.
5 Hallidzeminun täyndöni polguilles/ eminn«
nun asteluni liucadais.
6 Minä huudan sinua / ettäs Jumala minua
tuulisit/ cumarmcorwas minunpuoleu/ cuule
minunpuheni.
7 Osota sinun ihmelliset hywydes/ sinä nijden
wapahtaja/ jotca sinun vscaldawat/ nijtäwa»
stan jotca sinun oitiatättas wastan owat.
8 Wariele nnnuanijncuinsilmän muna/ suo»
jeleminua sijpeiswarion alla.
9 lumalattomilda jottaminuahäättälvät/mi»
nun wihollisistani/ jotcaminun sieluani pijrit-
täwät.
'° Heidän lihawaus yhtä pitäwät/ he puhw
watsuulansylpiäst.
i» Cuhungalnemenem/ nijnhe meitä pijritts-
lvät / sijhen he silmmls tarcoittawat/ meitä cuki->
li«e»s. « iiNijl»
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,2 Nijncuinlejon jocasaalisi hauittele/ nijG
cuinnuori lejon jocaluolasta wäijy. l
«; NouseHikrra/ tarca iapolje händä/ jam,. 5
pahda minun sielunmiecallasjulnalattomista.«
»4 Sinun tätes ihmisistHEna/ tämän mml»!»
manihmisist/ joidenosa ontäsä elämäsä/ ja jei'3'
denwadzansinä täytät tawarallas/ joillalapll
siakyllä on / ja jättäwättähten heidän lapsucai<« >

sillens. >

«5 Mutta minäcadzon caswoas wanhurscaudl>l <

sa/ minä rawitan herättyäni/ sinun cuwas jäA,!<
,5 Psalmi.

~ DavidinHErran paltbelian Psa<n,</ etzelläweisattap»/
jocaHErralle nämat weisunsanat puhui/wsca HErrahi>i

nm wavahti laickein wihollistens jaSaulin tä<
sisiä/ja sanoi,

racastan sydämestäni sinua H« Är<i!
woiman/H<knaminun callion/un>,

nun linnan/ minun»vapahtajan/ minunlulM
lan/ minunwahan/ johongaminä turwan.
z Minun tilpen/ jaminunautudeni sarwi/ j<>
minunwarieluxen.
4 Minä tijtan jarucoilenHEtra/ nljnminä
«vapahdetan wihollisistani.
5 Silläcuoleman sitet owat käärinet MinM
ymbäri/ jaßelialinojatpeljätit Minun.
6 Helwetin sitet käsitit Minun / ja cuolemai»
paulat ennätit minun.

AhbistuxesanirucoilenminäHLrra/ japat<
gun minunJumalani tygö/ nijn hän cuule mi»
nun snenihänen Templistäns/ jaminun huuton
hänen ebesäns tule hänencorwiM z Mä
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, z Maalijckuija waplsi/ jawuottenperustuxet
lijniit/coscahänwihastui.

,l<> To»nusuidzi hänen sierai.nistäns/ jaculufia-
'watuli hänen suustans / se sieldä lei-
,mhti. --

,o Hän notkisti taiwat jaastui alas/ jahamaraIMänenjalcainsalla.
, i Hän astui Cherubiminpäalleja lensi/ jahän
lensi tuulden sijpeinpäällä,
i,! Hänen majans ylnbärillä olipimeys/ jamu
'jsta pilwi/ jo'sahän lylnys oli.

Mckaudest hänen edesällshajoisitpillvet/
!mleilla jaleilnaurllla.
«4 laHErrajylisttaiwaisa/ ylilnmäinena«v
dri pauhinans/ rakeilla jaleimauxilla..
«5 Hän ambuis nuolcns jahajotti HUtä/ hän i*
sti cowat leilnaurct/ japeljämheitä.
>i6 Ia nijn ilmestyit wetten culjut ja maani
'HLrra sinun laitoxestas ja sinun sieramespu-
!halluxesta jacuorsamisesta>!>7 Hän lähetti corkeudesta ja hati minun/ ja

. »veti »lillunvlossuurista wesistä.
»l Hän wapahtiminun woimallisistawiholli.
sistani/ lninunwainollisistalli / jotca milluawä»
lewaiulnet olit.
,ip Jotca minllnennätit tuscasani/ jaHCrra
tuli minunturlvaxeni»
2° Iahän wei «uinun lakialle/ hän tenunais mi«
tiun vlos: Sillä häumielistyi minun.
21 HTrratetehywästi minuncohtani/ minUn
wanhurfäudeni peräst / hän maxa minulle täm«
nipuhtaudm perästä.
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22 Silläminä pidän Herran tiet/ jaen ole jii.
Aatoin Jumalalaniwastan.
2 z S illä caickihänen oileudensowat minun sil,
mäini edes/ ja tästyjäns en minähyljci.
24 Waanolenwiatoin hänenedesäns/ jaM
dänsyndiä.
25 SentähdenHEßra costa minulle wanhw
scaudeniperästä/ininun tätteiu puhtauden peO
stä/hänen silmäinsedesä.
2 6 Pyhäin cansa sinä pyhä olet/ jahnwäin can»!
sahywä.
27Puhdasten cansa sinäpuhdas olet/ja nurjain,
cansa sinä nurjaoltt.
28 Sillä sinä autat radollistaCanssa/ jawl
tiatsilmäesinä alennat.
2p Sillaminuntyntiläni sinäwalaiset/H«n«
minunJumalan/ walaise minunpimeydeni.' >

z o Sillä sinun cauttasminäsotawäenmurwl
nan / ja minun lunmlasani minäcarcan lnml
rinylidze.
; »Jumalan tiet owatwuiatomat/HE«anpU'l
het owat peratut/ hän on caickeinkilpi / jotcahi»!
«en vscaldawat.
;2 Silläcucaonlumala/paidziHckrra? Eli
lvaha ilmanmeidän Jumalatam.
3; Jumala wyöttä minua wointalla/ ja panl
Minun tieni wiattomari.
;4 Hän tete minun jalcaninijncuinpamaiit!
jaasetta minua corteudelle.
;5 Hän opetta minun tätent sotiman/ jatast
warteniwastiousta wetämän.

ftsm«<



Junoitia lAeswahwista minun. lacoscas
minunalennat/ nijn sinä teet minun suurexi.',7 Sins teet minullesiantäydsxeni/ ettei mi«
»un candapääniliwistyis.
; 8 Minä ajan wihollistani tacä / jakäsitän hei"
tn/ jaenpalaja ennencuin minä heitähucutan.

Minärundelen heits/ jaei hetaida seiso mi-
nuawastan / heidän täyty caatua minunialcai»
m^ta.

Slnätaidat minun walmistawdimallaso-
'mn/ sinä taidat ne paistata alas/ jotcaoivat

' minuawaftan.
' Sinä saatatminun wihollistnipakenemani

, jäminäcadotan wainojan.
Hehuutawat/waaneioleauttajatä/ H«r<

f n/ muttaei hän wasta heitä.
>4; Minasurwon heitä lnjncuin maan tomun
tuulen edesä/ jaheitän pois nijncuin loganrai«
Ma.

Sinä autatminua rijdaisesta Canssasta / jct
< asetat pacanain pääxi/ Canssapalweleminuaj
ijetamminätundenut.
'45 Se tuuldeleminuacuuliaisillaconvilla/
inuucalaiset lapset ei minusta mitän woittanet.

Muucalaiset lapset waipuwat/ jawapise«>
iwtheidän Msäns.
5? Hsrraelä/ jakijtettnolcon minulNvahanj
<a»nnun autundeniJumala olconylistetty.

llnnalajocaminullecostonanda/jawnati
.Canssat minun alani,
n? loca minua «uttawihollisistam/ jacorgot'
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ta mimm uijstä / jotcacarcawat nunua wastM
sins autat minuawääristä.
s<-> Sentähdenminä tijtän sinua Herra pac«<
nain seas/ jaweisan nimelleskijtöxen.
5« loca suuren autundenCuningallesosotati
jateet hywclsti woidellulles/ Davidille jaham
siemenellens ijancaickisest.

ly. psalmi.
!. DavidinPsalmi edellaweisattapa.

Jumalan cunian/jl»
MKzwahwus julistahänen tättens tegot.

; Päiwäsanopäiwällä/jayöilmoiA
yölle.
4Ei olekieldä eitä puhetta/cusa ei heidän äims
cuulu.
5 Heidän nuorans täy vlos caickijn »näihin /jo
heidän puhens mailmanloppun asti/Auringolle
hän pani majan heisä.
6 Ia hän täyvlos cammiostans nijncuin yW
jariemuidze nijncuin Sangaritietä juostaxexs.
7 Häntäyylöstaiwasten lopulda/jajuoxey»»'
bärins haman siehe>l loppun/jaeiole peitetty »ii»
Km hänen lämbyinäns edestä. ' >

8 H«rranlationiviatoin/ jawirgotta sielut,
p HErran todistuson wahwa/ jatcke yritemi»
set taitawaxi.
,o HErran tästytowatoitiat/ jailahuttawat
si)dä,»,et. (silmät.
~ HErrantästyt owat tirckat /ja wallstawat
»! HErran pelto on puhdas/ japysy ijancaicki»

ftst / HErran oikeudet owat todet / caicki tyynni
wanhurscat.
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,z Neowatcalliminatculda/jacaickeinparast
culda/ ja inatelliinathunajam/ jamesileipiä.

Sinunpalwelias myös heidän cauttans neu«
womn/ ja jocanijtapitä/hänells on suuri palcka.
!,/ Eretyxet cucaymlNärtä?Annalninullean«
Wi salaisetricoxtt.
,6 Warjele myöspaliwelias ylpeistä/ ettei he
IMMM hallidzis/ mjn »ninä olen wiatoin/ januh»
Min suuresi pahasi tegost.

i > / Kelwatcon sinulle minun suuni puhet/ jami«
nun sydämeni ajatuxec sinun edesäs.
,8 HErra on minunwahan/ jaminun lunasta»

n.psalmi.
i. HavidlnPsalmi edeNaweisattapa.

cuulcon sinua hädasäs / Jacobin
Niini sinua warielcon.

WW ; Hän lähettatön sinulle apuaPyhä-
stä/ jaZionista sinua waywistacon.,
Hän muistaconcaicki sinunruocanhM jasi-

mnpolttouhris olcon lihawat/Sela.
5 Hän andaconsinullemita sinun sydamesano/
jopäattatöncaicki aiwotuxes.

<! Me terstamme sillnn awustas/ jameidän In»
«lam nilnes/ me ylenem meidän lippnm/
lttäytäkön caicki sinunrucouxes.
? Rytminä tunnen HCrranwoidcltuansaut-
twan/ja händä cuulewallhänenpyhästä taiwai
jlons/ hänen oitiatätens autta waimallisest.l Nämätvscaldawat rattaisijnjaoreihin mut«
lnnemuistamlneidänHEnamlumalannime.

Biij yHe



zz Davibtn'
5» He öwattukistetut ja langeunet/ mutta mc py
styälläseisomma.
, v Auta Hsrra/Cuningas »«eitä cuulcan/ c«scame huudamme.

2,. Psalmi.
i.DavibmPsalmtedellaweisatiap!».

/ Cuningasriemuibze sinun ivei
ja cuinga suurest hän iloidze»MW^wustas.

z Hänen chdämens halunsinä annat hänelle/jl
ettiellämitä hänen suuns ano/ Sela.
4 Sinäennätät hänenhywällä siunauxella <si
«äpanet cullaisencruunun hänenpäähäns..
5 Hän anoi elämätäsinulda/ nijnsannath»
nellepitkän elämän/ aina jaijancaickisest.
6 Hänellä on suuri cunniasinun awustas / sini
pnnetylistyxen jacaunistuxen hänen päällens.
7 Sillä sinä asetat hänen siunauxexi ijancaicki
sest/ sinä ilahutathänencaswons ilolla.
8 SittsCuningasturwaHEßraan/ ja yli»!
mäisen laupindes ei hän horju.
5» Sinun tätes löytäcaicknvihollises / sinunei
tm tätes löytä/ jotcasinuacadehtiwat.
»c> Sinä panet heitä nijncuin cuumaan päl
zijn/ sinun wihas aicanaHErraniele heitä m
hasans/tuli si)ö heitä.
, i Heidän hedelmäns sinäcahdotat maan pää!
dä/ jaheidän sieMenens ihmisten lapsista.
, z Sillähe ajattelittehdä sinullepaha/ japidi
neuwo/ jota eihe woinettäyttä.
,; Sillä sinä teet heitä olcapääxi /ja tarcoitt

heidän caswoans wastan»
»4 He,
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HTtra ylönnä sinuas sinun Watiwydesäs/

tiijn me weisamme jatijrauune sinunwoilnas.

l.DavidinPsalmi.etxlläweisattapa/peurasta jota
warhaln wäyytän.

lnun Jumalan/minunlumalani mi»
xis minun hyljaisit ? Minävargun/

minun avun on caucana.
z Minun Jumalan/ päiwällä minähuudan/ ja
nsinä wasta/ jaen myös yöllä waickene.

! Sinä oletpyhä/ jocaasut Israelin tijtoxes.
15 Meidam Isämtoiwoit sinuun/ jacuinhetoi»
wil/nijnswapaditheitä.
6 Sinua he huusit/ jawapadettin/sinuun hetur»
Ivaisit/ jaei tullet häpiään.
7 ZNutta minä olen «nato jaen ihminen / ihmi»
stenpilckajaCanssanyltzncadze.

>l Caicki jotcaminunnatewät/häwaisewat mi-
nua/ wääristclewäthuulians/ japäätänspudi»
stawat.
5 Hän walittaHEnallechnn wapahtaconhäneni
hiin «utacon händä/ joshän mielisty häneen.
>° Sillä sinä olet minun »vetänyt vlos äitint
tchdusta/sinäolttminunturwan/ollesaniwieläWnirinnalla.
" Sinunpäälles minä olen heitetty äitinicoh»
tusta/ sinäolet minun Jumalan hamast äitini
cohdusta.
n Mcaucanaole minusta: Silläadistuson
IM/jaeioleauttajata.

°>; Suuret mllllitowat minunviMänet/ liha»Wt härjätkiersit minun ymbärins.
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,4 Heidän tit-ans awaisit he minua wastani
nijncuinraatelewajatiljuwalejoni.
»5 Minä olencaattu vlos nijncuinwesi/ jan,i>
«unluuniowat caicki hajotetut/minun sydämen
rn mjncuin sutattu medenwaha »nilmn runiw
sani.
,6 Minun woimanon cuiwettu mjncuincruu<sm muru/ ja minuntieten tarttu suuni luteen/jl<
sinä panet minun cuolcmantolnuuil.
, 7 Silläcoiratowat minun pyrittänet /ja ju<>
mainparwi asetti hänens »ninunymbärillenii he
läwistit minuntäteni ja jalcani.
,8 Minä llltisin caicki Minun luuni/ mutta he
cadzelit janä«ihasturens»ninusta.
»9 He jacawatheillensminun waatteni/ jaheit'
täwät«uinun hamestani arpa.

Mutta sinä H«rra älä ole caucana / minun
lväkewydcnriennä minun aureni.
2, Pelasta minun sielun miecasta/ ja minun ai>
nocaisencoirilda.

Wupada minua lejonin suusta,/ ja päästi
minuayrisarwillisista.
;; Minä saarnan sinun nimesweljilleni/ mi«
na ylistän sinua seuracunnas.
24 MstätätHErra te jottahändäpeltät/ coco
Jacobinsieinen cunnioittaconhändä/ jacaw«t»
tacon handä caicki Israelin siemen.
25 Sillaeihänhyljenyteitacadzonutylöntsy'

chänradollisutta/ eitä tändänyt casivoanshäne<
stäpois/ jacuin se händä huusi cuulihän sitä.
16 Sinua minä ylistan suuresa seuracmmaDmi'
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minä maxau lupauxeni heidän edesäns / jotca
händäpelkäwät.
27 Radollisetsi)ö«atjarawitan/jajotcaHEr»
m edziwät /pitä bsndä ylistämän / heidän sydä«
menseläijancaickjstst.
28 Muistellacan caiten mailmanärijn/ että he

kännäisit heitäns Herran tygö / jacumartacan
händä caicki pacanaiil sucucunnctt.
lidzepacanainseas.
z° Calcki lihawat maan päälläpitä syömän ja
cumartaman,/ hänen edesäns polwiaus notkista»
man / caicki jotcatomuja mammat / ja jottasu-
rusanseläwät.
;i Hänen pitä saainan siemenel, jocahanda pal»
wele/HErmsta Pitä ilmoitettanlanlasten lapsijn
;; Hetulewat ja hänen wanhurscaptanssaar'
nawat syndywälleCanssalle/ että hän sitätele.

e;.Psalmi.
Dauidin Psalmi.

MMERra on «mmmpaimenen / eiminulda
puutu.

MM! Hän caidze minuawiherjäistsnijtyö
sä/ja wie minua wirgottawan weden tygö.
, Minun sieluni hän wirgotta/ hän wie minun
Walle tielle/ hänen nimens tähden.
< Ia waicka minä waeUaisin pimiäsa laxosa/en
minäpelkäis mitänpahutta ettäs oletcansani/si-
nunwitzas jasauwas lninuntutewat.

Sinä walmistatluinullcpöydän/ minuulvi»
holllstenicohdalle/sinäwoiteletlttinunpääni öli<
yllä/ jasiliä panettäyten»ninltlle.

83 V 6Hy<
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6 Hywyysja laupiusnoudattawat minua cai<
ken elinaicani/ jaminaasnnHENranhuonesa
j/ancaickisest.

24 Plalmi.
Davidin Psalmi.

?WNERran on maa / jacaicki cuin hanesii e<
WMwat/ maan pijri ja lnittäsenpalläaft'

2 Sillähän on perustanut sen merten päälle/ ja
»virtain päälle sen walmistanut.
z Cuca astu Herran wuorelle ?Ia cuca tMa
seisoa hänen pyhäsä siasans?
4 Jolla wiattomattädet owat/ jaon puhdas
Adämest/ jotca ei halaja turhutta/ eitäwanns
lväärin.
5 SesaasiunauxenHsnalda/ jawanhurscau<
ben hänen autuundens lulnalalda.
6 Tämä on se sucucunda jocahändäedzi/ joca
kysy sinuncaswoas Jacob/ Sela.
7 Tehtät portit awaraxi/ jaowetmailmas cor<
kiaxi/ cunnian Cuninganmennä sisälle.
8 Cuca on secunnian Cuningas? seonseHLt»
ra / wätewa jawoimallinen / seHEnawoimal<
linensodasa.
9 Tehtät portitawaraxi/ jaowet mailllms coo
Viaxi/ cunnian Cuningan mennäsisälle.
» Q Cuca on stcunnian Euningas? seon seH 3r<
ra Zebaoth/ hänon secunnianCuningas/ Sela.

2s Psalmi.
Davidin Psalmi.

HERra minä Mwöidzen.
Minunlumalan sinuun minä turwaui



Psaltori. »7
älä sallimnua häwäista / etteiminun wiholliseni
iloidzis minusta.
'; Sillä eyyritän tule häpiään joca sinua odot-
ta/ inutta irralliset pilckajat saawat hapian.
4'HErraosotaminullesinunties/ jaopetami»
nnlle sinun pv lcus.
5 lobdata »ninua sinuntotudesas /ja opeta mi«
nua.- 'Villasina oletJumala joca minua aum)
ylipäiwa minä odotan sinua.
6 MuistaH«rrasinunlaupiuttasjahywyttäÄ
joca«nailnmllalgusta on ollut.
7 Älä muista minun nuorudeni jynbeja/ jaylid»
Mymisitäni/ mutta muista minua sinun lau»
piudes zälten/sinnn hywydestähden H«rra.
8 H«rra on hywnja wam/ sentähdensaattahän
Onniset tielle.

Hänjohdattaoitiastaradollisen/ ja opettast»
weillehanentiens.
ic> Caicki H Erran tietowat hywyys jatotuus/
nijllejotmhänen lijttonsjatodistuxenspitäwät.
'i Sinun nimestähdenHEßra / olearmolli»
nm minunpahalle legolleni/ jocasuuri on.
,i CucaonjocaH«rrapM? Sillehänvptt«
ta parhan tien.
,; Hänen sieluns asu hywydes/ jahänen siki«
äns/ omista nman.
>4 HErran salaisuson nijdenseasjotcahäM
peltäwät/ jahänen lijttons ilmoitta hän heille.
»5 Minun silmäni cadzowatalati Hsrra: sil'
la hän tirwotta minun jalcaniwercosta.
l«l Käännä smMslnimm puoleeni/ jaolemi-

' nulle



18 Davidin
nulle armollinen/ sillä minä olen yxinainen ja
radoliinen.
17 Minun sydämeni n»l«rhet owat moninaiset/
Wie sijs ininuavlos minuntustistani.
18 Cadzos zninunwaiwaisildeni ja
ni puoleen / jaanna caicki minunsyndini andexi.
19 Cadzos / cuinga »nouda wihollista minulla

on/ jasulasta cateudesie he minua wihawat.
20 Warjele minun sielun jawapadaminua/ä'
lä laste nunna häpiään: Silläsiuuunininä tur>
wan.
! I Cohtuns jaoikeus warjelconminua: Sillä
minä odotan sinua.
2! Jumala päästäkö» Israelin caikista tustl»
stans.

2? psalmi.
i. Davioin Psalmi.

saata mimllle oikeus!: Silla minä o«
wiatoin. MinätoiwonHErraa»/

<>O stlltahden en minä lange.
2 Coettele minuaH« Nra jakiusaminua / puh»
dista minun mmmscuuni jasydämeni,
z Silla sinun hywydes on »ninun silllläini edes/
jaminäwaellan sinun totudesas.
4 En minäistulurhain ihmisten seasa/ engä seu»
rapewllisia.
5 Minä wihan pahain seuracunda/ engä istu'
juuullattomaintykönä.
6 Minäpesen käteni waittomudesa/ja oltstelen
H2rra2lltaristykonä.
7 Cusa kijtos sanan äni cnullan /'ja caicki sinnn
ihme^saarnatan. BHcr«



Psaltari. :>?

z «nina racastin sinun huonesasuinsia/
jasitä sia josasinun cunniasasu. , ...

9 Älä temma lninnn sieluani pois synmisten
cansa/ taicka minunHengeni coiraincansa.
10 lotcapahanjuonifttowatjamielellanslah«
joja ottamat.
11 Mutta minäwaellan wmttomndesani / paä«
stä minua ja oleminulle armollinen.
il Minunjalcankäyoikiana/minakijtän sinua
HTrraseuracunnisa.

27. Psalmi.
i. Dovidm Psalmi.

wallstuxen jaautuuden/
minäpelkän? H«rra on minun hengc»

wäkewys/ketä minä wapjsen?
l Sentähdenehta pahqt/ nnnun wainolliseni ja
lvihollistni/lähestywatmlnalihani si)önläu/täy'
tyheidän cuitengin heitans loucataja langeta.
; Ia waickasotawakisimrtais minua/ nijue;
minun sydämen sentähden pelläis. Ia jos sota
nousis lninuawastan/ utinä turwan sijttetin hä°,
neen.
4 PhtäminäHsNraldaanon/ sitä minä pyy«
din/asuaxeniH<krran huonesa ca.kcn ctilnlica
>!>< M minä näkisin H«rran Jumalancaunm
fillweluxen/ jahänen Templiäns edzisin.
jSillä hän peittä minua majasanspahana ai«
cona/ hänkätke Minnateldaans / jacorgotta mi<
«uacolliolle.^
la hän corgotta nyttillminun pääniwiholli"

hmylidze/jotta minun ylnbärillani owat / nijlt
minä



;G Davidin
winsvhran hsnen majasanstijtosuhria/ Minä
lveisan jalaulanH«rralle.
7 Herra cuule minun änencosca lnina huudan/
oleminullearmollinen/ jacuu ldeleminua.
8 Milmnsi)dämen sano sinulle tämän sinun sa«
nas.Köchkät minun caswojani/ sentähdenmini
edzin H«rrasinun caswojas.
p Älä peitä caswoas mnulda / jaälä W pois
sinunpalweljatas wihasas/ sillä sinä oletminun
apun älä minuahyljä/ älämyös wedätättas mi»
«mstapois/ nnnun autunbeni Jumala,
i o Sillä minun Isän jaäitinhyljäisit minun/
mutta Hsrra corjais minun.
~ H«Rraosotaminullesinunties/ jajohdatt
milluaoitiatapolcua minltnwihollisteni tähden

Hlä anna minua wihollisteni tahtoon- Sil<
läwääräc todistuxctowat minua wastan / jate«
kewät häpemat wääryttä.
! z Mutta minävsconruitengitt näkewäniHEt»
ran hywyttä eläuittenmaalla.
,4 OdotaHErm/ oleturwasajapälkewäM
jaodotaH«rm.

28 Psmmli
~ Davidin Psalmi.

minä huudan sinua H«rra / minutw
nijn älä waickeneminulle/ että (c^

scaswaickenet minusta) minä tulen heidän cal/
taistxens/ jotcahautaan menewät.
t Cuuleminunrucouxeniäni/ coscaminä hui»
dansinua/cosca minä nostan Meni sinun pyhi
Chuoriaspäin.
; M weds minua jumafattolnain japahoin»

tttiojl



Psaltari. zz
tckiäin stcaan/ jotcalahimlnäistenscansa puhu»
wat ystäwällisest/ waan pahutta on heidän sy»

I däinisäns.
Anna hnlleheidän työnspsrän/ja heidän pa»

han menons perän/ anna heille heidän tättens
, töiden perän / maxa heilleansionsperästci.

> f SilläeiheotawaariH«rrantKW/eikahä°-l nm täsiaioistans/ sentähden ricko hänheitä jaei
rakenna heitä,

l 6 KijteM)olcon H«rra: Sillä hän on tuullut
V minunrucouxenianen.

1 7 H«Rra on minunwätewyden jalilpen/ HH«' neen minunsydämentoiwo / ja mins olenautet«
l tu /ja minun sydämenriemuidze /ja minä tijtän

händäweisullani.
' 8 H«rm on heidän wakewydens/ hanonwäke«»wä/jocawoideltuansautta.

> 5 Auta Canssas ja siunaperimises / jarawidzelM/ jacorgota heitä ijancaickisest.
e?. Psalmi.

i. Daviom Psalmi.
' cunnia jawätewys.

2 TuocatHerralle hänm nimenstmv
nia/cumartacatH «rra pyhäsäcaunistuxesa.e»; Hyrränäni käywettenpäällä/ cunnianlu-ll' Aala pauhn/ HErra suurten wetten päällä.
4 H«Rran anikäy woimasa/H«Rran änikäy

X jMsest.
h«) H«rrananis3rteCedrit/jaHErmsärkeCe«

wtiibanonis.
l" i HM hyppäytta heitä mjncuinwasicau/ M



z; Davidin
libanonin ettäSirionin/ nijncuin nuoren yxi>
sarwisen.
7 HERran ani leickanijncuin tulen liccki.
8 HErmnani häälyttäcorwen/jaHErranäni
lijcuuaCaderen cornicn.

Hlknanäni saattapeuratpoitilnan/ japalja»
sia medzet/ ja hänen Templisänspitä sanoman

hänelle cunniata.
!Q HCRraistuwirtainpäällä/ja H<3rrapyji)
Cuningasna ijancaickistst.
11 H«rra anda Canssallens watewyden/H«t<
ra siuna Cansiansrauhalla.

?Q psalmi.
i. Psalmi wttsaltupa Davidin huonen

wihtimists.
M'Mlna ylistän sinua HCrra: Sillä sinä e»

corgottanuc minua/ et, myös sallii»
loitawiholliseni minusta,

z Hsrra minunluinalau/ cosca lninä huusi»
sinua/ nijnsteit minunterwexi.
4 Hsrra sinä weir minun sieluni vlos hclwetistl
sinä olet minun clawanäpitänyt/ nijdcn luennes
cuoppaan.
5 Pyhät/weisatcakijtostHsrralle/jatijttätät
hälldäpyhydens muistoxi.
6 Sillä hänen wihauswijpy silmänräpäyxen!

,ja ihastu elämäst / ehtona on itcu / »lmtta alnulli»
ilo.
7 MuttaMlnäsanoinmyötäkaymisesäni: E»
Nlinäitänenscutisteta^
8 Sillä sinaHErra olet hywäsä tahdosasuw
mm wuoremwahwistanut/mlltta costas casivoj
peitit/ nijn minä hämmästyin. 9 Si>



Psaltari. zz
z, Sinua HErra minä huudan/ jaHsrrami-
närucoilen.
>o Mitähywa minun kuoltuani werejanionz
tijttänetö iuyös tomu sinua ja ilmoittaneco si-»
nuntotudes? , ,
, i cuuleja ole «nnullearmöllinen/HEr°
moleminUn auttajan.
n Sinä olet muuttanut minun walituxenii»
ll>M/ sinäoletrijsunut minun säckini/ jawyö«
ftminunriemulla.
.; Että Minutt
jmwaickenis/ HEÄraMnUnlulnalan/ nunH
Wn sinuaijancaickistst.

?l.Psalmi.
i.Davidin Psalmi «dellaweisattapa.

sinuun minävscallan/ älä minua
laite/ päästä minua si'

nun wtinhnrstaudes caMa.
j CuinarracorwasMinun puolewi/ auta mi»
maätist/ oleunnulle wähwa callio/ jalinnami«
maauttaMack

Sillä sinä olet minuttMion jalinnan/ ettäs
Wsmun njMestähde minuatalutaisit jaweisib
; Ettäs Minun kittvotaisit wercosta/ jonga ht
ininuntteeni wiritit: Silla sinäolet minunwa«
ewyden.
> Sinuntäsijs niinä annan minunhengeni/sinä
let minupelastanutHEna sinä totinen julllalä
Minä wihan nijtä jotca Pitawat waaräopi

<«/ mutta minävscallan Herraani
l Minä ihastun jarieltwidM sinun hylvydes

,E iah'



,4 Davldl»
tähden/ ettäs cadzot minunrabollisuttani/ j„
tunnet minunsieluni tuscasa.
? Ia et sinä suljeminua wihollisteni täsijn/ si«zasetatminun jalcani paickan.
,0 H«rm ole minullearmollinen:Sillä mini
ahdistetan/ minuncaswoni on mm>
hesta/ nijnmyös minun sielun jawadzan.
~ Sillä minun elämän on culurettulnurhestai
jaminun wuoteni huocauxest/ minun woi»m
«nrauwennut minun pahain tecoini cautta/ j,
minun luuniowat musertut.
, Mins olen suuri pilcka tylänmiehilleni <jo
ilkeys minun jotcamilmnraitill«
näkelvät/patenewat minua.
, Minä olen sydämestä vnhotetttl nijncuin c«>
ollut/ minä olen nijncuinricottu astia.
»4 Sillamoni minuapahasti häwäise/ ettäp
cainenminua carcko / h»pitäwätkästenäns ncu>
we minusta/ jatahtowat otta minunhengeni.

>,5 Muttaminätoiwon sinuunHEßra/ jaso»
non: Sinä olet»ninun Jumalan.
,<l Minun aitani owat sinun täsisäs/ pelasi»
minua wihollisistani / ja nijstäjstcannnila wai<
nowat.
,7 Annapaista caswospalweliaspäälle/ auto
»uinua laupiudes cautta.
,8 Hsrra älä minua lastehäpiään: Sillä st
nua minä rucoilen / jumalattomattulcat hs
piaan/ ja waitetcathelwetis.
,9 TulkonmMxiwäärätsunt/ jotcapuhuwaj
wanhurscasta wastan/ cangmft/ corjast jahäjysi
! o Euinga suurtt owat sinun hywydes / jomi



Psaltariz' 35
fHiiit tallella nijlle jotcasinuapelkäwät/ ja jot»
«snijlleosotat/ jotcasinun vscgldawat/ ihmi»
jlmlasten edess.
>, Sinä lymytät heitä tykönäs salatsest/jocaid'
zm haastosta/ sinä peität heitä majafts/ rijtele»
Msistäkielistä.
u HErra olcontijtetty / että han on minulle o«
Mnut jhmellisen hywyden / wahwasa Cau«
f«ngisa.
i; Sillä minä sanoin epäyxesäni: Minä olen
Dncaswos edestä sysätty pois/ sinä cuulitcui-
«ngin minunrucouxeni änen / cosca minä sinun
tzgösparguim,

Racastacat H«Rra caicki hänen pyhäns /

Herrawarjelevscollisia / jarunsast costa nijlle/
jttmylpeyttä harjoittelewak

!5 Olcat turwas jawapisemata/ caicki jotca
jsrra odotatte.

?2. psalmi.
d.Davidin Opetus.

MMVtuason jonga pahat tegot owatanö
MMnetutandexi/ ja jongaftnnit peitetyt

i Autuas onftihminen / jollenH6rra eisoima
Mryttä/ jongahengesii eiwilpiä ole.
! Sillä cosca minätahdoin sitä waiketa/mustr-

>it minun luuni/ minun jocapäiwäisestäittU'
mi.
Sillä sinun tätesoli yöllä ja päiwällärastas
inunpäälläni/ nijn että minnnnestemcuiwi/
jncuinsekesällä cuiwa/ Sela.
Sentähden minä tunnustan syndini/ja en pei^



zs Davidin
tännnunpahoitecojani/ minä sanoin: Atinc!
tunnustan Herralle lninun pahat teconi/ nijn
sinäannoitandexi minun jyndiniwäärydet.
6 Tämäntähden pitä caicki pyhät sinuarucoi»
leman oikiallaajalla / sentähdencosca suuretwt'
denpaisumiststtulewat/ ei hesijhenvlont.
7 Sinä olet minun warjeluxen / kätkö minua
nmrhesta / ettäminäpelastettuna sangenriemui-
sesikerscaisin/Sela.
8 Mins neuwo sinua jaosotan sinulletiein jotas
waellat/ minä johdatansinun minun silmilläni.
5 Mkätolcouijncuin orhit ja«tuulit/ joillaei
ymmärrystele/ joillepitäsuizetja ohjat suuhu»
pandaman/ellei he lähene sinua.
i o Jumalattomallaon monda widzausta/mut'
ta jocaHErran toiwo/hänen chlelaupius.
, i Ricmuitcat tcitän H«rrasa /ja olcatiloistt
wanhurscat/ jakerstatkat idzen caicki te yrim>
caistt.

?;. Psalmi.
MHlemuitcatte wanhnrscatHErmsa/ m<

M' gatpitä händäcannisti kijttämän.
Kijttäkät Hsna candeleilla/ jaweistt<

cat hänelle tijtost tymenenkielisellä Psaltarilla,
; Weisatcat hänelle vsi wirsi/weisatcat jolast
kielten leikis helistlnisellä.
4 SilläHErransana on totinen/ jamitä ha»
lupa/ sen hän wahwanapitä.
5 Hän racasta wanhurscautta ja duomiotai
mutta ontäynäns HErran laupiutta.
6 HErran sanallaowattaiwattehdyt /jacaic»
ti hänen jouckons hänensuuns hengellä.



Psaltarl. z?
, Hänpitä coosawedenmer«stnijncuinleilisä/
jasalasiMydet..
z Peljättön caicki maa HErra/ händä peljat»
ttzn caickimaanpiirin asuwaiset.
<> Costa hän sano / nijn se tapahtu/jos hänkaste/
mjn ston tehty.
i° H«Rratcke pacanain neuwot tyhjaxi/ ja
Wndä Canjsan ajatuxet.
,i Mutta HERrau neuwo pysi)jjancaickisest/
hänen ftdämensajatuxet sl»cucun»last sucucun-
Mn.
n Autuas on se Canssa jongaHErra on In»
mla / seCanssa jongahän idzellens on perilli-
sixiwalinnut.
,; HErra cadzoi taiwastaales/ janakicajcke«
in ihmisten lapset.

Wahwalda istuimeldanscadzo han caickia
jotm»naan päällä asuwat.

Hän laitta caickein heidän jydämens / hän
Minartä caickein heidän tyäns.
>6 EiCuningasta auta hänen suuri wäkens/ ei»
t<!Sangariwapadetas,turellawoimaltans.
,7 Orhit ei myös auta/ jaheidän suuri lvatewy?
tms eipelasta.
»8 Cadzo/HErran silmät cadzowat niftä jot«
u händä peltäwät / jotcahänen laupiuteens toi»
wwat.
><> Että hän pelastais heidän sielunscuolema»
sta/ jaelätäisheitä näljän aisana.
»° Meidän sielumodottaHErrä/ jocaonmei-
Hnapumjatilpem.

Cnj nSil'



zz Davidin
2, SMmeidänfi)damemiloidzehänesä/ jani
toiwomme hänenpyhän nimeens.
2! Olcon sinun laupiudesHsrra meidänpan!
läm/ nijncuinme sinuun vstallam.

34. psalmi.
».DavidinPsalmi eosca hän muotons mutti Abimelechi,

«desa/jo«a hänen ajoi pois tytöäns ja ha»
meni pois.

WMVInäkijtänHErraaina/ hänelitijtoxenj
on alatiminul»suusaui.
; Minun sielun lersta HErrasa/M

radolliset sen cuulewltt jailoidzewat.
4 Plistätät H«rra lninuncansani/ jacorgotta>
camynnähänen nimens.
5 Costa minä H«na edzin/ wastais hänminmj
japelasti »linun caickista wapistuxista.
6 lotca händacatzowat / jahäneen luottawat»
heidäncaswons eitnle häpiään.
7 Costa radollinen hunsi/ cuuliHVrra Händel
jaautti hänen eaitista tustistans.
8 H«nttnEngelipijrittäheitajotcahändsspel,
käwät/japelasta heitä,
9 Maistacat ja cadzocat cuingaHErraonft
loinen/ aumas on se jocahäneen turwa.
, o PelMänHTrra caicki hänen pyhäns:Sil«
lä jotcahändä peltäwät/ ei nildä nntänpuutu.
~ Nuoret lejonitpitätarwidzman jaisomanl
mutta jotcaHErra edziwat / ei heilda mitan hl)»
wäpuutu.
»t Tulcattänne lapset/cuulcat minua/ Hsr<
rgupelgonminä teille epetan,

';Cu,<



Psaltari. 39
,; Cutaon/jocahywäelämätä pyytä? lapi-
täis mielelläns hywiä paiwick.
,4 Warjele tielespahudesta / jahuuleswilpi
puhulnasta.
, lackapahasta/ jateehywa/ edzirauha jano«<
ttlehändä.
,6 HErran silmät/ cadzowat wanhurcasta /ja
hänen corwans heidän parcuans.
>7 Mutta HEnancaswo on pahointckiöitä wa«
sian/ hucutaxens maastaheidän muistoans.
,3 Costa wanhurscat huutawat/ nijnHCrra
cuule/ japelasta heitä caikistatUstistans.

H«rra on juurilasilä nijtä joillaon murhel»
linen sydän/ jaautta nijta joillaon surkiamieli.
« Wanhurscalle tapahw paljo paha / mutta
H3rra hänen nijstäcaikista päästä,
n Hän tätecaickihänen luuns/ ettei yritänhei<
D mureta.

Pahusrappajumalattoman/ jajottawan»
hurstasta wihawat/ hetulewat wicapääxi.
i; H«rra lunasta palweliains sielut/ jacaicki
jottahäneen toiwowat/ tulewat mchtettomaxi.

35. Psalmi.
i.Davidln Psalmi.

minunrijtaweljeini eansa/
minun wihollisiani wastan.

: Temmakilpi jakeihäs/ ja nouse minua aut-
taman.
; Sjwalla ase jasuojelleminua / minun sortai»
t«>n wastan/ sanos sielulleni: Minä olen apus.
Hapiäan japilckaan tulcon caicki jottaminun

C mj sielu-



'49, Davidin
sieluani wäijywät/ palatcontacaperin ja <M,
roxi tukon jotcaminullepaha suowat. h
5 Olcotthenijnnliuacanattuulesa/jaHErra>! ,

Engeli fysättön heitäpois, s6 Heidäntiensolconpimicijaniljacas/jaHEr.«
ranEngeliwainotcon heitä/ >

7 Sillä he owat ilman syytä heidän werckons flvirittänetininua cOottaxens/ jailmansi)ytä e< >

lvat sielullenicaiwanethaudan. «

8 Tulcon hänelle waiwa / jotaei hän tiedä/ ja »

wercko/jonga hänwiritti/täsittätönhänen sielm l
hänlangetcön. »

Mutta minunsielun iloitcan Htzrrasa/ jaw 1

muitcanhänen awustans, s!
»o Caicki minun luunisanacon: HErracuco««nsinun wertaises? Sinä jocapäästät nöym:
wäkewemmenkäsistä/ radollisen jaköyhän ra»'
telia ldans. :

», Wäärättodistajatastuwatedes/jotcanii' j<
nua nijhinsoimawat/ joista»njnä olenwiatoin. !i
IX, He tekewätminullepahahywästä/miuM o>
nnelicarwaudexi, :

,; Mutta minä/ cosca he sairaistit/ puin Di» n
päälleni/ lyaiwaisuttdzeni paastolla/ jarucoilin l
sydämestäni, c
,4 Minäkäytin idzenicuin heolisit ollet minm tz
ystäwäni ja weljeni / minä käwin mllrehtienl fnijncuin se jocaäitiwianatanssure. ?

, 5 Mutta he iloidzewat minun wahingostam l
jacoconduwat/ cuucat myös cocowat heidäns f
hawaidzenlata minua wastan/ he repiwätjaei,
lacka. ' l



Psaltari. 4<
,<; Wiecasten ja pilcurisen seas istewät he

minuun,
,/ HERmcuinga cauwan sinä tätä cadzelett

heidän lnetelistäns/ ja
minunyxinäisen nuorista iejoneista.
,8 Minä. tijtän sinua suuresasturacunnasa/ja
paljon Eanssan tejtenä neinäsinuaylistän,

Hla salli heidän iloitaminusta / jotcasi)ytts«
Mstä »llinltnwiholliseni owat / eli silnnänsiske»
>ml/ jottaminuailmansyytä wihawat.
i° Sillähe aicoiwatwahingota tehdä/ja edzi»
Mwääriäfyitä hiljaisitawastan »naan päälle,
n Ia lewittäwättitansawaralda minuawa,
stllu / pitittäwät jasanowat: Sen «nemielelläm,
melnlne.
n HErrasinä sen myösnäet/ äläsijs waitolei
HErra äläcaucana ole minusta.
:; Herä ja nouse cadzoman minun oiteutani
josilytäni/minunlamalan jaHErran.114 HErra minunJumalan/ duomidzeminua
Mudes jälken/ ettei heriemuidzis minusta.
15 Älä salli heidän jydämisenspitittä/ älä an»
mheidän sanoa: Me olemillahänen niellet.
:6 Häwäistätönjanauroxi joutuconcaicki jot-
ta »ninun pahudestani iloidzewat/ puetettacon
Wällä/ japilcalla/ jottaidzens minusta ler«
scawat,
l? Iloitcan jariemuittani jotca minulle oi<
ttudensuowat/jaainasanocan: HErra olcon
suuresttijtetty/ jocasuopalweljallenshywä.
;8 Ia minun tieten puhu sinun wanhurscau»
Masi jakijtta sinua jocapäiwä.



4! .Dai»!bl!»
36. psalmi.

i.Pavidin HErran palwelianPsalmi edellä»
metsättäpä.

E on si)dämestani sanottulumalattrw
menosta/ ettei he ensingänlumaW

; HänliehatoibzeidzMnsnijncauwanMhz
nen wihattapa pahudensilmandu.
4 Caicki heidän oppinsonwahingolinenja wal>
HO/ ei he myös salli heitans neuwoa / että hejow
tinhywä tekisit. '

5 Mutta he ajattelewat wuoteisans
ta/ japyjywät wahwastpahalla tiellä/ jaeih,
witänpayacarta.
6 HErra / sinun laupiudesvlottunijn lewiald»
suin taiwas on / jasinuntotudes nijn awarald<
cuinpilwetjuoxewat.
7 Sinun wanhurscaudeson nijncuinlumalan
wuori/ jasinun oikeudes nijncuinsuuri sywyysl
H«rra sinä autatsekäihlniset että eläimet.
8 Cuin callison sinun hywydesJumala/ eck
ihmisten lapset sinun sijpeiswarionalavscalda'
wat.

5> He juopuwatsinunhuonesruusast tawarast!
za sinä juotatheitä hecumalla nijncumwirralla,
«c> Silläsinun tykönäs on elewälähde/ ja sinun
walkeudesas me näemme walkeuden.
~ tewitä lanpiudts nijlle jotca sinun tunde»
wat/Msinun wanhurscaudestoimellisille.

2llä salli minua tallatta coreilda/ jajuma»
lattomainkäsi alton minua cutistaco.
«; Waan anna pahointetiätsiehen langeta/et«
tä hehöstäisinpM jgeiseisoallapysiM. z?



Pftltari. 4;
?7 psalmi.

i,Dav»l>mPsalmi.
MWla wihastupahain tähden/ jaälä cadtti
DWDpahointetiöitä.
MW 2. Sillä nijncuin ruoho hepianhaca»
mpois/ ja he cuiwawat nijncuin wihoittapa

; Toiwo Herraan jatee hywä / asu maasa ja e«
Aäidzeswacuudella.lloldze HTrrasa/ jahän anda sinulle mitäD
MsiMmes halaja.
)lnna ties H«Nran haldun/ jatoiwo hänen

Mens/fMhänsenttke.
< Ia hän tuo edes sinun wanhurscaudesnijn<
llliin walteuden jasinun oiteudesnijncuinpuoli«
lmiwän. , ,

/ Odota H«Rra jawartioidze handäi älä tij<
woittele sitä jongatie pahudes menesty.
Il iacka wihasta jahyljä tuimudes/ als nijn lvi»
Wu/ ettäs idzeckinpahateet.
j> Silläpahat häwitetan/ mutta H«Rra odot<
Mvaisetperilnätmaan,
,o Wielä wähs hetti on/ nijn eiJumalaloino-
leckan/ ja cuinscadzot hänen siaans/ nijn hän on
pois.
!> Mutta silmätperiwät maan/ jailoidzewat
smresarauhasa.

>l lumalatoinbhcawanhurscasta/jatiristele
hänen paällens.

,z Mutta H«rra naura handä: Sillähän na«
lehänen päiwans joutuman.
'4 lumalattonmt wttäwät mieckans/ jajaw



Davibln
mttawät joudzens/ cukrstaxensradollista jaltz
ha/ jateurastawät hurscat.
, 5 Mutta heidän mieckanspitä käymän heidä,
sydämeens/ jaheidän joudzenspita särtymän.
,6 Sewähäcuinwanhurscallaon/ onpara»,
bicuir.nwne,l Jumalattomansuurcttawarat.
,7 SilläJumalattoman läsiwarsi pita rint
taman/ mutta HErm wahwista wanhurstat.
18 HErra telia hurscasten päiwät / jaheidg»

pysi) ijancaickistst.
, 9 Ei he tule häpiaän pahalla ajalla / janD
lvuosillapita heillekyllä olnnun.
2o Silla Jumalattomathuckuwat jaHErm
iviholliset/ ehta he olisit nijncuin ihana nijltz
«ijn heidän pita cuttellgw nijncuin sawu cato
»nan,
2, lumalatoin otta lainan jaei maxa/ lnutt«
lhurscas on laupias jarunsas.
22, Sillahänen siunattunsperiwätmaan/nw
tä hänenkirottunspita häwitettämän.
2; HEnalda scncaltaistn miehen waellus hal<
litan/ jahänen tienstelpa hänelle,
24 Jos hän langenijn ei händcl hyljätä: SV
HErra tuke hänen tätens.
25 Minä olin nuori ja wauhennuin/ja cn itä'
nans nähnyt wanhurscasta hyljatpxi/ engä hä<
nm siemenensterjawän leipä.
2 6 Hän on ainalaupias jalainamielelläns/ ja
hänen siemenens on siunattu.
2 7 Walda paha jatee hyws/japysi) ijancaicki'
ftst.
28 SilläHEttarakasta oikeutta/ jaeihylja M

HH>M



Psalt<M. 45
mnc!/ netätketäll ijancaickistst/ lnuttalujm«

. Mniain sitmen pitä häwitcttälnän." Hurscatperiwätmaan/ jaasuwatsijnäij«
zncaickiscst.

"

;c> Wanhurstan suu puhu taitawast/ jahäuett
opctta oikeutta.,'

; i Hänenlumalaus laki on hänen siidämcsäns/
, >tti hänen astelens liwisty.

lumalatoin waijy wanhurscasta/ ja edzl
~ Wätappaxens.

~ Mutta eiHErra jätähändä hänen Wjnsi
sllttduotnizehända/coscahänduomitan.
;4 Odota H«rra jakätke hänen tiens/nijn hän

' sinun corgotta/ ettäs perit maan/ jasinä saat
»ähda/ tosca Jumalattomat häwitetän.
z) Minä näin Jumalattoman / sangen jalon
owldian/ jocalewittiidzens/ jawihottinijn«

. imlaurbärinpuu.
zi Ia käwin ohidze/ cadzo/ nijn hau olipois'/
!!>inä kyjyin händä/ sa ei händä cusim löytty.
z/ Ole wiatoin ja pidä sinus oikein: Sillasen»
caltaiset wijmein,nenestywät.z 8 Muttawaärätpitäynnähuckuman/jalU'

wijmein häwitettämän.
z, !<> Mutta HErra autta wanhurscaiM hän on
Mn lvakewydens tuscan ajalla.
l° Ia HErm aum heitä/japäästä heitä/ jape»
A heitä lulnalattomist/ ja wnpahta heitä l

!. Viliä hevscalsithäneen.
;». Psalmi.

l.DatzitinPsalmi/muisioxi. .



MMK Erra älärangaise nnnua wihasas / sa«
lä curita minua hirmuisudejas.

WWU; Sillasinun nuolesowat minuuntij»
nitetyt jasinun tätes paina minua.
4 Ei ole terweys minunruuinisani/ sinun vh
cauxestas / jaei olerauha minun luisani / mmm
syndeini tähden.
5 Sillä minun fyndini täywat pääni ylidze!
mjncuin rastas cuorma owat he lninulle yli»
rascaxi tullet.
6 Milmn haawani haisewat ja»natänewät!
minun hulludeni tähden.
7 Minä täyn tymäras ja cumaruxis/ yli O
lvs minätäyn murehisani.
8 Sillaminuncupeni peräti cuiwettuwat/ jati
ole mitanterweyttä minunruumisani.
9 Minä olenylönpaljormmeldu jalystyrick!
Minä inyrisen »ninun sydämeni tiwusta.
ic> H«rra sinun evesäsonraicki minun haluni!
jaminunhuocauxen ei ole sinuldasalattu.
11 Mi»mnsi)damenwärise/ minunwoimanM
minusta luopunut / jaminun silmäni walteus li
ole minunlytönmm
, - MininMwamjatangoni owat cohdastani
minua wastan/ jacadzowat »ninun waiwani/ji
minun lähimmäiseni cauwas astuwat.
,; lotca Minun sieluani wäijywät/ he wiriw
lewätminun eteeni/ ja jotta minulle pahasu»»
wat/ he neuwo pitawät cuingahewahingoitziD
jasulilla juonillahetiertawät ylnbäri.
»4 Mutta minun täyty olla mjncmn cuuroin



Psallarl. 4?
>a ci lnitän tuuleman/ janijncuinMykän/ jotaei
»»aja suutans.
y Ia minun täyty olla nijncuin se jocaeimi»
lincuule/ ja jongasuusaei olewastausta.
,i Mutta minä odotan sinuaHEna/ sinaHEr-
«minun luinalan cuuldeletminua.
,/ Sillä minä ajattelen/ ettei hesningan nnnus
uiloidzis/ jos minun jalcanaiuoastans comba-
line/ nijn heterscaistt sangen minusta,
>z, Silla minä olen tehty talsiman/ jaminun
lipun on alatiminun edesani.

Sillä minä julistanpahan teconi/ja much^«Hjnlninun si)ndinitähden.
»° Mutta minun wiholliseni elawät jaowat
ckewat/ ne owatsuuret / Ma minuafttömästmhawat.
» Ia jottaminulle maxawat pahalla hywän/
»chttawat heitäns minua wastan/ että «mnci
Ma noudatan.
i Hlä hyljz minuaHsrra minunJumalan)

»ili ole caucana minusta.
li z Riennä sinuas minua auttaman/HERw«inunapun.
>i ;?. Psalmi.

,.Davidin Psalmi/leduchunilda edetla-
weisattapa.

tte> W?-2"l' olenaicoinut cawabta/etten zzuna
»g, MUtee siindiäkielelläni.
sl« ; Minä hillidzen minun suuni/että mi-iliäen Jumalattomanedesäni.Minä tulin mytäxi/waickenin jaen puhunut

?! Musta/ jaminun murhen lisayndy. ,
sMi<



Davidin
5 Minunsydämen on palawa minusa/ jacui,
,ninä sits ajattelen/ nijn inil»ä»ytyn/ jaminä p«
hunkielelläni.
6 Mutta HErraopeta minua/ että minulla o,
loppu/ jaMinun elämälläni on mitta/ja mi»,
ercanen tääldä.
7 Cadzo / Minun päiwäni olvat käminenen K
lveys tnkönns / ja minun elämän on nijncM
lnitän sinun edejas / cuinga ailva tyhjät oW
caicki ihmiset/ jotca cuitengin nijnsuruttowlij!
eläwät/Sela.
8 Waan he menewät poisnijncuin ivarjo/ j«
tetewät heillens huckan suuren he cew
watja eiteidä cuca sen saa.
<> Ianyt H«rra / mihingä luinaidzeni luotan
Sinun minätdiwom
K o Wapada minua cäitista ftnnäistäni / ja«
minua sallihillluden pilcaxi.
, i Miuck waickenen jaen awa suutani /KM!
«asenteet.
,i Käännä sinun rangaiftuxes pois linnusta!»
Sillä minä ole,» naandynyt sinun tätes piep?
miststä. "

,; Eoscasjongunrangäisttsi)Nnintahden/nijl t>
hänen caunistuxens culutctan nijllcuin coM'
woi cuinga aiwatyhjät owat caicti ihmiset/selH"
«4 lc
Wä minunparcun/ ja älä waickeneminuntyync! !<>

idenitähden-SiWninä olenmuucalainen jaa
fuwainen sinuncanssas/ nijueusn taicki niinu,»
Mm. "



Pstitari. 49i iuowu minusta/ että nlinäwircoisin/ ennen
Mllninä menenpois/ jaen silletäsä ole.

40.Psalmi.
1. Davidin Psalmi edelläweisattapa.

WUlnä odotinHERra/ ja hän callisti hä-
MM nens minun tygöni / jahänruuldeli Mp

nunparcunn
3 Ia hän wtti lnmui»vlos sijtä hirmuisesta hau-
dasta / jaMaisesta logasta / jaasetti minunjal-
tmi calliolle/ jahallidzi minunkäymiseni.
4 Ia hsn andoi minun suuhnni vdbn weisunj
lijttämän meidänlulllalata,n. Sitä saawat
wnda nähdä / japelkawat HErra/ jatoiwowak
hilneen.
j Autuas M sjocapäne vscalluxensHErMan/
j«l ei käännä ylpeitten tygö / ja jotta walhellct
meldawat.
<! HErra minunHumalan/ suuretowat sinunlhlnes jaajatuxes/ jottas«neilleosotat/ eiole mi-
lm sinun wertas/ Minä ilmoitan nijts/ jasa-
»m waicka heowat epälucuistt.
e Vhri jatuocauhri ei sinullekelpa / waan cor«m sinä minulleawaisit/ et sinä tahdopolttouh-
ckelisyndiuhria.
l Silloin minä sanoin: Cadzo/ minä tulsn/
MalNKtus MMimlsta kirjoitettu. Sinun tah-
tosi minun Jumalan / teen minäMielelläni / j<t
inun latis 5n lninun si)damesäni.

> Minä saarnan sinun ivanhurscauttassuuria
churacunnasa/ cadzo/enMäanna tukita suu-
Ai/HErra sinä sen tiedät.

° En minä sala walchurscauttassi)dalnesa«i/
'H lninä



5» Davidin
minä puhun sinun totuudestas ja autuudesta,
en minäMcl sinun laupiuttas jawacuttas/ suuresa seuracunnasa.
~ Mutta sinaHTrra/ älä käännä laupiutto,
»mnusta pois/ sinun laupiudesja wacundesai
na minuawarjelcon.
, i Sillä lutemattomat waiwat oivat minu,
pyrittänet/ minun syndinioMt minun ottan«
lijnni/ nijnetten minä nähdä taida/ he owan
smlnmat cuinhiuxctpaasäni/ jaminunsydanu,
««»minusawaipuut.
,; KelwatconsesinulleHsrra/ettäs minunw
padat/riennäH«rra minuaauttaman.
»4 Hawetkönjacaickipilcaxitulcon/ jotca»ni
nun sieluani wäijywät hucataxens / palaitco,
tacaperin ja hapiaän tolcon/ jotca»nmullepo
hasuowat.
»5 Hammästytön heidän häpiasäns/ jotca m

, 6 Iloitcan jariemmuitcan caicki / jotcasim
edziwät/ ja jotca sinun autuuttasracastaw»!
Sanocan aina: HErm olcon csrtiastkijtetty.
,7 Minä olenköyhä jawaiwuinen/muttaHV

ra sure minunedestäni/ sinä olet minun auttaja»
jawapahtajan / minunJumalan älä wijwy.

4' Psalmi.
1.Davidin Psalmi ebelläweiftttapa.

«MM,Vtuas on jocalöyhä holho/händäHHHWra autta pahana paiwänä.
j^^M;-H«rrakätke hänen japitä hänen eli
wana / että hän menesty maanpalla / jaeihylj
händäwihellistenskäsijn.

4H«



Psattari. ti
Hsrra wirgotta händä tautiwuotesans /sinel
,tat hänencaitesta sairaudestans.
Minä sanoin: H«Rra ole minulle armolli»
!„/ paranna minun sielun: Sillä minäteil»
ndiä sinua wastan.
Minun wihollisenipuhuit pahoja minua wa«
m: Costa hän tuolle?Iä hänennimens cadonel
Ia cuw h e tulewat eadzele«nan/nijn ei he tee si«
hdämestäns/ waan jotatinedziwat/ jotahe
ittaisit / nijn he menewätpois jasitä panettele
ot.
Caicki jottaminua wihawat/ cuiscuttelewat
lstenans minua wastan / ja ajattelemat paha
liimawastan.
He owatpäättänet minustacoiranparin: Cv»
»hän maca/ nijn ei hän nouse jällens>
° Niin myösminun ystäwan johan »mun v»
alftiu jocasöiminun leipäni / sttallais minun
ckamsala.
> Mutta sinä HErra ole minullearmollinen/
lautta minua/ nijnminä sen heille costan.
l Sijtä minäymärrän ettässuot minullehy«
»z/ettei »ninun wihollisenisaa terstata nunusta.

! Mlltta minna sinä holhotminun wiattomu«
«itähden/ jaasetat minun caswos menijän»
«ckisest.s Kijtetty olcon HckRM Israelin Jumala/
maicklftst jjancaickiseen/A»nem

42.psalmi.
i.Corahu lasten opetus edelläweisattapa.

! l^ljncuinpeura himoidzetuoretawettck/ nijn
.
'''minunsielun himoidze sinua Jumala.

-'
.

Vtz M



5l Davlbln
z Minun sielun janoJumalala/ sitäMM
lumalata/ sitäeläwätälmnalata: CostaA
nätulen luinalan casioo natewan? -

4'Minun kyyneleni owat minun ruocani päi
wällä jayöllä/ ettsjocapäiwäminullesanota»
Cusa nyt on sinunlumalas?
5 Costa minä näitämuistilen /nijN minä wiu
datanvlos minun ftdälNtni idzesäni: Sillä mi
nä menisin mielelläni jouconcansn/ jawaM
sin heidäncansans Jumalan hltoneseen/ ihaft
xella jatijtoxella/sen joucon seasa / jotta jH
pitäwäc.
6 Mitäs murheditminun sielun /ja olet nijnl!
wotoin minusa? Turwa Jumalan: Silla m
näwielä llytkin handä tijtän / tttä hän minni
autta hänencaswollans.
7 Minun Jumalan/ minM sielun sn mllchjsans minusa/ sentahden minämuistan sinuuslj
«ä maasa Jordanin jaHermonintykönä/D
wahälläwuorM.
8 Sinunwirmspauhawat eowin/ nijnetta,
xichwys pauha tasä / jatoillen sywnssiellä/ cai,
tisinunwesilainesja aldos täywät minun yli!
Mi«
o Paiwällä onHsrealuMmmtbänenhM
dens.' jayöllä millähänelle weisann / jarucoilt
«linlln elälnäni lumalata.
,o Minä sanonJulUalalle minun talliollen!
Mixis olet«linunvnhoftanm ? Miximinäkäy
ttijnmurheisani? Costa minun wiholliseni m
nua ahdista?
,» Se s,;nijncninlnurha minun luisani /e«



Psaltari. 5Z
linunwiholliseni häwäisewät minua/ cosca he
lcapäiwä sanouat minulle: Cusa nytonsinutl
eumalas?

,i Mitäs lnurhedit minun sielun/ja olet mutu«
sanijnlewotoin? Turwa Jumalaan: SM
minä wiela nytkin händä tijtän / että hän on mi»
nun casivoni aM/ ja«uinun Jumalan.

4; PK»lmt<
miuualumala/ jaratcaise mi-

<"nun asian / armotoindaCanssawastan / ja
päästä minua waäristajacawaloista ihmisistä.
l Silla sinä olet minun wäkewydenilnmala/
mixis chöxet minunpois ? Mixis minunannat
mrchiftni käydä/ cosca wihyllinen minua ah»
Ma?

lähetä walteudes jatotudes minua sattamanijatuoman sinun pyhän wuorestygö/ ja sinun
chmiststygö.
4 Ia minäkawisin IlnnalanMarintygö/ sen
Jumalan tvgö joca minun ilon jariemun on/
sinua JumalaEandelisa kijtäisin/ minun Ilp
malan.

il; Mitäs murheditminun sielun/ jaolttminu«
sanijnlewotoiu? Turwa Jumalan- Sillami»

)>! nswielämyikin handakiftäll/ etts hän on minun
ll< nswoniapu/ja «nnun Jumalan.

44.psalmi.
„, i. Corahn lasten opetus ldMwelsattapz.
y, me olelna corwlllam cuulltt/ mei<
n Wffdän Isam owat'umlle luettellet / mitäsIWRheidän aicanans jaminun tehnyt olet.
G SinsoletajanutpacanatpoisMMs/lnut-
>«l V«j tantz'



54 Davlbi»
ta nijtcl sinä oletistuttanut jällens/sinäolet ca,
satcadottanut/ muttanijtä sinä olet lewittäny,
4 Silläei he ole mieMans sitä maata oinist
Mt/ja heidän käsiwartens eiauttanut heitä/ m
sinunMatätes/ sinun tasiwartes / jasinun c,
wos walteus/sillä sinä unelistyitheihin.
5 Jumala sinä olet minunCuningan / ioca
pua Jacobille lupat.
6 Sinun cauttas lue wihollisem paisam ma
han/ sinun nimesäsme tallam meidän wastai
rarcajat.
7 Silläen minä luota minun joudzeeni/ ja>«»

nun mieckan eiauta »liuua.
8 Mutta sinä autat meitä meidän wihollisism
jasaatat nijtähäpiään/ jotcameitä wihäwat.
9 Jumalastame.terscamjocapäiwä/ jatijtä»
sinun nimes ijancaickisest/ Sela.
»o Mixis nytftsät meitä pois/ia häwäiset lM
tä/ jaet lähdemeidän jouckon»cansa?
», Sinä palautat meitä wihollistemedesä/ell
neraatelisit meitä/ jotcawihawatmeitä.
,! Sinä annat meitä syötä nijncuin lambaltt
jahajotat meitäpacanain secaan.
«; Sinänlyit Canssas illnanhinnata/ja ttnii
tänsijtä ottanut.
,4 Sinäpanet meitähäpiäxi meidän läsnächivaisittem/pilcaxijanauruxi/jotcameidäny»!
bärilläm owat.
, 5 Sinä teetmeitä simanlascuxi paeanain sta«
ja että Canssat waändelewät päätäns meidä,
tehtäm.
«6 lecapäiwäon minun häwäsMnminuill



Psaltarl. 5;
testni/ jaMMM taswonon täMänshäpiäta.

~ 7 Että minunpita pilckureita jalaittaita mu»
leinan/ jawihollisttjatylyt.costajatnäkemän.'
,3 Nämät caicki owat tulletmeidänpäällem/
jam »ne sentähdeu ole sinuaunhottanet / engä si«
Mnlijttosnckonet.
, p Iaei meidän sydämentacaperin lnennyt/ ei-
tä meidän tänmisem poikennut sinun tiestäs.
70 Ettäs meitä nijn löitrickiDrateinstas/ ja
meitä peität pimeydellä.
?., losme olisimmeidänlumalamnimenvn«
Mnet / ja meidänkätem nostanet wieralle Ju-
malalle.
,1 SenlumalaedMn/ waan hän idze tietä
meidän sydämenpohjan,
i; Sillä sinun tahtes surmatan me joc<Wäjwä/
jaluetan teurari tehtäwaxi lanibaxi.
24 HeräH«rra/mixismacat? Walwo/jsäls
meitächfä pois caicketickan.
l; Mixispeität caswos? Iavnhodatmeidän
radollisudent jaahdistuxe«n.
!6 Sillämeidän fielum on painettu alasmaa-
hanasti/ meidän wadzamrippu maasi».
l 7 Nouse/ auta meitä/ jalunasta meitä sinun
laupiudestähden.

4s.Psalmi.
».Morsiamen opems wirsi cuckaisesi/Corahu lap-

silda edelläw«lsattapa.
WlMlnun sydämen ajattele cauninlaulult/
HMUminaweisanCuningafta/minuntielen

on jalonkirjoittajan kyns.
z Sinä olet caunein ihmistenlasten stasa/suloi'

Dmj stt
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stt owat sinun huules/ sentehden siuna Inmg!
sinua ijancaickisest,
4 Panenmckawyölles/ sinä Sangan/ja m
nista idzes cunnialiststa,
5 Menestytbn sinun cauniubes/ ajatotudenpar,
haxi/pitämänradollisioiteudesa/ nijnsinunch
kiatätesihmellisickosytta,
6 Teräwät owat sinun nuoles/ että Canssat lan'
gewaceteesmaahan/ Cuningan wihollistenkstellck,
7 Jumala/sinun istuimespysi) ainajaijancaie,
Wst/ sinun waldacundaswaldM on hurscaiwaldicka.
tz Sinäraastat wanhurscaufta / jawihat lu<
malatoinda meno/semähden on Jumala/sim,»
lulnalas/ sinua woibellut ilon öljyllä / ena cui»
sinun osaweljes,
V Sinun waattes oivat silla Mirrham / Aloei
jaKezia / costas Elevhandin luisesi tuastas läl>,
het/minusta he ilauttawat sinun,
ic» Sinun caunistuxesas tqywät Cullingaste»
tyttäret / morsian seiso MM tädelläs/ ftla^callimmascullas,
~ Cuuletytar/ cadzo/ jarallista cvrwas/ ynhe,
haCanssasjalsäshuone.

NijnCuningas saa halun sinuncauniutees!
Silla hän on sinun H«rras/ jasinunpita lM
dacumartaman.
»; Tyrin tyttären pitä myös sijhen lahjoinms
tuleman /rickat Eanssois pitä sinun edestärun<
ileman.

'4^



YMark.' 5?
,4 Cuningantytär on coconans caunis sisälds/
Mon cullaises waattes puetettu,

Hän wiedän monella mutcälla clldotuis
matteisCuuingantygö/ja muoret neidzet hä«
,«« caltaisens/ jotcahända seurawat / tuddan si'nuntygös,
,<l Ne wiedän ilolla jariemulla/ jamenewät
Cuningantupaan.
,/ Sinunlsais siaanpits sinun lapsia saamani
jttwsasetat päämiehixi caickeen mailmaan.
,i Minä muistan sinun nimes sucucunnasta
nijn sucucundaan. Sentähden pita Canssat si«
nua Mamän/ aina jaijancaickisest,

46 Psalmii.Corahn weisu/ nuyf«dest/ edellä,
yeisgttgpa,

«neidän turwam ja nMwy«
Mdeln/ joca on sowclias apu tustisa.«M; Sentähden en me peltä / joswieläma»
ilina huckuis/ jawuoret testslle merta wajoisit.

Waickawielämexipauhaisjalainedis/ mj»
Wsijtäpauhinastamäetcukistuisit/Sela.
; Euiwlgin oulumalanCaupungiihana wir-
teinens / josacorkeimlnanpyhät asulniset owat.
<l Jumalaon hänentytönäns/ sentähden setyl«
läpysi)/ lulnala «utta händcl warahin.
? Pacanait» pitä hämästyman jawaldacu,»nat
langeulack jamaa huckucosca hänanens anda.

H«rra Zebaoth on meidäncansam/lacobmJumalaon «neidäntutem/ Sela.
> Tulcat jacadzocatH<knan tecoja/ jscamaa«l

sencalmistthawityxet tete.
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i« Jocahillidze sodat cailesmailmas/joca jo«l,
zen särke jaricko teihät/ jarattat tulesa poltta. «,
,i lacatcatjatundecat!ninualumalaxi/»ii <>,ns olen woittawacunuian pac«nain seas'/ jaO
«ä yletän maanpäälle.
,! H«rra Zebayth on meidän cansam/lace. .

bin Jumalaon meidän tukem/ Sela. y
47 VsillMl. x

~ Corahn lasten Psalmletzellawelsattapa.
Canssat paucuttacat täsiän/ ja iho,

'

Jumalalle/ iloisella änella.
z Sillä H«rra calckein corkein on hirnmiW
filuri Cullingas coco n»aanpäälle.
4 Hän waatiCanssat meidän alam/ japacanol
meidän jalcaimala.
5 Hän walibzemeille «teidän perimisem/ law
bin cunnian/ jotahänracasta / Sela.
6 lumalaastui ihastuxellaylös/ jaHErrahe»
lisewälläßafilnMa.
7 Weifttcat/ weifatcat Jumalalle/Misatcat!
tveisatcatmeidän Cuningallem.
8 Sillä Jumalaon coco maan Cuningas/ lvei>
satcat hänelle taitawast.
9 Jumalaanpacanoitten Cuningas/Jumal»
istupi)häsaistuimesans.
i o Canssainpäämiehet owat cocondunettlbw
hamin JumalanEanssantygtz: Silla/lumaK
en sangencorgotettukilpeintykönämaänpäälis.

