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z Wastudest ylöspandus MSuomalaises

köytän 45. Kirjata tar°
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AW täydellinen parat'M
tu PsalmiKirja.
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147. n,,?,

KijttäM HENra/ M
eidän lumalatam kijttä on

cn3is asia/ stkijtos on MonM
ja caunis. Wuoroin weisatcatHENmlle Kiitossanoilla/ ja

eisatrat meidän HERrallemmndelellss'
cs/.;. v. 16.

Mcan Jumalan sanarun
teisä / caikella wijsaudella.

pettacat ja neuwocat teitän
feffenän/ PsalmeMaja Kijtos

»irsillä/ ja Hengellisillä lach
zlla/ Weisaten armon cautm
ERralle teidän sydämisan











MtellanKirjat mW Ma-
dis he taitan löytä.

2. Alinomainen ajan
tieto.

3. C. David Psalt. 125.
4, IcfnsSyrachin

Kirja. ' 14626.
!-oph.Hos<a.lZ7

?,. Proph. Joel. 25527
7. Proph.Amos. 261

?, '.".oph.öbadja.274 tB,
0ph.10na.27?

Bi2y,
31. Proph. Nahu. 291
12. Proph.Habac/2y6 30,
,z. Proph. Zepha, ?i.

nja/ ,01

iz. Proph. Zacha. ;io
16.Proph. Malea»

chi/ Z2I
,7. JeremianWali-

tuswirret/ ;zi<z.ToblanKirja.
ly.Susann. Hist. Z7l2o,3aodell.Wlrsi-

tlrja. ;76
. ja

kpistolat. 59z
.' D. Mart. luth,

Latechismus. 751)

2;. HuonenTaw
24. P. Alhonasi^

nscontunno
Chrisiuxen 'i
nanHtstori

26. Christuxen'V
nonsemistst

27 Christ.Mwo
Astumisesi.

tB.ltrns.Häwllren Historia
ly. Hieronymus

Prsphetia.
3°. Kasi Kirja.
?i. Casiesta.
;2.HHtäCast<sta'
V Suomeukieliu:,

Messu.
34. Awtostussysts'
zi.Morfianhuone

siunaus,
;6.Aw!oWaimo!

jaPortonkin
ottamisesi.

17.Rumin H«ut
misest,

57. Täydellmm i
cous Kirja.

nux.Awuj
Rucoux.



rnUllisei )>'lu-
maliKtAM/ja

Ehto 906
iucouxet Rippi

Synnin tunnu»
stoxet. yi;

Manassen 3lu-
eöus. 950Rulouxttßut»

to taudin
na. 5,7;

Rucouxet. y6;
44. litania. 98 5

c«lj)3l
Vdyin calckeln
Rmousten pääl-
le, ZzZ

Tule pyhä Hengi luoja/ jc-
Miu sydänden Ma/ TäytH
rmnad annollas/ cumfinäloidun pMgllas.

W(GM
W











'ammiCuulla Paiwä.
MwäonB. hetke pitkä/ Ml6.
uringo nouse 8. lyödes/ ja laffe
lysdes.

»mberella.

Mdwiche.>«ldis.

»ftl. !518.
»ekiöpingis.
M°plng<e.

ckipina.

,c»,.ftn.lyA<2> VdkMp
2 4 BbN Abel/Stth/
3 f co Isaac.
4 pri<i. 16 d>2
5 I>lon. 5 e nus
6 8 fLp lopMinZ.
? 7 »zg c» HM.
8 6 2At!
y 5 d l>i
12 <>. 12 c vc»
il 5 d
12 p1,6. >8 e«t

iz läib. 7 f oc
14 ! 9 g ke
15 !8 15 Äli
16 17 4, b l^gr
,7,6 c ccl
!8 15 1» d l>l»s<:
ly t> ie kllb
20 f tten Hc^
i"l il 9g 6z Aunts.
22 ii Ä Vin Vincc,tt
2; ,Q 17b ceut Ewe«N^

y 6c !5
258 , d pZu M?ali.
267 »4 « ll!5
27 6 . z f no
285 gdl Car'
2Y4 li Aie

lybiu
z, pricl. t wcu i «l

cal. rcl>,
)(v



Helmi Cuulla on 28. pai 0^
Mwzonin.hettepitka/Yö 1.

Auriugo nouse /.löydes/ja last e
lyödes.

inämäes f 8 d 8n
e ?ui Mari
f Ll, pnhd.

Aam.
b voi Tora

d lilu Helgi,
e 9

-M '2 4 f s
4 plill.

6 8,

8 6 ic>

as, II z
1 enenit Mii. -

zastmista, i<i>b, 15
WHos» »4,16 4?aalloalts ,j 15ckona is >4 ,»

f Bco lasttc

l Va
p B,> Slgffn
e lu lultÄsu'ken. ,71; i

'ruiin ,8 f»
?Yl> 19 »s a

pge Sust
l tunc
d ?e Petl,

wäden 2010
'.11!.'. 3l 9 »7

2l ? 6
'.is. -37

»4 f Kw Match
g ilu Car
b in

25 5 z^
2? ) ll
l 8 srics.

!>l. 2Y

MO,



Maqlis Cuulla on 51. psfwä.
Mwä on 12. Hetke/M myös i2.Zluringö nouse 6. lyödes/ ja laffe
nyös lyöden

z d ?>ll!l.
2

3
4
5
6

»ajwa ia yö ii
itOln. li

1;
tottelges. 14

ruu». Vps 16
nN2!,5117 -17

18
Corlel IX. 19

l>!'t!!>l!,ko- 20
lnq, löllc,. 21
MiDIS. 2 2

6 8 e ti
5 f NUL
4 »6 g uf
35 A K
plic!. b ci
Non ~ c o,j c o
8 2 d <jc
7 e cus io fl»
5 g lur
4 18 A Lle Greus^
3,, 7b zn

PN2. ,

N

Ickb. 15 d -»Zschariasi? 4 e »c, Cbbc,,
,6 f <3«Gmru, ,<

i» a nuä

12 yc Lc Bentt»
li d ne
l 6 . ,'7 e j,n
9 6 f 6t2
8 g 06 Esnias.
7 ,4 A mi M:
6 z b nH pätwänä
5 c 6c
4 »id ni



HuhlsMutta on?o.P
wä/ Paiwä on 14
w Aurtngo nouse 5. lyödesj
laffe 7. ll)ödes.

i 8g
l 4 ,6A ptil
; ; ;bln Im
4 pricl. l ?Vl!
j Koni; b bro
s«1 « N

"7 ? f»
« 6 i» Kf«
»o 4 ll b o D
I, z 7 « v»t
I! priä. d2t
i; 16i1».i; e que
14 i« 4 f I°i
,5 17 g bul
16 16 il A n
17 15 i b Nmc
iz 14 l Va
19 iz 9d I«
2» il e s»n
II li l 7 fÄ
3l 10 g qul»
'39 A«c Y
24 « 14 b»t
25 7 ; t Mi
»66 d ei
»55 li t qu«

f V!
29 ; 1, g?c
zo pl!<i. A»u



ll)UoCuula on 31.päiwä. Pai'
i6.hetke pitkä/yö s.Auringo>euse 4 lyödes/jalajke B.työdes>,

» b Phil.H
I 6 «6 l lip (Wöld-r.
3 l s » <2mx PyhZllfii
4 4 e ck«
3 3 i; f w
6 Plic! 2 g )<,

7 Non Al>»z 8 I" bI»
7 l. li»

in il d e
. Glst. i. 11 5 7e pi
Oynyt 12 4, , f Nli
nl>h«!mis j; ; Is g t<-
'4??" »4 pricl. 4Ai

If Iciil». b que Soi
,6 »7 »2 c G»
17 16 l d >UI

!,,',«. i« 15 Elick
19 14 9 f lic
,c> !j g sc
21 I? An
22 11 6b «

' «; lo «te

24 y ,4 dN«
Wtt aleu. 25 8 3, e Vi. PM
Z,E'lck. 10. 2<! 7 f l>2
a<n,ci Fhrtstin 276 1> g nun»
'scoss suom«2B 5 Ale
k?, tenrich 29 4 ly b qui
«t« zo ; 8 c tur

c»!, M',



KD Cuulla on 30. PMZ
M on iB. hetke pM/W6.

-Aurnlgö nouse 3. lyödes/ jiUl<ff«
p. lyödes.

c«i. FM.
s. nsst. I. 14 f^3r

llttn. z 3 IZs 6 R„!l
G,^,'gnäsis/ 4 sliä, 2A l,s

6 8 10 lnl
H 7 d6«
8 6 ,8 e jun
9 5 7fl>"
jc> 4 m»

Tolsillasi 'i riU. 4b N« Esttit
jz läib. e Tynti
14 18 lld tkcin
if 17 »e Vii
16 l 6 f czue

plllglSi l? »f 9K Lotll
sssi >8 »4 A Ncii HMM

lg »j 17 b t-er
20 6c v<i luiith.
21 ,z d p«i Ach«ti«

;.<a<!s< 2l ic? «4 e
2; 9' zf e« Dl»n<e>,
24 8 gI» Job. s

lloi 25 7 ii AK» stssja.
Elfklsbys: 26 6 d 7ci

27 5 iyeque
2» 4 8d 1«

is 2, ; ,e ?e Petari
,ig. zo ?cili. 16 f ?»ul Paw^l!
dis.



iH Cuulla on 31. päiwä.
„M ON 16. hetke pitkä/ Pö 8.

Gringo nouse 4. lyödes/ ja laffe
, Pdes.
WigforMi 5 g
!)otz,K 2 6 -A vi Mar.eZ^.p

z 5 1; h 5: Cornelius.
4 4 « ?4.
5 3 d ie
6 priä.lo e fi MsMllil
7 f nct

Wn.Huss 8 8 «3 .g 8u
°ltttt!ll4is. 9 7 7 Ani
!.Ich»N lQ 4 b sep
'lll>m. l 1 f »; e «m
Ual>'s6y. fi 4 4 d f«

l 4 prill.il f B'r Elias.
?5 iciib.l tz Chrtster.^
16 17 ,A pc,

l? >6 9 b iie!

Z 9 >4 17 ö «1«

ii il s pr2x
?2 l! 14 Z MaZ Mat

-4 9 b Ois Kirsti!,.

>!!lmlos l 6 7 l 9 d cc»
27 6 e bus

lOVols «8 5 8 f Uetll
mus. 29 4 '6 gol gllw
lilZKircos.;« 3 5 A
Soililla, zi pn<l. , b
«.»liigls.



Tö Cuulla on zi.päiwa K
ipä on 14.. Hettepitkä/Pö 10.H
ringo nouse s.lyödes/j« laffe,
lyödes.
A.CHr.i;44. ' lj c Vin
V!n?fisurkii» » 4 » d cl, Mostt

ja cal» z < e 8t«
ruod°4 priä» ic> f p!,z

zs; jl» sen- ; I>l«n. g c>o
tahoen ruco- 6 8
us» Munat 7 7
«nsist ploel- z 6
tln 9 5
Mynamäes io 4

, .1 z

»8 A sixr
7 b äu

c Z»
lz d ttu« PM««

f <-W
Vpsalos. i» ?riä.ll g6c Aar«

PM. i; If!ic>. , A U 7
l4 <y b pol.

'NS. is 18 9 c sumM<M
Sigtunas. is i? >7 dti

17 16 6 e o
18 »5 f jun
ly '4 s 8«-

Il 'I z o2c

Tambenlla ,49 ,9 e L»>lßer^nbsrts 2; 8 f Lu iudw!,l
Ssios 16 7 8 g 6c> Sam!«Pyttas 37 6 A viz
Höl nesandls 285 ,6 b August

!9 4 5 tl° loh.u
30 ; d K«n
)l ?liä. l; « u«« M

c,l. s«ft.



Syys Cuullq on 30. pälwä.
Päiwä on 12.. hetke pitkä/ Psmyös 12.. Aurmgo nouse 6. lyö'
des/ja laffe myös 6. lyödes.

i« f H
? 4 s 3''

5 ll c Bep
7. d K, Ma«nus

e bet, '«s. 7 ?

8 6
Slbh«s. 9 l
WMris. »o 4

»l z
" pnä.

Nästerwiikls' j
3°rsis. »4 >l
Borgos. »5 »?

ftndis. > 6 »6
»7 'l
«8.4
>9 ,;

Talwasalos. il ,i
Vpftlos. 22 l<»

Hm. . 14 8
»; 7
»6 6

CtocholmiS. ,7 52B4'
Zodcrtelges. ly 3 .
»lcMmar. zo pnä.

'f f >s?tnMar.
4 g «or sIM.P,
>« Ä Ann
l b prut

c ,i Tobists.
l 7 e Clu Pyharlst

f cem
< g QnÄ
»4 A I.2I» lssmber.

b Ker

19 g ri
A «

8 b uz
t sl

»6 » cle
5 e mi
'j f NicKMicckel.
2 g Uic Hieron.

si«l. OH.



oc?oöe^.
Loca Cuulla on 31. MM
PäiwH on
Auringo nouse 7. lyödes/ ja lssffl
5. lyödes.
C.Carl, ix. 1
synd. Stockh. 2

,550. z
lönetöping. 4

5

Perniös. 7
Vstelas. 8
Warsyös. 9
Nortelges. 10

E.GöstassA' iz
l>olphi/se Toi' 14
nenjaSuuri/ 15
CrunattuVp' 16
salas 16,7. 17

' 19
Calmarls. 20

,650.2Q.0K, 22
Crunattin D. 2;
Christina. ,4

C.C«leit«o» 29
lt Nyköping, zo

16 li. zi

2 A Nem Hemw!,,,
6 ftc, b I.c (g!!
5 c »

4 18 b r«n
z 7 e c>«
?ri<!. f 35c
nonls g Lii Blritö.
8 >4 A 3>t
7 b vi Nisius
s il c p
5 1d ni
4 ett
3 9 f , ,
plici. g (!a Talwi
iöikl? A lixt
!7 6 h Llll
16 ( li
15 14 d lucae.
14 3 e ««

1; f St
Il g uncl Vrft.
II II A MZ Ingti,
lo 19 h ?e Syrl!!,
9 c ve
3 8b c?lllis
7 « p'l
6 l 6 f ni
s tg 8i Slmonl,
4 i; A m«» (das.
z l b »is
?n<l. c
c,i. si»v.



Mrras Cuulla on 32. PaNIPäiwä on 11. hetke pitkä/yö t6.Au.
ringonouses,lyödes/ ja laffe 4.
'-'^'s.

<s<l/.
Elffarlebyll. 1 ,o d «m Pyh.mle,

4 e "« (pät.

rliä.7 g vem

8 15 bK,
? 4 c b«

, 2
E.G»staffA'3
»«lph woitto/ 4
jqluolema 5

»6zl. 6

8

z.Xov.hail< 10
n

Gustoff.Stock 11
Holm. 13

6 d <^u,t

4 ff o Marl
; g >tgl Maitiny.

läil). b Liic Pentl.
18 »7 < 2

'5
L, M, cuoll 16
Stocholmis,p

»7 6 d pi
16 e l^dp
15 14 f
14 z g äi«

I? I, b ;i

il«! >8

n 19 c s»
10, dcc Sybza.
9 8 « cl« Clt^
8 f Clills
7 >6 gK, K
6 5 A tl,» Cvi >

5 I, b Vi

23
T«liven «lcu. 24

»5
ls;s.i4.l?ov. 16
Syi.dyl Met'27d«n armol.Cu 28
nl"g. c2ii.xi. l<>Ecocholm' z«

CI. vec.



VeceM^e?'.
Wlwi eli Joulu Cuulla on n.
PÄwa. Päiwä on 6.hetkepickä/
MlB. Auringo nouse 9. lyödesj
ja laffe 3. lyödes.

>ingt ;
lttnasyn, 4

dyl 1626 5
6

ustaff 9
phi syn» »o

' tockhol» l l

'594.

ttcksyN"»s
Vtockh. >6
-lsjj. '7

24

27
28

Dece?«ö,
f De

4 g «em
; 7 A l,er
rriä. b L!»r Barbi.
nun>s t da
8 d rli Nills
7 e co
6 ,2 f c»n Mar. Slf.,
5 ' s cez» IllchiM.
4 A Sc
z y b 2I
?r!<l. l m, lyhin P.
i<iil»7 d l.u hicia.
19 6 e ci
18 fän Anna.
I, ,4 g 5,n SoplM
! 6 z A ttu«
15 b Abraham,
>4 c in '

1; ,y d äe
>2 e l°Kc, Thomas
,1 8 f m«5 Beata.
!0 g N!0
9 l 6 A äo Abl!M/Ei!<
8 5b n« Joulu
7 c B«pl,,St^
6 ,z d lohinnes
5 2 e pu lastenp.
4, f I'!,a



Ixikeltainen selitys Wuo
sicmden Aigoist ja Pyhä-

päiwist.

i.AigoG
>«HHUssitauston staica/cuinAurlngs

ne 12. talwan nierkiö/ ja
taas endlseen paickaans. M» j

jetnn puoliyön. Atcaan Vden»
: päilvä lvastan. Synä on 365. päi»

,W 6. hetke. Neisuljetanvtoscowe.
,!««vuonna toinen toisens perän/ joca Phlei» ,
jcri Äuodcxicuozutan: mutta joca neljäs
i wsi/ne caicki yhteen luetan/lojsta coconai"
«>cn fs<wä tule wuoficaulen lisätyrt/ joca ?

Lanaus Wuobertludzutan/ia nijn sijn
)öö Päiwä. Sellsettppälwä siottetan Hel»Mcuchun/pälwä ennen MalhinPälwä.

Sfta on Wuosicauoes neliä/ jotta.
tä simawaisinapäiwinä aljetan:

Vet«li P»«st2s KenMn su,/
«lemtttiP»lwänä!'s Taimen tl»z
Guwen suloistn Vrbo i Mnd«>
Loin Be«»!iSM»»lW.da.

Luucautta lmranNuosicaudest ole
Lnun, joulun perän/ ,2.jotta Calent
ms jllijstäns luetellan. Vsicuu/ täysi lc.
iillnn Cuulll.tfen lutziin lugust: Aino>

i. Ett Vsicuu sijta
§<« iosa se loppukin. 2. Ett Usscuu cxdzo cul. ,j
<nll!e!,z ltään/ ja paista Echto»!»: mu!
pun» fecadzo ländeen/jsspaista hnoweneloa» -in: Aysimn paista eoickei, yön.

Mlväl tete Aurlnson juoM/ joit



altain mondaco nijtä wuodel on/enc
wltin» ja altttan metlda puoliyö»

Tiedä tasa: cosa päiwa jayö tasoin olvaii,sca Auringon pysändymyscahbetst iVuo»
tapahtn.

zambelia Greus wodeld «in:
Päiwnn ia Yön tuewat taftin.
lucia Pisimmän yö» anda/
Nitus pistmmäll paiwnn ca«da^

Wljckoo Wuosicaudes on ;». jaii päiw»/
scs wuodes: mutta 2. päiwa Can«i!l
es.Wijckosön 7. pZiwä/jochlnne

kstawia/ ABCDEFG/ siotet
Vdest wuodesi/ja nyn sijtte te> , >lalctl Wycöt ja Cuueaudet^

2. PyhäpäiwA
MYHapaiwät oivat Wuosicaudes C«W

iniset: I.lhckumaltomat/ jotcacu ,5
aina paickans pitämät/ja owa.

l nriumin 2. lijckiljva<fet/cllln«
lastiainen/javsijttene «>!««

iäistä cahdesta rlppuwat^
tmntat oi» aina seiözemäs h'oetstawixi/joca tähden syyn li .

st muuttlan: i.Sen pälwan !
yhteisnäwuonna si. tvijcon? '
a täl)"en l«nsimäisnä ja ivtjn
wuodest on yxi Boolstaivliarcauswuodentähden/ jolla 5ze caxi päiwa on. Ia coeo

3 tapahtn 2l wuödes/ jolla
gon Pijrllucu (nyncuin eaicki

>den alca ludzutan) palaja jälleus/,
Hzella hänen Bookstawins/ nijnluil,
unen taulu osotta. Carcaus wuodel
soolstawia: edelmäinenpidetan '< '



sen Mathln pätwän asti/mutta toinen si>
suoden. , ,

,l l 2 !; j 4 5,/ 6 7!8 y , ,°,

s! L viC LL ? L 0 »

> .4! c

,1 »«,<!, 14«i51i6 171,8 19/20
« ? O c L r 20

. <L l ! aj ' !

»I « 2)! »4 2; 16l 27 18
c (3 r Lc L ,

talla wuodella / iszj. joca
~ Earcauswuodest/ Sunnuntai Booliinwi
«n D. jaAuringon Pyrllum »4. Sen
«en tulawana wuonna/ i6i6. on Sun
eai Wolstawi, c. Auringon a)yrilu

aina «öemtnä / sijhen wuoten
«ulos sitä lietä tahdot/ja jönga Wo

l lugun sinä sijtälöydät/st oNstnl.
»en Sununtai j» Aurin
Pijriiuln; jacosca 28. wuotta näidenBo
staww järjestyxenperän owat lulunet
rnwttan taas algust lnkmall / nyncui!

iloinen löytZn tvuosiwuödeld/ Cu!
gun järjestyxest/ sturawaiscs tau

>' tnen Cullainen lucu on tarpellu,susa seCuucaubes loytän/ilnä
Cilsa st täsii taulus löytän/nyn me,

lin sitä rntla myöden siwullepälnolken .

dcn puolen/ nyucauwan cuin wuotlst»
Bookstawin cohdsslla tullan/ja s>on Wtzcot/loulun ia lastaistu walilla; n>ca st lucu «uin alinna siinä raols on/ nä



ttculn ylidzenWykoja owat. tz
ina luetan wylotedellis«n/muua 1

toisinBookstawinperän.
Sunmmtai

L c o L, r (3

s 1 8888777 A
» 6«66666^
Z99y 9 Y 8 8
4 «777777 '"

5A 6 9 9 8 8 8 8 8 N

7 77 77768
I. z >oto ,« 9 Y 9 ? 8
Z. 9 8 l ~8 8 « 9 L

>c» 7766666 <»

:- n y 9 y 9 5 y 9 Z
3 il 8 8 3 7 7 7 7 'H

l, 6 6 6 « 6 7 j «i1) 666667;
149y9 9 8 8 «

'5 777777?
16666 f j j 5
17 98888 «^

18 7777666
ly ,<, ,0 y y y y 9

o , 33 45

Nlinculu ta«cm Wuoden/ x«B5/ M
«enlnm ön 4. ja tulawan Vuode

aina edemmä/sijben wl
sitä tietä tahdot/ se on wuodc!

iucu; mutta «ina »9 «vuoden per
lese endistn ruwetan «

n lufeman nilNs«in ennenqtn.
'C<-seas Laskiaisen tttdät/nii" stta on A

wtiko:
stidzemcn nMo: P 3»>m<!

Oi lviiko/io niin
»ee» «ina oKlsdilr^ipe?

ai/ennellBarbon?siwä/ia 0." ,<n
lijckuwalnw AP«!i!«« Z.

<«sc°)K«^



UDWMWMMWO
UNavidinNsaltc-rz

l, psalmi.
on se Zidzewat heitäns /

WWA joca ci
WWWla
oni!i,eneuwosa/eikäa'
'u smmeisien teille/ ei

wopitäwat/HErraja
hänen woideftuans
wastan.

a isiu cusa pilckajat? Catcaistam htdack
iuwnt. sitens/ ja heittMin
7öaanrarastaHEr-meistäm pojs heidän'

li!, i,ikia / ja ajattele köylens,
,u!m iakiaus Paiwät 4. Mutta joca Tai.iiasasu / naura heitä, jc»

HErrapilka heitä.
f Kerran hän puhu '

Hän on nijncuin istu
>rtn puu wesiojä tykö'
a joca hedelmans äda heille wthotsans /

jallans/jahänen ieh- hirMmsudesans pei
n,s ciwarise/ ja caicki ta heitä..nitä hän tck. 6 Mutta nnnä as
Mutta lumalatto- MmmCiminganl

mt ei ole nijn/ idaar.iun/ mimm Pyi.
,M uin acana/jönga/ «Vuodelleni
uuli hajottele. ? Minä ftarnan!SeMhdenn jum.l- ealdaisescsaädyst/^
lilto.uat kestä duomio-
«eilä synneisct wan-
urstastcn seura.
> Cillä HErra tiet,',
anm>'fkasten Tien/

HErra minulle s>Sinä, olet minn
can/tänupänmin.
mm synnytin. '
3 ?<no minulda

luttaiumalaltomitten minä annan stn'!
.« hucku. pacanat stnutt pe

c>> ."«,. aret omaxcs.kiU- särjet he
waldicm

' 2"« «telewat Eawl'"»anCuchMthan-astianhettämurcu
A lo9>



10 Nyt te Cuningatda sata tuyan
mmärtäkat/ ja te soista; jotca

Mac>n Duomartt an- pijrlttMät.
dacat tettän curitta. ?'ouseHErraja«l
ii Pnlwelcat HERra ta minua minun 11,
pelgosa/jailoilcatwa' ,nalan/sillä sinä «,

'ninun wikollisianl
ia Andacat suuta Po° stcllepaista:/?"!
jan/etteihanWchastins )umalatt,W

huckuisitte tiellä-. '-amlat.
Sillä ha» n wihane 1 HErran tyfön?,,,
sytty Pia» i Mutta !-ytän/ja sinun C«

jotca '
n n^l^swat.

»/'avjdln Unlxn/eosca >
, -« pake»!

MfallMi.
HErra/cuin

'ga monda on

usiat' carccmct
nnuua wastan. _

.?m puhu minun
Ei cl hä-

apua luimUan
ti)bmä/ Ecla.
4 Mutta sinä HErrc
olet minun Mpc»

Minun
!>'l/ja minun pään,
nniu.
-lliäw.immä huu-

/ ja tza^le minua pyhästä
nerestans/Eela.
Yttnä macan janu^

ja heran? SillV
»ra tuke minua.
n mmä pM mott-

-'''s päälle sinun >«»

xcs/ Sela. ,

, I.D',V!d!!l Psi'!
w«ijattapa/c«nd
Äl.Vcollelalu, ,

wanhurjcaudeni ."
! mala/ioca minv:
t Aitat ahdistu^

.e minulle armcllm
ja cuule minun

-
nren,

1, - Te paaruhtinn»
ga cauwau picä»

.' .uuniani pilcatt>>«>«.,
, Mxl te racastnn
! Mia/ja kysyit
,Ma? Sela.

1- N'jn tundecat lii!
i- öErra lvie hane!
!, hänS ihmelllscjl/

cuulc/ cosca
)ända lucoile<>.
> Jos ie lvchastuw
tät syndiä
-nt sydämisän/ »

wuoteisan/M odcl!>

2 Dovidu»,



6 Mratcat wanhur-silmaisedcs/caici
scautm/ ja toiwocctt hantekiöitä sinä <v
/>sirran päälle. - 6 Sinä cadottttw ,
7 Moni sano: CuiiM teliat/HErra
se mnlle osotais mikä murhsiitjawteckalt.

!!)wä on ? Nutta no- 7 Mutta mmäin
ta sinä HErn meidäll sinun huonests sinuncaswcs paiste,

> '?nilahut.unm!un
"ylimeni/ ehkäinuilla
en Wijua jaIywiä
fnllä.n Minä macaan,a le-
ivän juuri rauhaft:<"ii!äsinäHErra,?xi-
uins autat nwua
imvas^siiman.

5 pj alml.
. DWibin Psnlniledell,

weis,ttapa/M-
-

suuresi^,
m eumarran sinu i
hin Tcmplis päin/
sinun pelgosas.

.vErra saata minua
wn churscaudesasMinä
wchollisieni tächdc:
jenna sinunties m,
eteni.
ySMHcldänsuusi!'"
ei ole niitin totutta/heidän sisallyxcns on
sydämen kipu/i/
kitans o» awotn h^u-
ca/ja heidän fici ,

urwijs/ h. liehacoidzewat.
w,«dze minm

11, Httawaau
oudostani/muu Cw
«nqanja humalan

«o Nuhtele hcit'
mala/ että heheidän

heitä ulos h«d
: «Il', sinuaminä m- suuren nlidzekayn!!

, tähden: Sillä!x
sinullewasiahak..un ändänl/n Iloitcatcaickivchainhangidzen ini- sinuun uscaloaw-'

' lömu sinun tygss/ na h«dänsinä^otanwacmn. jjanckaiktsest:Etll'
'--Aa et sin,a ole se nswarielet heitä/i''.'»massv jolle jumM
l>> lncno kelpc,/ joc«
ha on/, el st pysi,

cat ne jinnsa'jotta
:mnimees mcastaw,
,2 Sillä sinä HEr
mnat wanhiirftm/ !

l/Mltlipysy sinun nä caumstat Ma.Aij M>

3°

Meari.



malla nijncun kilwellä,

6. Psalmi.
,caictt pahoin te!
Sillä _ HErra c
nnnun itcuni.

~ Davidin Pftlmi edellH lo HErra cuule
«eisattapa/ eahdexalla nun / mnun / mi!

tielella. anomiseni HErra

VrKm?NK^z.
'armMn"n?Sill?mdap^'"«p^!
nuolen heiko/paranna
HErra minua: Sillä
minun luunt owati
peljästynet. ii,
4 Ia minun sielun on!
sange« hänimästynyt/i

wmsian.
7. psalmi.

i. Nawidin wiatt»n
iiosil bnn HErralle
! sa<s/Chu,m lem«

Poian sanantähden.wo: HTrra >,,
"5'W-. 'W»wi'iun^u,

vsiallan/ «>:a,a pelasta mcnun sic.^muacaikista mt»
??""hywyoes tähden.f.L;«" " ."'"emäs, Etteilx repis jokengän muqta „,mm öisinua nyn min iej,wetis?

mä olen
simyt huocaurista/
nä Uitan minu wuote
N! yli yötä/ja castä mi- minunnun leposiani kyne-^
8 Minun muoton on,.
Mlmttlmut:Eillämi-s,nä ahdisteta» calfiloa «

vuolilda.
.

,
ilman 'minusta

ilman holhbjaca.
4 HErra Mnun
malan/ jos W^,

jos Wil«'l
«siscmi,

5 Jos minä D
costanut olen B
jotca minun
soit olewan(miMl
nijtä pelastanut/<!

4 Davidin.



! wanwckanmi-,14 Ia on pannut sen!mm wiholltseniminun päälle surman nuolet/
;a sm käsittäkö» hän on «valmistanut

>a maahan poljcstcl-wasamans ladotta-
1U minun elämäni/ja man

iilacan minun cun-
tomuun.

Nouse HEn-awiha-
'i.corgotäsinuas yli-
' minun
/i,mmsuden/ja ftata

jallens fijehen
lvu-caan/ jongas' mi-
,,,! i halduni annoit.

,?tta Canlat
!:'!sit jallens sinun
'ygös/ja tule heidän
tahtens taas ylös..

15 Cadzo/hänM on
paha mtelcs/ hän on
onnettomucta rastas/
mutta hän synnyttä

»vihollisten! puutumisen
16. Hän caiwoi Hau-
dan ja walmisti/ ja on
caatunut sijhen cuo-
paan/jonga hän^licoco- tehnyt,
17 Hänen onnettu-
mudens pitä hänen
paäns päälle tulema»/

) HErra on Canssan jahänc waärydens pi-
Ouomari/' ouomidze ta hänen päans laelle
HErra minua/ minun langcman.
oanhurscaudenijawa-
udca jalken.

ioppucon jumalat-
! «n pahus/ ja

olho wanhurstaita/
liä sinä wanhurstas

Uimala tutkit sydämet
.1 m>!nascuut.
? Mnun kilpen on
ziimalan tykönä/joca
»ngnt sydämet antta,

Jumala bn oikia
uom,iri/ ja Jumala
« jocapäiwä uhka.
„E3et te palaja/nyn
m>n mieckans te-
u!tanut/ja juodzens
"Minnyt / ja tar-

18 Minä kytän HEr-
ra wanhurscaudestäh-
den / ja cunnioita»
ylimmäisen HErran
mme.

8. Psalmil.DauidinPftlmi edM-weisattap«'Gitl)ithin
päälle.

Gx,ERRA meidänZMHErran/cumga.
lhmelltnen on sinun ni-
mes caikesa maasa/
joca panit cunniastai-
wasten ylidze.