48 Psalmi.
!. Corahn lalienPsalmiweisu.
on HErm/ ja sangen Mettäpä «M

dänJumalanEaupungisa/hauen pyhalli
Vuorellansa z Zio



. Psallärl." fy
, Zionin Wuori on nijncutncauniswesa/ tocs
maanturwa/ pohjanpuolella on suuren Cuniw
ganCaupungi.
4 Jumala on tuttawa hänen huonesans / M
umjeleman. -

Sillacadzo / Cuningat«watcoonnet/ jayw
„« menit ohidze.
<! Heihmettelit cosca hetämän näit /ja hämmä»
styit/jacutistettin.
7 Wapistus on heidän MäWttänyt/ja ahw
jlusnijncuinftnnyttäwaisen.
z Sinä särjet hahdet meresä itätuulella.

Nijncuin me cuulilluna/Nijnme sen näemme/
HERran Zebaothin Caupungisa meidän lu<
inalanCaupungisa/lumala senwahwista ijan«-
taickisest/Sela.
,° Jumalame odotamme sinun hywyttäs/
nunTemplisas.
>, lumala/nijncuinsinun uilneson/nijnmyös
en sinun tijtoxes haman lnaillnan aren/sinun oi-
tiatätes on täynäns wanhmscautta.
n Rmnuitcan Zionin wuori/ jaludantyttä«
ltt iloitcan/ sinun oitelldes tähden.
,; Mengät Zionin ymbarijapijritäkat Händel)
lutecat hänen tornins.
»4 Turwatcat hänen wahwuteens/ jacorgot-
tamt hänen huonens/ lnainitta tulewaisille sw

> cucunille.
,5 Sillä tämä Jumalaon meidän lumalcuM
aina ja ijancaickiscst/ hän johdatta meitä cuolt"
'WMsti.

4?.psal.
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4?. psalmi.

l. Corahn lastenPsalmi edelläweisattapa.
tätacaickiCanssat/ ottacatcorwlj,

jotcatällä ajalla elätte,
z Setäyhteinen Canssa/ että herrat / setärich
että köyhät/yxi tojsenscansa.
4 Minun suunpuhu taitawast /ja minun sW
Mm sano ymmärryxen.
5 Minä tahdon cuulla hywänsananlascun/j,
rännin tapauxen candeleilla soitta.
<5 Miximinspelkaisin pahoina päiwinä/ cos«
minunsortajanipahat tegot käywät nnnuay!n^
bäri.
7 Jotca lwttawattawarpihjfts/ jasuunsttss
scawatrickaudestans.
8
lalletetänsowitta.
9 Sillä heidän sieluns lunastus on ylön caW
pijn että sejäätekemät ijancaictisest.
,a Waicka hän myös wielä cauwan elais / M
nätis hauta.
,« SMcuittnginnähdänstnumotoistt taittl
wat cuolewan / nijn itänenscuin tyhmät jahul<
lm catowat/ jatäyty muille jWheidän tam>
tans.

la sijtetin he ajattelewat heidän huoneni
pychwän ijancaickistst/ja cotons sugusta sucu«n!
§a heidän nimens mmstetaisin maanpäällä.
,; Waan enhminen taidapysi)ä cumasa/mut»
ta loppu nijncuineläilnetkin.
«4 Tämäheidäntiensonsulahulluns/ cuitw
Oinheidänsucunssitäsuullanstijttäwät/Sela.



Psaltari. 6i
l5 He macawat helwetisnijncuinlambat/cuo-
.lcina heitä calua/ unitta hurscat sanqen piai» hal«
ljdzewat heitä / jaheidän öyckäyxens pitä huckn*
mn/ jaheidän täyty jäädähelwettijn.
<6 Mntta Jumala'kuitenginwapahtaminutt
sieluni helwetin wallasta Mä hän corjais mi-
nua/Sela.

Msitä tottelecosca jocuricastu/ elijoshä-
«cn huonens cunnia suurexz tule.
,8 Sillacosca häncuole/ ei hän mitänmystäns
me/ eitä hänen cnnninnslnene hänencansims
alas.
<p Waanhänvscaldatähänhywäättelämään/
ja sus/ cosca jocu idzellmshywiä päiwia
sMa.l io Nijn he lnenewatIsäinsperän / jaei näe i>
lananswalkeutta.
li Silla cosca ihminen on cumasa/ jaeioleym<
märyst/ nijnhänmene täälda cuin elailnet.

fo Psalmi.
i< Assaphin Psalmi.

H^^ErraJumalasewätewa / puhu jacudzu
/ hamast Auringon coitostaMMnijn lastemisen asti.

: Zionistatäyylöstircaslumalanpaiste/
z Meidän lumalamwle jaei waickcne/ culut-
tawainentuli Ny hänen edellans/ jahänenym»
barilläns suuri ilma.
4 Hän cudzu taiwan jamaan/ duomitaxens hä-nen Canssans.
5 Cootcat minulle minunpyhäni / jottalijtojia
enämmän pitäwät cuin vhreista.
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6 Ia raiwat pitä hänen wanhmscauttans tl>
»noittcunan/sillä lunmlaon Duomari/ Sela.
7 Cuule minunCanssan/ anna minunpuhW
Israel anna minun sinun seasas todista/ lninj
Jumala/olen sinun lumalas.
8 Sinunvhreistas en minä sinua nuhtele: Sil<
ls sinunpoltouhris owat alati minull edejani.
5> En minä ota härkiä sinun huonestas / eng»'
caurita nawetostas.
»2 Sillä caicki lnedzän eläimetowat minun/Z
carjat mäjillä jotcatuhannintäywät.
ii Minä tunen (aicki linyut»vuorten päälla<j«
eaickinaiset pedot medzäs owat minun edesäni.
12 Josminä ison/ en minä sitä sanois sinulle:
Sillämaanpijri on unnun/ jacaicki mitä M
näen.
i; tuulettos llnnunsyöwän harjän liha / elicti
tauristen werta juoman?
«4 Vhra Jumalalle tijtosuhri/ja maxstlM'
»naiselle lupauxes.
»5 Iarucoille minuahädäsäs/mjn minäaum
sinua/ jasinun pita cunnioidzeman ntinila.
,6 Muttalu!ualattomallcsanoll,mal.a:M
xis ilmoitat minun oiteuMni /ja otat minm
lijtton»fuulles?
»7 Ettäs cuitcngin curitusta wihat/ ja heität
minun sanani tacas.
,8 Coscaswarcannätt/nijusjuoxtthäiuncan'
sans/ japidät yhtä huorintttiäincansa.
«9 Sinun suussallit sinä paha puhua/ jasinu»
tieles saatta petosta matcan. 2oSi;
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o Sinä istut jaPuhutweljeis wastan/ sinä M'
Mletäitispoica.
!> Näitäs teet jaminäylen wait/ nijns luulet
M »nna olen sinun wertaises.Mutta lninäran-
kaisen sinua/ jaasetan näitäsilmäis eteen,
l! PmmärräMtsijs naits/ te jottaJumalan
inhotatte/etten minä temmaisjoscuspois/ja ei
Mnämbiwapahtaja.
l; locatijtostavhra/seylistäminua/ jasijnck
ensetie/ että mins osotan hänelle Jumalan au«

f,.Psalmi.
Davisin Psalmi edelläweisattopa. z Cosca ProphelK
Nathantuli hänen tygöns/sijtecuin hänBathSe»

ban tWö käynyt oli.
MNmala ele minulle armollinen sinunhy-
Mwydestähden / japyhipois nnnun syndini
M' sinunsuuren laupmdes tähden.
Pese minuahywast minunpahasta tegostani/
lpuhdista minuannnun synnistäni.
Sillä minä tunnen pahat tecom/ jaminun
jndiniowat aina minun edejani.

~ > Sinua ainoattawastan minäsimdiä tein/ jc»
mhastitein sinun edesäs."' Ells sinä olisit oittasanasas/ japuhdas/ co»

. «sduvlnidzet.
Cadzo/ minä olensi)ndisestsie»«enestsi)ndynyt^
»minunäitinon synnisä minun siittänyt.

'''! Cadzo/sinähalajattotutta/jocasalaudesonf
»julistitsalatuntaidonminulle.

'" > Puhdista minuaIsoMa/ että minä puhdi«
r>, pese minua/ eftäminälumiwaltiaxitu-
'M »o An/
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to Anna minun cuulla ilo jariemua/ että,
luut/ jotcassärkenyt olet/ ihastuisit.
, i Peitäcaswos »uinun synnistäni/japyhi po
«taicki minnnpahat teconi.
»! Jumalaluo minun puhdas sydän /ja W
minulle vsiwahwa hengi.
,; M heitä minua pois caswos edestä/ ja^
minulda ota pois sinun pyhä Henges.
, 4 Wahwista minuataas awullas/!ja silla w
kewällä hengellä tukeminuä. >
, 5 Sillä minä tahdon »väärille opetta sim
ties/ että syndiset tygös palajaisit.
»6 Päästä minuaweren wigoisia/ Imnalaij,
ca lninnn autudmi Jumalaolet/ että minunti
len terscais sinun wanhurscauttas.
,7 Awa HERrct minun huuleni / että inmsuun ilmoitassinua tijtoxes.
,8 Silla ei sinulle telpa vhri/ mulltoin lm,

sen mielelläni annaisin/ ja ei polttouhri sim,
ensingän telpa.
19 Ne vhrit joreaJumalalle telpawat /ow
«nurhelinenhengi/ ahdistettua jasärjettyä W
daet sinä Jumalahyljä.
Hv TeeZionillehywästisinunarmos jällen/l
kenna JerusaleminMuurit.
i Silloinsinulletelpawatwanhurscaudeni

rit< polttouhrit jacaickinaisttvhrit/silloinsm
Altarilleshärtiavhratuu.

f2.Psalmi.
».Davidin opetus edellöweisattapa/ costaEdomeriD

tuli j»sanoi Saulille: David o„ tullutMme-
leichin huoneseen,



PsMrl. s§
UMltaskerscat sinä wakews/ tttästaidat
WD wahingoita? Että cuitenginJumalan

laupius jocapäiwspysy.
, Sinun tielesongi wahingota/ jaleickawal-
MnS nijncuinteräws partaweidzi.
. Sinä puhut pitemmin paha cuin hywä/ ja
valhettacuin oikeutta/Sela. .
i Sinä puhut mielelläsraickia mitä cadotu»
ttnsopiwat/ wäärällakielellä.

! Sentahden Jumala sarke sinun aiwa cocö«
M/ja murenda sinun ja«najasta temma sinun
!los/ jahäwittä sinun eläwiten maalda/ Sela.

? Wanhursrat näkewätstn japeltäwat/ ja»tau»

! Cadzö /täuläonfe mies/ pitänyt lu^
MM hänen turwanans/waanvscalsisuurttt
ickauteens/ jaoliwäkewä wahingotatekemän.

> Mutta mincipyftn nijncuinhedelmälinenöl»
M Jumalan huonesa/ ininä vscallanluMa^
lin laupiuteen/ aina jaijancaickisest.
,° Minä tijtan sinua ijancaickisest/ ettäs sen
cki jaminä odotan sinun nimes: Silläsinun
Gsiloidznvatsijtä.

f; Psalmi.
».Davidin opetus/ Chnork ebMweisattapa/

Mahelathtn päälle/
sydamijäns:

ei he initänkelpa jaowat ilkeys
lidän menoisansa ei oleyxikän jocahywä teke.
Jumala cadzoitaiwast ihMtsten lapsia/ että

>n näkis jos jocu elis ymmärtäwämcn / jom
uimlataedzis» E Mlw
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4 Mutta he owatcaickiwilpistellet/ jscaicki,
wattelwottomat/ eioleyMnjoca hywätetei
ainoacan.
5 Eittzstpahantckmtsitä huomaidze?lotcal>>i
nuu Canssani sytzwat / idziänsrawita / waan,
herucoileHErra.
6 Siellähe pettäisit cusa eimitänpeljattäpne!
lut: Sillä Jumala hajoita waatiwaisten luu,
sinä häwaistt heitä / että lulnalatin cadzo heil
ylön.
7Oi josapu tulisZiouisi Israelille /ja Im»,

' la hauen fangitunCanssans pääsiäis/ nijnl,
cob iloidzisjalstaelriemuidzis.

. 54. Psalmi
». Davidin opetus Caudeleilla edellaweisattapa/ l.Cch

Zlpheit tulit/ jailmoitit Saulille: David on ly'
mynnyt meidän tytönam.

HWWVtauunlta Jumala sinun mmellasjji
M^Wsaata minulleoiteus sinlin wallallas,

Jumala cuule minunrucouxen/et!
corwijs lmnun sulnnsanat.
5 Silläcorjatcarcaisit »uinua! wastan / jalvi
kiwallaisetwäijywät minlln sieluani / jaeipid
Jumalalasillnäins edes/ Sela.
6 Cadzos/ Jumalaauttaminua/ jaH«rrat>
te minun sieluani.
7 Hän costa minun wihollistenipuhuden / haj>
ta ne sinun wacuudellas.
8 Nijn minä mielellänisinullevhmn / jaNM
H«rra sinunnimiäs/ jocanijn hywä on.

Silläsinäpelastatminun cmtestahadaMi
että minun sillnäni iloidzisit minun wihollisistt
m. ' n Psa



Psaltatt. s)f
ff. psalmi.

». Davidin opetus edelläwelsattapa/landeleM.

VMtä sinuas minunrucouxeni edestä.
; Ota minusta wnari jacuuldeleminua/

tttäminäsurtiastwqlitanrucouxisam/japargll.
Että wjhollinen nijnhuiita/ ja julnalatoinah»

dista: Sillä hetahtouatminuawahingoitta/ ja
Mt minullesangen
) Minun si)dämenwapiseminusa/jatuoleman
ftlco tule minulle.
i Pelco ja wapistus tulit murun päälleni/ ja
Whijtns'sattui minuun.
/ Minä sanoin: Jostaminullaolisit sijwet nijn»
cuinluettisellä / että minä lennäisin / ja jostus le^
imisin.
8 Cadzo/ nijn Minäcauwas pakenisin 7 jaolisin
«twesa/ Sela.

Minäriennäisin / että minäpääsisin sijtä tuu«
lt» puuscasta jatnulispäästä.
>° SecoitaH«Rta jaturmele heidän kielensl
EW Ulina näen wnaryden jarijdanEaupun^
gisa.
> i Ne taylvat pniwällä jayöllä ylnbäti heidän
«Wrins/stjnäonwaiwajatyö^
>l Wäärys siellä hallidzc/ walheja petos ei luo-
mheidän polguildans.
>z Jos minun wihollistn Häwäisis«nin,ua/K)M
»inä sitä Mrsisin/ja josu;mun cadehtian minua
iltistelis/ nijnnuna lylnmsiu hänen edestäns.
><Waannyt sinä oletlninuncumpanm/ mj^
mhgldian/ jaminun tlittawan.

Eij t;M
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, 5 Me cuin ystäwälisest toinen toisemme can^
olim teftenäm/ me wnlsim ynnä Julnala»»Hunesa.
, 6 RiendWn cuoleum heidänpäättens/ ja,ne»
gäneläwänäalas helwetijn / sillä sula pahus o»
heidän joucosans.
,7 Mutta minshuudan Jumalala/ jaH«m
autta minua.
, 8 Ehtona / amulla japuolipäiwänn »ninä w
litan jaitken / janijnhän cnuleminun äneui.
1y Hän lunasta minun sieluni nijsts jotcasoti>
wat nlinua wastan/ ja saatta hänelle rauha»!
waicka minullaon monda wihollista.
20 Jumalasits suulcon ja heitä nöyryttätöni
jocaalatipyft/Sela.
i, Silläei heparannaheitäns/ eitäpeltäD
malata.
1 l He lastewatkatens hänenrauhallistenspW
le/ jarijwawat hänen litto»^.

; Heidän suuns on liuckambi cuiu woi / japi<
täwät cuitengin sodanmielesäns/ heidän sanani
owat silemmät cuin öljy/ jaowat cuitenginpal»
jatmiecat.
i 4 Heitä sinun surus H VRranpäälle/ hänsi'
nust »nurhetti / ja ei hän salli wanhurscan oll»
culliana ijancaickisest. .

Mutta sins Jumala jyöxerheitä sijhen ft<
wääu ruoppaan / murhamiehet japettajät«i tu«
ltpuoli ikaans/ waan minätoiwon sinuun.

fs Psalmi.
».Davidin cullamen cappalemykäsimettisestmuuca<

iäisten seas/«oscaPhll<ster« käsitit hä°
mnGathis. I«<
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ole minulle armollinen: Silläiy«

tahtomat sulloa minuaalas/ joca»
Wpäiwä hesotiwat/ jaahdistawat minua.
; Minun wihollisenisuttowatminua alasjocch»
Mvä: Sillämoni soti ylpiästminua »vastan.

Costa minä pelkän/ nijn minstoiwon sinuun.
5 Minä ylistänlumalan sanan/Jumalaan mi<
»ätoiwon/ jaenpelka»» mitä liha minulle tetis.z locapäiwä heminun sananiwaäryttelewat/
micki heidäll ajatuxensowat minua wahingoit»

M Hepitäwät yhtä jawäijywät/ jaottawat,ni»
candapäastani waarin/ cuinga he minun

„ Wnitäsitaistt,
! Mitähepaha tektwät/jopaseonannettu-an»

~ <xi / Jumala sencaltaisia ihmisiä si)östön alas
lman armoita, '

1,, lue minunpaeoni/pane minunkyyneleni lei»
»je/ sinäheitä luet ilman epäilemätä.

i«,° Silloin pitä minunwiholliseni pakeneman
j Mperin/ cosca minä huudan/ nijnminähuo»

l, midzen/ ettäsminun Jumalanolet.
> Minä ylistanlumalan sanan/ minä ylistän

I. ZErran sanan,
a l Jumalaan minäteiwon/jaenpeltsmitä ih«

unen minunMs?
!; Minä olensinulle Jumalaluwannutt tijtts
>ma.
Sillä sinä oletpelafianm minun sieluni cuo»

nasta / minun jalcanilaygemisesta / että minä
Misinlumalanedesa/ eläwitten w"lkeudes.
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l?.Psalmi.

~Davidin cullianen cappale>«dellawe!ftttapa/«t«
hän huckunut/cosca hän Saulm edestä'

pakeni luolaan.

MM Nmalaoleminulle armollinen/ole lnim
le armollinen: Sillä sinnun minun sieli,

<WM vscalda / jasinunsijpeis warjon ala mi,
turwan/ sijhenasti että paha täy ohidze.
z Minä huudan Jumalala/ sitä caickein cott
inda / sitä lumalatajoca minun wiheliaisyde,
lopetta.
4 Hänlähettä taiwast/ ja autta minua mim
vpottajanipilcoista/ Sela/ lähettätönlumi
armonsjawacundens.
5 Minämacansieluni eansalejoneinseas/ch
misten lapsetowat liekit / heidän hambansom
teihat januolet/ jaheidän kietens teräwä mieck
6 CorgotaidzensJumalataiwan ylidze/ jas>
nun cunlliascaickeenmailinaan.

Wercon he wirittawät minun käymiseni!
teen/ japainamatalas minun sieluni/ cuopan h
cqiwnwat »ninun eteeni / ja siihen he idzelanzl
wat/ Sela.
8 Walmis on minun sMmen lumala/walmi,
on minun sydämen/ weisaman jatijttämän.
9 Hcrä minun cunnian/ heraPsaltari jaca«
dele/ warhain minä herän.
10 Hsrra sinua minätijtän Canssainseas / j
weisan sinulle tijtost sucucunnisa.
~ Sillä sinun laupiudes ön nijn awara c»i
taiwas/ jatotuudes nijn awara cuinpilwet
wat.



Psallari. > 7»
!,! Corgota sinus lulnala taiwanylidze/ jasi»
!,,un cunnias caickeeu mailmaan.

58 Psalmi.
~ Davidin cullaineu cdppale etelläweisatta»

pa/etl«> hän huckunut.
WMlettacon te juminijn mykät/ettet tepm
WMhu sitä cuilloikeuson / ja duomidze cuin

on/ «ihmisten lapset?
; la/sulast pahudest te teete wääryden maatun»
msa/ jariennätcohta/käsillän wäkiwalbaan.
Nurjat owat Jumalattomataitinscohdustai

walehteliat exywät hamast äitinscohdusta.
Heidäli julmistuxensonnijncuin tär»nel» jul-

mistus/ nijncuin cnuroin tyykarmen/ jocacor»
mnstukidze.
<l Ettei hän cuulis lumojansändcl / lumojan jo»
co hywasti lumojataita.
/ Jumala särje heidän hambans heidän suu-
huns / mmeuna HERra nuorenlejoninsyömä»
hambat.
Heidänpitcl sulamalnujncuin wuotawa wesii
eambuwatnuolillans/ mutta ne rickanduwgt.

? He huckuwat nijncuin»takincodatraukewat/
ianijncuinwaimon luoden cando/ eiheAurin»
Mnäe.
>c> Ennenmin teidällorjantappurankypsi)wät
Msasans/ nijn pita wihanheitntuorenansre'
wäisemänpois.
n Wunhurscas iloidze cosca hän senealtaisencosto näte/ japese jalcans jumalattomanweress.
>l Että jocainensano. Wanhurscassmcuiten'E mj M



?» Davidin "

zin nautidze/ ettäJumala wielä onDuoma,
maanpäälle.

l.Davidin cullaineii cappale (ettei hän huckunut) eosio >ti
Sanl lähetti hänen huonettcms pyrittämän/ «>j

ftadaxens hända tappa.
iWWElasta minua «linun JumalanMI

ja warjele minua nijstäjotn
IWW3' hcitäne asettawatuunun wastani. ~

z Pelasta minuapahointetijst/ jaautamim, «,

mmhamiehiD. - ,^

4 Sillä cadzosH«rra/he wäijywät minunft
luani/ wätewätcocowathejtäns minua lvastl»»!,.
jlmaufyytöjaricosta.
5 He jupxewat ilman syytä/ jawalmistawa!
heitäns/ nouse cobtamanminna jacadzoman.s Sinä HErra Jumala Zebaoth/IftaelinD,,
mala/ herä edzimän caickipacanat/alä tetänhti>
stäarmaidze/jotcasencaltaisttpaatunetpalM»,
Mäto»vat/Sela.
7 Rlwocan taasehtona nijneumcoirat/ jas«>
motcanymbariCaupungin. ,

3 miecatowa! L
heidän huulisans/ cucasen cuulis?
5> Mutta sinä Hsrra naurestelet heitä/ japiM
caickiapacanoita, H26 Heidän wätewydens tähden minä tunvan fi, 8
yuun: Sillä Jumalaon minunwarjelnxen.
, i Jumala osotta minullerunsast hywyde»i!
Jumalaanda minun iloni nähdämiWN wihol'
lisisani.
13 Hlä heitä tapa / ettei minunCanssan sitäv



Pftltart. 73
Mois / milttahajotta heitä woimallas / H«r»
ra Midän tilpem/paista heitä alas.
i; Heidän opetuxens on sillachndi/ jakäsitetän
heidänylpeydesilns/ ja ei he muutasaarna cuin
sMironstjanapiftust,

Pyhi heitapois wilmsas/ pyhi heitä pois/ et«
tei he olisickan / jaymlnärräis Jumalanolewan
Jacobinhaldian caikesa mailmasa/ Sela,
i Vlwocan taas ehtona nijncuincoirat/ jasa«
nietcan yulbäri Eaupungin<
,6 Anna heidän juosta sinne jatänneruantäh'
w/ javlwacancosta ei herawltuxi tule.
>7 Mutta lninsweisan sinun wätewydestäs/ ja
terscan hnomeneltain sinun hywyttäs: Sillä si»
B oltt minun warjeluxen jaturwan minun hä«
>l Minäweisan sinulleminun turwan kijtosta':
Lillä si«äJumala olet minun warjeluxen/ j«
Vnun armolinen Jumalan,

60. psalmi.
,Davidin culliainen cappaK/edelläweisattapa/culMsesH
ippelin cuckaifest/ opettaman z ! Cofta hän oli sotinutZyrialaisten canft Mesopotamiast/jaZoban Syriallstm«ansa. Costa loabpalais ja löi suolalaxvs/ caMista»tymmenvä tuhattaEdomerii.

sinä cuin meitä lyckäisit pois ja
ja olit wihainen/ wahwistataas

!i Sinä minmaan lijcuttanut jahalaisnuf olet/
l< «raima hänenracons/ jocanijnhaljennut on.

s Sillä sinä olet sinun Canssalles cowutta osot«
'< »nut/ sinä juotitmeitäwijnalla/combistuaxem.

Ev 6Mut«



?4 Davidin
6 Mutta sinä annoit cuitengin pettäwnisM
lipun/ jongahe nostitylös/ että he olisit tum» cotut/Sela.
7 Että sinun ystäwäswapadttuxi tulisit/ ch «

auta nyt oitiallatädelläs/ jacuuldele n»eitä. <

8 Jumalapuhu hänen Pyhäsäns/sijtä mimi V,
loidzen/ jajaanSicheminjamittanSuchothi»!
laxon. .

<? Gilead on minnn/ minun on Manasse/<5 ,«

phrailn on minun pääni woima/luda onw»
uunpääruhtinan.
10 Moab on minunpesinpatan/Edounn ,i
heitän minä minun tengäni/Philistea seminm
ihastu.
, i Cuca wie minua wahwaan Caupungij»!
Cuca johdattaminuahaman Edomin?
,2, Ettös Jumalasitä tee/ joca meitä lyckäisx
pois ? Iaetpäs menevlos lunialameidän sm
wäemcansa?
,; Saata meille aputuscasa: Silläihmistenapu on turha.
14 Inmalasa me wätcwättegot teelnme/ja hä«

talla alasmeidän wihollisem.,
6!.psal,«t/

~ Davidin Psalmi edelläweisattapa eandeleilla.
UuldeleH«rra minunhuutou/ jaota wa«>

minun
z Täälläulhalla maan päällä huudan lnittäsp
nua/cosca «uinun sydämen ahdistuxes on/ wie mi'
nua sijs cortiallecalliolte.
4 Sillä sins olet minuntmwan/ wahwa torni
lttinun »vihollisten» edes.



Psaltari.MinäasunsinunmajasasijancaickM/jav-
-allan sinun sijpeis ala/ Sela.
Silla sincl Jumala cuuletminun luvauMni/

nlmxathywästinijlle jottanimeäspeltäwät.
SinäannatCuningallepitkän ijän/että hänen
Meno olisitsucucunnasta nijnsucucundaan.
Ella he alati istuwana pysijisit lumalgn e«

ts/ osita hänelle hywyttä jatotutta / jottahän»
zwarjelisit.
Nijn minäweisantijtost sinun nimettesijan-

nckisest / lnaxaxeni u<inull lupaustani päiwä
äiwäldä.

62,psal«m.
».Davidin Psalmi IcbuN)U!,in edestä/cbel-laweisattapa.

sielun odotta ainoastansluma-
minua autta.

SiW HHlonminunvstalluxen/ mi<
nun apun/ minun warjeluxcn/ettei lninuanntän
fcha cukistais/ ehta cuinga suurist olis.
4 Cuinga canwanteyhtäwMM/ että tehän-

nijncuin jocu callistuwa seinä ja
»utewa muuri.
5 He ajattelewat waiwoincuinga he händäpol<
W maahan / ahteroidzewat heitäns walhesa

hywia sanoja < waan si)damisäus he ti-
mlewat/ Sela.
<l Mutta minun sielun odotta ainoastans lu<
wlata: Sillä hän on minun toiwou.
7 Hän on minun vscalluxen / ininun apun j«
warjeluxen/ Mn lninälangeis.

l lumalas on lninnn autuuden/ minun cun-
man



Davldln
nian/ minm» wäkewydeni callio/ minun t»«M
en lumalasa.

Toiwotcathäneen ainarackatihmiset / wu»
hattarat teidän sydämen hänen eteens/Imnnl,
en meidän turwam/ Sela,
, o Mutta ihmiset ei cuitengan mitän ole< j<
Sangarit myös puutumat/ he pamawnt w«
heiliän cuin eimitän/ nijn monda cuin heitä on,
, i HltatvscaldacowääryteenjawatiwaldM
ällätturwatconijhin jotcaei mitänole/ jos!!
»ickaxi tuletta/ nijn ällätnijstä lncuapitätö.
, l Jumala on yhden sananpuhunut / sen ol«
mitia cahdesti cuullut / että Jumala yxinän,
lvatewäoNj
,; lasinaH«Nra olet armollinen/jaMW
iocaidzen ansions jällen,

Psalmi,
~Davldm Mlmi/ cosca hän oli ludan corwes.

MGMmala sinä oletminunlumalan/ wal<
hain minä sinua cdzin/ sinua ininnn sielunWA jano/ minunlihan hala sinml / cartiasajo

cuiwasa maasa / joca wesitöin on,
z Sielläminä cadzon sinua/ sinunPyhasäs/ e<«
tä minä nätisinsinun woimasjacunnias,
4 Sillä sinun hvwydcs on paranibi cuin elämä!
lninun huuleni tijttäwät sinua.
5 Siellä minä mielelläni sinua cunnioitaisin
Minun ikapsiwäni / jaminun Meninostan »MHlnun nimees.
6 Se olis minun sydämeni ilo jariemu / cosca
minätijtäisin sinua iloisella suulla,
7 Cosca minä wuotesem lasten/ nijnmina»nui<



Psaltari. ??

lnsinun/ costaminä herän/ nijn minäpuhun
»usta.
Silla sinä olet minun auttajan/ jasinun sij»
iswarion alla minäkerscan.
Minun sielunrippu sinusa/ sinunoikiatätes
inuntute.

10 Mutta hetdziwät cadotaxensmilwn sielua»
»/heidän täyty maan ala mennä.
i Heidän pitämieckaanlangeman/ jatetuillo
saxi tuleman.
11 Mutta Cuningasilodzelumalasa/ jocahä«
Mmuttans wanno se cunnioitetan:Silläwal»

< Mainsuut pitä tukittaman.
64 psalmi

li l. DavidinPsolmi edellaweisattapa.
l^NuldeleJumala minun ändaniminunw«»

warjele minun elämän sildä hir»
mseldawiholliselda.

l' Peitä minuapahain cocouxist/ pchantetiäi»
»mbusta.
»

M ambuwat heidäl» »nyrkyllisilla sanoillans,
t' ilicuin nuolilla.

Että he salaisesi ambuisit hurseasta/ ambu»
««thändäätist/ilman pelgota.

Heowat rohtiatpahoillaakwoituxillans/ ja
» chmvat cuinga he paulat wiritäisit/ jasimo«

taita ne nähdä?He ajattelemat coirutta/ja sala sen pitäwat/heo pahan eltiset /japitäwät cnwalat juo,net.
, Mutta Jumalaambu heitä ätist/ nijn että hei-
'' "kitskiwistämän.



?« Davtdil»'
9 Heidän oma ktelenspitä heitä langettama,
että jocainencuin heidän näte/ häwäise heitä.
jo Ia caicki ihmiset jottaseU natewät / pitäsz
noman: Sen on luillalu tehnyt/ ja aftaid»
man sen olewan Jumalantigon.
ii Wanhurscatplt^HErrafarjemudzeiW
jahäneen vsaldaman/ ja caicki hurscat Mm
terscawatsijtä.

65. psalmi.
i.DavidinPsalmi jaweisu/edellaweisatlapa.

DMNmala sinua tijtetätlZionis hiljaisM
sinulle maxetan lupaus.

; Sinäcuuldeletrucouxet/ seutädentii
<aicki liha sinuntygös.
4 Meidän pahat tecom mtttacowinrascaM
lvat/ waan anna sinä meille synnitandexi.
5 Autuas on st jongaswalidzet ja otat tygi»
asuman cartanoisasi hänellä on runfto vstall»
sinun huonestas japyhästä Templistäs.
<6 Cuuldele meitä ihmellisest wanhurscaudch
Jumala meidän autundem i joca olet caickci,
turwa maan päällä/ jacaucanameresä.
7 loea wuortt wahwifiatawullas/ jaonho»
czittu woimalla.
3 Sinä tuin asetat meren pauhinan ja HD
aldoins pauhinan jaCanssain metelin.
9 Että ne hämmästyisit/ jottanijsä maan änj
asuwat/ sinunihmeitas / sinä iloitat caickj lijct»
zvaiset/ muulla jaehtona.
,o Sinäedzistelet maan jaliotatsen/ jattttst
zMritari/Jumala wirta on wettä täWnnsl!

nätt



Psaltari. 7^caswatat heidän jywäns/ ettäs näin maan
ilimstat.

> Sinä juotathänen wacons/ jacastat hänen
h»döns/ satellasinänepehmttät/ jasiunathä»
Mlmhons.
,l Sinä caunistat wuoDen hywydelläs/ ja si»
,unustelestiuckuwatraswasta.
,; Corweasuwaisetowat myös lihawat/että he
inckuwat/ jacuckulatowat ylnbärins iloisans.

laitumet owat laumatäynnäs/ jalaxoson
Mldäjywiä/ nijnettclsijtä ihastutan jalau<

66 psalmi.
i.Davidin Psalmi ja weisu/ edelläweisatlapa.

MHastucat Jumalalle caicki maa/ weisat'Mcatkijtosthänen nimeuscunniaxi/ ylistä'
Mtäthändäsuurest.
Eanocat Jumalalle: Cuingaihlnillisetoivat
mntyös/ sinun wihollisildaspita puuttuman
mn suuren wäkes tähden.
Caicki «laa cmnartacön sinua/ jaweifatcan
jtostsinun nimelles/Sela.
Tulcatjacadzocatlumalantecuja/jocanijn
mellinenon hänentöisssnsihnusten lasten seas.Hän muutta »nerencuiwaxi/ nijn että jalcai»
»käydttn weden ylidze / sijtä «ne häneja iloid«
!NIM.

ui! Hän hallibze waldans cautta ijancaickisest/
jck »ensilmäns cadzelewat Cailssojg / eripuraiset

pidäwoimancorgvUahmäns/ Sela.
tsi KijttMt te pacanat meidänlumalatam/ m»
Ä< htgcan hänen tijtoxens anicamvas.



Davidin
5 Jocameidän sielun elattä/ja ei salli mch
jalcojamliucastella.
»a Sillä sinä Jumala olet meitä coetellm/
walanutnijncuinhopia waletan,
, l Sinä weit »neitäfangiuteen /ja panit tu<
man meidänlandehillem.

Sinä oletandanutihlmstt meidänpääim
päällidze mennä / me olemma tulee»» ja wete
tullet/ »nutta sinä weit meitävlos ja wirgotit.
,; Sentähden minämenen polttouhrilla sm
huonesees/ jamaxan sinulle lupaureni.
,4 lotca minun.huulenilupaisit/ jaminunft
ni puhunut on minun tuskastun.
, 5 lihawatpolttouhrit minä teen sinullepoll
tuista oinaista/ mi»»ä vhransinulle naudatco
ristencansa/Selä.
, 6 Tulcat/ tulcat/ tecaicki jotcaJulnalata j»
tät/ minä ilmoitan mitä hän minnn sielull»!
on tehnyt.
,7 Händs minä suullani huusin/ jayliM
lellälli.
»8 Josmiuä jotätinwäänMpidäisin sydä»
säni/ llijn eiH«rra minua cuuldelis.
, 9 Sentähdencuuldele»niuuaJumala /jae
waari ininuNrucouxeni änestä.
20 Kijtetty olconlumala jocaei hyljämin!
»ucoustani/ eitätännä hywyttansPoisminH

67.Psalmia
~ Psalmi jaweisu edeUawlisattapä candeleM

V?Umala olcön meille armollinen ja siu«<
meitä / tzän walistacon caswons ai>

mMttlMllem/Sch,



Wltari. zz
, Mmemaan päällemndisim hänentiens/ja
Dickinpacanain ftas hänei autuudens.

. SinualumaiaCanMt tijttawät/ sinua eaie<
!iCanssatttjttäwät.s Canssatiloidzewatja ihastuwat/ettäscanssat
mikein buomidzet/ja hallidzetkanssat maanpääb
»Sela.z SimmlumalaCanssat tijttäwät/ sinuacaie»
ljCanssatkijttäwät.s Ma anda hebelmäns/siunatcon meitä Iu»
mla/meidänlumalalm

! Siullatton meitä lunmla / jacaicki mailmch
itljättönhända.

6?. psalmi.
»«DavidinPsalmi ja weisuedMwlisattapo.

MMOstau Jumala/ ettn hänen wlhollisensWMhajotttaisin / ja jotca händcl wihawathänenedestäns.
Aja heitä pois nijncuinsawu ajetanpois/mjn"
»in meden waha sula tulen edes / nijnhuckucanmalattomatlulnalancaswon edes.
Mlltta wanhurscat rielttuitcan ja iloitcatt

junmlanedes/ jariemuitcan sydämestäns»
Weisattat Jumalalle/ weisatcat tijtvst h<t»

m nimellens/ tehtäthänelle teitä/ joca hilj<u«
nimensonHErra/ jailoitcat

menedtsäns.
Joca on orwoin Ist jalesteinDuomari/ hä«
«Jumalahänen pyhäsi asuMisesans.
Jumala joca yxinäisten anda huonen täy»

ins lapsia /joca sangitwievlos «Malla
land« snpuraiset cuiwasa asua.

K 3IH



z» Davitin
8 Jumala/coscastäwitCanssa^ebM/cest^,,
waelsitcorwesa/Sela.
9 Nijn maa wapisi ja taiwat tiucuit/ tämz,
lumalanedesaSinais/senJumalanedesa/ j,.
ca Israelin Julnalaon. ~„
,oMutta nytsinälumalaannatarmollisens,, ,
ten/ jawirgorat sinun perilnises / jocacuiwa o»,
~ Että sinun eläimessijlls asuisit / Jumalasi, W
nawirgotatsinun hywydelläsradollistt. ~

»! H«RraandasanansuurellaEvangelW»
jowcolla. l,
i; Sotawäen Cuningat patenewat/ pattH
lvat jahuonencunnia jocaryöwäyxet.
»4 Costa te leirisotetta/nijn se tildä cuin metis,
sijwet/jotcanijncuinhopiajaculda laickywät. ,

, 5 Costa caickiwaldias jocapaicas heivän se«> ftsans Cuningat asetta/ nijn tule seijäscusa
gis on, I,6 Jumalanmäks onhedelmälinen mäki/suun»
jahedelmälinen mäti.
»7 M»xite suuret wuoretkippatte? TauM i!
luMalanwuori/ josahän mielisty asuman/ j»«
HErra pysi) siellä ijancaickisest.
,8 Jumalanrattaita on moNda tuhatta lnt« n
tuhat/ HLrra on heisä pyhäsi Sinais. ~

»9 Sinäastuit ylös corteuxeen/ ja oletsangifi K
ottamlt fangeuxen/ sinä olet lahjoja saanut ihm p
stswarten: Eripuraiset Myös/tttaHErraD
mala siellä cummingin asu. ,

is KijtettyolconHENmjocapäiwä/lulM
pans cuor,na,l meidänpäällttn/ nmtta hänmyii»
autts meitä/Sela. i



Hsalttrl.'" Hz
Meille on Jumala jocaautta / jaH«Arg

hsßra/ jocacuolemastawapahta.
Mutta Jumalasärte hänen wihollisenspäät

Mnpäänlateinscansa/jotca pychwätheidän
Pnisätts. ,
.; Cuitenginsanö HCrm: Minä haen MUuta»
mt lihawista/ meren jywydestaminä muuta»

l'l' M haen.
14Sentähden sinnn jälcastule painetuxi sinun

»chollises weresä/ ja sinun coirassen nuole.
15 Senätilmnalacuingaswaellat/ruingas

5 mun Jumalan ja cunlnganPyhäsä waellat.
!«z laulajat käywät edellä ja sijtte leicaritpij»

li mseas/ jocatrumpuja lyöwät.
l/ KijttätätHEßralumalata sturacunnW

»Melin lähten tähden.
»:« Siellä tmlidze heidän seasans wähä Bew.

Zxillin/ ludan päannehet jouckoinens/Zebulo«
l> »inpäämiehet/ Naphtalin päämiehet.

,p Sinunluumlas on sinun waldacundasa«
»!tta«ut/ wahwista sitä Jumalameisci: Silläst
«!»sinun tecos.

!° SinunTemPlispuoKstacuin vnlerusale-
»iiis/ pita Cuningat sinulle lahjoja wiemän.

!» Nuhtele petoruogosa/ härkäin lnumatlva»
n iikains seas/ jotcawaatiwatrahan tähden / hän
>' «iottaCanssatjotca mickllanssotiwat.
»l Egyptin päämiehetMttllelnan/Ethiopia

itä täsiälls Jumalalle ojendamam
<; Te Cuningastenwaldacunnnt maan päätti
" »nsatcatlumattllle/ weisatcattijtostHErral-
>Selg.



«4 Davlbln ,

;4 Se cuin asu taiwaisjocapaicas hamasta! hgusta/ cadzo/ hän anda jylinällenswoiman.
,5 Andacatlumalallewoima/ hänenhem»,
densonlftaelis/jahanenwoimanspilwisä. «

z 6 Inmalaon ihmellinen hänenPyhäsäns/hä,!
on Israelin Jumala/ hän andaCanssalle kW f
jawoiman/tijtetty olconInmala. ,

6?. Psalmi. „

l. Davidin Psalmi cuckaisista/ edelläweisiltlapa.
auta minua:Silläwedet täyw»l

haumn minun sieluni asti.WR ; Minawajonsywään mutaan/jch«
pohja ole/ minä olentullut fywijn wesijn/ jalvh
ta vpotta minun.
4 Minä wäsi)« huutamisesi/ minun curckuncui
wettu / minun nätynwaipu / että minä nijnca»
wanlmmlata odotan.
5 Äijta ott enalNbicuin»ninllnpääsänihiuß '

jottailman snyta minua wihawat.
6 lotca si)ytölnäst minnn wiholliseni owat/ j<
minuahucuttawat/ owatwätewät/ nijtätä»!!
minun »naxa/ joitaen minäryöwsnnyt.
7 Iltmala sinäpä tiedät minun tyhmydeni/ j«

„»ninunricoxeni ei olesinulle salatut.
8 M salli heitä hapiaan tulla minuntähteni.
jotta sinua odottawat HErraH«rmZeback /

aläanna heitä häwäistä minun tähteni/ jotcaji
nua edziwat Israelin lulnala.
9 Silläsinun tahtes minäpilcka Mrsin/ mini»caswon on täynanshapiätä.
«o Minä olen muucalaisexiwelijlleni tulllttjj<
sudoxiäitini lspszlle.



Psaltari. -

~ Sillä sinun huonestijwaussyö minua/ ja
a< heidän pilckans jotcajsinua pilckMt/ langeisit

minun päälleni.
,! Minä itttnja paasiojsinhartasta/jamins
Mttinpäalisexi.

H ,; Iaminäpuin Minpäälleni/ waanhesiM
>t> kmeickiäteit.

>4 lotcapotisa istuivat/ ne minusta jaarittele»
M/ jajuodesansheunnusta weisawat.

, >5 Mutta minä HErmrucoilensinua otollisel»
,l«ajalla/lulnala sinun suuren laupiudespuo»

, Wa/cuu ldele minua wagan awus cautta.
,6 Pelasta minua logasta/ etten minä wajois/
Bminäpelastettaisinwihollisistani/ jasi)wistä

„ weDä.
!>7 Ettei wuo minuavpotais/ jaftwydet minua
joinois/eitäcaiwon suu suljetais«ninunpäälleni

, ,8
" tnturwallinen/ käännä sinuas minunpäin/ si»
, nunsuurenlaupiudestähdeu..

la äläpeitä caswoas palwelialdas: SM
niinä ahdisteta»/ cuuldele minuanopiast.

, :c> tähene minun sieluani/ jalunasta händä/mi»
»un wihollisteni tähden pelasta minua.
:» Sinäpä tiedät minun pilckani/ häpiani ja
häwäistyxeni/ caicki minun wiholliseniMate«
: l Pilta sitrle lninunHdämeni/ jawaiwa lni«
«»a: Minä odotan jos jocuarmahtais/ jaei ole
kengän/ lohduttaja/ waanen minä tetan löydä.
!; Ia heannoitlmnulle sappe syödäxeni / ja'e«
tickata juodareni/ minun sullrilnmas ianosani.

F«j ,4 He»



Zs Davtdtn
,4 Heidän pöytans olcon heillepaulaxi/ Mco
stoxiettälangemisexi.
25 Tulcon heidän silmänspimiaxi/ ettei hcch
kis/ jasalliheidän landens aina horjua.

6 Wuodaia narkastyxesheidän paällens/ jast
nun hirmuinen wihaskäsittätön heitä.
27 Olcon heidän asumisenskylmillä/ jaeiv
gän olco/ jocaheidän majasansasuis.
2 8 Sillä hewainowatM jotaslyönyt olet<jl
terscawat ettäsomaidzes pahasti haawoitat.
2 9 Salliheitä langeta synnistä simdijn / ettch
tnlis wanhurscaudes tygö,
;<- Pyhi heltcseläwittentirjasta/ettei hetM
tettais wanhurscastencansa.
z 1 Mutta minä olenrabollinen jamurhcllinen!
Jumala/sinun apus suojelcon minua..
z! Minä tijtäll Jumalannime weisulla/ jayli'
siänsangen händäkijtoxella,
z; Sekelfv paramminHEVralle cuin W
wicka lnulli/ jollaowat sarwet ja soreat.
z- Radolliset nätewät sen jailoidzewat/ jn j«>
ea Jumalala edziwät/ heidän sydämenspW
lämän.
; 5 Sillä HERra cuule töyhiä / jaeihän fangi'
anscadzoylön.
z 6 KyttMn händätaiwat / maa jameri/ caicti
Mitä nijsä lijckuwat.
,7 Sillä Jumalaautta Zioni/ jaracendaD
danCaupungit/että siellä asutan jane omisma»
; 8 Ia hänenpalwelians siemen ne peri / jajod
A hänennimensracastawat/ asuwat nijsä.

7°.M



Psaltari. «7
70. psalmi.

».Davidin Psalmi ed«ll«w«ftttapa/ muistoxl.«Mlennalunlala minuawapahtaman/ tij»
MrutaH«rra minua auttaman.M; Häwettön jahäwaistatön/jotta minun
sieluaniwaijywät.
4 Wttacon tacaperin jatulcou häwaistyxi/ jot»
ttininulltpahasuowat.

sttä he Mensyäpiään tulisit/ jottaminua
Mäwät.
i Iloitcan jarienwitcan sinusa caicki sottasi»
««»edziwät/ ja jotta sinun auttuutasracasta»
M/ sanocan aina: Jumala olcen suuresi yli»
My.
/ Mutta mins olenradollinen jatbyhä / riennH
Jumala minuntygöni: SM sins oletminun
«Mjan japelastajan / minun Jumalan als
wijwyts. ,

?l.ps»Umi.
H<lrra »ninävscallan / äls anna mi-

itanäns hawäists.
l Wapada minua wanhurscaudellas japela-
sio minua / rallista corwaS minun puoleeni ja
Mminua.
z 3le minullewahwaturwa/ johonminä aina
palmesin/ jocaaina autta luwannutoltt: Sillä
jinaolet minun callion jalinnan,
j Minun Jumalan auta minua jmalattoman
Mesta/ waärän jaylpiäu Ndests.
5 Silla sins olet minun turwanHlkrraH«r«
ra/ minuntpiwon hamastminun nuorudestam.

Sinunmim olen luottanutbamast äitinicoh»
I iiij dustq/



_HB DaM»
dusta / finä minun weditvlosäitwi eohiusta <«,.
«usta on aina minun terscauxen.
7 Minä olen monelleihmexi tullut/ multasin!«let minunwahwaturwan,
8 Täytä minun suun sinun tijtoxestas/ jgsin>„ n
cunniastas jocapäiwä. '

9 Älä minuaheitä pois «nnunwanhnscdalG,
lä minua hyljä/cosca minäheicoxitulen.
»o Sillä minun wiholliseni puhuwat minU
lvastan/ jajotcaminun sieluani wäijywät/ hel<<«
stenänsne»,wo pitäwät.
, i lasan owat:lu»nala hyljähänemAjacattO'
ta jatäsittäkät händä -Silla eiole wapahtajato,
«! Jumalaalaenaue cauwas minusta/unnm
Jumalanriennä minuaauttaman.
, z Häwettön jalmckucou jotcaminun sieluom
lvastanowat/bäpian jahäwäistyxen alatultt»!
jottaminullepaha fuowat.
»4 Mutta minä odotanaina/ja corgotancho
sinunNjtoxes.
»5 Minun suun pitä ilmoittamansinun WM»
hurscauttas/ josavmwäsinun autuuttas/ joit»
enlNinawoicaickialule.
»6 Minä waellan H?rran HEnan wäktw>>'
des/ minä ylistän atnoastans sinun wanhm»scauttas.
«7 Illmala sinä olet minua nuorudestani optt<
tanut/ sentähden minä julistansinun ihmeitäs.
, 8 Ia minun wanhudesani jaharwaxi tulduo»
«Mlä Jumala miilua hyljä/ sijhenasti cuin mi»
nä ilmoitan sinun käsiwartes lasten lapsille/ j«
finunwakewydescaikilletulewaisille.



PMarl. ky
,s, la tosin Jumala, sinun wanhurscaudeson

ftngen corNa/ sinä suuriateet / Jumalacucaon
inchunwertcuses?

« Sillä sinä annat minunnähdäpaljo jasuu«
,„ tiochdisiuxia/jawichotat minua jallens/jataas

ssNhaet minuavlosmaan Wydestä.
/z,!, Hinä teet minun sangm suurexi/ jalohdU'

liitminua jällens
u« u Nijn minäkin kijtan sinuaPsaltarilla/ si<
le> mwacuutta?/ minunlumalan: Minäwei«

ftckijtostsinullecandeleilla/sinapyhälstaeliF.
o» >z Minun huulen ja minUn sielun/ jongaslu-
», chut/iloidzewat ja weisawatkijtostsinulle,
in -4 Ia minun kielen puhu myösjocapäiwä si»

»»vanhurstaudestas/ stntähdeil häwettan he
!>i
xi 72 psalmi.

Salomolle.
O ana duomiosCuniuzallt/jawal^Mhurscaudes C«lningan pojalle.
~ M ! Että hän weis Canssas wanhurscau«
g m/ ja auttaissinunradollistas.

, Wwret tuocan rauhan Canssallei jacuckll-
,, lotwanhurstaudell.
l. Hänen pitä radollisenCanssanoikeudesapit««

M/ jaköyhinauttaman / jasärkemän pilckurit,
l< 5 Sinua peljatän/ nijncauwän cuinAurings

joCnuowat/ lapsista nijn lasten lapsijn.
i< < Hän astu alasuijncuin sade nijtttylle
. leinijncuin pisarat jotcamaan liottawat. -

, ? Hänen aicanans wanhurscausja suuri rau<
h«l mcoistg/siehenastietfti Cuutaoleckan.

Iv BH3»



9» sDavidlN''
8 HZn hallidze merestä mereen/ jawirrasta,,»
ilman ärijn.
9Händäheidänpitäcumarta»m»n jottacot>r!k
ewat / dänenwihollisenspitä tomun nuolcim»
»o Cuningat meren tytö jaluodoist pita lahje
jacandaman/CuningatrickastArabiastjaE!
bast piläannot tuoman.
11 CmcklCuningat pitä hänbs cumartamoi!
jaca cki pacanat pitä händä palweleman.
i: Slllähän wnpahta huutawaisentöyhänlj^
ladoUiscn/ joltaei ole auttajata.
,; Hän onarnlollinenwaiwaisellejatöyhM
M köybain sielua hän autta.
,4 Hänlunasta heidän sielunspetoxestj»»M
seft/ja hewän wcrens luetancallixi häneedeW
15 Ia hän elä /ja hänelle anneta» culdarickaj
Arabiasta/ jahäntä alaticumarretan / jocapäi
lvätijtetän händä.
,6 Maasa ja wuorten cuckuloilla pitätiW
tulon oleman / hänen hedelmäns pitä häälyin»»
nijncuinlibanoniu/ jasen pitä cucoistama Cm
pungeisa/uijncuinruohoinaan päälle.
,7 Hänen nimenspysy ijancaickisest/ nijnm
ivan cuinAuringo on / vlottuhänen nimensjäl<
kentulewajsille/ ja he tulemat siunaturi hänen
cauttaus/ caickipacanatylistäwäthändä.
, 8 Kytetty olconJumala/ HCrralsraelinD
mala/jomyxinäns ihmeitä tete.
,9 Iakijtetty olcollhänen cuuluisa nilnens ijail
caicksest/ ja caicki maa täytettäkö»» hänen cm
«iastans/ Amen/Amen.

Davlein Isnln rucousim loppu.



'Psaltari. g,
W 7).Psalmi.

». Assaphm Psalmi.WOtta on JumalaIsraelille hywä/ nijlle
'«o puhtatftdälnest owat.

W 2 Mutta minä olinpian jalgoillanihor»
S!!t/ minunastelleni olisit lähes liucastunet.
Sillä minä närtästyin öyckäristä/ ettamins

M jumalattomatmenestywän.
,Sillaeiheolemisäncuoleman hadäs/ waan

~, ,wat wahwana / ja heidän woimans pysy
»vana.

he ole wasiointäymises nijncuinmuutih«
Ht/ fa eiwaiwatanijncuinmuita ihmisia.
jSentähdenon heidän ylpeydens callis/ jahei«
iliwatiwaldans täyty hywäxi työxi cudzutta.Hepaisuwatcaswoilda nijncuinlihawa wad«
Hetetewät mitä ainoastaniheille telpa.
«laickia hecadzowatylön/ ja sijttepahasti pu«
mt/ japuhuwat ja laittawat ylpiäst.
Mtä hepuhuwat sen täyty olla taiwasta pu»
«n/ mits he sanowat/ sen täyty maan päälle

> Sentähden noudattaheitä yhteinen Eanssa/.
lwcondmpat heidän tygöns nijncuinwedet.
lla sanowat: Mitä Jumalanpidäis heitZ
hmäl» ? Mitäpitäis cortienunan heistci lucua
lämän?
Cadzo/ ne owat jumalattomat/ heowaton«
llisetmailmasa/ jaricastuwat.
Pidäistö sijssen turhan oleman/ että mimtt»
ämen nuhdetoinna elä/ jaminä pesen wiallo-
As minuntäteni?



Davidin
,4. laruostitaujocapäiwä / jaminunrang,,
sturen on jocaamullatäsis?
,5 Minäolisin lähes nijn sanonut cuinHM
«mttacadzo/ nijn minäolisin duominnut cM
sinun lapses/ jottaitänäns olletowat.
,6 Minä ajattelin sitä tuttia / mutta seoli «ii
nulleylönrastas.
,7 Sijheuasti cuin minä menin

chään/ jaastaitzisinheidän loppuns.
, 8 Mutta sinä asetit heitä linckalle/ jaftörithn,
tä pohjaan.
, 9 Cuingahe nijnpian huckuwat/he huckn«
jasaawat cauhian lopun.
2 o Nijncuinuni cosca jocuhera/ nijnpas HE»
teetheidän cuwans Caupungisylöncadzotuxi.
21 Waan se carwastele»ninunsydänttsani /ji
sepistä llnnunlnunascuitani.
12 Että minunpita tyhmän oleman/ jaeimick
tietämän / jaminuntäyty olla nijncuin naudan
sinun edesäs.
,; Cuitengin minä pysi)n alatisinun tytöß,
Silläsinä pidät minun oMasta tädestäni.
24 Sinck talutat minua neuwollas/ ja «rja!
lninua wijmeincunnialla.
25 Cuin sinä ainoastans minulla olisit / nijnn
«lina ensingän sijtte taiwasta eli maastatottelii
26 Waicka wielä minunruumin jasielun m
puisi nijn sinä Jumalacuitengin olet aina nn
,mnftdämeni vscallus/ jawinunosan.
27 Sillä cadzo/ jottasinusta heitäns erittäwäi
ne huckuwat/ sinä cadorat caicki / jottasinuaw«
stgnhuoxintätewät.



~ VsaKarl. yz
z Mlltta seon minunilon/ Mminä idzenilu»

lw pidän/ japanen minuntoiwoniHEr-
»iHErran päälle/ mainidzeman cuiilga sins

74 Psalmi.
i.AssaphinOpetus.

MNnlalamixis lncitclnijuratkipoissyKxet?
WIa olet nijn hirnntiscsta wihainen sinun

, Mlaitulneslambaille.
" Muista seuracundas/ jougaswanhast omi«

illjasinullesperimistxilunastanutolet/ Zios
mwuorta/josasasut.
Tallaheitä jalgvillas/ jaW juuripohjaani

" liMinen onraiscannut caickiPyhas.
, i Sinun wiholliseskiljuivat sinull huonelsas/
luMawat epäjumalaus nijhin.

, Dweet nätywät wälckywän ylhällä/ nijncuin
. chashacataisin.

Ia wckawat ricki caicki hänen snickarincau»
~ Drens/ seka keihäillä ettäkirweilläv
'He poltawat sinunPyhas/ja chwawat fi»
.

unimesasuinsianpohjanasti.
Hc puhuwat si)dälnisäns:Radelcam heitä yn»

caicki lumalanhuonet maalla»
3>n me näe meidänihmeitäm / eikä sillen yxi»

> inProphetasaarna/ ei kenganopettaja meits
' Jumala/cuingacauwan wihollinen häwäi-
!!ja wainollinensinun nimesratki nijnpilcka?
'Mixis lännät pois sinun kätes? Ia vitiatt

Ues nijnratti sinun powestas?
<sl Muttalulnalaon wauhasts minunEnnin-



y 4 DavidinZan/joca awut caickimatcnn saatta maall Mu««
l; Sinä hajotatmeren »voimallas/ jasinä !!!„ 5<

rennatDrateinpäätwesisä. '
»4 Sinämusersit walascalain päät/ jaalW lj!
«e Canffalleruari medzencorwesa.
,5 Sinä cuohutatlähttt jawirrat/sinä cuuv»!!«
wätewätcostet. <
, 6 Päilva jaytz owat sinun / sinärakennatK «!l
ringon jatähdet määrätyn juoxunspitämän. <
«7 Sinäsowititjocaidzenmaanrajat/sinäm»!
suwenjatalwen. !
, 7 Nijn muista sijs että wihollinen häwäist«
HErra/ jahullu Canssa laittamat sinun nimes, i
»9 Hläsijsanna pedolle mettises sielua/ja D>i
mjnratti vnohda sinunlöyhiä eläimitäs.

Mnstalijtto:Sillämaaonjocapaicassur<«
tiast häwitetty/ja huollet owattäyunä wäärW, >
!i HlaannahuononmennäpoishäpiälläiSi! «

lsköyhät jaradollisetkijttawat sinlln nilnes. «

2, Nousellnnala jaaja asias/muista nijrä l)!i<
wäistyxiä / jotca sinulle >
pahtuwat. ,

2; Älä vnohda wihollistespimuja / sinun ivssi-V
noWesmeteli tule ainasuure,nlnaxi°

75» Psalmi»
l. Assaphin Psalmi jaweis,,/ ettei ha»nilt/edelläweisattapa.

MWMEkijtämsillualu,nala/metijtämsi»U
jailmoita!» sinun ihmeitäs/ ettäsin»»
nimes on uijn läsnä,

z Sillä ajallans minä oikein duomidzen.
4 Mstwapiftjacaickijotta senpäälle as«M<

MU!'



PMri. y5
M minä wahwistan lujast hänen padzansi

Mnäsanoin öyckäreille:Hltät nijnterstatco/
Hmalattomille: )'lltätwallanpäälle haastacoHlkätnijnpaljo haastaco teidän»valdan pääb
älkätpuhuconijnniscurist.
Nincuin ei mitänhätä olis/ eitä idästä eli län«Mtaicka Wuorista jotcacorwesa owat.
Lillä Jumala onDuomari/ j,ca tämän a°
Mja toisen ylendä.
SilläHErrantädes on malja täynäns/ wä<
«lläwijnallatäytetty, ja jytähän paneMl»iwancaickeinluinalattomain täyty moda/mhangin ryypätä vlos.
.- Mutta minä ilmoitanijancaickisest/ jawei»
«tijtost Jacobin Jumalalle.
< Ia minä tahdon särkiä caitenlumalatto-uin»vallan / että wanhurscastenwalda corgoi-
Uisin.

76. Psalmi
l.Affaphin Psalmi ja randtlcilla/

edellawelsattapa.
UUmala on wttu ludaas / Israelison hä«Mnennimens juuri.
M ; Salms on hänen »najans/ jaZionisinenasumisens.
Siellä hansärtejoudzen nuolet/ kilwät/mw

>n jasodan/Sela.Emä olcttirckalnbija wäkewämbi/ cuinrys-
wuoretl
Lotjat pitä ryöstettäman januckuman/ja catc«
'Mmzehct täyty täsistans hmvsltomarl tulla

?Si'



7 Sinunrangaisiuxestas JacobinJumalaa
«een wajoorhi jaratas.
8 Sinä olethirmullinen/ cuca woi seiso sinun,
desas/costaswihastut?
9 Costas duolnion annat cuulua taiwast / «iij,
maawapisejawaictene.
Ic> Costa Inmalanouse duomidzemaniettnh«
nuttaiscaickiaradollisia maan päällä/ Sela.
i, Costa ihmiset tiukuidzewat sinua wajw
«ijnsinä woitat ruuman/ ja cuin he wiHeni
tiuc»lidzewat/ nijn sinä myös wiels olet.
i» iuwatcatjaandacat teidän HErrallenZ»
malalle caicki jotca hänen ymbärMns elcw!
wickät lahioja hirmuliselle.
,; loca päämiehildä otta rohkeuden /ja on hu>
Millinen maan Cuningaille.

7? Psalmi.
t. Assavhin Psalmi leduchutiinebesta/«dellämelstltapa.

MMUInä huudan änelläni Jumalala/H
minä huudan/ jahän cuultx>

lninua.
VlinunhätäajallaniedzittMinäHVrra im

«,un täten on yöllä ojettu /ja ei lacka: Silli!
«ninun sielun salli händäns lohdutetta.
4 Cuin unnä murheisani olen/ nijnminä ajelt
Hen lulnalanpäälle/cuiu minun
z>istuxes/ nijnminä puhun/ Sela.
F Sinäpidät minunsilmäni että hiwalwom
«ninäolen nijn woimatoin/ etten minäwoip>
hua. (wuosi
K wgnhojaMja j endH



Psaltari. y^
j Minä qjettelen yöllä minuacanveletani/ ja
fchm minun jydämelleni/ ja«nina httlgtntutti.

„ l Hcittänetö Jumala pois ijancaickisest/ «
shlclmrmo sitten osittane?

? Puuttuneco hänen laupiudens: laolleco lu«
Mlla joloppu?

!< >° Ongalulualavnhottanutollaarmollinenz
hänen laupiudenswihanstähbenz

,!!öela. ,

,z n Minäsanoin: Se minua waiwa/waanylb
Msen oitiatäsi woicaicki muutta.

? »inä ajattelensinun endisiä ihmeitäs.
,; lapuhuncaitistasinuntöistäs/ jasnnonsi'

! «tegoistas.
,j Jumala sinuntieson pyhä/ cusa onmjn ws«
Ntci lumalata cuin sinä olet?
,5 Sinäoletlumalajoca ihmeitäteke/ sinsb-
ltitwoimasCanssain seas.

«i Sinä lunastitCanssaswojmallisest/lacS'
l» jaJosephin lapset/ Sela.
>/ Medet naitfinunlllNlala/wedetnäit sinun

" Mpisit/ jasi)wydetpauhaisit.
<,! PaMpilwetcausitwettä/ Pilwtt jylisitjg
wlet lensit seeaan.
<> Se jylisitaiwasa/ jasinun leimauxeswäl'

? himaan pijrinpäalle/maalijckui jawärisisijtä
° Sinunties oli meresä/ ja sinun polcus olit

" mrisa wesiss/ ja ei sinun Miäs teugän huo«
" «linnut.

Sinä weit Canssas nijncuin lammaslau«
»n/ Mosexen jaAaronin cautt^,.



5« Davidiu
7i. psalmi.

l.Assapvm Opetus.
«"Aule minunCanssan minun lakin / calW

teidäncorwan minunsuunisanoin.
, Minaawunsuunisananlascuun/ jawanhaitapauxetmainidzen.
z lotca me cullet olemma jatiedämme /ja mi.
däuIstm meille jutteletowat.
4 Etten me sitä salaisheidän lapsilvans/ M»
tulewat/ julistainHErmntijtoxita/ ja häm
woimans jaihmeitäns/ jotcahän on tehnyt.
5 Hän sääsi todistuxen lacobis / jaandoi loi»
Istaelis/ jongahän kästi meidän Issm opM
heidän lapsillens.
6 Ettäwastamlewaisttoppisit/jalapset/jm
wieläsi)ndywät.
7 Cuin hecaswawat/ että hekin myösilmM
sit lapsillens.
8 Että hepanisit toiwonslumalaan/ jaei vch<
dais Jumalantecoja / japidäisit hänen tästyni.
9 Ia ei tulis nijncuinheidän Isäns/ huiteM»
lewa jacangiasucu / joca eiwahwistanut siM»'
däns/ jaheidän hengens ei rippunut vscolW
Jumalasi».
«° Nijncuin Ephraemi»» lapset/ harniscoitull
joudzimiehetpatinitsodanajalla.
~ Ei hepitänetlnmalaniijtto /ja ei waelw
«ethaneulaisans.
, l Iahevnhotit hänentecons jaihmens/ jottt
hänhnlleosottanutoli.
, z Heidänlsäins eteen teki hän ihmeitä EM
ptin <naasa/Zoantedolla.^



Pftliarl. 9V
,4 Mhalcaismeren/ jawei heitä sen läpidze/

> iaasettiweden/nijncuinmuurin.
,) lahäntaluttiheitäylipäiwäpilwellä/jays
hötawaltiallatulella.

' ,6 Hän halcaiscalliotcorwesa/ ja juottiheitct
.
MllälMtylla.
,/ Ia hän lasti ojat wuotaman calliosta/ nijn
,»ä hesijtäwuoditcuinwirrat.
,z Inwielä he sijtengin chndiätiet handäwa-
M jawihoitit cortiemmancorwesa.
mm heidän sielulleni
i° He puhuit Jumalala wasian / jasanoit:

z Wnecoluinala walmistapöydän corwesa?
i, Cadzo/ kyllä tosin han callion löy/ jawedei

z, «sit jaojatjuoxit.
Mutta cuinga hän woimyZs leipä anda/eli

~ Assallenslihasaatta?
>j CuinHENn sen cuuli/wihastui hän jatulisi)-

~ Minlacobis/ja julmuustulilsraelinpääll».
~ Ettei hevsconet Jumalanpäälle/ja eivscal«

hänen apuuns.
Ia hän tästi pilwille ythäldä/ ja alvaismi»

>? laandoi sata heille Manna syödäxens/ ja
lchoi heille taiwan leipä.
i HestitEngelitten leipä/hän lähettiheillekyl«

>/ Hänandoi itätuule»»puhaldataiwan allai
«hänen wätewydellans kehoitti etelätuulen.
ll Ia andoi sata nijncuintomua/liha heillchalinduja niincuinsanda meress.



lvs Davidin
2? lasallei langetakestelle heidän leirianc'/ jc..
capaicas cuinhe asuit.
z« Nijnhesöitjarawittin/ja saitheidän himoni
z i Cuin ei he wiela lacannet himoidzemasi/«
hewieläsyttesöit.

Tuli Jumalanwihaheidän päällens/ja taf.,
poijaloimmatheidän seastans/ japarahimm ',
Ismelis hän maahay löi.
z; Mutta wielä sijttekin caitisa näisä he syM
teit/ jaei vsconet hänen ihmeitäns.
;4 Sentähdenandoihänheidäncuolla/nijnet<
tei he mitsn saanet/ jatäytyi heidän elinaica««l
rangaistuna olla.
,5 Cuin hänheitä tappoi/edzit he handä/jahe.
palaisit/ jaNtlit warhain JumalantygK.z 6 Ia lnuistelit että Jumala on heidän W „

wans/ jaJumalase corkeinheidän lunastajana
3 7 Ia hepetit hänenheidän suullans/ ja wach
telit hänelle tielilläns. Mutta heidän chdämens
eiollut wahwa hänen puoleens/ jaeipitänttl»
sollisest hänen lijttoans.
z8 Mutta hänoli armollinen / ja andoi pahat
tegotandexi/ jaei hucuttanutheitä / jahän M'
sipois vsein wihans/ ettei hsn'laskenut caicki«l
»vihaans menemän.
z 9 Sillähän muistiheidän lihaxi/ tuulexi / jsca
meue pois jaeipalaja.
40 He wihoitit hänensangen vseincorwesa / j»
lehoitit hänen aukiasa maasi».
4» Ia he tiusaisit taaslumalatajocapaicasi,
jahärlyttelitsltä pyhs Israelis.Ei he muistanet hanentättans/ sinäpäiwä<,



Psauari. ta,
„ä jonahän lunasti heitä wihollisista.

Nijncuin hän oli ihmens Egyptis tehnyt/ ja
! kiMmerckinsZoanmaasa.
l Costa hän heidänwetensiverexi muutti/ et«

inheojistans tainnet juoda.
< Cosa hän turilatheidän secäanslähetti/ jot«
t «heitäsöit/ jasaMacotcuin heitä hucutit.

la andoi heidän tulensnwhomadoille/ ja
' MnkylwVnsetauoilK.

Costa hänrakehilla heidän wijnapuunsM
' seidanmcdzastcunansjääteella.
' ,i Costa hän löi heidän carjansrakehilla/ ja

!<Un laumanspittäisen tuletta,
t ,5 Costa hän hirmuiseswihasans lähettiheidänsmns pahat engelit/ ja andoi heitä raadellal
' lMajawahingoitta.
's» Hän päästi wihans heidänsecaans/ jaei sää»
' Uyt heidän sielujans culemasta/ja heidän M»s «rutolla cuoletti.
' , Costa hän caicki esicoiset ensi«
Ht perilliset Chaminmajoisa.
i- Ia lasti hänenCanssans nijncuinlambat/ja

' mheidän nijncuin laumancorwesi».
! Ia saatti heitä irstasta / ettei he peljänntt/

mnheidän wihollist«3>peitti meri.
6 s Ia hän wei heitä Pyhäns rajoijn/ tämän

»en tygö/ jongahänenoitiakätens saanutoli.
"! Ia hän ajoipois heidän edestänspacanat/ja

>wi heille perimisenarwalla/ janijden majoisa
«l>oi hän Israelin sucucunnat asua.

. l Mutta he tiusaisitjawihoititlumalansen
"Amman/ja eiMnethänentodistuxians.

G iii s?waan



zvt Davidin
57 Waan hepalaisit tacaperin jacadzoity»,
nijncuinmyös heidän Isans/ ja eipitänet/ nij»,
cuin hellinnyt joudzi.
?3 Ia he wihoitit hänenmedzistöilläns/ jah„'l.
fyttelit händä epäjulnalillans.
59 Iacuin Jumala sencuuli/ uijn han mW
styi/ jahyljäis cowinIsraelin.
60 Nijnettä hän luowui asuinsmstansSilß
sijtä majasta josahänihmisten seas asui.
6 1 Ia audoiheidän woilnan sangiuxeen/ jahei<däncauniudenswihollisten tasijn.
6! Ia hän hyljäis Canssans miecan ala/ ja>ck>
tasiyi hänenperimistäns wastan.
6; Heidän miehucaisensculuttituli/ jahM»
«eidzenstäydyi huolenmta jäädä.
64 Heidänpappinslangeisitmiecalla/ jaeiel<
lutcan leste/ jotcaheitä itki.
65 laH«RM heräis nijncuin jocu macawoi'
mn/ nijncuin jocuwätewärämäjäwijnanjW
pumisest.
66 Ia lsi wihollistansperawierijn/ japaniij'
ancaickisen häpiän heidänpaällcns.
67 Ia heitti Josephin majanpois/ jaeiwali»'
nut Ephraimin sucncunda.
68 Waan hänwalldziludansucucunnan/Zii'
nin wuoren/ jotahän racasti.
69 larakensiPyhanscorkiuxen/nijncuinijal!'
eaickisestpychwäisen maan.
7c» lawalidzipstlwelmnsDavidin/ jaomh"
nen lammas huonesta.
7> Imettäwistä lanchaista hali hänhänen / etti



Pstltarl. »z
j,.inKänen Canssans Jacobincaidzis / jaIsine»

!N, linhänm perimiseni
la hän caidzi heitä caikella si)dämens wa»

!l, liiudtlla/ jahallidzi heitä caikellaahkerudella.
??, Psalmi.i.AsftphmPsalmi.

«MErra?pacanat owat pericundaas caran»
he owat saastuttanet sinun pyhä»WUTemplis/ jaJerusalemista tiwirauni»

liitthnet.
i He annoitpalwelias ruumit linnuille taiwan
Mruaxi/ jasinun pyhäis lihat maanpedoille.
z He wuodatit heidän werens nijncuin weden
Jerusaleminynchärille/ jaentengen haudanut.
Meolemma meidän läsnäasuwaisillem nau»

n,li tullet / häwäistyxexi jaPilcaxi nijlle jotta
mbän ymbärillam owat.
, Hsna cuingacauwan sinä nijnwihaink oltt!
jmnatsinuntijwauxes nijncuintulen pala l
l Vuodata hirlnuisudespacanainpäälle/jotea
ijinuatunne/ janijdenuzaldacundainpälle/jot»
«nsinunnimesrucoile.
? Sillähe owat Jacobinsyönet / jahänen huo-
«häwittänet. ,

l Hla muistele meidän endisiä pahoja tecojami»
mada pian meidän päällem: Silläme olem»
w sangen ttzyhäxi tullet.

> Auta sinsmeitslumalameidänauttajam/fi»
«nnimes cunniantähden / pelasta meits jaan»
l»meillensynnit andexi sinun nimestähden.
° Mixis sallit pacanain sanoa: Cusaon nyt
»eitän lumalans? Ilmoitettacanpacanain se«

Giii) «s/M»,



w 4 Davidinas / meidän silmäin»edes sinunpallveliaslvue»
costo/jocawuodatettuon.
,i Aliaeteestullasangeinhuocauxet/sinunsw
«ntäsiwartes cautta/ corja cuoleman lapset.

la costa meidän läsnä asuwaisillem stitll,«nen terroin heidän pilckans heidän helmaa^!jollahe sinuaH «rrapilcannet owat.
»; Mutta me sinun Canssas/ja sinun wehiWlauma tijtem sinua jjancaickisest/ jajulistamsi.
nunkijrostasloppumata.

ko. psalmi.
e.AssaphinPsalnnculliaisestacuckaisesta/

«delläweiftttapa.

lambat / ilmoita sinus jomistutCherubimin päälle.
3 Herätä sinun waldas / sinä cui,l Epbraimin!
Benlamin jaManassen edes olet/ jatulemi.
danauxen.
4 Jumalalohdata meitä/ jaanna sinuncasms
paista/ nijn»ne tulemnm autetuxi.
5 HErra Junnua Zebaoth / cuinga cauw«ns
lvihastutCanssas rucouxzj n?
6 Sinäruokit heitä tyynelitten leiwällä/ja Mtatheitätsuurella lnitalla taynänskyynelittä.
7 Sinäannat caickein meidän läsnä asuwaistenmeitäkirollla/ja meidän wiholMmeitäpilcata
8 JumalaZebaoth lohduta meitä/ jawatistasi'mun caswos/ llijn me autetuxi tulemma.
p Sinätoit WijnapuunEgyptistä /jaoletpa»
canat carcottanut/ jasen istuttanut.
»o Sinäpercaisittien hänen ettens/ja annoit



Pftltan-I ,o;
ien Mnhylvästi juurtua/ nijn että se täyttimaan.

„ Mäetowat sen warionapeitetyt/ jahänen-
i„, Mus JumalanCedripuut.

,: Sinä lewitit wesanshaman meren a»
,b stii jahänen haarans/ haman wirran tygö.,
s, .; Mixis/ sij särj ithauen aitans / että sitä caic-

tichidzckäywat repiwät.
,j 14 Medzäsicäonsencaiwanutylös/ japedoto»

»'«tturznellet.
,) lulnalaZebaoth Nanna sijs sinuas/ cadzo«las taiwast janäe/ jaedzi sitä wijnapuuta.
>6 lapidä setijndiana/ jonga sinun oMatates
e» istuttanllt / ja jongas sinulles lujasti walin«

» Rtolet.
« 7 Cadzo siehen januhtele/ ettcipolttamisestja

Minisest loppu tulis.
>< <« Sinun Meswarjelcon sen sinnnoitiantä«
>' tesCanssan/ jaihmisetjotcas sinulles lujasti wa»

iinnutolet.
<5 Nijnen me sinusta luowu/ suo meidän M
chnlne sinun nimesrucoilem.
'°HEnalumalaZebaoth lohduta meitä,ja an«
A mswos paista/ nijnme ametuMtulemma.

81. Psalmi.».Githithm päälle edeNäweisattapa/Assaph^.
iloisesi Jumalalle/ joca o«

watewydem/ ihastucatlaco»Jumalalle.
.' Ott«cat Psalmi jatuocatTrumbut/ iloisetMdeletjaPsaltari. .

5 SoittacatßasunillavdesaCuusa/ meivälch<lunajamjuhlapäiwans.



»ss lDavllln
5 SillaseVntapalsraelis/jalacobinlulU
lan o»tms.
6 Sen hän panilosephis todistutexi/cosca he«i<
gyptin maaldaläxit/ jaoudon tieten cuillletolit.
7 Ia hänoli heiden ollansnlormasta wapch
tanut/ jaheidän tätenspääsit tijliätetelnsst.
8 Coscasinä tuscasas minuarucoilit/ nijn mj.
näautinsinua/ jacuuldelinsinua/ coscatuM
pätuli sinun päälles / jacoettelin sinuarijttWi>
dentytönä/Sela.
y Cuule minunCanssan/ mincl todistan sinun
seasas/ Israel/ sinunpitä minuatuuleman. >

ic> Ettei sinun seasasmuucalainenJumala»
lis/ jaettes wierasta Jumalalacumarrais.
~ Minä olen sinun H«rras lumalas/ jocasi>
Vyn wein vlos Egyptin maalda/ lewita suuej
nijnminäsen täytän.
, z Mutta minunCanssan eicuullut minun än»
dani/ jaI,rael ei totellut minua.
,; Nijn lniuä lastin heitä heidän sydämenspa»
huteen/ waeldaman neuwons jälten.
«4 Jos minun Canssan cuulis minua/ ja I»
srael minunteisänitäwis.
»5 Nijn mins pian heidän wihollisenspainai»
sm / ja minun Meni täändäisinheidän wiholli'
sienspäälle.
,6 lajotcaHLrrawibawat/huckanheplM
wäthcmda wastan/ umtta heidän aicansolisy
ancaicksestpyfywä.
,7 Is minäruockisin heitä parhailla nisuilla!
jarmvidzisin heitä hunajalla calliosta.

wpsal-



Pftttari. ,o?
«! Psalmi.

~AslapdinPsalmi.
l3> Jumalan seuracunnasa/ ja
lit MonDuomarilunialitten seasa.
M 4 Euinga cauwan te wäärin duomidzet<

muoto cadzofta/ Sela.
l Tehtät oikeus köyhälle ja orwoille/ jaautta»
i«tradolliset ja waiwaistt oikeudell,
Pclastacatylöncadzottua jaköyhää/ ja pää»
M händä Jumalattomanwallasta.
i Mutta ei hetottele eikä lucuapidä/ hekäywat
Wmatta pimeisä/ sentähden täyty caicttmaan'o. Mstuxetcaatua.
/ Minä tosin sanoin: Te otetta Jumalat/ ja

s,, uicki cortmlllnanlapset.
51 l Cuitengin täyty teidän molla nijncuinihmi'

Pin/ ja nijncuintyrannit huckuwat.
„. ? Nouselumala jaduomidzemaa: Sillä cait'

liMcanat owat sinun o«nas.
8;.Psalmi.

i.MaphmPsalmi jaweift.

z. UUmala alänijnratti waickene/ja äläcaiMVnijn hiljainenele/Jumala älä sitänijntärst
j. > Silläcadzo/sinun wiholliseskiucuidzewat/ja
j. M sinua wihawat/ylendäwätpääns.

s He pitäwätcawaloita juoniasinun Canssas»listan/ japjtäwätneuwo sinunsalatuitaswa»
l Sanoden: Tulcat/ häwittckäln heitä/ nijn et<
eihe ensingänCanssa oliscay/ettei Israelillni'«esillä muistellais.

,! Silläheowatpannetneuwousyhteen/jateh.
»tt Wn sinua wastan. 7<sdo«



,08 Davidin
7 Edomerein jaIsmaelitereinmajat/MoM
tereinjaHagaritereill.
8 Gebaliterein/ Ammonimeinja2llnaleclH
rein/PMsteritja Tyron asuwaiset.
p Mnr on myös heihin lijttänyt / «M,
lnanlothin lapsia/S elc».
«o TenijllenijncuinMidianitereille/nijncm<
Sisscralle/ nijncuinlabinilleKisoninosantz >i
tönä.
,i lotcamestattinEndorintykönä/jatulitle,
gaxi maan päälle.
, Teeheidän päAuhtinans nijncuin Oreb/ jo
-Seeb/ja caicki hewänylilnmaisens nijncuinE<>
bahiaSalmuna.
i; lotcasanowat: Meomistammeillemlii'
malan buonet.
«4 Jumala tee heitänincuin tuulispää/ nij»'
cuincorsi tuulen edesa.
, 5 Nijncuin culo jvcamedzän poltta/ ja mjn»
cuin ltecki jocamäet jytytta.
»6 Waino juuri nijn heitä tuulis päälles/ j«
hämmästytäheitätuiscullas.
«7 Täytä heidän caswonshäpiälla/ että he st
nunnimesevzisit.
, 8 Hawettönjahalnlnästykön ijancaickisest/ ja
häpiäan tulcon jahuckuwn.
»p Nijn he saawat tuta että sinun nimes o»W
noastansHErra/ jaylimmäinen caitest mail»»nasa.

84. Psalmi.
«.Corahnlasten Psalmi Githithin päälle/

«dellaweisattapa.
Cuin»



Psaltarf. ,o?
,j ihanat owatsinunasuinsiasHErra
~ Minun sielun Mwöidze jahalaja HERran
licartanoihin/ minun ruumin jasielun iloidze

<, Mäsälulnalasa.
Sillä lindu on huonen löytänyt/ japäästyt-

, mhänenpesans/ johongahepoicanslastewatt
„ mittäin/ sinun AltarisHEßtaZebaoth / mi»

N Cuningan ja»ninul»Jumalan.
~ Aumat owat jotca sinun huoneisasasuwatt

«tijttäwätsinuaijancaickistst/ Sela.
, Autuatowat ne ihmiset jotca sinun pitawät
>, Äenäns / jajydämestanswaeldawat sim»n jal-

I. Matäywatitcunlaxonlapidze/ jatekewät
Ucaiwoja/ jaopettajat monellasiunauxellt»

. lmistetan.
He saawat yhden woiton toisen Zälken/ M

.. mataisin oikiaJumalaZionis.
H«rra JumalaZebaothcuuldele minun
»xen/otalacobinlumala tätäcorwijs/Sela.

> Cadzele sijslumala meidän kilpem/cadzo st-Rwoidelduscaswoa. ''

, Silla yxipaiwä sinun «sicartanoifas onpa«
Gicuintnhatta mualla / ennenmin<solisin o»
wartjannnunillunalanihumlesa/cuincmlo.
musuisinlunlalattoman majoisa.
> SilläH«rra Jumala onAuringojakiW
>«rra anda armon ja cunnian/ hurscaildaes
itnnhywei puutu.
!HTrraZebaoth/autuasonstihminen/jocH
Anvscalda.



us Davidl!,
Bf. psalmi.

i.Corahn lastenPsalmled«Näwe!sattap6.
WME«ra sinä cuin muinen olit armolli,,,

maacunnalles/ jaJacobinftnz
; Sinä cuin muinenolet andanut andexi s»
Canssas pahat tegot / ja caicki heidän si)nti«
peittänyt/Sela.
4 Sinä cuin muitten lepytit caicki wihas ij«
täänsitsinuaswihas julmudesta.
5 tohduta lueitä lumaala meidän wapahto
jam/ jatäännäpois wihas mtistä.
6 Tahdocossijs ijancaickisest olla»vihainenM
dänpäällem ? Eli sinun wihaspitäsucucum
stasucucundan?
7 Etkösmeitä wirgota Mens/ että Canssas si
nusailoidzis?s H<zßraosota meille armons jaauta meN
5» losca minä cuulism mitä HERraJumal,
puhu / että hänrauhan lupais Canssallens jaft
hillens/ ettei hehullutteen joutuis.
, o Cuitenginon hänen apuns nijdentytsnäjcl
ta händäpeltäwät/ että meidän maalla cmnii
asuis.
~ Että laupius ja totuus testenänscohtch
wanhurscansja rauha toinen toistnssuuta«<
daisit.
, i Että totuus maasta wesois/ jalvanhurscÄ
taiwastcadzois.
~; Että myös meilleH«na hywmtetis/jalnt
dänmaam hedelmänsannais.
»4 Että wanhurscaussi/tetin hänenebesänsp>



ysaltari. M
86. psalmi.

».Davidin Rucous.
,a cuuldeleminua i

minä olenradollinen jaköyhä.
, Kätke minun sielun: SM6 minä olenpyhä'/
lm minua minunJumalan/ sinunpalwelja»

,' z-jj jocaidzeni siuunluotan.
HERm ole minulle armollinen/ sillä minä

.»Mnylipäiwä sinua.
llahutastnmlpalwtliassielu/MsinuaHEr»
lmnäitäwöidzen.
Sillä sinä H«rra olethywy jaarmollinen/ja

laupias caitillejotcasinuarucoilewat.
ymmärrä HERra minun rucouxen/ jaot<»
wiminunrucouxeniänästä.

a Tuscasani minä sinua rucoilem / ettäsminua
lckelisit/HENra/ ei oleyritän Jumalistasi»
maltaises/ jaeioletengan jocanijn tehdä tai»

Uttiin sinä.
~, «laicki pacanat jotcastehnyt olet/ pitatule-

wfa cumartaman sinuaHErra/ ja sinun m«
~ wcunnjoittaman.

»Ettäs nijn suuri olet jateet ihmeitä/ jasinä
ttyxinänslumala.

-„ > östtaminulleHsrra sinun ties/ waeldaxen,
„ mntotuudesae/tljnnitäminunsydälne,» siehen

että minä sinun nimcspelkä<sin.
u MinäkijtänsinuaH«rralMnun Jumala»

sydämestäni / jatuNnioitan sinnn nimes
>nclnctisest.
! Sillä sinun hywydes on suuriminusa/ jasi»

pelastanut minun sielun simimmästzMistä, »4l»'



n« Davidin
«4 Jumala/ corjat carcawat »uinua wastanj»
tyrannein joucotwäijywätlllinunsieluani/ jz
pids sinua silmuinsedesi.
«5 MuttasinäHErralumalaoletar,noll>U
jalaupias/tarsiwäinen jasangen hywcl jawn
,6 Käännä idzes minun päin/ ole minullea,
mollinen/wahuistapalweljas sinun woiwMz
zaautapijcaspoica.
17 Tee mercki«ninun Canssa»»i/ että minuim
nestl)s/ fa hesen näkisit jottaminua wihawat/j<
häpiaisit/että sinsHEßra autat ja wahW
«ninua.

87.psalmi<
i. Psalmi/Corahn lasten«veisu.
on wahwal>MusteMlpyhäin !vm

WMtenpäälle.HLnaracastaZioninport»WWkcaikista Jacobinasuinfioista.
; Cunniatlisetasiatsinusa saarnatan/ sini, H
«talanCaupungi/ Sela^
4 Minä annan saarnataRahabin jaBM
edeft/ että heminun tundewat / cadzo / PhiH
UitTyrit jaEthiopiaaiset syndywätsiellä.
5 Zisnille pitä sanottalnan: Että caickinaisl
43anssat siellä ftndywät/ jaettäCorkeinDl!
tenda.
< HsNraanda saarnata caickinaisillakielill
että myösmuutamat heistäsiellä si)ndywck/S<
7 Ia weisajat nijncuin tantzis/ caicki min»
llahtenisinusa.

«8<PstllMl.
l,Psalmi/Corah» lasten weisu/edelläweisattapa/M

lisienhe«t«l»desta/Hemaniu sen Ephrahttin
»vpi.



Pstltarl.' thErra/ lulnala minunwapahtajan/ mi»,HU >»ä huudan yöllä ja paiwälla sinun ede«

,t, Anna miuunrucouxen sinun etees Ma / cal»
cz sll! corwas minun huutonipuoleen.
,-, Sillä minun sielun on surkiutta täynäns / ja

mun elämänon juurilitihelwettiä.
iÄinä olenarwattu ttijnencaltaisexi jotcahel«

A ichn menewät/ minä olenny ncitin semies jol«
ji ltiyhtän apua ole.

«, Wuäumcan hyljättynä cuolluittenseas/nisn.
«nhawoitetutjotcahaudasa macawat/joitaet
«lisille muista/ja jotcatadestäs eroitetutowat<
Sinä olet minun pkmanut alemmaiseen cai«

«m/ pilneyteel» jasiMhteen.
! Sinunhirmuisudesahdista minua / japacot«

, minua sinunalloillas/Sela.
-!° Sinä eroitit cauwas minunystälväni minu«

fflnä olet minun tehnyt heille cauhistuxexi/mi»ll" imcanfangittuila/etten «ninä woipäästä vlos
° Minnn caswoni on surtia radollisudentäh»

.»liHErra/minärucoilen sinua jocapäiwä/mi»
Ajotantätenisinunpuolees. '

, Tectkössijs ihmeitäcuoluittenseasa/eiinou»
~ mtcotuollet siima tjjttälnän? Sela.
l." l iuetellangohaudoisa sinun hywyttas?lasi'
"' mwacuuttascadotuxesa?
""! Tutango sinltn ihmes pimiäsä ? Eli sinun

»nhurscaudes sijnä maasa josacaickivnhstetä?
~ l Mutta minähuudan sinuaHEna/jamimm

mxentule warahin sinun etees.
H , ,SM«



«4 Davidin
, 5 Mixis Hsna heitätpois minun sieluni/ j<
peität caswosminulda?
l 6 Minä olenradollinen jawäetöin / että nnni
mjnhyljättyolen / minn tärsin sinun hirmuW
tas/ että minälähesepäilen.
, 7 Sinun julmudestltle minunpäälleni/si«

pelcos litistäminua.
,8 Nesaartawat minua jocapäiwä mjncui,
lvesi / jaynnä m'nuapijrittäwät.
,y Sinä teet että minun ystäwäni jalahiimi
seni / cauwas nnnusta / jamimmA
tawttleni olen minäpimeydes.

8?. Psalmi.
i.Ethanin sen Cftcihitin opetus.

MMUInaweisim HCrran arinoista ijanc.!,!
«MDUtisest/ jahäncn totudensilmoitansin,!

lani/sugustasucuun.
; Ia sanon: Ijancaickinen arlnskäy yltzs/j«><
näpidät vscollistst sinun totudes taiwasa.
4 Minä olenlijtontehnytwalittuni cansa/ in
nä olenDavidille minunpalwelialleni wanoN
5 Hamanijancaickisuteen minä saatan sinul!
siemenen / jarakennan simm isiuimss suguMsi
cuun/ Sela.
6 Ia taiwat pitä ylistämän HlRrasinmi!
meitäs jatotuttas/ pyhäin seuracunnasa.
7 Silläcuca taitanpilwisa werrataH«rra<«
Ia cuca onHEßran caltainenlumaliwnl
sienseas?
8 lulnala on sangen wäwvä pyhaillscocouisa/ jaihlnelliilen caickein nijden segs/ jottaew
hänen mnbgfriWns.



Mltarl. ,i;
~ HsrmJumalaZebaoth/cuca on mjncuinsi'

i/wätewälumala? Ia sinun totudeson sinun«nbarilläs.
,„ ° Sinä wallidzetpauhawaisen meren/ sinäMzttvaisuwaisetallot.
,^, Sinä lyötßahabin euoliaxi/sinä hajotatsi»

mwihollises vrhollisellakäsiwarrellas.
l Taiwasjamaa on sinun/ sinäoletperusta-
.»tmaanpijrin/jamitäsijns on.

zz z Pohjan jaeletänolet sinä luonut/ ThaboriHcriilon ihastuivat sinun ninlecs.
Sinulla on woimallinen käsiwarsi/ wäkewa

»sinun tätes/ jacorkia on sinun öitiaMtes>
) Wanhurscausja duomioon sinun iswi,nes

,l «lhwistus/ armo jatotuusowat silluncaswos
Autuas on se Canssa jöcaihastuataita/HEr«
»< heidän pitä waeldaman siilun caswos wal»
»ldefa.

? Heidänpitäiloidzeman jocapäiwäsinun m-
Os/ jasinun wachurscaudcsas cunnialliser

! Sillä sinäolet beidän wäkewydens terstaus/,sinunarlnos cautta nostat sinä meidän sarwe.
? Sillä on meidäntilpem/ japyhä I«wlis on lneidänCuningam.
° Silloin sins puhuit näwyisäpyhilles/ jaft'
»it-Minä olenSangann herättällyt auttalllä/
mä olen corgottanut yhden walituncanssasta.
> Minä olen löytänyt palweliäni Davidin/
>nia olen hänen woidellutpyhällä öljylläni.

Hij zlMp



,l 6 Davlbln
2 2 Minunkäteni tute händci/ jaunnun tasiibU.
niwahwistahändä.
2; Eipidawihollisethändäwoittalnan/jawA
räteipidähändäsulloman.
24 Waan minä lyön hänen wihollisenshänen
edestäns/ ja jottahands wihawattahdon M
waiwata.
2 5 Mutta lninun totudcni jaarmoni M Hz.
nen tntönäns oleman/ jahänen sarwensM mi.
»lun Nimeni nosiettaman.
2 6 Mins asetan hänen tatens mereen/ jahänen
oitiantätenswirtoihin.
27 Min hänen pita minuncudzuman: Sini!
olet minunIsän / minun Jumalan ja turlW
jocaminua autta.
2 8 Ia »ninä asetan hänen esicoiseri/caickein m.
teinlmaHi Cnningasten seas maanpäällä.
29 Minä pidän hänelle armoni tähdellä ij<w
caickisest/ ja minun lijttonipitä hänelle wahm
oleman.
zo Minä annan hänelleijancaickisen siemenen!
jawahwistan hänenistuinlensnijncauwan cuin
taiwatpyjywät.
z i Mutta joshänen lapsens minunlatinW
jäwät/ jaei waellamin»ln oiteudesani.
;2 Jos he minun säätynyrijwawat/ ja eim
nunkystyjänipidä.
z; Nijn minäheidän Httdinslvidzallarangai
sen/jaheidän pahat teconshaawoilla.
; 4 Mutta minun armoni en minä hänestätään
na pois/ engä salli minun totudeniwilpistellä.



Psallarl. «5
;5 Enminärijwalijttoani/jamitäminunsuu«
stoni käynyt on/ en minämuuta.'
;s Minsolenwihdoinwanonutpyhydenicaut»
t„/ en minäDavidille walhettele.

~;/ Hänen siemenenson olewaijancaickisest/ ja
~ > istuiulens minu edesani nijncuinAlwingo.

;8 Ia nijncuinCuu/wahwistetau hänijancaic»
« lisest/ ja on wahwanä nijncuin todistus pilwi-
!.s'lSela.

,? Waannytsinäsi)3xetjaheitätpois/ jawi»
Mutwoidellules.
s° Sinäsärjetpalweliaslijton/jatallathänen

.. z> Sinäricot hänen mumins/ Mnnat hänen
linnanssärjettä.
<l Händci raatelewat caicki ohidzeläywäiset/
M on tullut läsnä olewaisillensnauruxi.
4;

~. ltn/ jailahutatcaickihänen wainollisens.
Hänen mieckans woiman oletsinä myisot»

mutpois/ jaetsallihänenwoittasodqsa.

istuimensMaahan.
~<. << Sinä lyhennät hänen nuorudens ajat/ ja
Mt hänen Häpiällä/Sela.

HERM/ cuinga cauman sinä sinus nijn sa»>»t? Iaannat hirmuisudes pala nijncuintulen l
.z z 8 Mlista/ cuinga lyhyt minun elämän on/mi»

Nstahdoit caicki ihmiset huckan luodal
s? Cuca elä /ja el näecuolemata?loca sieluns

täsistä pelasta? Sela.,
s, l° HEna/cusaowatsinunendisetarmos?lot^



»iz Davidin''
cas Davidille ivannonut olet sinun totudchsz
5! MuistaHTrrapalweliaspilcka/ jonga,n>.
«ä cannan helmasani / caickista nijll nwnist,
Canssoista.
5! JoillaHTßra wihollises sinua pilckawu
yoitla hepilckawat sinun woideltuis jäljet.
5; Kijtetty olcon HEera ijancaickisest/ Amenl
Amen., v

50.psalmi.
Mosixen/Jumalan miehen/Rucous.

Jumala/sinä oletlneidan turwamis!,.succuun.
Ennencuin wuoret olit eli maa / ja mailm

luotin / sinä olet Jumala ijancaickisesta ijm<
caickiseen.
z Sinä jocaannat ihmiset cuolla/ja sillltt!
Tulcat jällente ihmisten lapset.
4 Sillä-tuhat ajastaica owat sinun edesas NW
cuineiläinen päiwä meni / ja nijncuin warti»
Pölls.
5 Sinä wuodatatheitä nijncuin costen/ja owat
nijncuinum/ nijncuinruoho amulla /jocacolM
lacastu.
6 Jocaamulla cucoista janopiasi cuiwa / jach
tnona leicatancuiwettlt.
7 Senteke sinun wihas/ ettn me nijn hucumme!
fa sinun hinimisudes/ eitä me nijn ättsttaM
temnmtan. I8 Sillä meidän, pahat tecom sinä asetat etttÄ
»neidnn tuntemattomat syndmt walteuteennuncaswos eteen.
? Sentahden culuwat caicki meidän paiwäu»

sini!»



Dftltari. »ly
sijiun wiyastas/ nuidäu wuotem loppuivat pi?
lemmin cuin juttu.
,° Meidänelinaicam on seidMenkymnlendä
lvuotta,/ taicka enillnDiu cahdexantyMendä wu«
M / jacuinseparas on ollut / nijnon setusca j»
tpiollut: Sillä st menepiaupois/ nijncuinlne
lendäjsiinpois.
i, Mutta cuwvsco sinun nijn rascastwjhastu«
«n/ja cuca peltä sencaltaista sinllhirmuisttttas
n Vpeta meitä ajatteleman/ etts.meidanpits
cuelenmn/ että me ymmärtawäiseri tulisiln.
>z HERra täänä sijs idzes taas meidän puo«
leein/ ja armollinen,

Täytä meitäpian armollas/nijnmeriemllid»
ja iloidzen, caickina meidän elmmcanam.

'5 Ilahuta nytmeitä jlläens/ ettäs meitä nijn«
ttuwan/ waiwannutolet/ ettälnenijncauwan
tnnettomuttakärsinet oleln.
><l Osota palwelialles sinun ttcos/ jasilmn cun«
Ms heidän lapsillens.
>7 la/HERralneibänlumalamolconmeitteltpynen/ja auttacon meidän kättem tegot meidän
tsnsan/ la/meidäntättem tegothän auttacon»

31. psalmi.
cortienlman warjeluxesistu / jaen

WR Caickiwaldian warjosa.
AM Hän sano HErralle: Minun t-oiwon ja
linnan/ winunlumalan/ johongaminsvscalla.
; Silla hän pelasta minun wäijyjan paulasta/
jawayingolisestaruttotaudista.
4 Hän tynillens sinua wario/ jasinunturwas



lls lDavibtu
5 Ett sMtäis YZN cauhistust /ja nuolia / Ma <
päiwällälendäwät. ,
6 Sitärutto jocapimeisä lijcku / ja sairautto
cuinpuolipcUwäna turmele.
7 Waicka tuhannanlangeisit siwullas/jakylw <
nen tuhattasinun oitiallas/nijnei se sinuun ftn>.
8 Ia tosin sinä näet ilos silmilläs / jacadzetcuingaJumalattomallecostetan,
9 SilläHERra on sinun toiwos / jaylimiA
nen on sinunfurwas.
10 Ei sinuacohta mMn paha /ja eiyhtän N)!li<
lvapidä sinun majaas lahestyulän.
, i Sillä hän on andanut tastynEngeleillens
sinusta/ että hetattewät sinuacaitisa teisäs.
, Että hecandawatsinua täsisäns/ ettes jalcas
ttweenlouckias.
«; Sinä täytlejonin ja kyytärmen päällä/j«
tallarnuorenlejoninjaDrakin.
«4 Että hän minua halais / nijn minä hänen
päästän/ häntunde minun nimenj/sentähden mi<ns warjelen.händä.
»5 Hänrucoileminua / sentähdenminä cuulbe<
lenhandä/ hänen tyktznäns olen minä tuscasa/sij«
tämins hänen temman pois/ ja saatan hänen
tuumaan.
, 6 Minä mwidzen hänen pitkällä ijällä /ja ost>
tan hänelleautuudeni.

?2. Psalmi.
l.Psalmi Sabbachina «veisattava.

tijttä/ jaweisamkijtostsi'
N»'nun nimellessinäcaickein ylimmäinen,
z Amulla julistasinunarmos/ jaehtonasinun

4 KM



Psaltari. »l
Kyinmenen kieliMjaPsaltarilla/ Main
mdeleilla.

«ta s Sillä sinä ilahutitminuaH<krra/weisaten si«
»un tegoistas/ jaminiterscan sinun tätes töitä.

Ä, i H Trra/cuinga sinun tecosowatnijnsuuren
tu, Anunajatuxes owatylönsywät.

/Hullu eivsco sitä/ja tompeli eiymmärränijtä.
! JumalattomatMherjöidzewät nijncuinruo«

K
fmn he hllckuwat ijancaickisest.

«. ? Mutta sinä H«rra olet cortein/ja pysut ijan»
mcisest, '

ns,« Silla cadzo/sinun wihMsesHTrra/cadzo/
wihollisespitäcatoman/ jacaicki pahan»

l,j Mtpitahajotettaman.

jo Wyrisanvisen/ jaminawoidellantuorellaöl«
m ,l Ia minun-sillnäni nätewät ihastuxenswi«
,i, Msistani/ ja minun corwani cuulewat ilons

fohoista/jotca heitäns asettawat minuawastan.
e< ,z Wanhurscas wiherföidze nijncuin palmu»
!,< fm/ häncaswa nijncuinCedripllu libanonis.
» lotcaowatistutetutH<3Rran huonefa/wi«

herjöidzewät meidän lumalamcartonoisa.
>s He weisoiwat wielä wanhudesans < hedeb
nsidzewat jatuorehtuwat.
>s Ia he julistawat että H«na on nijnhurscasi

.

!»inunturwan/ ja ei ole hanesa wäaryttä.
>' ?;. Psalmi-

onCuningas / ja jglost caunistettu/
" ia on alca:mtwalda°



Nl, Bavidti»
cunnan nijn lewiälda cuinmailma on/ jawaG
sii sen pysymän.
2 Sijtä ajasta pysi) sinun isiuimeslvalMM
silläoletijancaickinen.

HErra/ wesicostetpaisuwat/ wesicostetpck
suttawatpauhinans/ wesicostetpaisuttawatol'
bons.
4 Tlllot meresä owat suuret japauhawatH.
muiftst/ muttaHErra on wiela watewänlbi cep
teuxes.
5 Sinun sanas on Maoppi/ pyhitys on sim
huones caunistus ijancaickisest.

94.psalmi.
Ermluina la jongacostot owat/luuw

jongacostot owat/ sckiast idzes nä,K
2, Corgota sinuas sinci nmilman Duo,

mnri/ ,naxa coreillennta heansainnet/wat.
z HTna/ cuingacauwanlumalattoMat/HLv
ra cuiuga canwan Jumalattomat/roreilewat!
4 Ia mjn ylpiast puhuwat/ jacaickipahaw
tiat heitäns mjn terscawat?
5 HErr.6,hepoltewatalassinunEanssas/jasi<
«un perhttistas hewaiwawat.
6 lestet ja muucalaiset hetappawgts jaorwit
hecuolettawat.
7 lasayowat: EjHErrasitsyae/jalacM
Jumala ei sitä tottele.
8 YmmartMtsijs tehullut Canssan stas/ M
tyhmät/ cosca tetaitawaxi tuletta?
5 loca corwan on istuttanuf/eitö hän cuu le!E'
li jocasilmän löi/eikö hän näe?
Ho loca pacanoita curitta/ eitö hän rangaist!



Psaltarl.! ,!,

jhlnisille spettamitä he tietäwät.
n MuttaHErratietä ihmisten ajatuxet/ että

'^«ttllrbatowat.l
~i Autuas on st jotasinä Hckrra curitat/ja o«

sinun iaillas.
"',; Että hänellä kärsimys oliscosca wafloin Ny/

fthenasti cuin Jumalattomalle hautta walmi»
sictan.l' ,-s SilläeiH«rraheitäCanssanspois/elihyl«
jjperilnistäus.
,5 Sillä oikeuden pitä sijttetin oikeuden ola»
mn/ jacaicki hurscat si)dämetsitä seurawat.
,«! Cuca seiso minun cansani pahoja wastanl

''' lucaastu minuntygönipahointekiöitä wastanl
l/ ElleiHErraminuaauttais/nijnminunsie»
lmmacais lähes hiljaisudes.
>z Minä sanoin: Minun jalconon horjunut/
Man sinun armss H«rra minuntuteis.

''? Minulla olipaljo surua sydämesani/ mutta
l' ftun lohdutuxesilahutti minun sieluni.
, w Etpäs mielisty coscan tosin »ahmgollisem
l'istuimeen/joca lainhaijystopetta.

l> He hangizewat wanhurscan sielua wastanj
l j«duomidzewatwiattomanweren.
ll Mutta HENra on minun warjeluxen/ »m»

' »un Humalan on minunvscalluxeni tltrwa.
l; Ia hän costa heidän waarydens / jahunzttal heitä heidänpahudens tähden/ HERM meidän
lunmlamhucutta heitä,

95. Psalmi.
Nlcat/rielnuitca,n HEaralle / jailoitmm

autundemturwalle.



1,4 Davidin
i Tulealnhänel, caswons eteen titoxella/m»
muircan» däuelle lauluilla.
; SiUäH «rra on suuri Jumala /ja suuri A
Ninaan caickeinInmalitten päälle.
4 Sillahänellkabesänsoncaickimita<naaca«
da/ jawuorien cuckulatowatmyös hänen.
5 Sillä hänen on meri /ja hän on sen tehnyt <j,
hänen tätens owat »valmistanet.
6Tulcat/cumartacamjapolwillemlangetcci<>,
»naahan lastecamH«nan meidän luojam etm
7 Sillä hän on meidänlumalam/ jame häiu,
elatus Canssans/ jahänen tätens lauma.
8 Tänäpä»/ jos te cuuletahänenänens/ nijnä!
tätpaaputtaco sydämitan/nijncuin Meribastt
pahtui/ nijncuiyMassascorwesa.
9 Cusa teidän Isänne minuakiusaisit / coettelil
minua/ janäitmyösminunteconi.
»o Että minsneljätymnlendsajastaicakärstll!
waiwa täldsCanjsalda/ja sanoin: Seousw
caltainenCanjsa / jongasi)dämetainaexyä tah<
towat / ja jotcaminuntietäni ei tahtonetoppia.
~ Joilleminä wihoisaniwannoin: Ettei hei»
dänpidä minun lepooni tuleman.

36 psalmi

WeisatcatHErrallejatijttätäthä'
nen nimens/ saarnatcatpäiwäpäiwaldä hänen
auttuutans.
; lukecatpacanainseas hänencunnians/ caic»
ftin Canffain seas hänen ihmeitäni 4Sil<



Psaltart. , n?
. Sillä H«rra on suuri >a saugenKjtettävä/H»
Minen caickein lu»nalain seas.

, Sillä caicki Canssam Jumalat owat epäju»
»M/mutta HErra on taiwattehnyt.
! Cllnia jacaunistus o»vat hänen edesäns/jaKä«
»nPyhäsäns tapahtu wahwast jacunnialisest.
Canssat tuocat H«rraUe/ tutcat HLrraUe

mniajawoima.
l TuocatH<lrralle häuennimenscunnia/tus»
»tlahjoja jatulcat hänen esthuonesens.
, CumartacatHEnapyhäsa caunistuxesa/pel«
Mn häildä cautt mailina.
,° SanocatpacanainseasHErraCuuiygaxi/
Mpitä waldacundans nijn lnvmlda/cuin ma»
i<m on »valmistettu/ että st vyjy ja duo,mdze
wssatt oikein.
„ Taiwat riemmttan/ jamaailoitcan/meri
ftuhatcan jamitä stjnä on.
,l Kedotolcon iloiset/ ja caicki cuin hänes o»
M/ jacaickipuutihastucau medzisä.
,; H«rran edesä: Sillähän tule/ sillä hän tu»
!<duomidzemanmaata.

>4 Hän duo<nidze maan pijrin-lvanhurscaude»
ftja Canjsathänen totudesalls.

l.? Psalmi.
UMErm onCu.iingas/ sijtämaa iloittani
«Wja olcon saaret riemuiftt / nijn mondaMMcuin heitä on.

l Pilwct ja syngyt owat häi'en ymbarilläns/
wanhurscausja ouomio owat hauen istunnens



ns Davidin
5 Tuli käy hänen edellans/ japoltta ymbärilli
hänen wiholliftns
4 Hänen leilnauxens wälckywät maan pijrin
päällä maa nätesen ja wapise.
5 Wuoret sulawatnijncuinmedenwaha H«d
ran edes/ coco mallman haldian edes.
6 Taiwat julistawatHCrran wanhurscaW
jaccuckiCanssat nÄewät hänen cunnians.
7 Häwettäncaicki jotcacuuiapalwelewat/ jo
terscawat heitäns epäjuymlista / cumartM
händäcaicki jumalat.
8 Zion cuulesen jailoidze /ja ludan tyttäret «<

watriemuisans/ HTrra sinun hntlituxestas.
p Sillä sinä H«NM olet ylimmäinen caD
»naacunnis/ sins olet corgotettu caickeinluuio»
littenpäälle.
«c» Te cuinH<3 EMracastatte / wihatcatpaha!
Hsrra tättepyhäins sielut/Jumalattomain ti>
Mä hän heitä pelasta.
~ Wanhurscalle coitta walkeus /ja ilohmsw
illeftdäunlle.

WanhurscatiloitcatHErrgsa/kjjttakäthz'
«en pyhydens nmistoxi.

98 Psalmi.
Psalmi.

Sillähänw
ihmeitä.

2 Hänwoita oikialla tädelläns woiton/ jahä«
«ett Pyhälläkäfiwärrellans.
; H«Nra anda tiettäwäxi tehdä hänen m>tu<
dens/Eanssoille anda hän ilmoitta wanhurscaut'
eans.



Pftltari.
Hän »Ulista arlnons ja torudenslsraelin buo«
!lle / caicki mailmanäret näkewät "'t«
alamauttuutta.

, Ihastucat HENralle caicki mailma/weisaM
«Kijttakät HERra candeleilla/ candelella ja

«< psalmilla.
Wastittorwillajaßasunilla/ihastucatHEr»

>l>MCuninganedesä.
»c l Meri pauhatcan ja caicki mitä hanesä on/

man pijri ja jotcaasuwat sen päällä.
O' ,Costttihastucan/jacaickiwuoretolcaniloiset.

,° Herran edesä: Sillä häntulemaataduo-
l» mdzeman/ händuomidzemaanpijrinwanhur«
l' jmidella/ jaEanssat oikeudella.

??.Psalmi.
« MOERra on Cuningas/ että Canssat wapi<
'' HanistuCherubilninpäalle/sen'

WUtahden lijcku«nailma.
i SuurisnHENraZionis/ jacarkiacoickein
lanssain päälle.

'; Kijttäkän sinun suurta ja ihmellistä niliies/
jmpyhä on.

5 Ia tämän Cunwganwaldacunnasa racaste-
ton oikeutta/ sinä annathurscauden/sinä saatat

'

duonnon ja wanhurscauden lacobis.
) CorgottacatH«rra meidänlumalatäm/ ja

'

nimartacat hänen astinlautans juures/Mähän
,
»npyhä.
< Moses jaAaronhänen Pappeinsseas/jaSa<

'

«mel nijdenseas/jocahänen nimensrucoilewat/
, htlucoilitH«rrg/ jahäncuulyeliheitei.



iiz Davidin^
7 Hän puhui heille pilwen padzasta hepidittz
nen todistuxens jatäjtynkl/jotca hän heille audoj
3 HErrasinä oletmeidänlulnalam/ sinacuu!

heitä / sinä Jumalaannoitheille anderi / i<laitit heidän työns.
5 CorgottacatHekrra Meidän In>nalatam/j<
cumartacat hanm pyhällä wuorellans: Sill<

meidänlumalam on pyhä.
,oc>. psalmi.
Kytos Psalmi.

caicki mailma/plil
HLNra ilolla/ tulcat hänen c«sMM wons eteen ihastuxella.

2 Tundecat että H« Nra on Jumala/ bäM
meidän teti/ jaen me idze uleitäin/hancn «lanff»xens jalaituimenslambaixi.
; Mengät hänen portijnstijtoxella / hänenest
huoneisijnsweisulla/ kittätät händsjaylistM
hänen ntmens.
4 SillaH«rra on suloinen/ jahänen armoni
pysy ijancaickisest/ ja hänen totuudenssucncun
nasta silcucundaan.

l?l.psalmi.
Davidin Psalmi.

AHlnä weisan armosta ja oikeudesta/ jast'
non sinulleH«rra tijtoxeu.

z Minä täytän minun» taitawast jatoimeA
sest uijtä cohtan/ jotca minun omani owat/jo
waellanvscolliscstminunhuonesani.
j En menä otapaha asiam.eteeni/ minäwihail
wäärintetiöitä/ jaen salli heitä olla tykönäni.
4 Nurjasydän olcon minusta pois/en minä w



Psaltarl. «9
l»c loca lähimmäistänssala panettele/ sen minä

ttiitan/ en minäkärsi ylpeitä jaröyrkiöitä.
»> Minun silmänä cadzowat vscollisia maan

j>M/ että he asuisit Minun tykönäni/ jaram-
uihurscaitapalwelioita.

>l Petollista ihlnistä en ininäpidä huonesani/ei
ll< ölehteliat menesty minun tykönäni.

Warahin ininä hucutan caicki lumalatto»
,«t maasta/ häwittaxeni caickia pahointeMä
»«rranCaupungista.

'. ,02. Psalmi.l.Ravollisenrucons/coslahänmurehlfanson/ja
hänen walituxensHErran eteen wuo»

l'>i dattä.
g »Erm cultldele minuiirucollxeni/ jä anna mi»

/MIN parcuni tulla tygös.
Klä caswojas »ninlilda peitä / hadasä rallista
ivas lninunpuoleeni/ cosca minä sinuarucoi»
/ nijn cuuldele pian jninua.
Silla uununpäiwäni owat culunetnijncuin
vu/ jaminun luuni ow'at poldttut nijncuin
äle.

Minun sydömenon lyöty ja cuiwcttumtt nijn«
»in heinä/ nijn että minämyös vnhodanmNmn
HMsyödäi
Minun luuni tatisiuwat tuscalla minun lp
mi/ itkemisesi jahuocamiststa.
Minä olen aiwa nijncuinruogonperistäjä

wesa/ minä olen nijncuinHyypiä hawitettyi»
iCanpungeisa.
Minä walwon jaolen nijncuinyrinäinen lin»
»Mon päättä.

I 9 Jo:



9 locapäiwä häwäisewat minun wihollisn ominua/ja jottaminua jylftstelnvat/ wannow» ,rminun cauttani. ,

,O Silläminä Mntuhcauijncuin leipä/ jaj,
coitanminun juoman ittulla. 5Sinunv'hcauxesjawihastähden/ ettäs»,i««
nunnostanut olet japaiscannut maahan. ,
,! Minunpäiwänowatculunetnijncuinlv» !.<
zei ja»ninä cuiwetunmjncuinruoho.
,; Mutta sinä H Erm pysyt ijancaickisest/ jast «

nun lnuistos sucucunnasta sucucundaan.
,4. Nouse stjs jaarmahda Zionita/M am« ..

händä armahta/ ja aica on tullut.
,5 Sillä sinun palwelias halajawatsitärM
ta/ janatisit mielelläns/ että hänen tiwensj< <

talckinswalmit olisit.
,6 EttäpacanatHCna sinunnimespelkäift/j,
caicklCuningat»naan päällä sinun cnnuiaitas.
,7 EttäHLrraralendaZionin/saillnanduhii hnencuuniasans.
l 8 Han käändä idzens hylMyiden ntcousttt
puoleen/ ja ejcadzo heidänrucoustansylön.
ly Sen pitä tirjoitettamau tulewaisille M
cnnnille/ ja seCanssa cuin luodan/ pitä t»M
»nanH«rra.
2° Silla hän cadzele pyhästä corkeuxestans /j<
H«rra nate taiwasta maanpäälle.
2, EM hän cuulefangeinhnocauxet/ja kirwet
ta cnolenmnlapset.
21 EttshesaarnawatH<srranmmtZiönis/j,
hänenkijtostanslernsalenns'



Hsaltari. , ,z»
EoscaCanssat cocondulvat/zalvaldacunnat
lrmpalweleman.
. Hän ntzyryttstiesä minunwoimaMhän'ly<
Mmimmpäiwäni.
Wnäsanoin: Minunlumalanälä minua

»pois minun testi ijäsäni.
l Sinun wuosicautesowat ijancaickisest/ si«
!eletmaan perustanut/ jataiwatowatsinun
Ws.
Ne catolvat/ nwtta sinä pysyt/ne caickl waw
«!vat nijncuin lvante / ne muttuwat nijncuin
ptc/ cosca sinä heitä muuteelet.
Mutta sinä pysyt nijncuins olet/ ja sinun

wtes eiloppu.
! Sinun palweljais lapsetpyjywät/ jaheidän
Äns sinun edesns,nenestywät.

ls).Psalmi.
DavidinPsalmi.

ljtä H«rra mmun sielun / jacuicki nw
U) ta minusa on/ hänen pybä nimens.

Kijtä H T Nraminun sielun/ jaäläv'
hba mitä hywä hän minulle telZlyt on.
loca sinulle caickisynnisandaandexi/ jaM
»da caicki sinunricoxcs.
loca sinun hengespäästäturmeluxesta/ jocg
imcruuna annolla jalaupiudella.
Hoca sinun suus ilollatäyttä/ että sinun nuo«
wvdistettaisin nijncuin Cotcan.
.Hsrra saattaraitille wallhurscauden jaduo»
!«,/ jotcawääryttä tärsiwät.Hän ontiens Mosexelle tiettäwäxi tehnyt/ I«
«lin lapsille hänen mons.

Ii» zsgu^



,;i DaviblN
8 laupiasjaarmollintnonHEßM/tärsiN
nenjaaiwahywä.
9 Ei hän ainarijtele/ eitä wihastu
i o Ei hän meidän jyudcimperast tee meille/ch
costa meillepahain tecoimjälten.
, i <dillä nijn cortia cuintaiwas on lnaasta/a»
dahänannonslysandyänijlle/ jatcahändllpil
täwät.
,!

miestäpahat tecomme.
>; Nijncuinlsci annahta lastans/nijnHn
ratin armahtapeltäwäisians.
»4 Sillä hä» tietä mingäcaltainen teco niec
lemma/ hän umista meidäntomuxi.
' 5 Ihminen on elaisäns nijncuinruoho/ hä>
<ucoista nijncuincuckainentedolla.
, 6 Costatuuli tay sen päällidze / niju ei häntoi
testa/ eits hänen sinnstunnehända ensmgän.
»7 MuttaHcknanannotvloMlwatijancM
sest ijancaickiseen/hänen peltäwäistens päälle/ ji
hänen wanhurstaudens lasten lapstjn.
»8 Nijden tytönä jotcahänenlijttonspitäM
jaajattelewat hänen tästyjäns/nijtä tehdäM
, 5 Hsrra on walmistanutistltilnens taiwch
ja hänen waldacundans hallidzecaickia.
20 KijttatätHErrate hänen Enaelins/ tewi
lewät Sangarit/ jottahänen tästynstoimw
te/ että hänen sanans anicuultaistn.
21 KijttätätHErracaickihänensotawätenÄ
hänen palwalians/jotca teettehänen tahtous.
22 KijttätätHErra caicki hänentyöns / caA
hänen waldanspaicoisa/tijtä minun sttlunH<i>



Pftltari. izz
W4. psalmi.

" litaHErra «uinua sielun / HErra «ni»

> DW line/sinaoletcaunisjajalostipuetettu.
Walteus on sinun waattes / jollas puetettu
!!ti sinä lewitättaiwat nijncuinwaatten.

'" Sinä peität sen päälyxen wedellä/ sinä menei~msa nijncuinratasten päällä/ jakäyt tuulen
, »ttiu päällä.

Siuci teet Engelis tulexi / jasinunpalwelias
iidzewäiscxitulexi.
Sinäjoca maanperustit perustuxens päälle/

. »sninän ijancaickisest.
Snwydellc, sinä händä peität ltincuinwaat-
Mjawedätseifowatwuorilla.
Multa sinun rangaistuxestas he patenewat/
mjylinastsshe menewätpois.
Wueretastuwat ylös jalaxot astuwat alas
ckus'/ johongasheitä pmlstanut olet.

, Määrän sinä panit / jota eihetay ylidze / eitä
cklja maata peittämän. -

z, ° Sinäannat lähtet laxoifa cuohua / mjn että
5 tdtt makein wälidzewuotawat. '
,^, Että caicki eläimet medzäs joisit/ jaettäpe^

»tjanonssammutaisit.
,z l Heidän tylönansistuwattaiwan linnut/ja
„ isertäwatorilla.

,Sinä liotatwuoretylhäldä/sinä täytät maan
lkllnälla/ jonga silläsaatat.
i Sinäcaswatatruohot carjalle / ja jywätih«
listen tarpexi/ tuottaxes leipä maasta.

i j laettäwijna ihmisen sndämenilahutta/ja



H 4 Davidin
hänencaswons caunistu öljystä / ja leipä wch?,
fin ihmisensiMmen.
,6 Että HLrmn puut nestestä taylinä olisit lii
banonin Cedripnut/ jotca hän on istuttanut.
« 7 Siellä linnut pesiwät / jaHaicarot hongil
«lsuwat.
,8 Cortiat wuoret owat lnedzäwohttntM'!>
jatiwirauniot Camnein.
»9 Sinä teet Cuuu wuotta jacalnan/jaAmi»
go tietä lascuns.
20 Sinä teet pimeyden jayö tule/ silloin M
pedot lytiwät,
2, Nuoret icjonit saalista tiljuwat/ jaHM
elatusiansluinalalda edziyät.
2! 3MttacoscaAuringocoitta/nijn heliM
wat jaluolisqns macawat.
2; Nijn mene«»lytzsihminen hänen tyshönsij,
ascareillensehtosen asti.
24 HErracuiu suuret ja monet owat sinunli
smlas ? Sinä oletcaicki taitawast säätänytlj«
maa on täynäns stiuln tawaratas.
25 Tämä merijocanijn suuri jalawiaon/hä
«esätpälllgutcoitistelewat/ setä isoitettäpm!
eläimet.
26 Siellä hahdetculftstelewat/ sijnäwalastt
lat ewat/ jotcastehllyt olet/ leitidzelnän hänefi
27 Eaickiodottawat sinua/ ettes heilleandch
ruanajallans.
28 Coscas heilleannat /nijn hecocowat/

tätesawat/uijnhehywydellärawitan.
23 Jossinä caswospeität/ nijn he hämmäjh



Psaftarl,
h»', «!t/ coscasotat/ heidän hengenspvjs/ nijn he

„cf»wat/ jatomuxi tulewat jällens.
ij, o Sinä lastet sinun henges/ nijn heluoduxi w,
Mt/ jasinä hdistat maan muodon.

g^. HErran.cunHigon ijancaickinen/HExralla.
mielen noudetäsialans puoleen.

!i>! i Haitcadzahta nman päälle/ nijnsewapM
wuorijn/ nijn he suidzewat.

ri« ,j Mil«! weisan H«rralle minun elmaicam/
j«tijtän »mnun Jumalalani nijncauwancuin

ii iillä olen.
la minunpuhentelpa hänelle/ jqminäiha»

H mHE-rrasa.
,j Syndisetmaalda lopeteta» / jalumalatto»

„,, «t ei pidä sitten oleman/ tijtaHErra minM
Uun/Halleluja.

j los. psalmi
jasaarnatcathänen m»

zM? nuns/julistacathanentöitanscanssoisa.
jiBWi Weisatcathänestä jatijttaMhandä/

raitista hänen ihmeistans.,
ä! Riemuitcat hänen pyhästä nimestäns/ ilow
t im nijden si)däl»let/ jotcahändä edziwät.

s KyMät HErra jahänen woimans/ edMt a'
»Mhanencaswons.
<>! Mnistacathänen ihmellisiätöitäns/jotca hän
«lchnyt on/ hänen ihmeitänsjahänen sanans.
i Tecuinotetta Abrahamin hänen palwelians

ii finnen/ te Jacobinhänen walittuns lapset.
/ Hambä on HCRra meidänlumalam/ hs»

» tzomidze caitesa »nailmasa.
' l Hän muista hänen lijttons ijancaickisest/ sa»

I iiij nano



i;6 Davldln
nans/jongahän on luwannut monelle
lesugulle. «,

9 longahänteki 2lbrahamin cansa/ jaseulwel
lanlsaachin cansa. ,
,o Ia sääsisen JacobilleoikwdexiYa Isratlil, n
leijancaickisexilijtoxi. il
i, Ia sanoi: Sinulle minä annan Canaan <
maan/ teidän perimisen arwan.

Costa heitä wähs jaharwatolit/ jamnliccl' >,

laiset hänesä.
»; Ia hewaelsit Canssasta canssaan/ja wald«>
cunnasta toiseen canssaan.
»4 Ei hän sallinut yhtän ihmistä heitä wahin-
goitta/ jainngais Cuningattin heidän tahtens.
,5 Hlkat ruwetco minuu woideltuihin/ jaaltnt
tehkä pahq minun Prophetailleni.
16 Ia häncudzu näljän maan päälle/ja wei ca>>
tenleiwänwaranpois.
, 7 Hän lähetit miehenheidän eteens/loseph or<
jaximyytin.
»8 Heahdistit hänen jalcans jalcapuuhun/ hii«
nenrnumins täydyt raudois maata.
«9 Sijhenasti että hänensananstuli/ jaHEt'
ran puhe coetteli hänen.
2 n Nijn lähettiCuningas japäästi hänen/cans>
säinpäämies tästi hänen lastetta.
2, Ia asetti hänen huonens Herraxi /jacaitm
tawaranshaldiaxi.

Opettaman pääruhtinaillensoma tahtonsl,
jawanheullnillens taito.
2; lalsrael meniEgyptijn/ jalacobtuli >nuu'
calaisexi Hamnnnmaalle.



Pftltarl. lz?
,cl Ia hän andoiCanssans sangen suurest casi

x,/ jateti heitä wätewemmäxicuin heidän wi«
>'»Oftns.

, Hän käänsi heidän fydämenswihaman hä<
lil, m Canssans/ ja he tahdoit juonillahänenpal<

« Hän lähetti Mosexen hänen palwelians/ja
»ownin/jongahänwalidzi.

l!' l? Neteithäuenmerckinsheidänseasans/jahä''
Hihmens Hammin maalla.

»' i Hän andoi pimeydän tulla/jäsen pimeytti/
uiollethe hänen sanoillens cuulelnattomat.

«- > Hän lmlutti heidän wetällswerexi/ jacuo»
, »tiheidällcalans.
,i!° Heidän maans cuohutti hänestänssamma»

M/ heidän Cmttngastenscammioisa.
» , Hän sanoi/ nijn turilat jatäittulit heidän

mnsärijn.
> - Hänandoiratetheillesatexi/tulenlietithei»

mmaallens.
! Ia löi heidän wijnapuuns jaficunapuuns/
>häll särti puut heidän maansäris.
Hän sanoi/ nijn tulit pannat jawapsäiset
lugut.

5 Ia hestzitcaickiruohotheidänmaaldans/ ja
iit mitenheidän maans hedelmän.
i Ia löi caicki esicoisetEgyptist / caicki heidännsiinäisttperillisens.
!/ Ia hän wei heitä hopialla jacullalladlos/ ja
>ollutheidän sucucunmsansyxitän sairas.l Egypti iloidzi heidän lähtemisestäns sillä
«dän pelcons oli tullut heidänpäallens.



Davidin
;() Hän-lewitti pilwem werhoxi /ja tulen Mheitä walistaman.
40 Heanoit/ nijnandoihänmedzäkanattull«j
jg hänrawidzi heitä taiwan leiwallä.
4» Hänawaiscallion/ mjn wesi wuoti sicldH
että otat juoxitcuiwaanerimaayan,
4! Sillä hänlnuisteli hänen pyhä sanans / c>!«
hänAbraha millehäne palwelialles puhunut eli,
4; Ia hän weiCanffans ilolla vlos i jahm»
walittunsriemulla,
44 laandoiheillepacallainnman/ nijnettäh
canssain hywydet omistit heillens.
45 Että he pidäistthänen oiteuttans/ jahäm
lattnskätkisit/ Halleluja.

,06. psalmi.
ljttätätHErr a: hän en hywch

Mp?,! hqnen laupiudens pysy ijalicaickisest.
W^! Cuca taitäpuhua Hsnan suriatii>

tcl/ jaylistä caickia hänentijtettäpia tecojans?
z Auttuat owat jotcakästynpitäwät/ jaam
oikeintekewät.
4 HE Rra muista minua sen armosperast / jon»
gas canssalles luwannutolet / osota meille apus.
5 Että »ne nätisim walittllides menestyxen / jai<
loidzisimett<i sinun Canssans menesty/ jakerscai'
sin: meitälnsillun perimistscansa.
6 Me «im syndiä»neidänljaim cansa/ meteim
lväärin jaolcnlmaollat jumalattomat.
7 Ei meidän IsämtahtonetynunärtaEgyptis
sinunihmeitas / eitämuistanet sinuu suurta la»'
piuttas/ ja"olet meren tykönä tottelemattomati
Nimittäin/ punaisen merentykönä.



Mltari. izy
, Mutta hän autti heitä hänen nimens tähden/
,ijn että hän woimans osotti.
Ia hänphcaispunaista merta/ nijnstcuiwi/

heitä fywyden läpidze/ nijncuinconvesa.
° Ia wapahti heitä nijdentäststä/ jotmheits
«haisit/ jalunasti heitä wihollistens täsistä.
, Ia lvedetvpodit heidän wainollisens/nijntt«
«yxitäneläwäxi jäänyt.
l Silloin he vftoit hänen sancuts/ jaweisaisit
Ämtijtoxens.
z Mutta he vnhotit pian hänen hyHät työns/
tti odottailethänen neuwons.
la he tiehuit himosa corwesa/ja liusaisitlu»

ulataerimaasa.
,s Mutta hän andm heille heidän anomisens/j,lähettiheillätylls/stjhenastiettaheilgoitit.
,i Ia he carcaistt Mosesta wastan lmistl/ Aa»
mitäHErran pyhä wastan.
7 Maa aukeni janieliDathauin / japeittiA«
immin joucon.
>l Iz tulichttyi heidsnjoucoisans/ja lieckipolt-
!>lnnnlattomat.
<!! He ttt wastcan Horebis/ jacumarstt walet«
lmcuwa.
,o Ia he «uutttlit heidän cunnians härjän
«ton/jocayiniäsi)ö.
n Hevnhotitlumalan heidän wapahtajans/
jeca oli nijn sumia töitä tehnytEgyptis.
" Ihlueitä Hanmiumaalla/ jahirmuistatöi<
lipunaisesa merD.
:; Ia Hall sanoi ,eitä hucuttawans / elleiMs«
hs hänen walittms sitä rangaistusta estänyt o.



'»4,0 Davidin
lis/täätenhänen hirmuisuttans/ ettei hän rittt,.
heitä cadottanut.
24 Ia he cadzoitsencarstin maanylon / eitä», 6
sconet hänen sanans.
: 5 Ia napisit heidän majoisans / eitä olletcw
tiaiset HErranänelle.
26 Ia hän nosti tätensheitä wastan/ »naah«
lyödäxens heitäconvesa.
caan / jahajotarens heitä maacundijn.
28 Ia hernhdyitßaalPeorijn/ jasöitcuoll«'
ittenepajumalittcnvhreista.
25 Iawihoitit hänen heidän töilläns / nijn jul>
miftui myösrangaistus heidän secaans.
zo NijnPinehasastui edes/ ja lepytti sen ch
an/ uijnrangaistus lackais.
; i Ia se luettin hänelle wanhurscaudexi / sugu>
stasucuunijancaickisest.
;; Ia he wihoitit hänenrijmweden tykönä/jo
waiwaisit Mosesta pahoin.
z; .

Sillä he saatoit murhelisexi hänen i>M
««ns/ nijn että hän sanoisans exyi.
;4 Eit<, he hucuttanet nijtä pacantlta / nm
H«rra cuitengin heilletästenyt oli.
; 5 Waansecoitit heitans pacanirsecaan /ja e»
pit heidän töitäns.
z 6 Iapalwelit heidän epäjumciitans / ne ylly»
tit heitä pcchennuxijn.
37 Ia he vhraistt heidän poiansja tyttäreni
perleleille.
; 8 Ia wuodatitwiattomanveren / heidän poi>
cans ja jocahe vhraistt Ca»



PsalMl. 141
> namein epäjumalille / nijn että maa weren wi«

' ,<? Ia hieroit heitans omisatöisäns/ja teithuo«
liaöeidantegoisans.

l^NijnjulmistuiHEnanivihaCanssanspäal»
itja hän cauhistui hänen perimistäns.

' lahyljäisnepacanoittentäsijn/ettänewal«
ltzit heitä/ jottaheitä wihaisit.

la heidän wihollisens ahdistit heitä/ ja he
Mettin heidän tättens ala.

' 5;
iit hänen neuwoillans / jahe wähenitpahain te»

' leins tähden.
la hän näki heidän tuscans/ cofta hänhei»

' lmwalituxenscuuli.
45 Ia muisti hänen lijttons/ cuin hän heidänmsans tehnyt oli/ ja catui fitäsuurestlaupiu-
ttstans.
j 6 laandoi heidän arnion löytäcaickein edes/
mn heitä fanginnet olit.

llutameitäHErra»neidänlumalam/ja co<
wmeitä pacanoista / että «netijttaisim sinunpy«

jalehuisim sinun tijtostas.
si Kijtetty olcon HsNM Israelin Jumala/
Pncaickisudesta nijnijancaickisuten/ jasanocan
c»icki Eanssa / Amen/ Halleluja.

-127. psalmi.
OljttMtHLrm: Silla hänonhywä/jahk

laupiudenspysy ijancaickiftst.
! Sanocat te / jottaotetta H<z Nran cautta lu«
»»stetut/ jotta hän ou tuscasta wapahtanut.

3^



»4H Davidin
z Ia jotcahein on maacunnasta toonnut / W
siä jalännestä/ pohjaM aja etelästä.
4 Jottaexyxis waelsitcorwesaun,bitietä/ jati
lsytänet Caupungita asuaxeus.
5 Nälkäiset ja janowaiset/ja heidän sieluns
waipui.

la hehuusttH<lrra heidäntustisans/ jalM
pelastiheitä heidän hädistäns.
7 Ia wei heitä oitiata tietä/ että hemenitasuw
Caupungijn.
8 KijttMn he sijsH«rra hänen laupiudens>
Hestä/ ja hänen ihmeittenstähden/ jotta hänil>
misten lasten cohtantcke.

Että hänrawidzc janowaisensielun / jatäyttä
ispwaisen sielun hywydellä.
,c> lotcaistuwat pilUtisja cuolemanwarjösl
fangitut ahdist»«xes jaraudasa.
~ Että he olit Jumalan täftyä wastan cowcl'
corwaistt/jaolithäwäiftetylimmäisentain.
, i Sentähden täyty heidän sydämens onnetto»
mudellawaiwatta/nijnettä he langeisit/ja eikm»
gan heitä auttanut.
»; Ia he huusit HGrraheidän tustisans/ja hän
auttiheitä heidän hädistäns.
»4 Ia wei heitä pimeydestvlos ja cuolenmn
warjosta/ jasärti heidän sitens^
,5 Kijttätän hesijsHTNra hänen laupiudens
edestä / jahänen ihmeillenstähden / jottahän ih<
Nlisten lastencohtan teke. (salwat.
«6 Ettähän särke wastipotit/ jaricko raulmistt
»7 Hullutjotcarangaistinheidänylidzetäymk
ftns tähden/ j»hoidan syndeins tähdem »että



Psaltarl. »4j
,8 Että heidän sieluns ilgotti caicki ruoca/ ja
saitcuolintautins.
, y In he huustt H«rra heidäntustisans/ja hän
auttiheitä heidän hädistäns.
?,o Hän lähetti sanans japaransi heitä /ja pela»
sti heitä/ettei he wollet.
i» Kijttätän he sijsHCrra hänen laupiudens e«
desi/ jahänen ihmeitäni tähden / jottahänihmi»

.sten lasten cohtan tele.
i; Ia vhratcan rijtosvhri/ ja luetelcan hänen
tecons ilolla.
!; lotca haaxilla meres waeldawat /ja asians
toiinittawatsuurilla wesillä.
'

14 He owat tundenetHErrantegot/ jahanm
ihmeitänssiiwydes.
15 Enin hän sanoi/ japaisutti suurenilman/ jo<
caallot nosti.

,!6 Nijn he menitylös taiwasta cohden/ jams<
nitsywytenaias/ että heidän sieluns ahdistuxest
epäili.

l 2 7 Että he horjuit ja hoipertelit mjncuin jnö"
! punet/ ja ei sillen neuwo tietänet.

»8 Ia he huusitHsrra heidän tustisans/ja hän
auttiheitä heidän hädistäns.
2p Ia hän hillidzicowanilman/ettäallothei'
täns asetit.
;c> Ia hetulit iloisexi / että tyweni / jahän wei
heitä satamaan heidän nuelens jälken.
; > Kijttätän he sijsHErra hänen laupiudens e»
dest/ jahänen ihmeittens tähden / jottahänihmi»sten lasten cohtanteke.



?44 Davidin
; Ia ylistätän händaCanssain seuracun«Hjatijttätän händä wanhimbain seas.
;; Joidenojat cuiwit/ lähtetwuotanmstal«
taisit.
;4 Ettei hedelmällinen lnaa nntan candanui,
heidän puhudens tähden/ jotcasijnäasuit.
35 Ia se cuin cuiwaoli/sen hän tnas wetisexitl.
ti/ ja cuiwan»naan wesilähteixi.
;6 Ia asettisinne isowaiset/ walmistamanft,
l,enCaupungita/ josahe asuisit.
; 7 Iapellot tylwäisit/ jawijnapuita istutaist
ja»vuosittain hedelmän saisit.
z 8 Ia hansiunais heit / enändäckan sangen hei
Ms/ja andoiheille paljo carja.

Jotcaalasipainttut jasortutolit pahM
jotcaheitawaatinetjawaiwannetolit.
42 Costa ylöncadze päämiesten päälle wuM
tettu oli/ jacaickimaa exyxis jaautianaoli.
4 > Ia hän warjeli töyha radollisildesta/ja enän
sihänen sucuns nijncuiu lauumn.
4! Näitä wanhurscat natewät ja iloidzcm
ja jocainenpaha sun p itätukittaman.
4; Cuca on taitaua /ja näitätatte? Nijn hea
staidzewat cuillga monet hywat tegot H«M
osotta.

loz.Psalmi.
».PsalmiDavidin weisu.sANmala / »ninunsydämen on walmis / nm<

ZMweisan jatijtän/ jamyösminun cunnian.
5 NousePsaltarijacandele / minälwuseuW

rahin.
4 Sinua HErra minätijtän Canssain stas w
nä weisan sinulle tijtost sucucunnisa.