Nuorten lasten ja
.imewäiften suusta pe-
rustlt sinä woiman si-
Auj nu»

5Psaltari.



nun whollistcs tay-'< MincnioiozcnjilK
den / ettäs «vihollisen muidzcn sinuw
/a fijwan costajan täniinUnNimceeW
M!'«n'naisit. caictein ylimmäinen.

4 Sillä minä näen 4 Ettäs minun
taiwat. sinun sormeislholliscni olet a >
tegoi/Cuun jaTähdct/tacaperin/ he las q,
jotlls walmtstit. ' janucuit sinun !
f Mitä 'on Sillä sinä
ettäs händä muistat.? minun oikeudeni
Eli Ihmisen poica/ et- syyni toimeen
täs händä edzistelct? istuit istuimella/
6 Sinä teit hänen Duomart.
wähä wähcmmäxi En- 6 Sinä nuhtelet x !
gclcitä/waansinäcau-canat/ja caoott
nistat hänen cunnialla malattomat/ jab>, ,
ja caunistuxclla. nimene sinä pys,>
7 Sinä asetat hänen aina jaljancai

sinun käsitckois HEr- 7 Vihollisten !

raxi/ caicki olet sinä owat lopetetut/
hänen jalcains alapungit sinä cu
heittänyt että heidän mm ,
8 jacaickiCar- heidän cansans

/ ja myös medzän kanduis.
eläiwet. 8 Mutta HErra
9 iinnut taiwan alda/ ljancaickisest / l>i»!
jaCalat mer:s/ja mi- walmistanut istuM
tä mcreg waclda. duomtoon..
io HERRA meidän 9 Ia hän d>
HErram / cutnga
mellinen on sinun
mes cackesa maafa.

th- maan- pyri»! o>!
ni-hallidzc Canssc

tullisest.
10 laHErra o,

I. Dlwldl!! Ps«lmi'<«u- turwa /

niiiaVU«mdesill/ct>el' hädäsa. ' '
l«weisatt«pa. „ Sentcchden

MZlnafnrän HEr- .„!,!« toiwowat
caickesta shda- nimes tw

«ncstäni/ ja luettelen Sillä ct finä mj
«aicki sinun ihmes. jä/ joua sinu«

ra edziwät.

6 Davidin



ttWclsattatHErratte
jocaZlsnis asu/julista-
cateanMft hänen te-i
cons,
iz Sillä hm muista
ja kysele hndan wer-
tans/eikä unhoda köy-
häin parcumtst.
14 HErra ole minulle
armollinen/ eadzo mi-
nnnun radollisuttan/
wihollisten s/ sinä
joca Alennat minun/
arinan Porteista.
,; Ma minä luetteli-

cmcki sinunkijtoxes
Zionln tyttären Por-
leisa/ja iloibzisi» sinun
awustas.
:6 >j),«anat owat wa-
jonnct sijhen hautaan/
jonga he walmistit/
hadan jalcans on kä-
sitelty stnä wercosa /

jmiga he wtritit.
l 7 Nyn ymmärretän
HErran tctcwän otke-
uden/cosca iumalatoin
jmiomilatättens toi-
st Wetan / sanan ,
mutta/ Sela.
N Josta jumalatto-
Nlllt palajaisit helwe-,
tijn/jacaicki pacanat/
j°ccaJumalan mchot-,
tawat.
ly CM et hän niin
<°M köyhä unhoda/jaradollistentoiivoeihu-

: io 9' on»?
> Ihminen sats ««'lda /

anna caicki pacan t
edejas Duömita..
i!i HErra anna heilst
opettaja / että patc>«
nat tundisst idzens Itz<misixi/ Sela.

ö3W"'pis HErra nij»
' Mv auims menet ja

ajalla jwuas
peität?
i cuitt
j-imalatom wallidze/
täyty köhän karsia/
käsitettäkö» he heidän
juonisims / joi/u hr
ajattelewat.
; Silla jumalatoln
idze kersca oma >mcli«
waldans /ahne siunai»
leidzens/ ja wi'wttt<l
HErran.
4 lumalatoin on to-
rja ja wihalnen/ ettet
hän kttan tottele
sa menosans / ei hän
Jumalatl twzM»
luule.
fHänjoututeZolsims/
sinun duomios oncau-
canahänestä/ h,n yl-
peile caictein wihollt-
stens edes.
6 Sillä hän puh.« fy-
dämesäns: En minä
ikänäns eckäcoscan hätä ole.
7 longst st«uon täy.



näns, kirou'ria/ cawa-
luttaja wiecelystä/hä-
nenkielens saattamat-
wan jatyön.
8 Hän istu ja wnijy
»arianoisa/ murhata-
xens sala wiatoinba/
hänen silmäns pala
köyhän puoleen.
9 Hän wäijy sala nhn
«uin lejoniluolasans/
hän wäijy radollista
käsitfäxcns/ ja hän kä-
sittä hänen/ cosca hän
'mmasen werckoijns.

HämMscajapolke
«Uas/ ja I>)sa köyhän
»väkivallalla maahan,
n Sillä hän sano sy-
dmmsäns : Jumala
vn hänen unohtanut/
ja werhannut cas-
wons/ n hän ikanans

?. Npuse M HErra
Jumala/ylennäkätes/
ja äläköyhä unohdat
15 Miri lumalatoin
pilf.ljnmalata/jasano

amesäns: Et sinätottele?
adzo sts: Sillä
näet tusiat ja su-

/seonsinunkäMs/
idzens

luotta/M sinä olet or-
woilasten holhoia.
!5 Särie Jumalatto-
man fäsiwarsi ja edzipahulta/lchn ei suin-

gan hänen lunMo7
muttanssytte löyla.
i 6 HErra on Cunin-
Zas nina ja yancmcki-

> !est/ pacanat pita Awiamän, hänen »>W-
stans.

> 17 Köyhäin halauren
sinäHErra cunlet/hci-

>dänsyd"amens on
' wa/että siyunCorW
, siitä otta waarin.'
llat orwoille jaköyhille/
.etteilhminen emyl->
:p<ille Heitä w«sm

! maan päällä.
11. Psalmi.

-i. Davidin Psalmi ckl-
iaweisattapa.

-DMvscallan: Cuug«
> te sanotte minun
leni/etfä hän lemäis

»ntjncuin iindu ttidm
/wuonllen. ?

z" Sillä cadzos/ Iu«
1 malattomat jännillä
»wätjoudzens/)a pa«>
i wat ftuolens Mdc»
, päälle / salaisesi M
1 mutaxens hurscona,
-4 Sillä hericoi-
/ stujcen/ mitä wc
s scas taita toimitta?
-5 HERra on H.W

pyhäsä Templisene'
' HErran istuin o» «>-

iiwasa/hänen Siliwl:
-ottqwat waar!

-



h.men silmäns laudat
coettelewat Ihmisten
lapset.
6,HErracoettele wan-
hurstasta / hänen sie-
luns wiha lumala-
toinda/jajotcawäryt-
tä racastawat.
7 Hän anda sata ju-
malattomain päälle
Pitkäistn leimauria/
tuldaia tulikiwe/ ja
anda heille tuulispäät
palcaxi.
8 Sillä HErra on
wanhurscas/jaracasta
wanhurstautta / että
heMncaswons cadzo-
»vai oikeutta.

12. Psalmi.i.Davidi» Psalmi eded
läweisattapacahhep

alla kielellä.
MLVta HErra:sil3/Mla pyhät owat
wähezynct/iavscollisct
owatharwat Ihmi-sien lasten stäs.
z locainen puhu lä-
himmäisens cansa tur-
ha/ liehacoidzewat ja
opettawat eripuraisist
sydämistä.
4 Catcoiekon bErratfliken ulcocullaisudenja puhuwaisetisydämet.
5 Jottasanolvat: mei-
dänkielelem-pitä woit-
«<u»<M/ mejdä» tule

t puhua/ cuca meida»
i HErram on? >

6 Että köyhät häwite-
- tän ja waiwaiset huo<
- cawat/nyt minä nou-
- sen/ sano HErra/ mi-
nä saatan awun/ että
rohkeasi pitä opettt-

- taman.
'7 HErranpuhetowat
kirkat ntjincuin selitetty

> hopia sawiastiots/ sei»t dzemenkerta coeteldu.
8 Sinä HErra kätke

> ne/ja warjele meitätä-
istä sugusta ijancai-
ikisesi.

- y Sillä jocapalckaon
Jumalattomia täy«
näns/cusasencaldaiset

- irralliset IhmisetCan-
sahallidzewat.

iz.psalmi.
i.Dauidil,Psalmi

läweisattapa.
cauwans

peräti
tahdot minua unhot-
ta ? Cuinga cauwans
peität caswos mi-
nusta ?

z Cuinga cauwan mi-
nä piinani neuwo
dän ? Ia ahdtstctan
sydämesani jocapäiwH
Cuinga cauwan minun
wiholliseu yldy minua
wastan?
4 Cadzo sys/ ja tunle
minu» HErra «luur»

9Psaltari



Jumalan/wa!istami<(
nun silmäni/etten mi-!<
«'cuolemawnuckms.,
5 Ettei minun wiholli-!sen sanois: Minä woi«!!
tin hänen. Ia minun!!
sortajan iloidzis/että!
minä colnbastliin.
6 Mutia minä turman
sinun armoos/ mmun,
sydämen
täsntjnmielelläsautat
? Minä weisan HEr-Iralle/että hän minulle

teke.
14. pfalmj.

l. Davidin ~,« mi edel-

,Canssa!u,syowät rawi-

lrucoile HErra:
6
!kWt: Mutta Imm.
ila on läsnä wanhur»
stasten sucua.
7 Te häwäisctte koy.
Gän nemvon/
Jumala on hänen

i?> Oi/ jos apu M
Zionist/j»

HErra pääsiäis fan-
gttun Canssane/ niin
lacobMdzis/jaH
rael riemnidzis.

laweiftttapa. i Is.pUmi.UAMmät sanowat! ~ Dao.di-! Psalmi.
: cuca ch

lunilata oleckan/el majasas?
he mitankelpa/ja owat Eli cuca lewa sin»^
ilkiät heidän menoin
sans/ ei ole joca hywä
tefe.
3 HErra cadzoi tat<
wast Ihmisten lapsia/
nähdärens jos jocv
yminairäis eli edzeis
Jumalala.
4 Mutta he owat
caicki poikennet pois/
ja caicki owat kelwot-
lomae/e: olcyxikän jo-
ea hywä teke/ei ai-
noaan.
; Eikö siis kengän pa-
homteflöist
dze? lotca minun

pyhällä wuorellas?
z loca ei kielelläni
panettele/eikä lähm-
mciisens mltän pah»
tee/ ja ei häwaist l»>
himmäistäns. '

, loca jumalattonm
cadzo ylön/waanc»
moidze Jumalala pei>,
läwätsia/joca laMw
iellens wan»o/ japit»,
11oca ei anna rahani
:orgolle/ja el ota <«-

hjoia wiatoinda !v«-
stan, loca näin teke/
el han horjaoa D>
caicklscst.

10 Davidin



l. Davidin eullainen
cappale

ZM,?ttke minua, Iu»<W?mala: Sillä mi-
nä vscallan sinuun.

y minun
sydämen riemuidze/ jft
nunun Cunnian on
llomcn/jä minun lihan
lewatotwos.
10 Sillä et sinä hylia

l Minä olen bErral<mmun sieluani helwe»
le sanonut: Sinä olet tis/ etkä salli PyhaS
MinunHErran/ minn mätän wan.
täyty sini, tähtes kärsiäz Pyhäin tähden jotca
nzaan päällä owatt ja
cunniallisien lähden /

heisa on minulle caick:
mielen noude.
4Muitajo«a toisen
jälkenriendäwatMllä
pitä suuri.syoämcn ki-
pu oleman/ En min,'
vhra heidän juomauh-
nans merellä/ cngä
mainidze heidän nimi-
ane suuftn.
5 Mutta HErra o!
muiun tawnran ja o.
san/ sinä tähdelle p>'<-
nct minun perimiseni,
6 Arpa lngeis minulle
caunimmisa / minä o-

n Sinä osomt minulle
elämän tien/ sinunmswos edes on täydet-
inen /ja riemulli-
nen lncno oikialla kä,
>Ms nancaickisest.

17-.pl.alml.
.l. V^«id!ll3lucous

M'Vule HErra oi<
hawaidze

minun parcUn/ ym«
närvä minun rucou-
«n/ joca ei wieckasta
inistä lähde.

Puhu sinä Minun
nysäni/ ja cadzo sinä
nukä oikeus on.
; Sinä coetttlct mi-
nun sydämeni/m cd^i-lm jalon perimisen stelet Yöllä / >asaanut, nukit minua/ja ct mi-

7MnaftztanHCrra/tän löydä/ minä olen
joca minua on neuwo- aiconut ettei ' minun
tuit/ntjn myös minun suuni miMän rico.
tnunascuni owat mi»
nua Yöllä lurittanet.

4 Minä wmjelen
nuni /- sinun huuldes8 Mma pidän aina sanoisi,/Ihmisten

bErraneaswontedes: tiellä.
SM, han on minun 5 Hallidze minun
omalla puolellani/sen- käyndöni polguilles/

«t

11Psattart.



« , Davidin
«ttet minun aslclemsist HERra /

liucaduiZ. Mailman Ihmisist/s Minä huuda sinua/Joiden osa on,tasa e-
«ttäs Jumala minua lämäsä/ ja joidenwa-
«uulifit/cumarra cor-dzan sinä täytät ta-
was minun puolen/warallas/joilla lapsia
«uule minun puheni. kyllä onV ja jättäwäl
7 Osota sinun thmM-tähden heidän lapsu-
set hywydcs/ sinä nij- caisillens. ,
dm wapahtaja/ jotcais Mutta minä cadzöli
sinuun vscaldawat/nu- Caswos manhurstau»
la wastan jotca sinun desa/ minä rawitanhe»oikia kättäs mastanrältyäni / sinun c»°
owat. wasMken.
8 Warielc minua nijn
luin silmän muna/suo- v.
jele minua sllpeis ma-i-Da»ldln HErran pch
i-innaua MluinPsalcmedellalM
>! sattapa/ Joca HEna!l«

mmua häattawctt/pubui/ cosca HEno IB
«imun wapahti.caickein wi<
jotea minun sieluani
pijrittäwät.
10 Heidän lihaw.ls yh-
tä pitäwat/ he puhu-
mat suulans ylpiäst.
11 Cuinga me mencm/
mjn he meitä pljrittä-

hollistens ia S°u!m
j tasisia/ia sanoi:

rahastan ft-
si»n«

HErra/minun woi«
man / HErra minun
Zallion/ minun lin-

wat/ siihen Silmans nan/ minun wapahto-
,tarcoi<cawat / meuä jan/minunlumalm/
ciltistarens. minun mahan/ johon-
i! Nijncuin leion jocaga minä turman. -
saalist hauittele/ mjn- z Minun kilpen /j«
cuin nuori lejon ioca minun autudeni sami/luolasta wäyy. ja minun warieluren,
n Nouse HErra/car< 4. Minä kljtänjaw
ea ja mapahda minun coilen HErra/ nP
sielun miecallas MM- ni
lattomista. h,
14 Sinnn kätes chmi- 5

minä wäpahdetan Vi-
hollisistani.
5 Sillä CuolcMnsi



tet owat käärinet mi
nunymbäri/jaßelia'
lin ojat peljätitminun

andoipauhiniis/rakeil-,
lajaleimaurilla.
15 Hän ambuis nuo-

6 Helmerin sitet käsitit lens ja hajotti heitä//
minun/M cuolemanhäniffi cowatleimau-
paulal ennätit minun, xet/ja peiMtiHcM.'
7Ahdisturesani rltcoilc i 6 Ia nijn ilmeistyit
Mlnä HErra/ja pargu wetten culjutja maan/
Minunlunialan tygö/ HErra sinun laitoxe-,
ntjn hän cuule minun stas ja sinun sieramesäneni hänen Templi- puhallurcsta ja cuor-
stäns/ja minun huuton samisesia.hänen edesans tule 17 Hän lähettihänen corwijns. desta ja haki minun/
8 Maalijcui/ja wa-ja weti minun vlos
Pisi/ ja wuotten peru» suurista wcsistä.sturet lhcuit/coscahän i 8 Hän wapahti mi-
wihastui. nun «voimallisista wi-
-9 Tomu suidzi hänen holllsistani / minun
Sieramistans /ja cu- wainollisistani / jotca,luttawatuli hänen suu- minua wäkcwämätolit.
sians/nijn«tä se sieldä 19 Jotcaminun ennä-
leimahti.' tit tuscasani/jaHErra
w Hän notkistitaiwat tuli minun turwareni.
jaastuialas/jahämä- io Iahän wei mmnn
ra oli hänen lalcains lakialle/ hän temmais

minun »les: Silla hän
mielisi»)! nlinutt.n Hänastui Cherubiminpaalle ja lensi/ja!i HErra tekchywäsii

h/>n lensi tuulden sijpe- imniln cohtani/ minii
inpaalla. wanhnrscaudeni ve-
iiHnnen nmjans ym- räst/hän maxaminul-varilla oli pimeyZ ja le kätteni puhtauden
musia Pilwi/josahan perästä,
lymmys oli. i! Silla mwa pidä»
iz Kirckaudest hänen HErran tiet /ja en ol«edcftns hajoisit pllwet/ lumalaeoiil Jumala-'lakella ja leimauxilla. tani wastan.'4 Ia HErra )yll,<i2; Sillä caicki häneistalwssist/ylimmainenoikeudens owatminun
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»4 Davidin
silmäin» eoes/ ja b uien?j luma:a wyotiä mi- ,

kästyjäns minä en hylja,nua»voimallapa pane
H 4 Waan olen mini» tieni wiatomari.
hänen edcsäns/ja »väl« ?4 Hän teke ininun
däu s»)ndtä. laKani nhneuin pcu«
25 Sentähden HErra räin/ ja asetta minua
costa »ninulle wänhur- corkcudelle. 1
scaudeni perästä/ mi- ;5 Hän opetta mi»
nun kätteni puhtauden!nun käteni sotilmn/ja
perästä / hänen sil-käsiivatteni lvastijou»
mäins cdcsä. sta »vetämän.
27 PiMin cansa sinä 46 Ia sinä annoitmi>
p»)hä olet/ ja h»)wäin nulle autudes kilwen/cansa hywä. ja sinuiz, kätes
16 Puhdasten cansa wahwistä minun. Iasinä puhdas olet/ jacoscas minun alennat/
nurjain cansa sinä nijn sinä leec minun
nurjua olet. suureri.
28 Sillä sinä, autan? Sinä teet minulle,:

/ emi
kiat silmät sinä
2y Sillä minun Kyil-
tilani sinä walaistl/
HErra minun Juma-
lan/ walaise minuu
pimeydeni.
Zo Sillä sinun lauttas
minä sotawäen mu-
rennan/ja minun lu-
mnlasani minä carean
Muurin ylidze.
zi Jumalan tiet owat

minun candapaänili»
wistyis.

Minä ajan wiholli-
siani caca / ja käsitä»
heitä/ jaen palaja eiv
nencucn minä heiu
huciltan.
?y Minä rundclenhei.
tä/ ja ei he taida siist
minna wastan/ heidän
jäytn caatna minun
laleainiala.,

»viattomat/ HERran 42 Sinä taidat ne pai<
puhct' owat peratut/ scata alas / jottaömt
hän on eaickein kilpi/minua wastan.
jotcahäneevftaldawat 41 Sinä saatatmin»»
52 Silla euca on Ju-
mala/ patdzi HErra? Viholliseni pakene-

inan/jaininacadotl»!
,Eli waha ilman
dän Humalatam.

mci» wainoian,

4.2Hehuut<lwat/wM



» Psaltatt. ,5
ei ole auctainta/ HEr- san nimelles kiltoren.
ra/ mnttaei hän wa-;iloca suuren autlM'.
sta heitä, den Cunmgalles oso-
-4; Minä snrwon heitä tat/ja lcet hywästi
nijncuin maan tomun dellulles/, Davidille ja
tuulen edestä/ja heitän hänen SiemenellenS
pois mjncuin logan

ly.pftlml.
44S,na autat mmua iDauidm Psalmi edobrildaisestaCanssasta/ja W!lsatt«pa.
asetat pacanam ilmoitta,
xi/ Canssa palwele mi- lUmalan'
nua/jota en minä tun-cunnian/ ja wahwus
denut. iulista hänen kättenS
45 Se cuuldele minua cegot.
cuuliaisilla corwilla/; P äiwä sano päiwäl,
jamu .calaiset lapset Yö tlnioitta
ei minusta mitän woit- 4Ei ole kieldä eikä pu- 1
tanet. h-tia/ cusa ei heid.in
46 Muucalaisct lapset änens cuulu.
wmpuwat/ja wapise- 5 Heidän «uorans
wat heidän fiieisäns. käy vlos caickijn mai-
-47 HErra elä/ ja klj- hin /ja heidän puhens
«tty olcon minun wa- mailman lopvun asti/han/ ia minun aucuu- Aunngollc han pani
Peni Jumala olconyli- majan heisä: ,My. 6la hän käy vlos
48 Jumala joca mi- camiosians nijncuin
nulle coston anda/ja ylkä / ja riemuidzewaati Canssat minun niincutn Sangari tie-,
alani. täjuostaxens.
4y Joca minua aulta 7 Hän käy ylös tai-!wihollisistatti / ja cor- wasten lopulda/ja juo-
gotta minun niistä/re ymbärins hamanjotcacareawat minuasiehenloppun/jaeiole,
wastan/ sinä autat mi- peitetty mitän hänen jnua määristä. lämbymäns edestä.50 Sendähden minä BHErranlakionwia-Mn sinua HErraioin/jawtrgotta sielutpacanain seas/ ja «ei- y HEr-'



9 HErran todistus on 20. plalmi.
wahwa/ jateke Dauidi» P,«lmi M
täiset taitawari. läweisattapa.
!o HErran käskyt o- cuuicon si-
mat oikiat/ jä ilahuttä- VNnua hädDs /

wat sydämet. Jacobin Jumalan ni-
ii HErran kafiyt owat mi sinua warjelcon,
kirkat/ ja walistawm z Hän lähettäkönsi'silmät. nulle apua Pyhästä/
li HErran pelco on Monista sinua woh-
puhdas/ ia pysy tjan- wistacon.caickcsest/HErran oi- 4, HänmmstaconcW
keudet owat todet caic- ki sinun ruocauhris/jo
ki tyynni wanhurscat. sinunpoltouhris oic»,,
13 Ne owat callimat lHawat/Sela.
Culda/ ia caickein pa-
rasi Culda jamakem-
mat hunajata/ja me-
sileipä.

; Hänandacon sinick
mitä sinun sydämesi
no/ja paättäkön coicki
atwotuxcs.

14. palwelias g M« kerstamme s>>
myös heidän cauttans min awustas/ ia»
neuwotan/ja joca nij- dän lumalamNimee/
la pita/hänellä on suu? me ylennän: n,Om
ri palcka. lippum/HErra ch>
15 Eretyrct cuca ym- täkön caicki sinun w
märtä? Anna minulle es.
anderi salaisetricoret. 7 Nyt minä timm
16Waricle myös pal- HErran »voideltuani
welias ylpeistä / ettei auttawan / ja hänX
he minuahallidzis/nyn cuulewan hänen pyh«-
minä olenwiatoin/ja stä taiwastans/häm»,
nuhtetoin suuresi pa- oikiakäcensauttaw°i>l
hast legosi, mallisesi. <
17 Kelwatcon sinulle z Nämat vscaldaß
minun suuni puhet/ia rattaisijn ja oreP
minun sydämeni aja- mutta me mmsW
turet sinun edesäs. meidän HErram I«'
,8 HErra on minun malan nime.
«aha» j»minun luna- y He owat
staian. m langennut/ »>«««

16 Dawidin



me vyjnMä seisoma.
10 ?<uta HErra/ Cu-
ningas
eosta me hudomme,

?.i. psalmi.
l. Davidin Psalmi edchliwtisattap».

UlMiemuidze sinun
yoimasas/ ja cmnga
simrest hqn,iloidzea-
wustas.
; Hänen sydämens ha-
Zui' sinä annat hänelle/
jaet kiellä mitä hänen!sunus ano/ Sela. '
5, Sinä ennätät ha-

siunaurella/ sinä'
panet cullaisen Cruu- l
nun hänen pähäns. <
5 Hän anoi «lämätä'
sinuM/ nyns annat '
hänelle pitkän elämän/'
ainapa nancaickisest. '
6 Hänellä on suuricunnia sinun awustas/'sinä panet ylistyxen ia
caunisturen hänen
pMens.
7 Sillä sinä asetat hä-'!nensiunauxexiyancaic-'

oitiakattcs lohia/)o«a
siNuacadchtiwat.
10 Sinä panct heitä
nincuin cuumaan pad-
zljn / sinim wihas ai-
enna HErra niele hei-
m IvMML/ ttllt ly»

n Heidän hedelmänS
sinä cadottat maan
pääldä/ ja heidän sie-
menes ihmisten lapsista
12 Silla he ajattelit
tehdä sinulle paha/ ja
pidit nouwo/jom ei he
woinet täyttä,
i, Silla sinä teet heitäolcapäärt/ j<, tarcoitat
jännellas heidän caswo?
answastan.'
14 HErra ylönna si-
nun wäklwydesäs/ntjn
me weisamme jaktjtam
me sinun woimas.

22.psalwi
l. Davidm Mlmi edtli,
laweiiattapa > Pema^

staiot,warhain
«aijytnn.

MNlnun Jumalan/
cst/ sinä mmm, hylläsit,?
nm cnswons ilolla, pargun/ waan
i Sillä Cuningas tur-"'""lluapun on cau-
»aMrraan/iaylim-"""'
?'len laupiudes M""n Jumalan/
>an!,orju paiwätlä minä huudan
> Sinun kätes
Mwihollifts/

ls>)täi""tjinäwasta/jaen
yölläwaifene.

l 4 Sinäolet pyhäjoen
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iz Davidl»
asut Israelin fytores ls,Meidän Isäm
woit sinuun/ jacuin hc
toiwoit / nt)ns wa-!
pädit hntä.
6 Sinua he huusit/ jn
wapadettin/ sinuunhe
turwaisit/ ja ei tullet
häpiään.
7 Mutta minä olen
'Mato ja en Ihminen
Ihmisim pilcka ja
Canssan ylöncndze.
8 Caicki jotta minun
näkewät/ hawätftwät'
minua/ wäristclewat
huulians/ja paatans
pudistawat.
9 Hän watitta HEr-
rallc/hmmapahtacoi,
hänen / hän auttacon
händä/jos hän mielisty
häneen. !
ic> Sillä sinä olet mi-
nun wetanyt vlos äiti-
ni cohdusta/ sinä ylet
minun turman/olle-
sanl wiela äitini nn-!
nalla.
li Sinun päalles mi-
nä olen heitetty äitini
«ohdusta/sinä olet nn-
nun Jumalan hamast
aitni cohdusta.
« Hlä caucana ole mi-
nusta : Sillä
on läsnä/ ja et ole
«uttajata.
i; Suuret mullit owat
«iuun ptjrittälltt/ lt«

halvat harjat 'WD
minun ymbärins.
?4 Heidän kitane a»
waisit hc minua rea.
jakiljuwa Kioni.
15 Minä olen
olos nijncuin wesi/ jl!
minun luuni owat coi»
?i hajotetut/minun sy>
läwcn on ntjncuin su<
!,->tu mcdenwaha uii<
nun ruuimsam.
<6 Minun woimano,,
miwettunijncuin cruu
stn muru/ ia minu!!
kielen tartu suum
k?en/ ia sinä panei mi,
m< «oleman to,
17 Sillä eoirat MÄ
minun pyrittänet/ ja
inlmain parwi asetti
yanens minun ymba<
rillein/he lawistit mt>
nun käteni ja jalcnni,
18 Minä lukisin calc<

ki minun luuni/ m»«<!
he cadzelit janäit
siurens minusta.
19 He jacawatheille»!,
minun wattem/ja heil<
täwät minun hnm«
staniarpa.

Mutta sinä HEl<
iraäläolecaucana/i»!'
minun auxeni.
zi Pelasta minu» s«'
luu miecasia /'



nun «inocaisen coi-
ri!»«>
2?, Wapadc! minua
leionln suust"/ja pää-
stä minua yrisarwi-
sist«> .Minä saarnan ni-
mes nenjlleni/ minä
ylistän sinuaseuracun-
nas.

!y EitlaHErrallaon
waloacunda/ ja hän
mallidzc pacanatn seas
c- Caicki lihawat ma3

päällä pitä syömän ja
,umartaman/hänen e-
?esäns polwians not<
kistaman/ caicki jotca
tomusi? macawat / ja
jotta siirusans eläwat.

na, VliMät HErrale ?, Hänen pitä saaman
jolca händä pelkäät / siemenen ,oca HZnda
coco Jacobin Siemen palw^K/Herrasta pitä
lvnntolttacon händä/ simoitcttaman lasten
ja cawattacon hänoä
caicki Israelin siemen,
25 Sillä eihän hyljän-
nyt eikä cadMut ylöt!
kichän radollisutta/ei°
käkändänyt caswoans
hänestä pois/ja cuin
hanoä huusi cuuli hänsua,,
26Sinua minäylistän
ftnresa seuracunna-sa, minä maxan lupa-

lapsijn.
2 Hetulcroatiahäncn

wanhurstautans saar-nawatsyndywällecan-
hän sitä teke.

2z. Psalmi.
!> aviun Psalmi.

on ml-
paimenen/et

ninulda mitan puutu.
.'. Hän caidze minua

liMt heidän edesäns/ wirhiäiftö uiltysa / ja
jc.ca händä pelkäwät-.wie minua wirgotta-
-27 Radollistt syömät wanwedentyqö.
jarawitan/ ja jotca
HErra edziwät / pita
hänoä yltämän/ hei-dälisydämenseläiian-
«icklftsi.

? Minun sieluni hänwirgotta/hän wte mi-
nun oikialle tielle/ Hä-
nen nimens tähden.
4lawaickaminawa-

'2B Muistcttacan caic- cllatsinpimiäsälarosa/
kenmailman äriju/että en ininäpelkäis mitan
he käännäisit heitänspnhutta ettäs olet can-
HErran tyqö / ja cu-sant/sinun widzas j«
mamacan händä cai-sa«was minun tukewal
li incanninsntncunat. 5 Sinä «valmistat mi-
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20 Davidin
nullePöydän / nunun,
wihollifteni
sinä woitclet minun!
pääni ollyllä/ ja
panet täyoen minulle.
6 Hywys ia laupius!,
Mudattawat

elmkani/ ja mi- !^
fiä asun HErran huo-yesa ljancaickisesi.

34. Psalmi
Davidin Psalmi.

on mcm/
fuinhä-msä owat/ maan pijri

jamitkä sen päällä a°

suwat.
2 Sillä han on peru-
stanutinMeren pääl-
le/ja wirtain päälle/
sen walmistanut.
z-Cuca astu HErran
Nuorelle? Ia cuca
taita seisoa hänen py-
hasä siasans?