PMari.Sillä sinun annos vlottu nijn lewiäldä cuinl
limsou/ jasinun totudesnijn lewiälds cum
ilwettäywat.
Corgota sinuas Jumalataiivanylidze/ jaD
mcunniao caitenmaan ylidze.
Että sinnnrackat ystäwäs wapaxi tulisit / au>
leijallatädellas/ jacuuldele lNinua.
lulnala puhu hänen pyhäsäns/ siltä minsi«
idzen/ ja jaanSichemin / ja«nittanSuchotin

, Gilead on minun / Manasie onmyösminunl
lTphrailn on minun pääni wätewps/luda oit
munpäälniehen.
°Moab on minun pesinastian/ minä weny«
ÄteugäniEdomin päälle/ Philisterin ylidze«s ihastun.
„ Cuca wienunnawahwan Caupungin? Cu«
wie minuaEdomijn?
>l <3tlös Jumalasitä tee? loca meitä heiM«oletpois. Ia ttmenevloslumalameiM
>; Saata meille apua tUstisam.- Silla ihmi»len apu on turha.
i lumalasa ,ne teem vrhollisia töitä / ja hän
ckemeidän wiholliscm alas.

,!<
.

l. Davidin Psaluiiedelläweisattcha.
. llnllun tijroxen/älä waickeuc.- S»l >

!«Mlä he owat heidänlumalattolnan japetiä-
M'wnisen suuns awannet Minua wastan /

,i «lnnt lninua wastan wieckalla kielellä-



146 Davidin
z Ia he puhuwat alati myrKMsest minua w
sian/ ja sotiwat minua wastan illnansi)ytä.
4 Että minä heitäracastan/owat he minua !w
stau/ nmtta minärucoilen.
5 Heosottawatminulle paha hywän edestä/j<
wiharackauden edestä.
6 Aseta Jumalattomathänen päällens /ja p«.
tele seisocan hänen oitiallatädelläns.
7 locahänenssijtä sanasta opettäanda/ sene«
läntä olconlumalatoin/ jahänenrucouxensel<
consynd».!
8 Olconhänenpäilvänshattvat/ jahanmlW
tansottacon toinen.
,9 Hänen lapsensolconorwoit/ jahänen eMi
denslesti<
l o Käytän hänen lapsens culkiana/ jakerjM
jaedzitän elatuxensradollisudes.
,» Caicki mitä hänellä on corcorahainenoM
eon/ jamuucalciisetrepitän hänenhywydens.
,2 Mön kengän hänelle hywä tehtö/ eitä M
tän armahtaco hänen orwojans.
,; Hänen sucuns slcon hawitetyt/ heidän ni'

»4 Hänen Isäns pahat tcgot tulcon muWi
Herran edes/ ja hänenäitinssyndi ei pidäp>!'
hittämänpois.
»5 Olconne alati HEprancaswon edes / jähw
tucon heidän «mistonsmaan pääldä.
> 6 Ettei hänellä ensingän laupiutta ollut/waa»

jaköyhä/ jamurhellistaW'
paxens.
»7 Ha häntahd«ikirousta saada/ sen myösM
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Anelle tuleman/ eihän tahtonut siunausta/sen,

myös hänestä cauwas ercaneman.
wa, »l Ia hän, puki kirouxel, päällens nijncuinpai»

tons / jase meni hänen sisällyxijns nijncuin wesi/
, j<!hänen luihins nijncuin öhy.

Se olcon hänellä nijncuin waate / jollahän
'«> mhotan/ janijncuin wvö/jolla hän aina id«

Mwyöttä.
11. l° AiwanaintapahtitconheilleH3rralda/jot«
el< «owat minua wastan/ japuhuwatpahommi»

»un sieluani wastan.
ir< u Mutta sinä Hsrra/ HErra ole minun can»

ftni sinun nilnes tähden / sillä sinun annos on
w «un turwan/ pelasta Nlinua.

n Minäolenköyhä jaradollinen/ minun si)da-
»« w» o nsärjetty »ninusa.

lz Minä menen pois nijncuin wario/ jocaaje-
>i< un pois/ japudisteta»! vlos nijncuil,cascat.

Minun polweni owat heicoi paastosta/ ja
i« niiml lihan on laiha/ja eiole ensingen lihawutta.

'.5 Iaminun täytä olla heidän pilckans/ cosca
:« Auta »llinua HErra »ninun Jumalan/auta

>i oiiiluasiuun annos perästä.
l? Että he tundisit sen sinunkädexes/ jaeväsi.lilliHErrasenteet.

c< Costa he sadattawat/nijn fijua sinä/ cosca hi
cmawatunnua wastan/nijn tulcon hehapiäan/

,< mutta sinun palwelias iloitcan.
!'!? Olcon minun wainollisenihawäistyMäMe»

Aut / jaolcon häpiallens wechotut nijncuin ha«
»mella.
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z o Minä kijtsn suuresiH srraminun suulanj,
jaylistänhandämonenseas.
z» Silla hän ontöyhän oikialla MM /NM»ms handa nijsiä jotcahänen sieluans duolnidz^
lvat.

«<, Psalmi.
sanoi minunHEnalleni: Istu uij.

MMMnnn oitiallekädelleni / sijhenasticuinIN,.
MWncl panen sinun wihollisessinun jalcnis
astinlaudaxi.
2 H«rra lähettä sinun waldacUn»laswaldM
Zionista/ wallidze sinunwihollistesstas.
z Sinun lvoitostas sinun canssasmielellänssi'
«ullevhra pohisä caunistuxisa / simen lapses syn<
nytttänfinuttenijncuin caste aumruscosta.
4 H «rra on wannonut /ja ei cadu sitä/ sinä oltt
Pappi ijancaickisest / Melchisedechinsaädynjäl»
ken.
s Hän wwmidzepacanoitten seas/ hail teke sw
»et tapot/ hän muserta suurdm maancnndai»
päät.
7 Han juoojastatiellä / stntähdmcorgotta hän
päans. ,

m.psalmi.
Halleluja.

AHlnä chtän H«RM caitesta siidämeMhurscastenne,lwos jasenracunnasa. "

2 SuuretowatHErrantegot/ jocanijstäoitll
waarin/hanellc, onnijstäsula riemu.
3 Mitshän asetta se on cMnialinen ja jalo / j«l
hänen wanhurscaudensPysi) ijancaickisest.
4 Hän on säätänyt ihlneittells muiston/ armel-
chleujg laupias H«rrg. z
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Hänandaruan pelkäwsisillens/HHn muista!i'D,,sijancaickistst.
Hän anda ilmoitta canssallens wakewydenj

~,, «got/ anbaxeils heille pacanain perimisen.
' Hänen tatens tegot o»nat totuus ja oikeus/
M hänen tästyns owat toilnellistt.

„,, z Ne pyftwät wahwanaainajaijancaickisest/
jatapahtuwatvstollisest jacohtullisest.

>jZ 5 Han lähetti callssallens lunastuxen/hsn lupa
Mn lijttons pysi)Män ijancaickisest / pyhä ja
hirmuinen on hauen nimens.
<o HE Uran pelco ontaidon alcu/ se on hyws
mmärrys/ jocasen peräsi tele/ hänenkijtoxens

n. Mjyijancaickisest.
Halleluja.

DMUtuas sn se cuinpeltäHEna / jocaha.WMnen kästyjäns sangen himoidze.
Mlls/hurstastenjugutsiunatan.
z Rickausja ntnsausou häuen huonesans/ ja
jnnenwanhurstaudens pysi) ijancaickistst.
4 Hurscaillecoittawalteuspimeis/ arlnollisel'loi laupialda jawemhurstalda.
i Autuas on se cuin laupias on/ jamielellans

,j laina/ j« sowittanijnasians ettei häntenengan
ttewäärytta.

z 6 Sillahänpysi)jjancaickistst/eiwanhurfcasi''
lmansvnhoteta.

z? CostarangaMstule/mjn eihän pM/hänen
Wmens vscolda lujastiHErran päälle.

/ l Hänen ftdämenson wahwistettu jaei peM
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sljhenasti cnin hän näte ilonswihollisistans.
9 Hän hajottu jaandawaiwaisten/ hänen wan<
hurscaudenspysy ijancaickisest/ hänen sarweni
eorgotemncuunialla.
,o lumalatoinuake sen janärkästy/ hän M.stele hambaitansja näändy/ silla mitällOWlattomat halajawat/ sttyhjäxitule.

N), psalmi.
Halleluja.

»>>liat/ tijttätät HErran Nime.
2 Kijtetty olconHErranNinn/ nytjaijancaic»
tisest,,
z Auringoncoitostahänen lastennsensasti / el«
con HErran Nimikijtetty.
4 HERra on corkia ylldze caickeinMannin/ j<,
hänen cunianskäy nijn lewiälda cuintaiwason.
5 CucaonnijncuinHErrameidänlumalam?
loca nijn asu?
6 Ia cuitengin cadzo alimmaisia/ taiwasaj«t,
maasiu
7 loca köyhän tomusta ylendä/ ja waiwmstn
logasta corgotta.
8 Istuttaxens händä päälniesten siwut, / jaP

, «mencanffans päälniesten siivuun.
9 loca hedellnättölttät saatta huoneseen asuM
että hänrie,nustxa lasten äitixi tule/ Halleluja.

»4. psalmi.
./yUm Israel Egyptist läxi / Jacobin huone

canssasta.
2 Nijn luda tuli hänen pyyäxens/ Israel hä»
mnwallaxenK

iM ZSe».
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. Sen meri näki japakeni/lordani palais ta»

.. «Min/
' Wuoret hyppäisit nimcmnolnat/lacuckulat

nijncuin nuoret lambat.
) Mika sinunoli meri / ettäspakenit ? Ia sincl
Drdani/ ettäspalaisit tacaperin ?

''l«z Tewuoretettä te hyppäisitte niMuinoinat/
ttwckulat nijncuinnuoret lambat?
/ Herran edesäwapisinma/lacvbinlumalan

, edesa. (wesilähtexi.
l! locacalliot muutta wetisiximerixi/jatiwen

,is. psalmi.
M»tzl meilleHENra/ eimeille/waan sinun

, anna cunnia / sinun aru;os ja
tähden.

l Mixi pacanat sanowat: Cusa on nyt heidän
lumalans?
z Mutta meidän lunmlam on taiwasa/ mits.^
Unäns hän tahto/sitä hänHe.

Waan heidän epäjumalans swat hopin ja
culda/ihmistenkäsillä tehdyt.

' (ei näe.
5 Heillä on suu jaeipuhu/ heillä owat silmät ja
6 Heilläowat corwat/ jaei cuule/ heillä owat
sierametjaeihehaista.
7 Heillä owat kädet jaeirupe/ heillä owat jalat
jaei täy/ jaeipuhu heidän curcustans. , , -

l lotca nijtä tekewät/ he owat heidän
sens/ jacaicki jottaheihin vscaldawat.
6 Mutta Israel toiwocanHErran päälle/ hän
on heidän apuns jatilpens.
»° Aaronin huone «iwocatHsßran päälle/
han on heidän apunsja tilpens.
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~ lotca H«Rw peltawät toiwocM myös
HErran päälle / hän on heidän apuns jatilpens.
, HErra »nuista meitä jafiuna meitä/hän si».«alsraelin huonen/ hän siuna Aaroninhuoncu.
,; HänsiunanecuinHTrrapeltawat/Mpie,
net että suuret.
»4 HENM siunattonteitä enämmin jaeM».
Mn/ feitä jateidän lapsian.
15 Te oleuaHErran sinnatut/ jocataiwanZ
Man on tehnyt.
, 6 Taiwason coconansHsrran/mutta maa»
pn hänihmisten lapsilleandanut.

, «7 Cuollet ei taida sinua H«rra tijttä / eitäl«
jotcamenewät alas hiljaisurcen.
, 8 Mutta me tijtäm HCrra/hamast nyt jaijan»
caickiseen/Halleluja,

ns psalmi.
nnnaracastan / ettcl HTrra muldel»

minunrucouxmi änen.
Että hän corwans callisiammunpM

z Cuolemgn pa«latowat minunpijrittänet/ia
helwetill.lhdistuxetowat minun löytänee/ mins
fulinpaiwaanja tuftall.
4 Mutta minsrucoilenHEnan Nime/O
ra pelasta minun sieluli.
5 H Crra on armollinen jaoitta/ jameidän Iu«
nmlam on laupias.
6 HErra han tätke yxzkertaiset/ eninminä »M
caisin alla/ nijnhän minua auttu.
7 Ole nyt taas rauhas minun sichm: SM
H HNK teke hywM silmlle»
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l Silla sinä olet minun sieluni rewäifnyt pois

s. cuolemast/ »ninun silmänikyynelistä/minun jal«
„> sssnicolnbastuxesta.

MinäwaellanHEnan edes/eliwitten maasit.
, Minävscon/ semähden minäpuhun/ mutta
ina sangen waiwatan.

<i Minä sanoin hänunastyxesäni/ caicki ihmb
sltowalwalehteliat.
,l Cuinga minä maxan H«rralle caicki hänen
tzwättecons/ jotcahän minulleM?
>; Minä otan sen autualisen, caltin/ jasaarmn
H«rran Nimen.
>4 Minäinaxan lupauxeniHEltmlle/ cailM
hänen canMnsedosä.
,5 Hunen pyhainscuolema on callisHCNan
edesa.
<6 OHTrra minäolensmnnpalwelias/ sinun

poica/sinä olet »ninu sitenirewäisilyt ricki,
i/ Minä vhran sinulle tijtosta/ jaH«rranNi-
inesaarnall.
>« MinämaxanHEßralle lupauxeni/ eaiken
hänen canssansedesä.
><> HErranhuonen esicartanoisg/ testellä sinua
Icrusalun/Halleluja.

I «?. psalmi.
ljttakät H C nm caicki pacanat/ ylistä»

UM tät häudZ caickicanssa.
Silla hänen nrmons jatotudenson

ipounallinm meidän päallcmijancaickistst/Hab
hlujq.

lch.Psalmi.
Kv HW
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- Sillahän onIMZ/j,M H 5 hänen hywydenspysy ijancaickisest.

Sanotan Israel < hänen hywydeiii
pysy ijancaickisest.
z SanocanAaronin huone/ hänen hywydm
pysy ijancaickisest.
4 SanocancaickijotcaHErmpMwät/häW
hywydens pysi) ijancaickisest.
5 Tustisani minä HENmrucoilin / jaHma
cuuldeliminua/jalohdotti minua.
6 H«rra on minuncansani / stntahden en »M
peltä/ »«itä ihnnsetminuntekisit.
7 HssnaonminnncansaniauttamasminuG
minä tahdon nähdäiloniminun wihollisistani.
8 Parmnbi onvscaldaHENran päälle/ tui»
luotta ihmisijn.
9 Paralnbi on vscalda HErran päälle / cm
luotta päamiehin.
,9 Caicki pacanat pijrittäwät minua/ nnM
H«rranNimeenminäheitälyönmaahan.
, i Hepijrittäwät minun jocacurilda/ multa
HErran Nimen minäheitä lyönmaahan.
,! He pijrittäwät lninua nijncuin kinmlaisttl
jahe sammmvat nijncuintuli oriantappuroM
niuttaH«rmnNimen minä heitä lyön maahan.
, z Minua sysätan langeman/ mutta HERw
auttannima.
,4 HENw on minun wätewyden/ ja minm
Psalmin/ jaonlninunauttiuden.
»5 Ilolla weisamn woitosta wauhurscasien m»
joisa/ HErran oitia tssi saawoiton.
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i<! ,6 HEnanoikialäsioncorgotettu/HEnanoi«

tiatäsisaawoiwn.
>«' En minacuole/waanelän/jaHErrrante»

coja ilmoitan,
i,z KylläHERra minua curitta/waanei hän

»liima cuolemalleanna.
» Awatcatuunullewanhurscaudenportit/m^

«un sisälletäydaxeni/ tijttälnän HErra.
> w SeonHLrranportti/wanhurscatsijtätsy«

, wät sisälle.
l n Minä kijtän sinuaettäsminua nöyrytit/ja

mitit minua.
n Sekiwi jongamkendajttt hyljäisit/on tullut
litlmakiwexi.
l z 'HEr:alda ston tapahtunut/ jaon ihmt mei»
iänsilllmimedesä.

Ta,nä onsepaiwäjongaHEeratete/ iloit-
min jariemuittam hanesä.

O HErra aum/O HErra anna menestys.
Kijtetty olconse jocatule HErranNimeen/

m siuna»lteitä HErran huonesta.
:/ HErra on Jumala jocameits walista/ cau«
nistacatjuhla lehdeillä / haman Altari»» sarwein
osti
:3 Sinä olet minun Jumalan/ jammä kijtän
sinua/ minunlulnalan/ sinua minäylistän.
:? Kijttäkat HErra: Silla hän on hywäija
hänen hywydens pysi) ijancaickisest.

«?. Psalmi.MNtmt owat ne cuin wiattomasti cMwat/
ja jottaHErran laisi» waeldawat.

l Autuatowat ne jotta han<ntodistuxianspi'
tswät
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pitäwat/ jacaitest sydämesi hclnda edzilvat.
z Sillä jotcahänen teisäns waeldawat/ ei hl
tee mitänpaha.
4 Sinä olet käskenyt pita wisust silNlN kyftP.
5 Josta minun elämän pidäis sinun oiteuttas!
täydellä todelle.
6 Losca minä ainoastans cadzon caickiasinm
Wtyjäs/nijn en minätule häpiään.
7 Minä tijtän sinua oitiasta si)dämestn/ eW
opetat minulle wanhurscaudes oikeudet.
8 Sinun oiteuttas minä pidän / älä minua ikä'
nanshyljä.
5» Cuinga nuoruminen waelda nuhtettsmast
hänen teisäns? Costa hän idzenZ täyttä sinunst<
nas jällen.
,o Minä edzin sinua caitest sydämestäni/ala sal»
liminun exyä sinuntastyistäs>
, i Milläpidän siMmesäni sinun sanas/ etten

sinua wastan.
«i Kijtetty olco sinä H<sRra / opeta minullesi'
m»n oiteuttas.
,; Minä luettelen huulillani caicki sinunsuus
viteudet.
»4 Minä iloidzen sinun todistuxesteisa/ nijn»
luin caickinaisestarickaudesta.
«5 Minä puhun mitästastenyt olet/ jacadze<
leu sinunteitäs.
»6 Minä halajan sinun oiteuttas /ja en vnhod^l
slnnnsanojas.
»7 Teehywästipalwelialles/ että miuä eläisin
ga sinun sanaspidäisin. (laistas.
, 8 Awa minun silmäni/ nätculän ihmeitä sinun

'9 M
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.p Minä olen wieras nman päällä/ älä peits
muwldatästyjäs.
lo Minun sielun on muserrettu rickiikäwöidze"
Ujsest/alatisinun oitendes jälten.
l, Sinärangaistt corjat/kirotut oivat ne cum

poickewat.
« 'Käännä minusta pois pilcka jaylöncadzez
Sillä minäpidän sinun todistuxes.
l; Istuwat myös päämiehet japukuwat lni»
im wastan/ mutta sinunpalwelms puhu sinunBeudestas.

Sinun todifluxiasminähalajan/ neowah
minun nmwonandajani.
lsMinun sielun tomusamaca/ wirgota minua
sinun sanas jällen.
l<l Minä luen minun tietäni ja sinäcuuldelek
minua/opeta minullesinun oikeudes.
«7 Nnnvo minullesinuntästyis tie/ nijnminZ
puhun sinun ihmeisiäs»
lj Nijn minä,suren/että si)dän sula minusa/
whwista minua sinun sanas jällen,
l? Käännä unnusta pois lväärä tie/ jasuomi"mlle sinun latis.
;° Totudentien minä olenwalinnut / sinunoi-tmdes olenmilläasettanut eteeni.
z> Minä mpun sinun todistuxisas/HErraälsMlninuahäpiääntulla.
;l Coscas »ninunftdämeni wahwistattnijnmi"
«sjuoxen sinuntästyis tietä myöden.
;; Opeta minulleHckrra sinunoikslldestie /et'
O«lins sen loMm asti kätkisin.

34An-
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Z 4 Anna milwlle ymmärrys/ tatkeäxen sinu«
lakias/ japitäxen sitä coco si)da,nesäni-.
35 Wie minua sinun tästyispolgulle.- SD
nijhin lninä halajan.
36 kallista uunun ftdämen sinun todistuM
ja ei ahneudenpuoleen.
z 7Käännä nunun sillnäuipois cadzelelnasttur.
ha opiMsta/ waan wirgota unnua sinuntiehes.z 8 Anna palweliaslujasti sinun kastyspittsi»
nun sanastähden/ että minä sinua pettäisin,
z? Käännä mmnsta pois se pilcka/ jotaminj
pelkän/ sillä sinun oiteudes owat suloiset.
40 Cadzo/minä pyydän sinunkastyjas/ wirg<«
ta minua sinun wanhurstaudellas.
41 HERra/ anna annosminulle tapahtua / <l<
nun apus/ sinun sanas jälkem
4! Että minawoisin wastata minun pilckaitll»
ni: Silla minäluotan idzenisinun sanaas.
4; Hlä suingan ota totuden sana pois minu»
suustani/sillä mjnätoiwon sinun oitmttas.
44 Minä pibänalati sinun lakis/ aina ja
caickisest.
45 Jäminä waellan ilosa/ sillä «tina edzinsi'
Uuntästyjäi?.
46 Minä puhu sinun todistuxistas Cltningä»
stenedesä/jaenhäpe.
47 Ia lninä halajansinun tästyjas / joitannni
racastan,
48 Ia nostan kasiani sinun Myihisi joitami,
näracastan/ japuhun sinun oikeudestas.
4<> Muista sinun sanaspalwelialles/ jotasiM
annoit lttinuntoiwo.

-, l°M,
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„ W Se on minun tllrwali minun waiwasimi/
M sinun sanas wirgotta minun.

,i Corjatirwittelewät minna sangen/enininä
smtähden sinun laistas poicke.

j Hsrra/ cuin minä ajattelen/cuinqa sinä ma»
junanalgusta duolninmitolet/ nijnminä lohdu»
Mi.
); Minä si)tyn Jumalattomaintähden/ jotm
sinun lakishyljäwät.

Sinun oikeudesowat minun wejsuni/ l»i»
wnwaelllchenihuonesa.
j 5 HErra/ minä ajattelenyNä sinun Nimrs/
jzpidänsinun latis.
ji Seolisminuntawaran/ ettäwina sinunka»
ftspidaisin.
5/ Minä ole» sanonut: HERra/seon minun
Uimiseni/ että minäpidän sinunties.
?8 Minärucoilen sinun caswos edes täydestsi)»

5p Minä tutkin minun tietäni/jataannän mi»
nm jalcanisinun todistustespuoleen.
<l° Minäriennen ja ell wijwy / sinun tästyjäs
pitämän.
<l« lulnalattomainticuriraateleminua/mut»
tttn minävnohda sinun lakias.
il Puoli yöstä minänousen sinuakijtamän / si-nun wanhurscaudes oikeudentähden,
iz Minä olen heidän puolellans jotca sinua pel»
Wät/ jasinun tästyjäs pitäwät.

HENM/ maaon täynäns sinunhywyttäsi
<stta minullesinnnoikeutta?.



65 Hywästi sinä teet HERM Mun palwM
cohtan/ sinun stns jälten.
66 Opeta minullehywiä tapoja/ja taito: Sil»
la minävston sinun tästys.
67 Ennencuin minä nöyrytetti»/ exyin minÄ
mutta nyt minä pidän sinunsanas.
68 Sinä elet tzywä jarunsas/ opeta Minullesi.
nunoikeuttas.
69 Corjatajattelewatwalhen minun paälleuij
mutta minäpidäntäydest sydämesi sinuntästys.
70 Heidän si)dämenson paxu nijncuinrasmf
muttaminähalajan sinnn latias.
7 1 Setelpa minulle ettäs minunntzyrytit /

minä sinun oikeuttas oppisin.
7 l Sinun suus lakionminulle otollisembi cuin
monda tuhatta cappaletta culda jahopiata.
7; Sinun tätesowat»uinun tehnet jawalmi»
stanet/ anna unnulle ymmärryst oppiaxem si»
«unIMM.
74 lotca sinuapeltäwät/ ne minun nätewät j«
iloidzewat/ sillä minätoiwon sinunsanaas.
75 HErra minä tiedän sinun duomiosoitiaxi!
jasinä olet minuavstollisest nöyryttänyt.
76 Olcon sijs sinun armos minun lohdutlixeni
mjnntinspalwelialles luwannutolet.
57 Anna minullesinun laupiudes tapahtua/ et<
ta minäeläisinSillä minähalajansinun latias.
7» Josta corjat häpiään tulisit/ jotca minm
painawawlaswalhellans/ mutta minä puhui»
sinuntäffyistäs.
79 Josta ne tulisit minuntygöni/ jotca sinw
HeMwgt/ jasinun tod. istuxes,tundewat.
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, z» Olcon minun siMmen toimellinen sinun ei»

Msas/etten minähäwäistäis.
< z. Minun sielun itäwöidze sinun auttuuttas/
' ,„,!,« toiwon sinunsanaspäälle.

~ l> Minun silmäni hiweldywät sinunsanas jal-
ojasanowat?Coscas minua lohdutat?

- l. Sillä mmc, olen nijncuinuahcasawus/ en
,Wli vnohda sinun oikeuttaa

, Cuinga cauwan sinul»pallvelias odottg? Co»
Wdnomidzetminun Wäinöjäni?

, 5 C«rjat minulle cuoppia caiwawat/ jottaei
tle sinun laisperästä.

, ii Cqickisinunkästysowatsulatotuus/newal»
minnawaiwawat/ auta minua.

l? He olisit juuri lähes minunmaan päälle huc«
!«<tanet/ mutta en minä sinun tästyjäs hyljänyt.
ll Wirgota minua sinun armollas/ että minä
Misinsuustodistuxet.
h HEtra sinunsanaspysi)ijancaickisest/ nijn
Mldäcuintaiwason.

Sinuntotudespysy sugusta sucuun/ sinä pe«
Hitmaan/jastpysi).
fi Sepysi) jocapäiwc!sinun sanas jälten-Sil»
!<icaickitäyty sinuapalwella.

Ellei sinun latisolisollut »ninun lohdutu»
fn,/ nijn minäolisinradollisudesani huckunut.

En minäMnänsiouohda sinun tästyjäs / sil«
linijllä sinä minua lohdutat.

Sinun minäolen/autta minua : SilläM
«iltdzin sinun tästvjäs.
'i Jumalattomat minua wartioidMat yu«

i MM



,s» Davidin
cuttaxens/ lnuttasiunn todistuxestasmjnä M
waarin.
z>6 Caikista cnppaleista minä olen lopun Hnyt/ mutta sinun tästyspysywät.

,

97 Cuinga minäracastan sinun latias? I««.
päilvä »ninci sljtcipuhun.
5» 8 Sinateit minun taitawammaxi l^styiD
cuin minun wiholliseni owat: Sillä se on!»,.
nuu ijancaickinentawaran.
9? Minä olen oppenembi cuin caicki minune>
pettäjäni: Sillä fitMiNodisturesowatmim
puheni.
, oc> Enämmän minäymmärrän tuin wanhm<
»nat: Silla lninäpidän sinunMyjäs.
»oi Minäwäldänjalcamcaitista pahojstatei»
stä/ ettämins sinun sanaspidäisin.
»oi Enmmäpoickesinunoiteudestas: Silläsi»
nä opetat minua.
,c,; Sinun sanas owat minun fnulleni M
tiammat cuinhunaja.
>O4 Sinun sanas tele minunymmärtäwäW
sentähden minä wihan caickia wääriäteitä.
,05 Sinun sanas on minun jalcaini tyntil»!
fa walkeus minunteilläni.
,26 Minäwannon japidän / että nnnä smm
wanl)urscaudes oikeudetp itätahdon.
,07 Minä olensangen waiwattn/ HErra iB
gota nmlua sinun sanasperästä.
,c>B Olcon sinulle H«rraotolliset lninllnsuu»!
mielisttvhrit/ jaopeta mi:mtte sinul» oiteudes.
,c> 9 Minärannan alati minun sieluani minu»
täsisäni/ ia en vnohda sinun latias.



Psalmi. jtz
„olumalattomatwiriuäwätminullepaulat/
„mtta en minä exy sinuntästyiftäs.

>, ,ii Sinun todistuxes oivat minun jjancaicki»
Mlimistni: SllläheowatmiyunsydämM

i,, liMUt.
~ i Minäcallistan nsinun sydämeni /tekemän

ij sinunoiteudes jälten/aina jaijancaickisest.
!i< „; Millä wihan wieckaita / jaraccl»

Msinunlakias. V
?- , Sinäolet lllinun warisluxen jakilpen/mi»

»ätoiwonsinnnsanas päälle.
„5 Poitttcat ulinnsta ttpahanelkistt/ mins

>, Mnminnnlulnalanitäst»)t.
,16 Tukeminnasanallas/ettälninäeläisin/ ja

i, Danuaminuntoiwoni wilpistettä.
,</ Wahwista ininua'/ että minäautetuxituli»

i, D nijn»ninähalajanalatisinunoiteuttas.
»8 Sinätallat alas caicki jotta sinun oiteudi'

> D horjuwat: Sillaheidän wietellyxens on su<
lllwcllhc.

hcitätpois caicki jumalattamatmaan
fUldä nij ncuin logan/ sentähdenminäracastan
huutodistuxias.
n° Minä pelkän sinua/ nijn että minun ihon
>mise/ jawapisen sinunduomiotas.
>n Minä otan waarinoikeudesta jawanhur"
snudesta/ älä minuahyljä nijlle/ jotta«ninullk
<ll Wasiapalivelias edestä jalohduta händä/
»lteicorjat tekis Minullewätiwalda.
"; Minun silmäni hiweldywät sinun <iutun«
Kiperän/ jasinun wanhurscaudes sanan jällM



,64 Davlbl»
,!4 Toimitit sinun palwelias cansa sinunamosperästä/ jaopeta minulle sinun oiteunas.
«5 Sinunpalwelias minä olen/anna minull,
ymmärryst / ettäminä tundisin sinun todistuxei,
«:<5 Jopaaimon että H<lrrasiehen jotatintt»
tis/ he owat sinunlatis särkenet.
,!/ Sentähden minä racastan sinun kästyD
enä cuin culdai japarasta culda.
,18 Sentähden minä pidän wisitst caickia sinm
tästyjäs/mins wihancaickiawääriäteitä.
,2 9 Ihmelliset owat sinuntodistuxes / sench
dtnminun sielun ne pitä.
,; o Cuin simmsanas julistetan/nijn se ilahut»
ta/ jaandayxiterraisilleymmärryxen.
,;, Mins awan suu«li jahuocan/ sillä lninäh«<
lajan sinun kästyjäs.
,; 2 Käännä sinuas minunpuoleeni ja ole M
nulle armollinen/ nijncuinsoltt uijlletottunu»
tekemän/ jotcasinun nimesracastawat.
,; z Anna minun käymiseni olla wahwanas»'
nasas/ jaäläanna wätiwallannunna wallica.
, ;4 lunasta minuaihlnisten wätiwallasta/nP
mins pidän sinun tästyjäs.
»35 Watista sinuncasivos palwelias päälle/j»
opeta »ninulleoiteudes.
»;6 Minun silmäniwettawuotawat/ ttteis»'
nunkästyjäs pidetä.
,; 7 H«Rra sinä oletwanhurscas/ jasinunft
nasonoitia.
,; 8 Sinä olet wauhurscaudestodistuxet/jatt'
tudenwisusttästenyt.
»zz> Minäolenlähessurmaxenik!jwanmltlet>



Pftltari. ,6;
«minun wiholliseni owat sinun sanasvnhota»
«et.ll< Sinunpuhes on sangen caeteldu/ ja sinun

« lolweliassenrackanapitä.

Mävnohda sinun tästyjäs.
'i,4l Sinun wanhurstaudes on ijalltaickinen

Mhurscaus / jasinun latis on totuus,
n Ahdistus ja tusca owat minuun sattunet/

wtta minähalajan sinun tästyjäs.
)< Sinun wanhurstaudes todistuxet owat

Mcaickistt / annaminulle ymmärrys / nijn ,ni»
l' «»elän.
,j 5 Minä huudan coco si)dälnestäni/ cuuldele
Hwa minua/etts minö sinun oiteudespidäisin.
,46 Sinua minähuudan/ auta minua/ ettämi»
Hnuntodistuxes pidäisin.,s 7 Warahin minä ennätän jahuudan/ sinunWs päälle minätoiwon.

l Warahinminäwalwon / M «nnäpuhui»
Minunsanoistas.

' Cuuldele minunanen sinun armosperW
H«rra/wirgota minua sinun oiteudes jälten.

l <)° Minun pahanellisetwainoMeniearawat
Meni/ jaowatcaucana sinun laistas.
's' HERM/ sinä olet läsnä/ja sinun tästyS o»
Wsula totuus.

Mutta minäsenaicatiesin/ettasinäoletsi»wn tobistuxes ijancaickisestperustanut.
'); Cadzo minunradollisuttani/ japelasta mi»

autta minua/ sillä embä minä vnohda sinun
«iij »s?T«i.



»66 Davidin
»54 Toilnita minunHyn japäästä minua/lvw
gotaminua sinun sanas cautta.
,55 Auttuuson caucana Jumalattomista/sil<

fä eihekottele sinun oikeuttas.
,56 H«rra/ sinun laupiudes on suuri/ wirgoto
minua sinun oiteudes perästä.
, 57 Minunwainojani jawihollistlii owatnw
da/ mutta e» minäpoicke sinun todistuxjstas.
,58 Mins näenylöncadzojat /ja setckeminM
paha/ etteihe sinunsanas pidä.
,59 Cadzo/minäracastan sinun tastyjäs/HEI.
ra wirgota »uinua sinun ar»nos perästä.
16c, Sinun sanas on algusta totuus ollut/ «M
ti sinun wanhurscaudes oikeudet pysi)wät ijt>n>
calckisest.
,6, Päalniehet wainolvatnunna ilman si,M
ja»uinun sydämenpelkä sinun sanojas.
16! Minä iloidzen sinun puhestas/ nijncuinje>

cuMs suurensaalin.
«6; Walhetta minä wihan jacauhistun/ mM
sinuu latias»ninäramstan.
164 Setdzemest päiiväs mmä tijtän sinua si<
nunwanhurscaudes oikeuden tähden.
,65 Suuri rauha on mM/ jottasinun latias
rastawat/jaeihehorju.
,66 HENraminäodotan sinun autuuttas/jo.
teenjinunkästysperästä.
,67 Minun sielun pitä sinun todistuxes/ jaw
casta ,njra sangen.
»68 Minä Pidän sinunkästyjäs jatodistuxias:
Sillä caicki minuntieniowat edesäs.
«6Z anna minun(Menitulla smnn^
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M/anna minulle ymärrystä sinull sanas jältm.

. Alastannnua sinun sanas jälten.
'' Minun huuleni tijttäwät/costasminulle

sinun oiteudes.
"

</i Minuntieten puhu sinun sanastas: Sills
Mlcki sinunkastys owat oitiat.
,/; Olcon sinunkätes minulleawullinen:Sil«
Minä olen walinnutsinun tästys.

HErra/minäMvöidzen sinunautuuttaapalajan sinun latias.
Anna minun sielunielä/ eitä hän sinua tijt»

i.W/ja sinun oiteudesauttacon minua.
,/6 Minä olen nijncuin exywä ja cadotettu
<!»«!nas/ edzi sinun palwelias: Silläen minä h-
,chda sinunkästyjäs.

IIQ. psalmi.
i. Weisucorkeiiymas ChuoriS.

DMlnä huudan HERw minuntustisani/
MU jahancuuldele minua.

/ HErra pelasta minun sielull waleh«
lllewista-suista/ ja»vääristäkielistä.
! Mitä wäärätielitaita sinulle tehdä ? lamK
tffetaita toimitta?
4 Se on nijncuin wälewän terawät nuolm
»ijncuintulicatawisa.
jWoi minua/ että minäolen»nuucalainenMe«
Wn seas/ minun täytä asuaKedarin majai»»seos.o Se tule minunsielulleni itäwäxi/ asuwa mj"
ttiltykönä/jotcarauhawihawat.
7 Minäpidänrauhan/mutta cumminä puhun)
nijn he sodanvostawat. »z»



Davidin
,«. psalmi.

». Weisu corkimmasChuoris.
nostan silmäni matin päin/ joistg

minulleaputule.
Minun apun tuleHEßralda/ joc<l

taiwan jamaan tehnyt on,
z Ei hän salli sinun jalcashorjua / eikä se mmzoca sinua kätke,
4Cadzo/Israelin wartia/ ei hän macaeli torcu.
5 HErrakattekönsinua/ HErraonsinunwM'jos/sinunoitjallatädelläs.
6 Ettei Auringo sinua poldais paiwällcl/ M
cuuyöllä.
7 Hsrrakätkekön sinuacaikistapahoista/hän
lättekön sinun sielus.
8 Hsrra katektzn sinunvlos käymises jaDlle.käymises/ hamast nyt jaijancaickiseen.

«».psalmi.
i. Davidin veisu corkeimmas Chuoris.AHluc» iloidzen nijstä cuin minullesanotut,»'

"-"wat/ että,ne mennn HErran huonesten.la että meidän jalcampitäseisoman/ siminporteisas Jerusalem.
; Jerusalemonratettucaupungixi/ johongaen
tuleminen cocon,
4Etts sucucunnat astuisit sinneylös/ nimittämi
HErransucucunda / saarnamanlsraelincans<
salle/ jatijttnmän HErrannime.
5 Silla siellä owat istuimet ratttut duonlittai
Davidin huonen istuimet.
6 Toiwottaeatlerusalenlille onlle/he menesty»
MjoMsinuqracastawat.



PMarl. , i6<>
, Rallha ollonsinun muureis sisällä/ jaonni si>
«unhuoneisas,

« z Minun weljeini ja ystäwäini tähden / mins
Mvotan sinullerauha.

<l Meidän HErrau»lmnalam huonentähden/
tdzin minä sinun parastas.

' ,2). Psalmi.
i> Weisu cotteimmas Chueris,

, MWlna nostan sillnäni sinun tygös/ jocaa<
' MMsilttaiwcusa.Eadzo/cuinpalweljainsilulätcadzo»
! wtheidänjsändäinstäsijn.

; Cuin pijcain silmät cadzowat heidän emätt'
lainslasijn.

Nijn meidän silmämcadzowat meidän H<lr«
mm lumalatam/siehenasti että hän n«illear"
mollisexi tule.
5 Ole meille armollinenH«rra/ ole meille a»«
mollinen: Sillä me olem sangentäytetyt ysön,
mdzesta,
6 Sangen täynänson meidän sielumylpeitten

l filcasta/ jacorewen yltzncadzesta,
124.psalmi.

i.Davidin weisucorkeimmas Chuoris,
iNlleiHErraolismeidän cansam/ nijn sano»

lsraet.«
l Ellei HLrra olismeidän cansam/cosca ihmi^set carcawat »neitclwastan.z Nijn he nielisitmeidäneläwäldä/cosca heidän
»vihans jullnistumeidän päällem.
4 Nijnwesimeitavpotais/ costet Nwisi^mei<dän sieluin» ylidze.
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5 Kiftetty olconHERra / ettei hänmeitä anna
raateluxeri heidän hambMens.
6 Meidän sielum pääsi mjncuin lindumieben
paulasta. Paulgonsärjetty/jameolemmaM'
sietyt.
7 Meidän apumonHsNrannunesa/ jocatai»
jvanjamaantehnyt on.

,-s. Psalmi.
i. Weifu cortiemmas Chuoris.

MWOtta Hsrran päälle vscaldawat/ei he lan<
waan pysywät ijancaickisestnijncuin

(WAZiomn Wuori.
2 Jerusalemin ymbäri owatwuoret/ jaH«r.
raon hänen canssansyuMrillä/ hamastnytjl;
ijancaickiseen.
, Sillä Jumalattomain waldickaeiptdäpch'
man wanhurscasten jouconpäälle/ ettei wanhur»
scat ojennais täsiänswääryteen.
4 HErra tee tywasti/ hywille jahurscaille si)«
dämille.
5 Mutta jottapoickewat wäärijn teihins/ nijtä
lu,nala aja pois pahantetiäin sansa / «mtta ,
rauha olcon Israelille, ,

ies.Psalmi.
i. Weisu coltiemmas ChuoltS,

HERM päästä Zionm fangit / 'nijtt Mt
nizncuinvnda nätewäiftt.

2, Silloin meidän fuum murulla täytetän/ ja
meidän kielcm on täynänsriemua/ silloin sans<
tan Mcansisa; HERra on suuria heidän coh<
taasyhnyt. .

z H«rra on suuna tehnyt meidän cohtamiSu'
§smeoln.nmailviftt. 4
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/Hlzrraläannämeidänfangiuxcm/nijneuml!!
wirratettläs cuiwannutolet.
5 lotca kyyneleillä tylwäwät/ ne ilollanijtta<
N'ät.
6 Hcmenewät ja itkäwät/ jawiewätvloscal-
<!!! siemenen/ jatulewatriemulla/ jatuowat hch
lNlyhttns.

«7. Psalmi,
i.Salomon weisu cortlemmasChuoris.'

eiH«Rra huonetta rakenna/ nijn he
Myuckan työtn tckewät/ jotcaisitarakenda»

,: loseiHTrracaupnngitawarjele/ nijnwar-
liathuckanwulwowat.
; Se on turha että tewarhain nouset jahiljan
mata »nenet/ jasuurella työllä elatuxen walmi-
ftette: Sillä hän andaystäwillensheidänmag<
tcftns.

'

< Cadzo/ lapsetowat HErran lahja/ja nmmin
«delmäonando.
; Cuin nuolet wätcwänkadesä/ nijn owat nuo«

, maiset.
i Autuas on st jonga wijni on nijtätäynäus/
einehäwaista/cosca heillewiholliftens cansa
Gtekemisten,

Psalmi.
~ Weisu cortieiumas Chuoris.A Ntuas on se cuinHGrrapelkä / jahänenteil-

"läuswaelda.
l Sinä elätät sinuakattes Bsta/ autuas sins s°

. ltt/ ja sinullekäy yywästi.
z Sinun emändäs on mjncuitt hOelmällinen

witz
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wijnapuu / sinun huones louckaita ymbäri sinun
lapses nijncuin öljyn wesat / sinun pöytäs yinbä.
rillä. speU
4 Cadzos/ näinse mies siunatan/ joraHEAra
5 HcZrrasiuna sinuaZionista / ettäs näetleru>
salemin onnen/ caickena sinun elinaicanas.
6 Ia saat nähdä sinun jarauhanIsraelis.

«<?.Psalmi.
~ Weisu corteimmasChuoris.

GWKE owat vstin minua «hdistantthamastHsA minunnuorudestani/ sanocan Israel.
He owat vsein minuaahdistanet ha<

mast minun nuorudestani/ mutta ei he minua
tvoittanet.
; Kyndäjit owat minun selkäni päälläkynti»
net/ jawaconspittäxiwetänet.
4 HErra joca wanhurscason/ onlumalatto»
main köydet catcoinut,
5 losca he häpiään tulisitjatäändyisittacape»
rin/ caicki jotcaZionita wihawat.
s Jostaheolisit nijncuinruohot cattoinpäällä/
jotcaennen cuiwettuwat cuin herewäistan ylis.
7 Joistanijttäjä ei tättäns täytät eitälyhtensi'
tojasi)ljäns.
8 Eit<N)xitän ohidzetäypa sano: OlconHEv
ran siunaus teidän päätlen / »ne sinuam teits
H«rranNimeen,

izc>.Psalmi.
I. Weisu corteimmasChuoris.

minähuudan sinua H« RM,
Hsrracuuleminun änen/ waarin otta<

can
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«n sinuncorwas minun rucouxeni änestä.
, Jos sinäHErm sounatjyndm? H«rracuca
sijspysi)?

Silläsinun tyttznäs on anvexmndamus/ että
sinua peljätäisin.

Minä odotan H«rra/minun sielun odotta/ ja
minätoiwon hänen sanans päälle.

Minun sielun wartoidze HERra / huomen
mitasta toisenhuomen wartianasti.
7 IsraeltoiwocanH«rranpäälle: SilläHCr»
nlla on ar»no/ jarunsas lunastus hänellä.
z Ia hän lunasta Israelin caitista hänen syn-
neisiäns.

ljl Psalmi s
l.Davldln wcisu corteimmas Chnoris.
ERro/ eiminun siMmen olecoria / eiköl

DMminu silmäni ole ylpiä/ engäwaellasuu»
MUrisa asioisa/ joteaminulletytzlät owat.
l Costa en unna minun sieluani asettanut ja
waikittanut/ nijn mmun sielun tuliwieroitttuF
y< nijn cuin lapsiäitistäns wieroitetan.
; Israel toiwocanHErran päälle hamastnyt
joijancaickiseen.

,)i. psalmi.
». Weisu corteimmas Ch«oris.

ilÄUista HErra Davidita / jacaicke HHne»">"waiwans.
l locaHErralle wannoi/ ja lupiaslupuxens
Jacobin wätewälle.
z En minämeneminunhuoneni majaan/engH

'

wuoteseni panemaata.
En minäanna silmäini vndasaada/ engäsil«

'»»lautainitorckna. 5
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5 Sijhmafti tuin minä löydänsian Haralle/
Jacobin watewänasunnsexi.
6 Cadzo/ me cuulimmahänestä / „«
olemmasenltzynnetmedzänkedoisa.
7 Me tahdomma hallen asmnsioins »lennä /ja
cumarta hänen jalcainsastinlaudan edes.
8 NonseHTrrasinunlepoos/sinä jasinunwä-
WvydesArcki.
5» Unna sil»un Pappis pute heitans ivanhur»
scaudella/ jasinunpyhäs ricilluitcan.
«o 7<lläota pos sinun woidellushallitnst / siniill
palwelias Davidin tähden,
i» HErra on wannonut Davidille totisenw<
lan/ jaei hän sijtäwilpistele/sinun rltnlnis hede!»
»tlästä millä istutan simlnistuimelles.
i! Jos sinun lapses minun lijttoni pitäwätjll
»ninuntodistuxelli/ jotcalninäheille spetan/nijn
heidän lapsens nlyös sinun istlmmllas istlwat
sjancaickisest.
,; Sillä HErraonZioninwalinut /ja halaja
Ma asua.
»4 Tälliä on minun lepon ijancaickisest/täsi >ni'
,iä tahdonasua: Sillä se minulletelpa.
«5 Minä siunanheivän elatnxens/ jahänen ttlj«
lMens tyllä annan leipä.
«6 Hänen Pappins minä puetan autmHM
jahänenpyhanspitärien,uidzeNlan.
,/ Siellä miuä annan puhjeta Davidin s»l»
lven/ lnilläwalllustintyntilani woideltnlltni.
18 Hänen wihollisens minä häpiällä puetan/
mutta hänen päällens cucoista hänen crumnmj.

yz.psal.



Psalta?!. ' z^f
iZ). psalmi.

i. Davidin welsucorkeimmasChuorig.
cuingahywä ja suloinen seon/ että

l Nijnmtnse cattiswoide/ jocaAaronin paä«
stäwuotacoco hänen partaans/ jocawuotahä-
ntnwaatteisijns<
, Nijncuin neste/ jocaHerMonist tule alas Ziö«
«inwuorelle: Silla siellä lupaH ERra siunaa
xen/ jaelämän alati jaijancaickisest.

l)4. psalmi.
i.Weisu corteimmas ChuoriS.
/ tjjttätätHErra caickiHErran pal«
jotcayöllä seisotta H«rran huonesa.

: Nostacat täten pyhäpam/ja tijttätat HZrra.
; Herra sinnatcoilsinua Zionista/ jocataiivan
jmaantehnytom

l?f.psalmi.
Halleluja.,

nMäkatHENran Nime/ kijttätätHErmn
sipalweliat.
l Tecuinseisotta HErranbuonesa/meidänlu»mlamesihuoneisa.
; KiMätHENM/ MsHEßraonbyWs/jS
misatmt tijtost hänen nimellens: Sillästonsuloinen.
4 SilläH«Rra on idzellens wMmutlaes't>»/Israelin hänen slnaxons.

Minä tiedän ettäHsrrasn suuri / fa meidänluinalaln caickcin lama'tain seas.i Eaicki mitäH<rRratahto / nijnhän tcke/tai«
>»l>l/ mttgs/meres jacaickes chwydes.



Davidin
7 Jocapilwtt nosta maan äristä / jocapiMscij
tulen jasaten tete/ jocatuulet salaisista paini,
staandapuhalda.
8 JocaesicoisetEgyPtislöi/ setä ihmisistä ettö
carjasta.
p Iaandoi merckins jaihmens tullaEgyptin le<
stelle/PharaollejacaMllehänenpalwelioillens.
,o Joca pation canssalöi/ jatappoi wakM
Cuningat.
i, Sihonin 2lmorrerei,» cuningan /ja Oggi»
Basanin cuningan / jacaicki Canaan walda>
cunnat.
»i Ia andoi heidän maansperimisexi/Israe-
lille tmnen canssans perimisexi.
l; HErm sinun NiMesPysi) ijancaickiftst/ si'
nun muistos pusi) H«rra loppumata.
«4 SilläHTRraduoMidze hänen canssans/ja
on palwelioillens arinollinen.
> 5 Pacanain epäjumalatowathopiaja cullal
ihmistenkäsillä tehdyt.
,6 Heillä on suu/ jaei mitän puhu heillä oml
silmät/ jaeiUlitän näe.
«7 Heillä oivat corwat /ja eimitän cuule / eiti
olehenge ensingan heidän suusans.
»8 lotcanijtatetewat/ he owat heidän caltai'
stns/ jacaicki jonaheihinvscaldawat.

z» IsraelinhuonetijitätänHEna/te Aaroni»
huonesta/ tijttätät H«rra.
20 Te lennnhuonesta rijttäratHLrra / te cunl
HErrapeltätte/kiMtätHErra.
i. Kijtetty olconHErra Zionisia/ jocalerust'
lemisasni Halleluja.



Pftlearl' YZ.,
»56. psalmi.

Ms IMätHErra/M hänon hywä/ja hä<Wlnenhywydenspysi) ijancaickisest.
W?G Kijttätät caickein jumalainJumala
«isillä hänen hywydenspysi) ijancaickisest.
, Kijttätät caickein herrain HErm: Sillä ha»
««»hywydens pysi) ijancaickisest.

,l>,,dens pysy ijancaickisest.
, loca taiwat toimellisest ön tehnyt/ MHH«
«hywydens pysi) ijancaickisest.
i loca maanon levittänyt weden päälle/ M
Aen hywydensPysi) ijancaickisest.
/ locasuuretwalteudet on tehnyt/ M hänen
Wdens pysy ijancaickisest. .

z AuringonpaiwähMdzeman/ Mhänenhy-
pysi) ijancaickisest.

Cuun jatähdetyötä hattidzeman / sillä hänen
Wydens pysi) ijancaickisest.
'0 locaEgyptin esicoiset löi/M hänen hywyi
tnispysi) ijancaickisest.
„ lasieldaweilsraelmvlos/ silla hänen hy«
tzdtnspysy ijancaickisest.
>i Wätewällä tädelta jaoietullakäsiwarrella/Wliänetthywydenspysy ijancaickisest.
>; locapunaisen meren jacoicahita/ sillä hä«

' mhywydens pysy ijancaickisest.
>4 Iaandoilsraelin käydä / sillä hänen hywy«
lmspysi) ijancaickisest.
>5 loca Pharaonsotawätinenspunaiseen me-
lmvpotti/ sillä hänen hywydenspysi) ijancaicki*



«78 Davidt»'
,6 locacanssanswettorwen läpidze/ silla HH,
«en hywydenspysi) ijancaickisest.
»7 loca suuret cuningat löi j silla hänen hylvy,
denspysi) ijancaickisest.
,8 latappoiwäkewätcmnngat/sillahänenh».
wydens pysy ijancaickisest.
, 9 Sihonin Amorrerein cuilingan/ sillä hänen
hywydenspysy ijancaickisest.
20 Ia Oggin Basanin cuninga»U sillä hänen
hyM)dens pysi) ijancaickisest.
2» Ia andoiheidän maansperimisexi/sillä HH.
nen hywydens pysy ijancaickisest.
2 2 Perimisexipalwelmttenslsraelille/ sillä hä«
ncn hywydens pysi) ijancaickisest.

; Hän muistimeitä/ cosca lne olilnmapainetut
alas/ sills hänen hywydenspysy ijancaickisest.
24. Ia lunasti meitä wihollisistam/ sillä hänen
hywydenspysi) ijancaickisest.
25 loca andacaitellelihalle ruau/ sillä hänen
hywydens pysi) ijancaickisest.
,6 Kijttätattaiwanlnmalata/ silla hänenhy'
wydenspysi) ijancaickisest.

»n. Psalmi.
wirtain tytönämeisMimmefz

Meidän candelemmeripustimpajup
hin/jotccl siellä olit.
g Siellä he tästitmeidän weisitta/ jotcameiti
fanginapidit/ jailoitameidän itcusaln - Wei<
satcat meilleZioninweisu.
4 Cuinga me weisaisimHEßMn weisun mv
lallamggttai



PsaltarK yö
i Josminä vnhodan sinua Jerusalem/ nijn el»
l»n minun oitiatäten vnohdettu. -

i Tarttucon minunkieleN suuni leteen/ellen mi«
«iismua nmista/ ellenminsteelerusalemita mi«
WNylimmäisexiiloxeni.

HE Nra muista Edomin läpsiä Jerusalemin
Mväna /jotta sanowat:Raadelcat/ raadelcat
coictihaluan hänen perustuxens asti.
z Sinä häwitetty tytär Babel/ autuas on se jo«
ca sinullecosta/ nijncuin sinä meilletehnyt olet.

Autuas on se joca sinunpiscuiset lapsesottn/
j«^iscatiwiju.

N 8 Psalmi.
».Davidini

ilÄlnä tijtänsin,ta coco sydämestäni/ lumä'
edes niinä sinulletijtost weisan.

l Minä cumarran sinun pyhän Templispuo<
l«n/ jatijtän sinun Nimes/ sinun hywydes ja
Amudes tähden /, silla sinä teit sinun Nimes
cunnialisexi caickcinpäälle/ sinun sanallas.
; Cosca lnina sinua rucoilen nijn cuuldelcmi»
m» jaanna minunsielulleni suuri wätewys.
H«rra/ sinua tijttäwätcaickicuningatmaan

Mlla/ että he cuulewat sinunsuus sanoja.
) laweisawatH«Nran teillä/ ettäHENran
Anm on suuri.
< Sillä Hsrraon cortia / jacadzele nöyriä / ja
chiattundecauca.

Jos l»linäwaellaisin ahdistuxeni test«llä/nijns
wirgotat luinna/ja lähetättätes lninunwiholli-
jleniwihanpäälle/ jaautat oitiallatädelläs-
l HErra tete sijhen lopun niinuntähteni/HEr«

Mtz rasp



i«s Davidin
ra sinunhlMMon ijancaickinm / äläfimuM
siallashyljä.

n?.Psalmi.
l. DavidinPsalmledelläwelsattapo.

Waicka unna istun eli nousen/ nijn st.
WWsnä sen tiedät / sinä ynnnärrat taainba
minun ajatuxeni.
4 Ehtci minätäyn eli macan / nijn sinä olet mi<
nun ymbärrilläni/ janäet caicki minuntieni.
z Silläcadzo/ei olesanacan n»inunkieleni pM
lä/ joitaet sinä HErra caickiatiedä.
5 Sinätoimitat/ mitä minäennen eli sijtte teen/
japidät sinun tätesminunpäälläni.
6 Sencaltainen tieto on minulle yltznihmelli»
nen janlöncortia/ en minä woi sitä täsitts.
7 Cuhunga minä menen sinun hengestäs? Ia
cuhunga minä sinuncaswostas pätenen?
8 Josminä astuisin taiwaseen/ nijn sinä siellä
olet/ josminä wuotnnihelwetisratenaisin / cad-
zo/sinämytzssielläolet.
9 Josmilläojaisin amuruseon sijwet / jaasui'
fin meren ärisä:
,c» Nijn sinun tätes cuitengin sine weisminua/
jasinunoitiatatespidäis lninu«l.
~ Jos minä sanoisin: Pimeys peitätön «m»
nua/ nijnmyös yön täyty olla walteuden »ninun
ymbärrilläni.
, 2 Silläeipimeys ole sinun tytönäs pimeys/ ja
yö walista nincuinpäiwä/ pimeys on nijncum
walteus.
,; Sinlln woimasas owat minun munascM
«>/ sinspellit minun äitinicohdusa. 14Ml'



Psallatl. M
,4 Minä tijtän sinua sen edestä/ etts minsih»
Miststtehtyolen/ihmellisetowatsinunttcos/
j«sen lnmun sieluntyllä tietä.
,5 Ei minun luuni olletsinuldasalatut/ cosca
minä sijnä salaises tehty vlin/ cosca minä olin
Wwalhallamaasa.
>6 Sinun silmas nait minun/ cosca en minel
wielä walmistettu ollut/ jacaicki päiwätsinuu
tirjaasolit kirjoitetut/ jotcawielä oleman pitii
jMaeiyxitän silloin wielä tullut ollut.
,/ Mutta cuinga callit owat minun edesam
Jumala sinun ajatuxes ? Cuinga suuri onhei-
dän lucuns.
,z Jos minä heitä tutisin/ nijnhe sanda vsiam»
mölisit/ cosca minä heran/olen minäwielä ty»
lMs.
>? Jumala joscastappaisit lumal,attoumt/ ja
imicoiratminustapoickeisit.
1° Sillä he puhuwat sinusta häpiallisest/ jasi«
»un wihollises corgottawatheitäns illnanftyts.
u HErra/minä tosin wihan nijtä/ jotcasinua
chawat / jaminänärkästyn heistä /jotcacarca«
Msinuawastan.
n Täydestätodesta minäheitä wihan / sentäh»
lenowaiheminullewiholliset.
:; Tutti »ninua Jumala jacoetele minun si)dä»
mn i tiusa minua ja»Märrä cuinga minäajat»
telen.

la cadzos/ josmins pchall tiellä lienen/njjn
s«M lninuaijancaickiftttetielle.

,40.psalmi.
».DavidinPsalmi edMweisattapil.

Miij H«ft



zzz Davidin
WWkErra /spelasta minua pahoista ihlniW
WMwarjele minuawääristä miehistä.MM; lotca paha ajattelemat fydämiftns/
ffajocapäiwä sotaan hangidzewat.
4 He hiowat tieldäns nincuin tärme/ tyytär»
men myrcky on heidän tieleilsalla/ Sela.
5 Warjele minuaHsrra Jumalattomain kä«
Ma/ »varjele minua wäaristä ihmisistä / jotcaa»
jattelewatminunkäymiseni cutista.
6 Corjatasettawatpaulatminun eteeni/ jawe»
nyttäwät nuoratwercoxi «ninuneteeni/ jawirit,
telewät tiein wieres unnua warten/ Sela.
7 Mutta minssanon HErralle: Sinäolttmi»
nun Jumalan/HErraymmärraminunrucou'
xeniani.
8 HERra/HERra minun wäkewäapun/sM

nnnun pääni sodan aicana.
9 HErra älä sallilumalattomallehänen yim»'
ans/ älä wahwista hänen paha tahtoans/ M
hänylpennyis/Sela.

, ,o Pahus/josta wiholliseni nmwo pitäwäti
langetcon heidän pääns päälle.
~ Hän warism heidän päällensliemauxet/hän
lyö heitä nllella alas siMhänmaahan/ettei he
itänäns nouse.Pahan suu»»eipidä menestymän maanpäät»
lä/häijy wgärä ihminen carcotttan jacutistemn.
»; Silläminätiedän / että H«rraradollistna'
sian/ jaPyhän oikeuden toimitta.
,4 Wanhurscat tijttawätsinun Nimes/ jaM
Zat/pysywat sinuncaswos edes-

~

,41.M1<



PstlMi. Nz
«4,. psalmi.

Davidln Psalmi.
««lMErra/ minähuudansinua/ riennä sinuasNWminunpuoleen/ota corwijs minun änen/
KMcosca mins sinuarueoilen.
: Kelwatcon minunrucouxen sinunchesäs nijn»
kuiil ftwuuhri/ minun käteni yltznys nijncuin
ehtouhri.
z HLrm tätteminun suun/ jawarjele minux
!>„!,lc»i.

Älä callista minun jydändäni mihingänpa'
pitämän lumalatoinda meno pahoiw

Mmcansa/ ettei» jotca heille
chawat.
i Wanhurscas lyötän minua ystäMllistst/ ja
lckacan minua / se icke minu»» aiwahywä/ nijn
lnmßalsam minun päänipäällä: Silläminä
moilen alati/ etteihe minuawahingoidzis.

Heidän opettajans ftsattätön kiween / nijn
sDcuullan minun opettlxen suloisexi.
? Meidän luulnowat hajotetut haman helwtt»
tijn/ nijncuin jocamaanrepis jacaiwais.
l Sillä sinua HERra minun silmäni
ndMat / ulinavscallan sinuun / älä minun sie»
lmni hyljä.
, Warjele minua sijtspaulasta/ jönga heast»
tit eteeni/ japahointetiäin ansasta
'°lnmalattomatlangewattoinentoisenscan«
ftemijn werckoihins/ mutta minäaiuapäästn.

142 psalnn.
l.HaviKin ovp</ luceelda/cosca hän luolas sli.

M Mj Mius



«<, Davidini
M>M Inä pargun H«rran tygh minu» änel.MW läni / jarucoilen HErra mimin huudob

lani.
z Minä wuodatan minun puheni hänen ede<
säns/ jaosotan hänelle minunhätäni.
4 Cosca Minun hengenon ahdistuxes/ nijn M
corjatminua he asettawatpaulat minun eteeni/
tielleni jotaminä waellan.
5 Cadzele Miallekädellä janäe/ siellä ei yxikän
tahdo minua tMa / en luina taida paeta/«i tttte>
lekengän minun sieluani.
6 H«rrasinuaminahuudan/jasanan:Sinae'
let lninuntoiwon jaminun osan eläwittk maalla
7 Ota waari »ninunrucouxestani/ sillammm
lvaiwatansangen / pelasta »uinua wainMsW
ni: Silläheowatminua wäkewämlnät.
8 Wie minun sielun fangeudesta vlos/ lW>
man sinun Nimes'/ wanhllrscat coconduwatM
pun tygöni/ coscas minullehywasti teet.

,<; psalmi.
Davidin Psalmi,

Erm cuuldele minunrucouxen/ vmmäc«
minun anomisen sinun totudcs ch>W^D^d?n/cuuldele minua sinun wanhursca!!'

des tähden.
2 laälätayduomiollepalwellascansa/ silliei
yxitän eläwa ole wacg sinun edesqs.
z Silla wihollinen wäino minun sieluani/ jaH3
minunelämäni ricki maahan asti/hän panenr»
nun pimeyteen/ mjneuin tllplletmailmasa.
4 lamilmn hengen on minusa ahdistettu/ ni«
Wnftdälnen on minusa cukttettu,



lPfaltari. iBjl
Mna muistelen endisitä airoja/ minäpuhun

coitista sinuntöistäs/ja sanalen simlkäsialeistas.
< Muä lewitän käteni sinun puolees/ nlinun
Wn janosinua/ nijncuin carkiamaa/ Sela.

Herra culdele «ninua nopiast / «ninun hengen
Mäla caswosminulda kätke/ etten minänij«
«ilmltaistxituljs/ jotcahautaan menewät.
z Suomittua warahin cuuUa sinun armojas:
Silläsilmunminstoiwon/ilmoitaminulletie/
Domino täyn; Sillä minäitäwöidzen sinua. '
i Pelasta minua H«rra minun wiyoWstani/
«n tygös minäpakenen,
,c> opeta lmmla tekemän sinunsuosiosjälten:
öillä sillä olet minun Jumalan / sinun hywä
lttlges wietän»ninull tasaista tietä.

c< H«Rra wirgota minua sinun Nimes täh«
lm/ wie minun sielun hädästä vlos sinun ckteu»
Mhden.
'! Ia teloita millun wiholliseni sinun hywy»
ltttähden/ ja cadota caicki jotcaminun sielua»
»ichistawatiSillä minä olen sinun palwelias.

,44.psalmi.
Davidin Psalmi.

Ne*Ijtetty olconH«rra»ninun turwan/jo«
HM ca minun käteni opetta sotiman/ jami»

nun sormeni tappeleman..
Minun laupiuden janiinun linnan/ minun
«rjtluxen minun wapahtajan/ minunkilpen/
hon mills vstallan / jocaminuncanssani alani
««i.
H«ma/ mitä ihminen on MLhanda näin

Mv cor^



,86 Dlwidin
csrjat ? Eli ihmisen poica/ ettäshänestä nijn,.
tatwaarin?
4 On Melin ihminen tyhjän werta/ yänenai.
canscato nijncuinwano.
5 HEna rallista taiwas jaastu alas/rupewuo.
rihinettähesuidzisit.
6 Anna liemauxetiste ja hajota heitä/ ambu»
sinunnuolias jacauhistuta heitä.
7 iähetä tätesylhäldäja kirwota minua / jape<
lasta minua suurista wesistä/ jamuucalaisten la«
sientäsistä.
8 Joidenopetuson telwotoin/ jaheidän tyins
waärät.
5 Jumala/minäweisan sinulle vden wirren/»ni<
nä soitansinulle tymmeneilkielisellä PsaltaM»
,o Sinä jocaEuningallewoiton annat/ja w«>
padatDavidin sinunpalwelias / häijyn murha»
miecasta.
~ Päästä myös minua japelasta minua >nm<
calaistenl lasten tädestä/ joidenopews on tew'
toin/ ja heidän tytznswäärä.
, Etts meidänpojat caswaisit nuorudellMi
«jjneuin wesat/ ja meidän tyttäret/ m'jncuin
Templincaunistetut seinät/ ja cuincorjathW
net.
i; Meidän Man» olcon täynnä/ jotcarunsat
elatuxetandaisit/ toinen toisens perästä/M mei<

tuhannen / jasata tuhat'
ta/meidän lylisäm.
,4 Että meidän harkäm olisit wahwattyöhm

pylis meidän cmuitlam. ~



Mltarl. iz?
„ Autuas on stcanssa jollenijn Ny / waan aw
BensecanA/ jongaHErra Jumalanaon.

,4s. psalmi.
Davidin ltjtos.

. sinua minun Jumalan/ si"Uns cuningas / jatijtän sinun Nimes «i^
> najaijancaickisest.

i lecapäiwä mincl cunnioitansinua/ja julista»-
< z»3Alnesainajaijancaickisest.

Suurion H«rra jasangen cmmiallintn/ ja
",:!>suurudens on sanomatoin.

, . lasten lapset pits finuu töytäs ylistämän / j«
lunwoimastas puhuman.

. Minä puhun sinun cunnialisesta cauniude-
>: sinun ihmeistäs.

>»W puhumisin sinuncunnialisesta legoistasi
> M sinun herramas mainitaisin.

3lt<l sinun suuri yywydes ylistettäisin/lasi«
> lmwauhurscaudes tijtetäisin.
> ! Armollinenpa laupias on HErra/ hidaswi<

Km jasangen hyws.
' Sulojnen onH«Rra caickille/ jaarmahta
< Mhäuentecojans.
> !'KWtcin sinua HErm raicki sinun toeos/jc»
»pyhästijttatan sinua.

l»lulistacan sinun waldamndascu«niata/j<l
>' chmn sinun woimastas.
>' Että sinun woimas tulis ihmistell lapsille

»tttäwaxi / ja sinun waldacundas suuri cun-
ll wllinen wäki.
' >! Sinun waldacundas on ijancaickineliwal«

/ ia sinun herraudespysi) ilman loputa.



iB3 Davtdl»
,4 HERM tuke caickia caatuwaisia/ ja^jl,
eaickiasullottuita.
, 5 Caickeinsilmät wartioidzewatsinua/ jaftz
annat heilleruan ajallans.
,6 Sinä awat tätes/ jatäytät caicki cuinel».
lvätsuosiollas.
,7 Wanhurscas onHCÄM caitisa hänenG
säns/ japyhäcaitisa tbisäns.
, 8 läsnäon H«rra caickia jotca häudärucoilt»
wat/ caickia jotcatotudesa händärucoilewat.
, 9 Hän tcke mitälumalata peltäwäistt halo»
jawat/jaruule heidänparcuns/ja auta heitä.
20 HErra warjelecaickia jottahändäraW»
wat/ jahucutta caicki Jumalattomat.
21 Mnunsuuni pitä puhuman HErrantijtt'
xen / ja caicki liha cunnioittacan hänen pyhä N>>
mens/ aina jaijancaickisest.

i4<s.Psalmi.
Halleluja.

ljta H«rra minun sielun/ minäWn
GAM) HTrra/ nijncauwancuinminäelänljo
MUUminun lamalalleni tijtoxen weW!
nijncauwancuinminä täällä olen.
2 Hltätvscaldaco paämiehijn / ihmiset he owat!
eihewoimitänautta.
z Silläihmistnhengipitclercaneman/jahäne»
täyty maaxi tulla jätlens / silloin owat caicki hä>
nen aiwoituxenshucas.
4 Alltuas on se jongaapu lacobinlumalaen!
jongatoiwoHErrashänen lumalasason.
5 locataiwan/luaan/meren/jacaickijotcan!!'
sä owat/ tehnyt on / jocavscon pitä ijanmiM



Psaltart. ,zy
Alloikeuden saatta nijllecuin wätiwaldä tär«

,!,Ot/ jocaisowaisetrawidze.
, HsNM tirwotta fangitut/ HERrawalaise
HZrra nostatukistetut/ Hsrraracasta wan»
Mitä.
H«rra warjele wierat jaorwoit / holho lesti»
/Jumalattomain tien hajotta.

> Hsrra on cuningasijancaickisest/ sinunlu»
«lxsZion ilman loppumata/ Halleluja.

«47. psalmi.
UHlMätHErra/Mämeidän Jumala-M tamtijttä on callis asia/ se tijtos on su»W loinen jacaunis.
HLNraratendalerusalemin/jacoco hajota
Ernelitit.
Hän paranda muretut sydämet/ jasito hei»
lnlipuns.
Hän luketähdet / jacudzu heitäcaickia nimel-

, suuri on meidän HErram/ jamittamatom
»woimans/ jaseontäsMmätöiu/ cuiuga

i, ÄMidze.Hlßra oijendaradolliset/ jaJumalattomat
n Ahlin paista.
i> Vuoroin weisatcatHErralle tijtossanallai»chtcat meidänH Erralle candelella.
li )»ca taiwan pilwilla peittci/ ja anda satet»»»n päälle/ jocaruohot Wuorillacaswatta.>l )oca eläinden andaheidänruocans/ jaCaao
i jottahändarucoilewat.



«9« D<wld<»
«o G hänracasiawätewitä hcwoisita/ eWhi>nelletelpa «niehen sääriluut.
», HErralle telpane jotcahändäpelkäwät/ j,
jotcahänen laupiuteensvscaldawat.
»2, YIW Jerusalem H2tra / tijta Zion sM„
lunmlatas.
«; Sillähän wahwista sinunporttis salwatjji,
sluna sinusa sinun lapses.
»4 Hän saatta rauhan sinunärijs/ jarMid^smua parakilla nisuilla.
»5 Hänlähettä pnhensmaanpaälle/hänenst.
«ansnopiastijuoxe.
,6 Hän anda lumen nijncuinwillan/ lM«>
jottahärnlän »»ijcuin tuhwan.
>7 Hän heittä ratensnijncuin palat/ cuca^
nen packaisens edeskestä?
, 8 Hänsano/ nijn sesula/ hänandä tuulensp
halda/nijnsesuojene.
,5» Hän ilmoitta Jacobillehänensanansl j«3
sraelille hänen tapans jaoiteudens.
zo Eihännäintehlwttellengänpacanall</A
he tiedä hänen oitwttans/ Halleluja.

»48. psalmi.
Halleluja.

Alijttätät te taiwatHTtra/ ttjttäkäthäß

2 KiMtät händä caicki hänen Eugelins /

täthändä caickihänen sotawäkens.
g Kljttätät händä auringo jaCuu/tijttäkäthö
dä caicki tirckat tähdet.

KijttMt händä jocapaicastetaiwasttntt!
wati ja wedet jotcataiwastenpäättä oM. .



PlMari.' ,yi
~ jHMnpitäHTnanNimekiMmätnSills

Mtäste/nijuseluoduxitule.
Hänpitäne aina ja ijancaickisest/ hän asetta,

etteiheidän toismtäymän pidäis.
7 KijttätätHErramaanpäällä/ tewalascalat
jMckisywydet.

z Tuli/raktt/ luini jasumu/ jatulispää/ jotca
Nuoret jacaicki cuckulat/hedelmällisetpuut

jttoickiCedrit.
~

,0 Pedot ja caicki eläimet/ madotjasijwillistt
>!„Nl>t.

, „ Te Cuuingat maan päällä jacaicki canssat/Miehetja caickiduomaritmaan päällä.
u Nuorucasetjaneidzet/wanbatnuortecansa.
,z Pitäkijtämän HCrmn Nime: Sille ainoa

jongatijtosnijncau-
«svluttu/ cuintaiwas ja»naa.

z, lom hänencanssassarwen corgotta/ caickl
'«mpyhans tijttäkät/Israelin lapset/ canssai,Mhanbäpalwele/Halleluja.

»4?. Psalmi.
, Halleluja.

MWttatHErrallevsiwejsu / pyhäin seura«pits händs tijttälnan.
l Joittan Israel hänen tckiasäns/ Ziottiu lap-
'tlhastucon cuningastans.

.

"

Heidän pitä dantzjs hänen nimenskijttämMÄ
W,bMa jacandeleillapitäheidän soittamaMvM H«Rra racasta hänen canssans/ hanM

/ FPZ'



zyl Davidin
5 Pyhät Pitailodze«uan jaylistämän/jgM
,nänheidän wuoteisäns.
<l Heidän suunspitclJumalala ylistämän/ j«
caxiteräiset miecatheidän täsisans/
7 Costaman pacauoille/ jarangaistina canssoja,
8 Heidän cuningaitans sito»nan cahleisijn/ j«
heidän jalombiansraumcahleisijn.
9 Ia tekemän heille kirjoitetun oikeuden/ iM
macunnia pitacaitille hänen pyhillens oleman/
Halleluja.

.

iso Psalml.
Halleluja.

Aljttakat HERM hänen pyhasans'/ titM
hänenwätewydens wahwudes.

2, Kijttäkat handa hänen jalolilbaintecoinsch
den / tijttaMhända ylbnpaidisen jaloudenitäl)'
den.
z Kijttäkät handa Basunilla / Mätät häck
Psaltarillajacandeleilla.
4 Kijttatat händs Trumbuilla jadantzilla jkiin
takathandä harpunkielillä jahuiluilla.
5 KijttMt yöndä Msewillä culcuisilla/ tijui
tat handä culnisewilla Cymbaleilla.
6 Caickijoittahengi on/kijttakänHErm/HO
lllj«.

PMarm loppu» «

chssOKH»



lesus Sprachltt
Kirja^

iLttsimälnen Lucu.
wijsaus onHENMldalckMMGmalalda/ japysi) häiden tytönans

Hijancuickisest.
! Cuca on ennen ajatellut/cuin«
paljo sanda meresi / cuingg

««»da pisarata sates/ ja cuinga nwnda mail»
Anpaiwa olemanpiti? Cuca on ennen mitan«
!«!l cuinga cortia taiwas / cuinga awara nlaai
Mmga si)wa meri olellmnpiti?
i Ia cuca on Jumalalle opettanut/ mitä
«tckeniänpiti?

Villa hänen wijsaudenson ennen caickm.
, Imnalan/ sen caickcin corkeimman / sanaon
Gudencaiwo?
, laijancaickinentasty/ on hänen lähtens.
Cumtaidaismuutoin tieto/ cuinga ihlnisen

Guden jatoimenpitMsittämän?
! Vxi on caickein corkein/caickein lnoja/Caicki°

/ wätewci cuningas jasangen hirmut»
«n< jocaistuistuimellans/hallidzewa Jumala.
! Hän on pyhän Hengens cautta ilmoittanut
iinen/ hän on caickicappalet ennen tuttinM/tie»
!M)t jamitannut.
'O Ia on wuodattanut wijsauden caickein te-
ms päälle/ ja caiten lihan päälle/ hänen ar«
>w»sperästä / jaanda sen nij lle / jottahandära«
chwat.



ly4 lesusSyrachin
i, Hsrran pelco on cunnia ja ylistys/ riemuja
cauniscruunu.
,! HErranpelcoilahuttasydäNM/ jattterje.
mun jailonijancaickisesi.
»; loca HE «rapeltä / hänelle käy hywin lvij.
mcisesä hädäsä/ jahän saa lopulla siunauxen.
»4 Racasta Jumalala on caickeincauninwij'saus:Ia jocahänennäte/ seracasta hända:
»5 Sillähän näte/ cuingafuuria ihllieitähm
tete.
»6 Hsrran pelco on wijsanden alcu/ jocaonr»
scollistenchdänden pohjas/ja asu ainoastanslva»
littuinwaimoin tykönä: lahänlöytänainoll'
stans wanhurscasten javscollisten tykönä.
,7 HErranpelcoon oitiaJumalanpalweluj.
, 8 loca sydämetwarjele/ jatete hywari/ jaan»
da ilon jariemun.
i? loca H«rra peltä/ hänelle täy hywin/jatt<
sc« hän lohdutusta tarwidze/ nijn hän tule sw
nawxi.
20 Peljätäluumlatapn wijsaus/ jocatetetic«
kaxi/ ja tuo myötäns caickehywyttä.
2« Hän täyttä coco huonen lahjallans/ jacaicki
paicattawaroillans.
2! H«rran pelco on wijsaudencruunnn/ jaan»
darickallemuhlttljaterweyden.
2 z Tämä wijsaus tete ihmiset oikein toimelli,
sexi:
24 Ia jocahänesä wahwast rippu kijnni/ ha«
«uttahändäcullnialla.
2 5 H«rran pelco on wijsiiuden juuri,
26



Kirja. iHz ~ HERRAN pelco ottaHnnit pois-.
,z Sillase jocaon ilmanpelgöta/ ei häu telps

> Malalle/ jahänen ylpeydens maahancukista
' ,p Munasiwiaodotta sitä aica/ euin händä loh«

~ Silla waicka hänen asianson sorttu ajaxil
«ij» cuitengin tijttäwat toilnelliset hänen wij«
WltllNs.

~ Jumalan sana on Jumalattomalle cauhp

,! Sillästonwijsandentawam/ jocahäneldä
My on.
i, Minun poican/ jossinä tahdot lvijsaritullaa
lijnope kästnsanat/jalmalaanda sinulle »vij«
s«>ben.
!j Silla'Herranpelco on oikia wijsaus / curi«

jakärsilnys kelpa Jumalalle.
' CMo/ ettei sinun Jumalanpelcos olevlco«
Msus/ jaalapalwele händä petolisellasi)ds'
M
jl Medzi tijtostihmistentytsnä vlcocullaiM

!7 Ia cadzo mitä sinäpuhut / vscot jaaigoit/ ja
iGidzes/ etteslangeisjahäpiääntulis.,
,z Ia Hsrra ilmoitta sinun pahudes/ jamaa«

tutista sinlll, julkisesi/ ihmisten nähden. Eo
»iele palwellut Mias Jumalan pelgssi jasi?
«sydameson ollut petollinen.

2.L.ucu.
HOiean / jossinä tahdot olla JumalanM

nijn wallnista sinuas tiusauxeen.
N ij PO



lys lefusSyrachiu
2 Pysi) wahwana jakärsi/ jaäläolenopmfe».
rainan/ jossinua sijtä haucutellan.
; Pidssinuas Jumalantygö/jaäläpoickei «<

täswahwistuisit.
4 Karsi caickia cuin sinun päälles tule/ ja 01l
tärsiwäinen caikcsa murhesa.
5 Sillänijncuinculda tulen cauttaMijn myis
ne jotca Jumalalle telpawat i «mrhen tulen
cauttacoetellan.
6 luotaidzes lulnalaa«l / nijnhän autta si>W<
ojennatiesm toiwo hänen päällens.
7 Te jotcaHsrra peltätte/ luMacat idzenhi»
necn: Silla eihän puutu teildä.
8 Te jotcaHERra peltätte / toiwocat hönW

nijntt löydätte arlucn jalohdutuxen.
5 Te jotcaHErra^elkätte/odottacathäl,mar>
MONs:
«o laältatpoitetco/ettettehuckuis.
~ Cadzelcat wanhoja / cuca oncoscan HHM»
tullut/ jocaon toiwonuthänenpäällens?
, l Cuca on coscan hyljätty / jocaJumalanpel<
gos on pyftnyt ? Eli cuca on coscan hänelda' hyl-
jätty/ jocahänds onrucoillut?
«; SilläH«rm on arluoUinenjalaupias/ hän
«nda synnitanderi/ jaantta hädäsä.
»4 Woinijts/ jotca epäilttvät/jn
eipysy wahwana: Woi sitä INmalatoindaijo»
ca idzms sinueja tänneMnda. -'

,5 Woiniitäepcluscoisim/etteihevsco/sentäh»
den eipidä heidän myöswgftluxi tuleman.
»<i Woilchtäjotcaeielipysywäiset:

»/CM



Kirja. . ly?
,? Cuinga heidän silloin läy/ cosmHTßraon
Wcdziwä.
iz Jotta peltawät/ ne vscswathänen
sMns/ ja jottahändsracastawat/ nepitäwät

~, Jotta HErrapeltawätl he tetewät mitä hä«
«lleon otollinen / ja jottahändäracastawat / ne
sMätlainoikein.
m JottaHsrra peltäwät / ne ojendawat si)ds«
ms/ ja ntzyryttawär idzens hänen eteens/ j<t

~ MetahdommeparamminlangetaHErran
W cninihmisten täsijn: Sillähänenluupin»
!!»pon nljn suuri/ cuinhän idzetinon.

z.S.«cu.
WAckat lapset cuulcat minuateidän Isin.M 2 Ia elätätnäin/Mteillehpwin käwis.

; SilläHErratahto/ että lapset Isäns
mioittawat/ jamitä äiti täste lapsille/sits hän
O pidettä.
lecalsänscunnioitta hänen syndiänseilu»
"lorangaist:.
lajoca äitiänscunlnoita/se coco idzellenshy,
intawaran.
Im Isänscunniofta/ sesaa ilonlapsistani
!»«sca hänrucoile/ nijnhän tulecuulduxi»Imlsäns cunnioitta/ se saa cauwan elä:
!chca HErran tähden on euuliainen / hänloh«
AÄtins.
Ka H<kna peltä/ se cunnioitamyös Isckns/Wwele wanhembitans/ ja pitä heitä Herra-
ni. Niij Cun«



xyß lesxsSyrKchi»
« Cunmoitalscis ja äitiäs työllä/ puhella i^
kärsimisellä:
,c> Että heidän siunauxenstulls sinun päällä'!
,i SilläIsän siunaus rakenda lclpsille hueiitil
mutta sitintirous ne cutista.
,! Mnauralsäsjyndiä: Sillä ei sinun»ll
sijtäcunniata.
«z Cunnioitta Iss on sinun oma cunnms /j«
tadzo ylön äitiä/ on sinun cma häpiäs.
',4 Racas lapsi corjalsäs wanhalla ijälläis
jaälä saata händämurhelisexi nijncauwannm
hänels.
,5 Kärsihändä/ joshäntulelapsillisexi/jaV
cadzo händäylön/ waicka sinä olet jalombi.
,6 Sillä sehyws cuin wanhemmille tehdm/n
itänänsvnhottta: lajos sinä oletspndinenjch
sinulle cuitengin hywintapahtu.
»7 Sinua pitä tuscasmuistettaman/ jafim
syndis pitä huckuman uijncuin jää auriiiW
paisteja.
« 8 locaIsäns hy ljä/ hän pitähäwäistämänl j»
sejocaäitins murhellistxi saatta/ hänontiM
HENmlha'
«5> Racas lapsi/ pysi, mielelläs alaininaisest
säädysä/ seonparembi cuin caicki/ jotamaiw
pyytä.
20 Jotasinä olethMambi/ sitä enämbi nlyi>!
tä ftnuas/ nijnon H«rra sinulle armias:
2, SilläH«Nraoncaickeincortein/ jMte<
sullria töitä nöyräincautta.
22 Hläpyydä cortembawirca/ jaäläaMltt
Me sinun poimas: W



Kirjs. 199
:; Mutta mitä Jumalaon sinulle Wenyt/o<
tosijtäwaari.

Sillä ei st hyödytä sinua/ jossinä sitäpyy»
läti jotaei sinunoletästetty.
i loca silmnwircaas ei sowi / älä sijtätottele:
Mä siuu on enäkästetty./ cuinstaidat toilnitta.

Sencaltainen mieli onmonda Mänyt/ja
Mnylpeydenson heitä cukistanut.
l? Sillä se joca »nielelläns and» idzeus waa»
mn/hänhuckusijnä:
li Ia ylönannetun ihmisen käy lopulla pahoin.
ip Ylpiä ihminen tete idzellens paljonpaha/ja
si>M yhden nuirhen toisenperän:
;n Sillä corjachdän/ ei tee mitan hywä/ jan
«ttcan saata muz«ta cuin paha.

4-Il.ucu.
WW Onnellinen ihnnuen oppimlelellans Iu»Manalan sana/ ja fejocawijsauttaracastal
«Uhän cuuldelemielellans.
zi Nijncuinwesi tulen sammutta/ nijn inyös-
Oopyhttsi)nnit.
j; Mimmainen costaja on sen muistawa/ ja
mjele hänenwahingosta.
> Racas lapsi/äläköyhä hatäytä/ jaäläoleco»
»ttarwidzewalle.
l Hlä isowaistacadzoylön/ jaälä tee mnrheli«
stximrwidzepa hänen waiwaisudesans.
, Murhellista ftdandäälä tee enämmhelisexi/
jaäläwijwytä lahjatöyhäldä.
Älä cadzo wiheljäisen rucousta ylön/ ja älä.

Anna caswos pois köyhän puolesta.
N mj 5M



Hg« lesusSMchin
5 Äläkäännä pois sillNias ,
hänsinun tähtts walitais.
6 Sillasejocahänentehnyton/cuulehäntlttu. ,

couxens/cosca hän murhellisella sydämellä sinu» ,

tähteswalitta.
7 Äläolerijtainen oikeuden edes/japidä Due. <

maricunniasa. .

8 Cuuleköyhä mielellas/ja wastahändäsM. >
sestjasiwiäst. ,

. dä/ jocahänelle tete wääryttä: Ia älä hämmW jcosca sinun pitä duomidzeman.
lv Oleisättömillelsä/ jaheidän äitillensnijll' j
euinperhenisandä.
«» Nijn sinä olet nijncuin caickein corkeiminm ,
poica/ jahän on sinuaracastawa enä cmn sinun >
oma äitis.
i?. Wijsausylöndälapstns/jacorgottane/jot' <

eahändäedziwat.
»; locahändäracasia/stelsmätäracasta-Il» »
jocahändä ahkerasi «dzi/ hän on saapa suure»p :
lon.
»4 Joca hänesidzenswahwana pitä/hänen >saapasuuren cunnian: Ia mitä hänaicoi/ sen <

HErraanda menestyä.
»5 localumalan sana cunnioitta/st ttkeei< i
tianlumalan palweluxen: Ia jocasitäraw !

sta/händs myös Hczrraracasta.
16 Joca wijsautta cuule/hän taita muitakin ;

ihmisiäopetta/ jajocapirähänenpuoldans/HM
faaasuglewes»

'7>«



Kirja. 22!

loca on wilpitöin/ st saa hänen/ ja hänen
Mimllewaisens pitä menestymän.
,z Ia joshän ensin idzens toisin täyttä händä
wMN:
,p Ia tele hänelle waiwan ja ahdistuxen/ ja
Mlehända widzallans/ jatutki curituxellans/
fthenasti cuinhän lö«ta hänen wilpittömäxi.
i° Nijn hän tule jällenshänen tygöns/ oikialla

l> Ia ilahutta händä / ja ilmoitta hänelle saa»
msudens.
:l Mutta joshänes löytän wilpi / nijnhän hyl'
Mnenja hänen täyty hnckua.
iz Nacas lapsiota ajasta waari/ ja ivalta waä«
näojioita.

Hlä häpetunnusia henges edestäsitä cuin op
lmen.
15 Silla ihminen taita nijn halveta/ että hänsmcansa syndiä tcke -. Ia ihlniuen taita»nyös

»ij» häwetä/ että hänen sijtäarnw ja cunniasn.
:i Hlaanna yhdengänfinuas tehoitta wahin-
zm/ eli peljättä sinuascadotuxeen.
y Mutta tunnusta rohkiast/ se enin oikein on/
nscasinlln Canssa auttalnanpitä:
-l Silla tmmustnxen cautta totuus ja oibeus
ilmitule.
!° Älä häpe tunnustaisas s jossinsrickonutv-
lit/ja älä sodi ivirta wastan.
!> Hlä tyhlna palwele ja älä
cHo hänen jalouttans.
jl Mutta wasta totuden puolest cuolelnan a«
llil nijn HCnalmnala onsttiwa sinunedestäs.



H»!
, lesus Syrcichin

z; Nls ole nijncuill ne jotca paljon lupawlit,
za tmtengin ei saanntän aicoin.
54 Mole lejonisinun huonesas/ja julina
hettäswastan.
Z 5 Ei sinun tätes pldä oleman ainaalvoi M,
man/ japiwottu andaman.

e s.H.ucu.
«MMlä luotaidzesrickautees: Iaälä ajat.

-Minulla on t,M.MWW Hlä seura omaylpeyttas/ waiM
jotakintaidat matcan saatta: laaläteemick
tahdot.
; Hlö ajattele idzelläs: CucasenminuldM
da: SilläH«na se ylimmämencostaja/enft
eostawa.
4 Majattele: Jo minä olen ennenginsiMtehnyt/ jaei minulle mitan paha tapahtunut!
Sillä tosin tärsiwainen/ nmtta eitM
pidä sinuarangaistmam.
5 Mä ole surutöin/ jos sinun jyndis on iviel»
rangaistmata/ ja tahdotaing stntähdensiM
tehdä.
6 Hlaajattele: Jumalaon ylön lallpias/ eihän
mngaist minua/minä teen si)ndiä nijnpaljo cui»
minä tahdon.
7 Hän taita nijn pian olla wihmnen cuin
mollinengin/ jahänen wihans ei lackal«l»<>'
lattomista.
8 Sentähden äläwijivyttele sinuasNändämD
HErran tyzö / jaälä lycks yhdestä päiwastä tei>
ste«:



i »Sillä hänen wihans tule nopiast /ja costa si<
„ul!e jacadotta sinun.

r ,o Hlä luota sinuaswäärääncaluhun: Sillä
eise auta sinua/ cosca tiusauxet tulewat.

i> ,i Hla anna sinuas ymbärins wietella taicki-
Misilda tuulilda/ älä myös jocaista tietä seum
nijncuin huilendelewaisat si)dämettekewät.
,l Mutta ole wahwa sanoisas/ japysi)yhdesil
siihesa.
.; Olewalmistuuleman jawastaman,nitä oi«
Kinon! jaalähoputa.

: Joset/ nijn ole aneli.
'!j Sillä puhe saatta cunnian / japahe myös

" ftaita hapiän: Ia oma tieli ihmisen langettaa
,6 Älä olepanettelia / älä myös »väijy kielellas.

'
,/ Waras on häpiälinen / mutta panettelia on

'' foljopahembi. ,
".8 Älä mitan pidä halpana/ joeoseoliswähä
. «lipaljo.
! > Hlö ole sencaltainon/ ettäs ystäwäs päällett
' «vihastut: Silla panettelicu tulewat wijmein

e 6. Aucu.

WW ; Ettei sinun lähtes surcastu/ja si<
«unhedelmästurmella/Mswijmeintuletnyn»

, suin cuiwa puu:
4 Sillä sencaltainen myrkyllinen ihminen M-.
hillgyitta idzens/ jatule wihamiesten pilcaxi.

fMH



2114 lesusSyrachin
5 Mutta se joea caicki asiat parhain toimishän saa idzellens <nondapstäwatä: Ia se jocao.
sian parhain päin puhu/ hänestä muut jäiltä
hywinpuhuwat.
6 Pids idzes joca miehen cansa ystawäliststj
mutta vseo tustin yxi tuhannesta.
7 Hlä vsco yhtätän ystawatä/ jottesoleH«Mcoetelluthädäsä.
8 Sillä monda on ystäwäta nijncauwmmin
heidän sijtä hywäon /mutta ei hepyjy wahwamhädäss.
5> Moni on nstawä/ jatule pian wihamiehtxij
ja jos hän tiedäis murhan sinun cansas/ Whänsauois.
»o Muutawatowat NlyöspöytmMwät/j«-
caeimyöspysi)hädäsä.
», Costa sinun täy hywin/ nijn hän on simin
tumpanis/ jaelä sinun huonesas/ nijncuinhan
siellä cotomiesolis:
,! Mutta jossinun täypahoin/ nijn hän ensi«
nua wastan/ jaei händä»nyös custan löytä
,; Eroita sinus wihamiehiM jacarta silms
ystäwildäs.
«4 Vscolliuen ystäws on wahwaturwa/ Mse on/ hänellä on suuritawara.
15 Vscollinen ystäwä ei taitamaxettapalM
calulla jarahalla.
16 Vscollinenystäwsvn elämän turwa: Ioc«
Jumalala peltä/ hän saasencaltaisen ystäwän.
»7 localnmalatapeltä/ hänelläon menestys
ystawäin cansa/ janijncuinhänidzeon/ nijn e»
myös hänen ystäwäns.



Kirja.' l«»5
,z Racas lapsi/ almaopettasinulleswijftutta
Bwdesta/ nijn sinusta tule wijsasmies.
,i Suostu häneen/ nijncuin tyndäjä eli tylwä-
,i joodotahaneil hywiä hedelmitäns.
~ Wähä aica pitä sinun hänen tähtenstyötck
,iNNvakärsi«nän/ mutta juuripian saat sinä
Ma hänen hedelmitälls.
>, Carwasonhän nijlle/jotcaeiolehändäcoet»
M/ jaidzewatdainen ei pysi) hänen tytönäns:
. Sillä ston hänelle cowa cuetostiwi / ja hän
WsenpianpoistsMns.

litittä.
; Ratas lapsi cuule minun sppiani/ ja älä
Ho yltzn minun neuwoni.
! Anna jalcashänencahleifins / jacaulas HH»«cknsala.
i allista olcas jacanna händä / ja älä olehä««Mänswastan.
' Pidä sinuas hänen tygönscaitest sydämesi/
jipysi)taitellawoimallahänenteilläus.

-! Kysi) händä jaedzi händä/ janijn sinä löydät
l«>: Iaroscas hänen saanutolet/ nijnälä pa-
«Mdäpoistykös:
>? Sillä silwolet lopulla saapa lohdutuxen ha-O jasinun murhes on iloxi täändywä.
!' Hänen cahlenspitä olemansinulle wahwll
wa/ jahänen itens«aunis pucu.
!> Hänellä on cullainen Cruunu jaPurpu»
AnHijppa.
Smpugunpitä sinunp ukemanylläs/ja sen«ninEruunun pits sinun päähäs panmmn.

31R4'
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; z Racas lapsi, jossinä tottelet / nijn sinä tuletwijsaxi: Ia jossinä panet sydämees/mjn smötu.
lettoimelliftxi.
;4 Jossinä mielelläscuulet/ mjnssaathänen:
Ia jos sillä corwas callistat/ nijllstulet wijsari.
z 5 Ole mielelläswanhaintytöna/ ja cusinvij.sas mies on/ nijn olehänen seurasans.
z 6 Cuule»nielelläs Jumalansana/ jaota w^>
ri wijsaude,» sannnlastmsta.
z 7 Cusas näet toimiellistn miehen / nijnriennä
sinuas hänen tygöns/ ja täy jocapaicasvlosja
sisälle hänencansans.
;8 TuttiainaJumalankästyjä/ jamuistaHH>
nen sananL - Se tete sinun sydämestäydellisyis
ja'andasinullewijsauden jotasanot.

« 7. Dicu.
HMWIä m paha/ nijnei myös sinullepch

2 WaitswäanM/nijtt ei siuullem»
hmgota tapahdu.
; Ala tylwä wääryden peldo / »njn et sinä W
stidzclnen tertaisest jällellsnijtä.
4 Ala tunge sinuas mihiltgan wircanluM
lan edes/ jaaU pyydä Cuningalda walda.
5 'AlaJumalan edes ole olewanansylsn hyw'
siehen: 2°lls myösCuningan nähden ole olewll'
nansyltznwijsas siehen.
6 Älä pyydä Duomarin wirca: Silla sinä
dat sen woimallas tehdä cuin waärä on.
Taita tapahtua/ ettäspelkät corkiata / ja
pjteuden hapiattäpoljM.

7W



Kirja. !o?
,Hl<? «pinoidze caupungis/ älä myZsripu tljn«
,^ttisesacanssasa.
! EM cahtalainen fty tule sinun paalles: Sil»
itilengänpääserangaisemata.
D nlyös ajattele: lulnala otta sentähden
Mn vhrini otollisexi: Ia cosca minävhra»Mlallesille caickeln corkeimmalle/ nijn hänmsenotollisexi.
,°3escas rucoilet/ nijnälä epäile/ älä mytzs
Hdas almua andaman.
„Ka hawäise mllrhellista: Silläyxi on joca
Malttajayletä.
!! Äla walhetta ajattele lMwatäs eli weljes
>On.
~ M totuta sinuaswalhesen- Silläst en wa-
ylinen tapa.
Hlä ole suupalttiwanhain cuulden.

, Ia costasrucoilet/ nijn äläpaljopuhu.
Jos sinä työläst elatuxes saat peldoswilje^

Hst/ nijn älä sitä pane pahaxes: Sillälu>
«lo vn sen nijn säätänyt.
' Älä luotasinuas sijhen/ ettästjoucko onsuu"
l>w»gacansa sinä paha teet.-
l> Mutta muista ettei rangaistus ole caumnch

Stntahden «sytytä idzesjydämest: SillZ
ijl»imto on costo Jumalattomille.
Älä hyljei ystäwäiäs caluntähden / jasimm
Osta weljes parhan cullantähden.M erotta sinuas toimelliscsta ia hywast»
ilnotza: Sillähän en callmlbi culda.

Vsco^
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22 Vstollista orM ja hywan tahtoista tyinte-
tiätä äläpids pahoin.
2; Racasta hywä oria/ja joshän wapaxitiM
taita/nijn äläestä händä.
24 Jossinuttoncarja / nijnholho heitä / jaj»i
he owat sinulle tarpellistt/ nijnpidä heity.
2 5 Jossinulla on lapsia/ nijn curita lMj,
notkista heidän caulans nuorudest.
26 Jossinulla on tyttäritä/ nijn holho HM
ruumistans/ jaälä salli heille idzewallaisutta.
27 Na»ta tyttäres/ mjnsolet suuren N)önch
nyt/ jaanna händä toimellisetle»niehelle.
28 Jossinulla on waimo/ joca sinuaracchl
uijnälä hänestä täatä pois/ M
vscowihansuopa.
29 Cunnioitalsäscaikestftdämest/ j»Dvn<
hota/ cuingarastas sinä oletollut äitilles.
;o Muista että sinä olet heistäftndynyt/ jami>
tä sinä taidat heille sijtä tehtä/ cuin he sinullech
netowat.
zi.PMH«Rmcaitesta ftdämestas/ jacw
nioita hänen Pappins.
; i Racasta händs caitesta woimastas joca ji<
nun tehnyt on / ja alshyljä hänen palwcliMNl,

z; ja cunmoitaPappia/'ja N<
na heille heidän osans/ nijncuin sinulle Wch
en.
54 Esicoisista jasi)ndiuhrista/ jaylönntzsuhn.
sta / jaraitista jotcavhrixi pyhitttan / jacailO
es«oisista.
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,) Ojenna köyhälle tätes/ ettäsrunfastisiuna«
Witulisit.

la sinun hywä työs tetis si»»un otollisexi
Min eläwäii, ihmisten edes. Ia osota myös

tytzs cuolluittenpäälle.
johdutaittewäisiä/M murhedimurhettiwai-

D cansa.
,z Hlö wäsy sairaita tutcamast: Sillä sentäh-linsinämcastetan.
«f Mitä sinä itänäns teet/nijn ajattele loppua/
<,!iiijil et sinäcoscan si)ndiä tee.

e 8. I^ucu.
MMlä rijtele »voimallisencansa/ etteslan-MV ge hänen täteins.
DM 2 Älärijtelerickan cansa/ ettei hän tu<
ltsinullerascaxi.,
, Sillä lnoniandaidzens lahjoja rahalla - I<i
HiitMndäwät cuningastengin si)dä»net.
.W njtele rijtaisen cansa/ ettescandaispui-
lMnenwaltiallens^

> Älä tee leickiä taitamattoman cansa/ ettei hän
Mfissinun sucuas.«A sen syndiä soima/ jocahanensparanda:
Vulta lnuistaettä me caickNvielä nytolemma
ck/listt./Wcadzowanhuttaylön: Silläme aiwoinv
«luyöswanhaxitula.
l M iloidze wihollisescuolemast/ waanmm«
l»!M meidänpitä myös caickein cuolentan.
Älacadzoylön mitä wijsatpuhuwqt/mutta

stto siimas heidän sananlascuns jällen:
O
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,c> SMsinä taidat heildä jotainoppia/Min.'
ga sinunihmisten seas olemanpitä.
~ 2°lla ajattele että sinä olettaitawambinw
hoja : Sillä he owat myösoppenet
Mns:
12 Ia sinä taidat heisiä oppia / cuinga sinunpi.
tä wastaman/ coscatarwitan.
,z M wiritä Jumalattoman walliata/eltci
mnössijnäpoldetais.
,4 Hlä härsyttele pilckajata ettei hän sinnnft.nojastäändäis.
,5 lainavoimallisemmille sinua / muk»
jossinä lainatheille/ nijnpidä secadotettuna.
, 6 M taca yltzn woilnas/ jossinä sen tecti nij»
ajattelemaxawas.
,7 Älä rijteleDuomaritawastan: Sillaansano duonnon nijncuinhän tahtoa
, 8 Älä wacllaylön annewn cansa / ettei hä»
saata sinua wahingoon.
, 9 Sillä hän tete mitä hän tahto/ja hänen lM
denstähden pitä sinunwahingotakärsiinä.i.
?.o Älänjtelewihaisen cansa älämyös mmtt'
Volle yxinäns hänencansans - Sillä hän ww
datta weren/ jaei hän sitä minänpidä: Costan
myös sinulta ole apua/nijn tappa hän sinun.

.2, Älä pidä hulluncansa neuwv: Silla ei HÄ
paneltachdälueens.
, 1 Älä teewieran nähden/ mitäs salata tchei
sit: Sillä ct sinätiedä mitä sijtä seura.
?. 5 Mfocamiehellesi)dändasilmoita/ttitttl
hichtua/ että sinuapahoin tijtttan.



Kirjck. 23,
s 5. H.ucu.

MM lä kijwoittele jinunhywa emändätäs:
Silla sencaltainen kijwaus ei saamMWlNital» hywä.

: Hlä annawaimonsinunpäälleswalda / ettei
tule sinun Herraxes.

, Wältä porto / ettes tule hänenpanlaans.
. Hlä harjoita sinuas laulajan tygö/ ettei hän
Mä sinua lielmcoidzemisellans.Hlä cadzele pijcoja/ ettes heihinsyttyis.
il Äläryhdy porttoihin/ ettes omastas pääsis.
7 Hläcurtistele sinne jatänne caupungis/ jaä<
läjuoxejocalouckasen.
z Käännä poiscaswos caunista wailnosta/ jaa«
lo'cadzo muiden wailuoin cauneutta.
9 Sillä caunit waimot owat monda hullu/i
«hnet>
>° Ia paha himo jyttynijncuintulj.
„ Älä istu toisen miehen emännän tykönä:
,i Älämyös hala händä.
,; Älä pidä pito hänen cansans/ etteisinun sy'
Umessuostuis häneen / jaettei sinun mieleswils
litn. '

>4 Äläcadzo wanha ystawätäylön: SilläeiO
mtiedä cuingas paljon sijtäwoitat.
>5 Vsi ystäwä on nijncuinbst wijna/anna hä-
nen wanheta/ nijn hän sinullehywin nmista.
»<l Hlä tottele lumnlatoinda hänen suuresa
cunniasans: Sillä et sinä tiedä hänen onnens
loppua.
>7 Älä mielistylulnalattomain
Cillä ei hetule costan hywäxi/ei helwettingän a^
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18 WaltäsMjolmonwoimatappa/ nijlicisi.
nuntarwita peltälnän/ ctta hän sinun tappa.
»? Jossinun täyty olla hänen cansans/ nijnn»
la loucka sinuas/ettei hän ottais sinun hengeslcoscas »vähimmän sitä ajattelet.
2o Tiedä/ettäswaellatpaulainkestella/jatäyt
ylhällä cortiaintutcaindenpäällä.
2, Opi taitella »vireydellä tundeman lähiin»mäistäs: Ia jossinä neuwo tarwidzet/ nijn edzisitäwijftildaihmisildä.
22 Ia kysele toimellisilda / jatoimita caickia»
sias Jumalan sanan jälten.
z z Olehywanläisten ihmisten seurasa/ jaölei»
lomtn: Mutttnuitengin Jumalanvelgosa.

ic>. H.ucu.
WWPötekianskijttä/ jatounellista päämic'
WU»sts hänen työns,
WM !5 Se on »vaarallinen hallituswirasicosca jocupyytäpaljonpuhua: Iase jocanopsa
on puhuman/hän tulehäpiäan.
« Toimellinenhaldiaon yxiwacainen/ jacuft
wijsasesiwalda on/ siellä caickisoweliast toimi»
tetan.
2 Mjncuin haldiaon/ nijnowatmybshänm
täjlyläiseus.
; Nijncuinraadiunehet owat/ nijnowat »nyös
caupungin asuwaistt. Taikamatoin cuningas
turmele maan jacanssan/ mutta coscapäämie»
het owat toiinelliset/ silloincaupungion hywin.
4 Hallitus wirca »naan päällä on Jumalantä>
desi/ jocahänelle toisinans andatelwollisenhal«
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. los haldia menesty / seon Jumalan kädestä/
Mnda myöshänelle jalonCantzlerin,
I M yltznpaldisestcaickia lyhyttä costa/ jaälä
Mdä wihas sammutta/ costa sinun pitä ran-
Mscmcnl.

Jomala jaihmiset wihawatylpeitä/ Mä he
Mvnt wäärin molembita wastan.
l Wäkiwallan/ wääryden jaahneuden tähden
j!jitänwaldacllnan hallitus canssasta canssäan.
Mitäs coreilet sinä waiwainen tuhca jamul-

li!:
,° loca et cuitengan lmitän muuta ole euinil»
lAecaeläisäs.
„ lawaickalätäritcauwan heitäns sijtä wai»
MWt:
>l Nijn se cuitengin siehen loppu t Tänäpän
mingas/ huomena cuollut.
,; Iacosta ihininen oncuollut/ nijn hänen syö«
ckmadot jatoucat.
,j Sijtä tule caickiylpeys.: Cosca ihminen luo»
f»Jumalasi / ja hänen fydämms tänndy pois
lim luojastans.
>i Ylpeys yllytts caickijn ftnneihin/ jollaMn
«>!se mondacauhistusta säatta.
><! Sentähden on H«rra andanntainaylpey»
ltttulla häpiään / jaon sen wijmeiftldä tukista'
»Ilt. '

'/ liunala on ylpiät päämiehet istuimeldacu«
Anut/ jacorgottanut nöyrät.
'l Jumalaon häwjttänyt tyhmäin pacanain
!wet/jaon siehen siaan istuttanut nöyrät.

Oiij l«?Iu»
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, 9 lulnala on pacanain «naan ylisalaisin tää».
pänyt/ japeräti häwittänyt.
io Hän onandanut heidän cuiwetttta jahä!vi>
tä / ja on pyhtinyt pois heidän nimens maa»
pääldä.
11 Euä ihmisttowatylpiät ja julluat/ ei st »le
luotulumalalda.
i Mutta jocapeltä lulnalata/ hän pysi, cm.

niallawahwana.
2; Mutta joca Jumalan lästyn ricko /se tule
häpiään:
24 lotcaJumalala peltäwät / nepitäwäthal'
dians cuunias/ sentähden warjele hän heitä.
»5 Ei Mitanricaseikä töyhä/ eisuurieitaM'
pi/ pidä muusta terscaman cuin sijtä että hän pel<
tsluumlata.
i<l Ei st telpa mitän että ihminen toimellista
töyhä ylönc^dzs: lalumalatoinharicasta c»»'
nioitta.
27 Päämiehet/ Herrat jahaldiat.owcttsumtt
cunnias/ mutta eihe ole nijn suuret cuinseM
lulualatapelks.
»8 Wijsasta palwelmta täyty Herran palwel»
la/ jatoimellinen Herraei nilrise sitä.
29 M tee wirasas omanMsperän/ älä ylpei'
<e cosca sinua tarwitan.
z o Se on parembi että ihminen otta waarina'
scaristans/ joillahau idzens autta : <suinstß
Hänpaljon aicoi / jatule sen cautta terjäiäxi.
;, Poican / olerohtia wastoiMymises/ jalue»
taidzeswircaas.

GiW se jocaepäile wirastans/ cuca taw



K<rja. ,15

Mn autta: Ia cuca tahto hända cunniaspitä z
)ttaemanwircanshäwäise.
n Köyhä cunnioitetan wijsaudenstähden / ja

" «astalvaranstäbden." Mutta jos wijsaus on ylistettäwä tö,)häsÄ
, Mgapaljo enämminrickasa? lamitärickan

Hein sopi/ stsopi köyhän paljopahemmin,
l Halwan «niehen wijsaus saaua hänen cun»
Man/ jaistutta hänen päämieste,l siwuun.

~ lEi sinun pidä ketän tijttämän jaloudenstäh*
»n/ eitä ketän cadzomanylönhnpnoudenstäh»

Silla mettiäinenonpieni lindu/ jaandacui»
. mihin caickein nmteinnuall hedelmän.
~ Ala coreilewaatettes tähden /ja älä oleylpiä

Dncunniasäs: SilläH«Nra on töisänsih»
lUliine/ jaeikengän tiedä/ mitähäntehdä tahto.

~
>) ja tyrannin täyty istua
limahan/ jacruunu on pandu sen päähän/ jota

- eiajatella t^ittu.
<l Mondasuurta Herraon langennut / jajalot
timingat oNMmuidenkäsijn joutunet.

. 7 Älä tetäK duomidze ennen cuins asian tiedät/
tuttiensin jaranqaise stjtte.

. i Älä dnomidze"ennencuinsasiancuullutolet?
anna canssan ensin puhua.

. 5 Alä secoita idzes toisen miehen asioihin/ jaälä
zl istuwääräsduomios.

älä anna idzes moneen asiaan- Sil'
sinä otatmoninaista etees/ ,njn et sin»

3mj M
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syta paljon woita. Jos sinä wielä cowinpyydzz
sttä, nijn etsinäcuitengansaa: lawaickacu.hunga sinä sinuskäännät/ nijll etsinäsieldac»,'.
tenganpääse.
»' Monipyrki japyytärickanttal/ mutta ei hän
muuta saa/ cuin wijwyttä Midzens.Mutta moni taas hiljaxens olestele i jocaai.
na on tarwidzewainen/ jaon myös heitto jattzy.
hä.
,; Händä cadzoluinala armollisesti jaaulta
händswiheljäisydest/jasaatta hänencunniahaninijn että lnom händä jhlnettele.
»4 Caicki tulelumalalda/ onni jaonnettomiisi
elämäja cuolema/ töyhysjarickaus.
, 5 Hywilleandalumala,pysi)wäisetrickaudet!
, 6 Ia mitä hän aicoi / mjn st ainamenesty.
, 7 Moni on saita jasäästä / ja tule sen cautta

rickaxi:
, 8 tuulekyllä idzellens cocowansi jasano:
»9 Nvt Minätahdon elähywin/ siM ja juoda
minun tawarastanj.
20 Ia ei hän tiedä /että hetki on tullut / jonahä»
nen pitä caicki muille jättämän/jacuoleman.
2 l Pysi) lunlalan sanas / jaharjoita idzes !lj«
nä/ ia pyft lvirasas.
21 2?lä tottele cuingalmmlattomatcaluapyy»
täwät / turwa sinä Jumalan/ japysy wirasas:
? z SilläHERra anda huokiasti köyhän rica»
stua.
24 Jumalasiullahywäintawaran/jacoscaai<
eatule/nijn heMcostuwat/

2 5 M,
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!, ,) ?lla sane: Mitä seautta lttinua/ ja lttiMmi'
~ Hsiitä on?
ii. ,< W sano: Min,llla onkyllä / cuinga unnul»

Ma jotakiupuutua?
in !? Cosca sinulle myödenkäy / mjn ajattele / että

Mmita myöspahoin käydä.
i> ~z Iacosca sinulle pahoin käy / nijn ajattele/ et<

)> Mustatta myös hywin käydä: Sillä HEr<
«iltckafocmdzelle costa cuolemasnijncuinan'

!l MU ON.
/ I, Paha hetki teke/ että ihminen caikenilons

wlla /! jacosca ihluinen cuolenijn hän saatie»
MMM hau on elänyt.
V Sentahden eisinunpidä tetän ennen loppua
Dmän: Millinenhän onollut/se löytan hä'
,nMnyittens tyköni

e »2. H>ucu.
MW. la jocamiestä ota huonests: Silla ma»'
DM ilma on täynänö wieckautta japetosta.
,UW Petollinen si)danon nijncuin hau-«lialindusimmes/ jawartioidzesitäcuinga
littllidais sinunottakijnni.
zz Silla sehywä cuinhää näke / sen hän kaänds
chmmaxi / ja sitä cuin caickem Paras on / hau
U,nman laitta.

jalumalatomei
Mennen cuin hän werta wuodatta.

!! Wältä sencaltaijm pahanjuonisia/ei ole -

Mhywa sydämes / ettei hesaata silmlleijäista
NtaV

Jos sinäotat muucalaisen sinun tygös/nijn
hän
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hän teke sinun rauhaltomaxi/ jacarcottasi»,,,
vnmisudestaspois.
, Jossms tahdot hywä tehdä / lnjncadzo tcnel.!lesteet/ jasinä saattijtoxen.
2 Tee hywä hywälle / jocasinullerunsast niatt.
tan jällens/ je«s ei hänelda/ nijncuitengin tetistfiHVNralda.
; Mutta pahanjuonisten/ jotcaeN)ywänW
edestä kijto/ ei pidä hywintäymau.
4 Anna IlUllaliselle/ja älä lumalatoindaU<
tnasida.
5 Tee hywä wamaistlle/ mutta alalm»M<
tomaiieannanmän.
6 Pidä idze lc.päs/ jaälä annahänelle/ ettnhäl!
sijtcl wihastu ja talla sinuaalans: Hänttttji'
nullenijnpaljon paha/ cuin sinäkinolet H«M
hywä tehnyt.
7 Sillä caickein cortein wihalumalatoiMj
jatahto hänenrangaista.
8 Costa muutamille hywintäy/ nijn ei he tail»
ystäwätä oikein tuta: Mutta cosca pahoin W
nijn ei wihanjuopataida idzens salata.
y Sillä cosca hywin täy/ nijn wihansuopa«>
dettisitä: Mutta jospahoin tay/ nijnystämt
«nyössuuttuwat.
,o Älä wihalniestäs itanänsvsco : Sillä mj»'
cuin rauta taita jällensruosMa / nijn eihän
myöslackapahudestans. -

, i Joshän wieläcumarta jalyytistä/nijn calx
zo cuitengin japidä waaris. Jossinä hänen W
castatnijncuinspeitin/ nijn hän euitengiu M'
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>«^,. Hls ota hända sinun tygös/ ettei hän sinua

, jaastu sialles. Äls händä wieres isiu«
'tl> „j Mi hän rupe sinun istuindas pyytämän/ ja

Mmuistat wijmein minun sanani ja cadut.
?>- Nijncuincosca mato panerupiata/ei händä
<!> armahda. Nijncuinmoöscoscajocupe»

sncaxsa seurapits/ janijldärewitän: Juuri
t« H myös sille käy/ joca suostulu,na!attoma»

l«nl jatahra idzenshänen ftndijns.
>l' KM hän hettenPysy sinuntytönäs/ mutta

sinua,
l' ,5 Wihamies anda hywiäsanoja/ja watittasi»

m/ja on olewanans sinun ystäwäs/ taita myös

,<i Mutta sydämesäns ajattele hän sinun hau«
i>im langetta / ja jos hansaa tilan/ nijneihän
M tullarawituxi sinunwerestäs.

' ,/ Jos jocutahto wahingoitta sinua/ nijnon
lMmsimämen.,z Hän ontahtowanansautta sinua/ ja cui»
«ngin sinun salaisesi lyckä maahan:Hän wään,
läMtäns janaura salaisesti pititta sinuaM

ZsMnsammottele,

ttrwaanrupe/ hän saastuttaidzensi
joca anda idzensylpiäin seuraan/hänWoppiylpiäxi.

l 7lla anna idzi«swoi»nallistn ja rickan sm<
mn -. Silla silloin sinä otat rastan cuorman
Mes.
z Mitäonsalviastmlvastipadantytöna? Sii^

läjos
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ls joshe louckawattoinen toistans/ nijnhäntaudu.
4 Ricastekewääryttaja öykäsita/
hän täytytärsiä/ japäälisextijtta.
5 Nijncauwan cuin hänen on sinusta hyW
nijnhäntahto sinua/ mutta cosca etsinäeiM,
biwoi / nijn hänhyljä sinnn.
6 Nijncauwan cuin sinulla on jotakin/nijnlK
nautidze sinuncansas; Mutta jossinä häwwnijneihän sitä tottele.
7 Cosca hän sinua tarwldze/ nijnhän taita hl»
lä suositella sinua ja naura sinulle/ lupasinullepaljon/ anda hywiä sanoja/ jasano: Tarwidzedcos mitan?
8 Ia cudzusinunpetollisestsi)dämestwieraxenÄ
cahdesti eli colmasti/ nijncauwancnin hän M
sinun oma» sinulda pois.
z> Mutta wiuneiseldä häwäise hän sinun.
ic. Ia joshän näte sinun hatäs/ nijn hän laste
sinun menenlän jawäändelepäätäns.
~ Ota seutahdenwaari/ ettei sinun yxikertaisu»
des petä sinua/ jasaatta sinun wahingon.
i! JoLwointMnen tahto wetä sinua tygönsi
nijntiellä/ jahän wetäsitä enammin.
,;, Hlö tunge sinuas hänen tygöns/ettes ajetais
pois: 2llämyössinuasylöncauwossijrrä/etti>
sinuatarpen aicamnautitasaadaisin.
, 4 Äläkiellä/ joshän sinun jotatintäste:Mut»
ta älä luota idziäs häneen/ waicka hän onystä'
wälinensimlncansas:
, 5 Silla häseoettele sinua/ja tutki sinua suloi»
sellatayttämiselläns.
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j Costa hän sinulle wihastu/nijn ei hän enapi«
>m>välista puhetta:

tee leickiärangaistuxella jafangiuxella.z 9m sentähden waari / jacadzo hywin etees:
W sinäelät suuresa waarafa.
. locainen eläinracastawertaistans:
, Mn myös jocainen ihminen pita wertäi-

, Seon juurinijn/ cuin susimemslackasten
On/coscalumalatoin tn lehywäinseuraan.
i Mjncuin Hyena anda idzens coiran seu<
MiNijnterericastöyhäncansa.
Nijncuin iejou si)ö williasin »ledzäs: Nijn

s Nijncuinylpiä suuttuhalpaan: Nijnmyös
«zsuuttuköyhän.
~ Costaricas lange /nijn hänenystäwäns aut«
«Händäylös-Muttacosca köyhä lange/ lyc«
mt hänen ystäwäns händä perast.
! Costaricas teke waärin/ nijll oi» »nonda hän»
iMMas / pcosca hän puhu waarm/ nijn st
«tanollaniMuinoikein olis.
' Mutta jos köyhä osa tehdä wäarin/ nijnse
Vnitanytön tarcast / jawaicka hän wieläwij«
«'ifuhuis/ nijnei se cuirengan lyödä sians.
! Costa ricaspuhu/nijn caicki waickenewat ja
Mawat hänenpuhens taiwasenasti.
-> Mutta jostöyhöpuhu/ nijn hesauowat: Cu«
«tämä on?Ia joshän jotakinhorjahta/unn hä«ckpahoincestctan.
>° Rictaus on tosin HM/cosca se ilman jynni»

ta nau-
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tä nautitan/ mutta lumalattomantöyhysoflt
ta hänen paljonpaha puhuman.
;, Mitäihmistn sydämes on /se nähdän hänn
silmiitäns/ olcon se paha elihywä.
z 2 Joshywä on hänen mielesäns/ nijnhän G
zosuloisest:Mutta joAon pahaftdämes/ nijueihänel
lä ole lepo»
, Auwas on se/ jocaei annapaha neuwo / j»t
hänellä ole paha tundo sijtä.
e Amuas on se/jolla eiolepaha tundo/ jaeihj
nm toiwens oleturha.

14. H.ncu.
MDAidan eisowtrictan olla / jamixi caluji

saidalle?BWU 4 locapaljoncoco/jaeitceidzellm
fijtä hywä/ hän coco muille/ja Muutpitä sentch
laman.
5 loca ei tee idzellens hylva / «lingast hän taito
muille hywstehdä: Ei hänenole iNnäns ilow
lustans.
«6 EioleyhtWnpahembatacmnseon/ coscnti
ihminen suo idzellenshywä/ /a st on oitmm
gaistus hänen pabudens tähden.
7 Jos hän jotakinhywä tete / nijn ei hän yiliär
rä sitä/ jahän tulewijmein sentähde» ttnixi.
8 Seon paha ihminen / jocacitahdo/ että ihck
stenhyws tehden/ »wltta Mndä caswonspeiei
jaeiarmahda tetän.

Ei ahn< ihminen Mnanstydyosallens/ citt
MdaahntudentähdtllnMestns.

,0 <i!
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Mitä tahto mielelläns/että ihminen stis/ja
Bhäne paha/että haneruoca andainan pnä.

, Poican/teeomastasidzelleshywci/ jaanua -

nijnpaljo cuin hänentule.
, Muista ettei cuolema wijwyttele / jasinäkyl-
iliedät/ mikä lijtto sinulla on cuolemancansa.
Teeystäwilleshywä ennen loppuas/ jaan-

jällen.
, Hlcl vnohda köyhiä costa sinulla on iloinen
«ma/ nijn sinulle myös ilo tnpahtu jotasha»
j Sinuntäyty cuitcngin waiwalloisen hikes
Mejättä/ ja sinun töys perillisille anda.
i Anna mielelläs/ nijn sinullemuös cmnetan/
,s,M sinun sielus:
Silläcosca sinäcuollutolet/nijn on secaick»

chculutcttu.,l Caicki liha culu pois nijncuinwaate / silläse
Mnhotijtto-Sinunpitacnoleman
Nijncuinse tapahtu wiherjäisen lehden can«

l-counisa puusa / muutamat putowat pois/
«alMtcaswawatMeus: Nijn,uyösseta-

ihmisten cansa/ muutamat cuolewat ja
«amat si)ndywat'jällens.
!»Caick» turmellut cappalet saawat lopun.
> Ia ne jotca nijsä owat/ Kemyöshuckuwat

is. H.ucs.
DMUtuas on st joca aina Jumalan sana
«Mracasta/ jasitä stlittä jaopetta.

TuM sitä spdamesans jaoppi oi«
tein
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teinymmärtämän/ jaedzimämmin jaenG
wijsimtta:
2 4 Iariendä idzens hänen jälkens/! ehta cuhun
ga häm mene/curtistele ackunasans ja cmiA
oweneiedes.
2 5 Pyytä maja lähes hänen huonettani/ joa
setta majans hänen seinäus tygö.
26 locahäncheon hywä asninsia/ hänpauelaf
stnshcinensuojaans/ japysi)hänen oxains alla.
27 Sen alla han warjellan palawudeldal j,
siellä on hänellä caunisasninsia.
, Ei sitä tee yritänpaidzi ctlinHT-rra peltK j«
jocaidzens pitä Jumalansanasa/ selöyta hänen
2 Ia hän cohta händä nijncuinäiti/ jaMhi
nen westän nijncuin nuoren morsiamen.
z Hänrawidzehänen ymmärryxen leiwallälj<
anda lvijsaudenwettä juoda.
4 Sijtä hän wahwistu/ että hän taita wahm
na olla. Hän pitä idzens hänentygöns/ettei ft
tulehäpiään.
5 Hän ylöndä hänen lähimmäisensylidze/ ja»
wa hänen suunssenracunnasa.
6 Hän cruuna hänen ilolla jariemulla / j.tlch
joittahänen Wncaickisella nimellä.
7 Mutta ei tompelitlöydHhändä/ jaciluM
lattomatsaa nähdähändä:

. 8 Sillähänonylpeistäcaucaua/jaeivllocM'
tuttiedämitäl» hänestä. ,
;> Ei lumalatoin taida oikein opetta- Slllat,
setulelumalatda.
, a OiMls opis tarwitan wijsans < jalumcm
«ndasiehenarmons. "^
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„ Ei sinun pidä sanoman:Josminä olenopet»
Wt määrin/ nijnsen on Jumala tehnyt: Sil»
sotahan wiha/ sitäeipidais sinuntekemän.
,l Ei sinunpidä sanoman: Josminä olenopet«
Mtwäärin/ nijn hänon minunpettänyt: Si»

,1 SilläH«Rra wiha caickeepäjumalan pal«
«lilstai jase jocahändäpelkä/ hän walttä sitä.
~ Hän loi ihmisen algusta/ jaandoihänelle eh«
, Jos sinä tahdot / nijn pidä kästyt / jatee hy«

l >i> «jffcallllxes sitä cuinhänelle telpa.
" ! Hän pani tulen ja weden sinun etees/ Ota

Msmhdot.
, Ihlnistn edes on eläinä jacuolema/cumnmll

!>tahto/se hänelle annetan.z Sillä Jumalan wijsaus on suuri/ hän on
«llinen janätecaicki.
>lahänen silmänscadzowathandäpelkawäi-
»s< häntietäkyllä mitäoikein on tehty / jami«
llcocullaisusom

~ >3i hän kä<te yhdengan olla Jumalattomani
tenengäu lupa jyndiatehdä.

c ,s. H.llöU.
iloidze/ että sinulla on monw

illilWMmätKinda lasta/ ja älä luota idzessie«DWhen / että sinulla on monda lasta / jos ei
äeMlumalam.
M sinuas luotaheihin / ala myös vscalla

>a><v»Varaansö
ambiottyxi hywä lapsi/tuin tuhannen
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4 Parembi on cuollalapsitoinna / cuin
vlis lumalattollna lapsia.
5 Hywänlainen miestaita caupungita autto,
mutta waicka monda olislumalatoinda/ nm
he cnitengin hänen häwittäwät.
6 Sijtsoltll»nina elinaicauani paljon nähnttj
jawielä enämmäncullut.
7 Tuli poltti caikenJumalattoman juocon/ ><,

wiha sattuiluinalattomihin.
3 Ei hänsäästänyt nijtäwauhoja HW j jM
hucllit wätewydesäns.
5> Ei hän nijtätän säästänyt/ joidentyttzna let!
«mucalainenoli/ nmttacadotti heitä heidänh

< dämens corelldentähden.
,o Ia hälvitticaiken sen maacunnan armeite
masti / jongahechnneillänstäyttänetolit: Nij,
hän myös hucutticuusi sata tuhatta/ M he oli
e.owacorwaiset.
«i Cuinga hau sljspidsiscowacorwaisenm
gaisemata?
, l Hän on tosin laupias / mutta hän on ml
julma. Hän leppy kyllä / mutta hän rangoi
luyöscauhiasti. Nijn suuri cuinhänen laupi,
dens o,»/ nijn snmi on myös hänen rauM
xens/ jahän duomidzc jocaidzen ansions Mn
, z Jumalattoman ei pidä wäärydens / m»
pääsemän rangaiscmata / jahywän toiwo ei;
däturha oleman.
,4 Zocaiuen hywatyö pitä siaus löytämän!
culletinpitä tapahtuman ansions jälten.
,5 Hlasano:'EiHErracadzelemjnua/c«ca>
s)minuataiwaW »^
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,z Ei hän muista minua nijn suuees joucös/
Dmina olen suuren mailman suhten ?

~ Sillä cadzo / taiwas / meri jaznaa wapW
Mvuoret zalaxotwärisewät/ coscahänedP

iz MM sijs hänen pidäis näkemän sinun sy«
Ms? ,

MM mitä hän tehdätahto/ sitäeiyxilM
ue< jatuulda / jocaon hänenkädesäns / ei näe y>
Onihlninen.
Hauraita paljon tehdä / jota eikengän näe 3
Acucataitapuhua jakärsiä/eosca händuo«

che? Mutta senkaltainen waatimusoncaw
,l>silmäin edestä.
Costa tyhmäihminen sen tuule/nijn hän cni«
M pysi) hullutzesans jaerhetyxesäns.

»7. H.ucu.
MOican / cuule minua / opi wijsautta/ jci
Mtottele minunsanani täydellätodella.
!V 24 Minä tahdon anda sinulle totisen
janeuwon sinua seltiast.
lumala on algusta hywm asettanut hänen
? / ja on nndanut heille jocaidzelle oman

! H«mpita heitä ijäti stncaltaistsa järjeftyxeM
? 3tta heaina wircans toimittawat / jaeiyxi
Aeistans.
>! Mutta owat ainahänen tastyllens euuliaft

Wielä Me on hän myös cadzonut maan
K/ jaM sm hywydelläns, täyttänyt.

Pij ZoM
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zc» Ia täytti maan eläimillä/ jottamaaxijill.
lenstulewat.
, Jumala loi ihmisen maasta/ja teti hänenDlellsmaaxi.
2 Ia määräis heilleheidän elinaicans: '

z Ia loiheidän molemmat / jaandoiluondens
cunnnallengin/ jateki heitä omaxi cuwaxens.
4 Hän andoi heitä miten lihan peljätä/ jaetti,
heidän piti HMdzeman caickia eläilnitcl ja lin>
duja.
5 Hän andoi heille järjen/ puhen / silmät/«l»
wat/ ym»närryxen jatunnon:
s Iaosotti heille setäpahan että hywän.
7 Häncadzoi heidän puoleens erinomaisest nm»
deneläindensuhten.
8 Osottaxens heille hänensunren Majesietins.
3 Hänopetti heitä /jaandoi heilleelämän lain.
, o Hänteti heidäncansans iMcaickism lijml
jailmoitti oiteudens.
, i He näit silmilläns hänen Majestetins/ j«
cuulithänen jultisenänens corwillans.
,l Iahän sanoi heille: Carttacat caickelvA
rytta / ja hän andoi myös jocaidzelle tästyn lä<
himlnäisestäns.
>; Heidän menons on jocapaicas hänen ele<
fans/ ja eiolemitänsalattu.
,4 locaidzen nmacundaanasetti hänhaldm:
,5 MuttaidzeouhänlstaelinHCNra.
,6 Caicki heidän tecons owat julli hänen ede<
sänsnijncuin2luringo/ jahänen silmänsnätc«
wätlackamatcaickeinheidänlnenons.
«7 Eaicti heidänpahudens on ibnei hänen ede<
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lw/ jacaicki heidän syndinsoivat julki hänen e»
,« Hän kätke ihmiste hywät työt nijncuin sinet*listtmuxen/jahywättegotnijncuin silmäterän.WijmeiieldälMäjä hän/ jacostajocaidzen
mnpäalle/nijncuinhänonansainnut.
:° Mutta jotta parandawat idzens/ ne anba
l«i>tulla armoihin/ja nijtä jottawäjynetowatt
chutta hän/ettei he epäilis.
n Nijn käännä sijsnyt sinuasH«Rran tyg3
ft<),)ljäsyndinenelämäs:
i: RucoileH«Rra jalacka pahasta.
>; Pidä sinuassen corteimmantygö/eriä wää'

l-s Ia wiha epäjumalan palwelust totudella.
>j Cuca tahto sitä corteinda tijttä helwttis:villa eläwättaitawatainoastans tijttä.

Cuollet jotta ei stllenole/ ei taida tijtts.
7 Sentähden lMHckrra nijncauwancuins
Aja tcrwenä olet.

!BK.ucu.
MMCuinga suuri on HErran laupias/ hän
'«Mdäwät hänentygöns:
«) Sillämitä taitastymiuen yllä/ ettei hän oleAlelnatoil»?
!° Mitä on tirckambianringota/jongacuiren.
Mäyty huckua. Ia mitä liha jaweri ajattele/
mpaha.
!> Hän nätemittamattomantaiwancorkende/
Ata caicki ihmiset owat tuhca jamulda.

Piij Mu<^



2;e, lesttsSyrachiu
, Muttasejoca eläijancaictisest/caicki cui,»Hz,
teteise o» täydellinen. Hsßra onyxinänslva».
hurscas/ ei taida kengän puhua hänen töitäni.
2 Cuca woikäsittä hänen suuret ihmens?
z Cuca taita mitatahänen suuren woimans'
4 Cuca taita luetellahänen suuren laupiudeiig
5 Ei ihminen taida sitä wähetä eikä enätä/j«
hänen suuria ihmeitäns ei taida hän käsittä.
<l Mutta ihntillen/ cojea hän parhans teöm
«n/ nijn on se tustin aljettu/ ia cosca hän luulesenpäättänens/silloin se wieläpaljonpuuttu:
7 Sillännta on ihminen? MihingähäMM
Mitä Hälli taita autta eliwahingoitta?
8 Joshän cauwan elä/ nijnhän elä sata ajastai»
ca -. Nijncuin pisara wettä on coco mertaw
stan/ ja nijncuin sannan hiuckaoucaickeftMwastan : Nijn harwat owat hänen wuettns
ijancaickisuden suhren.
5» Seutähdeil kärsi Jumalaheitä /ja wuodM
lallpilldens heidän paällens.
,o Hän näte kyttä jatietä/ cuinga he caickie-
watcuolemanomat:
~ Sillshänarmahtaheitä sitärunfälnmin.
" Ihluisen laupius vlottu ainoastans lähilll'mäifellens/ mutta Jumalan laupius tay caiken

»; Hän curitta jarangaise/ hän opetta jaw
dze/ nijncuinpaimenlaumans.
»4 Hän armahta eaickia nijtä jotcaidzeusopet»
ta andawat/ jaahkerasi cuulewatlmnalaM
«5 Poiwn/ coscasjongun hywätttt/ nijn M
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5» „mst/ja coscas jotakinannat/ nijn slä tee han»
»> tz«l«rhellisexi cowillasimoilla.

,i Castepalawudenjahdnttä/ nijnmyöshywa
sm vn parewbi enin lahja/ ja yri sana on toisi»nmsparembi cnin suuri lahja.

5 ,/Toimellinen anda ne molemmat:
« ,8 Mutta tyhmä soima toista hawyttömast/ja

i,lznmielinen lahjaei oleotollinen.
t y Ope ensin idze ennen cuinsmuita opetat.
» w Kita ensin idziäs/ennencuins muitaautat.

i < Nuhtele ensin idziäs / enne»: cuins muita
? wmidzct/ nijn sinä loydatarmoncosca nmita

Wgaistan.
- n Älä wijwyta catumustas sijhen asti cuins

> sairari tulet/ »nutta paranna sinuscoscas wielä
Pdia tehdä taidat. Hlä wijwytahywaxi tullaa
joäläwijwytä catunmstas cuole,nan asti.
!z Jos sinä tahdot Jumalala palwella/ nijnmsee wilpittolnast/ etteskiusais Inmalata.
-4 Muista sitä wiha/ cuin lopulla pitä tule«
nan/ ja costo/ cuin lopullapitä tulunan.
»5 Silläcoscaihminen rawittu on/ nijn mui<
jl»canettä hän jättensisoa/ jacosca ihmjnenri-
W on/ nijn ajatelcan että han Mens ttzyhäxi
tulla taita.
2<l Silläehtona taitatoisin olla cuin amulla o«
lii >a caicki nämat ättsi Jumalanedes tapahtu»

7 Wijsasihminen pitä naisi caitisa waarinsi
l »välttä stndis/ cosca hän wiela syndiä tehdä
!!til.

lo,ca toimellinen on/ hän otta stncaltaistll
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wijsaudetygtzns/ jajocasensna/ haukijtta hnndz,
29 loca sen opin oikein oppeuuton/ han taif,
pisusi idzens täyttä / japuhua parannuxexj.

e 13. L.ucu.
UWM läseura paha himos / muttakään^peis
IDM sinun mhtos.FMM z 1 Sillä jos sinä seuratpaha hunosl
Vijn sinä saatat idzes wihamiestes pilcaxi.
z i Hls ole euhlaja/ älä myösharjoita sinuos
tuhlamau/ ettes tulis kerjäjäxi.
;; Ia costa ei sinulla ole sillen raha cuckarosi
nijn sinun täyty caswolle lainaxi otta.
» Juomarityö,nieseiricastu/ ja se jocaeiw«<
hätankätke/ hän mämmin jaenämlpin hawiä.
2 Wijna jawaimot tekewat wijsatmiehet hul«luxi / ja ne jottaportoin cansayhtyttäpitazM
tulewatmielipuolixi.,,
; Coi ja mato pn heidän palckans/ jahe cuilvet'
tuwat/»mille jultiMöpixi.
4 loca picaMyseo/ hällonköykäinen/ jacosca
hunanda hauelMietella/ nijn hanwahingoit'
ta idzens.
5' loca coirudestansiloidze/ hän tuleylöncad
zotuxi / luutta jocawiha telwottomia panetteli»
ta/ hanwarjele idzens wahingost.
6 Jossinä jotakinpaha cuulet / nijn älä sanosi»t>l: Silläwait olla ei wahingoidzeketän.
7 Ei sinunpwa sanoman ystawalle/ MlM»
Miehelle.
8 jossinastntaidattch
Pä ilmanpahata o,uata tunuott.
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! , Sillä l-yllä sinua cuullellan jaotttaul. aari
, «iipuhestas/ jacuitcnginsinuasentähdelNvi-

o Jossinä olet jotalin cuullut/ nijnanna sen
Msmusas'/ nijn sinulla on lewollinen sydän/
,ttsiuä scntähdeucahtia pacahdu.
„ Mutta tyhmä tahto sencansa vlos/nijncuin

,i,staicainengin lapsi tahto vlos.
!- Costa tyhmä sanangincnule/nijn st on nijn«
M! nuoliistuis tijimi hänenreidesäns.
; IllnoitatatälähilNluaiselles/ mitamax/ et<
iihäu ole sencaltaistapuhunut/ mutta joshän
chi sanonut/ ettei hän sitä cnä tee.
Puhu sitä ystäwälles: Silläkyllä paljo ih.!,ftn päälle walehdellan,

i Älä sijs vsco caickia lnitäscuulet.
< Toisinans pääse ihmistldä sana tapatur»
ck jongahän toisinyn«märtä: Silläcuca on
M eitoisinanscan sanoisans exy.
? Puhu sitä lähimlttäiftlles ennen cuinsrijte»
'hänen cansans/ja muista Jumalanlästyt.
< Sillä Jumalan pelco tete ihmisen idzenssisasioiswisust täyttämän/ jaJumalan ta-
setta caickia siattoiulellisesttetelnan.

< Cawalus ei olewijsaus / jaJumalattomain
«ttioletvimellisus:

> Mutta on pahus ja epäjumalan palwelus/
wcaickihullusjatyhmys.
Parembi on waha ymlttärryslumalan pel.»

suuri ymmärrys Jumalan vltzncad'
ltsinsa.