, 4 Jolla»viattomat kä-
det owat/ ja on puhdas
sydämcst/ jaca ei hala-
jaturhutta/ eikä wan-
no wäartn. '

5 Se - saa siunaurcn
bErralda/jawanhur-
scauden hänen autuu-
dens lumalalda.
6 Tämä on sucucunda
joca händä edzi/ joca
kysy sinun Caswoas
Jacob/ Sela.
7 Tehkät portit awa-
rap/ ja owetmailmas

eorNarl/cunman Gin»
mennä sisälle,

8 Cuca on se cunntstn
Kuningas ? se on sewäkcwaja woi-
iwallinen / se HEm
!woimallinen soöaft.
!9 Tehkäl portit aw,l>-9 Tehkäl portit aw,l>
rari/ jaowetmailmas
corki«?xi/ cunnian C«-
ningan mennä slstlle.
no Cuca on.se cu!,„t-
anCuningas ? se o» se
HErra Zebcloch/ hin
on se cunnianCnnm°
gas Sela.

2s. pjalny'.
Davidin Mln.i.

mi-
MUna iläwöidzen.
i Minun Jumalansi-
nuun minä turwan/

, älä salli minua häwai-
, siä/ ettei minun wthol-
liseni iloidzls minujia.

,z Sillä ei Uikän iulc
l hcipiään joea sinua o-
dotta/ mutta irralli-
set pilckajat saawat
häpiäm
4 osota mmul'
le sinunttcs/ ja opcm
minulle sinunpolcns.
5 Johdata minua >l-
nuntotudesas/ ia opc<
ta minua: -Silla sma
olet Jumala joca'M
nua autta/ yli pniwa
minä odotan sinua,
ö MliWHEln



I«PMtMs M hywyt-
Dca mailman al-

aista on ollut.
i muista minun

numideni syndeja/ ja
ylidzekäymisiläni/inub
m muista minua sinun
hywydestahdenHErra
8 HErra on hywä ja
w«a/sentahdm saatta
hä.i synnisct tielle,
y Hän jolMtta oiki-
astämdollisen/ja opet-
in siweille hanelt tiens.
ic> EssickiHErran liet
owat hywyys ja to-
tuus/nylle jotcahänen
liDons ja todistuxens!
pltäwät.
« Sinun nimcs täh- >
dm HErra/ ole ar-!
mollinen mlmln pa<!
h,ille legolleni/ ioca
suuri on.

HEr-,
ra peffa ? Silte han!opcm parhan tien.
>j Hänen sieluns asu'

'es/ ja hänen si- jomista maan.
'4 HErran salaisuson nZden seas jotca,
,iMd»?elkäwät/iahä-'«en lftons iliuoltta,hanhelle. .^
15M>un silmäni cad-'
zowat! alati bErra:
Mahä, kirwotta mi-nua j<cani wercosta
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° 16, Käana si.,uas mi«
-nun puoleni/ja ole mi-
nulle armolline'.,/ silla .

iminä olen yxi.iäinen ,
ijaradollincn.

< <7 Minun sydämeni,
I murhet owat msninai- >

t set/wie siis nnnna vloö !
, minun tiisiistmn.
»t 8 Cadzos minun wai-

. waisudeni jaradollisu-
deni puoleen/ja anna z
caicki minmi svndmi <

andcri.
,9 Cadzos / cmnga
monda wihollista mi- 1
nullaon/ ja sulasta j
cateudesia he minu/l '
wihawat.
20 Varjele minutt ,
sielun ia »vapahda mi-
nua/älä laske minua j
häpiään: Silla si-minä turwnn.
II Cohtuus ja osscus
warjcicon minua:S».
lä minä odocan sinua
2! Jumala päästäkön
Israelin caikista mfki-
stans.

26.Plallni.
1. Nannoin Psalmi.

saata mi-
HNnulleoikeus:Sil-
läminä olen wiatoin/ '
Minä toiwon HEI--
raan/ scntähde» en
minälange.
iCoettele minua HEr-

ra



« Davidin
ra jariusa minua/puh-
dista minun m-na«
scuunt jasydälneni.
z Silla sinunh!M)dc<
on/ minun silmnlii!
fbc,</ja minä w e an
sinun totudesas.
4En minä istu tur-
hain Ihmisttn stasa/
«nsiä seura pttoiitsia.
; Minä wihan pahain
/euracunoa / engä istu
jlnn"!attomaintt)konä.
<i Minä pesen k'tc«»
wtatiomudesa/ ja ol?«

.HErral Alt^ris

7 Cusa,' kijtos sanan
Zni cuulan/ ja caicki

ues saarnalan.
HErra/minä ra a-

jmny huones^a-
sinun eun>uas asu.

i lemma minun
'ni pois synuei-

stencansa/ taicka mi-
nun Heugeni coirain«ansss.
lc> lotca pahanjuo-
niset ja mielet
lans lahjoja ottawat,
il Mutta mini wael-
lan wiattomudesani/päästä minua ja oie
minulle armollinen,
ll Mizuin jalcan käy
oifiana/ minä kytän
sinuaHErra sturacun»
nisä.

27 . Psalmi
l. D«»idm Pstlmi.

'-, on min»!!

'3U/ketä minä pel«
k.m? HErri on mIM,
hengeniwaievys/
nirm wapijen?
; Sentähden ehkä p«.
>'!/ minun wainolli,
,X>ija
i mtnn'
ii syömän/ täyty hei>)än cuitengin b

i o ucata jalangeta.
?

fisnarmis
't minun'yd «mm

la,
dt-i nousis mi i
stan/minä turwl>i
tekin hanem.

oa anon / sit
> pyydän/asuap.':>: >^

ranhuonesa ccnrc!
'naicant/ettäm,

l klsin HErran I«i,:
lan caunin pa!we,!
ren/ja hwenpliäns?dMn.

nua majasans
aienna/hän kate
nua teldaans/ ia«l<
qotta minua cali>
".lahäncorgoto
kin minun pa^i
hollisiem ylwic.jcll



minun Marillani
owat/nijl, minä vh-
ron hmey majasans
fnlos''hria/minäwei°san ja laula HErralle.
7 HCrracuule minun
änen cosca minä huu-
dan/ ole minulle ar-
mollinen/ ja culdele
minua.
8 Minun sydämen sa-
no smulle tämän sinun
sanns. Kyfykät minun
taswojani / sentähden
minä edjin HErra si-
nun caswojlls.
o M pcita caswoas
ininiuda/ ja ala sysa
pois sinun palwelia-
tts wihasts/sillä'simolct minun apun älä
minua myös
wedä sältas minusta
pcis minun antuoeni!
Jumala.
l° Eillä minun Isän>jaäiitn hyijäisit mi-!
«un/ mutta HErra«lorjois minun.'
n HErra osota minul-ile sinun ties/ja johda->
W minua oikiatapol-,
cua minun wihollisteniltchden. 1,"M anna minua <
wchMsteni', tahtoon:,

Märät todistuxet >wat minua wastan/'M ttkewäc hapemätKmrytta. l

Mutta mena v,co»
'UitengM näkemäni
HErran hymytty elä«

maalla.
14Odota HErra/ ole
turwasa ja pelkämä»
töin ja odota HErra,

28. psalmi.
minä huu«

sinua HEr«ra / minun vstalluxen/
nijtl älä waikene mi<
nulle/että(cDscaswai.
kenet minusta ) mins
tulen heidän caltaise.
Ms/ jotca hautaanmenewät.

Cuulc minun
uxcniäni/ cosca minä
huudan sinua / coscaminä nostan käteni sinuPyhä Chuortas päim ,
z ?Aä wedä minua ju-
malattomain ja pa--
ca lahlmmäistlw can»sa puhumat ystäwälli.
sest/waan pahutta on
heidän sydälnisäns.
4 Anna heille heidän
työns perän/ja heidcm
pahan menons pcrän/
anna heille heidän fät«'
tenstoid perän/
heille ansions perästä.
5 Siliäei he ota waari
Hssrr.m töistä/ eikä
hänen tisialoistans/

s««L
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scnrahoen rico ycin hei-
tä ja ei rakenna heitä
6 Khtetty olcon HEr-
ra: Silla hän on cuul-
lnt minum riicouxeni
änen.
7 HErra on minun nm/
wakeydenjakilpctl/hä-
neen miimn sydämen
toiwo/ ja mma olen
autettu/ jamtnu sydä-
men riemu!d?,c/ja mi
näkijtäntzändä messul-
lani.
3 HGra on heidän

5 HCrran ani Me
Zcdcrit/jaHErrsssar'
keCcdcritlicanonis.
sHänhyppäl?ttähM

i nijncuin Wasican/sekiiibanomn että Cirio-
nijncilin nuorei?

yrisarwisen.
7 HErran ani leickH
nijlicuin, tulen licckc
8 HErran anihäqlptta
conven/ ja HErmit
ani lljcutta Caderett
corwen.
y HErran ani sattswäkewydeus/hän on peurat poikiman/ j«

wäkewa / jocawdi- paljasta Medzät/ja hä«
dcltuans auta. , nen Templisäns pm
y Auta Canssas ja st-
nua perimises/ ja ra- nelle cunniata.
widze heitä jacorgotta tc> HErra istu wirtaiii
heitä ijancaickisest..' päällä/ja HErra M

20. psalmi. Euningasna nam'V
1. Davidin Psalmi, ,

M,Äocat HErralle fi HErra anda Cach
Vtc wäkewät tuo- sallens watcwuden/
cat HErraile cunnia
ja wäkewys.
2 TuocatHErralle hä-
nen nimens cunma/i
tuinartacatHErrapy-
häsä cauntstureft. ,
z HErran änikäy wet-z,
ten päällä/ cunnian >
Jumalapauha/HEr-
ra suurten wetten l
päällä. !
4 HErran ani, ka> !
woimasa/HErranam
tay Julkisesi. >

HErrasiunaCansWrauhalla.
50 .psalmi.

i.Psalmi musattapa D«
vidin l,uon»n nnl>'

kimjsts.

WFnn ylistän/ si<
HERra:

Tillasina oletcorgot-
tanut minua/ el m«ö<
salli iloita wihollism
minusta.
! HErra minun I>»
malan/ cosca mini

24 Dävidtn



PsMrt.
sinua/nijnsteit

~.n'->> teripexi.
HErrasinäwletmi»
un sielunivlos helwe-
st/ sinä olet minun
vmnä Pitänyt / nij-
,m menes cuoppaan.l
Pyhät/ weisatca ktz- iistHErralle/jakijtta-
it häiidä pyhydens
uiistoxi. > ,
Sillä hänen

n,'py silntän räpay«>
in/ ja ihastu elämäsi/
!to»a on itcn/mutta
mullailo.
Mutta minä sanoin

lyotäkäymisesäni:En
liiiäikänänscukisteta.
Sillä sinä HErra

let Masa tahVosas
!!!iunwuoreniwahw!-

mutta coscas
iswos peitit/ntjn mii!ä bämmastyin.

> HErra minä
rucoilem

Nita hywä minun
Oltuaniweresani on?

> aineko myös tomu
!m,a ja ilmoitaneco si-
lli totudes ?

s HErra cuule ja ole
«nulle armollinen/
'E>ra ole minun aiil-
>j'u
lSinä olet muuttanut
linlin walituxeni ilo-

sinä olet n sunM

lilnmun sackmi/ jawyö«
tit minun riemulla.
iz Että minun cunni-
anweistlis sinuulle fij>-
tost/ jaei waickenis/
HErra minunluma-
lan/ minäkijtan sinua
yancaickffest.

! ;i Pftlmi.
l.Davidin psalmi edelt

>! läwe»s«tt«pa.
3rrn siniiii minäMHvstallan/äla nn«

nua ikänäns häpiaä»
laste/päästä minua si«
nun wanhurstaudes

, cautta.
, zEumarracorwasml<
nun puoleeni/autami-

l nua akist/ ole minulle
.wahwacallio/ja linna

; ininua auttaman.
Sillä sinäxolet mi-

nunCallion jalinnan/
I ettäs sljs sinun Nimes

, tahden.minua talutai-
sit ja weisit.

, 5 Ettäs minun
taisit wercosta/ jonga

, he minun eteeni »viri-
tit: Silla sinä olet mt-
nunwäkewyoen.

! 6 Sinun täsijs minä
' annan minun henget
ni/ siinä olet minun
pelastanut HErza sinä
sotinen Jumala.
7 Minä wihan tlljtä
jotea pitäwät wäarä
H op-



oppia/ mutta minä v>,
scallau HErraan.
«Minä ihastun jarie-
muidzen sinun hywydes
tähden/ ettäs cadzot
minun xadollisuttanj/
jatunnet minun sielu-
ni tuscasa.
y Ia et sinZ sulje mi-
nua wihollistenikäsijn/
fina asetat minun jal-
caniawaraanpatckan.
ic> HErra ole minulle
armollinen: Sillä mi-
nä ahdisteta»/ minun
caswoni on muutunut
nuirhesta/. nijn myös
minun Selun ja wad.
zan,
n Sillä Minun elä.
manonculntetlunwr-
hesta/ ja minun wuo-
teni huocaurest/minun
woiman onrauwenut
minun pahain tecoini
cautta/jaminun luuni
owat musertut.
ii Minä olen suuri
pilcka kylänmiehillent/
ilkeys minnn tuttatvil»
leni jotca minun rai-
tilla näkewät/ pakene-
wat/ minua.
i; Minä olen sydäme-
stä vnhoteltu nnncuin
cuollut/minolenanijn-
cum ricottu astia.
14 Sillä moni minua
«aihastthäwätse/etlajo
paneu minua carco/he
Ptläwäl kestentns ne»»»

-wo 'minusta? j<^! ..

wat otta minun
geni.
!isMu«aminä««, °>

t sinuun HErr«/>« D
non: Sinä oieiii»

- Jumalan.
16Minun aicanil

-sinun käsisas/p<!
Minua wihollW '"

° m nysiä jotca n
, wainowat'

! 17Anna paistaa
paliveliaspaäl!e/i
,ta miuua laup!

! cantta.
> 18 HErra älä »

laste häpiään:k
sinua minä n,coi 5
jumalattomat <«

häpiään/jawM
helwetts.
lyTulkonmykäll»
ratsu- t/ jotca pu

i wat wanhurscall» ,

sian/cangtast/>'«»!
ja häjysi.

I2Q Cuinga suuret«! s'
sinun hywydes/j»!, i'
panit tallella nM! o
ca sinuapelkämt/
jotcas-nylle ost! !
jotca sinun vscÄ n
wat / ihmisten l«f

l edesa.
ta tykönas <M !'

l jocaidzen haastoft/
> na peität heitä « "

rnttlewäW!
°W

,

'



Hsickarl. ,?

;ttä hän on miuulle
osottanul ihmellisen
hywyden / wahwasa
Canpungisa.

Silla minä sanoin
cpnyresäni: Minä o-
len sinun easwos ede-
stä sysätty pois/sinä
cmMemtengin minun
rucöureni änen/ cosca
nitna sinuntygös par-
Iliin.
:Mhänen pyhäns/
HErra marjelevscolli'
sia/ja runsast costa
nijlle/ jotca ylpeyttä
harjolttelewat.
25 glcat turwas ja
wapisemata/caickijot»
l,i HErra odotatte.

Z2. PMmi.r DMdin Vpttus.
on jonga

pahat legot 0-
wnl annetut andcfi/!ja
jongasynnit peitetyt
owac.
lAuluasonstlhminen

ei soimalomlyttä/jongahm-
i!ch clwilpiä ole.z Ella cosca minä tah-doin Äawaiketa/ mu-strrnitt minun luuni/mtnuniVcapaiwäisesta
»:ustnni.
4EMsinnnfättsoli

!>» päiwällä rastl

> cas minun paNani/
nijn että minun nest«

, ni cuiwi / nyncuin ft
, kesällä cuiwa/ Ocla.
5 Sentähdm minä

«tunnustan syndlnl/ ja
- en peitä minun vechoi
- tecolMi/mtna sanoin;
>Mi»ätunnust«nHEr-
»ralle minun pahat te«
»coni/ nyn sinäannoie'
- andexi minun synoini
waarybec.

> 6 Tämän tähde» pitä
caickt pyhät sinua ru,

lila/sentähdencostasuu-
ll-et weoenpaisumisefl
tulewat/ei he sichen

> ulotu'
7 Sinä olet minun
warjeluxe kätke Minna
murhesta/ että mtna
pelastettuna sangen ne
muisestkcrscaW/Eela
8 Minäncuwon sinua
ja ofttan sinulle tieli,

, jotas waellat / miu»
lohdacan sinpnmllun
silmilläni.
y Mät olco nijncuin
orhitpa mullit/Mia ei
ymmarryst ole / joille
pitä snidzet p
suohunpand.!man/ct»
lei helähcuc si->
lolumalatloi^Ulaon
>nondawidzau!ta/m!tt-
tajocaHErrantot.vo/
hänen syle lau
?b hl



iiRtemuttcat ttitan,'
HErrasa/Molcat iloi-
setwaichurscat/ja ker-
scatcat tdzen "caicki te

c>iist,
5 5.Psalmi

NN Zemulttat wan°
iMi)urscatHErrasa/
wnqat pnä händä-cau-
uisti filttamäm '

2,MräkätHErracan-
delcilla/ ja weisatcat
hänelle fhtost
nen kielisellä Psalta.
5 Weisalcat hänelle
vsiwlrji/weisatcat ja-
losikielten leikis helise-
misellä.
4 Sillä HErran
on Etinen/ja mitä hän
lupa/ sen hän wahwa-
na pitä.

.5 Hän tinasta wan-
hurscautta ja duomio-
ta/ maa on tähnäns
HErran laupiultta.
6 HErran sanalla 0-

' war nnwat tehdyt/ ja
caickl hänen jouckons
hänen suuns hengellä.
7 Hän pitä coosa we-
den meresa nijncuin
eilisä/ja salasywydet.

jatkon caicki maa
a/ hända peljat-
,icki maan pyrin

asu!u>!lset.
.) Ho scahan sano/ntzn
st tapahtu/ jos hän^

,kaste/nyn se ontch
ic> HErra tefe p
nain neuwot ty')i
ja kaända C>in !
ajatucet.'
n Mutta bEN !
neuwo pysy tiancM,
sest/hänen sydam
ajatuxet sucucui'
sucucundaan.
«Autuas on se
Y longa «lse C.'H
longachantdzell.
perllliftxl nialmnul,

staales/ja Mtcmck
in Ihmisten lar
i4Mahwalda ist
dans cadzo hau c
jolca maan pääk' a
suwat.
15 Hän laitta ca<
heidän sydamens/
ymmärtä caickeiu hci>
dän työns.
i6EiCuningasta!
hänen suuri wäkcni
eikäSangariwap
ta suurellawoimal>m>
17 Orhit ei myös a,
jaheidän suurin
wydcns ei pelasta.
18 Cadzo/ HErm,
mät cadzoivat
jotta händä pelkän
jotca hänen laup!»
teens toiwowat
19 Että hän pelasi'
Iheidän sieluns cue

28 Kavioin



PsiMri. 'O
masia?)aelatms heitä
näljän aienna.
20 Meidän, sielum o-
dottaHErra? jocaon
meidän, äpun» -ja
tilpen.
,l, Sillä meidän
dämemiloidzehänestä/
jametoiwommehänen
pyhän nimeens.

Olcon sinun ilau-
piudesöErra meidän
päällcm'/ nijncuin me
sinuun vstallam.

z 4. psalmi.
1.Davidi»»,U»lN!i cosc«
hän muotoni m«tti Al>tt
melechinnen «joi pois tyköäni

! jahinmeni pois.

Mlnäkytän bEr-
hänen

tijtoxcns on alati mi-
nun suusani.
z Minun sielun kersca
HErrasa/ettäradolli-
setsmcuulewat/jailoi-
dzewat.
4VlWkätHErra mi-
nun cansani/ ja cor-
gottacam ynnä hänen
nimens.
5 Coscaminä HErrn
«dzin/wastais hän mi-
nua/ja pelasti minun
caickista »vapistuista.
6 Jotta händä eadzo-wal/ja häneen luotta-
wat heidän <:aswonö ei
tule häpiä«n.

Costa raooume»
huusi/ cuuli HERra
händä/ja a«tti hänen
caikista- tusttstans.

HErran Engcli pii-
rittä heitä händä
pelkäwät/ ja pelasta

' heitä.
9 Maistacat ja cadzo-
cat iuinga on
suloinen/ autuas o n se
itoca häneen lurwa.
ic> Peljackän HErra
caicki hänen pyhäns:
Sillä jotca händä pel-

käwät/ei nijldä mitan
vuutu.
ii Nuoret lejonit pita
tarwidzeman ja iso-
man/ mutta jotca
HErra edziwät/ei heil-
dä mitan hywä puutu,
iz Tulcat tänne lapset/
cmilcat^minua/HEr-.
ran pelgon minä te:
opetan.
iz Cucaon/joca hmca
elamatä pyytä? Ia
pioäis mtelclläns hy-
wiä, päiwiä.
14 Warjele kieles pss-
hudesta/jahuulcswllpt

' puhumasta,
if lacka pahasta/ ja'
'«e hywä/ edzi rauha
M noucele händä.
,6 HErran Stlw

'cadzowat ,
hänen cor>

heidän pcmuans.
Vnj ' ,7Mut>i >



3» Davidin
_^_^

,7 Mutta HERran!,
«aswoonpahotntekiöi'!,
maasta heidän nmi-,

sioanS.
il! Costa wanhurstat,,
huutawat/ni>nHErra,
«uule/ ja pelasta heitä,
caitista tufiistans. >
,9 HErra on juuri,
läsnä nijtä joilla o«!
mnrhellinen sydän/ ja«
«utta nijtä joilla on >
furkia mieli. l
20 Wanhurscalle t,N'<
pahtupaliopcha/mut-,
ta bErra hänen nystä.
«aikista päästä. >
2!bänkätke caicki ba»-
ncn luuns/ettei yxikän l
hnstä mureta. >

Pahus mppa ju- l
malanoman/ ja jotca j
tvanhurstaft» wihawat <

ewat wicapääxi. !
lunasta pal',<

jotca häneen toiwo-,
»vat/ tulemat nuhtet-<
tomari.

f

3Nnnn
«ansa' sbdt minun wt'<
hollistani wastan. <

makilpi ja lei- >
häs/ja nouft minua <

! «uttaman. >
Silvalla »se ja si««

ljcle minua/minun so>>-
.laitani »pastan/
sielulleni: Minä olen
apus,.
4 Häpiääu japilckM
tulcon caicti jottami.
nun sieluani waiMät
palatcon lacaperin j«
nauroxi tulcon jotco
minulle paha suow»t,
5 Hlcon he uljncu!»
acanat tuulesa/HEr-
ran Engeli sysätkö»
heitä pois.
6 Heidän tiens olcon
pimiä )a niliacas/jo
HErran Cngeli ml-
notcon heitä.
7 Sillä he owatilm«>!
syytä heidän werckonl
wtrittänet minua c»«
dottaxens/ ja «lm»
syytä owat sielulleni
caiwanet haudan.
8 Tulcon hänelle woi>
wa/jota ei häntiä!»»/
jawerco/jongahänwi-
ritti/ käsittäkön hänensijhenhän langetcön.
y Multa minun fielnn
iloitcan HErrasa/ jo
riemuitcan hänen ««

wustans.
io CaiK minun luuni
sanocon: HErra cuco
on sinnn wertaiseN
Sinäjocapaästälniy
rän wäfcwämmen l»°
sistä/r<ldollistn jaköy-
hän raatelialdans.



VsiMri. „

,i Naarat toostatat
ostuwatcdes/Ma mi-
nua nijhin soimawat/
joistaminä oli wiatoin
i! He tekewät minulle
paha hywästä/ minulle

«».melicarwauderi.
iz Muttaminä/cosca
hesairastit/ puin säkin-
päMen / waiwaisin
idzem pankolla/ja ru-
coilin sydämestäni,

Minäkäytin idzeni
cuin he olisit ollet mi-
nun welje-
ni/minakäwinmureh-
l<ien/ nijNlUiy sejöca
öitlwainatäns
winun wahwgostantja
coeoduwal/cucatmyös
lrocowat heitäns hawa-
jidezmataminua wastan
hereplwätjaeilacka.
i6Wlecasten ja pilcu-
rittenstae istewät he
hambattans minulle.
i7HEnacutngacau'
wansinä tätä cazelet/päästä sijs «inun sie-
lun heidänmeteliftans/ja minun yxinatsen
inuorisia leioueista.
li Minä tytän sinuasuuresa seuracunasa/japaljonCanssanfefie-,
na minä siuua ylistän,
»9 Ala salli heidän ilot-
tamtnusta/jotcasyytö-
wasta minun wihollisc-

ttstcwac Ma minua il»
- man syytä wihawat.

SillH he atcoiwal
«wahingota tehdä/j«
l eoziwät wäriä syitä hi»
: lijaisim wastan mani»
päälle.

> li Ia lewittäwät ki,
»cans awaralda minu«

> wastan/ pitittäwät j«
sanomat: Senme mi««
lelläm näemme.
!2 HErra stnälsen my»
ös näet/ala sijs wait
oie/HEerr«äläeauea«
na ole minusta.
l!; Hera japouse eav.
z«män minun oikeuta
tnija syytäni mtnnlu«»malanja HErra».

! 24. HErra minnn Iu«
> malan/Duomidze mi»
»nua oikeudet jalten/el«
teiheriemuidzsminustal 5 Älä salli heidän sy-

' dämisens pititta / «!i
annaheieansauoa:M«
olemma hänen niellet.
!6 HawäiMn j«
nauroxijoutucoucaickt

' joteamjuuypchudest^
,ni ttoldzewat/ pu«tt:-»
tacon häpiällä/ja pil-

> Ma/»jotta tdzens mi-
' nusta ferscawat.
'i/Ilokan ja riemm» ,>

,can/jotca minulle»
-densnowat/jaaina >
»nocan: HErra olco«
°s»mestkytelty/jocasuv

H?M»



»8 Ia minun ki?len!
puhu sinun wanhur-l
'scaudestas?/ ja kijtM
sinua ioc<ipnwa.

36.p/almt.
,

«eliön Psalmi edM<
neisattap».

HAE uN!yuH!nests-
- sanottu jumn-
lattomain menosta/et-
«elheensingänlumc-
lM peltä. '

z liehacoidze
»dz lläns nnncauwan
«tta hänen wihattapa
z>ahudens ilmandu.
4 Caicki heidän opptns
in wahingollmen ja
v?alhc/ ei he myös salli
heuans nemvpa/että
hl jotainhywä tekisit.

' 5 Mutta he ajattele-
watwusteisanswahin-
gota/japysywät wäh-
wasi pahalla tiellä/ja

WM niitän pahipcarta.
l HErra/ sinun lau-

pia.cl, vlottu nijn le-
ccmntaiwason/

.m' totudes nyn
cuin pllwet

juorewat.
7 Sinun wanhursca-
«des on nhnluin lu-
rMan Wuori/! ja sinun»'fnidesnijncuinsuuri

ys/ HErra sinä
'iuttat seka ihmiset että

.tkt.

, Cuin callis on sinun'
iywydes Jumala/ctt«!
hmisten lapset sinu»
Ijpeis warion ala u>
caldawat.

"

o He juopuwat sinm
huönes runsas tawl,,,
rasi/ja sinä juotathml
.icumalla nyncP
»virralla.

' io Sillä sinun tA'näs on elawä lähde/j,
sinun walkeudesas m

! näemme walkeuden.
l n lewitä' laupiM
'Nyllejotca sinun tuM,
wat/ja sinun MnhV

> siaudeZ toimillisille.
»nAla sM minuaG
ilättacoreilda/jaju»
kattomain käsi «N
-minua cukistaco."
-i; Waan anna P«<

-ta/että' he syöstäift
' pois/ja ei' setsooZ

Z^.pstlMl.
- e l.DaoidmWl»!!,
/ !M3ia »vihastu pah/-
t cäoeti pahointeltöitä,
! Silla nilncuin rw

-ho he pian hacn»
-pois/ja he cuiwa!»«>
«nijncuin wihoittof»
'i yrtti.
a 3 Toiwo HErrM<«
»»tee hyw ä/asu mach!«
elätäidzesw»cuu«U



4-Iloidze HErrasa/
jahän anda sinulle
tä sinun sydämes ha-!
laja.
5 Anna ties HErran!
haldun/jatoiwö hänen
päällens/kyllä hän sen
teke.
6 Ia hän tuo edes si-
nun wanhurscaudes
nlincuin walkeudenja
sinunoikeudesnyncuin
puolipäiwän.
7 ödom bErra ja
wartioidzehändä/ älä
tijwoittele sitä jonga
tie pahudes menesty.
8 lacka»vihasta jahyl-
jatuimudes/ älä nyn >
svihastu / ettäs idzeckin
paha teet. . '
9Eillä pahat hawi-
fetän/ mutta HErra,
odottawaiset perimät!
maan. ,
ic> Wielä wähä hetki >
on/ ni>n ei jumala- j
toin olcckait/ja cuins!
cadzot hänen siaans/!nyn hän on pois. :
n Mutta siwiät peri- »
wät maan/ja iloidze-,n>« suurtsa rauhasa. i
i! Jumalaloin uhca iwanhurscasta/ ja kiri- <
stclehambaitans hänen!paällens. -:

iz Mutta bErra nau-l
« handä: Sillä hän»«me hänen päiwäns,
MtNNM.

/14 lumalattomatwe»
mieckans/jän»

-Mtäwätjoudzens/cu«
Marens radollista j«
l-köyhä/ ja teurasiawat

t hu-scat.
> isMutta heidän mlec-
kans pitä käymän hei,
dän sydämecns/jahei.»

pidä sär-kymän.
löSewähäcuinwan-
hurscalla on/on pa-
rambi cuin monen ju
malattoman suuret ta
warat.
<7 Sillä jumalatto-
man käsiwarsipitä ri-
cottaman/muttaHEr-
ra wahwista wanhur-
scat.
18 HErra tietä hnr-
scasten päiwät/jahei-
dän perimtsens pysi)
ijancaickisest,
ly Ei he tule häpiäätl
pahallaaMa/ janäl-
kä wuosilla pita heillä
kyllä oleman.
!<? Sillä jumalatto-
mat huckuwat jaHEr-
ran »viholliset/ ehkä he
olisit nijlnuin than»
nijtty/nijnheidän pitä
cuitengin ntjncuin sil-
mu catoman,
li Jumalaloin ott«
lainan ja et mara/
mutta hurscasontau»
pias jarunsas.By «Sll-

33«Mtart.



?4 Davidin
2! Sillä hänen siu<
«attuns perimät maan
mutta hänen kirot-
<näs pssächäwlttämän.
iz HErralda sencal-
taisen miehen waellus!
hallitan/jahänen tlens'
kelpa hänelle,
,4 Jos hän lange nijn
«i händä hyliätä: Sillä
HErra tuke hänen kä-

, tens.
25 Minä olin nuori ja
wZhenuin/ja en ikänäs
«ähnyt wanhnrscasta
hyljätyri/engähanelsie
menenskerjäwän leipä
l 6 Hän on aina lau-
stias ja laina mielel-
äns /ja hänen sieme-nens on siunattu.
l? Wäldä paha jatee
hywä/japysyijancaic-
kisest.
l 8 Sillä HErraraca-

>ä pyhiäns/ne kätketän
Mcaickisesi/ mutta
Jumalattomain siemi»itä häwitettämän.'Hupjcat perimät
maan ja asuivat stjnä
joncaickisest. >

>o Wanhurscan fuu
,uhutaitamasi/ja hä-
ien kielensopetta oi<
'eutta..
i Hänen I umalans
ation hänen sydäme--!
ans/ jaeihancn afke!ens liwisty.

, zl Jumalaloin wahy
lwanhurscasta/edzihän-
- dä tappaxens.
.zz Mutta?iHErraja>
»lä händä chänc Wjns/
M ei duomidze händä/»Icosca hän duomstox.