P v Ms<



234 lesusSyrachin
Moni on terawa plnnlärryxesta / jaon c>,i,

tengw pahanjuoninen/ja taita wäätä asian cu„.
ga häntahto.

z Hänrallista pääns/ jacadzo tuimasti/ MkuitenPncaicki petos.
14 Hän lastesilmäns alas/ jacuuldtlecowil.
lans/ja joset sins otawaari/ ,nju hän smtiM
2 5 Ia joshän on hiecko sinua wahil,goittaln«<
ti hän cuitengantottele sitä / joshäntilaus M
kyllä se hänestä nähdän. lasejocaontoimM,
ncn/ hawaidze hänenkäyttämisens: Sillähänn,
waattens / nauruns jatäymisens illnoitt^v>,t
hane»l,

nuhtele tzsein lähimmäistänsst.
pimattomaliaajalla/ jatetis wijsam»

OWjoshänoliswait.
2 Parembion jullinuhdela/ cuinsalawihW
ja jolleist telpa/ nijn se tulehänelle hywäxi.
; locawätiwalda tete oikeuden edesa:
4 Hän on nijncmu se huonen wartia:
5 loca sen neidzcuhäwäise jotahallen piti w»r>
felclnan.
6 Muutamat owat äneti/ ettei hetaida edestäni
»vastata.
7 Muuttamat owat wait/ ja wartioidMaicans. ' /
8 Wijsas on siehenasti älltti cuin hän aimi
nate / lnllttarohtia tyhlna eitaida odotta aicans
? loca suupalti on/ hän suntutta ibmiset idzmiza walda otta idz?llens/ bändä wA
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A Monelletäypabasnsias myöden/ mutta se
upchtu hänelle wahnlgoxi.
„ Moni andavsein / ja eihän sijtähyödy ,nut«!
»sB wastan/ moni myös anda/ jomhänelle tn->
yarhaxi.
„ Dm paljo coreile/ hän saa sijtäwahingon/
»M«; jocaidzeils alenda/ hän yletän.
,! Moni ensinosta halwasti / mutta sijtte mara
nimllist.

,z WMs teke lahjans otollisexi suloisetta sa>
ck/ mutta mitä tyhmätnndawat/ stn heidzeckwättelwyttomaxi.
Ei tyhmän lahja tule paljon sinun hywäxes:

W yhdellä silmällä hän anda/ mutta seidze-M» häncadzo mitä hänen fijtä jällenssaaman
,) Hänanda wähän jqsano paljonandanens/
chiuta sijtänijncuinwijnanlastia.
< Täuäpän hän laina jahuomen tahtoMens<
Mtt owat ne ihmiset/ joitaei woidakärsiä.
,? Tyhmci watitta? Ei yMn oleminullevscol-
W,/ ei tengan tijtä minua hywästa työstä/ ja
M lninun leipäni si)öwät / ei puhu minustamm.
'l ö cuingavsein jamonelda hän hawäistän.
l? Sencaltaiuen puhetctehänellepahembata/
mn jos hän pntois ales cortiasta huonesta.
° Juurinijntapahtu pahoille/ jotcawijmein
Glangtlnanpitä
> HapemMtzutälla ihmifelläonfimri suu/ lM»Hu ajattelemaa caicki cuin ban?n lnieleens
M, , ?!Waic<
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Waicka tyhmä jotakin hywä puhuisi e,s,

cuitengan kelpa: Silläei hän sitä puhu MM
ajalla.
2; Köyhys estä lnonda paha tekemäsi / sijutl
hänelle sewoitto/ettei hänellä olepaha tundo, ' -

24 Moni teke paha/ että hän pidäis cunnnnii '^

jateke sitä Jumalattomanihmisen tähden. '^
2 5 Moni palwele toista wääräs asias / ja sm, ?
ta nijnhänen wihalniehexens.
26 Walhe on suuri häpiä ihmiselle jase löytÄ
enimmästpahain ihmistentykönä. "

27 Ei waras ole nijn paha cuin walclM
mutta wijmeiseldä he wahingoontulewat.
28 Walhesnihmisillehäpialinen/jaeihäntl!'
leitänänscunniaan.
29 Wifsas mies cunnioitta idzenswijsallaft>
hellans / jatoimMsestttnehest päämiehetpaljon'!
pitäwät.
;o loca peldons hywinratenda/hän täyttäftl."
wons/ ja jocaidzenspitäpäämiesten tygö/ nijn °

että hän heillekelpa/ja hän taitapaljopaha O.
z, Andimet jalahjatsowaisewatwijfat/ japo»
newat suidzet heidän suulmns/ ettei he taida ro»'

°

gaista.
Wijsas mies jomeipyydä autta/jaMch "

tawam/ mihingä ne molemmatkelpawat.
z 3 Parembi ou että tyhmä tatte idzens cui»
wijsas.

21.

sscOican/ jossinä olet syndiä tehnyt nijn lacta»
rucoile / että ennen tehty sinulleanmw

sinandexi.



Kirja. 2l?
, syndianijncuinkarmetta: Silla jos

ggtulethändä lähes/ nijnhän pistä sinua.
Hänen hambans owat nijncuinlejonin ham»

ihmisen.
' > lecainen syndi on nijnduinterawä miecka/

ucke sencaltaisen haawan/ jota ei tengänpa»
'Mtaida.

5 )ocawätiwalda jawäärytta teke / sttllle wij«
MterMxi/ ja se jocaonynsiä/ häntulemj'
Hldäpois huonestans ja taloistans: .

Silla cosca radollinen huuta/ nijnlumala
. «le/jacostotulenopiast.

leca ei salli nemvo idzens / hän on joparhal-
»slunmlattoman tiellä.
localulnalata peltä/ hän talitta idzens/nnlt-

,. Mmscurion/ senlumalataambanake/ja
, Mva hawaidze hänenhuckuwan.

loca huonensratenda toiftnmiehenrahallai
'. «ecotiwiahaudaxens.
,' Jumalattomain jouckoon nijncuinrohti»

iltjjotca tulellapita poldellaman.
> Inlnalattonmttäywät tosin tasaista tietä/
W loppu on helwetinsywyys.
- loca lulnalan Myt pitä/ ei hän seura o-
«paätäns.
! Peljätäyxitotiststlulnalata on wijsaus.
i Cusa ei järteole/ei siellä oteta oppia wastan.
! Muutamatcwattyllätoinlelliset/ mutta heAan saattamat sencansa paljonpaha.
6 Wijsan mieöen oppi wuota nijncuin wirtai
">>jncmneläwä lähde.
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,7 Tyhmäin sydä on niincuinwnotawai!,^
ja eitaidapitä oppia.
«8 Costa tounellinen tuule hywän opin/ Hhän tijttä sitä/ jalewittelehändä. Mutta jost,'^
»nä sen cuule / nijnei se telpa hänelle / ja«M hch
täsentaansa.
, 5 Tyhmän puhe paina nijncuin tacka tin
päällä / muttacosca wijsaspuhu / se on suloim
cuulla.
2 v Neuwonpitämifes otta mies waarinwijsm
puhefta/ jamitä hän neuwo/ se on seisowanm
21 Tyhmänpuhe on nijncuin caatunut huo,«!
jataitamattomä neuwost ei tiedäkengän niitän.
,! Cofta jomtahto neuwo tyhmä/
2; Nijnhän asetta idzens nijncuin jocutahw
stto hänentätens ja jalcans.
24 Mutta wijsas lute seu hänellenscnllaistt,
rannistuxi/ ja mnnerengaxi hänen oitms Wl<
säns.
2 5 Tyhmä juoxerohtiast toisen huonesen/ mut
ta toimellinen pitä suuren eroituxen.
H6 Tyhmä curkistele rohtiast toisen ackunasi
,nutta toilnellinenseiso vlcona.
2 7 Tyhms cuuldele owen tacana/ «luttatoime!
linenpitäsenhäpiäns.
28 Paljopuhuwaiset sanowat paljon sitacm
«i sowi asiaan / muttawijsatpunidzewatsmW
euldawaagalla.
29 Tyhmäin sydän M suusi,/ mutta wijftstn
suuonftdämes.
z Q Tyhmänauracorkiast / muttawijsas naw
tohtttWst- ?»^



Klrjc». 2;y
~ Cosca Jumalaloinkiroile sitä paha/silloin
!>,,!>kiroile idziaus.
'> Convan cuiscutteliawahinZoidzeidzens/ja
nkeiigän pidähändamielellänstykönnns.

22. Lucs.
Aiscaihminen on nijncuintilvi joca loas
»naca:

M! Joca otta ylös hänen/nijn senpits
»Dtätenspyhkimän.z Häwytöin poicaonlsättcnshäpiäxi.
!< l Toimellincn tytär kyllä llnidan/ ,nuttapahan

> wamen tytär annetan olla/ ja hän saattal"
ftnöinurhellistxi.

' < Irca ylönrohkia on / hän onMlsällcns et-
«imiehellens hapiaxi / ja heildä molenllnilda
chatan.

'' < Puhe jocasopimattoman aicanpuhutan / on
«ijncuin harpun suitto »nurpellistlle.
? Malla ajalla pitä ihmistä curitettaman ja
mettaman/ «nttta jocaN)hmä opetta/ se tahtoWricotuncruusincappalda/ jatetenijncnin

, sljoca jongunrascastvnestheratta.l Joca tyhmä puhuttele/ hän puhumacawan
Mft:

") Muttacosca se on loppuuni/ nijn hän kysy/
M st on?
l° Cuolutta itketän/ ettei hänellä enäolewal«
»Mutta tyhmä Pitäsinun itkemän/ ettei h«>

„ W oleymmärrystä.
«M
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,! Ei ihmisenpidä ylönpaljo cuoluita ittM,,
Mhe owat lepoon tullet. Mutta tyhmä» cli.
mä on paheuibi cuin cuole«na.
,; Seidze,nän päiwä cuollutta itketän /

tyhum lumalatoindacoco hänenelinaicans. >,,

INä tyhmäncansa paljon puhu/älä mchc!«letaitalllattomansemas. .

15 Wältähandäettestulistustaanhänencl»!,
sans/ jatahratuxihänen saastaisudestans.
»6 Pätenehända/ nijnsoletrauhas/jaettul!
ahdistuxeeu jahätään hänen tyhmydens tähdtii,,.
»7 Mitäonrascambißlyijyä?lacuing!,M
ihmisen cudzulnan tyhmä muuxi cuinBlyljW!
,8 Kewembi on canda sanda/ suola jnnm!
cuin mitamatoindaihlnijtä.
»9 Nijncuin huone/ joca toisen huonencach
onwahwastsidottu,yhten/ ei tuulispääldäc»k!> „,

stem: 'z
,22 Nijn on myös se si)dan,foca asians hl)w!« 5'tietä/ ei hän peltä yhtätän peljätysta.

i Nijncuin taunist calMla siwuttu tasaiUi,,
seinä/ eipylysatescaunisna: Eli aimcoM
wuorella/tuulenedesci:
2 5 Nijn myöstyhmansiidämen huono ailw
tus/ eiole seisowainenpeljätystä nmstan. s
2; losihminen silmanspainottele/ nijn sljtM
kyynelet wuotawat. H
24 Josihminen osatoista siMneen/ nijnstil» »i,
moittahänen aiwoituxens.
25 Joca laitetta linduin secaan/ hän peljätt» »i
heidäupois: lajocaystawatänshäwäise/häll >i
ticko ystäwyden. 2 6 MO !



Klrja. 24H
l z Waickas wedäisit mieck«s ystawstas w««
i et sinä cuitengan sencansa nijnpahoin tes
,i„l,äwaistyxellä.

1,, Sillä sinä taidat jällenskyllä tulläystäwä«cosca et sinäpätene händä/ mutta puhut hä««cansans.- Silläcaicki asiat taitankyllä so-
Mpaidzihawäistystä/ ylöncadzctta / salaisit-«ilmoitusta japahoja näillä yftäwys
Mpoiso
j Ole vscollinen ystäwälles hänen köyhyw

«si ettäs hänencansans iloidzisit / cosca hämtt'win tay.
, Ole wahwa hänencansans cosca hänellepa«
«käy/ että sinäkin nautidzisit hänen onnens
iVäxes. ,

' Sawu jatomu tay edelläcusa tuli pala tah«Mijnmyös häwaistyxestä tulewere» wuoda-

, M häpe wastata ystäwäsedest/ älä myös
Wpakene.
? Jos sinulle jotakinpaha häneldä tapahtui
losen cnnle/ sewältä«lyos händä.

WOsta minä taitaisin panna lucun suuni
Mteen/ japaina wahivan sinetin huuldeniMpäälle/etteu mins sen cautta längeis/ jch
«nkieleniwahingoitaisnnnua.
HErralsälulttalä/ jaminuneläMäNiHchr»

»! slci anna »ninun joutuapilckaittenkästeM
«W anna minua heidän seasanstilrMelda.
Josta Minä tzaidaisin hillitä MiniMajätuW
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wsuidzilla/ ja curitta nnnunsydäNlenilu»,!, <

lan sanalla: Ia eteen minä
Ds minulda jotakinpuuttuis.
z Etten minclsyndiätetis/ jatulis suureen
tyxeen/ jatetispaljon paha/jolla minun täytoi?'
langeta wihamiesteniedesa/ jaolla heidän» i»runans. <

4 HErralsalunlata/ja minunelaumniHlt'
ra/ warjele minuahäwyttölnistä silmistä:
5 Iatäänns minusta pois caicki pahat him ~cllä salli lttinulltulla tuhlajaxi jasaastaistxi -
6lawarjele minuahäpemattömästs sydämeU M
7 Rackatlapset/ oppecat suunne pitämän tijil',
ni- Sillä jocasuunspitakijnni/eiseexysanA
8 Nijncuinlulualattomat pilckajat jaynsilil,
sencauttalangewat.
5> Hlä harjoita suutaswannoman/ja lausuiM ,

turhan JumalanNime: „
,c» Silla nijncuin palwelia/ jocavseinwidzoi',.,
lapiestan/ ei ole ilmanwandeita:
»i Nijneimyösse taida olla si)NnistapuM
zoca vsein wanno / jaJumalan Nime tulhan,,
lausu. „

locavseittwanns/hän vsein si)ndiätcke<si ,

eirangaistus pdä hänenhuouestans luopuman.
,; Joshän wanno jaeiymmärrä sitä/ nijn <M
cUitMginsi)ndiätete: «

»4loshansenylnmartajacadzoylön/nijnhl!!!,,
jyndiä teke caxikcrtaisest.
»5 Mutta joshän turhan wanno / nijn ei h»n>
cuitenganole ilman fynnita/ jahänen huonn»
tanspits «winrangajstalmn.
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z Seon myös cuolettawainen liroilemus / jo-
Linnala Jacobinhuoetta warjelcon:lalu->
M stncaltaista lyllä wältäwät/ eitätahraPosijnäsynnisii.
, Hlä hayoita suutas tewiästi wnnnoman-
Msetulepahastaaiwoituxesta.
; Hlä vnohdalsäsja ätis oppia / nijnsolee
Minseas istuwa / eitä sinuapidä vnhotetta»

'", Ettes harjannuis tyhmyteen/ ja soisit wij'
, Hldä/cttessi)ndynytänolis/ jasinäkirotsi)U<
' Mpaiwäs.
"' iDcaidzens harjoitta panetteleman/ eihän
' mnnaidzenscaickenaelinaicanans.'l , Toistamisen fyndicl tehdä on yltznpaljou:

Uäcolmannellaterralla tlllcrangaistus.
" i loca haureudesta on si)ttynyt/ hänonnijw
, «paläwatuli/ eitä lacka siehenasti cninhän

lpspoltta.
-Hcculnalistlla ihmisellä e! ole lepo hänen nm»

' GilÄ siehenasti cuin häntulen chtyttä.
'

; Hecu«nalisen ih»nisen on caickiruoca matiaj
>nlacka ennen cuin hän himons täyttä.

' > Mies jocaawiostästyns ricko/ jaajattele ib-
As:Cuca minun nate?
« Piineys on minun yMbärilläm /ja seinät
mliottawat lninAnijn ettei tengän näe minua^
? Ketä minun carttaman/ ftcorteineilllteleutinunsi)ndiäni.
! Täinswälttä ainoastans ihmisten silmät/ j<i
'WistaHerran silmiä paljo tirckammaxiau«

Oij tingo^
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ringota/joca nake caicki mitä ihmiset tetewät/j,, e;
tadzosalaifingijnlouckaisihin. c

z 5, Hän tietä caicki cappolet ennen cuin mlue, 3
duxitulewat/ nincuinsijttetincosca he luodme, l I
wat. ,'

;o Se miespitä jnltisestcaupungis
man:
z, Ia pitä otettamantijnni/ cosca hän wähm,l.,
«täneteenscadzo. l,s>,
32 Juuri nijn pitä mytzs sille waimolletapch >:

mä/ jocamiehens HM/ jasaa toisesta perillisen! «i
;; Ensist on häncowacorwainen lu»nalant«>»
sthlle: Ia tcke myössyndiä miestans lnastmch,zsaa nijnhnorudestans lapsen.
;4 Nämatpitäeroitettamanseuracunttaflaijo
hänen lapsens pitä sen maxamau. ss
35 Ei hänen lapsens pidä juurtuman/ eiW» »>

nen oxaus pidä hedelmatäcandaman. sl
;6 Hän jättätirotun muiston jältenssja hänm
häpians eipidä ikänänspyhittämän pois. Sijtj«
«ppewat jaltentulewaiset / ettei mitän ole f«>«
rambata/ cuin peljätälumalata/ jaeioltm j<
tän makiamba/ cuin ötta waari JumalanH ,
stystä. :

24. H.ucu.
WWljsans kijttä idzinns / jaoyckä hw

däns mnssan seas.
"'<»<?' Hän saarna Jumalan seuracun'

«as/ fttylistä idziäns jaftue:z Minä olen Jumalansana/ jalijcun ymlcki
caicke maata nijucuinpilwu
4 Minun asuinsian onyllMäcorteutzes.
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t s Minun istuimen on pilwA

i Minäolen yxinänsjocapaicas:
lue Nijnawarnldacuintaiwason:
«c> z Ia nijn sywäldä/cuinsi)wyden perustus on.'

)locapaicasnmess.
st«,,° locapaicasmaan päällä/ caickeincanssain

M/jacaickeinpacanainstas.
ii»' i> Näiden caickein tyköni! olen minä edzi»yt

Pnsia/löytäxeni siani johongunpaickan.
ch >l Silloinkästi »uinuacaickeiy luoja/ja se joca
!»! »un luonuton/ sääsi minulleasuinsian/ja sa»
ji, ,z lacobispita sinun asuman/ jaIsrael M

sinun perindös oleman.
j? ,s Ennen maillna/algustaolen minä luotu/ja

siijyn ijancaickisest/ jaolen lnajasapalwellut hä»
»' «medesäns/ ja olen sijtä saanut Zionis wahwan

stican.
!«>i Ia hän pani nnnuupyhään caupnngijn/Ie»
!,' chleinihallidzeinän.
<> < Minä olen juurtunutculmioitetuscanssas/i> Mlunlalanperindö on.
i> 7 Minä olencorkiaxi caswanut/ nijncuinCe«

tripun jibanoms/ janijncuinCyprejsiHermo»»in»vuorella.
>' >i Minä olen caswamtt nijncuinPalmupuu

dyrantykönä / janijncuinrnusun wesat / jotca
l' )irchosacaswawat.
> >!> Nijncuinfannjsöljypuulakialla kedolla.
< l° Minä olencaswanut nijncuinwahder/ iup
kannoin idzestanj suloisen hajan nijncuin Ca'

O iij neli
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neli jacallityrtit / janijncuinparasMmha,
21 Nijncuin «Galbaan jaOnich jaMirrbl,!
za nijncuinpyhä sawu Templis.
2 Minä yjensin «ninul»oxani nijncuintgu»,
jaminunoxani olit caunitjasuloiset.
2 z Minä annoinmatianhajun minustaninij
emnwijnapuu:
24, Ia minuncuckaistni cannoiti
25 loca wuosirunsanhedelmän.
26 Tulcattänne minun tygonicaickijottiiG
nuaanotta:
27 Iarawiteat teitän minun hedelmästäni.
2 8 Minun saarnani on matiamoi

la nlinun lahjani owat matiamumtcm
mesileipä.
z 9 »loca minusta si)ö/hän enäunnin iso mim!
Ia jocaminusta juo/hän janoenamminnliniil!.
zi loca cuuleminua/ eihäntulehäpiään:Jo
jocaseura minua/ hänen pjta nuhtetoinna od
«Mli.
Z Caicki nämät owat listo»! kirja /joca caiG
corl-ejlnlnall lulnalancansa tehtyon.
;-; Nimittäin laki/ jonga Moses Jacobina
nelle tawaraxi andanuton.z 4 Jostawijsaus on wuotanut/ nijncuin Pist
«in wirta/cosca hän suuri sn.
35 Ia mjncuinTigris/cosca hänkewaillä cuchtz 6 Sijta on ymmärrys wuotanut/ nijncu>>
Euphrates/ cosca hän suuri on - Ia nijncui,
lordanielonaicana.
z 7 Sijta cnrituson tullut nijncuintyntilä <ji
mincuin Niluxen wirta syxyllä.
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;3 Ei oleyhtänollut jocahänenperäti oMnut

tule myösyritän ikänäns / jocahänentay»
' «lliststtuttiataita.

,„, Silla hällen«ljelens onrickambi merta:
la hänen sanans sywyyttä jywtlNlnät.
Minusta wuota «nouda oja trydimaihin/

«ijncuin sinne wettä johdatettaistn.
Silla minä castau minun krydimaani / ja

Dtan minun nijttäjani.
„, Siellä minunojanisuurexi wirraxi tulewat:

lanlinunwirtaui isoiximerexi.
<5 Silla minun oppin wallsta nijn awaralda
n,in aumnwalteus/ jataamba paista:

in Iaulinun oppin wuodattaProphetian/js»
i»onijancaickisestpysi)wä.

3 ,/Siellä tenäetta/etten minä ainoastans idzel»
,! imityötä tee/ umtta lnyöskaikille jotcawijsaub

t>, t»onowat.
l -f. Kucu.

on caunista cappalda/jotca Jumala!»
n

l Costa weljexet owatyximielistt / kylänmiehet
?> ncchawat toinen toistans/ jamies jawaimo

Wtnäns hywin sopiwat.,
!>! Colmecappaldaminäsydälnestäniwihan/ja

Man lnelloussaatta minulle mielicarwauden:
> Costa töyhaon.coria/jaricasmielellänswal«n Mle/ja wanha on tyhmä jahuorinteW.
») Joset silla coco uuorna ollesas mitäs tahdotWwanhallaijälläs.

«! ö cuinga caumsstsn/ costa harluapäätwij
s''thlvat/ja wanhnttaimwat/

H Mj ?I<,
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7 Ia HOrmttoimellisetfaymmärtälvaistt, «i
8 Se onwanhain cuttnia / että he paljoncomi, wlutswat/fa se onheille cunniaxi/ tttahell»,,,, z>latapeltäwät.
9 Yhdexätä cappalda minä ftdämesäni pi«n z>cortiastylistettnwäna/ jakymmenettä minä M, mlanitijtan:

~
,o Ihmists jollaon ilo lapsistans: locanijn. lö
cauwan ela/ että «,

maahanlyödyt. !
,i AlMtasonstjollaontoimellinenwaimo/je' xsaeipuhellaustetänwahingoidze/ jong«cift»
pidä palweleman/ joca ei siehenolemahdolline,,, z
,! 2lutuason se/ jollaon vscollinen ystälv«!l. z!
,; 2lutuasonsejocaontaitawa/jajocasillck <«
opettacosca handä mielelläns cuullan.
,4 O cuingasunriseon jocawijsason:
, 5 Mutta joca Jumalalapeltä /ei händä ylem> zbänaoletengän:
,6 Sillä Jumalanpelco lvoittacaicki:
»7 locahanen wahwast omista/teneengätti' ;
danminä hänen werrata-
, 8 Ei yxitan tipu ole nijn sumi cuinsi)däW
muxhe.
19 Ei yhdengan cawalus woita waimoin tt> l
walutta,
20 Ei yhdengän waijyminen woita wihamie<
htntvaijynnstä.
«Ei yxitancosto ole pahembiwihamiel)tnce«

sto.
? z Ei yxitan-pD ole yijn cawala cuin tärnm

pssl!!
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! G yhdengan wiha ole nijn cattera cuin

>, Wilnonwiha.
zz Ennen minsasuisin lejonein jaDrateinM«
M/ cltinpahan wainwn cansa.n Costa hän wihastu, nijn hän muutta hah<

» mns/ jatulerymäxi cuin säcki.
lf Häuellmiehellensonhäpiähänestä/jacosca

> Anelle sitä soimatan/ nijn se tete hänen siM'
, Mskipiäxi.
l 6 Caicki wieckaus on wähä waimoin wieckau<

> lmsuhten/hanelletapahtuconnijncuinluma»
laltonmllengin tapahtu.
«7 Suupaaltti waimo siwiällä iniehella:-8 Onnijncuinsandainentieylöspainwanhal'
miehelle'
-? Alä hänencmlneudens anna sinuaspeM a«l»myös sentähden himoidze händä.
;° Joswailnosaatta miehenrickaxi / nijneiGtjseltm muumcuillrijta/tora/y löncadze jasuu'
z> Paha wailno saatta murhellisen sydämen/
Man cadzannon jasydä,nenahdistuxen.Waimo/josta ei miehen ilo cle/stsuututtawencaickijncappaloihin.
;; Syndi on tullut waimosta/ jasentähden tay.tzumdäucaickeincuolla.

Nijucuin ihuusenei pidä andamanwedelleu/ nyn el pidä myös miehen sallimanwaimolleMentahtons.
tt Jos ei hän tahdo olla finnn nueldäs myöden/Weroitahändasinustas.
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26. H.ucu.

WVW-lltuasonftmies/ jollaoutoimelljW «

MUW waimo/ sijts hau caxi sen werta clä.
MMM i Hywä taloin waimo on miehellm ,ilvxi/ jatete hänen elälnäns lewollistxi.
z Toimellinen wsimooncallis lahja/jaaW.
ta»» sille jocapeltä Inlnalata.
4 locohänonricaselitöyha/ nijn häuonwi' <
tengin hänelle lohdutuxexi/ jaaina händäilabut. ,

ta. .

5 Colmeonhirmuistacappalttta/ja neljäs»,!
eaubia-. is Petos/ capina/ wiattomanwere»!wuodatus, ,
7 Jottacaicki owatpahemmatcuolemaw.
8 Mutta ston sydämenmurhe/ cosca luutiamj. ,

mo toisen cansa rijtele / jahäwäise handäjecat» ,

zencuulden.
Z Costamiehellä on pahawailno/nijn heowt l
nijncuinsopimatyinpari härkiä / jottaynnä w -

tämän pitaz
,o Joca sen saa/hän saa Seorpiolnn.
~ luoppoi waimo on suurirangaistus/ sillä ei
hän taida peitta häpiätäns.

Portto tutan hswyttömäst cadzannoM
jasilmistäns.
«; los ei tyttäres.ole häweliäs/nijnpidaM' '
da curituxes/ettei hän pahateki»/ cosa hänelleti» '

la anneta»,
,4 Coscas yullllärrät hänen ylönrohkiast cadze»
wal»ymbärillens/ nijnora waari:Ia joset s>»l>
sitä tee/ jahän sijte teke tisl» >
V«n sits tarwita ihmettelemätt.

»5 M



Nijncuin »natcllstawainen focajano/awa
ftuns/ja juo wetta cufa lähin on/ jaistucusa häst
tonnon löyta / jaotia mitähän saada taita.
,6 Suloinen waimo ilahuttamiehens/jacosca
Mpitahäuenstoimellisest/ nijn hän wirgotfa
Kvienchdämens.
,? Waimo jpcataitawait olla/ onlumalgl»
lcha-.,z Ia hywin opetettu wai,no eitaita maxetta.
,o Eiolemitänrackambatgmaanpäällä/ cuil»

waimo:
:° Ia ei olemitän castimbata cuinpuhdas lM«
n Nijncmn auringo/cosca hän on nosnut/ta««
MaHTrrancortiantaiwan: Nijn mytzshy'
j»än tawainenwailnocannista huonens.
n Cauniswaimo/ jocahywäon/ on nijncuin
lircas lampupyhäsä kyntiiäjalas.
!z Pxiwacainen waimo/ onnijncuincullaM
Bzc.thopiajalcain päällä.

2? Lncu,.
11/Axi saattal?atnttnu!lennelicarwauben/ ja

minun:

tttärsi/ ja
tadzotanylön:
l 6 Ia jocaoitiastvstostllwpuwaäräanvscon:
Lm on Jumala duominnutlniecanala.
l? Cauppamies wältta työläst wääryden /ja
W)jä synnin:

> Gilla rahan tähden tcke msmwaärytta/ ja
jottC
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jotcarickaxi tulla tahtowat./ Mndäwätpoisst, <

mäns.
2 Nijncuinwaaja cahden kiwenwälilletUG sttan muurin:
; Nijn myös jyndi tunge «stajan ja nw,K»
lvälcke- .

4 ~

gc s/ nijnhänen huouens pian cukistetan. ' ,^
5 Costa ihminen seulo / !nijn caunat jääW ,!

Nijn myös mitä ihminen aicoi tehdä/ nijlift. l,
hen aina jotakinsaastaista tarttu.
6 Nijuluinpsdzicoettelevdetpadat/nijnWlj »

murhe coettele ihmisen mielen.
7
Nijn myös puhesta ylnmarretan millinen „
tan on.
s Ei sinunpidä ketän kiittämän ennen cums hö «i
nen cuullutolet: Sillämiestutanpchestans. l!

9 Jossinä oikeutta seurat/ nijnshänen saam» lj
tat/ia puet hänenpäälles nijncuiucaunin haipc, w
»o lilutut lähistelewät wertaistans: Nijn nyii,,
totuuspitä idzenssen tygö jocahändä cuule. n
».l Nijneuiniejon wartioidze saalista: M j
myössyndi wijmein otta tinnipahantetiän. !>
,i Jumalinen puhu aina terwellisis / multa ;

tyhmä muultu nijncuiucuu. >
,; Coscastaitalnattomain seas olet/ nijn et» <

ivaari mita aicasaldi: Mutta ole wijsastenstai»
rohke.
«4 Tyhmäinpuheonylönnurja/jaheidänM' ><

funson aiwasylldi/ jacuitengilche sitä ailactid j
Mat. ,^s»
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, Cusa ihininen cuule paljon wannottawan/

jW hänen carwans nouse / ja heidän rijtans
, sMsta ihmiset corwanstlckidzeman.

Costa ylpiät rijtelewät / sijtä seura weren
, modatus/ ja se on nurja cuulla/ cofca he toi»

Mshäwäisewät. ,
,/ Joca salaisudenilmoitta/ st cadotta vsconi
Msaasijttevscollistystäwätä.

«,z Pidä ystäwässilmais edes/ jaolehamllev»

,? Mutta jossinä ilmoitat hänen salaisudens/
i >,j» et sinä saa händä jällens.

l° loldaystäwä tule pois/ hänen on sijtä nijn
! chon paha/ cuin sille jongawihamiespääse.

,> !> Nijncuins linnun päästät Mestäs: Nijn
mmyösse/ coscaspääset ystäwästäs/ nijn etsi»

>- »isaa händä jällens.
>l Ei sinun tarwita juoxeman hänenperäns/

i' >Montaambana/ jaonhypännyt pois mjncuin
c, Vdzäcauriswercosta.
!s!, Haawa taitan sito/ ja^lpiatsimattaitan

mitta?
jn Mutta joca salaisnden ilmoitta /ei hänestä

iMnitänole.
t«i , locasilmäiste/hänellä on paha siMmes/ ja

ionnMatäpoisidzens.
« < Sinun edesäs taita hän kiM'matiast pm
l>s»»/ ja wpawahwast mitäs cmot/ mutta taca°

«puhu hän toisella tawalla/ jatäands sinun
lt' ? sn minä taida mitän nijn pahoin kärsiä
>" '>» sitä/ jaei HEnacanhändä tarsi..
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28.Kucu.

heittä cortialle/ se pl«to
omaan päähäns/ ja joca jongliilsalaisesiMDpW/ hänhaawoitta idzens.Joca haudan caiwa/ hän puto idzesieht»:

zo Jocapaulan w»rittätoisen eteen/ hantittoi
idzens. Jocatoista tahto wahingoitta/ niju stt»'
<le tietämät hänenoman caulanspäälle,
z i I)lpiätpilckawatjahäwäiftwat/ mutta«>
stowartiodze heitä nijnttlin lijon.

Jotta iloidzewat cosca hywille pahoin läyi
Hefangitan paulalla/ jasydämen mnrhecalw!!
heidän ennen cuinhe euolewat.
z; Wiha ja julmuson cauhia/ jotcallllnalat»
tomalla molemmatowat.
» locaidzecosta/ hanelleHErrajällenscoD
Ka hänpita mnös hänensyndinshänelle.
2 Annaandexi lähimwäisellesmitä hänonw
tonut sinua wastan/ jarucoilesijte/ nijnsinm
syndis annetan sinulle andcxi.
z Ihminen wihatoista/ja edzi armoHCrmldo.
4 Hän on armowin wertaistanswastan/ja ta!><
to rucoilla si)ndeinstahden<
5 Eihänoleilmanlihatajawereta/ japitM
ha. Cuca tahto silloin anda hänelle andexi häne«
syndins?
6 Muistuttele loppua / japanepois wiha / M
tuoleman ja cadotuxenedzi.
7 lapyhtästysitnoisa.
3 Muista tästyt/ jahylja sinunvhcauxes lähiiN'
jNftistäswastan.

5M«f
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Muista corltimman lijtto/ ja annaricosan-

dc,n. -

,oOaltsrijta/mjn mondaftndi jsätacapcrinl
„ Silläwihainenihminen saattacapinan/ ja
JumalaloinsyttM seeannilxen hywäillgin,M«
Min walille: Ia hytyttä ne toinen toistans wa«

, smijoillahywärauhaon.
,l Costa paljopuita on/ silloin tuli enäne/ ja

, chaihmisttbljatowat/nlmwihatulesuurenl'
«ri. Ia josihmisetowatrickat/ nijn wiha tule

, Dwäkewelmnäxi: Ia josrijta caumanpysi)/
, Msesttöenämmanpala.

~ Vlla walmisrytelelnan/chtytta tulen / jaol»
, lMpiacapinaan/sewuodaitawerta.

,z Jos smclkipinata puhallat/ nijn setule suu- '
stilickixi: Mulla jossinä chljetkipinän päälle/
Wse sammu/ janijn ne molemmat taitawat

> «un suustastulla.
n 5 Corwantuiscutteliatjawäarätwieckatsuut

»mttirowt: Silla hesaattawatrijdannijden
~ Me/joilla on hywärauha.

>i Paha kieli tetelnondaihlmstäeripuraisexi/
»Vge heitäyhdestä maasta nijn toiseen.

i« ? Hän cukista wahwat saupungit/ja särttz
>„ »liacunnat.

! Paha kieli aja pois jalotwaimot/ jatyhjäxe
« Hma siM jostaheidälUvaiwa jatyötä on ol«

> loea händä cuule/ei hänellä ole ikanäns lepo:
,n-' 3W saa cusan ollarauhas.

> Ruosta teke wandtt/ llnttM pchaMjsärte
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22 Mondaon langennut miecan terän cauW
mutta ei Mnans nijnvsia / cuin pahain tieldtn
kautta.
2; Hywin sille tapahtu/ jocaon pohoilda lielil.
da warieldu/ ja ei nylda waiwata/ eitä täydy
candaheidän ijeställs / eimyös ole sidottu heidän
cahleisins.
24 Sillä hänen ikens on rautainen/ jahäm
cahlensowatwastesta.
25 Hänen kipuns on catterambi cltoleumtc>/j^
pahembihelwettiä.
26 MuttaJumalista ei woi hän polle alas/j«
eisen pidä hänentulesans palaman.
37 JocaHsrran hyljä / hänen pitäsiehen lW
geman japalaman/ jotaeipidä sanwtetta»W,
Sen,pitä hänen päällenshyöcköamän nijncm
lcjoN/ jaturmeleman hänen nijncuinPardi.
28 Sinä aitatsinun tmvarasorjantappmeil'
la/mixes paremmin tee owe ja tellesuusttm?
29 Sinä punnidzet hopias ja culdas / mW
myössanoj«s culda waagallapunnidze?

' ;o Ota waariettesseucautta horjahda/ jaw
wihamiestesWjn/ jotcasim«a wäijywät<

lähimmäisillens laina/ hantckelall'
työn / ja jollatawaratci on/ hä»nWM'tule se tehdä.

z laina lähinlmaisillescosca hän tarwidze/j«l
«mm sinä lähimmäisellcs jällens määrätyllä'!'
jalla.
; Pidä mitäs puhunut olet/ jaälä ole pctß
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,ulen cansims/nijnsainasaatsinun tarpes.

Moni luule sen löytyxi / jongahän lainaxi ot«
jocahändaonautta»

l>', Hänandatätens suuta / häneldä lainan ottai»
>) japuhunöyräst lähimmäisensrahan täh«

Muttacosca hänen pidäismaxamanjällens/
~„ hän wijwyttele jawalitta suuresi:
Ma on callis: Ia waicka häu wieläwois/
ijnhan anda työlästpuolen jällcns/ jalutesen
inellelvoitoxi.
Josei hänwoi/nijn hänteke hänen tyhjäxi m<
Mtts:
Silloin on st idzellens ostanut wihamieheli

/ jahän maxa hällelle tironxeUa jahä»
MMä/ja anda hänelle tijtoxesta/ pilckasa*

'

'O Moni taittaylöllmielen/eipahastajatuxest/
' «ttahänpeltatyhjäxi jääwänsomastans.
'» Karsi cuitengin lähimmäistäs hädäsa/ja tee

«»M se armo/ ettäs annat hänelle aica.
>l Auta ttzyhä kästyn tähden/ jaälä annähänen .
Ebs lähte tyhjänä hänen hädäsans.
,; Ole mielelläsrahaspaidzi weljes jalähilwMses tähden / jaalakätke heitätiwein ala / <usa
jehuckanduwat/

>4 Coco idzelles tawarata ylimmäisen kästytt
Mn/se on sinulle parembi cuin culda.
'i Pane almus erinomaiseen paickan/ jocasi^
!>»» onwaKinaosta quttawa.

9i
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,6 Ia en sotiwa sinun puolestas finu?!miehias wasian/ pareMin cuinkilpi jatei!
»7 Hywäntahtoinen mies taca lähilnmäisen;
, 8 Mutta häpimättzin ihminen jättä hänen,
, 9 Hlä vnohda tacauslniehes hywätyötä / Dhän on pannut idzens sinuu edestäs.
2c> lulnalatsin wie tacausmieheslvahingtt»
22 Ia tijttäulätöin anda wapahtajans
wahingos.
2, Tacaus on monda ricasta ihmistä hälM
nyt/ jaon heitä heittänyt sinne jatänne/ «ijnci,,,
allotmeresa.
2; Se on ajanutpois jalotmiehet / joidmch
ty wierallanmallacultianatäyds.

Jos Jumalaloinon taannut/ jajnoM
sijtapaastäxells/ cuitengin ei hänen pidäraiM
stnsta wälttämän.
? 5 Auta lähimmäistäswoimaspeMä/jM
;o/ ettes idze sentahden tule wahingoon.
fl 6 Sijna on kyllä tähän elämäll / että ihnnstlli«n wettä ja leipÄwaattetja huone/joilla hänw
penspeittataita.
27 Parcmbi on köyhän elo lautacato»t alla/y
ca o»na on/ cuinhercullinen pöpa muucalaistn
stasii,
28 Tydy siehen lnitasinulla on ivähs eli palj>
Sillaft oy häpmlinen Wma/ täyda huonchhusnesen.
23 Cusa jomon muucalajnen /ei hän stellsch

bisuntansawata.
;o Hänen täyty heitä tygöns päästä/ ja «M
heidänMdacansans/jaeisaayhtäntijtosta..
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ls Hallentäyty myös cuullacatlemt sanat:
zi Nimittäin/sinämuucalainen/patenejawal»
MpZytä:
,z> Anna minun syödä cansas/mitä sinulla on.
ltem: Mene tästä vlos/ minä olen saanut

Wimlisemman wieran/ »»nnun weljentule mv
Btygsni.

ili että hänen asmnsian tähden nijta sanojacun«
»an pitä: Ia ttts hänelle soimatan sitäcnin
Me lainattu oli.

;a.3.ucu.
MOca lastansracasta/ hän pitä hänen aina
Mcurituxcn alla / että hän sijtte saa ilon ha<Mnestä.

lapsens pitci pelgon alla/ hän saa ilon
Wa / eitä tarwita hänen tähtens Mttawains
Mähäwetä.
! Costa jocupoicans curitta/ hän tele lvihamwms umrhellisexi/ jailoittaystäwäns:

> Sillä joshänenlsänscuole/ nijn ston mj>l'
»m ei hän olistan cuollut: Sillä hänon caldai»
«sjaltens jättänyt.
! Costa hän eli / nijnhsn «Viriemuns/ jailo o«
i^iestä.
l Costa hän cnoli/ nijn ei hänen tarwittu »lnt^
Gnan: Sillä hän jätti jälkenswastuxwwib
Niehiäns wastan /jasen jocaystäwäin mielen
Imsnoutataita.
Mutta jocalapsillenspehmeon/ hän watitta
wandeita - Ianijnvsein cuinse itte/ mjn hän
VG Nij „BC!p
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» Curittamatoin lapsi tule nijn cangiaxi cui,
hillimätöinhewoincn.
9 Ole pehlne pojalles/ nijn sinun täyty edespäin
peljätä händä/ liehacodze hänen cansans/ njj»hän sinun wijmein saatta nwrhellisexi.
io Hlä tee leickiä hänencansans/ ettei sinun sijt.
te pidä hänen cansansmurhettiman/ jamjnst
nun tääty wijmein hänen tähtens hau,bait«j
liristä.
~ Hlä anna hänen walda nuorella ijällänsi jo
älä wasta hänen tyhmydens edest.
11 Cumarra hänen caulans nuorna/ jalyi hä».
dsseltänwähäns/ etteihän tulis sinulle niscmi>
xijatottelemattomaxi.
,; Opeta lastas ja älä anna hänen joutilcho
käydä/ ettes tulishäpiään hänen tähtens.
»4 Parembi on jongun olla köyhänä/raiHii

'jstterweuä/cuinrickanajakipiänä.
«5 Ollaraidisna jaterwenä on parembi culw
jjaraidis r»mMis oi»parembi cuin paljo calua.
,6 Ei milänrickaus ole werrattapa raitistx
ruumiscn/ jaei yritän ilo ole fydämelisen ilc»
wertaintn.
»7 Euolema on pare«nbi cuinkiwulloilienel»'
mä jaalanomaiuensairaus.
,8 Seon nijncuin hywä hercku/ sen sulln edts
jocaeiwoifthda/ janijncuiuseruoca/ jocacml»
luenhaudallepannan.
,p Sillä/ mitästvhriontarpellinenepäjuM
lalle? loca eitaida syödäMa haista ?

20 Mijn se on lnyösrictallc/ jongalulnalasoi'
raxitete» ziW
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>,i:,, Kyllä hän näke sen silmillänsjahuocasltä/

Wmjncuin cuohittu/ jocaneidzenohesmaca
!>!,l l,l,uoca.
„j„ . fllä tee idzellesmurhetta/ älä nuMwaiwa

Das omilla ajatuxillas: /

'«' Sillailoinen sydän on ihmisen elämä/jaha»
> !>> milons on hänen pittä itans.

»i Teeidzelleshywäjawahwistafydändäs/ ja
D! murhecauwastytös:

j>> Sillä mnrhe tappa monda ihmistä/ jaei tel»
Mihingän.

n- Kijwaus ja wiha lyhendäelämän/ jamurhe
rl> ckih»nisene,lnen aicans wanhaxi.

:/ Iloiselle chdälnelle maistawat caickihywin
>i' Mhänfyö.

~l MM Alwo rickautta / si)ö ruumin / ja sijtä
cianna maata.

„ 2 Costa jocumacajammhetti/nijn
fm ainaherä/ nijncuin snuri sairaustin ainahe»

»z Se onricas/joca aina työtä tete jaraha co»
wi jawälistä lacka janautidzenijtä.

!< 5 Mutta se on tsyhä / jocatyötä tele jaeimitan
«esty/ jawaickahänwielälacka/ nijnonhän

ö niitmgin waiwainen,
' i lomraha racasta / ei hän ole synnitöm/ ja jo»

n catowaista edzi/ hänen täyty ynnä huckua.
< < Moni rahan tähden tule wahingoon/ jäsen

u»ttaturmellan oman sillnäins nähden.l? lotca hänelle vhrawat/ ne hän cutistamaa>
M»/ jataitalnattonmt bän otta rumn-
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8 Autuason se ticas jocanvhtettomaxi löytä»!
jaeiedziraha.

5> Cuca se on / ja me tahdomma lijttä häntl!Sillä hän ttzte wätewitä töitä hänen canssWseas.
loca täss coetellM jayxiwacaisexi löytan /bän.dä syystäylistetä».
,» Hän taisi kyllä paha tehdä/ ja ei cuitniM,
tehnyt: Hän taisi wahingoitta ljaei wahingoit»
tanutcan/ sentähden pysy hänen tawarans/jll

. pyhätyliwäthänenalmuans.
,2 Coscasistut rickanpöydän tlMnä/ nijnA
suutasa«nmottele.
,; Hlä Myös ajattele/kyllä täsi si)ö,nist on.
,4 Mutta «luistapaha silmä saidaxi (silla „M
en tiwilnbicuin sencaltaineil silmä.)

.

»> loca itke cosca hän näte jongunottawa».
,6 Alarupe caickijn cuins näet:
,7 Hlämysssichenrupejoca hänenedesänsft»tissn.
, 8 2ljattele idzelläs/ mitä sinun lähnnäists n>ie<
lellänseli ylönmielen hywänä pitä / jatäytä il«zestounellisest caikiscappaleis.
»» Syö uijnclnn ihminen mitä eteespandu e«<
i>la mytzsylö, n, paljon si)ö/ ettei ihmiset sinulle m»hastuis. '

2Q, lacka ellsineunniantähdensyömäst/ älätlt
myös syönmstytymätäin / etteswoittaiswiha.
2 l Coscas istut jnonenkesttllä/nijn älä ensin ota,
22 Hywän tapainen ihminen tyty wäbängini
seMhden eihäntarwihze nicuttawuotesans.
5; lacoftgpadzacohtuWstrawitan/silloin



Kirja. 26;
! fuloistst lewäja/ ia taitawarahinanml'

,„>,sta jaollailoinen.
Vlutta tytymätöin si)3mari maca lewotto»

? Nst/ jahänelläon waännr jawadzan tauti.
, Ds M olet ylön paljon si)önyt/ mjn nouse
mmtjapanelewätä.

cuulennn,la/ ja alacadzo minua
WMylön/ettiiminunsannniWijmeinslMll»
Wz'lejälleuspalajais.
>/ Omjctattntehdaxes/ ettei tauti tulis sinun
Hlles.

>z Andiasia miestä tijttäwatihmistt/ jasano»
«- Hän on cllnnialinen mies /ja sencaltainen
ltzeonhywäkijtos.
:p Mutta tylystä ja naltäisestäpnhucococau'
smgipahoin/ jasen hänoikein sano.
;« Hlä olewijnan juomari: Silläwijna tur«
Rlemonda ihmistä.
!< Hjocoettelejuotttutsraudan/ nijncoettele
N)oswijnaylönannetut siMmet/ coftanejuo»
Niowat.
!l Wijna wirlpotta ihmisen ruumin/ jossitä
chtullisestjuodan:
z; lamikäelämäseon/cusaeivijnaole?

Wijna on sitä warten luotu/että sen pitä ih«
mstäiloittaman.

Wijna / tarperi juotu/ iloitta ihmisenruw
nnnja sielun.z 6 Mutta jossitä paljon juodan.
z/ Mjn se tuopaljonpaha myötans.

N mj Iw'
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z,B luopumns teke hullun wielahullununaxi;
z? Mijn että hän haasta javhca:
42 Siehenasti cuin hän loucaton / lyödän jo
haawoitetan.
4, Hls »mhtele lähilNäistäs juowuxis/älä m«ss
pilcka händäiloisans.
4! Hläanna hänen paha jana/ älämyöscchzlMdäcowalla puhella.
, Mutta pidä wzes heidän caltaisnans/ ja«set,,
itzes nijncuinhekin/ nijn sinä istut oikein.
z laanuasiehen mitä sinun tule/ jossinä tchdötMäcansa istua.
; Että he olisit iloiset sinun cansas/ nijn D
saatcunnian/ jacudzutan taitawaxi jahylch
elänexinuehcxi.
4 Wanhimman pita puhuman: Sillä stt»K
hänen tehdä/ nijncuin sen jocacoetelluton.
5 Hlä estä soittaita:
6 Josnlyös wirsiä weisaran/nijnälä secoita jd<
zes mjden secaaiU umtta saasta wijsaudestoistxi
ajaxi.
7 NijllcuinRuhijn watista caunisa cullast!
nijnulyös weisucaunista pidon.
8 NijncuinSmaragdion caunisa cullasaiham
9 Nijn myöswirretowat hywanwijnantyti',ns.
, o Puhucqn nuorucainenkerran elicaxi / cosc«
nijntarwitan:
~ Iacosca hänellekysi)täu/ilijn hänenpita m
staumn lyhykäisesi:
i! Ia hänen pita pitälnan idzens nijncuinse jo»
ka eipaljon tiedäis/ japaremulin wait oleman.
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,; Ei hänen pidä idzens Herrain wartaisna pp
Mmn/ jacoscawanhapuhu/ ei idzens secoitta<

j>, ,mn hänen puhesens.
,4 Vetoisella on suuri tulen leimaos myötä:

r.< Hä>peljaisi)s tete suuren mielisuosion.
15 Nouse pöydentlM aicanans/ jaälsolewij<

t>? «itincn.
,ö Muttalmeue nopiast cotias/ iloidzesiellä ja

tee mitäs tahdot. Cuitengin mes mitan paha
m/ japullicoidze leilelleugän suuta,

j' >/ Mntta tijtc, händä caickein nijdenedest / joca
jiiinnluonut jahywydellänsrawinnut ön.

)).F.ncu.
pM/ ha:» andaidzmnsmie'lellänsopctta / ja jocaaicanans idzenssenWtygö soivitta/ hän löytä armon.

>;> Jocatysylumalan sana/ hän on senrunsastsmpa: Mutta jocq eisitä täydcst todestajattele/
hänpahenesijta.
l° locaHErrapM/ hän osa oitian opin/ ja
smtta wanhurscauden walistalnan «ijncuin
tznttilän.
l» Eiluinalatoin anna idzians curitta /ja tie<»
tä cuitengin autta idzians toisen elälnäilä hänenoiwoituxesans.
l! Ei toimellinen »nies cadzo ylön hywa mu<

l; Muttaylönannettu jaylpia ei peltä/ waicka<>«n on tehnyt mitähän 01l tahwlMt.
?llatee mitan neuwota/ nijn et sins cadu si»Psijttecmnsetehtyon.

Rv
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25 Alö Ny sitä tietä jollasinä länget/ laittaHsä joisasidzes tiwijn louckat.

6 M siehen idzes luota/ että tie on tasainen/sja
cawahdaolnialapsias.
27 EM mitä sinä teet/ nijn turiva Jumalaan
taitestaftdamestas: Sillä ston pitä Juiualan
tästyjä.
28 locavsco Jumalansanan/ hänpitä
sanat/ ja jocaH«Rra«uluotta/eihancldapA
mitanpuuttuman.
, lom H«rrapeltä/ ei hänen tapahdu mitan
paha: Muttacosca hänkiusattu on/ nijnhänen
pitä jallenswapahdetuxituleman.
2 Wijsasmiesei wihaJumalan sana/ mM
dlcocullattu hääly nijncuinhaaxi suures ilm«i
merellä.
z Vmmärtäwäinen ihlmnen pitä idzens lu°
»nalan samsa/ jalumalansanaon hänellewah«
wa nijncuinkircas puhe.
4 Tutti asia japuhu sijtte sijttä/ anna idzes en»
sin hywin opetettai nijns wastatataidat.
5 Tyhmänsi)dan on nijncuinwaunnun rattlsi
za heidän ajatuxens juoxe ymbarins nijncuin
rattan pyörä.
6 Nijncmn silodanhaldia hirnu jocaista tam>
ma wastan -. 'Nijn myösvlcocullattu rippu je»
cadzes pilckaja»'/ jasano:
7 Mixi pitä yxi päiwäolelnankyhenmitoista?
Sillä auringo käyjocapäiwä wuosicaunnayh'
täläistst.s H6Rran wMns oy ne nijn croittanut/ ja

hä>^
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Wn nijn asettanut wuoden ajat japyhä päi<
!!!!!t.
z, HHn on mmttamat walinnut japyhittänyt
Midmpniwainsuh-ten.
,° Nijncuin caicki ihmiset owatmaasta / jaA»
mon mullasta luotu.
„ laHCrra oncuitengineroittanutheitähä»
Mftnomaltomast wijsaudestans/ jaon asetta-
Mllwuinaisttmwat heidän seasans.
,l Muutamaton hän siunannut/corgottanut

japaiwelluxeens cudzllnut - Mut'
u »luntainaton hän tironut / alelwanut jaheit«
iw)tpois heidän säädystans:
,z Silla heowat hänenkädesäns nijncuinftwi
mlinistajans tädesö/ hän tete micki hänen työns,
Mfuin hän tahto.

Juuri nijn owat myösihmiset hänen tade-
M/ jocaheidän tehnyt on/ jahän andajocoid«
M nijncuin hänelle näky hywäxi.
<5 Nijn on mytzshywa asetettu paha wastan/
joeläniä cuolelnatawastan / jaJumalinen lu<,
««latoinda wastan. Cadzo näin senylilnlnai»
smttzita/ nijn on caxi asetettu cahta wastan/ ja
»nyhta wastan.
<l Minä olen Minna herännyt/ nijncuinsejo-
«hxnllajälispoimt.
'? Ia Jumala andoi minulle siunauxen/ että
minä olen myös täyttänytminun wijnacuurna'
»iinijncuin täydelläsyxyllä,
<l Cadzocat/ etten minä ole idzellem työtä tch«!>j!t/ nmtta caitille nMe/ jottaoppia tahtowat.

i^Cuul
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19 Cuulcatminuate suuretHerrat /ja tecans.san haldiatpangatsitäsydämeen.
22 Aläanna poicas/ emandäs/
lväswallita sinuasnijncauwancmnselät/ Ää
myös anna tawaratas tenengän haldun/ ettei
cadu sitä/jasinun täyty fentähdeu heitärutoilla,
21 Nijncauwancuinselätnijn älä annaidziäsyhdengan ihmisen haldun.
22 Se on parembi että sinun
wat sinua / cuin se että sinun pita heidän tästjni
cadzeleman.
2; Ole idze sinun tawarasha ldia/ älä myös an<
na otetta pms sinun cunniatas.
24 Costa sinun loppus tule/ jasinunpitatM
dä eriälnän/ uijnjaasilloin sinunperindös.
2 5 Asm tule saada hänen elons / ruosta jacuor»
ma: Nijn myös palwelian hänen leipäns/M<
gaistuxensjatyöns.
26 Pidäpalwelias työsi / nijns saat häneldä le»
won: Mutta, jossinä annat hänen täydä jouti»
lasna/ nijn hautuleylpiäxi.
27 Ijes jaohjat nottistawat caulan/ japaha»
palwelian haawat jawidzauxet.
28 Aja handa tyhön ettei hän käy joutilasml
täydä jontilasna opettapaljonpaha.

Pane ainatyö hänen eteens/ se cuinpalwe»
liallesopi/ joseihän cuule sinua/ nijnpanehäM
jalcapuuhun.
zo 2llä cuitengan tellengän ylön paljo paml
llmtta pidä cohtuus caitisasiois.
;, Jossinulla on palwelia/ nijn pidähanO
paari nijncllin idze sinustas: SiMstjoca hauen
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»s, ,'t.,titttcke/ se wäijy sinun hellgesja elämätäs.

M sinullaon palwelia / nijnannahända pidet«
tii- i.ir.ijncuin sinä idzeolisit: Sillä sinstarwidzet.
;,li Mänijncuinomahenges. Jos sinä pidät hä-
tcz Mpahana/ niju että hän carca sinun tytös/cu»
!>,, Mtahdot händä edziä i

)4 H.ucu.
»MMmät ihmlset peuäwat idzens hullullau' / jahullut luottawat idzens hou»«Wrauxijn.
llocavttiatottele/hänntpewarjoon/jaedzi
Wldaottaxenstijnni.s z3ivnetolelttUttta cuincuwat ilmanolendöta.

Joca saastainen on/ cunga se taita puhdas ol»
!,u jajocapetos on/ cuingataita se tosiolla ?

~ ) Oma arwo jaselitys javnet ei ole mitan / ja
nesaattawat cuitenginrastat ajatuxet.

..
<! Ia josei se tule'sen coxteimman llmoituxest/
»ljnsläsijtäpidämitän:
/Sillcivnetpettawatmondaihmistn/jasepunt'

, tumjlda/jotcasiehenratendawat.
l Ei siehentarwita walhetta / että ihmisen pitä
lunmlan Mytpitämän/ jaJumalan sanas on
hllä/ cosca ihminen oikeinopetta tahto.

. ? Hywill harjoitettu miesymmärtäpaljon/ja
ty,vin coeteldumiestaitaPuhua wiisaudest.
>° Mutta jocaei ole mitan harjoitettu/ selvä»l jnnymmärtä.
"' Ia willidzewäiset henget saattawat paljo»
fcha.
'l Costa minä wielä exyxis olin/ taisin minä

myrs
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Miltä taitanutcaickiasanoa.
1; Iatulinsentähden vsein cltolemä waaraanl
fiehenasti cnin minä sijtäwapahdellin.
,4' Nyt minä näen/ että Jumalisilla on Mg
hengi:
,5 Silläheidän toiwons on lMen tygöns/i».
ca auta taita.
,6 locaH«rra pelkä/ ei hänen tarwitahäch
,nästymäneliwapise,nau: SMhän on hänen
toiivons.
, 7 Autuas on jocaHTrrapeW: Mihingähän
vscalda/ janntäonhänen lohdutuxeus?
, 8 H«rran silmätcadzowat nijdenpnällle/jct'
cahandäracastawat.
«9 Hän on woimalliuen turwa / suuri lväte>
lvys / warjo palawutta wastan / pilwi cuum
puolipäiwä wastan.
20 Warjeluscombastusta wastan/ apu lange<
mustawastan: locaftdämen iloitta/caswoti»
hastutta/ alcha myös terweyden/ elämän jas»»'nauxen.

saatua calua vhra/ senvhn
saastainen:MM 2! lasencaltainenlulnalattomainh»'

zvWys eimillän muoto lelpaIlunalalle.
2; lumalattoumin lahjat / ei telpa ensiugän
sille corteimmalle/ jasynnit eitule sowitetiixirh«
sempaljoudella.
24 locavhrakiyhäntawarasta/ hantetemjn<
«ninstMpojanteurasta Isäy silmäin nähden.



! l) Eiköyhällä ole lnitällmuutacuiu wahämen
lchä/joca sen otta häneldäpois/hänon murhaja.
lä loca toiselda otta pois hänenelatuxens/ hän
«ppa lähilnmäisens.

loca ei anna työntetialle hänen palckans/

, ii Costa jomrakenda ja jällensricko «naahnni
«M hänen sijtälnuutn on cuintyötä?

, lp
Hzrm cuule hänen rucolyrens?
;o locaidzenspese cosca han cuollutseu sattu»

, Nton/jatulejarupehäneniällens: Mitaha»
mpcsonsauttahändä?

,z. Juuriniin on se ihminen/jocasiindeins täh-»
linpaasto / jaaina jällenssynviä tetc / tenen pi-

. liii hänenrucouxens cunleman / jamitähänenz Mstonshändäautta?
> Pitäluulalantästyt/ seonricasvhri:

,
l Cortiana pitä JumalanWyt/ sechri autta

,

. ! loca lumalata tijttä/ se on oitia jambylä»
lhri.
i localaupiutta harjoitta/ hän tckeoikiantij»

, tuhrin.
5 Hyljätä si)ndiä/snlumalanpalwelus/joca

>, hlrratte telpa: Ia lacata paha tetemäst/ on oi»
lichwindouhri.

„
< Muttaei swun pidä stntähden hänen eteens

i. chjamtuleman:
? Sillästncaltaistapitä myös meidän tetemän

r bmantastyn tähden.
8 MG'
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8 Wanhurscanvhrl tckeAltarinrickaxi/jal'ä,
nen suidzuttamisens on »natiasen corteilmnxn,,
desi.
9 Wanhurscanvhri on otellineu/ja ei häMfi,
daitänänsvnhodettaman.
»o Anna Jumalalle cunnia iloisella mielO
jasinun esicoises ilmanpuuttumuxcta.
~ Mitäs annat nijn anna «nielelläs/ japch
tä sinuntylnmenexes iloisesi.
, Anna sille corteimmallenijncuin hän stM
andanmon/ ja mitäswoit/ nijn anna se ilchl»
lamielellä:
,; Silla H3RM / jocamaxa jällens/onsensi.
nnllemaxawa stwzemenkertaisest.
»4 Hla sinun lahjas: SMeistell
tijtollinen.
«5 Hla edzioma parastas / cosca sinuu pitä ch

raman: SilläH«rmoncostaja/ jocaeiW
»nnoto.
»6 Hän autta köyhä /ja cicadzo kenengän mue
to/ jocamyös cuule sen sortuurucouxcn.
, 7 Ei hän cadzo ylön orwoinrucousta / eiM
fien walitusta.
,8 testen kyynelet tofmwuomwatsasupW
»9 Mutta ne huumwat ylöspäin sitä mD
tuin heitä wuodattanuton.
22 JocaJumalalamielettänsralwele/ häncl
otollinen: Ia hänen rucouxensvlottu haino»
pjlwihin.
21 Wiheljäistnvucoustungeidzenspilweinl!!
pidze/ siehenasti cuinhän tule eteen/ eitä lacku»
nen cuinst cortein cadzo sitä.



> n laHErraonoiteinduomidzewajarangai»
» sM/ eitä wijwy/eli tärsi wijwytystck.

iz Siehenasti cuin hänricko armotwmain lan«
itt/ ja costa seucaltaisille ihmisille/ ja cadotta
M/jorcaowat händclwastan/ja cutistamaa»

' »m pahan tetiäinwoiman.
laandajocaidzelleheidäntöidensjälten/ ja

>' M heillenijncuin he ansainnetowat.
,) Ia costa hänen cänssanspuolesta/ja ilahut«

l ichitä laupiudellans.
l' Nijncuin sade on poudalla tarpellinensnijn
.

»Mlaupiustule hädasoitianaican.
s<l. Lucii.^

l »MErracaickiwaldiaslunlala/ armahda
!„ W 3 -Iacadzo Me japeljätä caicki canssat.

e j Nostakätesmuncalaistenpäälle/ettähesmun
mmsnätisid

e>, Nijncuinsheidän nähtensmeidän seasampy'
Yletän:Nijnnäytä mytzs idzescmunalisexi hei»

t> »jnpaällens meidän«ähdein.
, 3ltc> hetundisit nijncuinme tunnelNlnä.

>«Ettei yhtän muuta lulnalata ole cuin fins
? Tee vdetihmet jä

'«lösota käteviä oitia Wwartes cunnialisest:
>' Wtci wiha jawuodata julu»us.
, jTemlna poisivastanseisowa/ muserrawiha»

< «ies jariennä^
"° Ia muista sinun lvalas/että ihnnsttylistäi»

. «sintin ihmettistätyötas. _
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, i Tulellwiha culuttaconne/ jotcasurutto»nast
elawät/ janehuckucon/ jotcasinuncanssalles pa»
hatetewät.
,! Särje päämiesten pää / jotcameidän wiha»
miehem owat jasanowat: Me olemayxinäns.
,; Coco caicki Jacobin sucucunnat /ja alia hn<
dänolla sinun pericundanasnijncuinalgustakm
»4 Armahda sinuncanssas/ jollasinusta Nimi
«n/ jalsraeli/ jongasinäcudzut sinunesicoisftxes.
»5 ?lrmahda Jerusalemin caupungita/josasi»
«un pyhäs on/ jajosasasut.
,6 Rakenna taasZion/ että sinun sanassiellä
saarnataisin/ jacunniastuliscanssan seassuu»
lexi.
, 7 Osota sinusheille / jotcaalgusta sinun omas
olletowat/ jatäytä ne ennustuxet/ jotca sinunni<
mesillnoitemtowat.
, 8 Costa nijlle jotca sinua obottawat/ että sinun
Prophetastotisexi ltzyttäsin.
,9 Cuule HErra nijdcnrucous jotcasinuaru<
coilewat/ Aaronin siunauxen jältensinnncans<
sasylidzc/ ettäcaicki jotcaasuwatmaan päällä/
tuadisit sinun olewan HEnanijancaickiseulu»
malan.

XAAdza otta caickinaista ruoca tygtzns/ cuittw
on yxiruoca parenibicuiu toinen.

> Nijncuinticli maista typsen / nijn myöstoi<
mellinen sydänymlttärtapetolliset sanat.
»l Wiecasihminen taita toisin saatta wahin<

/ gooni
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goon/ «mtta jocahywincoeteldn on/häntaita
ottawaarinidzestäns.
i; Caicki euitengi»»
on tytär toisinansparembi cuinpmca.
14 Caunis waimo iloittamiehens / ja«iMiehetle ole mitanrackambata.
15 Joshän on myös ystäwälinen ja hywä / nijn
ei löytä sen miehen werta.
i 6 Jolla einändä on/ ftn hywys enäne/ jahönel»
läonvstollinen apu jatuti/ johonhän taitaid<
zens nojata.
2 7 Cusa ei ole aitaymbarilla / sijnä calu hajote-
ta» / jacusa ei emändätäole / siellä perhen isändäepätiedostawele.
,8 Nijncuin ei ihminen vsto ryöwäritä / joca
vhdestä caupungista toiseen juoxe/ eltä sitä mie-
stä vscota/ jollaei pesii ole/ mutta täyty stehen
mennä cusa pimeys hänenkäsittä.
, locainenystäwä tosin sano: Minsolen myls
»Mväi mutta muutamat owat «inoastans ni-
mellä ystäwät.
2 Costa ystäwät toinen toisenscansa wihnstu«
wat/ nijn wihapysy haman cuoleman asti.
; Woicusta sijsse pahuus tule/ ettäcocomail-
ma onpetosta täynäns.
4 Costa ystäwällehywin käy/ iloidMvathchä-
nmcansans / mutta cosca hänelle pahoin täy/ tu°
lewat he hänen wihamieh exens.
5 He murhettiwat hänen cansanswadzan tah»
den/lnuttacosca hätä tule/turwawat hetilpeens.

, 6 )Nävnhotaystäwätäsiloisas..
'

7 Ia muista hnndäcostas ncastut.
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8 locainen neuwonandaja tahto andaneulvc,
mutta muutamatneuwowat omaxihywäxens.
5> Otasentähdenwaarineuwonandaista/ aj«.
tele ensin josse hywäon : Sillä mitämax/hmajattelenemvoxensidzellensparhaxi^jaandasi.
nuncoetella/jasano:
, o Sinä oletoikialla tiellä /ja hän on cuitengin
sinua wastan/ jacadzo cuillga se lnenesty.
~ Hlä neuivosencansa pidä / jollapaha ajatus
on sinua wastan/ jaälsotanijtäneuwos/ jm
sinuacavehtiwat.
l« Nijncuinswaimollekysi)isit: CuinZasinm
pidäis ystawalisest oleman haneu rijtasisarenj
cansa? Eli pelcurille: Cuinga sinun pitä soti'
wan? Elicaupamiehelle: Cuinga callixi hän
tahto arwata rijstas hänencaluans wastau?
R; Taicka ostajalle: Cuinga rallista sinun o»
masandaman pidäis? Elitiwijlle: Cuinga l)y«
Wäpidaistehtäman?
«4 Eli armottomalle: Cuinga armahdettanm
pits? Eli laiscallerascasta työstä: Elipäamie»
helle jolla eiasuinsia ole - Cuinga eipidä mendi»
man pois työstä? Eli laiscallepallvelialleimo»
nestaafiaresta.
, 5 Hlä näidänihmiste cansa neuwo pidä / mut'
tapidäidzes jocapaicas jumalistenihmistetygs
cusas taidat/ sillä hepitawatlulnalantästyn.
»6 lotca sillä mielellä owat cuin sinäkin/jaM
siwät sinuncansas / jossinäosat horjahta.
57 Nijn Pysy heidän neuwosans: SilläetM
löydävscolliseinba neuwo.
,8 Ia
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l>z asian / cuin seidzemän wattiata jotta war»
tjoidzewat.
,z> Cuitengincaitisa näisä rucoile sitäcaickeiu
corteinda auttaman sinun työtäs / jaetteihän si««uldaannaismitän puuttua.
i° Ennen cuins jotakinalgat/ nijnkysele/ jaen»
m cuins jotakinteet/ nijnota neuwo:
11 Sillä jos jotakinvtta aljetan/ nijn siehen tu»
leyxi näistä neljästä: Hywä elipaha/elämä eli
nioleum/ jotcacaickikieli ainahillidze.
» Moni on soweljasmuita neuwoman/mut*
ttidzellenson häntelwotoin.
:; Moni tahto wijsast neuwo/ jaeicuitengan
ihminen cuule händämielellans / jocatule terjä»
M-

Sillä ei hänellä oleHErraldaarmosiehen/joeihänesäolewijsautta.
-5 Moni on wijsas onmn harjoituxens cautta/
jasaatta neuwollans yyödytyxen/ jaosi» oikein.
is Wijsas taita opetta wätens / tuotta
huödytyxen neuwollans jaosa oikein.
i? Wijsas miescorkiast cunnioitetan/ jacaicki
M hänen lläkewät/ neylistäwät handä.
:8 locaidzella on hänen määrätty elinaicans/
lnuttalsraeliil aica on määratöin.
l? Wijsas on canssans edes sunres cannias/ ja
hänen nilnenspysy ijancaickisest.

38. Lucu.
sslOican/coettele mitä ruumillesterwellinen

jacadzo/ mitä ei hänelleole terweMneni
Whänen Manna.

Siij Siik
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z. Sillä ei caickinainen sowi jocamiehelle/e,
jocanlieswoi caickinaisia.
g! Ätt täytä idzes ylön täyten caickinajsH
hercullisilla ruilla/ jaälä syöylön ahnesti.

z Silläylönftömysteteihmisen kipiäxijat,).
tymätöinsyömäri saa taudin..
;4 Moni on idzeuscuoliaxi syönyt/ muttaMcohtuden pitä/ hän sttä enännnänelä.
« Cunnioita cohtullisest/ Msaisit hänen hädän aicana:
2 SMH«rra on luonut hänen/ japarannui
tulefildä corkeimlnalda / jaCuningat cunnicit'

. tawathändä. ''

z Parandajan taito corgotta hänen/mnsuurcxi päämiesten ja herraintyttznä.
4 HC-rra andaruohot caswa maasta/ jatoiml'
linen ei cadzo nijtäylön.
F Carwas wej> tuli puusta matiaxi / että senwoimapitituttaman.
6 Hän on sencaltaistntaidon andanut ihmisel»le/ että hänen piti ylistetyxi tuleman hänen h«Nellistä ttzisäus.
7» Sen callft hän paranda jaajapois ttwm>/ja
ApotectMl tete sijtä woiten.
8 anckialumalan töitä ei taidaih»
Ainell luetella / joca caicke hywa anda maan
päälle.
5 Poican /coscas sairas ole,t/ uijn äläcadzo näi«
täytön/ nmttarucoÄeHEßra/ nynhäntckch
nunterwexi.
?« iacka syndiä tekeinäst /ja tee lMs nuhteitamaxi!
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'niaxi / ja puhdista sydames caitista pahoista
töistä.
, i Vhra matiata sawua jastmbylöitä ajatus<
uhrixi/ jaanna lihawa uhri/ nijncuin sinunpa
täispoistäälds.
,i Sijue salliParandaja tulla tygtzs: Sillä
HErra on hänen luonut: Ia aläpäästä handä
poistykös/ ettäscuitengintarwidzet hända.
,; Sillä hetki taita tulla / että sairas ainea-
stans hänen cauttans tuleautetuxi.

Costa herucoilewat H«rra että hän paran»
nais/ jasaisitterweydens/ cauwan eläxens.

loca luojans edessyndiätele/ hänen täyty
tulla Parandajan täsijn.
,6 Poican/ cosca jocucuole/ nijnittehändä/ j«
»valita nijncuin se joca suuren surun en saanuti
jMrihänc», ruumins cohtullisest / jaanna hä'
nen cunnialisesttulla hautan.
>7 Sinunpitä catterast itteman/ ja si)däl»est'
»mrhellinen oleman / jawalitusitcua pitämän/
senjälten cuin hän on ollut/ wähimmaritinyxi
fäiwa eli caxi/ etteisinua paneteldais.

> 8 Ia ota jälleuslohdutus / ettes »uurhella täy»
tttäis: Silla nwrhesta tule cuolema/ja sydä»
>»e» ahdistustete woimattoinaxi.
>? Murhe jatöyhyssaattawatsi)dämenwalit«
taman ylidze määrän tiujäuxes.
l° Ala paästs murhetta sydames/ mutta estähändätytös.
l» Ajattele loppua jaäla vnhota sitä:
l Silla ei sieldä ole palajawata / eitä seauta
händä Mitan / mutta sins teet idzelles wahinson.
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2; Muista/ nijncuin hänoneuollut/ nijnMmyös sinungincuoleman:Eilen pitiu«nul!/tä>
näpänä sinun.
24 Sijttecosca cuollutrauhasmaca/nijn la<tamyössinakill handä ajattelemast/ ja lohdutchnuashänen tähtens / ettähänen hengensonM.
dänijnwieroitettu.

pitä Ramatusta opettaman / ci st
uwuta työtä tehdä/ jacosca pitä opetitMW taulan / nijn eisilloinpidä muutatelmisioleman.

26 Cuingasttaitaopistawaariaottajongapi'
täkyudäman/ ja jocahärkiä lnielellänsmoscal'laaja/ ja
dä muusta cuin härjistäpuhua?
27 Hänen pitä ajatteleman cuinga hän pellM
ratenda/ jahänentäyty hiljain ja warahiuMiäruockia.^
28 Juuri nijn myös rakendajat ja puusepät!
jottayötä japaiwä työtä tetewät jacuwialeic«
tawat/ ja nijnahkeroidznvat heitansmoninai»statyötä tekemän. Heidän pitä ajattele,nanet<
ta st tulisoikein tehdyxi/ jawarahinjahiljmn
sijtä ahkeroidzcman/ että sttl,lis tehdyxi.

Nijnmyösseppä/ hällen pitä oleman alaisi»mens tykönä/ja ottaman waarin pajastans/hän
tulewoimattomaxi liekistä/ jateke työtä idzens,
wasyxiju ahjontykönä.
; o Wasarä lukidze hänen corwans:

Hanahkeroidzesijta/ tuingahantyönstai-
Msoikein tehdä/ japitä ajattelnnan cuinaa hän



Kirja. 28l
st» sim walinixi / ja wamhin jahiljam ahteroid»
,csijtä/ cuinga hän sen taidais hywin lopetta.

Nijnmyössawenwalmistaja: Hänenpitä
t>,östäns ottawan waarin/ jalgoillanspita hä«
Mpyörä täändämän / japitä aina tekemän
tiiins murhella/ ja hänellä on hänen määrätty
Mätyöns,
;; Hänen pitä täsiwarrellans sawesta astian
wal»,ista,nan/ jatäyty cuinarta idzens jalcains
tygöwäsyxijn,

Hänen pitäajatteleman / cuinga hän sen hy«
«iii siliäxi siwu sisäldä/ japita warahinjahil'
jointäwäistnlänpadzin.

.); Caicki nämät turwawat wircaans/ ja jo»
ninenahkeroidze että hän taidais työnstehdä.
;6 Ei nijtä saada ollapaidzi caupungis.
;/ Mutta ei heitä taita cuhungan lähettä/ ei
heille taita myös walda annetta / ja ei he taida
Mayhteistä canssa.
;« Ei heillä ole ymmärrystopettamanßalna»
tust/ eitä saarnaman oikeutta jawanhurscautta.
;? Ei he taida lutesananlaftuja / lnutta heisäntäyty otta waari ajallisestaelatuxesta/ eitä ede»n«
lnä ajattele cuin hetyölläns woittataitawat.
» Mutta jocapyytä sen corteimman iatia o«
Mainan/ hänen pitä edzimäncaickein wanhain»ijsauden/ jatutki,nan eunustuxia.Hänen pitäcadzelcman jaloinmiesten tecoja/
)a ottalnanwaarinmitä ne selittäwät jaopetta»
>v«t.
; Hänen pitä oppiman hengelliset sanaulascuttDarjoittelemanjdzmssiiwisäpuheisa.
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4 Hän taita palwellaPäämiehiä / jaolla H«.räin stas / hän tietä idzenstäyttä wieralla
la:
5 Sillähän on coettellut mitä ihmisten seasiel'pajaeikelpa.
6 Ia ajattele/ cuinga hänen pitä warahin non.seman H«rra edzimän/ jocahänen luonutrn/j»
rucoileman sen corteimman edesa.
7 Hän awa suuns rohtiast / jarucoile cMntaussän syndein tähden.
« Iacosca HErra lepytetty on / nijn hänMhänellerunsast wijsaudenhengen:
5 Että häntaita anda wijsasta neuwo/ jaop
tawoimalla.
,o Sentähden tijttä hänHErra rucouxesW
jaHENraanda armon että hänen ueuwonch
«ppiils menesty.
' i longahän ensin ajattele idzellans / jasan?sijtte neuwonsja oppinsvlos/ ja wahwista sm
pyhällä tirjoituxelia.
, l Ia »nonichmettele hänen wijsauttans/ M
gaeiitänänspida huckuman.
»z Ei händäcoscanvnohdeta/ mutta häntnni»meus pysy ijancaickisest.
»4 Mitähan on pitä wastatins<M
nattaman/ jaseuracunanpitä handä ylistämän.
l 5 Nijn cauwan cuin hän elä/ nijn hänellä»»
suurenlbi nilni cuin tuhttnella muilla/ jocamyös
hänellä hänen luolemansrm jällenpysy.

wielä jotatm sauouust:
">"minävle.n nijncuintäysi cuu, ,
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~ Cuulcatminua te pyhät lapset/ jacaswacat
nijncuin istutetut cuckaiset juoxewan ojanreu«
mlla. . ,
,8 laandacatmakia haju teistän nijncuin py,
Mwu.

Cucoistacat nijncuin walmut fa hywällä
hojatcat/weisatcat tijtoswirttä jaNjuMtHEr-
mcaitishänentöisans/ ylistätät hänen nimens
counist.
:° Kijttätäthandll jaylistMt weisamisella ja
hllistlnistlla/ jasanocatnäin tijtos.
:> CaickiHErrantegotowatsangenhywiWja
Mhän Me/ se tapahtu oMalla ajalla/ jaei
Knganrohtesanoa: Mihingätämä? Silla hetulewatajallanstoiwotettuna.
n Nijncuin silloin cosca wesi seisoi hänen tä-
stystäns nijncuinmllurit/ ja wedet seisoit hällen
sMns jälten/nijncuin he olisit ollet suljetut:
l; Sillä mitä hän tästylläns toimitta/ ston
suloinen / jaei ihminenrohte walitta että jotakin
hänenawustanspuuttu.

Caicki ihuusten työtowat hänen edesans/ ja
ti hänen silmäins edestä ole mitän salattu.
25 Hän näte caicki cappaletnmilmanalgusta/
hinnan mail,nan loppun aD jaei hänenedesäns
oleyhtäkancappaldavtta.
l 6 Eiihmisenpidä sanoman: Mihingätämä'Silla hän on luonut jocaidzen / nijn että ne joo °«

hongun telpawat.
Silla hä,»en siunauxellswuota nijncuinww

«/ jntuoreutta uman nijncuin juoxewawesi.
, z 3 S^
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28 Sitä wastan/ hänen wihanssattupata«yi,
hin / nijncnin silloin cosca hän anda ivttis^
maancuiwua.
2 9 Hänen työns owatpyhäin edes oiliat / mut»
ta Jumalattomat louckawat idzens nijhin.
;Q Caicki cuin algusta luotu on/ seonhylvilll
hywa/ muttalumalattomilleon se wahingolini,
l Ihnunen tarwidze elämääns/wettä /wA

ta/ rauta/ suola/ jauho/ hunajata/riesca/ wijnal
sljyäjawaatteita.
; 2 Caicki nämät tulewat hywille hywäri/ j,>
lumalattomiUewahingoxi.
z; Tuulet owat myöspuolittain luodutcch»
xi/ ja heidän puhallurellanstekewat hewch«>
gota.z 4 Iacosca rangaistus pitä tulelnannijn M!
he julmat/ jatäylläwät heidän luojanswihan.
Z 5 Tuli/raftt/nälta/cuolema/caickinälMtl'
wat luodutcostaman.
z 6 Medzän pedot/ Scorpionit/ tärlnet jami«<
ta / owat »nytzs luodut costoxi / wahingoittaino»
Jumalattomia.
37 Ne telewät ilotta hänen tastyns/ javM
walmitcunga hän heitätarwidze maanpäW
jacosca hetkitule/ nijnei ne ole joutilat.
; 8 Tämä on se jostaminärupeisin jaajattelin
kirjoitta/ nimittäin/ että caicki HErran tegott»
wathywät:
;9 lacutin on ajallanstarpellinen/ nijnem
ihlnisentarwitasanoman:

Einecaickiolehywat: SiUjocaiWlo>><!'
zMnscallis, Se^
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o>' >, Sentähdenpitä ihmisenkijttämän jaylista<
t» ,„zn H Nime sydämellä/ jasuulla.

, Wiheljäil»en jasurtia meno on caickeinih»ni«
H D elämälläj/ haluasiäitincohdusta / niju siehen

Mcninhe jällensmaahan haudatan:
l Joca on meidän caickeinäitim/ täällä on ai«
nomurhe/pelco jawijmein cuolema odottamine:

< z Nijn sen cuin suures cunniasistu / cuin yal»
Vilnmanginmaanpäällä:

NijnsenjocasilckisjaCruunuacanda/ cuin
>l> smgin jocarohtimihin on puetettu.

5 Täälläon ainawiha / tijwaus / tuscn/ sota ja
luolemanwaara/rijta ja tora. Iacosca ihmi«
MyWlews jamaca wuotesans / nijn tulewat
Wnttajattticet eteen.

"li Ia waicka hänwähän lepo saa / nijn ei sttt»i»
»tmgan mitan ole: Sillähaupeljatetän vnisans/
>7 Ia cosca hänlheräjä/ janätehänenssurutto-

nijnseen hänelle nijncuinsille jocasodasta
"lmpäasnyt/ ja ihmettele ettei siellä hätä ollut.

8 VencaltaistatapahtucaitelleMalle/ M ih«
! »Me ettäeläimille/ muttalumalattomilleseid»
" Mänkerta euä.

l Murha / weri / rijta / miecka/ wahingo/nälkä/
" hxckajawaiwa/caickinämätowatasttetntlu'
°' Alattomia wastan:
, >° Sillä wedenpaisumuspiti myösheidän täh-
" tens tuleman.

Äicki cuin maasta tule/ pitämaaxi jällens
''tuleman / niin cuinfMi wedtt »nereen äl«
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-. Caicki lahjat jawaarin saatucalu pito Hutuman/ mutta totuuspysi) ijancaickisest.
»; Jumalattomain calurauke tyhjän jacm»
«ijncuin oja/ jamjncuinvckoinen satest lacka.
»4 He owat iloiset nijncauwancuinhe lahje,
ettawat/ luutta wijmeiselda pitä heidän cuite,
ginhuckuman.
»5 Jumalattomain jältentulewaisten ei pit
wesoiman/ jawäarintekiäin juuripita seisomapatjalla carilla.
«6 Ia waicka hän imelä seisois jotatin s>)»vä
faweden tykönä/ nijn hänen pitacuitenginhl
witettämän/ennen cuin hänkypsi). x
,7 hywin tehdä on mjncuin siunalt
trydimaa/ jalaupiuspysy ijancaickisest.
,8 loca idzens työlläns elättä ja tyt» siehe,
hänellä on lewollinen elama/ston löytapach
ttuvaran.
,9 lapsiajynnyttäjaCaupungitaparata/ft
ta ijäistn«luiston/ mnttacunnialinen waimo
enälnbi cuin nälnät ««olemmat.
2Q Wijna jacandeleiloittlwat sydämen/»m
ta wijsaus on suloisembi nijts,nole,nbita.
21 Pillit ja harput clwluwat hywin / mutta
stäwälinen puhe on «ijtaparembi.

Sinunsilmäs cadzowat mielellanssitäc«
otollinen jacaunison/ mutta wiherjainen tyl»
on parembi nijtä.
2 z Ostama tnle ystawans tygs tuscas/ ll>ut
mie? jawailnopaljo mämmin.

Weli autta weljens hädäs / mutta laup>>
autta paljo enaminin. A
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Culda jahopia tutewat miehen/mutta hy«

I,Z neuwo pa ljo enämmin.
<z Raha jarijsta rohwaisewat/ mutta HTr«
.»»pelcopaljo enämmin.

EiH«Rranpelgolda mitän puutu/ eitä st
Mndzeyhdengän «niehen apua.
>z Hzrranpelco on siunattntrydimaa /jaeio»
limitännijn caunista cuin se on.
l<> Poican/ älä pyydäkerjätä/ parenlbi on enol<
losuinterjäta.
;° locaidzens luotta toisen pZytän/ ei hana-
Midzianselattä cunnialistst: Sillahänen
chtn tehdä si)«diä toistu miehenruan tähden.
j> Mutta toimellinenmies cawahtffsitä.
zl Kerjäys »naista häpemättömän suulle hy»
M/muttasttulewijlneinhänellepahaxi.
> O cuolemacuingacattera sinä olet/ coscaih»
mnen sinua ajattele/ jolla on hywät pawät ja
paljoncalua / ja elä illnansuruta/ Ia jollecaickk
chthywin täywät/ jawoi wielä si)3ds.
z O cuolema cuinhywin sinäteet tarwidzewal»lchcaheickojawmchaon:
la caitesa »nurhesa elä/ eitä ole parembata

teiwouapaeliodotettawa.
) Ala peltä cuoleniata / johdata mielees että ta-
'Nsonnäin asetettu HErratda taitelle lihalle/ st'mijlle jotcasinun edelläs olleeowat / että nijlle«m sinun jalkestule'nanpitä.

Mitäsoletlulnala», tahto ivastani jocoselät
Mnenen / sata eli tuhannen ajastaica:n Sillä n cuolemastnsytg/cuinaacauwan ih-'»mnMMon.
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42. H.ucu.

lapset/ ja jotcaidzensHseuran andawat / tulew«<Wf'cauhistuxexj.
p Jumalattomain lasten perindöcalupitäliW
tuman/ jaheidän jälkentulewaisenspita olcim,
ylöncadjotut.
, o lasten täyty watitta lumalatoinda U,
Sillaheowat hänen tähtens ylöncadzotut.
, i Woi/eita telumalaltolnat / jotca hylD

sen corteimmanlain:
,2 Joca te elätte eli cuoletta/ nijnteolettaw
tut. ' ,

,; Nijncuin caicki cuinonMasta / tultjäll^
maaxi: Nijn tulewat lnyös jumalattomuti
rouxestacadotuxeen.
>4 Ihmisenkärsimys olcon täällä nijncauW
c«in hän elä/ mutta Jumalattomain nimi piti
pyhittämän pois/ jocaeimitänkelpa.
,5 Cadzo ettäs pidät hywän nimen jocalvch
wembana pysi) cuintuhänen cullaista tawarM
, 6 Olcon elämä nijnhywä cuin hän on / cuw

mutta hywnuimiß
jjancaickisest.
,7 Poicani/cosca teille hywinkäy/ nijncadzc
cat/ japysiMt Jumalanpelgosa.
»8 Mixi te häpette minun janojani?

lhminenhäpesilloinvsein/cosca eihänenpi
bäis häpemän / jamielisty vsein siehen cuin eih«
ne»» pidais. mielistymän.
20 Häwetkänlsajaaiti huorudest/ Pää»n«
jaHerra walhest: D>«
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t, Duomari ja neuwonandaja wäärydest/ jc»
yhteinen canssa cowacorwaifudest.
ii iähimlnäinen ja ystqwä wahingota tete-
mst/ja tylanmies warcaudest.
i; Häpe ettäs kasiwarrellas macat ptzydälls
leiwän päällä.

Häpe/ etteskestä lucua laftelnas / jaettes tip
täwsm sinua terwetedän.
!5 Häpe/ettäs porttoja cadzot/jaMstäannäk .
Hv^poissugustas.
li Häpe/ettäs mmttatperinnön jahuomenlah«
Mljaettäshimoidzettoistnemändätä.
:? Häpe jgsti«

feoxes hänen wuotensHkönä.
li Häpe/ ettäs soimat ystäwätäs/ jacosca sinä
lMllejotatinannat/ nijnälä sitäsointa hänelle
:z> Häpesanoa caickiamitäs cuullut olet/ jail«
meittasalaistajavscoMla puhetta. Nijnsinä oi^
tnn häpet jatuletracastttuxi jaylistttyxicaikil'
ioihinisildä.
< Mutta älä naiden tähden ensingänhäpe/ ZIZ
myös tee tel»engän tähden wäärin.
l Nimittäin: lu,nalan laista jgsenkerksuw
MN lijtosta/ pita Jumalista oikeudes.

lz Olla vsiollim-n lähimmmseUecnulpanMnsz
Anda snsulaisten saada perindöns.
4 Ahteroita pitämän oikiata mitta jg waam/

'! tytya jocos»voitat paljon eli wähän.
>« f Vikein tehta ajallisencalunsstamisesja myy«
, Ws-Opeua lapsiaahkerasi z lysdä MhHja p«z^
"'Meta,
" T MP
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6 Kätkehywinomaspahalda waimolda:Caic.
tihywin lukita/ cusa paljon ottamist on.
7 Mitä heille on andaminen/ caicki lute japun<
mta: Eaicki ando jaotto kirjoitta.
8 Neuwo taitamattonna japöhköjä ja peräti
lvanhojaihmisiä / etteihe nuorten cansarijtelis:
Näin sins tulet soweljaxi ihmisen/ ja jocaM
heldäkijtttyxi.
p Naittamatoin tytär saattaljans paljonwH
woman / jamurhe hänestä / otta paljon vndahi>
neldäpois. Costa hän nuori on/ että hän wanhe»
nis/ elicosca hän miehen saa/ettei seolis haM
tyly: Eli cosca hänwiels neidzy on/ mahtaiihi»
waistyxi jaIsäns huones rastaxi tulla.
«o Eli cosca hän miehenstykönä on/ ettei hm
pidä idzens cunnialistst/ eli ettei hän saa lastaHbnencansans.
«i Jos ei sinun tyttäres ole häweljäs / uijnelt
cowa hänencansans/ettn hän tee sinua wilMie>
hcs piltaxi/ jacoco caupuugi saa sinusta puhu»
mift/ja sinun pito jocaidzeldahapiän tuuleman!
ja zoca miehen edes häpemän.
»2 Älacadzeleymbarinscaunitaihmisiä/ jai
lä mielelläs ole waimowäen seas:
,; SMnijncninwaatteistatulecoi/niznmß
paljon paha tule waimoista.
«4 lewollistmbi on asita pahan miehen cgnst!
cmn silittelewän waimoni joca idzensnauw
zapilcarisaatta.

ylistän HLreantöitä/ japyhäsiäM
«M
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Mtustanijtä ilmoitan/ nijucuinminä nijstä lu«
tenut olen.
,6 Auringo watista caiten mailman / jotM
lvalkeus onraitein tirckain.
,7 Ei se ole wielä nyttän annettu pyhille Hsr°
mlda/ että he caicki hänen ihmenssanoaMta«
wt: Sillä caickiwaldiasHErra on tehnyt hei-
tä nijnsuurexi / jacaicki cappalet ow«tylsn suu»
MMettä nijncuintyllck sopis.
18 Hän tutti yxinäns sywyden jaihmisten siida»
n,tt< jatietä mitä he ajattelewat: SilläHErra
Ma caicki cappalet/ ja näte milläajalla cutm
Mtapahtuman.
,y Hän ilmoitta mitä tapahtunut on/ jamitä
tapahtuwaon.
io Ia ilmoittamitä salattu on/ hänymmäM
taiten salaisuden/ ja ei yxitän asia olehänelds
peitetty.
l» Hän osotta suuren wijsaudens caunist / ja
lMpysy ijancaickisest ijancaickiseen.
l! Ei ihminen taida tehdä handäsuuwmnaxi
Mwähemmäxi/ eihänmysstarwidzeyhtätän
«euwo.
l; O cuingg iloiset owat caicki hänen työns/
lvaicka ihlninen työläst mitä ainoaffanskipinän
sljt^ymmärtä.

He eläwät caicki / janijn,nyös ijancaickifcst
pyhwät: Ia mihingä hsn heitä tanvidze / nijn
he «wgt hänelle cuuliaistt.
l 5 Caitis paicois owat caxi cahta wastan/ ja
»Myhtäwastan.
?6 Iamitshän tete / nijn ei sijtä / mitanpuutu/
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jahän sn asettanut jocaidzen / cuhunga se tarpel'
linenoleman pita.
, lacuca suuttn cadzomast hänen jalouttans?
Ihminennäkehänenjaloudenssijnäsuuresacor<
keudesa/ sijnaMäsperustuxes/ ja caunistai»
wahas. ' .
2 Coscaauringo nouse/ nijn hän ilmoitta M»
wän/ jocayxi on sen corteimman ihmellinm ti)s.
z Puoliwaiwäst ciliwahän maan, jacuca wei
olla hänenpalawudesansi
4 Hän on palawambi cuin lnonba paidzia/fs
polm wnoret/ jahohta palawutta tl>töns/ja aw
da nijntirckan paisten idzestäns/ että se silmät
lMise.
5 SkonsuuriHsrtajocahänentehnyton) ji»
«nkästenyt hänen nijnnopiast juosta.
6 laClmn pita caikes mailmas ajallanspm»
staman/ jaeroittamancuucaudet/ ja jacanm
wuoden.
7 Cuunjälken luke ihminen juhlapaiwät/ Hall
on walteus jocawähenejacaswa jällens.
L Hän tete Cuucauden/caswa ja«mmtta idzens
jhmellisest.
5 Hän watistacaiken taiwan sotawäen ylhallä
wahwudes / jakivetät tähdet caunistawat tai»
wan.
,c> Nijn on Hsna corkelldes Wenyt heidän
mailma watista.
~ Jumalan sanan cautta Mwät he heidän
Mtyns/ ja eiwäsy walwomast.
12 Cadzotaiwan caarm/ jatijta handa/ M
ftntehnyton: SWhanonsangencaunis.

,HU
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i; Hän ontehnyt taiwancaumstymmyrjäise»
Maitenymbärins.
»4 I" stn corkeimnmn käsi onwenyttänythä»
ncn.
»5 Hänen sanans cautta sata paljo lunda/ j«l
hän anda ihlnellisest tulen leihnmhta secaisin/
nijn että taiwas awa idzens.
,6 Ia pilwet häälywät nijncuinlinnut lendä»
ivät.
»7 Häntetewoimallanspilwetpaxuxi/nijn et«
tsratet sieldäsatawat. Hänen Uckoisensjylinä
peljätta maan/ että wuorettin hänen edejans wä«
risewät.
>8 Hänen tahdostgns puhaldn etelätuuli ja
pohjattluli.
'? Ia nijncuin linnut lendäwät/ nijnkäändä-
lvät myös tuulet idzens/ japuhaldawat lunda
cocon/ nijn että hän aja coco»/ ja se putoalas
nijncuinheinäsircat.
l° Hän on nijnwattia että hän häikäise silmät/
j«si)dä<nen täyty ihmetellä stncaltaista camata»
tasadetta^
l» Hän wuodatta härmän maan päälle nijn-
cuin suolan/ jacosca se kylmetty/ nijnstjtätule
jää/nijncuinteroitetutpuicot.
" Iacosca kylinä pohjatuuli puhalda/nijn we«
situlejääxi.
lz Cusawettä on/siellä stpnhalda/ japnkewe-
lenpMeus/ nijncuinhaarnistan.

Hän turmele wuoret japoltta corwet/ ja
l«iwa caickinaistn wiherjäisen nijncuintuliSi»
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täwastananttasyngiä pilwi/ jacastewirwM
taicki jällenspoudanjälkeu.
2 5 Hänen simallans estä hän meren pysymän
siasans etteise edemmä pääse/ ja hän onpannut
luodot siehen.
26 lotca merellä waeldawat/ ne juttelewatsen
waaroista/ ja me jottasitäcuulemma/ihmettä
lemnle.
27 Siellä öwat camalat ihlnet/ moninaiset e»
läimetja walascalat/ jonga läpidzen täyty ih»misten purjehtia. '

28 lylMiscst/ hänen simallanspysi)wätcM
cappalet:
29 Ia joslnewieläpaljsngin sanoisimme/nijn
enn« cuitengan kertiäcaickijn lyhyWsestätän.
zo Hän on caicki tyynni. lawaickamewW
caickiacortiastcunnioitam/mitäst se on ? Hän
«n wielä sijtengin paljo cortia«nbi cnin caicki h«<
nentyöns.
31 HERraonsanamattomastsuuri/ jahäm
ivoilnansonihmellinen.
z! Kijttätät ja cunnioittacat H2RM teidän
woimanne perästä:
z; Hän on sijtetin corNambi.
Z 4 Plistäkät händä caikesta 'voimasta jaaM
lacatco/ et tecuitengan sinnekerkiä.
Z 5 Cucaon hänen nähnyt/ että hänhänestä st<
«ois?
;6 Cuca taita händä nijn corkiast ylistä cm
hän ou? Me näemme ainoastans wähimmänhä>
nen töistäns; Silläpaljo ihmellise,nnNtowal

Ml'
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nmldäwielä peitetyt. Sillä caicki onHTßttt
tthuyt/ jotcahän andaJumalistentietä.
D Ijttätäm cunnialista miehiä jameidän I»

Mm/ yhtä toifens jällen.
t Monda cunnialista tybtä on H«rra tehnyt
heidäncansansalgusta/hänen suurella woimal»
lans.
z He owat waldacundanshywin hallinnet/ja
jalojatöitä tehnee.
4Heowat wijsast neuwonet/ jaennustanet. '

; Heowat maacundia jacanssoja hallinnetneu-
volla jaRamatunymmärryxellä.
i He owat laull:ja opettanet/ jahengellistawei«
suja ajatellet. He owat olletrickat/ jaheillä on
ollutpaljon tawarata/ jaowatrauhasa hallin»
net nijncauwancuinhe täällä olit.
/Näin owathe caicki aicanansollet tijtettäwätt
jauijncauwanheelit suures cunnias pidetyt,
l Ia jätitcunnialisen nimen.
5 Mutta muilla eiole yhtän kijtosta/ jotcaowat
huckuntt/ nijncuinei he ensingänoliselänet/nijn
myös heidän lapsens heidän jattens.
>° Muttapyhilleihmisille/ joidenwanhurscans
nonohdeta / on hywä perindö jäänyt/ ynnä hei»tanlastenscansa.
» Heidän jälkentulewaistns pyftit lijtös/ ja
heidän tähtensowat heidän lastens lapset pyjy'
Mijancaickiseft.
'» Ia heidän tijtoxenseipldä huckuman.
>; He owatrauhas haudatut/ muttaheidän ni«
lnenselsijancalckiselt. Cansi



zZs lesusSyrachi!,
«4 Canssa puhu heidän wijsaudestans:
,5 Iaseuracunda ilmoittaheidän tijtoxens.
,6 Enoch telpais HErralle/ japtettin pois - Et»
tä hänolismailmalle neuwo catumnxecn.
, 7 Noah löyttin unhtettomaxi/ja hän löysiwi.
hanaicaua armon.
«8 la.tallella pidettin maan päällä costa lv<.
penpaisumustuli.
»9
lihapidä sillenweden paisiunisella huckulna».Abrahamcortiast kunnioitettu monencans<fanlst/ jollaeiole werta cunniasa.
2» Han pitj sen corkeimman iain/ja Jumala
teki hänencanssans lijton/jonga hänasetti hänen

, jihaans: Ia hänlöyttin silloinvscollisexi cosmhän tiusattin.
? l Sentähden lupaisluumlahänelle walMj
M hänen siemeNenscautta piti caicki pacanat
siunattamgu / jahänenpiti nijncuintuhca nma»
fäenattämän.
?; Ia hänen sielmnens corgotettälnan «iM
fujn tähdet/ jaoleulan perilliset yhdestä umß
nijn toisten/ jawirrasta haman malimanäW
Osti.
24 Iast siunaus caickein ihmistenpäälle l

s 5 Ia hänwahwist» lijtonlsaachincansa /hä»
mnlsänsAbrahamin tähden/ jaandoisentul»
lajapyfyälacobis. Hänensiunaishänarmol'
zisest/ andoi hänelle perinnön/ eroitti hänen
sansi ja hänen cahtcutojstaknmmenenjM
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4f. H.i,cu.

andoi hänestä tulla pyhän miehen
WMVlosexcn / jocacaikcllt «nailmalleracas
MMVja otollinmoli / ja jollesetä Jumalaet-
tä ihmiset armeliatolit/ jonganimicortiast cun«
nieitctan.
: Händä cunnioittihännijntuin pyhiätinlsis/
jacorgotti hänen suurest/ nijnettäwihamieste«
Mdyi händä peljätä:
; Ia andoi hänentehdä monda ihmettä sanoit*
la. Hän tck häneneunnialiscxiCullingastene'
des / jaandoihänelletastyn canssastans / jaesot»
tchmellejaloudens..

Hän walidzi hänen pyhään säätyyn /hänen v-swns jasiweydenstähden/ jawalidzi hänen cai,
tistihmisist.
; Hän andoi hänen euullaoman änens/ja otti
hNmsyngiäänpilween.
6 Hänandoi hänelle läsnä ollesimskäskysanat/
nimittäin/ elämän jawijsauden tain / että hänen
Mopettamanlacabillehänen tijttonsjalsrae«
iille hänen oiteudens.
7 Hän corgotti Aaronin hänen lveljens myös
lewin sucucunnasta/ hänen cattaisens.
l Häil teti ijal,caickisen lijton hänen cansans/
>l> midoi hänellepappiuden canssan stas.
5 Hänwaatetti hänen cunnialiftst jacaunist/j<t
Mtti jalonhamen hänen päällens/ jacannisti
häneilcaickinaisilla caunistuxilla.
'° Hän walmistihänellecallin taächn/ häilpu»
fialaisen waatten hänenpäällens/ senMänha»
Nimjapäalishalnen.

3» n3.
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~ Iaripusti lnonda cullaisia tlllcuista jan„.
stahänen päällens/ alna ymbärins/ helisemän
tosca hän täwi vlos jaMlle.
,! Ia se helinä piti clmluman Pyhään/ jM
piti Jumalan edes hänen canssans muistutttta'
man. Iapyhänhaman/rullalla/ tellaistllasil'
tillä japurpuralla nelllotuu/wakitilwentlnml'
le/»valkeuden jaoikeuden.
,; Taitawast onunellunralleilla kilvillä/ jei<
hin cahdentoistakymlnenen Israelin sucucutian
nimet caiwetut olit/ ja tiwein wuolialda cul>
daansioitellut/että heitälumalan edespiti mui»
siettaman.
«4 Culdaladi latis/ johon pyhhs caiwettu oli/
jocacaicki olicaunis/ callisjaihanainen.
»5 longacaltaista ei ennen ole nähty.
,'6 Ki M saanut kengän panna päällens / mut»
ta ainoastans hänen polcans ja hänen poicans
pojat ijancaickisenasti.
»7 Hänen vhrinstehtincahdesti jocapäiwa-
,B Moses täytti hänentätens /ja woiteli hänen
pyhällä öljyllä.
»9 Hänencansans tehtin lijtto / että hän jah«<
«en poicans piti händä palweleman ijancaicki»
sest i mincanwancuw taiwanpäiwätolit/M
Papit oleman stunamas hänencanssanshänen
nimens.

.20 Hän walidzi hänen caitista eläwistä/ m<
cauhria jasawuuhriavhramanHEßlalleW'
tiaxi hajuri ja muistoxi canssa sowittaman.
3 l Häll haldun andsi hänen sanans wiran /e<



Kirja. »9»
M Jacobillehänen todistuxens/ja hänen lail-
lonslsraeli watista.
u Muut asetit tosin idzenshändn wastan /ja»
«dttithändäconves/ nunittäin/ jotcaDatha»
ninjaMirannncansa olit/ jakiucuidzewaCo-
mhnjoucko.
i; MuttaHVrmnMstn/jaeisetelwanuthä«
„M jahe nieltin julmnswihas.
14 Hän andoi nähdä heisa cauhmn ihlnen/ ja
siiheitä tulellans.
y HäncunnioittimyösMela Aaronin / jaaw
htt hänelle perinnön/ nimittäin/ hän jacoihänet»
lecaickiesicoiset: Caickein muiden suhtenlshetti
hm hän-elle caickein ensin leipä kyllä:
:<l Sillä heidän piti syömän HTmran vhrin/
jmga hän hänelle jahänenWmenellens andoi.
l? Mutta ei heillä pitänyt osamaasi» olemaä/
Mperindötä ottaman eanssan seas/muttaH«r«
tt ibze oli heidän osans ja perindöns.
il Pinehas Eleazarin poica oli colmas täsil
cunnias/ hänelläotttijwaus Jumalan pelgosi».
l? lacoscacanssapoislangeis/ olihänvscolli»
«en/ wahwa jarohtiu/ jasowitti Israelin,
zc! Sentähden annettinhänelle rauhan lijtto/
Alidzeman pyhä jacanW jocamyös piti ynnä
hänen siemenenscansi» pitämäl» papillisen cun<
«iän ijancaickisest.
; > Nijncuin lijtto tehtillDavibincansaludan
sucucunnasta / että hänen pojistans piti ainoa»
sians yxi Cuningaxituleman.
Z! NijnmMAaron jahänen siemensns/ piti

eltz<
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vleman sen perilliset/opettamas meillewijM,
ta ja hallidzelnas hänencanssans oikein: Et«,
heidänsäätynsja cunniansolis huckunut/ W>
ta pysi)uytheilläijancaickisest.

46. H.ucu.
MMEsusNave oli vljas sodas/jaProphtt>l "MMMosexen jällen/ joca (oman nnncuspl.
WMrän) sai suuren wpitonlulnalan tp«lit<
tuin edes.
2 lahecostitwihamiehillens/jotcanousithei. >
ta wastan/ että Israel olis saanut perilnistns.
z Hän sai cunnian cosca hänojensi kätens / j«l
weti mieckans caupungeitawastan.
4 Cuca on ennen nijn miehullinen ollut? Hän
MifangixiHErranwiholKstt, Hänen tähtt»s
ftlsoiauringo:
5 Ia yxi päiwä oli nijnpitkä cuin caxi.
6 Hän rucoili sitä corkeindaja watewindä/ ce>
sm hän wihollisens ahdisti caikelda curilda/ jast
suuri Hsrra culllihällenrncouxens.
7 Ia andoi suurettiwiraketlangeta wihollistm
päälle/ jatappoi ne vppiniscaiset menesäns alas.
« Ia pacanat hawaidzit mitkä sotaasetnW
olit / jaettä H<sRra idze oli läsnä sodas / jaajoi
jalojataca.
9 Ia Mostxen aicana teki hän myös Caleph
Isphunnen pojalle hywäu työn / cosca he olit
jouckowastan / jaestit canssa ftndia tekemäst /ja
ttsetit wahingolisencapinan.
,O Seutähben wapahdettin ainoastans caxi
«Gäcmtdesta sadasta tuhannesta miehestä/ jot>

lgcans' >



Mnssan johdatitperindööns/ siehen maahan
Aliescajahunajatacuohm.
„ IgH«Nra pitiCalephin wäesäns hama»»
Mhutenasti / menelnänwuorelle maacunnasi
stga siemen myöspiti perinnön l
,i Eltä caickeinIsraelin lasten piti näkemäni
Mga hywä on cuulla HErra.
,z laDuomarit jocainennimeldäns/ jottae»
Äjlimalitapalwellut/ eMHErrasta luopunett
«stsylistetän.
j Heidän lnunswitlä nytkinwiherjöidzewätz
chhemacawat:laheidännimensylistetänheidälllapsisimst
Msen perinet owat.
,«laSalm»elHEnanPropl)tta/jocahätt.K
)«»ialaldans racastettin : Hän ojensi ;valda«
Mian/ jawoiteliPäämiehet hänencanssans.
,? Hän duomidzi canssaHEtran lain jälkent
»iHTrra cadzoi jälleusJacobinpnolttn.
,! Ialöyttin wagaxi javscolliscxi Prophetaxlt
Mhmisetymmärsit hänen olewan ennustuxe-
<> Hänrucoili sitä wäkewätäH«krra/costa hä»
chllisians joca haaralda ahdisti / ja vtzrais
miaearidzoita.
" Ia HENra jylisi alas taiwasta / ja andoi
»lia idzens sumesa tuulesa:
»ltzi Tyrinpäämiehet/ jaPhilisterinherrat.'
>! Ia hänen loppuns edellä eiien cuolenmtans)

hän HErran jahänen woidelttms edes/
U hän i)hdeldMn ihmisettä ollut,raha otta-

nut/
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«ut/ ti yhtäntengätän / nijnetteiyxitan ihminen
tainnuthända laitta.
zz lacostahänpoisnuckunutoli/emustihän '
jailmoitti Cuningalle loppllns/ jaandoiidMcuulla maalla / jaawisti Jumalattomanc»ns.sanhuckuwan.

47. H.ucu.
zMzZ Ijtte emmsti Davidin aicaua Nathan-

la David oliIsraelin lapstst walit.
tu/ janijncuin lihawa vhri Iumalalleo»

»nistettu.
z Hän olilejoneincansit nijncuinwohlain/jil
Carhuin cansa/ nijncuincaridzain.
4 Nuorella ijällänstappoi hän
otti pois häpian canssästans.
5 Hän nosti kätens japaiscais lingolla/ jalli
»naahanylpiänGoljathin:
6 Sillä hän rucoili H Trra sitä corkeillda i hän !>

tvahwisti tätms lyönmn sitä wäktwätä sotaniie' <

ftä/ jacorgotti nijn cailssans sarwen.
7' Hän andoi händä ylistä kymmenen tuhannen !/

edestä / jacunnioitti Jumalan siulmilxella / cllä l«
hän sai CuninganEruunun.
8 Hän löi wiholliset jocapaicas/ja löi machn >

wastanstisojansPhilisterit / ja«lusersi ricki hei' ''

dän sarwens/ nijncuin se wielä tänäpä» rickiln»' >«

serrettnon.
5 locaidzesiatyöstä kijtti hän pyhä/ sitäceck'
indacauneillawnsuilla.
,° Hättwtisaiscaikest chdälnesi/jaracastislt'
zomhänentehnyt . l



„ Hän asetti laulajat Marin tyg3/ jaandot
Dan weisata hänen suloisiaweisu/ans.
,l Hän asetti cunnialisest pidettä pyhäpäiwät/
B coco ajastajas pidäis cannist wuoden ajat
Wsteltaman HErran N:men tijtoxella/ wei«
Mamullapyhäs,
,; H«rraandoi hänen chndinsandexi/ jaeor-
zMhänen sarwens ijancaickisest: Ia teki lijton
Amcansans/ euä waldacunda ja Cuningali-
Mistuin Israclispiti hänellä pysymän.
,4 Hänen jältens tuli hauen wijsas poicans
Aomo Cuniilgaxi/ jolle Isä oli saattanut le-wn/hallidzemanrauhas:
,5 Sillä Jumala oli caicki asettanut ymbäri'
Mä/ että hän olisrateubanuthänen nimellcnshwnen/ jaojendanut Pyhän/pysymän ijancaic«

0 cuinga hywin sinä olet oppennt nuorella.Ms/ jasinä olit täynans ymmärrystä/ niin-ckwesi jocamaan pejttci.,
v Ia sinä olet caickitäyttänyt sanan lascuilla»z stepttuxilla /ja sinun nimes culllitcaucana luo-
W jst sinun rauhastähden racastettin sinua/

« paljon sinusta pidettin.
>, >l Caicki nmacuiiat ihmettelitsinun weisujasi
~ Wnlascujas/ wertauxias ja selityxiäs.
''la tijtitHLßra/ joca IsraelinJumalan

!, lxtziuan. ,
" Sinä nijnpaljon cuintina/ia

i paljon cuinßlyiyä.
" Sinun hdmnessuostui waimoihin/ jasinä

!' MMojt
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annoit exyttä sinus/ ja annoitwirhentulltttW
niahas.
2! Sinä teitettä sinun lapseshyljättin/jn,vi,
ha satttli sinun jaltentulewaisijs/ sinun tyhliiy.
desrangaistuxexi.
2 z Costawaldacunda hajotettin/ja Ephraimis
epäjumalalinen waldacunda tuli.
24 Mutta eiHErrapalainnut laupiudestam/
eitä muuttanut luwattuatyötans/ ei myösMi»
ti cadottanut walittuins jältentulewita/ Mhyljannytracastajalw'siemendä.
2 5 Mutta tallella piti jotattnJacobinca>G
sta/ ja juurenDavisia.
2 p Ia Salouw nuckui Isäinscansa i
»7 Ia jättisiemenestänsßoboamin/taitMM
tolmn miehen/ canssa hallidzelnan:
28 Jolla eiymmärrystä ollut / )oca mielelläns
saatticanssan luopuman.
2? lalerobeamNebtlthinpoica/jocalsraM
wei epäjumalan palweluxeen / jasaattiEphM
min svndiätekemän.
zo Joidensi)nnitolitmontt/ettähewijmeina<
jettinpoismaaldans.
; < Sills he siiäsitcaickinaiset epäjumalan pal»
weluxrt/sichenasti etts costo tuli heidän päälleni.

tuli edes nijncum tull
jahänen sanans paloi nijncuintulisoiw

2 Hänandoi heillecowatwuodettuW
jawatztnsi bjMuxesims.-

zS>l!
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; SillahänsultiHENransanallatailvan/ j«
«idoi colmasti tulen tulla alas.
4 9 cuinga cuuluisa sinä oletElia sinun tun-
Mtähdeillas / cuca on nijncuuluisa cuin sinäo.»
z Sen corkeinunan sanalla oletsinä herättänyt
lilluen/ jatoithänen haudasta jällens.
< Sinä rutistit ylpiätCuningatwuoteistans/,
ji,l)»cutitheitä.

Sinä cuulit Sinain wuorella tulewaisen
«ngaistuxen/ jacoston Horebilla.
j Silla ennustitCuningMe/ jotcapitirangai»
>i,mn/ jaasetit sinun jälkesProphetat.
«Sinä otettin pois tuules tulisilla rattailla ja
n Sinä lähetettittrangaiseman ajallans/ jaa«
winan wihaenllencuinhirmuisustuli.Käan»
:män Isäin si)da,netlasten tygh / jasaattaman

, 'wobin sugulle oitianmellon.
> » Autuat owat ne jotcasinun näkewät/ja si<

inystawydes tähdencunnioitetuxi tulit: Siel-
, >« saammeoikein elämän.

l'- Costa Elia oli pois tuules/ tuli hänen hen-
» Ws Elisan päällerunsast.
. >! Ei hän peljännyt aicanans yhtän Mmie»!Ä eimyöskengän händck woittanut.
. Ei hän andanutidziäns waatia/ja cosca hänittuollm oli/ nijn hänen rnumms wielcl sijtte

<»>!»sti.
>/ Hän teki elaisänstlmnus tähtis/ja cuolluna

V »6 Ei
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,6 Ei cuitengan nämätcaickiauttanet canssa»
parannuxeen ja lackaman heidän synneistä,,^
»nutta he aMinvlos omasta maastans / jahaj^.
tettin caickijn maacundijnymbärins.
,7 Cuitengin jäipiscainen joucko/ ja päämicj
Davidin huonesen/ joidenstas^nuutamatttits,'
tä min Jumalalle telpais.
< 8 Mutta muutamatteitsi)ndiäsangenrastasti.
, lehistia wahwisti caupungis/ ja johdatti sw
ne weden: Hänandoicaiwa collioita ja tt!D
canvoja.
20 Hänen ajallans meni Sanherib ylös/ ja lä<

joca nosti kätensZionitaw
sian/ javhcais sitä suurella ylpeydellä.
21 Silloin wärisi heidän sydämensja tätensl
jahe surcuttelit hcitänsnijncuin waimo lapsen
tiwusa.
2 l He rucoilit sitä laupiasta HErra / janostit
tätens hänen tygöns.
2; Ia se Pyhä taiwastcuulinoplastheidanw
couxens/ japelasti heitälesaian caUtta.
24 Hän löi Assyrialaistensotajoucon/ jo hänen
Eugelins hucuttiheidän.
25 .Sillä lehistia teki sitä cuinHEßralletel'
pais/ japysi)ilsansDavidin tiellä/ nijacuin
lesaia bänen opettanut oli / jocaoli sumi jott<
tinenPropheta hänen ennuswxisans.
26 S lllä ajallaKuvi aurillgo tacaperin/ja hän
pidensi Cuningcn ijan.
27 Hän ennusti rickalla hengellä/ MitawiiM
sechätapabtttwaoli/ ja andoj murhellisillcZ»

Â'
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MlohdutUxen / jollaheheitänsijancaickisestpi'
Mahduttaman.
i 8 Hän itti tulewaistt jasalaiset asiat / en«
mcuin ne tapahduit.

HiVOsiannilM on niii.cuin jalo säwuApott»

W- e loca on matia snusnijncuin hunajat
Ia nijncuin candelen soitto fuotais.
; Hänellä oli suuri lahja läändä caujza/ japani
m poisepcijumalan cauhistustä.

Hän piti sydäMensHEßran tvgö / jaojenft
Mensoikianluinalan palweluxen/cKa maa»
tmlda oli täynäns epäjumalanpalwelusia.
) Caicki cuningat/ paidziDavidita/lehistw
taj"losiataowatrickonet:
i Sillä hehyljäisitsencorreimmanlanu
7 Senjalten sait Juvancuningat lopun: Sil^
lliheivän taydyiwaldacundntisandamulllc/ jch
heidän cunnianslttuucalaistlle canssalle..l lotca poldit walitun pyhän callpungiu/ Zchteithänenfujansautiaxi.

Nijncuin lereinia oli emmstanut/ jota he pa«
hoin waiwaisit/ jotaäitinscohdusPrttphetaxj
Alittu oli/ hämittämän / sörteinän ja cukista^
wn/ nijn myösratendalnan ja jstllensistlitta'
>° HesckielnMHErraneUnttiannäys/ jonglt
hm näytti hänelle Cberubiminrattais.
l> Hän ennusti »vihollisia pastan j, jailmoW
lOutuxen nijllejotcä teit oikcudem



)23 ItsusSyrachin'
, 2 Iacnhdentoistatymmenen Prophetan luut
wielä nytwiherjöidzewät cusa hemaeawat:Sil>
laheowat lohduttanet lacobi / jalmvannet wl,'
Kauden/johon heidän lujastidzens luottalnäpiti.
,; Cuinga me ylistämSornbabelita?locaoli
nijncuinsormus oitiaskädes.
»4 lalesustalosedechin poica/ jotca aicanans
Templin rakensit/ jaHEßrallepyhänhuonm
jällensteit/ ijancaickisexicunuiaxipysi)man.
, 5 Ia Nchemiat pitä aina tijtettamän/ jo«
meilletukistetut muurit jällensrakensi / jasioini
portit jateljet/jarakensi meidän huonem jallens.
, 6 Ei ole maan päälle yhtän luotu Enochin
lvertaisexi/ joca on otettu pois maasta.
»7 Ei Josephinaan/ jocaweljeinsherraoli/ja
hänen canssans holhoja / jongaluut wietin cotia
jällens. Stth jaSemolitsuures cunniascans>sanseas.
,8 Mutta Adaln on cuunieitettu caickeiu elä<
witten seas/ joca caickein ensin lumalaldaluc»
tiu.

Onian poica ytimntäinenPappi/
aicanansrakensi käytäwät huom

jateetti sinnepadzat.
2 Ia corgotti perustuxen caxi ftn werta yle»!'

/ ja walmisti ymbarins käytäwänTemplin
päälle.
; Hänenaicanansolitlahtetsoennet/jotcahän
wastellawarusti. l
4 Hänmurhetticanssanswahingota/jalvch '
tvisti caupungin wihollistawgMn.
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5 Hän teli cunnialisen tytzn/ jocaandoicanssan
tulla Mensoikiaan järjestynen.
<; Costa hän tuli esiripun eteen/ nijnhän walisti
niincointähti pilwe läpidze / nijncuintäysi cuu.
7 Nijncuin auringo paista stl» corkeilnan Tem«
plmpäälle/ ja nijncuin taiwancaarion hänenmneudesans.
8 Nijncuin cauniscuckainenkewailla/ ja nijn»
cuin cuckaistt weden reunalla/ nijncuin pyhän
sMunpuutewäillä.

>o Nijncuincullainenastia/ caickinaisillacal»lnllakiwillacaunisteltu.
> > Nijncuinhedelmalinenöljupuu/ janijncuin
cyprestipuu.
>: Costa hän puti paallenssen caunin pitkän
l)l»nen/ jacocopugun / jatuli pyhän Älmrin ty»
gi/ silloincaunisti hän caitenpyhän.
>; Mutta costa hän etti vhrin cappaletPap»
ftinkäsists/ jaseisoi tulentykönä jocaAltarilla
folöi.
>4 Silloin seisoit hänen weljenshänen y„M-
Mns/ nijncuin istutettu Cedripuulibanonis/
jopijritithänennijncuinpalmupuunoxai.

>5 Ia caickiAaroninpojat heidän cunniasans/i»HErmn vhrit olit heidäntasisanscocqlsra»
»liusucncunnanedes.
'6 Ia bänpäättiwircans Altarin edes/ jateli
"Usillekorkeimmalle jacaickiwaldialle caunin
Miu.
'? Hän ojensi kätensfuomauhrin cansa/javh'

V iij rais
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rais punaista wijna/ ja wuodMAltarmpoh,
jaanmatiaxi hajuxi sille corkeimulalle/ jocaon
caickeincuningas.
,8 Silloin huusit Aaronin pojat eortiast/ ja
pichalstt wastltorwijli ja teit suuren humina»/
heitä muistetta sen corleimmall edes.
»9 Silloin caicki canssc, langeis ätist maahail
coswoillens / ja rucolli HErra caickiwaldiasta
heidän corteindalumalataus.
2o laweisajatl-ijtithändäPsiUmcilla/ Mst
cajahti coco huones sijtä suloisesta anestT
i Ia canssa rucoililulnalata sitäcorteindal

oleman armolliscn/sieheliasti cuinlnm^uaupal,
wclus loppui/ jahewircans päättänet olit.
2! Costa häll jällens>ne:,i alas / l hän ojensi
kätenscocolsraelin seuracunnalle ja andoi hcil»
le suullans HErran siunauxen/ jatoiwotti heille
terwenden hänen nimens.
24 Taasrucoilithe jällens/ ia otit wastanslu»
nauxen sildä corleimlualda/ ja sanoit:
24 KijttWt nyt caicki lumalata/ jocasuum
töitä tele caibispaicois / joca meitä elawitöwar,
jcle hamast äitin cohdusta/ ja tete meille caicki
hywä.
2 5 Hän andacon meilleiloisen sydämen/ jalai,
patoon rauhan jocapaicasIsraelis meidän eli»
naicanam.
26 Ia että hänen armons aina pysyismMn
tykhnäm/ ja wapahdais meitä/ >ujacauwancm«
zueeläm.

Cahtalajsta watewihanWnasydämeMnill5
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jHttlmaualle olen minä nijn jullna/ettenmins
rlctellengän nijncuin keille:
l 8 Samaritereille/PhilisterMe/ jst sillehul»
lulle »väelleSichemis.

Tämän opin ja wijsauden on tähän kirjan
tirjoittanutlesusSyracbinpoicalerusalelnisti
il, on »vuodattanut sydämestänstämän opetuxe.
;° Autuas on se jocaidzenstähän harjoitta/ja
ftjom tämän pane sydameens/ häntule wljsaxi.
z< Ia joMnsen jälken teke/ nijnhänoncaic»
tijntelwolljnen: SilläHmran»valkeus johdot»
tllhändä.

lesus pojan Rucsus.
<l2)lna kijtän sinua HTrraCuningas/jayli«
"-"stätt sinua Jumalaminun »vapahtajani.
l Mnlä kijtan sinun «imes/ ettäs minnn»var«
jtlnxenjaapunolet/ ja olet lunastanut minun
minincadotuxesta.
z Sen wieckan kielen paulasta/ ja nijstä jotta
»'lchcllalijckuwat.
la olet«uttallut minua»vihollisia »vastan/ ja

Npahtanut minua sinun suuren jacortiastyli-
ftttälvän laupiudes jalken:
5 Nydentiljunasta / lotca minun niellätahdoit
nijdwkädesta/jotca minnu hengeniperän seisoit/
jasuuresta murhcsta/ josa ininä macaisin.
6 Tulisista kekalista jotca minun olit pijrittä»
R: Kestelda tulda/ etten minä sijnä palanut.
7 Eywastähel»vettinjuo»vasta/ petollisistapa»
Neliöistä / walhettelioista Cuningan edes ja
lckrWdMniosta. Viii, Mi»
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8 Minä olin sangen läsnä cuolemata/ja minun
elämäntahdoi wajotahelwrttijn.
9 Minä olin pyritetty /ja ei kengän auttanut
nnnua.
, o Mins edzeitt itzmisildä apua/ja en löytänyt.
' i Silloinunna ajattelin sinU lanpiuttasHEp
ra/ jacuinga sinä ainaalittanut o let.
,T Silläsinoautat caickia nijtä jotca sinuao»
dottawat/ japelastat heitä pacanaintäsistä.

-»; MinärucoilinlumalataheidanMlmuttanslvastan/ jarucoilinlunastusta cu«liu»asta.
»4 Ia auxihuusm HErra «unun Isäni jahal>
lidziatani/ ettei hänhyljäis lnilluatuscasa/ cosca
ne>cowat si)dämestä puckailit/ jaei mimlllayh»
tän apuaollut.
, 5 Minä tijtän sinun nimeslackamat/ jayli'
stan jakijtän sinua.
«6 Sillälninullrucouxen tuli cllllldllici/ jasinä
olet auttanut minuacadotuxest jacaitest pahasi.
, 7 Sentähdentahdon minäkijttä jaylistä sinuo
HErra/ jacunnioittasinun nimes.
i 8 Costa minäwielä nuoriolin / ennencuinmi»
nätulin wietellyxi / minä wijsautta julti»
sest minunrucouxellani.
, p Te,nplistucoilin minä sijtä/ jatahdonedzia
haman loppuni asti.
2 o Minunsydämen iloidzi hanestä/nijncuin sil«
loincosca wijnamarjattypsi)wät. Minä läwin
oitiata tietä hänen tygöns/ ja edzein händä j»
nourudesta.
i l Minä edzein handä/ jaotin hänenwastan.
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n Silloinopinminähywin jaeuänsin minua»
niwahwast hänen cauttans.
iz Sentähden»ninätijtanhändä/ joca minulle
Ndoiwijsauden.
14 Minä aigoin tehdä sen jällen/ jaahteroitcl
lxiwö/ jaen tullut sijtähäpiään.
:) Minä pyysin Ms sydämestäni/ jaahteroid-
zintckemän sen jällen.
:<! Minä nostin tätenitaiwasen päin.
i/ SillMwalaistin minun sieluni wijsaude-
siä/ että mWtunsinchulludeni.
il Minäpyysin händäwacuudella/ hän jami«
Milnmayxi sydän algusta / ja minä löysin ha»
«»pnhtana.
ip Sentähdenen minätule hyljätyxi: Minun
Mmenitawöidze händä/ja minä sain hywan
waran.
!° HTrraonandannt minulle hänen cauttans
A»kielen/ jollaminähändä tijtän.
z> lähestytät tänne minun tygöni/ tejotcaette
Mncoetelletole:
!l Ia tulcat minunSchouluni/ josteildäjs-
ckiplmttu / nijn tetaidatte täällä oppia: Silla
aletta tosin suuresti janowaiset.
!! Minä olen awainnut suuni ja olen opetta»
Rt/ ajatelcatnyt saadarahata. ,

la andacatteidän niscan hänenitens ala jä
Mcatopettateitän.
!5 Nvt löytän hän sangen lästä: Cadzocat un-
m: Minnlla on wähä aitaollut waiwg jätyö'
P olen löytänyt cuitengin suuren lohdntuxen.

V v OtM'
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;6 Ottacatoppi/ Nijncuiuslluri hopiatttwM
jakätkMt hqndänijncuin suurtaculdaläj^.
;/ IloitcatJumalan laupiudest/ ja älkäthä,
wetkö hänen kijtoxestgns.
;8 Tehkät mltä teille on tästetty/ mjncaMM
cuiu teiUäaica on/ nijn hän teille aMaushy,
N'in maxa.

lesusSyrachin pojan Kirjan loppu.

IcremlanWalltuswlnet.
nijn autnm

onsjocatäynänsCanssaoli?Häl>
on nijncuinlesti. loca ylimmäi»
nen oli pacanain seas / jawallM

>' päällä oli maacunnisa/ sen täyty
nntweron alaisna olla.
2 Pii lM hän itke / nijn että kyynelet postilta
Momwat/ ci hänen ystäwistäns kengän hänvs
lohdulu, Waan caicki hänen lähimäisens cadzo>
tzva .-«<«e yl öl!/;a owat hänewihollisexens tullet,
z I.!da onfangitturadollisudesjarastasolju'
dtlU lxv! an, pacanain ftas/ia ei löyds lepo /cck»
kilHlUilwlhollijenspahastimenewäthänenM'

4 Zionintiet owat autint/etteikengän juhlille
tule / caicki hänen porttms owat autiana/ häntt
Pappwshuocawat/ ja hänen ueidzenssmtillst
cad;owat/ ja hänidzeonmurheisans.
5 Häne» wihotlifens woitti/ hänen wihollifil'
lens käy hywäft/ MHErra on hänensmtiulel<
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<o täyttänyt / hänen pahain tecaons paljouden
Wn/ ja hänen lapsensowatsangina mennet

»vihollisten edellä,
z Ia caicki caunistusonZionin tyttärildä läh»
«nytpois /'hänen päämiehens owat nijncuinne

jottaei laidpindalöydä/ jawoimatoinna
Wwät edes waatianeteen.

Jerusalem muista tällä ajalla/ cuingaradol-
!i„en jahyljätty hän on / ja cuinga paljo hän
nmhast hywapitänyt on/ että caicki hänen cans»
swwihollisenallaon/ ja ei kengän heitä auta/
fte» wihollisensuätewät heidän ilonshänesi
j.inaurawathänen lepons.
l Jerusalem onchndiätehnyt/ sentähdentäyty
!«»nen olla nijncuin saastainen waimo/ caicki jot»
lohändä cunuioitit/ cadzowat hänen ylön / että

häpiänsnatewät/ mutta hän hnocnja,
<Nge maahan,
> Hänen saastaisudenstarttu kijuni hänen lie<
Hns/ ei hanolis luullut/ että hänelle näinpi«
tAswijmein täymän/ hän ontosin ylZn hirmua
fsta cutiftettu maahan / jaeikengän sijttekän ole
Mhändä lohdutta/ H«rracadzo minunmdol«
lisaltani/ sills wihollinen suuresitersta,
>° Wihollinen on pannutkätens caickein HWn,
Mstencaluinspäälle/ sillä hänen täytycadzo
Ma/ettäpacanat hänen pyhyteenskäwit/joi«
lisinä kieldänyt olet/ ettei heidän pitänyt sinunsmmundaas tuleman,
'> Caicki hänen canssanshuoeawatleipäteria«
«n/he annoitparhatcappetensrnM/ että hefie«,

lunH
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lunswirgotaisit/ H«rra/cadzo sijs/ janäe/ cuin.
ga minä olenhalwaxitullut.
, Teilleraitille minä sanon / jotcatästä täyttt
ohidze / cadzocat sijs janähtät / jos jocukipu en!
nijncuin lninuntipun / jocamiuua nijnsyö/D
HErra täytti minun surulla/ hänen hirmuisen
wihanspäiwänä.
,; Corteudestahän lähetti tulen minun luihini»
jaandoi sen woimallisen olla nijsä/ minun jnlc»'
nieteenwiritti hän wercon/ jasysäisminuntO'
caperin/ hän on tehnyt minunautiaxi/ ettäuii»
nun yli päiwä täyty murehtia.
,4 Minun rastat si)ndlniowat herännet hänen
rangaistuxenscautta/ ja ynnä caickitullet mi»
nuncaulani päälle/ nijn että caicki minun w«>
ten minushucku/ nijnH «rra on unnulle tehnyt!
etten minä woi sillen nosta ylös.
, 5 HENra on tasannut caicki wätewät alosl
tuin minulla olit / hän on andanutminusta juh»
lan cuulutta/ minun nuoria miehiäni cadotta»
mani andoineidzen/ludan tyttären >ch
nacuopas polte.
,6 Sentähdcn minä nijn itken/ ja molemmat
minul, silmäni wettä wuotawat/ että lohdnttchi
joca minunsieluani pidäis wirgottaman/on mi»
nustacaucana/ minun lapseni owat pois/ M
wihollinen on woittanut.
, 7 CuinZion tätensojenda/ nijn eikengälle
jocahändä lohdutta/ H«rra on tästenytl«c<"
bist/ että ne jotcahänen ymbärillänsowat hänen
wihollisens olisit / silla Jerusalem pitä heidänseasaus nijncilin saastainen waimo oleman.



Walituswirret. 31?
,z WanhurscasonHErm : Silla millä olen

ollut/cuulcatcaic»
limnssati jacadzocat minun kipuani / minun
«idzeni janourucaiseuiowatsangillteeilmenet.
,c> Minäcudzuinystäwaniawuxeni/ mutta he
nmt minunwietellet/ minul, Pappini jawan«
!>i,M«tCaupungisa owat näändynet/ sillä he
lMwät leipä/ hengens wirgottaxens.
m HERM/cahzos/ cuinga minä olen
m/M se caickiminun sisallystänikiwistele/ »ni'
n,,j!)dämen.tylyttä lninunrnumisani: Silla
«ole"täyuensMllrhetta: Nlconamiecka/ ja
lwnesa cuolema on minunlestexi tehllyt.
:, Kyllä st cuulu/ että minä huocan/ jaei cui«
WPllNlinulla ole lohduttaja / caicki minun wi«
Öiseni cuulewat n»inunomiettomudeni / ja sij»
limnmidzewat / sinä sen teet. Nijnanna sijs se
Avatulla/ jongascuulluttanutolet/ ettäheil'
»,täwis/cllin minullengin.
! Anna caicki heidän pahudens tulla sinun e-
!»»/ jatee heille/ mjncuinsminullengin teitcai?
iii» linnun pahain tecoinitähden: Sillaminnnwcauxen on suuri / jaminun sydämenon mm«
Ons.
sllingaHEßra on wihoisansZio»m tyttä<

? Hän on Israelin cunnian
Anyt taiwasta maanpäälle, (5i hän ole mm»
«nutastinlautanshällenwihapäiwänäns?
H«rra on armottomasi cadottanntcaicki la.iin asumiset. Hän on hirmuisudesans ludan
Mm scantzit särkenyt/ ja lyönyt heitä ma^,

M,
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han. Hän onrijwanuut/ selä watdacundanA>
tcpxmiehens.
; Hän on Israelin wäkewyden hänen birim,!.
se? wihasans särkenyt. Hän on oitian tätcnswl,
tänyttacaperin/ cosca wihollinen tuli/ jaou H,
cobistulen sytyttänyt/ jocaculuttacaicki yiA
kins.
4 HänonjoudzensjZnnMnyt/nijnttnnwihel'
linen/ hänen oitiantätenso» hanwienyt/nijn, !
cuinwainollinen / jaon tappanut caicki lnitäfu.
loinenoli nähdä/ ja hänen wihans nijncuin ti!» j
lens wuodattanut/ Zionin tyttären »naiaan.
5 HErmonnijncuinwihollinen/hänonlsW ,
linraadellut/ hän on caicki hänen huoneys» j
dellut/jaon hänen scantzins turmellut. Hänen ,
Indcm tyttärille paljo walitust ja murcht«ch >

'

W)t. l
ö Ia hän hajotti hänen majans/mjncuintrß z
waan/ ja hänen asumisens turmeli/ ,
andanutvnohtaZionissekä juhlat että Scki>
thit/ ta »

MCuningat ettäPapit Halmista. l

7 HLrra on heittänyt hanenMarinspo!sij«!,
hänen pyhydens aldixi andanUt/ ja hän on «

iännyt hänen huonens muuritwihollisen M >,

»njn että he owat HENran huonesa hlllltanll,!«
nijncuiil juhlalla.

.

»',

8 HE AM ajatteli hajottaxens Zionin NMN
muurit/ hän on nuoran wetänyt senylidze i M ««

t>!e täandÄnyttäsiäns pois/ siehenaftiettä i'»'«!>,
bucutais, mm seisosuMast/ jamuuri oncs >)

sttttttNlU



p Hänen porttins owatwajotetut maahan/wu
särkenythänen satpansjatyhjäxitehnyt/ ha»

»en Cuningans japäämiehens owat.pacannin
M ei he iatia saa cuulla/ eitäheldän Pro»

fhttans näkyä HVrralda löydä.
10 Zionin tyttären wanhimat Macawatmaan
fänllä/ jaowatäneti/ hehei«äwättuhcapcä!'s

, ylille /jaowat puettanet idzens säckijn/ Icrusa>
. Winneidzettäywätalla päin.
. !, Nijn oleii minä itkenyt / että minun silmuni
~!>»!hkewat/ nijn että minun siMnxeni ti.vistele/

«un maxan on »vuodatettu »naan päälle / nm
!< «mmnssani tyttären tähden/cosca imewäisttjcl
>' Hinset caupuugincatuilla lläällnyit.
n n Costa he sanoit äitillens : Citta onlejpäju
!) >ch>a ? Costa he caupungincaluilla näännyit/

Hicuin surllian haawoitettnt / ja annoit i)en«
!>> zwylönheidänältiilssyliin.

n ,z?lbsinslernsale!nintytär/leneenluinäwer<
ä> lmwnsinun/eliminatäMinäsi:lsl pilan? Sinä
>r «,dN)Z>onin tytär/uiihingä minä sinua wertau«

lm<jMuninäsinualohdutaisin? Sillssinun
P Wngosonsuuri nimcuin merl/ cuca taim si»>'l «paranda?
A SinunProphetas owat sinulle saarMnnet

vchutta/ ja hulluja näkyjä/ ja ei »mun pa!>"jH
sinulle iunoittanet/ jolla he olisit simum foigludesestätainnet/ waan siwatsinullesaar'

tturhiasaarnoja/joillahesaarnasit sinun
!iaastas. ''

«'^'.; Caicki ohi^zetäywäisttpaucuttawatkäsiäns
!lW>, MM/ jawiheltelewät sinua / jaMljwe.
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watpäätäns Jerusalemintyttärelle. Tmnät? st
Caupungi on/josta sanotan: Seon caickeinj». i
loin/ jostacoco »naacunda iloidze?
,6 Caickein wiholliset amlnottelewat suudlns !

sinua wastan / wilistäwät sinua /ja tiristävät >
hambaitans/ja sanowat: Me olennna hänenh»,
cuttauet/ tämä on sepäiwä/ jotame halaisuni>m
saimme sen/ me olemma nijn cauwan elänet.
,7 «deHsrra on tehnyt nijncuin hän oli ch.
tellut/ hän on täyttänyt sanans / jongahän ain
ennen tästenyt oli / hän on armottomat huc»tta>
nut/hän on ilauttanutwihollises sinust/ jasinm
lvainoMstes wattan corgottanut.
,8 Heidän sydämenshuutaHErrantygö/^ft
na Zionin tyttären muuri/annapäiwälla jack>
läkyynelet wuota/ nizncuin ojan/ älä myös lack>>
älkön myös sinun silmäis »nunat.
, 9 Nouseyöllä jahuuda / wuodatasinun W
mesensilnäiseswalwosHerran eteen/ nijncui»
wettä/ nosta tätes hänenpnoleens/sinun piscui'
ftes sieluin tähden/ jotca näljästä näändynetc» z
wat/ jocaidzencatun nurtisa.
20 HErranäejacadzo/jongasmjnturincA

delmät si)ömän/ ne nuorinunat lapsucaisettin!
tuscaÄa waaxan pitnet? PitätöProphMj,,
Papit/ H«rran pyhäs nijli tapetuxi tulema». ,
2, hatuilla maasa olit nuoret ja wanhatlM'
nunneidzeni januorucaiseni owatmiecancM,
ta langennet/ sinä olettappanut sinun wihach ,

wänäns/sinä olet armottomasi ,
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il Sins olet minun wihollistni ymbäristölds
Ozunut/ nijncuin juhlapaiwäna/ nijn meitin»
gänHENran wihan paiwäna ole pyysnyt eikä
Mnyt: Silla jotcaminacaswatin jnruotein/
nemmun wihollisin on mestannut.

täyty häne hirmuisudcns widzan cauttä
i Hän johdatti minua ja wei pimeyteen ja ei
mltiuteen.
; Hän on kätenstaändanytminuawastan/ jä
imnitta toisin aina minun cansani.