?4 Odota HErra jo
, kätke hänen»!hän sinun eorgotta/ch
°>täs perit maan/ja sinä
saat nähdä/cosia lu-

l malattomathäroifttänMi,nä näin luM-
alattoman/ saugen j«-
e lon ja «valotan /, jm
lewitti idzens ja yi-
hoitti ntzncuin laurbä-
rinpuu.
;6 Ia käwin ohidze/cadzo/nizn hän oli pois
minä kysyin händä/ja
u händä cusan löytty,
47Olewiatoinjapidä
sinuas oikun: Sillä
sencaldaistt wymein.
menestywät.

Mutta waärätpitä
ynnä yuckuman/jaHi-
malattomat pitäwlj-

/mein häwitettämän.
59 Mutta HErra ou<-
ta wanhurscaita/hm
on heidän wäkewydenö
tuskan ajalla.
4a IabErra auM
heitä/japäästä heita/>o»pelata heitä jumala!»
Itomlsi/jäwapahtahei-

Sillä he uscalsit hä<men. zB.PM



3 s. psalmi.
I»D«»id<N Ps«lMi/

muift»ri.
älä ran-

VNgalst minua wi-
has/jaäläeurita mi-
nua hirmuistidesas.
z Sillä sinun nuoles
owat minun kijnnite,
tyt ja sinun kätes pai'
na minua.
4 Ei ole mweys mi-
nun ruumisani/sinun
vhcaurcstas/ja ei ole
rauha minuu lutsanl/
minun syndinl tähden,
5 Silla minun syndini
käywät pääni ylidze/
ntjncuin rastas cuor»
ma owat he minulle
ylön rastan tullet.
6Minunhaawanihat°
sewatja mätänewät/
Minuhunlludeitähden.yMnäkäynkymäräs
ja^cumarufts/ylipäi-
wa minä käyn mur-
hesani.
8 Sillä minun cupeni
peräti cuiwettuwat/ ja
«l ole mitäu terweyttä
minun ruumisani.
9 minä olen ylön paljo
lunueldu ja lyöty ricki/minä myristn minun
sydämeni kiwusta.
ivHErra sinun edesäsoncaicki minu haluni/jamlnunhuocaureniei
ole sinulta salattu.«Minun sy>ame»wa.

Pfaltari. 35
rise/ minnn woiman
on miuusta lnopunul/
ja minun silmäniwal-

-5 keus ei ole minun ty«
° fönäni.

. i! Mjnunystäwäni ja
langom owat cöhda»

zstnns minua wastan/
,j<i cadzowat minun/
, waiwcm,i/ja minun lä«'
himmaiseni cauwosa«/j
stuwat.
i; lotca minun sielu-
ani wäijywät/he wi°
rittelewät minun
ja jotca minulle paha
suowat/ he neuwo pi-
tämät cutnga he wa«
hingoitzisit/ ja sulilla!
juonilla he kiertäwät
ymbäri.
14 Mutta minuntäy-
ty oli» ntjncuin cuu«
roin/ jaeimiläncuu,'

leman/ja nljncuin my«
kan/ joca ei awaja
suutans.
15Ia minun täyty ol«
la nijncUin se joca ei
mitan cuule/ja jonga^

! suusa ei ole wastausta/l
16Mutta minä odotam
sinuaHerra/sinäHerrM
minun Jumalancunlß<
delet minua.
17 Sillä minä ajatte»
leu / ettei he suingau
minusta iloidzis/josmtt
nun jalcan ainoastansi
lowbastuis/ntjn he ker«,
staisit sangenminusta.!



;6 Dawidin
18 <^lll'äminä olen,
tehty kärsimän/ jami-
nun lipun on alan mi-
nun ebcsäni.
iy Sillaminä julistan
pahan teconi/ a mur-
hevin minun jsyndini
tähden.
20 Mutta minun wi-
holliseni elämät ja o-
p>atwäkeivät/neowat
suuret/jotca minua syt-
tömäst wihawat.
21 Ia jotta minulle
marawat pahalla hy-
wän/jaastttawat hei-
täns minua wastan/
että minä hywä nou-
datan.
2! Ula hyljä minua
iHErra minun Juma-
lan/älä ole caucana
minusta.
2; Riennä sinuas mi-

, nua auttaman / HEr-
ra minun apun.

1. Davidin Psalmi/lebuthuuilda edell»-
w«ts«ttap«>

, /MA)nä olenaiconut,W,<icawahta/ette mi-
?,nä tee ftndiä kielelläni,
H Minä hillidzen mi-
,nun suuni/että minä
näen jumalattoman
edesänt.
> Minä tulin mykäri
waikenin ja en puhu-
nut riemusta/ ja ml-

nun nmrhen lisayndy.
5 minun sydämen on
palama minusa /j»
cuinminä sitä ajatte»

l lcn/ minä sytyn/
ajamina puhukielelläni.
i 6 MuttaHErra opet-
ta minua / että minul-
la on loppu/ jaminun
elämälläni on mitta/
jäminäcrcanentäM,

-7 Cadzo/ minun pai.
wani owat kammeneit

! lcweys tökönas/ja mi-
' nun elämän on ntjn-
cuin ei mitan sinun eoe-

' säs/ cuinga aiwa tyh-
jät owat caicki Ihmi-
set/jotcacuitenginnijn
suruttomasi eläwät/
Sela.

i z Waan he menewat
poisnijncuinwario/j!»

- tekemät heillens huckan-suuren murhen/hec<!-
cowat ja ei tiedä cMsen saa.

>y Ia nytHErra/mi<
hingäminäidzeniluo-
tan?Sinu»nminätol-
twon.
ivMapada min»»

> caikista synnistäni/ j»
älä minua salli hullu-

> den pilcaxi.
>n. Minä wqlkene»
jaenawasuutani/kyl-

> lä sinä sen teet. "

' « Kanna stnnn r«n«
gai«



gaistures pois minusta:
Sillä minä olen nään-
dynyt sinun kätes pie-
xemisesta.
2;Coscas)ongun ran-
gaiset synnin tähden/
nijn hänen caunistu-

culutetan nijn-
cuincoilda/woi cuin-
ga aiwa tyhjät owat
caicki Ihmiset / Sela.
14 Cuuldch minun ru-

couxen HErra/ jaym-
märrä minun parcun/
jaalä waickene minun
fyyneldeni tähden: silläMinä olen muucalai-
nen ja asuwainen si»
nun cansas / nijncuin
taicki minun Isani.
15 iuowu mtnusta/etta
minä wircoisin/ennen
cuin minä menen pois/
jaen sille täsä ole.

4<l. pftlmi.
Davidin Psalmi edellä:

weifattopa.

hcmensminun tygöni/
Mhän cuuldeli minun
parcum.
slc>hän wtti minunvlos sijtä hirmuisesta ,haudasta / ja pascaise-
st" logasta/ ja asettimmun jalcant calliol-le/ja hallidze minunkäymiseni. >

NIIN suuhuni vden wcie
sun/kijttämän meidän
lumalatam.Sitä saa-
wat monda nähdä / ja
pelkäwät HErra/ ja
toiwowal häneen.
5 ?Muas on/joca pa-
ne vscalluxens HEr-
raan/ja ei käännä yl-
peittentygö/ ja jotca
lvalhellawaeldawac.

- 6 HErra mimm Iu-
- malan/ suuret owat
/sinun ihmes ja ajatu-
lres/jotcas meille osotati ei ole mitä» sinunwcr-

- tas/minä ilmoitan nij-
tä/ja sanon waicka he

, owat epälucuisct.
/Vhrija ruocauhriei

i sinulle kelpa/ waan
i corwat sinä minulle a-
/watsit/et sinä tahdo
poltto vhtta elisyndi«
uhrla.

, 8 Silloinminä sanoin:'caozo/ minä tulen/
, Naamatus on minusta
' kirjoitettu. Sinun tah-
tos/ minun Jumalan/
teenminä mielelläni/ia
sinun iafis on minun ,
sydämesäni.
9 Minä saarnan si- '
nun w,mhurscauttas,suuresa seuracunnasa/
cadzo/en minä anna
tukita suutani/ HErra
sinta sen tiedät,
iv En minä sala wan-

37Psältarl
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hurscautlaslisyoämcsä-,
ni minä puhun sinun/
totuudestas ja autuu-
stas /en minä peitä si-
nun laupluttas ja wa-
cuttas/ suuresa seura'«unnasa.
ii Multa jlnaHCrra/älä käännä laitpmtcas
Minusta pois/ sinun
laupiudes ja wacudes
aina minua warjelcon.

,HErra olcon, corWlcktjteity.rulrny,

17 Minä olen fZyh»j„
waiwainen / muin
HCrra sure mlnune.
desäni/ sinä olet m.-
minun auttajan jam- »

pahtajan/ menun lu<
malanälä wmvy.

4 l. psalmi.
I.D«vld,N PftlM! Mläweisattapa.

12 Sillä lukemattomat on joco
waiwat owat minun!M» köyhä holho/hm
dini omat minun otta»
netkijnl/ntjnetteniNi-
nä näh»ä taida/ he o-
wat vsiammat cuin
hiuret pääsän//ja mi-
nun sydämen on mi-nusa waipuwunut.
l; Kelwotcon se sinulle
HErra/ettäs minun
wapadat/riennä HEr-ra minua auttaman.
t 4 Häwetkön ja caicki
pllcäri tulcön/ jotta
minun sieluani wäijy-
wät hucataxens/ pa«
laitcon tacaperm ja
häpiään tulcon/ jwtta
minulle paha suomat.
!5 Hämmästykön hei-dän häpiäsäns/ jotca
Minua pirittäwät.
16 Iloitta» ja riem-
multcan caicki/ jotca
sinua edziwät/ja jotca
sinun autuuttas raca-
ftawat:>Sanocgnaina;

däHErraautta pah<!<,
na päimänä,
;HErra kätke hänen j,,
pitä hänm tlätvänä/
tttä hän menesty MM»
pälle M ei hyljälM
däwihollistens käsij».

dätamtwuotesan s/si-
nä autat.hänencailest»sairaudestans.. !
5 Miuä sanoin:HEr<
ra ole minnlle armolla
nen / paranna minun
sielun:Sillä minä tein
syndia sinua wastan.
6 Minun wihölliscnl

> puhuit pahoja min»«
, wastan.Cosca hän cuo»
le? Ia hänen nimeni

!cadoune ?

/Ia cutn he tuleM!
- caozeleman/ nijnel b«
'tee sitä sydämeD/
> waan jotakin edziwaljotahelaittaG/nPhl
l in«



Psaltari. zy
nienewat pois ja sitä"
panettlewat.
8 Caicki jotca minua
wchawat/cuiscutelewat
teskenäns minua wa-
sian/ ja ajattelerpat
paha minua wastan'
y He owat päättänet
minusta coiranparin:cpsca hän maca/ uljn
ei hän nouse jällens.
10 Niin myös minun
ystäwan johonminä v-
stalsin / joca soi mi-
nun leipäni/ se tallais
minun jalcains ala.
n Multasina HErra
ote minulle arinölline/
ja autta minua/ nljn
minä sen heille costan.

Eijtä minä ymär-
ran ettäs suot minulle
hywä/ ctfti minun wi-
hollistni saa kerscata
Minusta.
15Mutta minua sinä
holhot mjnun wiatto-
mudeni tähnen/ jvase-
tat minun caswos eteen
ijancaickisest,

Jumala/
yancaickisest yancaicki-
scen/Amen.

42.psalmi.
!. C°ral»l lasten opetus

Edellawtis,ttai>«.
peura

tuoretta
"ttm/ nijn minun si-

l«n himoidze sinualu.mala.
; Minun sielun jan»

' Jumalala/sitäeläwä-
tä I^umalata/sitä elä.

' lväta lulyalatt»: Co-
sta minä tulen" Juma-lan easwo näkewan?
4 Minun kyyneleni o-
wat minun ruocant
päiwälläja yöllä/että
jocapäilvä minulle sa-
notan :Cusa nyt on si-
nun lumalcks?
5 Cosca minä näitä
muistelen / nyn minä
»vuodatan tzlotz minun
sydämenitdzesäni:Sil«
a minä menisin mie-
lelläni joucon eansa/
ja waellaisin heidän

' cansanslumalanhuo»
neseen/ ihastuxella/ ja

> kijtoxella / sen jouconseasa / jotea juhla
> pitawät.
6Mitäsm«rehdit mi-

' nun sielun/ jaolet ntjn
l lewotoin
wa Jumalan: Sillä
minä M,lä nytkin hän-)äkijtän/että hän mi-
nua autta hänen ca-
wollans..

? Minun Jumalan/
! minun sielu on murhei

minusa/stntähde
> minä muistan finu sij-

i nä maasa Jordanin ja
, Hermonin tykönä/sill»
wähälläwuortlla.



4.0 Dapldin
»Einunwirtas pau-
hawat cowin/nyne«ä,
yxi sywyspauhatäsä/
ja loinen sywys sielä
la/ cäicki sinun we<,
silaincs ja aldos
wätminun ylidzenl. <>

9Päiwällä tzn HEr-l
ra luwannuc hänen >
hywydens/ja yöllä mi- t
nä hänelle weisan/jal
rucoilcn minuy elämä- t
ni lumalata,
lc> Minä sanon juma- t
lalle minnn calliolleni: i
Mixis olet minun
hoitanut? Mixi minäii
käyn nr>n murhesani?«osca minun wiholli-
sini minua ahdista?
i' Se on nyncuin
murha minunluisani/
että minun »vihollisenihäwaisewät minua/,
coscahe jocapäiwä sa-<
sanoivatminulle: cusa
nytonsinunlumalas?
i! Mitäs murhedit mi-
nun sielun/ jaolet mi-nusa nyn lewotoin?
Turwa Jumalaan:
Lilla minä wielä nyt-
kin hänl)ä kytän/että

on minun caswoni
ja minun Ju-malan.

43. Psalmi.
lUomldze minua
ilumala/ ja rat-

caise minun asian/ar-
Motoinda Canssn >««>

'stan/ja päästä minu»
wääristä jacawaloistq
ihmisistä.
> Sillä sinä olet mi-
lnun wätcwydeni In.
mala/mixis syöxat mi-
nunpois? Mixis »

nun annat murhestnl
kändä/coscawihollimn
minuaahdista ?

z iähetä walkeudesj»
totudes minua saatto-
man/ja tuoman sinun
pyhän wuores tygi/
iasinunasumisestM
4la minä fawW
Jumalan Marin ty>
gö/ sen JomalantB
joca minun ilon jaije-
mii on/)a sinnalnm-
laCa noetessakyttäiH
minun Jumalan.
5 Mitäs murhedjtmi-

sielun/ ja olefmi<nusa nijn lemocoln!
turwalumalaan:Eil-
laminä wiela nyttin
handä kytän/että hm
on minun caswoniapu/
ja minun lumalai»

44. psalmi.
2. Corobn lasten o?«u!

edell»weis<itt<!P«
me A

cuullet/meidän Isä»
owat meille luttellcl/
Mitäsheidän MMs



ja muine tehnyt olet,

z Sinä olet ajanu?
pacanat poiskädelläs.
mutta ntzcä sinä olce
istuttanut jällcns/ sinä
olet Cansftt cadotta-
nut/ mutta nijtäsina
olet leivittänyt/
4 Sillä ei he ole mic-
callans sitä maata o-
mistanet/ ja heidän
käsiwartens ei ole aut-
tanutheitä/ ivaan si-
nun oikia fatcs/sinun
läsiwartes /ja sinun
laswos walfeus / silläsinä mielistyit heihin.
5 Jumala sinä olet mi-
nun
<ipua Jacobille lup!it,
§Sitiun caultas me
pihollisem paiscam
maahan/sinun nimc-
säs me tallan, meidän
wastam carcajac.
7 Sillä en minä lu ota
minun joudzcni/jami-
nun mieckan ei autaminua.
8 Mutta sinä. autatmeitä meidän wiholii-siliam/ ja saatat nijtä
hapiaän/ jotta meitä

> wchawat.
9 Jumalasta me
ftam jocapäiwä / ja
iljtam sinun nimcsyancaickisest/Sela.
w Miris nyt sysin

! «ctta pois/j« häwä>

Psallari. 4,
set memi/ja'ct lähde
ncidänjouckom cansa?
ii Cina palautat mei--
.'ä wihollistcm edcsä/
ttä ne raatciisit mei»

cä> joten wch.iwat
meitä. ,
n Sinä annat meitä
syötä nyneuin lambai-
ta/ja haiotat meitä
pacanain sceaan.
i; Sinä myit Cans-sas ilman him:ata/ja
et mitan fijtä ottanut.
14. Sinä panet meitä
häpiäxi meidän läsnä.
asuwaWem/pilcarija
nauruxi/lotck meidän
ymbärillam owat.
16 Sinä teet meitä s««
nanlascuxi pacanain
seas/ ja ctti CanssatIwäändclcwät paätäns
meidäntätzer». '

17 locäpanvä on mi«
! nun häwastyjlen mi«
mm edcsäni/ ja»ijnun

, l,aswon on tay,äns
häpiätä.
117 Että minun Mä
pilckuretta jalaittain

i cuuleman/ja »viholliset
i ja tylyt cosiajat näke»
mau,

-18 Nämat caicki owat
, tulletmeidän päallem/
! jaen me scntähden ole
sinua Unhottanct/enga
sinun lyttos

meidän fi)dä-
«e»



»nen tacaperjn men-
nyt/ estä meidän käy-
mistm poikennut sinun

<>.; «20 Ettäs mecta nnn
lott nc«)Drakcmseas/
,a meica peität puney-

,.. ,

21 Jos, me ollsim me,-
dZn lumalam mmen
»nhottanet/iawe«dc>nkätem nostanet wieral-

Ie Jämalalle.
ll Sen Jumala edzi-
kän/waanhänidze tie-
tä meidän sydämen
Man.>»YM.Sillä sinun tähtes
furmatan mejocapäi-
ivs/ja luetan teutaxt
'ehtäwäri lambaxi.
5 Hera HErra/ Mixis
Mcat? Walwo /ja
M meitä sysä pois
aicketickan.
l;Miris peität caswos
Za vilhodat meidän
:»dollsudtm ja ahdi-
mren.
l 6 sillä meidän sie-
lum on painettu alas
aahan asti/ meidän
oadzam rippu maasa,
7 Nouse/auta meitä/
a lunasta meitä sinuu
»upiudes tähden.

PMwiMsrsiamen opetus

l«Mb« tdMweM«apa.
jMlnun sydäinen

caunin
laulun/ minä weisanCumngasta/minun f«.lcn y„
j^nkyni.
Sinäolet caunein <h°lasten stasa/su°,

loiset owat sinunhuu.
les/ stntähöen sinua
Jumala sinua tzancaicNstst.
4 Pane miecta wyöl°
les/sinä Sangan/ja

, caunista idzes cuun»
' nialisesta.
5 Menestyfön sinun
caunludes/ajatotuden
parhaxi/pitämän ra»
dollisi oikeudesa / nh»
sinun olkiakatts ihmel»lisiä olotta.

, 6 Teräwät pluat sinun
'nuoles/ että LanMnuoles/ että Cansjat
langewatetees mahan/
Cuningan wiholltstenfestellä.
? Jumala sinunistui»

' mes pysy aina ja ijan-
caickistst/ sinun wal«
dacundas waldicka o»
hurscas waldicka»
8 Sinäracastatwan,
hurscautta/ ja wW
jumalatoinda meno,/
stntähöen on lumM
sin»w lumsslG sinu»

42 Davidin.



IvMllut ilon öljyllä/
enä cnin sinun osa-
melies.
y Sinun waattes 0-

watsula Mirham/A^
locsjo Ma/toscas
Elephandin luisesi tu-
astas lähdet/ minusta
he ilauttawat sinun.
10 Sinun caunisture-
sas käymät Kuninga-
sten tyttäret morsian
seiso Malla kädelläs/
sulascalimas cullas.
11 Cuule tytär/ cadzo/
jacallistacorwas/ vn<
,hodc,Canssasjalsas
huone.
« Nyn Cuningas saa
halun sinun cauniu-
les': Sillä hän on si-
nun HErras ja si-
nun vM cu-
Mrtaman.
iz Tyrin tyttären pita
wyös sijhen lahjoncns
lulemä/rickatCanssoispitä sinun edesäs ru-
«oileman»
14 Cuningan lytar on
coconas sisäl-d« ? hän on cullatsts
waattes puetettu.
!5 Hän wiedänmonel-'
Ia mutcalla cudotuis,
waateis Cuningan ty-,
M ja nuoret neidzet,

MdaseVawat/t.uo«

dan sinun tygos.
,6 Ne wiedän ilolla aj
riemulla/ ja menewat
Cuningan tupan.
17 Sinun Isäis siaa«
pitä sinnn lapsia saa-
man / jotcas astiat
päämiehiri laitteen
mailmaan'
>8 Minä mustan si°
mm nimes sucucunna-

, sta nijn sucucundaan.
, Sentähden pita Cans-
M sinuakijttämän/ai-
na ja ijancaickisest. .

46. Psalmi.
iCoranlaftenwtisu/nUV^»Udest/

s«tt«p««

DiVmM o» mei»
kWoän turwam ja
wäken »oem/ joca on ,
sowelias apu tusiisa.

Sentahden .en me
pelkä/M wzelä mail-
ma huckuis/ jawuoret
kcstelle merta wajoisit
4 Waicka wielä meri >
pauhaie/ ja lamedis/
ntjn että sijtä
sta mäet lukistuisil/
Eela.
5 Cultengin on Ju-
malan Caupuugi iha«
na wirtoinens/ josil
corkeimman pyhät a-
sumistt ewat

6 lu,
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44 Davidin.
-6 Jumala on
lytonäns/ sentähden se,
kyllä pysy/ Jumala
«utta handä warahin.
7 Patanainpitä häm-
mästymän ja walda-
cunnat langeman/ja
maa' hucku costa hänsnens an da.
8 HErra Zebaoch on^
meidän canstun/ la-
tobin Jumalaon mei-
dän tukem/ Sela.
.y Tulcalja cadzocat!
HErran tecoia/joca
maan päällä sencal-
taistt häwityxet tefe. l
lalocahallidzt sodat
cains mailmas/ joca
joudzen särke ja ricko
fechät/jarattattulesal
polta, >
ii iacatcatjatundecat,
minua lumalaxi/nä olen woittawa cun-,
ntan p«nanmn seas/
ia minä yletän maan
päällä.
12 HErraZebaoth on
tneidäi, cansam / Ia-
robtn Jumala on mei-
dän tutem Sela.
47. psalmi,

lastewPsulmiedeuä«.«is«ttapa.
NbAickiCanssat pau-
Vcuttacat kasiän/
a lhastucatlumalalle/
loisella änellä.
z SlllaHErrataicketn

, corkcm on lMimnmn/
Cuninaas coco

lmaan paalia.
, 4 Hän waali Canssat
, meihan alam /ja pss-
canat meidän jalcaim/
ala.
5 Han «,lidze meille
meidänpMmiscm/la-
cobin eunntan/ jota
häu racasta/ Scla.
6 Jumala astui cha-
stuxe/laylös/ja HEr-
ra helistlvällä Basu-
nalla.
7 Weisatcat/ weiftt»
cat Jumalala/ weisot»

! cat/ weisatcnt meidän
Cuningillem.
8 EiUa Jumala on
cocomaanCuningas/
weisattat hänelle «i-
-tawast.
y Jumala on paca-
noitten Cuninaas/Iu-

' mala istu pyhasä istui-
, mesans.
10 Canssain päämiehet
owat <ocondunet Ab-
rahamin Jumalan
Canssamtygb :Eillä/
Jumala on sangen
corgotettu kilpcin ty-
köna maan panlla,

48.psalmi.,
1.C,'al)U lastenPsolMweisu.

°"

yW,ja fangc kijtttäpa
meldan jumalamC"U'

pun-



Psaltari. 4?
punaisi,/ hänen py-
hällä wuorellans.
zZioninwuononnijn
luin caunis wesa/coco
mann turwa / pohjan
puolella on suuren
Langan Caupunqi.
4 humala on tlittawa
hä»en huonesans / sitä
wajrclcman.

Sillä cadzo/Cunin
la' owat coonuct/ ja
ynnä mmit vyidze.
6 ihmettelitcosca he
lälnän näit/hämMä-
M/jacukiMn.. .

7 Napistiis on heidänsiellä käsittänyt ja ah-distusnljncuin synnyt-
lärciiscn,
8 Sinä särjet hahdetitä, tuulella.
y Nljncuin me cuu-
limma/nljn me sen uä-
«mnie/HEttan Z:ba-

mei-
dänImnalanCaupun-
gift Inmala sen wah-
wtstaijanckaiklsest/sela.
w Jumala me odoc-
Mlme sinun hywyt-
täs/sinun Templijas.
n. Jumala/ nijncuin
sinun „imes on/ niin >
wyös on sinunkijtoxes
h»Mnmailmanären/!>!"m oltia fätes on

w wanhursca-
nßiewitcanZionin!

wuori/jaludantyttä»
ret iloitcan / sinun oi-
keudes tähden,

l iz Mengät Zionin ym-
päri ja pljrittäkät
hända / lukecat hänen
tornins.
14 Turwatcat hänen
wahwuteens / ja cyr-
gottacat hänen hiw-
nens/ mainitta tuilei

> maisille sucucunnille.
if Silla tämä Juma-
la on Meidän Juma-
l iu / aina ja ljancki-
stst/haij jöhoatta mcit»
cuoieman asti.

l Colawlasten Psalmiedelllweisattap».
W^V>llcattatäcaic-

otta-
cac corwyn caicki jotta
rällä ajalla elätte<
, Sekä yhteineii Calis-
sa/erlä herrat/sekaric-
katetta köyhät/yxi toi-
sens cansa.
4 Minun suun puhu
caicawast/ja Minun sy-
nämen sano ymmar-
rnxen.
5 Minä tahdon cuull<l
hywän sattaolascun/ja
cauntn tapauxen can-
deleilla soitta.
) Mixtminäpelläisin
pahoina paiwinä/co-sca minun sortajampa.
hat tegot kaywät mi-
nua umbari. 7.10ca



. 7 Jotca luottamat ta»
waroihins/ja suurcst
kersawat rtckaudesane.
8, Ei welikän taida ke-
lan limasta/ eikä Ju-
malalle ketän ftwita,
a Sillä heidän sieluns

on ylön cal.
että se M te-
yancaickistst.

ia Naicka hän myös
w'iMcauwaneläis/ja

, zi nakls hauta,
n..Sillä cuitengin
nähdän sen muotoiset
taitawat cuolewan/
nyn ikänäns cuin tyh-
mät jahullut catomat/
ja täyty muille jälta
heidäntawarans-
n lasijtekin he ajat-
telemat heidän huo-
nens pysymän ijan-
laickisest/ ja cotone

, Augusta suucuun/ ja
' heidän nimens mui-
? sietäisin maan päällä.
' lz Waan ei ihminen
< taida/pysy cunniasa/
- mutta loppu nyncnin

! eläimetkin.
, 14 Tämä hetdä» tiens

insulahullmis/cmten.
> gin heidän sucuns sitä
, Suullans tyttäwät/
! Sela.

,;Hemacawathclwe-
tis nijncuin lambat/
luolema heitä calua/

! «»«<» hurstat sangen

pianhallidzewashW/
ja heidän öyckäyrens
pitähuckumat/jahei,
dciu täyty jäädä hel«
wetltjn.
16Mutta Jumala M.
tengin wapadh',,? mi<
nun sieluni hilwelln
wallasia sillä lhäncn»

i 17 Ala silä totlele co-
> sca jocu rikastu, eli jos
hänen huonens cunn«

> suurexi tule.
tiBSilläcostahänc«o'
'le/ei hänmitänmy^
- täns wie/ eikä hänen
cunnlans mene hänl»i canfans alas. '

19 Waan hanvscM
' tähän hywään elämän
°ja kijtä sitä/

'wiäsaatta.
'!o Nijn he mmeM

- Isäins perä» ja
> ikänäns walkeutt
>!i SMlosiaihmincn
Sn lunniasi»/ja ci ck

! ymmärrnst/ nyn h«>>
mee tälda cuin elauml,

5O. psalmi.
. l. Asssphin Ps» n<.

I«!,MHwäkewa/ p
-cudzu mailma»
/ mast Auringon loit»'
/ siasta NM laskem!,"
>ast,



Mltari. 4?1
Tlockstakciyylösfir-l
~,s Jumalan paiste, i
z Meidän Jumalan, e
tule ja ei waickene/cu-,
uitiawatnen tuli käy l
hänen edelläns/jaha-l
ncn ymbärilläns suu- <
cj llma. , l

4 Hän cudzu taiwan,
jamaan/duomitaxenss

,<,nnenClinssans. i
minulle

nun pyhäni/jotcallj-,
tosta enämmän pitä-'
wät cuin vhrista.
« Ia taiwat pitä ha-1
n« wanhurscauttas i
ilmoittaman/
»M on Dnommi/<
Seta. ,
7 Cuule minunlCans-
san/ anna minun pn-,
hu«/Israel anna,mi-'
nun sinun seasas todi-,
sk minä Inmala/ o-,
len sinun lumalas.
8 Sinun vhreisias en,
minä sinua nuhtele :,

Sillä sinun poltouhris'
ovat alati minun ede-,
sälli. ,
9 En minä ota härkiä,
sinunhuonestas/ engä
«»»lita nawetostas. ,-n SiliäcMimedzan,

.elciimet owat minun/
mäijlla jotca

»tulMnin käywät ,
« Minä tunnen cai- ,,lil!!>NUtW»ottNpM

la/ caickinaistt »cd?j

medzäs owat minun i
edesani.
12 minäison/en «
minä sitä sannissinul»
le: Sillä maan Mi '
on minun/ja catcti mi«"
täsijnäon. » -

i; luuletcos
syömän härjä« liha/
elicka canristen wertss '

juomam ' <

17 Vhra JumalallekijtosMt/ ja max<»
yliminäiselle l.upa«
uxcs.>5 Ia rucoile minua
hadnsas/ njjn minä au« ,<
tan sinua ja sinunpitä !
cnnnoidzeman minua.
16 Mu«a lumalatto-»
malle sano Jumala:
Mixis ilmoitat minun» i
oitcuxiani ja otat mi» !
minun lijttoni smilles?
17 EttäsCuitengin cu<
irtusta wihati ja hcitäl
minun sananita<as.
18 Eoscae warcan nse«

hänen can«
sans/ ja pidät yhtä

>

huortntcftäin cansa.
16 Sinun suus salli»sinä paha puhua ia si«
nuntielcssaatlaptto,
sta matcan.
20 Sinä istutj ja pu-
hut'weljeswastansinä
panettelet äitis Poica. ,



48 .. Davidin
ilNaiiäs teet jäminä,
olenwait/ nijns luulet,
että minä olen sinun
wertaises.M ittaminä
rangaisen sinua/ja ase-
tan näitä si!MätS eteen.
2! Pmmärtäkät sijs
näitä/' tejotca lu-
lchllan unhotatte/et-
ten minä temmais jö-
'scus pois/ ja ei ölis
«»ämdi wapahtala:
23 löc.l kytösin vhra/se ylistä mmua/ja sijnä
dnft tie/että minä
osotan hänelle Juma-
lan autuuden..
. 51. Pstlmi

Että sinä olisi: c^i
,sanasas/ ja puhd,ilcoscas duomidzet,
7 Cadzo/ minä eli
syndijest siemenesi
dynyt/ja minun ä
on synnisä minun
tänyt.
BCadzo/ sinä hal,
toiulta/joca salau;

julistit sM
taidon minulle.
9 Puhdista minu!,^
sopilla//ttä Minä pch'
distusin'/ pese min»»/
että niinä lumiwalk
ri tulisin.
in Anna minun cuM

Damdlu Psaoni edell»-ilojariemua/ että
weiftttopa. Costaphet,Natha,l tuli hänen

Batl, O:b<»,i tygo
läh,iyt «,li,

ole mi-armollinen
sinua hywydes tähden
ja pyhi pois minun
syndlni suuren laupiu-
des tähden
4 Pese minua hywäs
minunpahasia legosta-
ni/ puhdista minua
Minun synnistäni.
-5 Slllä millä tunnen
pahat teconi/ja minun
snndinj owat aina mi-syndinj owat aina mi-
nun edesäni'
6 Sinua ainoata wa-
sian minä syudiä
ja pahasti tein
«desäs.

luut/ jotcaS särfe,
M , ihastuisit.
" P"ta t"stvos >,

iun synmstanl/ia p,^
pois caicki minun p«-
hat tecönii
ii Jumala wö min
puhdas sydän/ja an
na ttlinulle vsi wch«
hengh

.

t« Ala httta mM»
pois caswos edestä/j«
ala «Hulda ota po6
sinun pyhä hengec
14 Wahwista mi
taas awullas? jaM!wäkewällä hengellä 1»
fe minua.
15Sillä minä t<W>
määrille opetta jM
ties että syndistttiHi
palajaisit. i6^W



Peistä minua; we-
cen wiZoista/ Juma-
la/ joca minun autu»
>em Jumalaolet/että
minun kielen ferscais
sinunwanhurscauttas.
i/AmHErrannnun
iuuleni/ että minun
uunjllmoitais sinun
ijtores.
iz Sillä ei sinulle vhri
muutoin minä sen
mielellanl «nnai-
!»/ jaei polto uhri
inulle ensingän kelpa

MK felpawat/ owat
nuchelinen hengi/ah-
Hettua j« särjettyä
yl>«,dä et sinä lu-
noln hyljä.
HTeeZlonille hywästt
mmi armos jälfen/,
ckenna lerusalmin!
Aiuril.
i Silloin sinulle kel-,
>m,t wanhurscauden >'hritpoltoiihritjacmc-,
mistt vhrit silloin si-,mn Altartlles härkiä,
'W<m, ,

s2. psalmi
."««idin opetus ellei.-,
wMtapa, cosc«Edo<,"!D«g tulila sanoiMl>ll<:Da»id»ntul-

<« Abimeleichin !huoneften. iMms terscatsinä^
«>wakewä / ettäs,
wivsshingota? Et-i<

- ta cuitengin Jumalan-lNupiuswieläjocapäi-
pysy.

i z Sinun kielsi ongi
»wahingota/ ja leicka

, wnlhellans nyncuin
l teraiva partaweidzi.
>4 Sinä puhut pikem-

> minpaha cuin hywä/
ja»valhetta cuinoikeus

i ta/ Sela<
5 Sinä puhut mielel-
las caickia mitä cadotu-
ren sohimat/määrälläkielellä.
6 Sentähdben Jumalasärfe sinun aima coco-
nans/ja murcndasinii
ja majasta tema sinua
vlos^/ja häwitta sinun
eläwiten maaloa/Sela
/Wanhurscat näkemätsen ja pelkawät janau-
ramat händä.
8 Cadzo/ tämä on se
mies/joca ci pitäny
Jumalala! hänen tnr-
wanans/ waanvscalstsnuren rickauteens ja
oliwäkcirä wahingom
tekemän.
9 Mutta
nyncuin hedelmällinen
öljypuulumala» huo-
nesa/ minä ustallan
Jumalan laupiuteen/
aina jaijanckatckisest.
io Minä fijtän sinuaijanckisest/ettäs sen teit
jaminä odomn sinnm2 nlmes



nlmcs:SM sinun py-"
häs ilo ?.; >'-t siM.
i.D»uidl„ opetus, Chuo-
«tzellaw ispttapa//Ma'

helathin p»«U»
sanomat
,̂!