Hän on tehnyt minun lihani jaminun nah«imi wanhaxi/ jaminun luuni musertanut.
, Hänrakensi minuawastan/ jasapella jawai<
«llahänminliakaäri.
° Hän on Minun pannut pilneyteen / nijncuin
iimcuollet.

" - Hänön minun muurannut sisälle/ etten lninä
' Mftvlos/ jaminuacowaan jalcapuuhUpanut«
lläwaicka minäpärgUn jahuudan/ nijnhanmwns tttkidze ininUnrucouxestani^
> Hän on mmirannut Minuntieni tijnni wus«
imtilvillä/jauiinunpolcunisultenut.

_

><> Hän on Wäijynyt Minua/ nijncuin carhu/
' «ijnmintejonisalaubes.

>' HänonMinUnandanuttictdsixyei/hänöii
Anuarepinyt sapäleixi/ jaturhaxi tehnyt.,

;,,
N Hän on jöudzens jänNMnyt/ jä äsettiM
M nuolellatarcoitettäi

?,, ,'j Hän ciMbms WnuN WMMiIM hänM
' !WMs« R Mi'
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~4 Minä olen caiteu lninullranssaninauru/u
heidän jocapäiwäinenwirtens.
, 5 Hän on haMudella nnnun rawinnnt/ja cci'ruoholla juownttanut.
,6 Hän on minunhambani stpäleixi musM.
nut/ hän kieritti minuntuhgasa.
«7 Minun sielun on ajettupoisrauhasta /,»,.

nun täyty hywan vnohta.
,8 Minä sanoin: Minun woiman jamiuun
toiwon HErran päälle on pois.
,y Muista sijs'/ cuingaminänijnradollineujz
hyljätty/ coiruoholla ja sapella juotettu olen.
20 Sinä cuitenginsitä ajattelet:

, Sillaminun sielun sano sitä/ minäpamich'
dämeni/ sentähdeil minä wielänyt toiwon.
2?. HENtan laupiudestase on/ etten me ratti
huckunet/ ei hänen laupiudens wielä loppunut:
2; Waan jocahuomen se on vsi /ja sinunvfcol<
lisudesousuun.
24 HErra o» minun osan sano minun sieluni
sentähden tahdon millähäneen toiwo.
25 SilläHENra on hywä nijlle/jotcahäneen
toiwowat/ja nijlle sieluille/jotca händä tysi)wät.
26 Hywäon olla tärsiwäisnä/ jaHCrralda «>

puatoiwo.
27 Hywä yn ihlniselle/ijestä candanuorudesaus.
28 Että hän istu yxinäns/ onwait/ coscajot»'
lin hänen päällenstule.
29 lapanesWlstolNtchun/ ja odottatoiwo.
zo Ia anda lMäpostillens/ja paljo pilcka tärst
z i Sillä ei HsRM syöxä pois ijanmickW
waan hän saatta lnllrhelism-
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,l Ia taas armahta hauen suuresi laupiuds'
ms.z Sillä eiha» sydämcstäns ihmisici curita/ ei<
iinurheseen saata.
4 Nijncuin häntahdoisradollistt maan pääl<
zgnda paina ratti alas.
D heidän fyyns «nda Jumalan edeswää-

Wolla.
la heitä wäärin duoinita / nijncuineiHEr«

~ Cuca tohti sijs sano: Sencaltaistttapahtu<
ztilmanHT-rrantästyta?

! Ia ettei hywa eli paha tule hänen Wyns

!, Mixi sijs ihmiset nurisewat heidän eläisäns?
Minenuuriscan hänen chndejanswastan.
»Tuttistelcallt jaedzitäm meidän menom ja
MminHErrantygö.
, Nestacam meidän chdälne»ll ja tatein tai»
chnpäin/ lunmlan tygö.
: Mc/meolemmasyndiätelmet/ jacowacor«
Otellet/ sentähdensinäojtein teit/ ettesM-

>! Waan sinä olet wihalla meitäpimittänyt/
Hainonnut/ jaannottomasisur,uannut.
, Sinä werhotit idzes pilwillä/ etteirucous
ffnytsenläpidze.
>! Sinä olet meitä loaxi jasaastaisudexicans-
»nseastehuyt.
' Caicki meidän wihollisem owatsuutans am«
Aim meitä wastan.

Xij Me



Z!4 Jeremian
47 Me painetanalasjurangaistattlpelgollajl!
ahdistuxella.
48 Minun silmäniwuotawat wesiojia / lninu»
canssani tyttären surtiuden tähden.
49 Minun sillnäniwnotawat/ja ei taida lacatl,,
50 Sillä ei heasetu/ siehenasti että H«na cadzo
taiwastalasjanäte.
5, Minun sillnänl culutta Minulda elamä»i<
minuncaupUllgilli tytärten tähden.
5! MiMln wiholliseni owat minun ajanet!
Nijncuitt linmin ilman syytä.
5; He owat minun elämäni cuoppausall»>
net/ jaheittänet tiwen lttinun päälleni.
54 He owat myös minun pääni wedellawck>
net/ nijn minä sanoin: Nyt minäratti hucasck
55 Mutta niinähuudin sinunNimes / HLm!
alhaldacuopasta.
56 Iasinä cnulit minunaneni/2llä sinunm»
wias tätttlNinun huocauxestani jahuudosta!!!. !
57 tähene/ coseaminä sinua huudan/ jasan»: >Hläpeltä.
58 Ratcaist sinä HCna Minun sieluni aDft <
lunasta minun hengen.
59 HErracadzo/cuinga minun.nijnwäänß l
tehdän/ jaauta Minua minun oikeuteni.
60 Sinä näet caicki heidäncostons/jacaickihti <
danajatuxensminusta.
6, H Crra / sinä cuulet heidän pilckans /ja w
tiHeidänajatuxens Minuawastan.
6i Minu,l wainollisteni hnulet jäheidän>>n
wons minua wastan nlipaiws.-



WMuswirrct. 315
6; Cadp sijs / cosca he inaampanewat eli non»
scwat/ nijn he nunusta wirsia laulawat.

Costa heille HERw nijncuin he ansainnet
twnt.
65 ?lima heidänsiMneuswapista/ jasinun ti«
Mas tuta.
tt Waino heitä hjrmuisudella/ jahucutg heitä
Hlrrantaiwstnalda.
/l"Ninga on culda nyn mustennut? Ia jaw

jttuatullahajotewt.
i Zionin kempit pojat/ cullcm werraxi luetut/

, niinga ne owat sawiastian caltaisexi arwatut/
, jMsawenwalajateke.

i ; Drakittaridzewat nisät pojillens/ jain>M«
,Ntheita / mutta minun canssanityttären täyty

. motoin imewäisilleolla/ nijncuin yöcköicos»

lmewäisten kieli tartui suun lakeen janon
Gen/ ne nuoret lapsucaiset anowat leipä / jaei

~ »lttttän/ jocaheillesitä iaca,
! lotca lnuinensöit hercullisest /'heowat catul*

!,' jotcamuine» olit siltilläwaate-
«t»t/heidän täyty nyt loasa maata,

ii < Minun ca,l<sim tyttären syndi on suurembi/
tuiuSodoman syndi/ jocaakistncutistettin/ ja

il l!»)r!tankäsi siehenruwennut.
? HänenVtazarenis olit puhtamnmt min lu«

- ">>i ja walkelnlnatcuinriesca/ heidänihons oli
ftnaistmbi cuinCoraM / heidäncadzaudonsoli

,! Ocuin Saphir.
Xiii Mut»



516 Jeremian
8 Mutta nyt on heidänihons nijn mustenutsi),,.
geydest/ettei he catuilla tuta taita/ heidän nah.cansrlppu heidänluisans / se cuiwettui nijncui»
puu.
5 Miecalla tapetuille oli parembi/ cuinniD
jotcallältään cuolit / jotcanäändylnän jahuch.
Manpitinäljästä.
,c> laupiammat waimot täyty omia lapsuus
teittäruaxens/ minii canffani tyttären surlMes.
~ HERw on hänen hirmuisudens täyttänyt!
hän on wuodattanuthänen julmanwihans / l)»n
onZionis tulen sytyttnyt/ joca myös hänen p
nlstuxens polttanut on.
,! Ei Cuningat maan päällä sitä olisvsconel!
eitä caicki ihmiset maan päällä / että wainollisen
jawihollisen piti tuleman Jerusalemin pottisl
sisälle.
i; Mutta seon hänenProphetains syndeioch
den/ ja heidän Pappeins pahain tecoin tähde»!
jotcasiellä wanhurscasten weren wuodatit.
,4 He käwit sinne ja tänne catuilla/ nijiinm

v sotiat/ jaolit werellärywetetyt/ja eitainntthei'
dän waatteisinsruweta.
, 5 Waan huusit heitä/ wälttätät saastaiset!
lvälttätät/ wälttMt/ ällät mihingän ruwetU!
Sillä hewältit heitä/ japakenit heitä/ mjnettä

- myöspacanain seas sauottin:Ei he cauwanftl'
läpysy.
, 6 Sentähden on HLrran wiha heitä hajotti
nut / jaei sillen cadp heidän päällcns/ ettei>!l
Pappia cumoittanet/eitä wanhojaarmahtanet
,7 Cuitengin meidän silmämcurtistelittM



Walituswlrret. zl?
nwun jällen/ siehenasti että hewasi)it: Costa me
ewtiina sitäcanssa / jocaei meitäauttawoinut.
,z Hewäijywätn»eitä/ njjnetten lnerohkemei'
iän latuillan, täydä / silloin myös meidän lop«
fumtuli/ «neidän päiwäm culuit/ meidän lop»
M on tullut.
,<> Meidäl» wainojamolitnopiackat cuinCot-
Mtaiwan alla/ wnorilla he mytzs meitä wai»
misit/ jacorwefä he »neitä wartioidzit.
w Hsnanwoideltu/jocalneidänturwamoli/
enftxgittu heidän wcrckoihins/ cosca he meitä
<>chtit/ johon meturnaisin; / että me hänen ivar-
Msalla eläisim pamnain stas.
K Iloidze jariemuidze sinäEdomm tytär/ jo«
nasutVzin maalla: Sillä sen caltinpitä ulyös
jlnulletuleman/ jasinun pitä myös juopuman
Mstituleman.
u Mutta sinun pahoilla tegoillas on loppu / si'»»'Zwnm tytär/ ei hän sillen anna sinua wiedä
tM oluttasinun pahat tecos/Edonnn tytär/ pj»
««hänen edzimän/ ja sinun syndis illnoittamgn.

f. Luc,,.
j cuinga meilletapahtui/cad-

"" zo/ janäemeidän ylöncadzettaln.
z : Meidän perimyxtln on muucalaisten osaxi
l< Out/ja meidän hiwnemvlconaisten.

! Meidän äitimowat nijncuinlestet.
~» Wetta/ jocalneidän omam oli/ »ne joimmera«
~ Mam/ omat halgotu»c ostim hinnalla,
i mewaiwatärseim/ jaehtsmejo
» olimme/ ei cuitenganmeille lepo anettu.

Xiiij Mei



ZW Jeremian Waletuswirret. '

6' Meidän pitl Egyptin jaAssyrian ala Utti
tam andaman/ että ,ne sittetin leipä mcidän«>
winnoxemsaisnnlne.
7 Meidän Isämowatsyndiatehnet/ jaeischn
olekäsis/ jä meidän pitä heidän pahojatecojM
nautidzcman.
8 Oriatmeitä wallidzewat /ja ei olekengäu/p
ca meitä heidänkäsistänspelasta.
9 Meidän pitä hakeman meidän leipäm hengen
paeolla/ miecan edes corwesa.
,c> Meidän ihom on poldettu nijncuin päWsen hirmnisen näljäntähden.
11 Hc owat waimotZionisraiscannet/ janeö
zetludaucaupungeisa.
ie Ruhtinat heowat hirttänet/ jawanlM
taeihecunnioittanet.
, z Nuorucaisetpiti janhaman/japiscuisctM
ta candnisanspiti combastuman.
»4 Wanhat puutuit porteista/ januormch
ei sMencandeletta soita.
, 5 Meidän sydämeul rientu loppui / meick
dantzim on täändynyt murhexi.
, 6 Meidänpaästamon cruunupudonnut/!»
meitä/ että me nijn olemina si)„diätehnet!
! 7 Sentähden on myösNleidän sydämem»

rehisans/ ja lneidänsilmäul owat piminnet.
,8 Zioninwuoren tähden/ että senijn hawW
ty on/ että ketut hänes juoxendclewat.
,5, Mutta slna H<zßra,/ jocaijancaickisesto^
jasinul» istuilnes ijästäikän.
2° Mixismeidän nijn vnohdat? lanijn«>
pan lmitäperäti hylM



TobianK<ria7
:, Palauta Hcrrra meitä jäfleltssinun tygösf
B me taaspalajaisillnne/ vdista lneidän pai»
M nijncuin he algusta olit.
n Sillä sinä olet meitäheittänyt pois/ ja sinä
Msangan suurest wibastunut meidänpäällent.

JeremianIpalltlilwlltu, loppu.

Tobian Ktrja.
MUN yri mies nimeldäTobia/ Naphthalin
RMsugusta / yhdestä ylimmäisen Galilean
tzW5 caupungista / ylembänä Asserita tien
lvitrcswasemalletadelle mcna cohdeu.
l Se myösfangixi wietillSalmanasserin2ls«
hrian cllningan aicana. Ia waicka hän nijn
Micalaistenscasfanginaoli/ ci häncuitengan
Jumalan sanasta luopunut.
; Ia caickimitnhänellä
jlltuttawillens/jotcahanecansausfangiliaolit.
Ia ehta hän nuorin miesoliNaphthälinsugu,
ft/ ti cuitenganhän idzens lapsillisest käyttänyt.
5 Iacosca muutoin jocainenpalwelicullaistta
Nsicoita/ jotta lerobeam Israelin cuningas
»li tehdä andttllut/ wälttihän cuitellgin sitä cau»
Mistä.
i Ia piti idzens Templijn jaJerusaleminlu<
Alan palweluxeen / japalweli siellä HErra/ ja
nicoiliIsraelin Jumalala/ andoi myös hänen
tftoisens jatylmuenexensaiwavscollistst.
? Nijnettähanaitlacvlnlandenawuona/ muu-

H v cacai«



Z;o Tobian
calaisillen / lestillen jaorwoilleuheidantyolG
«cxcnsandoi.
8 NehänpitinuorudestansHTnanlainjälken.

<? Costahän nyt caswanut oli/otti hän wai«W ,
Naphthalin sugusta Hannan nimelda/ jaM ,yhden pojan/ jonga hänmyös Tobiaxi nimitti.
,0 Ia opetti hänen nuorudest Jumalansanasi
luuzalata peltämän jachndia wälttäman.
~ Iacosca hän caikensncuns/waimons jal«j!.
sens cansa wietin pois sangein seas Niniwm
canpungijn.
, Ia jocainensöipacanaiu vhrista jaruchl
lvälui hän jaei saastuttanut idzensscucaltaisello
rualla.
,; Ia etts hän coco sydämestänsHEnapelW
andoi Jumala hänen armon Salmanassem
Ilsiyrian cnningan edeF.
»4 Että hän andoi hänelle luwan täydäM
cuhnga hän tahdot/ jatoimitta mitähänellä A
mistä oli.
15 Mjnhänlnenicaickeintygö/ jotcafangim
elit/ ja lohdutti heitä Jumalansanalla.
16Ia häntuli MedinincaupungijnRagexce»!
jahänen myötänsoli kylnmenen leiwistä Hopi»'

'

tai jotcacuningashänelle andanut eli.
,7 Ia cosca hän muinen Israelitain seasnäti
yhden /Gabel nimelda hänen sugustans / jm
sangen oli/ andoihän hänelle senrahan! ja
ottikirjoitnxen häneldä.
,8 SijttepiMnajanperästä/ Salmanassem
cuolcman jälken/cosca hänenpoicans Sennaaiii



Mja. . ;;l,
B hänen jälkenshallidzi/ jocaIsraelin lastenmlmmiesoli.
,/Käwi Tobia jocapäitväcaickeinlsraelitain
liOnli/ ja lohduttiheitä/ ja jacoi idzecullengin

hywydestänswoilnansjälken.
io Isomaista hänruockei/ alastomia hänwaa-
tttti/ tapetuita jacuolleitahän hautais.
u Mutta cuningas Sennaherib eli paennut
ludeast/ cosca Jumalahänen lyönyt oli / hänen
Mamisens tähden. Cosca hän palais /oli hän
timisans/ ja andoi paljo Israelin lapsia tap'
s«jnijdenruumit toinntti Tobia hautaan.

Mutta cosca cuningas sentieto sa i/tästi hän
Hlmtapetta/ jaotti häneldä caiten hänen ta»

i! «rans.
n >z Waan Tobia pakeni waimons ja poicans

msa/ ja piti idzenssala hywäinystäwainsty<

t Waanwijdenpaiwnn perästä wijdettätym«
mdätapettin cuningas oinildapojildans.

>,! .5 IaTobia tuli jällenscocmns/
»mtawarans annettinhällellejällens.

e. Aucu.
WW3njälkenH«rran juhlapäitvänZ/ costH

>li N huouesans cuuluisan wieraspidon
«Mwalmistanutoli.
: Sanoi hän pojalleus: Menejacudzuneju'

»«'Äsetlneidänsuglistau»»neidäncansam rualle.
i„ ! Iacosca hän palais / sanoi hän Isällens To«

: <M Israelitaon cuolluuacatulla.
Nijn nousi Tobia cshta pöydän tykö/ ennen

cnin



. M ToblaK»
cuinhänsöi/ jameni sen cuolluenruuminWjaotti sen / jacandoihänensalahuonesens / että
hän sen sala hautaisyöllä.
5 Iacosca hänruumin salakätkenyt oli/ sH hz«leipänsmurheisans.
6 Ia ajatteli sitäsana cuinHErm 7lmos P«.
phttan cautta puhunut oli. Teidän jtchllyA,
lvanpitä murhepäiwixi tuleman,
7 Ia meniyöllä jahautais sen cuolluen:
8 Mutta hänenystäwans nuhtelit händä/ja s»,
noit -. Ästen kästi cuningas sinuntapettasenl,'
sian tähden / jasinä olet sijtä sichen sijtäpääsnst
jacmtenginhautatcuolleita.
9 Mutta Tobia pelkäis lumalata enäinmä»
euincuningasta/ jacandoijalaisestcoconmt»'
petut/ japiti sala huonesans/ jayöllä hänhG ,

taisheidän.
,c> Mutta st tapahtui yhtenä päiwänä/ cch
häncotiatuli cuolleita hautamast/ jaoliwG,
ris/ja nrjaisseinurelle/ja nuckui.
, i Sondi paästyincn pesastäns/ se putoisp
lawanahänen silmij ns/ jostahäntuli sotiaxi.

Mutta stncaltalscnwaiwanandoiluiick,,
tulla hänenpaallens / ettäjälk-entulewaisettM
sitkärsimän: Nijncuinpyhästä Hiobista.
i; Ia että hän nuorudestanslumalata peljä» «

.nyt/ ja hänen Mynspitänyt oli/ eihännch
siunuteitäuapisnutlnmalatawastan/että!)« D
oli andauuthänen sokiaxirulla r m,
»4 Waanpysi)ilujanalumalanpelgos/jatijl z
ti Jumalalacaitenelinaicans. »c,

«s lanijncuincuningatpyhäHiobinauM tzi



Kirja. ;z;
,< NijnmnssTobiat nauroithänen ystäwnns/
«sanoit: Cusa nyt sinunvscalluxeson/ jonga
chdei» sinä siniiallnuisas andanut/ janijn cuol»

, ,„ita haudannut olet?
la Tobia nuhteliheitä/ja sanoi: Älkatft'

> sconijn:
>,z Sillä »ne olempyhäin lapset/ja odotam elä»
M / fonga lunmla anda nijlle / jotta vscos
Mhidana jalujanapyjywat hänen edesäns.

' ,) Mutta Hanna hänenemändäns teki wiriast
wtä täsillans/ jaruockei hänen kehrämisellä.

Mutta setapahtui/ että hän nuoren wuohm
Acotia.

« !, Iacosca hänen miehensTobia cuulisen mää'
>' Wn/ sanoi hän- Cadzocnt/ etteistwarastettu
>' tltiandacathändäisämMensjällens: Sillaei

Ridän sowi jyödäwarastetusta calusta/ eitä sis'
»

l' » Sijta puhesta wihastui hänen emazwäns/
mstais jasanoi: Tästä nahd.än/että sinun vsml",

<>' !«xes ei ole Mitan / jasinun almuisas owat huc«
, tunet.
'!:; Sencaltaifilla jamuitta sanoilla/ soimais

hänenwiheljäisiittäns.
" WIlloin huocaisTobiarastasi/ jarupeis
Witkemän/ jarucoiteman/ ja sanoi:

! H«rra sinZ olet hurscas / ja caicki si»
„

»untyös owat jasula hywyysjavscolksus
k z Ia nyt minunHErran ole lninulle armolli»

«cn/ j« «lä costa minun syndiäni/ ala muistele
eikä minun Isäinipahojatecoja.



Z;4 Tobian
4 Sillä en me sinun lMyjäs pitänet/ nijnine
myösolemculnetut meidän wihollisillem/ Mhe
lneitäryöstäwät/ fangina pitäwstja tappane»
ja ole«n häwäistyxexi/ nauruxi ja pilcaxi tullet
«nuucalaisille/ cuhungusmeidml hajottanut olet.
sla nyt H«Ara / hirumiset owat sinun dub
mios/ etten me sinun kästyjas pitänet ole/ enzj
eitein sinun edesäs waeldanet.
6 AchHErraosotaminullearmo/ jacorjaini.
«un hengenrauhas: Sillä minä KhdoisinM.

. reinmin cuolla/cuinelä.
7 I« sttapahtui sinä päiwänä / että SaraR».
guelin tytär Medereill caupungist RageM
«lyös pahoin häwäistin jafoimattin hänen I>
sänspijcalda.
8 Seoli annettu stidzemelle miehelletoinenA '<
ftns jällen/ jayripaha hengi 2lsmodi nimeiM'
li heidän caicki tappanut/ cohtacuin he wuct!<sen tulithänen tygons.
9 Sentahden soimais händä hänenlsänsM
Msanoi: JumalatelMn / etten lne ikänans si»!!'
sta nätisyhtätan poica/ eli tytärtä maan paÄllil
jlnämiestesmurhaja.
,c> Tahdvtcosminungin tappa/ nijncuinsm
neseidzemen nnestä tappalmtolet?

Nijden sanain tähden menihän camarijn "
«en päälle/jaeijytznytelläjuonutcolmenapäi' ,
lvänä.
~ Ia ci lacannutrucoilemast ja ittemäst/ jo
rucoili Ilttnalata / että hän hänen sijtä häm» !
gyxest wapahdais.
«! Syttäcollnandena päiwänä / cosca bäuru»



Kirja. U5
A,xens päättänyt oli/ Mi hän Immlata ja

, ~ KijM) olcon sinun nimesHErra meidän
i MJumala. Silläcosta sinä wihastut/ oso-

sinä armon jahywyden/ ja ahdistuxes sinä
nmt andexiatiatnij lle/ jotca silluarucoilewat.

z - SinunpuolesminunHErran/taännänmi'
!i«swoni.
l,sinua/ ettäs minun pelastaisit tästä, razcastVäistyxest/eli lninun tääldä corjaisir.

~ l Smä tiedatHENra/ etten minämiestä hi»
„ »mutole/ jaolen minun sieluni puhdasna pp
5, tzttaikista pahoista hilnoifta.

- <sngä ole coscan häpelnättöinäin ja riwoin
i. «sollut.
~

! Miestä ottaman olen minä mielistynyt fi>
l> «ipelgosas/ ja en hembeydcsiä.

> Taickaen ole ininäheidän/ elickä ei heininun
Mseni ollet/ ja sinä olet minua muäjnaxi

~, istänyt toiselle unehellt:
zi ' Sillä sinun neuwos ei ole ihmisen woimas.

> Mutta sen minäkyllä todexi tiepäu/ jocalu»
»i liata palwele/ sekiusauxen jällenlohdutetan/mrhestpelastetan / jacurituxen jälken löyta

Wll.
i, Sillä et sinä mielisty meidän cadotuxcm:osaten peräst annat sinä auringonpaista/ja
iv. Ml jaitcun perästtäytät sinä meidän ilolla.

Sinun nimelles/ IsraeltnJumala/ olcon
kijtos jaylistys.

D Sil.



M Toölan
24 Sillähetkellä cuultinheidän molembainwcouxens HErralda taiwas.
25 Ia sepyhä Raphael / Herran Engcli W
tettin heitä molembitaauttaman/ että heidänru-
couxens yhtä haawa tuotin HEtran eteen.

4. Kucu.
Tobia luulirucouxens cuulduri / eiti

hänen cuoleman piti / huusi hän poicanstz
göns jasanoi hänelle:
2 Racaspoican/ cuuleminun simani/ jajiii,'
ne lujast sinun sydämcsäs.
z Costa Jumalaminun sielunicorja/ nijnhw
ta minun ruumini / ja runnioita simni äitiin
caickenaelinaicqnas.
4 Muista mitä waara hänkarsti/ coscalMi
nun fydämens alla tNndoi.
5 Ia cosca hancuolc/ nijn hauta händö mim
wiereeni.
<l Ia mickena sinun elinaicanaspidäluml.
silnckis edes jasiidämesäs/ jacarta ettcsllchi»
gän syndijn mielisty/ jaJumalantästya ivO
tee.
7 Sinuntawarastasauta köyhiä/ jaälM
na idzes poisköyhästä/nijn Jumala taas a»
lifestä cadzo ftnu» paalles.
8 Cusastaidat/nijnauta tarwidzepä:
j, Jossinulla paljo on/ nijuannaruusastij»
sinulla wähäon / uijnanna sijtäwähästä hnni
la mielellä.
,o Sillä sinä cocöt sinulleshywan palcänl



Kirja. zz7
„ Sillä almupelasta caitesta ftnnistä jacuo»
lMsta/jaeihyljähädäsä'
,l Almu on hywä lohdutus corkeimmanlu»

-«lancdes.
,; Cartapoican caickinaista salawuoteutta /ja
mdzi sinun oma waunos/ älä kenengän muu»

,

' ,z Älä anna ylpeyden hallita eitä sinun jydä»
Rsäs eli sinun sanoisas/ sillä se on caiten eado»

. Mnalcu.
',) loca sinun työtästeke/ anna hänelle cohta

!>incnpalckans/ jaälä tiellä teldäbän ansaittua
' >,,lck!lNs.
' lotes tahdosiiwlles tehtä/ Ala sitä myöstoi'

, Me.
,/ Jaa leipäs isowaistlle/ japeitä alastomia

. »Notteillas:
'' ,l All>m almua silwn leiivästäs jawijl.",-stas

Ziiinalistenhautamisis/ jaäläsi)öelickäjuosyn«
chcn cansa.

'! >? Kysi)<una neuwo wijsaille.
"« Ia tijtä ainaJumalala/jarucoile/Mhän
~ wu hallidzis/ jaettäs caitis sinun töisasseu»
"' Hthänen sanans.

l< Sinunpitämyös tietämän poican/etts mi»
»»kymmenen leiwistä hopiata lasna ollesas/ lai»

~ »»'sm GabelilleRagexes Medenis / ja hänen
on minulla.

' Sentähden ajattele cuingas hänen tygöns
~ lulisit/ ja ainsisit sen rahan ja andaisit hänen
' tichituxens.

Y Älä



338 . Tobia»
2z Älä »nurheti poican/ me olemma tosina
ha"/ mutta me saammepaljo hywä/ josmel»
malata peltämme/ wältäm syndiä/ ja tctiW,
hywä.

5. H.ucu.
wastais nllori Tobia IstlleenZ

jasanoi: Caicki mitäs minulle sanom
minunIsan/ tahdon minätelM

2 Muttacuinga»uinun tätäraha anolnan pit»,
en minä tiedä/ eihän minua tunne/engä imi
händä. Mitä minunpit. .eixi wiemäu j cn?

hanminuuvscois?Entiet .inä myöstieto D,
; Nijn wastais yändäIsäns jasanoi: H»
tirjoituxens on minulla/ coscassen hänelle»
tät/ nijnhän cohta sinulle andarahan.
4 Mene nyt pois jaedzi sinulles vscollineu cli»>l

palcan edest sinuncansas lnenis/ cltai
«eßhat minun eläisäni jällenssaisit.
5cauniu nuorttcaisencnlnpailin
pukenut jawalmistanut waeldaman / jaeiM
nyt/ että se JumalanEngeli oli.
6 Tenvetti hända/jasanoi: CustasolethD
cumpanilN

la hänsanöi:Minä olenyri Israelita.
8 Tobia sanoi hänelle/Tiedätköstien Med»
maalle? Hän wastais: Tiedäntyllä/ja olend
sein waelhanut / jaolen majaoHt meidän m>
jenl Gabelin tytönä/ joca asftMagexesMl
ms/ jocaon Egbathanan wuorella.
9 Ia Tobia sanoi hänelle: Odotaswahäain
sttbenasti että millä sen Isalleni sanon.
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„ IaTobia meni jasanoi sen Isälleus/ jaI-
Ihmetteli/ ja rucoili että senuorucainentulis
Me. - -

~ Ia hän meni sisälle wanhan tygä/ jaterwetti
Wn/ jasanoi: Jumalaandacon sinulle ilo.
,l Ia Tobia sanoi hänelle: Mikä ilominulla
ellMnpidäis/ zonga pimeydes istuman pirä/ ja
inmn walteutta en nähdä taida?
~ Ianuorucainen sanoihänelle: OlekärsiwA
,m/Jumala sinua »nan autta.

la Tobia sauv Melle: Tahdotcos minun
jolMttaNaMenMedenijn Gabelinty«

zi? Nijn minä annan sinulle sinunpalckas co-
sispalajat. laEngeli sanoi hänelle:
,5 Minätahdon hänen sinne wicdä/ jajällens
ftntygöstännetuoda.
>< IaTobia sanoi hänelle/ minärucoilen sinua/
st»!, minulle/ mistä sugusta jakenengä sucunnn«!>!>sinä olet?
,/ Ia EngeliRaphael sanoi: Öleäneti/ eikö
Dkyllä ole / että sinullaonsancknsaataja/Mitä
joiintarwitantietälnän custa niinäolen ?

,« CuitenginettässitawahcMnpettäisit/ nijn
«äsanon sinulle: Minä olenAzaria/suurellKanianpoica.
>!> laTobia sanoi: Silläolet hywästä sugustai
ckärucoilensinua/ etteswihastuis/ että minä
Dn sucuaskysynyt olen.
!° laEugeli sanoi: Minä tähdonstnunpoi"
wierwenä sinneja jällenstänne saatta.
'< Tobiawastais: NijnmenMmatcan/IN'

Yij/ malct
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«nala olcon teibällcansan tiellä / jahän«l Enge,
linsjohdattacon teitä.
,! SilloinwalinistiTobia idzens/ jacaick, n»,
ta häncansans otta tahdoi/ jasiunaislsänsja
äitins/ ja meni matcanscumpamnens.
i; Ia hänen äitinsrupeis itkemän/ ja sanoi-
»4 Meidän wanhudem lohdutuxenoletsinset'
tanut ja lähettänytpois / minä soisin ettei serch
ikänänsolis ollut/ jonga tähden sinähänenM
lähettänyt pois.
, 5 Meolisim tytynetmeidän töyhyteem/ st «lii
suuririckaus / että »neidänpoicam tytönämoljj,
26 Ia Tobia sanoi: Hlä itke/meidän poim

japalaja terwenä / jasinun silM
näkemät hsneu.
27 Sillä minä vscon / että JumalanhylM»,
geli johdattahänen / jacaicki hywintoimitta w
tähänen tsimittamist on / nijnettä hän ilolla jÄ»
lens meidän tygSm palaja.
2 8 Nijn hänenäitins waickeni/ jstytyi siehen.

6 H.ucu.
Tobia meni matcans/ jayri coira jW

ha>:en cansans. Ia ensimäisen päiwän
OM mattana tulitheTngrixen wirran tygö,
2 Ia hän menipesemän jalcojans/ jacadzolsO
ri cala hyppäissieldä/ jatahdoi nieldä hänen,
z JotaTobia hämmästyi /ja huusi täydellä
«ellä/ jasanoi: Herra/ häntahto minun s,M
4 Ia hänelle: Tartll hänen ttdufi
mins /ja wedä händs ylös. Ia hän weti hän«
maalle/ nijn hänpyrisi hänen lalcams edes.



Klrj». 34!
s Silloin sanoiEngeli: Halcaisecalacahtia/
htän / sappi ja maxapidä sinulles: Sillä ne o»

> Vtt sangen hywätwoitexi.
> z Ia monicahdat cappalet calasta he paistoit/

iMtcansansmatcalle: Ne muut hesuolaisit
lichi matcalle/ siehenasii että hetulisitRagexen

> Dedenijn.
NijnTobiakyMEngelille/ jasanoi hänelle:

i Minärucoilen sinua Azariaweljen/ ettäs sanoi»
,minullen/mitä woiteitanijstä cappaleista teh-

§ Aaitan/ jotcasminunMstit tähdellä pitä?
! j NijnEngeli sanoi: Coscas cappalen sydän»
n liMtt tulisten hijlden päälle/ nijnsecarcotta
' Minaijetköpelit miehen jawaimon tykö/ nijn

Riheenä wahingoittataida.
la calanmaxa onhywä silmiä woidella / etts

>' «lwopoisculuis.
l' ,Ia Tobia sanoi: Cuhungamepoickemme:

»Ia Engeli wastais ja sanoi: Täsä on yxi
Rsßaguelnimelda/ sinun langos sinun sugu»
Ks / hänellä on ainoastans yxitytär / Sarani-
«ldä/ jaei yhtan lnuuta lasta.

z," Sinulle on caicki hänen tawarans aiwoi»
» !«tl jasinä otat hänen tyttäreus.
„, >z Ano sijshandähänenlsäldäns/nijn hanan»l« hänen sinulle emännäxi.
z.', >j Nijnsanoi Tobia: Minä olen cuullut/että

miehelle annettuon/ne
'

,fi, Äiolvatcuollet/päälisexi sanotan/ ettäpahg
,n ltngion heidän tappanut.

'5 SentahdenpMn minä/ ettei minlMMyss
Viij ' nijn
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nijn täwis / nijn cuolisit minun wanhembani
murheisins/ Mminä ainoapoica olen.
,6 SilloinsanoiEngeliRaphael/ cuule,Msanon sinulle/keidenpäälleperkelellä walda ön.
' 7 Nimittäin/nijdenpaälle/jotca cadzowatH.
malanylön / jawaiwoin haureudentähden mi>
moja ottawat/ nijncuin järjettömäteläimet.

Mutta sinä/ costasmorsiamescansacamo'
rijn tulet/ pitä sinun colmepmwä pitämän sinus
pois hänestä/ja hänencansansrucoileman.
, Ia sinä yönäcoscas panet calanmaxan tuli'
sten hi, lden päälle/ nijnperkele tule carcotetuxi.
20 Toisna yönä pitä sinun hänen tygöns mw
mänsijwollisest nijncuinpyhät Patriarchat.
2 i Colmandena yönä sinä saat siunauxen< elli
terwet lapset teistä chndywät.
22 Mntta cosca colmasyöculunuton/ nijns>>
nun pitä neidzen tygö Jumalan pelgos me»t'
män/ enä hedelmän himosta cuin pahasta halii'
sta/ ettäsinä jasinun lapses siunauxensaisit? M
Abrahanlin siemenelle luwattu on.

7-H.ucu.
MMA hemenitRaguelin tygö/ jaRaguelet>

ti wastan heidän iloiststa.WM 2 Ia hän cadzoiTobian päälle/jaft
noi Hannalle emännällens:Cuinga tämä»M
mieson meidän langoin muotoinen.
zlacosca hän sen puhunut oli/sanoi hän- C»
sia te otettannnun »veljeni ?He sanoit: Me ol»
Naphthalin sugusta/ nijstafangeistacuinNu»
Wsbwat.
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, Nagutlsanoi: Tunettacaminun weljeniTo»
!,<!» ?Ia he sanoit: Me tunnem hänen hyroin.
. cuin hän nyt paljo hywF Puhui Tobiasta/
,'i^lEngelißaguclillc: Tobiu jongasperän
!„s«ti on tä»nan lsa.
j laßagnel nojais hänen puoleens/ M/ ru<
«is hänen"caulaans/ jttfuutaandoi hänen/ ja
moi-
' Hinvästi siunatttl ole sinä poi»
illn: Sillä sinäolet juuri jolonmiehenpoica.
«Ia Hanna hänenemändäns/ja Sara hänen
Mrensrupeisir myös ittemän.
j Sijtte lastiRagnel tappa lainban jawalmi»
»ruom. Ia cuin he heitä rucoilitpöydän tygö
»!MN/sanoi Tobia:
,° En »ninä tänäpän syö engä juo / ellet sinä
Htä anna nnnulle lninunrucoustani / ja lupa
mmlle Sara sinun tytärtäs.
,< Costa Raguel sencuuli/ peljästyi häumui-
Diuinita nijlleseidzemelle miehelle tapahtunut
»!>/ joillehän ennen hänentyttärensandanuto»
lilja peltäis / e»a tällell myös nijntapahtuman
Ki.
>l Iacosca ei hau wastata tahtonut/ sanoiEn-
Mänelle: Alä pelta hänelle andapijen/ simln
Päres on hänelle aiwoittuwaimaxi: Sllähän
M Jumalala / sentäyden ei pitänyt yMn
Nistt sinun tytärtäs saa»nan.
>; SilloinsanoiRaguel: En minäepäile/et»
lnlumala »ninun catteroita tyynelitäni jaru«
ttuxiari cuullut ole.
1Avscon / Mhän sitä warten sn teidä" an-

da»ut
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danut minuntygöni tulla/ että minun tyttän»
tämän sais hänen sugustans/ Mosexenlainjäl.
ten/ jaälä nyt mitän epäile / minä annan hänensinulle.
»5 Ia ottityttärens käden/ jaltzisitäTobiM.
teen,jasanoi: Abrahaminlumala/ Isaachiclumalan/lacobinlumala/ olcon teidänca»san / jaauttacon teitä yhten / jaandaconsiuiilw
xensrunsast teille.
,6 Ia he otittirjan jakirjoititAwiolijton.
«7 Iakijtit Jumalala japiditwieraspito.
»8 Ia Ragucl cudzui tygöns Hannan hämwaimons / jakasti hänentoisen camariniva<m<
sta. (hänck
»? Ia weit sinne Saran heidän tyttärensij»
20 Ia hän sanoi hänelle? Olerohtia lninuntzt'tären/ taiwan HCrra andacon sinulle ilon / Mlnurhestacuin sinäkärsinyt olet.

8 L.ucu.
jälken weithe nuoren Tubil»!ZMDneidzen tygtz camarijn.

<WM ; laTobiamuistiEngelinsanal/jaet'
tisäklstänscappalenmaxa/ japani sen tnliM
hijlille.
z laßaphaelEngeliottisenhengensanMij!!
sitoi hänen cauwas Egyptin corpeen.
4/Sijtte neuwoi Tobianeidzyttä/ jasanoi: S<!>
ra/ nouse jarucoilcam lumalata tänään jo
huomena /sillä namat col,neyötä merucnlcani!
jaolcam yhdes nijncuinAwiowäti.
5 Silla meolem pyhäin lapset/ eimeitänsß'
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Msäätää nijn alca cuinpacanain/ jotcaluma»

„»Ia henousitylös jarucoilit hartast/ ettäIu»
«laheitä warjelis.
, laTobiarucoili/jasanoi-HEna minunlu»r «alan/ sinä meidän Isäilnlumala/ sinua tijttä»

, iinj taiwas / maa / meri / caicki wedet jalaytet/
luodut/mitä mjsä on.

! Sinä olet tehnytAdamin maan tomusta/ja
Mhänelleandanut Hewan apulaisexi.
la ettenminä paha«

» sio himosta tätä minun sisartani wailnoxeni ot<
l< u,iutole/waan että minä lapsia sijtäisin/ jonga
~ loulta sinun pyhaNimes ijancaickisest tijtetäi-

i- ,° IaSara sanoi: H«rra armahda meidän
» fiällcln/ että me molemmin terweua mahdaisiln

widän wanhudelnsaawutta.
„ Puoli yöstä huusiRaguelpalweliatans/ja
unihauta tekemän.

"
,i Sillahan sanoi: Mitämax/hänelle on nijn
Mahtunut/ cuin muillengin sedzemälle/ jotca

' lmntihlannetolit.
>! lacuinhe haudan tehnetollt/tuliNaguel

, Rimonstygö/ja sanoi:l >^

>«en< että me hänen ennen paiwä hautaisiln.
!, >) Ia pijca meniEamarijn löysi heidän mv»
~, lWinat terwenä jaraidisna/ macawantoinen

Gns tykönä.
ll Ia se toi heillesen hywan sanoman. laßa»

V » " Me
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17 Me tijtnck sinua HTM! Israelinlliuu.
la/ ettei st tapahtunut jotamepeltäisim.
sinä lncillen näyttänyt / ja ch
meidän wiholliscm/ joca meidänpaha teti/
ajanut. Sinä oletarmahtanut näitäcahtnl,,,
nocaista lasta.
18 Ia nyt HErra/annaheidän aina sinuaP
tä senkaltaisen armon edestä/ jasinulleainatz
tostvhrata / että»uuut ihmiset heifttundistt/el<<!
sinä ainoa Jumala olet caikes mailmas.
»9 Ia Raguel tästi cohta täyttä haudan/ en.
nencuinpäiwätulis.
2y Ia tästi waimonstaaswalmista ehtolW
jatoimitti heille caickinaiset tarpettielle.
2» lahänandoi tappa caxi lihawata lMj,
neljä lammasta jacudzui caicki lähiuunnist»sj!>
ystäwänswieraxi.

la Raguel neuwoi jarucoili suuresi T^
biar/wijpymäntytönäns caxi wijcko. Ia cck
sta hänen tawarallans andoihän puolenTabial»
lei jatetitirjoituxen/ että hänencuolemansD
ken/ se toinenpuoli myösTobianolis.

y. D»cu.
llloinhuusi Tobia Engelin tygöns lsilli

DM hän luulihänen ihmisexi) jasanoi hänel
le: Azaria welje« / minärucoilen sim

tuule minun sanan.
Wgicka minäidzeni sinulle omaripalweli»

xesandaisin/ nijn ei cuitengan se mitäilolissi
nun hyMintecsissuhten.
; Euitengill rucoilen mins / ota tämäpalweli'
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Kameli jamene Gabelin tygö Ragexeen Me«
mis / jaanna hänelletämä kirjoitus / jaota ha»
I!MN. '

, Sillä sinä tiedät/ minunIsän luke hetket ja
chvät/ ja josminä paiwängin enä wijwyn/nijn

sieluns tule murhelisexi.
, Ia sinä tiedät cuingahartastßaguel minua
moillut on/ etten minähäneldä kieldä taida.
«Silloin ottiEngeliRaphael neljäRaguelin
!»lwcliata/ ja caxi Calneliä / jameniRagexeen/
<i löysi Gabclin / ja andoihänelle tirjoituxen / ja
ftimhanhäneldä.
/ Ia ilmoitti hänelle caicki mitätapahtunut oli
labianpojalle jacudzui händä häihin.z Ia cosca he ynnä tulitRaguelin huonesen/
WheTobian pöndän tykönä/ jacadzo/ hän
msiheidän tahteus / jaannoit suutatoinen toi-

,laGabrl itti/ ja tizttilumalata/ jasanoi:
Kaelin Jumalasiunatco» sinua / sillä silla olet
mnialisen / hurscau ja jumalisenmiehen poicctt
Mwaiwaisillc paljobywci tehnyton.
«> Siunatut olcon sinun waimos ja teidän
»onhemban.
» Ia Jumala andacon teidän nähdä teidän
>Gu/ ja lasten lapset colmandcnjaneljändm
fllween / ja
lumalalda / jocahallidze jawallidze ijancaicki-

Ia cmu he caicki Umen sanonet olitiistuit he
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pöydän tygs/ waan heatrioidzitjailoidzitlu. l
malan pelgos.

loDtcu. .

nuori Tobia häidenstähden cauwane. !<
> pois/ rupeis wanha Tobia hänenMj

nn. hettimanja zqnoi: Mixi minunpoican nm
cauwan pois on/ jamitä händä wijwyttä.
z Mita,nax/Gabel on cuollut/ jaeikengäntch
do hauelle, aha maxa.
z Ia tultt sangen murhellisexi / Tobia jaHl»,,
na häucn emändäns/ ja itkitmolemmin/ etteitM
dän poicansmäärätyllä ajalla cotiapalannut.
4 Ia bänell äitins itti nijn ettel hän tahtoni,!
idzens lehdottaa nda/ja sanoi: Woi minunD
can / Woi minu!»poican / mixi meolem pW>
net slnunwaeldaman/ meidän ainoan lohdut»' ,l

xemwanhudesttln/ meidän jydämem janmck «

perillisem.
5 Meilläolistyllä tawarat ollut/ josenmesi'
nua rlls pois päästänet. .

6 laT'>bia sanoi hänelle/ ole äneti jaHM
turnxu / e» »teidän poicam JumalanawutllO
tä ole/ hänellä on vscollinen cumpani cansans.
7 Waan ei hän tahtonut idzens anda lohdM! l
fajuoxijocapa.wä vlosjacadzoi jocacujalle/» z
sta hänen tulemanpiti/ joshänjosacusahW ,
uät<s. /

8 Mutta Raguel sanoi wäwyllens Tobiall»! °,
Pnsy meidän tytönäm/ mins tahdon sanana
hetts Toblalle sinun IMes/ ja hänen tietää» 1
da/ettäs terwenä olet. '

z> Ia Tobiaftnsi: Minä tiedän että minu»)
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,N ja äitin parhallans lutewat jocaidzen pai»

k<lii jahetten /Fa owat nnnuu tähteni cowin
«mheisans. -'

~« IacosaRaguel monillasanoillarucoiliTo»z liata/ ettei hän millä» muoto sitä tckis/ andoi
, !,,n hänelle Saran! jaandoihänellepuolen cai»
M hänen tawarastans/ palwelloista/ pijcoista/

!, Ujasta/ Cameleists ja härjistä japaljonraha/
ilwdoi hänen terwenä jailoisnatytöns mennä

>, Mjasanoi:
~ , HTrmn pyhäEngeli olcon sinuncansas tiel»

ijja saattacon sinun terwenä cotia jällens/ettäs
,! Wsit sinunwanhembas terwenä/ja Jumala
» Mon minunsilmäni nähdä teidän lapsen en»
.!> Acuinminäcuolen.

,l Iawanhelnmat otit tyttärens / jasuuta an<
xithänen/japäästit hänen tytöns.z Ia neuwoit händä että hän pidäismiehens
Mhemmat cunnias/ nijncuin omattin wan»

mbans/ racastais miestäns / hallidzis wisust
»Mhen/ pidais idzens cunnialilest.

tulitHamnijn/ jotaon
puoli wälis Niniwet / ensimäisnä päiwa»

„, Mnä toistatymmendä/ sanoiEngeli:
Weljen Tobia,/ sinä tiedät/ mihingä tilaan si>

«,,lzMtlsäs.
! Jos sinun tahtos on/ nijn tmMm edellä/ ja

.., 4«cam sinti wailnos carjan cansaMjestc»tulla
l cosca seTobialle / sanoiRaphael/
lyötäs calan sappe/ jahe menit nijn edellä.

Muv,
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istui jocapäiwstien wieres m^

lc>/ nijnettä hän sai cadzo cauwas ymbärillens.
6 Iacosca hänsijnäpaicas cadzeli/näti hänpöi»
cans cauca jatnnsi cohta hänen / ja juoxiilmch,
tainckn miehellens/ jasanoi: Cadzo/ sinnn poicas
tule.
7 IaRaphael sanoi Tobialle/ cohta cuinftz
huonesen tulet/ nijn rucoile jahuuda H<zrrl,«
tygö / jakijtä h<mdä / ja mene sijttelsästrMa
anna suuta hänen.
8 Ia woitelecohta hänen silmänscalan sDl>
la/ cuin sinulla on / nijn hänen silmäns cohta,,!,'
tenewat/ jasinKlsästaas näte jn suurest ileidzt,
9 Nijn juoricoiraedellä/ jonga hecansanse!'
tanetolit/ jaliehacoidzihännälläns/ hyppeliji
oli iloinen.
, o Iahänen sokio Isäns nousi äkist / jakijrch
nijncowin / että hän louckais idzells. NiiM
cndzuipalweliatttygöns/ jocnhändä
desiä cohtamanpoicans.
,» Sitä teki myös äiti /ja he suuta annoit
mn jaitkitmolemmin ilosta.
,2 lacoscaherucoilletolit ja tijttänetlu!»
lata/ istuit he caicki maahan.
,; SMom ottiTobia calan sappe/ MÄ
Isäns sillnat.
«4 Ia hän karsi sitä puolen hetke/ jacaihi lar
hänen silnlistans/ nijncuin mullan calwo.
15 Ia Toviaotti sen /ja rewais pois hänenst
mistäus/ jasai cohta hänen näköns jällens.
»<! Ia he kiitit Inlnalam/ hän jahänen eiß
dans jacaicki cum sentittä sait.
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„ laTobiasinwi: Minä tijtän sinua HErm
sWlsraelinlumala/ ettäs«nnua curititja au«
«nninua jälletts/ nijn että minärackanpoicani
i,,„> nähdä jällcns.
,z lastidzeinän paiwan perästä tuli Sara hä»
«ipoicanswailno/ caitenchänenperhens/ car«
Wja Cameleins cansa/ ja toi paljo rahacan»

mjn myös sen rahan/, cuin hänGabelilda
Wutoli.
, Ia Tobia jutteli wanhemmillcns cuilM
iijohywä Jumala hänelle tehnytoli / sen cum»
«iin cautta/cuin hänen cansans waeldanut oli.
° )a?lchiorjaNabothTobian langot/ tulit
M! tygöns ja toiwotit hänelle onne/ iloidzit
m»cansans caitesta sijtä hywästa / cuinHCr->
Hnelleandanutoli:
, Ia he söityhdes seidzemen päiwä jaolit iloi»

12. H.ucu.
Mljttecudzui Tobm poicans tygöns/ jasa<MnoiiMitameannamsillepyhällemiehel'

le/ jocasinuncansas waeldanut on.
KTobia wastaislsäns: Cuinga metaidam
'p, hänelle ne hywät työt tuin hän minulle
ftyton?
Hän on minunterwenawienytpois/ jatuo«
«mmMens: HantoisenrahanGabelitda
,ei ja autti minua talle emännälle/ nijnhän

ajoipois pahan hengen/ jateti hänen wan«
lmbans iloistxi/la/ hän auttiminuaidze/ cozea
ll««n sunri cala.niellä tahdöi / jaandol sinulle

MZs
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näkös jällens/ jaontehnyt meille sangen palje,
hywä:
4 Cuinga sijsme taidam lnaxa hänelle stnG
täiset hywät työt Mutta minä rucoilen si«
Isän/ taridze caitesta sijtätaivw
sta cuin me myötäm tuonet olem / että hännm»
tais.
5 Ia molemmat sekaIsa että poica / cudzuW
«enerinans/ jarncoilit händä ottaman puoln,
caitesta sijtä tawamsta / cnin he mybtäus tuomi
olit.
6 Ia hänsanoiheille salaisesi: Kijitätätjacun.
nioittacattaiwan lumalata jocaidzcn edeslM
hän teille sencaltaisen armon näyttänyt on.
7 Cnningasten jaFörstein neuwo jasalaW
pitäsalattaman/mutta humalantöitäpitäV
tiasti ylistettäman ja jullstettaman.
8 Sencaltainenrucous paastolla jaalmuiD
sn parembicuin paljo culda/ cootatawaraxi,
Z> Sillaalmuisatwapahtawat
tiwät pois synnit/ japitäwät elämäs.
«o Mutta jumalattomatsaattawat idMM
hengeldäns.
, i Nijnminä nyt ilmoitan teille totuden/j«
sala sitä salaistakästyä.

Coscasinänijncatkerastiitkitjanousitm
ta/ jahautaisit cl,oleita / kätkitruumit salal>««eses / jahautaisit neyöllä/ silloin minn «»»V
sinunrueouxes H«rran eteen.
,; Ia ettäs Jumalallekelpaisit / nijn scn sl,
nijnoltlnan / ilmankiusausta ei sinunMy
te,nnn/ ettäscmeltuxi olisittullut.



Kirja. zf; ,

>l>4 lalumalaon minun lähettänytparanda»
>Bn sinua/ jaajamanpois sitä paha heuge/ joca

l> Laran sinun poicas emällttäntykönä oli.
» Iaminä olenRaphael/yxi nijsta stidzemest

>' tngelist/jotca seisomme H«rran edes.
i> ,6 Iacosca he sen cuulit/hämmästyit he/wapt«

ftja langeisit Maahan caswoillens.
i> ,7 Ia Engeli sanoi heille - Olcat hywäs tm-
n «s/ja alkätPeljätkö:
li ,z Sillä se cUin minä teidän tykönän ollut o-

niju tahtonut/ tiMtätja
«' mnioittacathandä.
li 1, Minä olin syöpänäni ja juopananiteidän

Bsan / mutta Minä naUtidzen näkynlätöinoä
l, imca/ jota ei yxikän ihminen nähdä taida.
>i> wla nyt on aica/että Minä Menen taas hänen

Wöns/ joca minunon lähettänyt/ cuunioittacat
llnclulllalata jailmoittacathänen ihMeitans.

,> Iacosca hän sen sänonutoli/cätois hän hei»
Kinfilmäins edest/ j<iei hehändä enämbi nähnet
n Ia he langeisit Maahan colmexi hettexi/ ja

t! Wlioitit lumalata: Sijtte nousithe jasane» -
litnijta/ jailmoitit hänen suuria ihmeitällsz

lU awais suuns/ kijttiluiW
,» MJ lam/ja sanoi: H«rm/sinä olet suuri jä

wäkewäluMala/jä simlnwaldacunvas
Hijancaickisen/ sinä turitätja lohdutat jället

«> Sinä taidat sysätä helwettijn/ ja taas öttct
Ais vlos/ sinuntattäs ei midakengän lvätttä.



.§54 Hobian
z TeIsraelin lapset/ MätätHsrra/ jaylisti
täthändspacanamedes.
4 Sillä sentähdcn on hän teidän hajottamttf«.
canainsecaan/jotca eihändätunnt/illnoittaiU,
hänenihmcitäns/ ja ettäpacanatymmärrD
ettei tengän ole caickiwnldias
hänainoastans.
5 Hän on curittanutmeitä meidän si)ndeimA
dm/ ja hänen laupiudestans hän meitä jäw
sutta.
6 Cadzocat mitähänmeidäncansam tehnytt!, si
jatijttätät händä pelgolla jawapistuxella / Wi> cl
täthändä hänen tyisäns/ jayliMäthändiijm,
ijancaickisesthallidze. st
7 Jaunnä Mä händä täsi i» «

ja/ josa me fangina olemlne: Sillähän on chi >!
tänyt ihniens chndiselle canssalle. jo
8 Sentähdenpalaitcattesimdiset/jatehöitp,l
tatin hywä Jumalan edes/ ja vscocat ettäh»' tc
teille hywsosotta. f,
9 Jäminä tahdon nyt si)däl«estani iloitaK !<

»nalas. , g>
,c> KijttätatHErratehänenwalittuns/plO ni
ilopäiwiä jatijttätät händä. i

, i Jerusalemsinä Jumalancaupungi/I»
larangaiftsinuasinuntöides tähden/lnutt«h«»
taas armahta sinua.
,! KijtaHErra hänen lahjainsedest/ ja>)V
jjancaickista että hän taasraktM
sinlln majas/ jatmsjällenscaicki sinun siW
nijn ettäs iloidzisit ijancaickisest.



Klrja. ;5§
~ Sinut»pitäpaistalnan uijncuinkirkas wal»

Kus / jaraitis mailman ärispitä sinua cunnioi»
tcttaman.

Caucaistlba maalda pito sinun tyghs tulda»
»mn/ja lahjoja cannettanlan.

Sinusa pitä rucoildaman HEtra / jasinua
fitäpyhäxicudzuttaman/ HErransimrtanime
fits sinusarucoildaman.
,6 Kirotut pitä oleman caicki/ jotcacadzowat
sinuaylön / cadotetuxi pita tulelnan caicki/ jotca
sumapilckawctt/ siunatutpita oleman caicki/ jot-
ca sinuaratendmvat.
,7 Mutta sinun pitä iloidzeman sinun lapsi»
stas: Silla hetulewat caicki siunatuxi /ja pits
«ottaman H«rrantl)gö.
,8 7lutuat owat ne jottasinua racastawat/jä
jttcasinulle onne toiwottawat.
>l> Minun sielun tijttätän H«na: SillaHVr-
mmeidän lumalam lunasta Jerusalemin cau«
fuugin raitista hänen murheistans.
l° Autuas minäkin olen/ jostähtetminun su«
gustani saawat nähdä lerusalcinin hänencun»
niasans.
:i Jerusaleminportitpita Saphirist ja Sma«
ragdistratetutoleman/ jacaicki hänen lnuurins
«llcista tiwista/ jocacurilda.
n Waltiasta japuhtasia Marmorista pits
cM hänen catunslastetut oleman,/ jajocaca<
tulla pita weisattaman Halleluja.
lz Kijtettyolcon Jumala/ joca hänen on cor»
Manut / jahänen waldacundans pysi)tön ijan»
cMsest hänen päälläns/ Amen.

»4lt»'



;56 Tobiau
,4.

namät olit tapaht»l,ttt/ ja Tobia eli
saanut jällens/ elihän wiela sijttcc«>

xi wijdattetylNlnendä ajastaica / janati lapsnij
lapset.
2 lacoscahän sadan jacahden ajastajan lvm,,
haoli/haudattin hän Niniwescunnialisest:
; Silläcosca hän cuusi cuudctta
jastaica wanha oli / tnli hän sotiaxi/ jacundtM,
na kymmendenäwuonna sai hän näkyns jällmj,
4 lasenmuunitänsculuttihaniloisest/ jaim.
nestyi Jumalanpelgos/ja cuoli hywasrauhV,
5 Mutta ennen cuolematans/ cudzui hänfn-
cans Tobiaueteens / jaseidzemen nuorta pow
sta/ hänen poicans lasta/ jasanoi heille:
6 Niniwe pitä pian häwitettämän: Sill«!>
HErran sana puutu. Mutta Medenispita wil>
lci sijttecauwanrauhan oleman/ jameidän >«l>
jem/ jotcaIsraelinmaalda hajotetut omt lsi»
tc>tuleman jallens.
7 Ia meidän maam / jocanytkylmilläon /ft>i
jocapaicasasutuxi tuleman/ja Jumalan huM
jocapoldettu on/pitärakettaman jällens/ja«><

kijotca Jumalalapeltäwät/ pitä sinnetulc»
jällens.
8 lapacanatpitclmyZshylkämän heidän <^

ls asuman.
9 Ia caickipacanatjacumngatpitasielläilch
ztllian/ japalweleman Israelinlumalata.

' ,o Nijn cuulcat nyt «nnun poimniteidä»)



Kirja. 35?
»sinne: PalwelcatHErratotudes/laolcatlva»
> <>Ht häues/ turwatcat häneen täydelliftst.

,i Tehlät mitä hän tästenyt on / jaopettacat
sencaltaisita teidän lapsillen / että he »lyös al-
mua lmdaisit/ että he ainalumalata pelkäistt/
<» luottaisit häne päallenscaitesta si)dä»nestäns.
,i la/rackat lapset/ cuulcatminua/ jaältät
pysykö täsaNiniwes/ waan sosca teidän äitin
lmldannet otetta minuntytöni minun hautaa»
Mijn nostat menemän täaldä pois.
,/ Sillä minclnäen/ ettäNiniwenftndiloptt»
n hänen.
>5 Ia cohta äitinscuoleman jälten meni To»
!m Niniwcst enländäns / lastens ja lasten la»
ftns cansa Medenijn appens ja hänen emän»
tms sumintygö / ja löysi heidänraidisna jater-
wenähywasii woimasans/ jahän holhois heitä.
>5 lacostahecuolit/ painoi hän myösheidän

~ silmans tijnni/ja sai nijn caitenperinnön jaßa»
guelin tawaran / ja eli haman wijdenden pol»

>i ween/ janäti lapsens jalastens lapset.
ii ><! Ia costa hän yhdexän kymmenen jayhdexän
>, wotinenoli/ jotca hän Jumalan pelgos ilolla
n llnnytoli/hautaisithanenhänensucuns.

>? Ia caicki hänen sucuns elit jumalisesi / ja
«, Wnialisest - Nijnettä he setä Jumalalleettä ih«
ll> mistlle/ja caitillecuin maakunnas asuito»

tollisetolit.
Tobianßirja Loppu.
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Hlsiona Susannasi

ja Danielisi.
yri Mies Babelislojakim niltMMW i Jollaoli emändä/Susanna niw

dä/ Heltiautytär / jocaoli sangen i<Mja jumalinen:
z Sillahänelläoli jumalisetwauhemmat/Dca hänen olit opettanet Jumalan iais.
4 Iahänen miehens lojakimoli sangen ricos/
ja hänellä oli caunistrydimaa hänen huomj
tykönä. Ia ludalaiset tulit alaticocon häne,
tygöns/ että hän erinomainen miescaiM
heidän ftasans.
5 Mltta sinä wuonna oli caxiwacha Canjst'
staDuomarixipandu/ ne olitsencaltaisttihW
set/ joistaH«tra sanonut oli: Heidän Dum>
rins tetewätcaickinaist« pahutta Babelis.
6 Ne tulit jocapäiwälojatimintngö/ jajck
jocu asia oli/smpiti siellä tuleman hewäncms,
7 Ia costa Canjsa oli mennyt pois puolia
päst ? o li Susannan tapa mennä miehenstrsti»
maahan.s Iacosta wanhat jocapäiwänäit hänen su»»
Mtnelmn/ sytyit hepahasi himost händä waD
5» .'la tulit tyhmäxi/ ja cadzoit tarcast häßpäällens/ ettei he taitanee taiwasen päin cadzoln
ajatelletJumalan sam eikärangaistusta.
,c> Mutta he himoidzit molemmat händä:«»Ia hapeisit toinen toisellens ilmoitta/jac»
My MslljjeleMshanmcansans maannut-



Susannasi. ,59
~ lawartioidzitjöcapaiwäwiriästhändä/ et»

awoastans hänen nähnettiuolisit.
,; Muttatoinen sanoi toistlle- Käytämme co»
MsMnytonruanaica.
,f Iacosca hetoinen toischäns erinnetolit/pa»

' lois cumbitin tacaperin ja tulit jällens yhten.
> Cesca toinen tysyi toisellensa tunnustit he mo«

mmat heidän pahan himons. ,Sytte mielistyit
' / cosca he löytäisit waimony«

,s Iacosca he sowelian paiwan olit määrän»
' «t händä wäijyäxens/ tuli Susanna cahden pij»

mils cansa/ cuinhänen tapaus oli/trydimaahan
Minänidzens/ sillä silloinoli sangenpalawa.
,i Ia ei trydilnaas ollutyhtänihmistä / paidzi
«Mcahta wanha jotcaheidäns lymyttänet o»

' lit/jawartioidzithändä.
' i? lahänsanoipijcoillens-Tuocatminullen

Balsiunita jasaipuata/ jasullecattrydilnaa/ et»
' t° minäidzeni pesisin.

>8 Ia pijcat teit nijncuinhän oli tafienyt/ ja
' ftljittrydimaan/jnnlenitpoissalaportistaituo»
' »iän hänelle mitähän tahdoi / mei huomainnet

mehiä: Sillä he olitidzens lymyttänet.
>? Coscapijcat olit mennetpois/tulit ne caxi
Anha ja juoxithänentygöns'/ jasanoit.-
:o Codzo / trydimaa o,?suljetr»t / ja ei tengän
näemeitä / jame olemma syttynet sinullrackau-
hestas/ tee sijs«neidän tahtom.
l > Mutta jos et sinä tahdo/mjnme tunnustan»-msinun päälles/että me nuoren miehen yxinäns

Ziiij sinun
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sinun tlMnäsltzytanetolemma/ jaettäsinäftj,cas oletsentähdenpois lähettänyt.
2 2 Nijn Susannahuocais/jasanoi:Woicuin.
gasuurestuscasminsolen: SM josminäsenteen/nijnminun pitä cuoleman.- Mutta jost»
minä sitä tee / nijnen milläpääse teidän täiM
2 z Cuitengin ennen tahdon »ninä wiatoii»!!!ihmistenkäsiin tulla/cuinHErm wastan sviO
tehdä,
24Iarupeis ilmeisesi huutaman/waan ne >W.
hat huusit illyös händä wastan.
2 5 Ia toinen juoxi trydimaan olpeen jaawi§
sen.
26 Costa canssa cuuli huudon/ juoxit hesck
portista trydimahan / cadzonlan «litä hänelleti><pahtunutoli.
3 7 Ia newanhatrupeisit hänestä sanoman/iiij»
tttäpalweliat rupeisit hänen tähtenshäpelM:
Sillä ei sencaltaista ollut coscan Susannch
tuultu.
28 Tpisnapäiwänacoscacanssatulilojatlmi»
hänen miehenshllonesen cocon/ tulit myös nec»'
xi wcmha, täynäns wäärytta ja cawaluttaS»'
sannat wastan/ ftattaxens händä euoleman.
?9 Ia sanoit taitelle canssalle: lahettMljo
nndacstt Susqnna Heltiqn tytär / lojatimi»!'
manda tänne woda.
;o Iacosca hän cudzuttu oli/ tuli hän wanlM
mittens/ lastens/ fa caitensucuns cansa,
;« Muttahän osiihana jacannis.
;l SentähdenMit nämät pahan
§a MrMMn/ jollahän idzensftill»!



Susannasi. z6,
ij, M oli/ että he hänen cauneudestansheidän hi«

uwns olisit sammuttantt.
n. ,; Jacaicki jotcahänentytönäns seisoit jaha»
n Mtunsit/itkit händci,

la ne caxi wanha nousitcanssan seasta/ ja
~ fanit tatells hänen vaänspäälle.
o Mutta hän itki/ ja nosti silmäns talwasen
i säin- SillahänensydämensvscalsiHckrraan.

la ne wanhat rnpeisit sanoman: Costa me
>. lahden ainoastallstrydimaastäystendelim / tu«

l, häncahden pijcanscansa sisälle/ jasulki trydi«
» M»/ja lähetti pijcat pois.

;/ Mjnyxi nuori miestuli hänen tygötts/jotlt
jlzenslymyttänyt oli/ japani lewätä hänen can-

.< s>»ls.
;8 Muttacosca me krydimaan louckastsencal-

> loisen hclpiän nälmme/ juoximniame sinne tij«
! wst/ja löysimheidän toinen toisens tykö.
' ;z» Mutta sitä nuorta miestä en me woittailtt.

Sillähän oli meitäwäkewämbi/ jalyckäis
> Mn awoi/jahyppäis pois. Mutta hänen me
' tijimi otim ja tysyim / cuca se nuori mies oli/
' >mnei hän tahtonut meille sano/ sen me todi-

sta»!.
> 4> laCanssavscoine caxi/nijncuinDuoma»'l leita ja ylimmäistä canssan seas/ ja duomidzits Susannan cuolemaan.

Mutta hän huusi suurella anella/ jasanoi:Herra ijancaickinenJumala/ jocacaickisalai-sxdet tunnet jacaicki asiat tiedät ennen cuin hetWhtuwat.
Zv Si«



z,6l , Historia
4 z Sinä tiedät että nämät waärin minua »,<,.

stan todistanet owat. Ia nyt/cadzo/ minunMcuoleman/waicka minä wiatoinolen/ iota hemj.
nunpMenihäpjaljststwalhetelletowat,
44 laJumalacuulihänen huutons.
45 Iacosca hän cuolemaanwietin/kehoittiH.
malayhden nuorucaisen chdamcn / jc.nganimiö.
li Daniel/ hän huusi corkiast:
46 Minä tahdon olla wiatointämän weresi.
47 Ia caickicanssa käänsit ymbärinshänen pU.
leeils/ jakysyit hänelle/ mitähän nijllä sanoillll
ajattelis. Mlltta hän astui heidän tejMensl ja
sanoi:
48 Olettaco telstaelisnijn tyhmät/ että tew
midzetlsmelin tyttären/ enl<en cllin te asian tut»
Ma jatoden tiedätte i Palaitcat jällensoiw
deneteen:
43 Sillä nämätowatwäärinhändä wastanv
distanet.
52 Ia caickiCanssa palaisit kijrust ymbärms.
5» Ia newanhatsanoitDanielille: Istum
dän tygöm/ ja neuwo meitä että sinun lumck
sencaltaisen Duolnarin wircan on cudzunut.
5! IaDaniel sanoi heille-Eroittacatheitaw
nentoisestans/ mjnminä tahdoncmnangnim>
nans cuulella. Ia cosca he toinen toisestani
roiretut olit/ cudzui hän ensimäisen / ja sanoihä>
nelle: Sinä wanha pahan eltinen/ talla haam
tasiuäwät sinun syndis sinun/ joitasennench
nytolet / coscas wäärin duomidzitja wiattoMt
hucutit/ waan wiaWtwapaxi sanoit.