Jumalala oleckan /

ei he mitan kelpa
ja owat ilkeys hei-

dän menoisans/ ei
ole yrikän joca hywä
tele.
; Jumala cadzoi tai-
wast ihmisten lapsia/
että hannäkisjosjmu
olis ymntärtäwäinen/
joca Jumalalaedzis. ,
4 Mutta he owatcaic-,
ki wilpistellet/ ja caicki
.owat kelwottomat / ei

-'ole yMn joca hyM
teke/ ei ainoahan.
5 Eiköst pahantekiat
sttä huomaidze lotca
minun Canssani soy-
wat/ idziäns rawita/
waan « he rucoile

6 Sillähepelfaisitiu,
sa ei mitäa Heljättäpä
ollut: Silla Jumala
hajoita waatiwaisten
luut/sinä hawaisct hei-
tä ettälumalakincad-
zo heitä ylön.
7 ÖijosaputulisZio-
nist Israelille /jalu.
mala hänen sangitun

Canssans paoD
nijn Jacob tloiiP
Israel riemuidzii,

s 4 PsalNl!
veleillä edellaweis,
2.Cvscalivhe!tk2.CvscallvheitUilKnoititSaulill!!

vi00!ll»MMY!l!)l«
tykonim.

mini»
sinmmclläs/ja saata R

le oikeus sinun «

las.
4 Jumala cmck
nunrucouxen/o!<!

minun ft
5 Sillä corjat co,
minua wastan/j,
kiwallaiset wöj
minun sieluam/jl
pidä Jumalat»!
mäins edes/ S<
6 Cadzos/lumol

' ta minua/ ja H
tuke minun sielm
/Häncostaminm
hollisteni pahuVmj
jota ne sinun m
dellas.
8 Nijnmtnä»
läni sinulle vbtt,
kytän HErrasiu!
miäs/ joca nuii
on

, 9Slclz<istä pela!
lnuncamstahnd«

50 Davibi'»



.'Tta minun silmä ni,

iloidzisit minun wi-
hoAsiani.

: Davidin opetus edel-
Uwttsattapa / ean

deleilla.

MsVmala cuule mi-
<Mnun rucouxen/jn
äl>,peitä sinulisminun
rucoturent edestä,
z Lm minusta waari ja
cuuldele minua / että,
minä surkiast walitc.,
rucourisani/ ja par-
gun.
4Ettawihollinennyn,
hum«/ja jumalaloinah!Sillä he tahto-w«t minua

owat minulle,
ftngmwihaiset.
5Minun sydämen wa-,p>se minusa/ ja cliole-,mm pelco tule mi-,
nulle.
6 Pelco ja.
luli minun päälleni/i,
j«cssiihistussatttujmi-,',
nun.
7 Nmä sanoin: Jo!sta minulla olisit stj«!
lVttntzncuin Mettisellä/,,««a minä
jostus lewäijm. !,
i Cabzo/ nijn mlnä,
Mwns pakenisin/ja

Psaltari 511
olisincorwcsa Sela. '
c> minäriennäcsin/että !
minä pääsisin sijtä
tuulen puuscasta ja
tu,ulft paasia,
ta Srcoita HErra ja
turmele heidän kielens:
Sillä minä näenwää- '
ryden ja rijdanCau'-
pungisa. - ,
ii Ne käywat päiwällä
jayöllä ymhäri heivä«
muunns/sijnä on wai-
wa ja työ.
«Wäärys siellä hal- l
lidze/ walhe ja petos
ci luowu heidän pol-
guildans.
iz Jos minun »vihol-
lisen hawäisis minua/
kyllä minä sitä kärsi-
sin ja jos minun ca-
dehtian minua äikisie-
lis/nijn minä lymysin
hmenedestäns.
14 Waan nyt sinä
olet minun cmnpn-
nih/ minun haldinn
minun tuttawan.
15, Mc cuin ystäwql-

toinen toisemme,eansa olim testenäm/
me waellaisim ynnä

huonesa.
i6Riendäköncuolema

i heidän päällens/ ja
!mengän elämänä alas
chelwetin / sula pa-
huus on heidän jou-
,cosans."stz '7 Mut.



5! Davidin,
,? Mutta minä huu-
danlumalata/jaHEn
ia autla minua.
18 Ehtona/amullaja
puolipäiwänä minä
»valitan ja itken/ ja
ntjn hän cuule minun
äneni.
19 Hän» lunasta mi-
nun sieluniutM jotta
sotiM minuawastan/
jaMtta hänelle rau-
han/waicka minulla on
monda »vihollista.
2olllmalasitä cuulcon
ja heitä nöyryttäkön/
joca alati pysi) / Sela.
21 Sillä et he paranna
heitäns/ eikä pclkä lu-malata.

nen rauhallistens pääl-
le/ ja rywawat hänen
lijtons.
2; Heidän suuns on
liuckambi cuin woi/ ja
pitawäc cuitengin so-
dan »nielesäns/heidänsanans owat silemmät
luin ölly/ jaoivat cui-
tengin patjat miecat.
24 Heitä sinun suurus
HErran päälle/ hän
sinust murheti/ jaei
hän salit mnnhurscanollaculkianaijancaicki-
stst.
25 Mutta sinä Juma-
la ftöxet heitä sii-hen sywään IUFp»

° pan / murhaw'!!.-
'pettäjät ei tule vu
iikäns/ waan mmm

> won sinuun.
l 5<5. Psalmi.
lpnie mykast mm,l!
muu«laisten seas/ c«

, Philisterit käsitit hin«n G«this
' ole «

,Cilla ihmiset talM<sulloa minua alae/jl
, capäiwä he sotim/z
' ahdistamat minu«,
,; Minun wiholP
, sullowat minua chjocapaiwä: Sillä m
ni soti ylpiast mm!

- wastan.
>nijn minä lM
sinuun.

>; Minä ylistän "

> malan sanan/ limq
laan mins toiwon/i!

, cn pelkä mitälih!»»
! nulle tefis.
6 locapäiwa he N
minun sananimani»
lcwät/caickiheidönl
latuxens owat «l
wahinhoittaxcns
8 He pitäwät
wäyywat / ja o!«»
minun candäpD
waartn/cuinaah«s
nun sieluni 7asit«A

! 8 Mitä he?cha «!



vat/ ppa se on an-
Mu anderi/Jumala
stncaldaisia chmisiä ssyisiin alas tlman s
armoita. <

y iue minun paconi/ cpane minun kyneleni 5
leilys/ sinä heitä luet -
ilman epailemätä. >
ic, Silloin pitä minun«
wiholliseni pakeneman l
t«caperin/costa minä>
huudan/
huomaidzen/ ettäs

' «un Jumalan olet.
n Minä ylistän Iu- >
malansanan/minä
listan HErtan
»il Inmalaan minä
, toiwon/ ja en peltä
mjta ihminen minun
lekis?
iz Minä olen sinulle

-Jumala luwannut /

l tijta sinua.
'. 14 Sillä sinä olet pe-
, lastanut minun sieluni

- «olemasta / minun
langemisesta/

l eltä minä waellaisin
Jumalan!edesä./ elä-l witten walkeudes.
57. palmi.

jl Dnwidin cullaintn
lc«Mle edellaweisatta<
lp»/ettei hän hnckunut/
> «oicchän Gaulin evistä

pokeni luolaan.
«MVmala ole. mt-
-8 Anulle armollinen/

ole minulle armollinen
Sillä sinuun minun
sielun vscalda/ ja jinun
sijpcis marjon alla mi-
«H turman/ sijhen-
asti että paha käy o-
hidze.
z Minä huudan Iu«
malata /sitä caickein
corkeinda/ sitä luma-

wihi-
liäisydeni lohetta.4Hän lahctta taiwast/
jaautta minua minun
Upottajani pilcoista/
Sela/ lähättakön Ju-mala armons ja wacu-
dens.
5 Minämaacan sielu-
niniCansa leijonin se-
as/ihinisten lapset o«
wat liekit/heidän ham--
bans owat keihat ja
nuolet /ja heidän kie-
lens teräwä miecka.
6 Corgota tdzelislu-imala taiwanylidze/ja

l sinun cunnias caickecn
' mailmaan.
> 7 Wercon he lviritä»

' wät minun käymiseni
eteen/ ja painawat a-
lasminun sieluni/cuo-

«pan he caiwawat mi-
eteeni/jasijhcnhe

i idze langewat / Sela.
8 Walmis on minun
sydämen IVmala /

' walmis on minun sy-
E iij dä-

53PsiMri



54 Davidin
dämen/ weisaman ja
ktjtämän.
9 Hera Minun cunni»
an/ hera Psaltari ja
candelc/ warhatn mi-
nä heran.
ia HErra sinua minä
kytän Canssainseas/ja
weisan sinulle tytost
sucucunnisa.
n Sillä sinun lau«
piudes onnljn awara
cuin taiwas/jatotuu-
des nijn awaro cuin
pilwee laywät.
12 Corgota sinus lu-
mala tatwan ylidze/
jasinun cunntas caic-

keen mailinaan.
sB. Psalmi.

i. Davidin cullainen
cappale edellaweis»tta<

p»/ ettei h»n
huckmiut

the juuri
mykät/ ettet

te puhu sitä cuin oike-
us on/ ja duomidze
cuincohtuus on/te ih-
misten lapset?
2 Ia sulasi pahudcst
te teet waaryden maa-
cunnasa/ ja riennät
cohta/ käsillan wäki
wallandaan. ,
4 Nurjat owat Ju-
malattomat äitiuscoh-'
dufta/ walchtelial exy-,
wäl hamast attins!
cohdusta. ,

>,5 Heidän julmistuf
on nyncuin karmii

> julmistus/nijncuin
l cotn kyykärmen / j«!«,corwans tukidze.
6 Ettei hän

> lumojans
ijanjocahywästilu»
tja taita.
7 Jumala särje h»
dan hambans HM

lsuuhuns/ murem
HErmMoren iejom

! fyömähambat.
8 Heidän pitä st!»-
mannijncuinwuotW
wesi/ he nu»'
illlans/ mutta ne rk>/
kanduwat.
9 He huckuwat nft-cuiil näkincodat m>
kewat/janyncuinmi-
mon luoden cando/n
he AlmnZota näe.
iv Ennencuin hei>»!>
oriantappuran kypsy»
wät pensasans/ n>j>>

! pitä wihan hcitä tm«
renans rewäistmän
pois.
ii Wanhurscasiloidzecosca hän stncaltaise»
coston näke/ ja pese
jalcans jumalatta
Mn wereesä.
i! Ettäjocainensan«
Wanhurscas sen cui-
tegin nautidze/ettalu»
mala wielä on 'Juo'
mart mam piialle,fyPftl.



i-Daxidincullainencap:!
»«!<:( ettei bäu Husu>
nnt) costa Saul

llttama»/ saadaxens ihändä t«ppa. !,

Jumalan'
wihlHsistanl/ ja war-i'
jcie minua nijstä
hntäns asettamat mi-
nun wastant.
;Pelasta minuapa-,
hointcfilst/ ja
n«a murhamiehistä. !

hcwaijywäc minun
liiani/ wäkewät coco«!
wat heitäns »niuua!
wnstan / ilman syytä/,
ja ricosta,

5 He jnorcwat ilman
syytä ja walmistawat'
heitäns/noustcohtamä,
minua ja cadzoman.
6 Sinä HErra Ju-
mala 3ebaoch/ Israe-
lin Jumala/heräedzi-
mäu cacki pacanat/ älä
lemn heistä armaidze/
jotca sencaldaiset paa-
tunet pahanlekiät o-
Mt/ Sela.
7 Vlwocan taas ehto-
na nijncuin coirat/ sa-
motcan ymbari Cau-
pungin.
8 Cadzos/he puhuwat

festenens/miecatowat
heidän huulisans/cuca

j sen cuulis
y Mutta sinä HErra
naurestelet heitä/ ja
ipjlckat caickia p-aca-
noita
!i6 Heidän wäkewy-
!dens tähden minä tur-

han sinun:Sillä Ju-hala on minun warie-
luxen.
n Jumala osotta mit
nulle runsast hywy-
dens/ Jumala anda
lminuniloni nähdämi«
<nun wiholllsistant.
!i! M heitä tapa/
ettei minun Canssa»
jsitä vnohdais / mutta
hajota heitä wotmal-
las/ HErra mnidän
kilpem/' paista heitä
alas,
,4 Pyhi heitä pois wi-
hasas/pyhi heitä pois/
ettei hcolisickan/jaym<
märräts Jumalan o<
lewan Jacobin haldi-
ancaikesa mailmasa/

, Sela.
15 Vlwocan taas eh-
tona nyncuincoirat ja'
samotcan ymbärtCau-'
pungin.
i6?lnnss heidän juosta
sinne ja tänue ruan
tähden/ ja ulwocan
costa» ei he rawituxi

' tule.
Citij ?Mut«
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;6 - Dl
,7 Multa minäweisan,ci
sinun wakewydestas/le
jakersiä houmeneltain st
sinun hywyttäs: Siliät,
sinä olet minun war- ?

ftlurcn ja turmanmi- r
nun hädäsän. c
18 Minä weisansinul-l
le minun turwankytö- l
sta; Sillä sinä Iu->
mala olet minun wa- >

rjeluren ja minun ar- ,
mollinen Jumalan. !

<SQ. psalmi.
i.Dauidincullainenc»^
po le/ tdelläweisattapa/
cullaisest seppelin cuckai^sest/ opettaman: 2 Costa
hänoli sotinut Syrjä-

laisten cansaMesvpota-!
miafi/ia Zoban Syria-
lisien cansa.Costa loabpalqis ia loi suolalaros/caxitoisiakymmenda

tuhatta Etzomenä.
sinä cutn

lyckäiDpois
ja hajotit ja olit wihni-
«en / wahwista taas
meitä.
4 Sinä cuin maan lij-

! cultanut ja halaisnut
olet/ paranna hänen
racons / joca nijnhal-

' jennuton.
5 Sillä sinä olet sinun

I Canssalles cowutta o-
II sotanut / sinä juotit
l meitä wijnalla/«,ombi-
l stuarem.l 6 Mutta sinä annoit

cuitengin pklkäwDl»
-

,stit ylöH/etta he olisil
turwatut/ Sela. ,

7 Että sinun ystäich
wapadetuxi tulisil/nst
auta nyt oikialla
las/jacuuldele me««)
8 Jumala puhu häiil»

, Pyhasäns / sijta «ln«
iloidzen ja.jaanEich<>

- min ia mittanSuchol-
hinlaxon,
9 Gilcad on mmm/

.- minun onMannsse/E<,
/ phraim on minun pG

tvoima V m
paaruhtin!!»,

,/iQ Moab on min»,
EdyW

b ylidze heitän minä»

5/ nuu kcngani/ PhjW
se minuun ihastu.
ii Cuea! wie mi»
wahwaanCaupunginl
Cucalohdatta mW
haman Edomin?
i! Etkös Jumala Atee/joca meitä lyckH-
pois z Ia etpäs mm
vlos Jumala'mchän
sotawem cansa? z
iz Saata meille aW
tuscasa: Silla ihmWl
apu on turha.»
lumalasa me wäkcW«
tegot teemme / ja HÄ
talla alas lmeidän
hollisem.



Psaltärt. 57
plalnn

l. Davidin Psalmi edel
laweisattapa c«w

deltill»

WVuldele HErra
huulyn/

jaota waari minun
lucouMant.
z Täällä alhallamaan
päällä huudan minä
sinua/cosca minun sy-
dämen ahdistuxes on/
wie minua sijscorklalle
«lliolle.
4 Sillä sinä olet mi»
nunturwan/ wahwa
torni minun wihollt-
steni edes.
5 Minä «sim sinun
majasas hancaickisest/javscallansinnnsijpeis
ola/Sela.
«Sillä sinä Jumala
luulet minun lupaure-
ni/ ja maxat hywasti
nijlle jotta nimes
pelkäwät.
7 Sinä autat Cunin»
galle pitkän ijän/ että
häne wuotenS olisit su<
cucunnasta nyn sucu'
cundaa».
8 Ettähcalati isiuwa-na pysyisit Jumalan
«des/ osota hänelle hy-
«yttäja totutta/jotca
händäwarjelisit.z y Nyn mtna weisanWoft siuun nimeNee

mancaickisest/ marare-
ni minun lupaustani
palwä päiwäl^a.

62. Psalmi.
l. »«vidin Psalmi Jeeduchunln edeft/ edeU,

I»weisatt»p«.
MZlnun sielun o-

lumalata/joca minu»
autta.
; Sillä hän on minun
uscalluren / minun
apun/minun warjelu«
xen/ettei minua mikä»
vaha cukistais / ehkä

l cuinga suuri se olis.
4 Cuinga cauwan te
yhtä waijytte/ että te

l hcindä surmaisit/ nijn-
'cunjocucalllstuwasei-
'näjarankewa muuri.
5 He ajatielewat wai-

> woin cuinga he händH
° polkisit maahan/ ahke-
iroidzewat heitäns wal-
»hesa andawat hywiä
sanoja/waansydämt-

»säns he kiroilemat/
' Sela.
'6 Mutta minun sielu»
' odotta ainoastans Ju-
malala : Sillä hän on

- minun toiwon.
'/Hänonminnnvscal-
'luxcn/ minun apun )<»

i warjcluxen/ etten minä
langeis.

' 8 luMlas o» minun
v an



autuuden/ minun cun- l
nia» / minun wäke-<
toydcni callio/ minun,
turman on luma-<
lasi».
y Toiwotcat häneen l
aina rackat ihmiset/
wuodattacat teidän sy-
dämen hänen etcens/
Jumala on meidän
turwam/ Sela.
io Mutta ihmiset ei
«uitenZM mitan ole/ja
Sangarit myös puu-
tumat/ he painamat
wähemmän cuin ci mi-
tan/ nyn monda cuin
heitäon.

syteen ja mäkiwaldan
ölkat nhstä lucua pi-
täkö.
,! Jumala on yhden
lsanan puhunut/ sen o-
len

Jumala yxi-
näns wäkewä on.
i; Ia sinä HErrao-
Het armollinen/ ja ma-
!xat jocaidzn ausious
Mm.

65 pjälm.
I. Druidin Psalmi/ co?

lc»h»n oli Judon v

corwes.
sinä olet

lWi.uinnn Jumalan/

warhain millä sinm
cdzin/ sinua minun sie-
lun jano/minun lihon
HM sinua / carkich
)a cuiwasa maasa/j»-
ca wesitöin on.
', Siellä minä cadftn
sinua/smun Pyhästi/
että minä näkisin sinun
woimasialunnias.
4 Sillä sinun hywy-

on parembi mn
clämä/ minun huuleni

sinua.
' 5 Siellä minä mielel»
läni sinua cunliioitni-
sin minun ikäpäiwäm/

> ja minunkäteni nostW
' ylös sinun nimees.
! 6 Se olis minun sy°
dämeniilo ja riemu/
cosca mlnä kljtäisin si«
nuailoisella swllla.

, 7 Costa minä n>uote-
, stni lasien / nijn min»
muistan sinun/ cosc»

, minä heran/ nijn mini,
, puhun sinusta.
!8 SM sinä olet mi-
nun auttaM ja sinun
stjpeis warion «K
nnnakerstan.

' Mmun sielun npf»
' simifa/ sinun »lkm
tcs minun tuke.

t iv Mutta he edziwa!
/ nstniiu ft'
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luaul/ heidän täyty
ala mennä,

n Heidänpitämiecaan
langcman/ ia ketuille
osaxi tuleman.
2l Mutta Cuningas
iloidze Jumalasi,/ joca
hänen cauttauswanno
se lUnnioitetan: Sillä
w,ilhetteiiain suut pitä
luikiltainan.

<54. psaiml.
l Hawidin Psalmi edel

läweisattap».

Jumalaändäni
minun walitl.rcsant/
warjele minun elämän
siloa hirmuiselda. wi-
holliselda.Peitä minua pahain
eocouxiss/ pahanickiäin
kimbusta.
4 lotca heidän kie-
lens hiomat nyncuin
miccan/)otcaambuwat
heidän myrkyllisellä sa-
noillans nhncum nuo-
lilla.
; Että he salaisesi am-
buistt hurscasia / am-
buiwat händä ökisi/
ilman pelgvta.
6 He«wal ro kiat pa-
hoilla aiwoituMans/ja puhuwat cuingahe
MW multaisit/ ja

Psalt.Vi. fc)
»sanomat: Cuca taita
ne nähdä?

, ? He ajattelemat
nitta/ja sala sen pitä-
mät/ he omat pahan
olkiset/ja pitämät ca«
malat jonet.
8 Mutta Jumalaam-
bu heitä akisi/ntjnetla
heidän Pita kiwistä-
män.
y Heidän oma kielenS
pitä heitä langettaman
että jocainen «uin hei-
dän näke. häwäiseheitä.
tc? Ia caicki ihmiset
jotta sen näkemät/pitäsanoman: Sen on In»
mala tehnyt/ ja asiaid-
zeman sen oleman Ju-malan regon.
n Wanhurscat ?pita
HErrasa rtemuidze-
man/ jahäneen vscal-
daman/ja caicki hur-
stat syoamet ferscawatsijta.

t. Davidiu Psalmi ja
weisu/ eoellaweisat-

tapä. '

sinaa kij--
kdMtctän Zionis htli-
aisudes/ jasinulle ma«
xetan lupans.
; Sinä cuuldelet ru«

stntähden tule
caicki liha sinun lygös.



sc, Davidin
4Meldan pahat tekoin imeitä cowin rascautta- l
lvat/ waan anna sinä i
meille synnit andert. c
5 Antuas on st jon- r
g«s walidzet ja otatrlygös/asuan cartanoi-1
sas/hänellä on runsas c
uscallussinuhuonestast
japyhästä Templlstäs. c
6 Cuuldele meitä th-l
mellisest wanhursiau-,
dcsta/Jumala mudän,
autuuden / joca oleti
caickcin turwa maan«
pällä/ja caucana me- lresä.
7 Jocawuoret wchwi- 5
statawullas/jaonhan-
gittu »voimalla. <
8 Sinä cuin asetat <
meren pauhinan ja hä- >
nen aldoins pauhjnan,
ja metelin, j
y Että ne
styisit/jotcanijsämaan!
arisä asuwat/ sinun,
jhmeitäs/ sinä iloitat,
caicti lyckuwaistt/ a-,
mulla ja ehtona.
i2>S!näcdzistelet maä
1« iloitat sen / ja teet
sen ylön ritari Jumala
wirta on wcttä Kiy<
näus/ sinä caswatat
heidän jywäns /ettäs
näin maan walmlstat
li Sinä juotat hänen
lvacons jacastat hänen
lyndöns/sateyasinäne

pehmität/ja siunathl-nenlaihons.llSinacaumstatw»
den hywydelläs M
nun askeles tiuckuw»,
raswasta.
iz Corwen asuwHj
ta he tiuckuwat / j«
cuckulat owat ymlö
rins iloisans.
14 iaitmmetowat lau-
ma täynnäs/ ia l<!f«z
oinchktäldajywiä/ch
että sitä ihastutan »»<
lauletan.

66 Psalmi
D«»idmPsalM!!«!W

lim«>Wlälle catcki m»»/
weisatcat ktjtost häm»
nimens cunniaxi/ch
stäkät händä suuresi, .
;
Cumga ihmelliset »<

wat sinun työs / si-
nun wiholllsildas pil»
puuttuman sinun B'
renwäkes tähden.
4 Caicki maa cum««
tacon sinua/ja weistt'
can kijtost sinunm«f
les/ Scla.
5 Tulcat ja cadM
Jumalan tecoia/j«»
nyn ihmellinenon h«-
ncn totsäus thmW
lasten seas.
6 Hän muutta me»»



Psaltarl. 6l
ciiiwaxiVnijnettajal-i
caisinkaydäntvedeny-i
lidze/ sijtä me hänesa t
iloidzemma. t7Hänhalli>zewaldansc
lautta ljanmtcktsest/h«'i
nen silmäni cadzelewatl
Canssoja/ eripuraiset,
eipidäwoimancorgot-,
ta heitäns/Sela. l
8 KtMät te pacanat >
meidän Jumalatam/lcnjchtacan hänen
lorens äni cauwas.
9 loca meidän sielun >elättä / ja ei salli mei- <
bän jalcam liucastella.'
io Sillä sinä Jumala-
olet meitä cottellut/l
ja walanut nyncuinl
hopia waletan.' «
11 Sinä weit meitä:
fangiutecn / ja panit,
euorman meidän lan-
dehillem. !
ii Sinä olet andanut,
ihmiset meidän pääme
päällidze mennä/ me
olemma tuleen ja me-
teen tullet/ mutta sinäweit meitä vlosjawir-
gotit.
iz Sentähdcn minä
menen polttouhrilla si-nun huouestes/ja mä-
rän sinulle lupauxmi.
14 Jotta minun huu-leni lupaisit/ja minunsuuni puhunut on mi-nun tuscasa»'.

15 iihawat poltovhrtt
minä teen, sinulle pol-
dttuista oinaista/minävhran sinulle naudat
cauristen cansa/ Sela.
16 Tulcat/Mcat/te

tmckt. jotca Inmalampelkat/minä ilmoitan
mitä hän minun sielul-leni on tehnyt.
17 Hänsä minässuul-lanj huusin/ ia ylistin
kielelläni.
18 Jos minä jotaki»
waärylta pldäisin sy-
dameschii/nyneiHEr-
ra minua cuuldelis.
»9 Sentähden cuulde-
le minua Jumala ja
ota waari minun ru-
coureni änestä-

KijtUty olcon Iumalajocaei hylja mi-
nun nicorstam / eitäkannä hyw)ttäns pois
minusta.

<57. Pstlmi.
l.Psalmt <a »<lsu edel,

läw«s«<t»»a^,t,t,
lt,ll«.

MVmalss ylcon
Wimeille armojen
ja siunatcon meiä/
hän waltstacon cas-wons aina meiidän
päällem Sela.
: Että me maa» pääl-
lä tundisim hänen
tiens/jaraictein paca-
naiusessS hänen autuu-



4 Sinua, lumalc
Canssat kljtläwät/ si
»ua calcki Canssat
täwät.
-5 Canssat iloidzcwat/
ja ihastluvat / ettäs
canftäc oikein duomi-
dzet / jn hollidzc,
canssat maan päällä/
Sela.
<iSinualumala Cans-
sat tijtiäwät / sinua
caicki Canssat ftjctäwät.
7 Maa anoa hedcl-
mäns/siunatcon meitä
Jumala / meidän lu-
malam.
8 Siunatcon meitä
Jumala/ ja caickima^
ilma peliätkö» hända.

I Daoidin '?s«lmi <<l
weisuedelawessac-t«p«.

Jumala/,
wihol-,

lisens h<jotetaisin / ja
jotca hindä wihawat,

hänen cdt-,
stans <
z N" heitä pois nijn!
cui! sawu ajetan pois/ <
njncuin medän wahali
sula tulen edes/ nijn s
huckucan jumalatto-!s
mat Juinalancaswon t
«des. !,
4 Alutta wauhurscatt
licmuitcan/)a tloitcan^l
Jumalan edes/ rie«

imuitcan sydämestäni,
f Weisatcat Juma-
lalle/ weisatcat fiftlji
han:n nimellens/tcW
hän:l!c tietä /

jM mene edes / hHn«!!
nimens on HErra / j^

' iloitcat hänen edestne,
's locaonorwoinM
jo lestein Dnomoii/
hän on JumalaHänen
pyhasa asiimiststns
7 Jumala joca Mnaisten anda huomn

i taynans lavsia/M
- fangit wic vlos oikialla
ajalla/ ja andä echu-

i raistt cuiwasa asua,
8 Jumala/ costaslli

,witCanssas edellä/wscas waelsit corwest/
Scla.

l 9 Nijn maa wapisijl!
taiwat tiucuit/ tämm
Jumalan edesä G-
uais/ sen Jumalanedesä / joca Israelin
Jumalaon.
10 Mutta nyt sinä D'
mala annatarmollise»
saten/ja wirqotat ji-
nun pcrimises/ j«c>l
cuiwaon.

Että sinun eläimi
sijna asuisit / Jumala
sinä wirgotat sinun hy<
wydelläs radollisit,
n Mrra anda sa>
nan suurella EV»G'«
listatn joucolla. >
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1, Sotawäen Cunin myös autta mettä/
gat pakenemat/ pake- Sela.
newat ja huoncn eun-z
niajoca ryöwäyreti

Costa te leiris olet-^
«/ nijn st kildä cutn,
metttsen sijwct/
nyncuinhopin jacullda^läickywät.
1; Costa caickiwaldias!
jocapaicas heidän sea-
sans asttta/
nijn tule seijas msa syw
giäon.
16 Jumalan mä?i on
hedelmällinen mäti /

suuri ja hedelmällinen
mäki
17 Mirt te suuret wuo'
m kippate? Tämä on
Jumalan wuori / josa
hm mielisty asuman/
ja HErra pysy siellä
tjancaickisesi.
»8 Jumalan rattaita
on monoa tuhatta ker-
ta tuhat/ HErra on
heisä pyhäsä Cinats.

tzinä astuit ylös
corkeureen/ja oletfan-
giriottanutfingeuxen/
sinä olet lahjoja saa-!
nut ihmistä warten:

Eripuraiset myös/että
HErra Jumala siellä
cumminM asu.
r» jocapäiwä/lumala

cuorman
Mllem / mntta hän!

!!I Meille on Jumala
ijoca autta / )a HErra
!bErra joca enolema-

wapahta.
Mutta Inmalasär-

life hänen wihollisens
pH heidän fynni-
!säns.
2; CuitenZin sano
HErra: Nina haen
muutamat lihnwista/
meren sywydcsiä miuä
mnutamita haen.
24, Sentähden simm
jalcas tule painctuci
sinun wihollises were-ftnun wihollises were-
sä / ja sinun coirassen nuole.
!5 Se näki Jumala
cuingas waellat/cuin?
gas minun Jumalan
m cuingan Pyhäsä
waellat.
26 laulajat käywät
edellä ja sijtte leikarit
ptjfatnseas/jocatrum-
puja lyöwat.
l? KtjtMt HErra
llumalata seuracu-
jnisti / Israelin lähtenl tähden.
28 Siellä hallidze hei»
dän stastlns wahäßcn»
jämin/ ludun päa-
michet jonckoinens/
llZebuloni» päämiehet
l Naphtssltn päämiehet.

2ySi»
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2ySinuulumalason
sinun waldacundae
asettanut/wahwista si-
tä Jumala meisä: sil-lä se on sinuntecos.
30 Sinun Templis
puolesta cnin, on
Icrusalemis/pitäCu-
wngat sinulle lahjoin j
wiemän.
31 Nuhtele peto ruo-,
gosa härkäin' laumat,
wasickains stas / jotca,
waatiwat rahan täh-,
den/hänhajotta Can-
sat jotca mielelläns
sotjwat.
32 Egyptin päämiehet
pitä tuleman Ethiopia
pitä käsiiäns Juma-lalle ojcnoaman.
33 Te Cuningasten
waldacunnat maan
päälle nxlsatcac lu<malalle/ weisatcat tlj.
tofiHErralle/Sela.
34 Se cuin asu tai-
wais jocapaicas ha-
wastalgusta/ cadzo/ytinanda jylinällens
woiman.
35 Andacat lumlalle
woima/hänenherrau-
dens on Israelis/ ja
hänen woimans pil«
wesä.
36 Jumala on ihmelli-
ncn hänen Pyhäsäns
hän on Isaraelin Ju-
mala/Hän andaCans-

salle waen jawotman/
?ytetty olcon Jumala.

psalmi
i DavidinPsami cuckwsista/edMweis«tt«p«.

aufa ml-kMnua. Sillä wedil
käymät haman mmm
sieluni asti.
z Minä wajon sywm»
muutan/josa eipohj»
ole/ minä olen tullut
sywijn wesijn/M tolr-
tavpotta minun.
4 Minä wäsyn hun«
tamisest/ minnn cxrc-
lun cuiwettu/ minun
nafynwaipu/ettaM
nänijncauwanlulM
lata odotan
;Nijtäonenämbicuin
minun pääsäni hiuli»
joca ilman syytä mi-
nua wihawat'
ölotcasyytömastml-
nun »viholliseni olvsst/
ja minua hucultawat/
owat wäkewät/ nijt»

' täyty minä maxa/joi-
l taenminä ryöwannyt
7 Jumala sinäpä t«'
dat minun lyhmyle-
nt/ja minun rlcoxent

, erolr sinulle salatute 8 M salli heitä l)M«
Hän tnlla minun tG

-teni/ jotca sinua odet-
«tawat HErra HErraZebatot/ätäanna h«l«
'tä hnwäistä, Min!»»
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Psalttri. 6;
tcheui/jotta sinuaeozi-,
»vatlsmelin Jumala'.
ySillasinuntähtes mi- >
nä pilcka karsin/ mi-,
nun caswon on tay->
mns häpiätä. ,
10 Minä olen muuca-
laiseriwelylleni tullut/!
jaoudori äitinilapsille. >
n Sillä sinun huones,
kljwaussyö minua/ jalheidän pilckans jotcaj
sinua pilckaisit langei-,
sit minun päälleni, >
n Minä itkin ja paa-
sioistnhartasta/ja mi-,näpilcattin päälistri' !
iz Ia minä puin sakin,
päcilleni/waanhesijtte--
kmleickiäteit.
14 lolca pesisa istu-,M/ne minusta ja-,

rittelewat/jajuonesans,
he minusta wezsaMt. i
15 Muttaminä HEr-,ra rucoilen sinualisella/ajalla/ Jumala,

' sinun suuren laupiu- >
puolesta/ cuuldele,wagan

! coutta. ,
»«Pelasta minualo-,z. Ma ette minäwajois/,

että ininä pelastetaisin
Wollisistani/jsssywi-,
stawesistä. ,
'7 Ettei wuo
p°tats/ja,sywydct mi-nua lainois/ eikä cat-,

««NMlteni.

18 Cuuldele nunna
bErra / Ma sinun
hywydes on turwalli-
nen/ käännä sinuas
minun pätn/sinun suu-
ren laupiudes tähden.
19 Ia älä peitä cas«woas palwelialdaZ:
Sillä minä ahWctancuuldele minuanopiast
ivlähene minun sielunijalunasta händä/ mi-
nun wihollisteni tähdenpelasta minua.
11 Sinäpä tiedät min»
pilckani häpiänija hä-wätstyxeni/laickiminil'
wiholliseutowatedesäs.
!l Pilka särke minun
sydämeni/ ja waiwa
minua: Minä odotan
jos jocu armahtais/la ei ole kengän/ loh«
duttaja/waan en mi-
nä ketän löydä.
2j Iahe annoitminullesappe syödäxeni/ja«ti-kata juodaxeni /minun
suurimmas janosani.
24 Heidän pöytäns
olcon heille paularl/
sekäcostoxicttälangc-
Miseri.

Tulcon heidän sil-mäns pimeäxi / ettei
he näkis/ja salliheidänlandens aina horjua.
26 Vuodata närka-
styxes heidän päällens/
ja simm hirmuinen

wi-



66 Davidin.
wihaskäsittäköu heitä.
27 ötton heidän asu°
misens kylmillä/ ja el
kengän olco/ joca hei°
dän majasans asuis.
28 Sillä he wainowat
sitä jotas lyönyt olet/
ja kerscawat ettäs o-
maidzes pahasti haa-
woitat.
29 Salli heitä langeta
synnistä syndiin / ettei
he tulis wanhurscau-
des tygö'
;c> Pyhi heitä eläwit-
ten kirjasta/ ettei he
kjrjoittettais wanhur-
scasten cansa.
;i Mutta minä olen
radolltnen ja murhelli-
nen/Jumala/ sinu»
apussuajeleon minua,
32 Minä Män Juma-
lan nime weisulla / ja
ylistän sangen händä
tijtorella.
zz Se' kelpa param-
min .HErmlle cuitt
härtätäicka mulli/jolla
owatsarwet ja soreat.
;4Radolliset näkewät
senjailoidzewat/jajot-
ca Jumalalaedziwät/
heidän sydamens pitä
elämän.
35 Sillä HErra cuule
löyhiä/ja et hänfan-izians cadzo ylön.
36 Kyttäkän, händä
taiwat/maa ia meri/

caicki mitä Mijsä lijct»
wat.
?7 Sillä Jumala aut-
ta lioni/ ja rakenlx,
ludan Caupungii/
että siellä asutan jane
omistetan.
;8 Ia hänen palwe-
lians siemen ne peri/
ja lotca hänen nimens

racastawat / asuivat
nysä.

70. psalmi.
.Davidm Psolmi edM

wnsattopa/milistofi
Jumal»cMiminua wapahta-

.nan/ kijruta HErra
minua auttaman, j
; Häweckönja
stäkön / ?->tca minun'
steluani wäyywät.
4 Ajettacon tacaperin

l m tukon häwäistyxi/
jolca minulle paha
suowat.
5 Että he jallensha-

l piään/tulisit jotta ml«
i uua pltittäwät.
6 Iloicanja riemul!<
can sinusa caicki j°««

' sinun auttuutas raca-
istawat/sanocanaina:
Jumala olconlsuurest

: ylistetty.
- 7 Mutta minä olen «-

dollinenjatöyl)a/lten>
i nä Jumala minun t>?
göni- °!«z

Ml'!



mlimn auttaen ja pe-
lastajan/mimm Ju-
malan M lwywytä. ,

7 l. Psalmi.
M)nun HERra,

ala anna minua ikä-
nans hawälstä.
lWapadaminua/wan,

ja pela-
sta mnua /rallista cor-
was minun, puoleni ja
auta minua.
z Ole minulle wahwa
turwa/johon/minäai-
na pakenisin/joca ai-
na autta luwanuuto-
ltt: Sillä sinäolet mi-
nun callion ja linnan.
4 Minun Jumalan
auta minua jumalat-
tomankädestä wäärän
jaylviän kädestä.
5 Siliä sinäolet minuu
tuman HErra HEr-
ra/ minun toiwon ha°
hamast minun nuo-
rudcstani.
6 Sinun minä olen
luottanut hamast äiti»
mcohdusta/ sinä mi-
nun «edit vlos äitnt
lohdusta/ sinusta on
«ma, minunkcrscauren,
? Minä olen monelle
A«ri tullut/ muttasma olet minun wah-w» mrwan.
«Täytä minun suun

Psaltari. 6?
sinun Njtoxcjtas/ ja si-
nnn cunuiastas joca
pälwä.
y Hlä minua heitä pois
minun wanhudesani/
ala minna hyljä cofta
minä heicoxi tulen.
ic> Sillä minuuwihol-
iliseni puhumat minua

> wastan/ja jotca minun
sieluani wätjywät / he
kestcnens ueuwo pi-
tämät.
lilasanawat:luma-
lahylja hänen:.Ajacat
tacaja kasittäkät hän-oä sillä ei ole wnpataja.
n Jumala älä ercane
cauwas nitnusta/ mi-
nun Jumalan rimnä
niinua auttaman.

jahucku-
con jotca minun sielu-
ani wastan owat/ hä-
viän jn häwäistyren
ala tulcon / jotta mi-
nulle paha suowat.minä odotan
aina/ ia eorgotanaina
sinun kljtores.
15 Minun suun vita
ilmoittaman sinun
wanhu» scauttas/ joca-
paiwä sinu antuuttas/
joita en miuä woi caic-
kia luke.
16 Minä waellan Her-
ran HErran wäkcwy-
dcs/minä ylistän

i astans sinuun wanhur-
scauttas. 17 Iu«



6z Davidin
i? Jumala sinä olel
minua nuorlidesani o-
pettanut / sentähden
minä julistan sinunth°meitäs.
18 Ia minun wanhu-
desanija harwari tul-
tuani ala Jumala mi-
nua hyljä/ sijhenasti
cuinminä ilmoitan si-
nun kasiwartes/lasten
lapsille/ja sinun wä-
kewydes läikille tule-
waisille.
iy Ia tosin Fnmala si-
nun wanhurscaudes o n
sangen corkia/sinä suu-
ria teet/Jumala cuca
on sinun wertaises ?

20 Sillä sinä annat
minun nähdä paljoja
suuria choisturia/ ja
wirgotat minua jäl-
lens/ ja taas sinä ha-
et minua vlos maan
sywydestä.
21 Sinä teet minursangen suuri/ ja lohdu-
tat minua jallens.
22 Nyn minäkinkytät
sinua .Psaltarilla/ fi
nun wacuntlas /mi
nun Jumalan: Mini
weisan ktjtost sinull
candeletlla/ sinä pyhi
Israelts.

Minun hnulen j(
minun sielun/ junga,
luwannut/ iloidzewa
pwcisawsst Htostsi-
nnlle.

!4 Minun ticlcn p ihil
- wyös jocapäiwa siiuiff

, ivanhurscandestas/sen-
- täheen häwelkon he j«
yäpiään tulcon / jotu

- minulle/'paha suown,,
72 Psalmi.

Salomille.
> H3Vmalaannadu«-

° Wsintos Cunjngalll/
' ja wanhurscaudes
° ningan pojalle.
- Että hän weis Cans-

saswanhurscauten/j»
-autais sinliradoWos
1; Wuoret tuocan raii<
- han Canssalle/ja cuck-
a lat wanhurscauden.

4 Hänen pitä
tsenCanssan oikeudest
a pitämän/ ja köyhio
a auttaman/ja sartem»

pilcurit.
l-5 Sinua peljätän/nft
n cauwan cuin auriW

jaCuu owat/ lapW
n nijn lastenlapsien.
t-6 Hän astu alas M

luin sade nijtetylle O
n tylle/ nyncuin pis««t

jotca maan ilottoM
i-7 Hänen aicannns
>ä wanhurscaus jaMi
le rauha cucoista/siihen-pä astiettei Cuutaoleckw

8 Hän halltdze meß
iameren/jawirrastam»'
»silmän artzn.
« 9 Hända heidän f««
i- e»-



1.-mattcimanMacor- >
wef, otvat/jahane wi-j
Hos scns pitä tomun <

> >nan. !
loCuningat meren ty->
gö lah-l
jo)«candaman/CuniN'
gat Arabiasi ja
Sobastpitäannottuo-
man
uCaickiCuningat pi-
tä händä cumaxa-
man/ ja caicki paca-
mit handä palweleman.

Mltari/ ' 6y
17 Hänen nimens py-
sy isancaickisest/ nijn«
cauwan cuin Anringo
ois/vlottu hänen ni-
mens jälken tulcwai-
sille/ja he tulemat siu<
natuxi hänen cautnns
caicki paeanat ylistä»
wöt händä'
,8 Kijtetty olcon 3u<
mala/HErra Israelin
Jumala/jöcayxinäns
ihme itä teke.
i9lafijtcttyolcohane

i! Sillä hän wapahta cuuluisa nimens yan--
huutawaisen köyhän/ caickisest/ja caicki maa
ja radolltsen / jolla ei täytettäkö» hänen cun«
o!« nuttajata.
i, Hän on armollinen
wniwaiselle jakyöhälle
löyhäinsieluahän auta
15 Hän lunasti heidän
sielunspctorcstjaylöl-
tiscst/ja heidän werens
lueian calliri hänen e-
dessus.
i; I,i hän elä/ja hänel-
le aimetanculoarickastArMsta/jahändäa-
I<<ll cumarretan/joca-
päiwäktMän händä.
16 Maasi, ja wuoren
cuckuloilla pitä tihkiänt«le!/ oleman / hä-nen hcdelmäns pitä
Wlymän nyycuinll».
wn°nu,/ja sen pitä,
mcoistnmanCaupun-i
M/ nhncuin ruoho,nmn päälle.

niastans/ Amen/Amen
Dawitin Isäin pojan

lucouften loppss.

i.Hssph,!, Psalmi.
on Jumala

hywä/
nijlle joca puhtat sy-
dämesi ow«t.
i Mutta minä olin
pian jalgoillani hor-
junut/ minun askeleni
olisit lähes liucastunet.
; Sillä minä närkä-
styin öychäristä / että
minä näin jumalatto-
matmenestymän.
4 Sillä ei hc olemisiincuoleman hädäs/ waan
heowat wahwana/ ja
heidän woimans pysy
wchwana.



Davidin' 70
5 Ei he ole wastomsäy-.
inises nijncmn muut
ihmiset/ja ei waiwata
ntlncuin muita ihmi-
siä.6Sentähden on heidän
ylpeydeuscallis/ja hei-
dän wäkiwaldans täy-
ty hywäri työri cud-
zua.
7He paisumat caswoil-
da nijncuin lihawa

' wadza/he tekemät mitä
ainoastans heillefelpH,
8 lCaickia he catomat
ylönja sijtte pahasti-
puhuwat/ja puhumat
laittamat ylpiäst.
9 Mitä he puhumatsen täyt,) olla taiwalla
puhuttu/ mitä he sa°
nowat/seu täyty maan
päälle kelwatta.
loSentähdennoudat-
M heitä yhteinen Cans-
sa/ jacoconduwat hei-
dän tygöns nijncuin
wed»t.
11 Ia sanomat: Mitä
Jumalan pidäis cor-
namman heistä lucua-
pitämän?
n Caozo / ue owat
onnelliset matlmasa/
ja rikastumat
izPjdäiskö sijs sen tur-
han oleman/ että mi-
uun sydämen nuhte-
toinnaela/ jäminä

-,pesen tviattonmdcs'
. ..i .'mmun täteni.
114 Ruoskitan M

' pätwä/ja minun !M,
gaestuxen on joca«,

> mulla käsis?
l5 Minä olisin G«
nijn sanonut cuin HM
mutmcadzo/nijunim
olisin duominnut cM
sinun lapses/ jotcnN
uö ollet owat.
16 Minä aiattelinjili
tutkia/ mutta st »li
ninulle ylönrastas,
i/Sijhenasticuinnii
nä nienln lumlilm
pyhään/ ja astaltz»
heidän loppuns.
18 Multa sinä chlil
heitä ja sy°
fit h:ita pohjaan,
lyEuingahenijnM

.huckuwat/ hehuckum!
ja saamat caulM
lopun.
20 Nijncuin uni c»sc«
pcu hera / niMl

teet hecki,!
cuwans Caupungis >?

löncadzoniii.
ii Waan se cawW''
zninun sydämesau, j»
se pistä minun mun»'
scuitani.
ii'Että mmun pO
tyhwän oleman/ j»«
mttäntietäman/ta»»'
nun täyty olla,nM>«»
naudan sinun e«s»



. Psalmi. 7l
;"Emtcngin'wina py-

syn alati sinun tykö-
näsi Sillä sinä pidät
mmun oikiasta kade-
sani,

Sinä talutat mi-

nua neuwollas/ja cor-
sat minua wijmem nm
Mlla.
i; CÄn sinä amoa-
stans minulla, olisit

! Muista seuracun-
das/ jangas wanhast

t omistit/jalsinulles peri<
miftri lunastanut olet/
lionin wuorta/ jssas
asut. -

zTallaheitä jalgoillas/
ja sysa juuripohjaan/
wthollinen onraiscan-
nut caicki Pyhäs.
4 Sinun wihollises

!i n en minä ensingänkiljmvat sinun huonet»
si. te taiwasta elimaa- sas/ jaasettamat epä-
st,,, tottelis.

Waicka wiela mi-
nun ruumin ja sielun
»vaipuis/ nijn sijnä
Jumala cmtengtn olet
aina minun sydämen
vscallus/minun osan
l? Sillä cadzo/ jotta»
sinusta heitäns erittä-
wät/nchuckuwat/sinä
codotat caicki / jotta
sinua »vastan huorin
tckewät.
28 Mutta se on minun
ilon että minä idzentJumalaapidän/ja pa-
mn minun toiwoni
HErlan HErran päl-
le/mainidzemäcuinga
sM sen teet.

74-Psalmi.
, l.Aff«psii, Opetus.
MVmala mixisEineitä nijn ratkl
pois syörtt? Ia ole<
»B hirmuisesta wihai-nw simin laicuimts!w!!!Ze.

jumalans nijhin.
5 Kirweet wälckywä»
yllhällä/nijncuin med-
zäs hakalaisin.
6 Hackawat ricki caicki

l hänen snickarin cau-
nistoxens / seka kelhal-lä että kirwcillä.
7 He poltawat sinuni Pyhäs/ ja rijwawat

l sinun nimes asuinsiain
pohjan asti.
8 He puhumat sydä»

>misän: Radelcamhei-
ltä ynnä/ he poltawat
' c.aicki Jumalan huonet

t maalla.
9 Emme näe meidän

> ihmeitäm/eikä sillen y-
rikan Propheta saarna
ei kenkän opettaja mei-
tä opetta.

/ cmnga
caiuyanmthollinenhä"
wäH jawainollinen si-
nun nimes ratki nijn
Ma? u MW



5i Davidin
ii Mixis kännat pois
sinun kätes ? Ia oiki-
ankates nijn ratki si-
nun poweftas.
i! Mutta Jumala on
wanhasta minun Cu-
ningan / joca awut
caictt matcan saata
maan päälle.,
lz Sinä hajotat me.
ren woimallas/ja sinä
murennat Drakein
päät wesiscl.
,4 Sinä musersit wa-
lascalain päät/jaan-
nat ne Cansalle ruari
medzan cormesa.
i; Sinä cuohutat läh-
tet ja»virrat/ sinä cui°
wat wäkewät cofket.
,6 Päiwä ja yö omat

j huonet owat law
-

-!, M anna hW
mennä pois häpÄ

> sillä köyhät jaradil!,
kytäwät sinun nw
!! Nouse Inmal,

häwäistyriä jotca !
nullejocapäiwähi,.
da
iz Ala vnhodawil, ,
stes parcua/siuun -

nollistes meteli tu,,
na suuremmari.

Psalmi
l. AlstPhli» W!,r!
wtsu/ ettei h»n w,
',nnt/ edellaweisotttfl,
ME kiitän»! D

me!i!
finun/ sinä rakennat täm sinua jailmoit,'
Auringon ja tähdet >,„»„ jhmettäs/ett.!
määrätyn juoxunspi> niinimcs onMnlä"tämä».
l7Sina sowitit jocaid-
zen maan rajat/ sinä
teet suwen ja talwen
i? Nijn muista sijs että
wihollinen hawmst
HErra/ jahullu Cans-sa laittamat sinun ni-
-19 Ala sijs anna pedol-
le mcttiscs sielua / ja
älä nijn ratt« vnohd>i
sinun köyhiä eläimitäe
io Muista lyto: CM
maa on jocapaicaö
surkiast häwittttty

nunimesonMljnlött,
5 Sillä ajallans,»!,>l'
oikein duomidzm.
4 Maawapisejacs-

ki jotta sei» päälle ch
wat/mutta minä wch
listan' l„M hä»'»
padzans/ Sela.
,- Minä sanoin °>/
rille-.Hlfat nijnkell.ll

ja jumalatta
Hkät mallan
st<,co.g Hlkät nnn paljo h«<

teidän w>
pMe/alkät p"

nWrist.



PsalM. A
"Uncuin et mitan
ntä M/eikä idästä ett
'unchä/taickawuott.
a jotcacörwesaowat,
kÄa Jumala on

)uom«ri/joca tämän
lenda ja toiset,
lcndä. >

, SillaHCrrankäbls

ja wäkewämbi/ cuttt

6Corjat pitn ryistet.
tämän ja nuckuman/
jacäickisotäichel täyty

käsistäns herwottoma«
ri tulla,
7 Sinun ranMsture.
stas Jacobin Jumala

n malja taynnäns/ vneen wajo Öchi ja
oakcroällä ratas.,
äMly/ja sijta hän Sins
»ane sisälle/waancaic- «en/ cuc«
cm Jumalattomain,mn cdesi
äyl,) juoda/jarahan- hastut ?

,!!! silypätä vlos. y Costak
Mutta«Mä llmoi- nat euul

an ljaucaickisesi / D »hn w<
llcistu ktjtost Jacobinwatckcns,

,c> Cosc,
ila niin» tahdon sar- st duom

miten Jumalatto- hännliinwallan/cttäwan- dolliua
lilistasien walda cor-
>oittttailln.

76 Psalmi.
. Ass,,phin Psalmi is
misu «nVeleillo/ t>el»

!we<fatt«p«.

Ahmala on tuttu
lstaelis

Ahai»nnimenssllllri
ValmSönhanenma-
«ns/ja Zlonis hätten
lsmisens?

han sack
«illzci nliolet/kllwat/
nimin jasodan/Sela.
i Viim Att tirckambi

ratas., ,

Sins olet hirmulll-
nen/ cUca woi seiso si«
nnncdesäs/costaswi<
hastut?
y Coscas duömion an«
nat tuutua taiwast/
»hn maa wnpist ja

ic> Eoscalumalä nöli-se duomiozematt/ että
hän aulats cäickiara-
dollisia maan päällä
Sela.
iisoscalhmisetkiufmd-
zewat flnua wastan/
nljn stnä tvoitat cun-
ulan/ja tuin he wielä
ena kiitcuidzewat/ nijn
siltä Myös wiela ölel/

l 12 luwalcat ja ändacat
teidän HEttalicn Iu«

i malalle caicki ha°
nen ymbärillave ölet-

ita/wickal lahiöja l,ir«
muiliselle-
'l; laca paämiehiM
'otta rchfcuden/ ja on
hirmulUnen ftiaan Cu»
ningaille^



74 Dabditt
Psalmi. !

i. A saphiu Psalmi ".e^duthti'in edellä
weisättapa.

huudan a-
allani Jumala-t,',lumalatamtnshuu

dan/ja hän cuuldele
minua.
zMinun hätä ajallani
edzin minä HErra/
minun tätea on yöllä
oiettu/ja ci lack^: Sil-
la ei minun sielun sallihänoäns lohdutetta.
4 Cuin ininä murhef,-
fani olen/ ntjnminä
ajatclenlumalan paä>
le/ cuin minun sydä-
men on chdi/u,' s/nijn
Mtna puhun/Sela. '
; ~Sinä pidät minun
Mmän/ että he walwo-

,laupiudens: 5!'u? luxilla
lO O.go I
hottanut olla <n«
nen?la sulkem
ncntaupludensilh,
tähden?Sela,
ti Minä sanoi»!
minua waiwa/ri
ylimaiseno
icaicki muuta.
'« senlahdcn mlnu
l stan HErran «!

minä p
t moisia ihmeital,

la mthun Ä
sinun töistas/j'
sinun tegoisias,
!4 Jumala sie
on pyhä/ custi

lui
.uin sinä se ole'!
nSinä olct 5
joca ihmeitä lef«

wat/ mistä olen nyn osotit woimasl
woimatoin/
woi puhua.
6 Minaajatelenwan-
hoin atcota /

wuosia.
7 Minä ajatelcn yöllä
minun candelecanl/ ja
puhun minun syda
mellon/ja minun hen-
gen tutki

15Eina lunasti
woimallises!

:obin jaloseW'
et/Sela.
17 Wedet
Jumala/wedet««
nun jawapisii
wydet pai

Paxutpiln' "

8 Hettäneko Jumala wettä / M
pois tz n:aicki'est/ ja januolet lensi"
ei yhten armo sillen o-
sottme 7
9 Puuttunecö hänen

iy Se jylisi ««

ja sinun lck



'ni maan pyrii>
! > / maa lijckoi ja

sijtä.
iv Sinun ties ali me,
refä/ia sinun polcus
olit suunsa wesisä / ja
ei sinun jälkiäskengän
huomainut.
21 Sinä weit Canssas
nijs.cuin lammaslau-
man/Moserenia Aro-ms,n/MostMjaAro
!!!!! cautta. ,

7S..Psalmi.
>. Affaphin opetus.

PMirt. ?f
6
!>-' oppisit/ja lapset/jol<

ftndywät.
? Cuin he caswawat/
että hekin myös ilmoi-
taisit lapsillens.
8 Että he panisit toi<
wons Jumalaan/ jaci
vnhodais Inmalan
tecoia/ja pidäisit hänenkästyns.
9, Ia ei tulis nijncuiil
heidän Ifäns/ huiken-
delewa ja cangia sucu/
jocaciwahwlstanutsy-
dändäns/ja heiden hcn»

'/NN'.-, , , gens eirippunutvsiol-
minun I„ma!asa.mmun ,0 Ntjncuin Ephrae.

!"t"/cal.lsiacalmdan lapset/ harniscoi-Cmvan mmun suuni tut/jajoudzimehetpa-
. f.„<<,

l Nina awan suuni
s«n.mlascuun/iawan-
htttapauxet mainidze.
w.i ja tiedämme/ ja
nMn Isän» meille
juttelet owat.

<! Ttten me silasalaish«l>anlapfildans/jotca
tulewcit/MstambEr-
cni Woxita/ja hänen" tmansjathmeitäns/
!°tca hän on tehnyt
5 Han sääsi todistuxcn.Ucobte/jaandoilatn

Ik. meidän Isämopct-

kenit sodan ajalla.
n Ei he pitänet lu<malan ltzto/ ja eiwael«
danet hänen laisans
12 lachevnhodit hänen
teconsja
ca hän heille osottanutoli.
IZ Heidän Isaiils e»
teen tekl hän ihmeitä

! Egyptin maafa/Zoa»
kedolla.
i4-Hän halcais meren/
M wei heitä sen läpid-
ze/ja asetti wedeu/
nyncuin m»urin.

D ii IfK V y Ia



5 Ia hän talutti hei-tä ylipäiwä pilwel-
lä/jayliyötä walkialla
tulella.
16 Hän hallals calliot
«orwesa/ ja juottiheitä
tvedella yldfltylla.
»7 Ia hän lasti ojae
wuotaman talliosia/
uijn että he siitä »vuodit
<,«in wirrat.
18 Ia »vielä he stjtten-
gin syndiä teit händä
»vastan / ja wihoititcorwesa.
19 Hekiusaisit Juma-
lala sydämisans/ ano-
den ruoca , heidän sie-
lullens.
2c, He puhuit Juma-
lala waftan/ ja sanoit:
Woinecolumalawal-wistapöydän corwesa?
2i Cadzo/ kyllä tosin
häncallisn löi/ja»ve-
det »vuosit jaojaljuoxit,
12, Mutta luinga hän!
woi myös leipä anoa/!
eli Canssallens liha'
saata?
2;CuiltHErraseltlUu!
li/»vihastui hän ia Mli
fttyteltm lacobis jai
julmuus tuli Israelin jpäälle. ,

maläpäälle/jaeivscal-i
danet hänen apuuns. «

Ia hän kästi pil- j
Mleylhsldä/ia<Wis«
«»lyan owtt.

-l5 Ia andstsM>,!
le Manna syöbäfeO

»ja andoi heille tal!»
leipä.

be föicz Engch«
i leipä hän läheni IM
kyllä ruoca rawinni

Hän andoi itä!»
/lm 'puhalda «m
talla/ja hänen wäk«H
delläns tehoitti »

- tuulen.
i l 8 Ia andoi salo,,
tcuin tomua/liha l
jalindnianijincuinsV

- da meresä.
-leheidän leiriäns/j!
capaicas cuin, he W

Nijn he
! witlin / ja stlc he
himonS.
li CMn eihe
cannet himoidz:,!
jahewielä sijtte si>
zl Tuli Jumalan»!
heidänpaällelis/jatf!
pot jalöimmat hck'
seastans/ ja parW l
matlMelts yänW llMlöt. , ..

z; Mutta wielä i"
tekin eaikisa nät!!!,,
si)ndiä teit/ jaet Bt
net hänen ihmeiN»
s<>. Sentähden «M
hän heidän cuolM
ettei he mitän so<p sjatalM heidän ck'>



Zf Cuinhcmhettcttap-
lpoi/edzithändä/jahes palaisit/ ja tulic war-

hain Jumalan työ.
,6 Ia muistelit että
Jumala on heidän-lur-»wans/jalumälasecor-

'sein heidän lunastajans
' ;7 Ia pelit hänen hei-

dän suulans/ja waleh-
telit hänellekielelläns.
Mutta heidän syt»ä-

imensei ollut wahwa
hänen puol«ns/jaei
pitänet, vscoMst hä-

ltztoans.
;8 Mutta hän oli ar-!
mollinen/jaandoipa-

»hnttcgot andexi/ ja ei
hucuttanut heitä / ja
hän käänsi pois vsein i
nut caickia wihaans!
menemän.

muisti hei-,
dänlihaxi/tuulcxi/joca!>
mene pois ja ei palaja.-,
4? be wihoitit hänen,
ennen vsein corwesa/ja,
klhoitit hänen autiasn!'wnasg, ,
4! Ia hekiusaisit taas,
Jumalala jocapaicas/,
ja härsyitelit sitä pyhH
Israelis. !,
4i Ei hemuistanet ha-<nenkcittöns/ sinä päi-!«
wanä jona hän lunasti',
heitawihollisisia.
4j Nincuin hän ol>
Wens EZyptts teh-'

- nyt/ jahänen merkins
eZoan maasa.

° 44 Cosm hän Hilda»
wetcns werext muoti.

lettelheoijstansMnnet
-juada.
°46Eosca han turilai

! heidän secans lähetti/
jotcaheitä söit/ja sam-
macattuin heitä hw»

.cutit.
46 Ia andoi heida»
>tulons ruohomadoille/jaheidän tylwöns eta-
noille.
47 Costa hän rakeilla
heidän wijnapuunslöi/
jaheidän medzäsicunasMteellä.
48 Costa hän löi hei-
dän carians rakehilla/
jaheidän laulnans pit»

kässen tulella.
4y Costa hän hirmui<-ses wihasans lähetti'heidän stcnans pahat
!engelit/ja andoi heitH
raadella/ ladotta ja
wahingotta,
!sy Hän päästi wihans
heidän stcans jaei sää-
stänyt heidän sielujanS
.ci.lolemasia/ ja heidän
Ääjmcns rutolla cuo-
letti.
51 Costa hän caicki esi,
»coiset löi Egyptisä/en-
Änmätsct perillisetCha,
mtnmajoisa.
52 Ia lasti hänen cans,
' D iij st,ns

77Psaltarl.



78 Davidin
sans nijncuin lambat/
jawet heidän Mncuinlauman corwcsa.
53 I" saati heitä irsta-
sta/ ettet he pcljännet/
waan heidän wtholli-sens peiti meri.
54 Ia hän wei heitä
Pyhans rajotjn/tä-
män mäen tygö/ jon-
ga hänen oika kätens
saanut oli.
55 Ia hän ajoi pois
heidän edcstnns paca-
nat/ja iacoi heille pe-
rimisen arwalla/janij-
den majoisaandoihan
israelin sucucuiialasua
56 Mutta he kiusaisit
ja wchoitit Jumalansen corkeimman/ ja ei
pitänet hänen todistu-
xians.
57 Waan he palaisit
tacaperin ja, cadzoit
ylön nijncnin myös
heidän Isäns/M ei pi-
tänet/nijncuin hellin-
nyt joudzi.
58Iah3wihoitithänenmedzistöilläns/ jahär«
syttelit hända epäju-
malilians.
59 Ia cuin Jumalasen cuuli/nynhännär-
kästyt/ja hylMscowin
Israelin.
60 Nljn cttä hän iuo-
wui asuinsiastans Si-
los/sijta majasta josa
hän ihmisten stas^su'.

'6l Ia andoi heiw
woimans fangiuren/j»
heidän cauniudenswi,
hollisien kasin.
gilahsnhyltniscans.sans miecan ala/j«
närkästyi hänen pck
mistäns wastan.
6; Heidän michucch
stusculuttttuli/jahli,
>dän nMtzMstäydO
hndlemata jäabä.

Heidän pipHi
langeisit miecal!a/jl
ei olluteaitleste/ jm
heitä itki.

> 65 Ia HErra hmil
i nijncuin jocu m«E

l wainen / nyncuin jl^
>cu wakcwä ramD
i wijnanjuopumistst. '
-66Ialöi wiyolW»!
peräwierljn/ ja p«»>

t ijancatckisen häpi»,
t heidän päällens. ,

! 67 Ia heitti lostO
- majan poissa ei»
-linnut Ephraimmsi»
cucunda.

» 68 Waan hän wM
- ludan sncucunn»»/
- Zionin wuorcn / D
hän raeasti.

,69 Ia rakensi P>D-corfeuM / nij«ll»
1 ijancaisest pysywD
maan.

- 7Q Ia walidzi pal»«
->liansDavidin/ja s
a hänen lammsss h,''
'.nest«. 7'^



71 Imettämistä lain-
bmsta haki hän hänen
että pan hänen Cans-
sans Jacobin caidzois
jnlsraelin hänen pcri-

-71 Ia hän caidzoihei-
tä caickilla sydämens
wacuudella/ ja halltdzi
heitä caikella ahkeru-
della.

70. psalmi.
i. Assafhm Psalmi. !

NHERra/ pacanat!
pericundas«

«nmnct/he owat saa-,
stuttanet sinlin Pyhän,

sta kiwiraunion tchntt-
!l He annoit palwelias,
ruumit linnuille tai-,

!manalla ruaxt/ jasi-
,nun pyhäis lihatmaan!
!

lzHe wnodsstit heidän'werens nyncuin weden,
Jerusalemin ymbäril-,
lle/jach kengän hau-,
d«nnm. !
4 Mc olemma meidänläsnä asuwaisillemnau l
ruri tullet/ häwäisty^

i M japllcari nijlle jot-
ta meidän ymbärllläm
ewat.
5 HErra cuinga cau-wan sinä nijn »vihai-nen olettja annat sinun«jwauxcs nrjmuin
tulcnpala?

6 Vuodata hirmmlu-
, des pacanain päille/
jotta ei sinua tunne/
ja ntjden »valdacun-
dain päälle/jotta ei si«
lun nimes ruer
7 Sillä he omat Jaco-
bin syönet/ ja hänen
huones häwittänet
8 Hlä muistele mei-
dän endism pahoja te«
cojam/ armida pian
meidän päälem: Sill»
me olemma sangen
ksyhäxi tullet,
y. Auta sinä meitä Ju-
mala
sinun nimes cunnia»
tähden/ pelasi." mc«a
ja anna metllcm syn-
nit andexi sinun nimes
tähden.
ic, Miris sillit paca-
nain sanoa: C!:sa on
nyt heidän lumalans?
limoitettacon paca-
nain seas / meidän sil-
mäin edes sinun p,il-
welias weren costo/
joca wuodatettn on-
n?lnna etees tulla fan-
gein huocauret / smu»suure käsiwartescantta
corM cuoleinanlapstt.
iilacostameid in läs-
nä asuwaisillem!ei)ze«
men kerroin heidän pil-
kans heidän helmans/

l jolla he sinua HErra
> pilcemnet owat.
D iii» iz Niut.



Davidin
,z Mi!'tä me sinun
mas lauma
nua
Main sinun lijtost>!s
IOPPU,N t'.

sn. psalmi.
5 Nffarhin Piolmi cul^

laisista cuckaisestx/fdMlveifttcap»,

VAules Israelin
< l lostohin nijnmin
lambat / ilmoita sinus
joca ist>!t Cherubtmi»

z sinun mal-
las/ finäcuinEphrai-
min/ Äenlamin' ja
Nlanassm «des olet/
ja tule meidän aurem.
4lumaii lohduta met-
lq" )i anna sinun cas-
wos pMa/nyn me tu-
lemma ,>utcturi.
f HEna Jumala 3.»-
haoch/ cuinga can-
iftans wihastut Cans-sas rmouxijn?
S Sinä ruokit heitä
kyyinlit en leiwällä/ja
juot.n heitä suurella
Mitalla läyyäns kyy-
neleittä.
? Cini annat caickein
meidän läsnä asuwai»
sien meitä kiroilla/ ja
meidän wiholisicn mei-
tä pilcata.
8 IllmMZebnot loh,

ja walift
Mtetuxi tulemma.

Sinä toit Wtzn».
l puunEgyptistä/ja l-
let pacanat carcM
nut/ja sen istuttaml,

- w sinä percaisit tl<»
hänen «teens / ja»

uoit hänen hywD
, Murtua/ nijn että ji
, täytti maan.
iii Mäetowatstn»
! riolla peitetyt jahi,
, orillans lumntzCcdertpuut.
, i! Sinä lcwitit häni»
, wcsans chaman men
, asti/ja hänenha<!«!«
haman wirrantyA

. izMirississärijt «»-

nen aitans / että D
caicki ohitlzefäywätw
piwät,
14 Medzäsica o«st»

ylös/ja p
Pot owat turmellet.
15 Jumala Zebach

käännä sijs sinuas/colj
zo alas calwast ja
jaedzlsttäwilnapuß,
16 Ia pidä se W>'

änä /jonga sinun
kia kätes on istuttam»/
ja jongas sinulleslW
stiwalinnutolet.

> i7Cadzo sihen ja nch
tele/ että polcamW
loppu tulis.,'lB Sinun kätes M'



Dcon sm sinun oman
! Ms Canssan/ja ihmi-set jotcas sinulles luja-
stiwalinnut olet.
iy Ncjn enme sinusta
luowu/suo Meidänelä/
,nijn me sinun nimes
Moilem,
iv HErra Jumala

lohduta meitä/
zc anna eastvos paista/
chn me ametuxi fu-

> lenma.
Bi. Psalmi.

l. Gitbithl!! paille edel^!Hweisattapl,/
Assaphin. ,

MEisatcat iloisesi'«"'lumalalle/ioca!
on meidän wäkewy-<
dem/ ihastucat laco- -
bin Jumalalle. 1

Qltacat Psalmi ja <
tuocat lrumbut/iloi-l
setcandeletjaPsaltari.l
4 Soittacatßasunil-
lavdcsa Cuusa / mei-
dän lehtimajam juhla- <
paiwänä, t
5 Silla se on tapa I-'sraelis/ja Jacobinlu-l
malan oileus. »
6 Sen hän pani Jo- >
siphlslodistuxexi/cosca'
hcEgyptin maalvala-!
ftt/ja oudon
cuullet olit. >
7 jahän oli heidän'vlcans cuormasta wa- lPch»M/j<, heMn t

> katens päHit ttjltä te»
- lemöft.
- 8 Cosca sinä luscasas
minua rucoilit/ nyn

, minä aulin sinua/ j«
' cuuldelin sinua / coft»
tuulispää tuuli sinun
pääles/ja coettelinsi-
nua ryttawcden tykö-
nä/ Sela.
y Cuule minun Cans-
san/mjnä todistan si-
nun eoesas/ Israel'/
sinun pttämiuua luu-
leman,
iy Ettei sinun seasas
muucalainen lumal«
olisja ettes wicrastc»
Jumalala,cumarrais
n Minä olen sinun
HCrras lumalas /

joca sinun wein vlos
Egyptin maalda/leivi-
tä suus/nijn minä se»täytän-
il Mutta minuncans-
an ei. cuullut minun
ändänt/ ja Israel et
totellut minua,
i; Atzn minä lastin
heitä heidän sydämcns
pahutcen/waeldaman,
»euwons jälfen,
14 Jos minun Cans-san cuulis minua/ ja
Israel minun teitäni
täwis.
15 Ntjn minä pian hei»
dän wihollisens pai-
nalsin/ja mjnun lä-
Dv ttnt



wthollistens päälle.
la jotta HErra

wih,iwat / huckän hc
handä ma-

fian / mutta, heidän
«icans "olis yancknicki-
sest pysywä.
,7 Ia minä rnockism
heitä parhailla nisuil-la/ ja rawtdzisin heitä
hunajalla calliosta.

32 plalnn.
i. Assaphni Psalmi.

stlso lu-
nafa / ja on Tuomari
Jumalinen stasa.
; Cuin -a lauman te
wäärin duomtdzetta
jalumalattomaninuo
to cadzotta/ Sela.
4Tchkatolkeus köyhäl-
le ja orwoille / ja ant-
tacat raoMset ja wai°
waistt' oikeudelle,
f Pelastacatylöncazot-
tua jaköyhä/ ja pä-
siäcät hända Juma-
lattoman mallasta.
6 Mitta ei he tottele
eikä lucua pidä/ hekäymät lackamata pi-
Meisä/ sentGtzen täy-
ty caicki, maan peiu-
sturet caäcua.
7 Minä tosin sanoin:
Te oletti» Jumalat/
ja cacki corkeimmaan
lapset.

aandciisin heidän 8 Cnitengin täyty
dän cuolla nynni
ihmisetfin/ja nijnc»,
tyrannit huckuwat,
? Nouse lumMj
)uomidze maa-. Cl
eaicki pacanat W
sinun omas.

33. Psalmi.
il. AssaplM.Mlniii

wetsu.
ala chWMkiwaickew/j«

Äa caikcti nijn M
ne» ole/ Humal« »l
sitä ntzn karsi
z Stllä cadzo/ ft«

! wihollistK kiucuiy
> wat /ja jotta sinuna

/. ylendm
pääns.

He pttawat cawck
ta juonia sinun Cmf

, saswastan japtM
neuwo sinun salaM
wastan.
fSauoden: Tck««

heitä/ch
isaolisKä/ettcilsw!»
> nime sillä muistella,
- y Sillä he omat «

net neuwons yhteen/j
tehnet lyton sinm M
sian.

, ?Eoomeretn jals»
litcrcin maM/M
biterein ja HaM
rein:

82 Datzidin '



8 OMltterctn -/

monitercin ja Ama-
lechitcrein/ Wlisterit
ja Ayron asuwaistt.
y Assur on myös hänc
heihin lhtänyt/ autta-
man lothin lapsia,
Scla.
wTe nijllc nllmuin
Midianitereille/ nyn-
tuin Slsieralle / niin-
tuin labinllle Kisonin«santykönä.,
ii lotca mcstattn Cn-
dorm tiMnä/ta tulit
loa<,ri maan päälle,
i! D'e heidän pääruh-
tumns uyncmnöred/
jaEeeb/ ja cmcki hei-
dän ylimmmscns nljn-
tuin Cebah jaSal-
mnna^,
ylotcäsanowat: Me
omistam meillem Ju-
malan huonet.
15 Jumala lcc heitä
tuin corsi tuulen -

«desi !,
i; Nljncuin culo mcd"
zän polta/ ja «yncuin

rlicckt mäet sylyttä, v
116 Naino juuri mM>
l heitn tu ilis päälles /,

l>» hämmästytä heitä,
> tuissullas. ,l"3M>i heidän cas-,
» Kone hcMä/että he!
« sinun nimes edzisit. ,«'lHMtkönijancaM-!

PsoltM. 8,
scst/ja höpinän tulco
zahuckmon.
!y Niin he saawattuta'ltä sinun nimes o«
inoastans HEt-ra/ja

ylimmäinen laikesi,
mailmasa.

l.C»rahn lasienPsalmk. '
, Gtthitl,<npaa!le/edeli«-

weisatt«pa/ .

'HVUii-.go. ih.inat ,
sinun asu:n«

!sic!s HErra Zckaoth.'
2 Mmun sielun b<
kawöidze ja halaja,,

«skartauoi"'
hin/ mintttt ruumnl
jasielunn iloitzze M<'
wäsa IlliNalasa.
4Sillä lind» on
nen löytänyt/ ja
siyincn hänen peWs/
johonaahc pokcms
'ffewat/.mwiMn/ si-

HErraZe-
,baoch/ miimn Eunu:-
>Zam jamwnn Inum-
lan.
5 Auluatdwatjuca si- >
nun huonetsas asuwsst/
he kijtawat stnul, yan«
catckistst/ Se!a.
6 Autuat owat ne f.)-'
miset jotca sinun pit-
ivät wäkenens / /,, sh.
damesians
sinun jälkesi

j 7 Iot«



7 lotca fäyn?at itcun
laronläpioze/ ja teke«
wät siellä caiwoja/ja,
ja opettajat monella,
siunaurella cauniste-,
<2N.
8 He saawat yhden,
woicon toisen jälken/!
«tt >. yuom,naistn olkia,
Jumala Zionis. ,
9 HErra Jumala Ic,
baoth cuuldele minua,
r«couxen/ ota jacodin
Jumala tätäcorwys/
Sela.
io Cadzele sijs Inma-
la meidän kilpem/ cad-
zo sinun woidelduscas-
woa.
u Silla M päilvä si-
nun esicartanoists on
parambi tnin tuhatta
mualla/ ennen minä
olisin owcnwartia mi-
nun Jumalanihuone-
sa/cuin cauwan asui-
sin Jumalattoman
majoisa. !
,2, Sillä HErra Ju-
mala on Äuringo ja,
tilpi/ HErra anda ar-
mon jäcunnian/yur-,
scailda ei mttän hywä,
puutu. ,
i; HErra Zebaoth/,
autnas on se ihminen/,
jocasinuun vMda,

psalmi
l. E»llll)!l lasten Psalmi

sinä cm
HAmuinen olit «i>
mollinen sinun m»
cunnalles/ja JM,
fangit lunastit,
z' Sinä cuin mui»!,
olet andanut andexiz
nun Canssas pch
tegot/ja catcki HM
synoins peittani>lj
Sela.
4Sin«cui« niM
l.pylitcackiwihas/j!
käänsit sinuas wih«
julmudesta.
5 lohduta meitä K
MM meidän wych,
täiam/ jakäännä»
wlhas meistä. «

6 Tchdöeos sijs D
caickistsi olla wchaim
Meidän päälleni M
sinun wchas pitäs».
cucunmsta M»
dan?
7 EMs Meitä»'
gota jällens/ettaA
sassinustiiloidM
8 HErra osota «»«

armos ja auta lM
y Jostaminä cuO.
mitä HErra
puhu että
lupais Canssalleß!»
pyhillens/ettei hep
lutteenjoutuis,

,

iv Cuitengin onhm
apuns nyden «

jotca händä
itttä meidänmch"'>maas«s. )>«'



ti Että lanpius jato-
tuus kefkenens cohtai-
sit / wanhuscaus ja
rauha toinen tvisens
suuta andaisit.
i! Että totuus maastai
tveftis/jawanhurscaus!
laiwast cadzois.
izEttä myös meille
HErrahywinttkis/ja
meidän maan heoel-
mäns annais,
14 Että wanhurscaus
sijtctin hänen edesans
pysyis ja,Ml>!,''styis.

s<s.psa;mi.
l. Äouidiu Rucous

MAllista HERra
/ ja cuul-.

tele minua: Sillä ml°
nä olen raoollinen jal
könhä. , >
z Mkeminmt sielun:!
Sillä minä olen pyhä/!
Auta minua minun!
Jumalan/ sittun pal- >
weljatas joca idzem st-!nun luotan.
4 bErra ole minulle
armollinett/silla minä <
sMyan ylipäiwä sinua >
fllchutasinun palwe- >
!ias sielu / sillä sinua >
HErra minä M- l
wöidzen. , i
6 Sillä sinäHEtta olet <
hylvä jaarmotlinen/ja >sangen laupias caickille,
jotta sinua rucoilewat. c
?Vntmäna HENra j

Mtari. 85
' minunrucouren/ia ota
waari mini, rucouxentänestä.
8 Tuscasant minä l>nuarucoilen/ettäs mi-»
nua cuuldelisit/HEr-
ra/ei ole
malista sinun caldaises
!ja ei ole kengän joc»

> ntzn tehdä taita cuin
six^.
9CMpacanatjo«as
tehnyt olet/ pitä tule-
man ja cumartama»
sinua HCrra/ ja sinuncorkeilnan nimes
nioittaman.
iQEttäs uijniuuri olet
jateet ihmeitä/ja sin»olet yxttzus Jumala
iiOsotammuÄeHEr-lra sinun tiez/ waelda<ren siuun t<tuudesas/kijnmta miiun sydä-
men siehenyhten/että
minä siuunnmes pels
käisin.
li Minä
HErra minun Im,a-
län cäikesta sydämcja-
ni/ ja cunnioitan s«
nii nimes ijancaickisest.
i; Silläsinun hywydes
on snuri minusa/ ja
sinä olet pelastanutmi«
nun sieluni sywim-
mästä helwitist.
i4lumala/corjatcar-
cawat minua «astan/
M tyranllein joucot

«äyu«



86 Davidi!»
wäywat minlmsielu-
ani /ja «pidä sinuasilmäis edesa
15 Mutta sinä HCr a
Jumala olet armolli-
nen ja laupias / kärsi-
wäinenja sangen hywä
ja waca.
i6Kännäidzesmlnmpäin / ole minulle <?c-
mollinen / wahwista
palwelias sinun wov
mallas/ja auta pijcas
poua.
17 Tee mcrckt minun
Canssani/ että minun
«encstyis/ ja he sen
näkisit jotca minua
wihawat/jahäpiäisit/!
«ttä HErn< autat,
<a minua.,

Psalmi.i.Psnlmi/chrahuLasten«?isn.
wahwastVHprusttttu

nuorta päälle HEr-
ra rapsia Zioi-in por-
tin/ caiklsta Jacobin
asiasioista.
; umniallistt asiat si°

saarnata»/sinäHumaluCaupungi/sela
4Minä annan sama-'
ja Rahabin ia Babe- '
lin edeä/että he mi-'
nun tundewac/
Phi!isterit Tyrttia
thiopialaiset syndywöt'
siellä -

5 Zionille pitä sanot^

-taman: Että c«W
> naiset Canssat jilN
ftndywät/iaettZE^

> kein M rafcnda. j
-6HEn'a anva s»K,
- -cca caicktnaiftllo!,!,

i lilla että myös m«,
Wmat , heistä M'yndywät / Sela.'
? Ia weisajat ninchi
tantzis/ cntcki miu'
lähtein ili',sa.'.
83. Psalmi.
weisu/ cdellawcisttt»
laillisien heifoudch

HemnninsenCphw
hitin efpi.

IuM
i>»n/minä huudanK
la ja päiwällä ji«
edesas.
; ?wna minun l»
uxen sinun ctces M
callistacorwas yi»
huutoni puoleen.
4 Sillä nununM
on surftutla täyn»»!
ia minun, elämän»
jnuri liki hetwttli».
5 Minä olen amß
utjnein caloaistxiW
hellvettyn menem!/
minä olen nhmllinsl
mies jolla et yhtäß
pua ole.
!6MinämacanM
>t»mä cliolluttten M
!nijnculn hawotwl,
joten haunsa n!«<^



Psaltari. 87
wat/joitaetsinä sillen
muista kädc-
siäseroitetutowat.
7 Sinä olet mtnun
painanut alimmaisen
caiwon/ pimeyteen ja
sywyteen.
BS.inun hirmuisudes
ahdista minua/japa-
cotta minua sinun al-
loillas Scla.
9 sinä eroilit cauwas
minun ystäwänt mi-
nusta / sinä olet minun
tehnyt heille cauhistu-
reri/ minä macan fan-
gittuna,/etten minä
woi päästä vlos.
10 Minun caswsni on
siirkiaradollisuden täh-
den/HErra/minä
coilcn sinua jocapäi-

hajotan tä-
ten isinun puolees. !
n Teetkös sijs ihmeitä
ituollmtten seasa / «li
nousewatcocuolctsinnaWmän?Sela.
n luetellango haudol-fa sinun hywyttäs? Iasinun wacuutas cado- >
turesa? !
iz Lutango sinun ih-«es pimiäsä? Eli si-nun wanhurscaudes si- <m maasa josa caicki!
vnhotemn?

Muna minä huu-'d«n sinua bErra/ja'mmun rucouxcn tule>Mrhssin sinun etees. >

!15 Mixis HErra hei'
tat pois minun sieluni/
/a peität caswos mi-

l nulda?
, 16 Minä olen radolli-

> nen 'a wäetöin / että
minä nHn hyljätty olen

> minä karsin sinun hir-/
muisuttas / että minä
lähes epäilen.
17 Sinun julmudes
tule minun päälleni/
sinunpelcos likistä mi-
nua.
18 Ne saartamat mi,
n:m joca paiwä nyn-
cuin wesi/ja ynnä mi-
nua pijrittäwät.
19 Slnä teet. että mi-
nun ystäwäm ja lä-
himmäiseni/ercanewat
cauwas minusta / ja
minun tnttawilleni o»
len minä pimeyoes.

l.EthoninieuCftabitiilopetus.
MHlnä wcisanHErW>Vrä armoista yan-
caickistst /ja hänen to»
tudens ilmoitan suulla-
ni/sugusta sucuun.
la sanon: lianeaic-

kinen armo käy ylös/
jasinä pidät vscollisest
sinun todudes taiwasa.

olen lytonteh-
nyt walitunic,ansa/mi
nä olen Davidille mi-
nun
nonut. 5 Ha»



5 Haman yancaicki-
suteenminä saatan st»
nulle siemenen / ja ra-
kennan sinnn istuimes
fugustss sumtuun /

Sela.
s Ia taiwat pita yli-
stämän HERra sinun
ihmeitäs ja totutas/i
pyhäin semacunasa.
7 Silla cma taitan,
pilwesä werrata HEr-l
ran?lacucaonHEr-,
ran caldamcn luma- z
ltttcn lasten fas? ,
8 Jumala on sangen,
wakewä pyhäins coco-,
uxtsa/ jaihmelltncn,
caikein ntjden stas/,
jotca owat hänen ym»,
bärilläns. '
y HErra JumalaZe-l
baoth/cucaonnijncuin,
sinä/ wäkewa luma- l
la? Ia sinun s
on sinun ymbärilläö. c
loSinätvalidzetpau-t
hawaistn meren / sinä <
hillidM patsuwajsetl
allot.
il Sinä lyötRahabin(
cuoliaxi/sina
sinun wihollises vrhol-,
liselläkasiwarrellas. j
«Taiwas ja maa on <
sinun / sinä olet peru- <
sianut maan pljrin/ja <
«itäsijnä on. l
iz Pohjan ja etelän:
vlet^näluonnt/^ha-l

borja HamionH,?
stuwat sinun niinee, !

?4 Sinulla on MM
mallinekasiwarsi/toä-s!kcwä on sinun fätl«/ >

jac<Maon sinun M >

kätes. ' »'

15 Wanhurscaus j,?l
duomio on sinunW. ?

mes wahwistus/ «> l
mojatotus owatjiW,
caswos edes.
16Autuas on se CaH '

joca ihastua taita/Hei- p
ra/heidän pitäw«l!>»-
man sinun caswli
walkeudcsa.
17 Heidän
man jocapaiwa
nimestas / ja s»»!»
wanhurscaudesas cw "

!>iallistt oleman. ''

18Silla sinä olet lM
dän wäkewydens tn-
scaus/ja sinnn arnß
cauttanostat sinä M «

dän sarwem.
19 Silla HErra
meidänkilpem/ja
Istaelis on meidl,»
CuningaMi
i» Silloin sinä puhuii l'
zäwyisä
s«noit:Minä ck"
Sangartn herättänyt
auttaman / minä ol«',
cotgottanut yhden w«
litun canssasta.
21 Minä olen lö»M!
palteellani SaM/'M"



Psaltari. 83
pylalla ol)y!°

2l"Mi!"« käteni tuke
hand» ja minun kasi-,warcmwchwisiahan-,

'da,
. „!,zEi plda »viholliset!

Mdä woittaman/ ja
, Märät ci pidä hända,
sulloman. ,Waan minä lyön <
Men tythollistntz hä-

ja jotca,
hänoä wihawat tahdon!minä «vaiwala.
i;Mutta minun to-,
Itudeni ja armoni pitä,
Wnen tykönäns ole-!
mn/ ja hänen sar-
wns pitä winuuNi-i
Mni nostettaman, !
:6Mnä asetan ha-,
'nm Man lätens me-

hänen oikian,
tätens wirtoihin, ,
>v Min hänen pitä miilmncudzuman:,Sinä
M minun Isän/ mb-,

Jumalan ia tur-,
n>an joca minua
lautta.
«Jäminä asetan hä-!
nm «sicoisexi catckein!lcorkimmaxi Cunin-,
,Wn stas Maan
paalia.

Minä pidän häuelle
! armoni tähdellä tjan-
Mistst/ja minun lyt-

:oni pita hänelle wah-
wa oleman'
o Minä annan hä-

nelle iiancaickisen sie-
menen/ ja wahwistanhänen istuimensnyn-
cauwa» filin taiwat
pysytyät.
-iMutta joshäne lap-ses hyljä-
wät/jaei waella minun
oikeudesant.
zz losheminun sääty-
ni rijwawat/ja eimi«
nun Wyjänt pidä.
N Niin minä heida»
syndtns wldzalla ran-
gaistnja heidän pahat
tecons haawoilla.
;4 Mutta minun ar-
moni en minä hänestä
käännä yots/engä MHminiltotudeiwtlpistellq
zsEnminäty!Mll)tto«
nl/ja miA minun suu-
stani W)nyt on/.en mi-
nä muuta.
;6 Minä olen »vihdoin
wannonut pyhydeni
camta en «ninö Vavi-
dille walhettele.
zyHänensiemenenso»
olewa tjancaickiscst/ja
hänen istuimens minun
edesäni nijucuin Au-
ringo.z 8 Ia nijncuin todistus
pilwlsa/ Cela.
zyWaan nyt sinä syo-
fetia heität pols/ ja

wt-



Davidin
wihastut woldellules.
4Q Sinä särjet pal-
welias ljton/ja tallat
hänen crununs ma-
han.
45 Sinä ncot hänen
muurtns ja annat hä-
nen linnans särjettä,
<l Händä raatelewal
«aickt' ohidzekaywäiset/
hän on tullut läsnä ole-
waisillens nauroxt.
4; Sinä corgotat hä-
nenwihollistens oikian
käden/ja ilahuta«aic«
ki hänen wainollisens.
44 Hänen mieckans
tvoiman olet sinä myös
ottanut pois/ ja ett
salli hänen woitta<so-
dasa.
45 Sinä häwitit hä-
nen puhtaudens / Mpaistat hänen istui-
mens maahan.
46 Siliä lyhennät
hänen hapiällä/ Sela
47 HErra / cuinga
cauwan sinä sinus nijn
salat? Ia annat htr-
mutsudes palanijn-
cuin tulen.
48 Muista/ cuinga ly-
hyt minunelämän on/
mixis tahdot catcki ih-
miset huckan luoda?
4y Cucaelä/ja ei näe
«uolemata? loca sie-
luns helwetin käsistäpelasta? Sela.

, 5o HErra/nf« oiWsinun endiset nrmos'
locas Davidileww
nonut olet sinuntolu-
)es<is?
5i Muisti HErrz p,i,
welias piM/ long,

, minä cannan
!sam/caickistaM,!m>
' nista Canjfttsta.
'5! JoillaFErra n».
holliseS sintti pilcksswz,
joillahe'pilckawat si-

> nun woldeltuis jäljtl,
° 53Kijtetty olco n W.

, ra ijancaickisest/ÄIM
! Amen.

' <) S. Psalmi.t Mosereu/Jumalan mben/Ruc«us.
Iumo!«/

- AlHsinZ olct mei!,»»
»turwam/ sug lsta sw
- cuun.

Ennencuin wu«r<!
t olit eli maa/jamM
»luotin/sinä oletlum
,la yancaickisesta ij»
, caickiseen.
-; Sinä joca »

- nat ihmiset cuoll»/i«
sanot tulcat jällen»

- ihmisten lapset.
/4 Sillä tuhat ajchi-
«ca owat sinun edesil
? nyncuin eilinen pÄ
e meni / ja ny>!w«
-wattia yöllä,
ä 5 Sinä
ta nyncul» posken/j'



PsiMri. yi

ewotntmcuinruoho a-
mulla/joca cohcala-,
castu. !
6 Joca amnlla !
sm ja nopiast cuiwa/
jaehtona leicatan cui-,
lvettu.
7 Sen tefe sinun wi°
has/ että me nNnHu-!
cumme/ ja sinun hir-
muisudes/että me nijn !
W tääldä temmatan.
~ Silla meidän pahat,
tecom sinä asetat«ees/,
meidän tundematto-!
mat syndim walkeu-
tcensinun castvos etcn,

9EentäPen culuwat
lcciicki meidän pätwäm
siminwihastas/meidän
wuotem loppumat pi-
kemmin cuin juttu. !
!O Meidän elinaicam
lonstidzemen kymmen-
da wuota/taickaenin-

Cahdexankym-
wendä wuota/jacuinseparasou ollut/nhn
en selusta ja työ ollut
»Sillä se mene pian
pois/ nijncuin me len-däisim pois
ui Mutta cuca vscol sinun nhn rastasi wi-
lhasiuwan/ja mcapel-
ta stncaldaista sinunlhirmuisuttas.l n Kpetta meitä aja°

»telemam /että meidänlpitacuolcman/ettäme
lMntäwäiftxiculisim.

iz HErra kännä sijS
idzes taas meidän puo«
leem/jnolepalwelioil.
les armollinen.
14 Täytä meitä pian
armoltas/nijn me ne»
muidzem ja iloidzemaickina meidäneliM- -

canam.
,f Ilahuta nyt meitä
jällens /ettäs meitä
ntlncauwan wqiwanut
olet/että me ncjnmu-
wan onnetcomuttss
kärsintt olem.
16 Qftta palwellalles
sinun tecos/ ja sinun
cunnias heidän lapsil-
lens.
i 7 la/ HErra meidän
lumalam olcon meil«
lepyinen/za auttacou
meidän katem tegot
meidän cansam/ la/meidän kätten» tegst
hän <mtta<-on.

si.p'almi.
corlimman

yMwariclurcs istu/ja
oneaickiwaloisi wariosa
! Hän sano HErr-
rallc':' Minun totwon
ja linnan/ minun Ju-
malan/ johonga minä
vscallan.
z Sillä hän pelasta mi-
nun watjyjän paulasta
jawahingoliststarutto-

, taudista.
4 Hän



«z. Hcm kymllens sinua
warto ia sinun turwas
on hänen sijpeins alla/
hänen totudens on kei-
häs ja kilpi.
lEttespäMsyöncau
htsiusi/ januolia/jotca
päiwälla lendäwät.
6 Sitä rutto pi-
Weisä lijcku/ja saira-
utta cuinouolipäiwänä
turmele.
7 Waicka tuhannen
langeisit siwullas ja
kymmenen tuhatta si-
nun Mallas/nijn ei
sinuun satu. j
8 Jalosin sinä näet
llossilmilläs/jacaozot
tuingalumalatomalle
tostetan,
y Sillä HErra on
nun toiwos/ja ylimäin
nen on sinun turwas,!
i»Et sinua eohta mi-!
kän paha/ jaei yhtän
waiwa pidä sinull m«-
Mö lähestymän.
?i Silla h.in on andi-
nut käsiyn Engelillens
sinusta/ettähe tätkewät
sinua catkisa teisäs.
«2 Että he candaroat
sinna käsisäns/ ettes
jalcas kiween louckais,
l; Sinä käyt ikonin ja
kyyfärmen päällä/ ja
tallat nuoren lejontn
jaDrakin.
»H Että hän mmmh<l?

>lais/nyn minä
! päästän/ hän tM
'mtnun nimen /scnG
den mlnä wanell»h'ändä.

l if Han rucoile mim/
> fentähden minä cml-
Velen händä/ häm-tykönäuzj olen mim

mimhsinen temman pois/j,
saatan hänen cunni»»,

> 16 Minä ravidzenh»»»ncn pitkällä Wä/j«
osotan hänelle <«!!«-

!'heni.
! s>2.^M!mi.tl. VllliM! '

l weisattop». ,:
on HEm^
ja wcht» ,

-flitost sinun niweki
-sinä caicfcin M
,!mainen,
-!; Amulla julista!<-
»nunArmos/ja ehtM c

- sinun totuutas.
4. Kymmenen kielO'
-ioPsaltarlll.i/stW»zcandeleilla

l 5 Sillä siuä ilch»!>!
minuaHErra/!»OD<

t ten sinun legoiM,>
!ta minä kerscan M i

. kätcs töitä,
,6 HErra /cuingo si :^

>uuu tecos owat »«>>

l suuret? Sinun njff '.

xes owat ylön syM'
?7.buNllelPs«M zz

»



tompli ei ymmärrä!
ttyta. ,
z Jumalattomat w?-

tlmötdzewät nyncuin
l iicho/ia pahoin ttticlt!
«icki cucolstawat/si)^
henastl cuin he hucku-
wot. ijancaickistst.
9 Multa sinä HEtta
vlttcorkein/ia pysyt
iMcsslckisest.
:c> Sillä cadzo/sinun
Hjhollises HErM cat"!
zo/sinun mhollisespl-!
n, catoman/ jacatcki
pchantekiät pitä hajo-,
lci^ma».
ii Mutta minun sar-!
lveni tule torgottturi
«Dcuin yxisarwistn/
~!mna!voidl!llantuo-!
lilla öljyllä.
u)a minult silmäni'
Mlöätihasiuxenswt.,
hollWani ja minun
emoani cuulewattlous'
pahoista/ jotcacheitäns!
asMlvat minua wa»>
sian.
i; Wanhurseas wi^h:t;°dze nhncutn <pal-!
muM/hancaswanijnl
cutn Cidenpuu ltba->
uo»is.
'4 Iytca owat istu-,
tMHErranhuonesa/!mherjZidzewnt meidänHlmalam cananoisa.!i;He wesoiwat wielä

hedel-

möidzewätjatuorehtu,
wat. '

i6Io he julisiawat
että HErra on nijn
hutscas/minun turwatt
1« «i ole hänestä wää-
ry«a.

<>; ptzlmt.
HAkErra on
VMgas/ja jalosicau-i
nist ttu/ HErrH on
caunistetiu/ja on alca«
nut waldacunnan nijlt
lewiäldä cuin mailma
on ja»valmisti sen py<
symän.
l Sljtä ajasta pysy si-
nun isiuimcs vahwanHsinä olet ynncaickinen.
z HEtra/ weficostet
paisuwat /
paisuttamat pauhi-
nans/ wesicöfiet pai-
sultawat aldons.-
4All»t Mercsä owat
suuret ja pachawat
hirMmsest/MUttaHGeraöUwielä wäketväm-
bi carkelifes.
5 Sinun sanas öii öi«
klaoppi/ pyhitys on
sinunhuönes caunistus
yanlaickistsi,

psalmi.
öMERra JumalaVMiongatosiot owat
Jumala ionaa costol
otsat/ stlktäst ttzes
näytä.
i Corgota sinuas siil»ms



mailman Duomnri/,1
maxacoreile mlta
ansainnet owat. j
z HEtta cuinga eau-!
wan Jumalattomat/»
HErracuinga eanwan,
jumalattomat/coreilc- <
wac?
4 Ia nyrs ylpiast pu- i
h«wat/ja caicki pahan j
tekiät heitäns nijnker-!
stawat? !
5 HErra he polkemat
alas sinun Canssas/ ja
sinun hi
waiwawat.
6 lestct ja muucalaiset!
he tappamat / ta or-
woit he cuolettawat.,
7la sanowat: Eij
HErra sitä näe/ja la-,
lobin lumalla ei sitä
tottele.
8 TmuartN' M
te hulint Canssan seas/
te tyhmät/cosca te tai,
tawaxi tuletta ?

9 locacorwan on i-!
stuttanut/eiköhän cuu-!
le? Eli locasilmän loi/eikö hän näe?
lc> loca pacauoita/!
euritta/M hcmran-!
gaise? loca ihmisille
opetta mitä he tietämät!
n Mutta HCrra lietä
ihmisten ajatuxct'että
ne turhat owat.
«Autuas on se tota
sini HErraeuritat/ia
vpettatzm» latllch

costotoch,
käy/sihenastic!'/,
malattomallc
»valmistelan.^
14 Silla ei HEml;
ta CanssanLpoi
hyljä perimistä!'
15 Sillä oikeuden
stttenftn,oikeuden i,
man/ ja eaicki h,,-
sydamct sitä stur ,
16 Cuca seiso i,

canssani pahoja r
stan?Cueac
tygöni paholnllll.,l
wastan?
17 Ellei HErra miyr
anttais/ mjn »

sielun laheeli
ljaisudcs.
18 MinäfanonnN
nun jalcan o» h«y
nnt waan i!mmnm
HErra minun tM
19 Minulla oli Msuruasydämesanl/til!!
ta sinunlohdutM?,!,
huttl minun sielxni,
2Q Ettpäs michhc
sta tosin waht,igl
istuimeen/ joca!«
hatjyst opetta.
liHehaugidzewM
hurscan sieluawnst»
javuomidzewntmN
man weren.
i! Mutta HErr» <
minun yarteluren/i»

94



Jumalan o» mi-a
nunvstalluxenltirwa.li
«Ia hän costalMänb
warydens/jä hucma?
heitä heidän
tähden / HErra me°
dänlumalam hucltttG
Mä. ~, .

5 s. PZalnn.
Mh Ncat rienmitcam

ncam meidän ailtuu-
tem tnrwalle.

Tulcam hanei? cas-
wons eteen kitorella/
jariemnitcam hänelle
lauluilla.
z Sillä HErra on suu-
n Jumala/ ja suun
Cuningas caickein lu-
malitten päälle.
encaickimitämaacan
za/ wuotten cuckulat
owat myös hänen.
5 Sillä hänen on me-
ri/ jahän on sen teh-
mt/ja hänen kätens
owatsinuwalmistanet.sTulcat/cumartacam
ja polwillem langet-
cnm/ a maahan laste-cam HErran meidänluojan» etem.
? Sillä hän on meidän
luwalam/ja me hä-nen elatus Cc-nssans/ja»,anenkättens lauma
BT>inäpän/iostecuu°
leiithanmänms/nijn

älkät paaduttako
mitän/nijncuinMeri-» '
bastabahtut/nyncuit»
Massas corwesa.
9 Cu,a teidän Isänne '
minuakiusaisit/ fotte- ,
lit minua/ ja näitnyss minun teconi.
i>-Ettamlnä neljaiyntt
mechH ajastaica kar-
sein y«wa tältä Cans»snlda, j.-, sanoin: Se
on Cans.sa/ forqa sydämet ai«
na exyitahtomat/ ja

, jotta mmm ttnäni ei
tahtonet oppia.

, li Joille ninä wihoi-
, sani nssnmi,; : Ettei
. heidänMannnun le-
' poni tu!?-n

Hssr<
weiftlcat chCAralle

- caicki mailma.
- l Weisatcat Haralle'
!jakljtafät!)än?n^ens

. päimäyäi-
i walda hane» auttiu-
-tans.
- 3 lukecat pacanai»
> seas hänen cunnians/
caickcin Canssain seas

> hänen ihmelläs.
4 Sillä HErra o»
'suuri jasangenkiMtä-
> pä/ ihmellinencaickeiil
lumalain seas.

l '5 SM

95PWart.



«6 Kävibtt.
xSilläcatckiEanssain
Jumalat owat epä-
jumalat/ mutta HEr-i
ra on taiwat tehnyt.
6 Cunnia ja
owat hänen edesans/j"!
hänen Pyhasäns
pahtuwahwastjacm^
niallistst' .

,«
>

7 Canssattu6cat9Er^,
talle / tuotat HEr»
rallc cunniä jcwotma.,
BTuocatHE"llew,
nen nimens cuttnl.V l
tuocat lahjoi» ja
cat hänen eshuoncsens,

,H Eumart<cat HEt-i
rapyhäsä tlmmstuxe-,
sa/ pelMn handa,
caickt m'ilm« ,
loSaroeatManam,
seas HEtta
gari/ joco pitä wa!-
dacmdae nljn lewOi-,
dä/:uw mailma on
walmistttu/ettastpy-,
syja ouomidze Ca«s-.
san stkein<
li Illivat riemuhan/
jaitaailoitcan/ meri-
pcchatcanjamiläsijnä
il/Kedot
ja caicki cuin hänes o«
wot/ja caicki puut
ihastucan mevzäsH.
«HErranedesä: Sil-
lä hän tule / silla hän
tule Duomldzeman
MM

-'pssin tvanhurscc,»!:
Ma CanM hänen
»ftdesans. m

Psalmi.'MsErräon Cu«»<>.'
,VMZas/ M
iiloitcan iä otcon sm,!
jriemuiset/ nijtt moM '.

tuin heitä ön. ,
i Pilwet ja syngyt «>

wathänenhlnbänllik '

wanhurscaus vuom
owat hänen istnimi» ,
wahwtstus,
; Tuli käy hänen >!

läns/jK polta yM ,

rillä hänen wtholllsl!>«
4 Hänen leimaiPil
wälckytbätmaan
päällä /maa Me
5 Nuoret
nyncum
HErraöcbes/coMil'
ilman haldian cdce,
6Taiwat julista
bErran lvanhurs>«'

caicki CM
näkewät hänen c»
lnians.7Häwelkä«calckH
'cuUia palwclelvat/!>
kersiawat heitäns «ff
'lumälifia/cumarM
hättdä caicki juMM
zZwncuule senja»
Mudantyttäret W
lriemuisai,s/ M



PsiMrr. Y^-
sinä HErra

olet ylimmäinen caikis
maacunnis/ sinä olet
corgolettu caickein
linuolittcn päälle.
ic>TecuinHGrrara-
castatte/wihatcatpaha
HErra kätke pyhäins
sielut/Jumalattomain
käsistä hän heitä pela-
sta.
n Wanhurscatle cöita
wl»lkcus/ja ilo hur-
scaille syoämille.
ii Wanhurscat lloicat
HErrasa/ kutätat hä-
mn pyhybens muistoxi

Psalmi.
UlZElfttcat Hsr-
HVralle vsi wttsu:
Lilla hän teke ihmeitä
chanvoitta Malla ka

chMkäsiwarrellansMrra anda tiettä»ichi tehdä hänen au-
!!denö/C<inssoillean-,
a hän ilmoitta
urscaultans /

Hän muista armons >
» tocudens Israelin <uonelle/caickt mail-
ia» äretnäkewät wei-
>wlumalamaututta<

HErralle,
>ickim«,ilma/wetsat-,
«/Ylistäkätjafyttakät,
Kytläkät HERra!

»ndelcilla/ candelella,
»Wlniillss, ,

, ? Wasiitorwllla ja
Basunilla / ihastucal
HErran Cuningane»
desä.
8 Meri pauhatcan ja
caickimitä hänesä on/

! maan pijri ja jotca a«
suwatsen pälla.
y Costet ihasiucan/ja
caicki wuoret olcan iloh
set.

, ioHErratt edesa:Sil^
la hän tule maata duo«
mtZzeman/ hän duo--

-mtdzemaanpijrlnwan
hurscaudella/jaCanssat
oikeudella.

pci PMM '

on CuM«
MHgas / että Cans-
sat wapisewat: Hä«
isiuCherubimin päälle/
sentähde lijklt mailma.

> 2 Suuri on HERra

in,sattMn päälle.
;Kyttakän sinu suurtajaihmellistänimes/jo-!
ca pyhä on.
4latämÄnZunittga»j
waldacunnasa racaste-
tan oikeutta/ sinä an-
nat duomion jawan-
hurscauden laeobis.
5 Corgottacat HErM
meidän
ciiartacat hänen asiin-
lautans juures / silla
hän on Pyhä.
6 Moses jaAaron ha
E nm»



«cn Pappeinsseas/ ja.
Samuel uijden seas/l
jolca hänen nimensä
rucoilewat/ herucoilttl
HErra/jahäncuuldelij
heitä, i
7 Hän puhui heille
pilwcnpadzastahepidit
hänen toWurcns ja,
kasiyns/jotcahZn heil-
le andol
BHErra sinä olet mei-
dän lumalam/ sinä
cuuidelit heltä/stnälu-
nmla annoit heille
dcxi/ ja laitit heidän
6 Corgotacat HErra
uietdän lumalaiam/ja
»umartacac hänenhällä wuorellans: Sil-
la HErra meidän Ju-mala m on pnha.
~ I QQ.Pjalmi.,

Kijlvs Psaimi.HCR-
c>aicki mail-

wa/ palwelcat HErra
'ilolla/tulcathänen cas-
wons eteen ihasiuxclla
ra on Inmala/ hambä
meidän tefi/ ja en me
idze meitäm/ hänen
Canssarens ja laitul-
mens lambatri.
z Mengät hänen por-
tijns Etoxella / hänen
isihuonelsijnsweifulla/kljtäkät händä. ja, »K-
--stotat hanm nimms,

4 Sillä HErrg onsii'loinen/ja', hänen nr
mons pysy' yancaictl
sest/ia hauen totmideni
fucutunnasta sucnu,»
dan
,IQI. plälmi.
Davidin Psalmi.

SH,?sta ja oikeulch
jjaftnon sinulleHEm
fytoxen.
i<M;na käytän mi»n
'täitawM jatolmeliisls!
mijtäcohtan/jotca «i
>mun omani owai/j«
!waellan vscolliftsi A
l nun huonesani.

En minä ota pch
vastata eteeni/minäwi
- han wääfintefioilä/ j,

° en salli heitä olla t>>
könäni
4. Vurjn sydän olcei
minusta pois/c.

Ikäisi pcha.
- 5 loca
»panettele/sen minä Hu
'cuMn/ en min,

ja röyckiöitä,
-6 Minun silmäm cal
ä zowat vscollisia inaai
e päällä että he osch
n minun tykönani/jarO'
-castan hnrscaim M

wclioita' ,

-7 Petollisia ihmisia»
n minä plda hno
/ ei walehteliat mene,!»
- minuntykönäni. '
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Psaltart. 99
8 Uarahl» minä hucu-
tancqicki lumalatto-
i> a: maasta/häwittäxe-
ni caickia pahointekiöi-
m bErran Caupun-
gista. -

io 2.Psalmi.iZzadollistnrucous/cosca
murhcisans on/ia
walltuxensHEr-ron eteen Vuodotta.

MkErracuuldelemi-VNmiun rucouxeni/
jaanna minun parcu-
ni tygos.
; Älä WswojM minul-.
dapeita/hädäsäcallista
corwas minun puo-,
leen / cosca minä sinua,
rucoilen/nijn cuuldele
pian minua.

wat culunet nijn-
cuin sawu/ ja minun
luuni owat poldetut
nijncuin kekäle.
5 Minun sydämen on ilyöty jq
nijncuin heinä / nijn
että minä. myös vnho-
ban minun leipäni
fyoba.
6 Mnun luuni taki-
liulvat tuscalla minun
lihaani/ itkemisesi ja
hu«amisesta.7Mnäolenaiwanijn
win ruogon peristäjä
°°rn>esa/minä ole ntzn»,

Hyypiähäwitet-
>ilstC«up«nzeisa,

BMina walwon jaolen !
nijncuin yrinäinen lin-.
du catoH-pMla.
y Isccipäimä häwäise-wLt minun wiholliseni
>M«ua/ja jotta minua "

wannö-
,wat!Al7ttmcaitttani.

> lc> Sillä Minä syö»
'ltuhka nijncuin leipä/
ja secoitan minun juo-,'
man itculia.
ci Sinun vhcauxcs ja
wihas tähden/ ettäs.'
minun nostanut olet ja
paistanut maahan. -,
12 Mnun päimän ö<
wat culunct nijncuin
marjo/ja minä cuiwe-
tun nijncuinruoho. -

izMuttaHerra sinä py
syt ijancatckiscst/ja sinu

, muistös sucucunnasta
sucucundaan.
14Nouft sis jaarmah-
da Zionita/sillä aica on
händäarmahta/jaai-
ca on tulwt.
if Sillä sinun pzlwe-
lias halajamat sitära-
fetta/ janäklsii mielel-
läns/etlä hänen kiwens -

ja kalcklns malmit
olisit.
16Että pacanat bEr-

rH sinun ntmcspelkäi-
sit/ ja caicki Cuningatmaan päällä sinun
cunntotas.

E iz ,7 EttF



i 7 Että HErra raken»
daZiontn/ja ilmandu
hänen cunniasans.
18 Hän kändä idzenshyljättftiden rucoustenpuoleen/ja ei cabzo het»
dän rmoustans «Mm
19 Sen pitä kirjoitta-
man tulewaisille sucu-
cunnillc/ ja st Canjst >
cuin luodan pita kyttä- imän HErra. !
2c? Sillä hau cadzele
pyhästä corkeuxestans/
jaHErra näke taiwa- <
siamaan päälle. >
21 Että hän cnulc fan-<
gein huocauret/jakir-l
wotta cnoleman lapseta
22 Että he saarnawatj
HErran ntmeZionis/ijähänen kijtostans le-l
rusalemts.
2)CoscaCanssatcocon-l
duwat/ja waldaclmnarr
HErra palweleman. r
24 Hän noyryttä tlcsä <,

minun wotwani/ hän p
lyhendä minun pät-j,
wnni. n
25 Minä sanoin: Mi» 5
mw Jumalanälä mi°l<
nuaota pois minun n
kesti ijäsänt. n
26Stnun wuosicantes 6
owatyancaicktscst/sinäk,
olet inaan perustanut/ j<
ja tailvat owat sinun r>

kasialas. 7
27Ne Wow.lt/MM'st

-jma pysyt/ ne cm>
< »vanhenemat/ mjimli
waate/ ne mutciovi

! niMiijn waate/ cosc
, sinä heitä muuteclct.
>!8 Mutta sinä pch
Ulyicuinsolct/jasil!!!!
wuotcs ei loppu.
!y Sinun pa!wsli<!i
iapstspysywat/jalin,
dänsikiäns sinun edes«nunesiywät.

DauidlnPsali»!,
MHljcä HEn-o mi

sielun / j,
calckt mitä minusa»'
hänen hyhä nimens.
>!

,sielun/ ja älä vnho»!
micähywähänmmu!!
tehnyt
?Ioc« sinullecaickft
dis anda andefi//ji
paranda caicki siMi
ricores.
<,,loea sinun heiiD
päästä nirmelnxclsi
joca sinun enma«
molla ja laupilM.l,
5 Joca sinun suusilo!
la täyllä/että.sm«
nuorudes vdistctH
nijncuin Cotcan.
6 HEna saata «>

kille wauhurstnilt"
iaduomlon/)otta>r>''
ryttä kärsimät. '
7 Hän on tiens "ill-
oille tlttäwaritthß
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Psälttri. ' »Vi

Israelin lapsille hänen,
tecons/ >!
8 iaupias ja armolli-'!

onHErra/ kärst^wäinemja ailva hywäi,
y Ei hän aina rycele/ei!
«äwihastn!jancaicfistst.!
io Ei han meidän syn->
deim peräsi lee meille
eiräcosta meille/ pa-j

tecoim Men.,
ii Sillä nyn corkia,
Icui.i caiwas on maa»
si,, / nndo. hän ar-!
mo»s lysandyä «ylle/!
,o: 'ända pelkawät.
il Mn caucana cuin!
itä on lännestä/ syrji,
«,än meistä pch»t te- <
lcomme. !
,z Mncum Isä M>!

nuchtalastansnijnHEl l
petka- tvälstans.

14 Sillä "hän tietä !
nnlngä caltainen teco c
»ne olemina/ hän mui- j
sta meidän tomuxi. ' f
izlhminen on eläi-sans nyneuin ruoho/hän emoista ntjncuin
luckssinen kedolla. ' ,>
,6 Costa tuuli käy sen fpäälltdze / nyn ei hänenä kestä/ eikä hänen j.
sinns tunne händä en-singän. 5,
17 Mutta HErranar-^
mol vlottuwat ijan-i,
caickisest yamiaickiseen/,
a>lln, peltäwäistens

päälle/ ja hänen wan-
!hurscaud?ns " lasten
»lapsiin.

~ ,Niiden tykona M-
icahanenlyeons pitä-
wät/ja ajattelemathä-
nen käsiyjäns / nytä
tchdäxens:
iy HErra on walmi-
stcmut istuimens tai-
wasa/ jahänen walda-
cimdäs hallidze caickia.
io Kijttäkät HCrm te
hänen Engelms/ te
wäkewat Sangarit/
jotcahänen kästyns toi
Mitatte/ että hänen sa-nans ani cuultatsin.

Kijttäkät KERra
caicki hänen sotamä-kens/te hänen palwe-
lians/jotta tecte hänentahtonsa
!! Kijtäkät HERra
caicki hänen 'tl)öns/
caikisa hänen waldans
paicotsa/ kljtä minun
sielun HErra.

104. psalmi.
MHIM HErra mi-

sielun/OEr-
ra mmun Jumalan/
sinä olet sangen cunnl-
allinenstnaoletcaunis
ja jalosti puetettu.
! Walteus on sinun
waates/jollas puetettu
olet/sinä lewität taiwät >
nijncuin maatien,
z Sinä peität sen pää-



; Sinä peität sen pää- >
lyren wedellä/sinä me-,
netpttwisäntjncuinra
tasten päällä/ jukayt
tuulen sijpein päällä.
4 Sinä teet Cngelis
tuuleri/ ja sinun pal.
welias liekidzeweiserl
tulexi.
5 Sinä jocamaan pe-
rustit perustuxenspääi
le pysymän ijan-
caickisest.
6Sywydella,sinähän-
dä peität nijncuinwaat
tella/jawedätseisowat
Wuorilla.
7 Mutta sinunrangai-
stuxestashe pakenemat
sinun jylinästäs he me-
newat pols.
8 Nuoret astuivatylös
ja larot astuwat alae
siallens/johongas hei-
tä perustanut olet.
y Määrän sinä panit/
jota ei he käy ylidze/

eikä palaja maata peit-
tämän.
io Sinä annat lähtet
laxoisa cuohua/ nyn
ettäwedetmäkeinwäli-
dze wuotawat.
«Että caicki eläimet
mcdzäs joisit / ja että
pedot janons sammu-
taisic.
i! Heidän tykönäns i-
siuwat tatwan linnut/
jawisertäwät orilla.
N Sinä liotat wuoret

Davidin
ylhäldä/ sinä
maan hedelmällä/j»»
ga sinä saafät.
huotcarjalle/ja jyW
ihmisten tarperi. t««i
tares leipä maasta. '

' 15 Ia että wijnn h<
misen sydämen ilahW
ta ja hänen caswm
caunistu öljystä/jaKi
pä wahwista ihmift
sydämen.
16 Että HErranpu»
nestestä täynnä ollji!'
libanonin CederiM
jotcahän on istutt»
17 Siellä Imut pesiwÄ
jaHaicarathongista
suwat.
iBCorkiatwuoreto!»«
medzäwohten turw,i!
jakiwirauntotcanlnch
i9Sinä teclC!lun«
ta jacaman/jaAurim

' tietä lastuns.
' 22 Sinä teet pimeyd!
' ja yö tule/ silloin coil!
pedot lytiwät.

! ii Nuoret lejontt st»
l listaliljuwat/ja heid»
elätustans lumolck!
cdziwät.

l go eoitla/nijn heliM,
>nywä<t ja luolist»!
macawat.

Ryn mene myös h
' mmm hänen työlM
/aascanillensehloist!

:asti. ?4H2l>



24 HErra cuin suuret
ja mo iet owat sinun!
Walas?
caicki taitamasi säätä-
nyt/ja m?,a on täyn-
näns sinuntawaratas.
2; Tämä meri jocanijn
snurijalawiaon/ hä-
nesä epälugut coikiste-
lewat/sekäisott että
pienet eläimet.
26Eiellähahdetlulie-!
sielewat / sinä walas!
calatowat/iotcas teh-
nytoletleikidzemänhä-«esa.
-7 Caicki odottawat si-
nua/ettes heille
sit ruan ajallans. >
28 Coscas heille annat/
nyn he cocowat/costas
tätes awat/nijn hehywydellä rawitan.
29 Jos sinä caswos
Peität/ nijn hehämma-
siywät/ coscas otat/!
heidän hengens pois/
nynhehuckuw.lt/jato-i
«uxt tniewatjällens. <
z<> Sinä lastet sinun l
hengcö/nijn he luoduxi!
tulewat/ja sinä vdistat <maan muodon. >
ziHErran cunnia on!
ijancmckinen/ HErral- iW on mielen noude j
käsialans puoleen. <
?lHän cadzahta maan l
päälle / nyn se wapise/ <
hän rupe wuoryn/nljt, lhesujdzewat.

5 Mini .veistin HEr-
,!ratle minun «linaica-
ni/jss kytän minun ju-
malat nt ntjncauwM
cuin minä olen.
;4 Ia minun puher»
kelpa hänelle/ja minä
ihastun HErrasa.

Syndiset maalda
lc pttetan/ja Jumalat-
tomat ei pidä sillenole-iman/kijtä HErra mi-
nun sielun/^"lleluja.

l Qs.psalmt,
HErra/

nen nimens/julistacat
hänen töitäns cans-
soisa.
,Weisatcat hänestä ja
kijttakät händä/ puhu-
cat caickista hänen ih-
meistens.
? Riemuitcat hänenPyhästä nimestäns/ilo-
ttcan nyden sydämet/
jotta handä edziwät.
4 Kyykät HErra ja
hänen woimäns/ edzi-
kät alati hane caswonS
5 Muistacathäncn ih-
mellisiä töitäns/jotta
hän tehnyt on/ hänen
ihmcitäns ja hänensanans.
5 Te cuin otetta Abra-
hamin hänen p>'lwcli-
ans siemen/te Jacobin
hänenwalttuns lapset-

-7 Ham-
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l«4 Davidin
7 Hamba onHErra!
meidänlumalam /hän,
duomtdze cMsa mail«
wastl !
8 Hän muista hänen!
lytons hancaickisest/!
fanans/ jonga hän on
luwannut monelle tu-
hannelle sugulle.
y longa hän Abraha-
min cansa/M sen wft-
lan Isaachin consa.
ic>, Ia Mst sen Jaco-
billeoikeudexi/ jaIsra-
elille tzancMiseri lij-
toxi.
,i Ia sanoi: Sinulle
minä annan Canaan
maan/ teidän perimi-sen arwan.
i? Costa heitä wähä
jaharwatolit/jssmuu-
calalset hanesä.

he waelsit Can-

dacunnastatoisen canstsaan.
14Ei hän sallinut yh-
tän ihmistä heitä wa-
hingoitta/ja rangais
Cuningmkin heidäntähttns.isHlkätruwetco minun
woideltuihin/ja alkät
tehkö paha minunPro
phctailleni.
lölahäncudzunWnm, p,ia>ie/ ja wc
laike.leiwän w.irä poib
.17 Hau lähet,i miehen

heidän eteens/lostf
orjaxi myytin.
18 He ahdistit h»
jalcans jalcapuuhm
hänen rnumins tä>H
raudois maata.
iy Sljhenasti että lst
nensaniistuli/jaHN
ranpuhecoettelihäjl»

liijnlähettiCu»
qas jss päästi h»
canssain päämies W
hänen lastetta.
-i Ia asetti hänenhw!,cnsHerr«ri/jac»A
tawarans haldioxt.

paärch
tinallens oma tahy»!
ja wanhcmlllenslM
2j Ia Israel mm
gyptijn/ ja Jacob«muucalaiscxi Ha»<
maalle.
24IahanandoiW
sanS sangen
casiva/ja teki heitä»
kewäniäNcuin
wthollisens.
15, Hän käänsi heil«'syhämens wihammK
nen Canssans / )<>

tahdoit juonilla
palwelians painos

lähetti M
xen hänen palwclH

! walidzt.
27 Ne teit hänen M
flns heidän seas«M

, hänc ihmens HaU?
maala. l^7



, 28 Hän andol pimey-
den lulla jasen ptmcyt-

I ti/ja ei ollet he häncr
' sanoillcns cuulematto-
l mat.
29 Hän muutt heidän
wttcnswereri/jacuo»
Imi heidän calans.
;o Heidän maans cuo-
Hotti hänestcms sam-
macoita/heidänCunin-
g.istens cammioisa.
51 Hän sanoi/ nijn
imilat ja täit tulit hei-I dän maans ärijn.
zi Hän andot raket
heillefttexi/tulen liekit
heidän maallens.

lalöi heidän wijna-
fulinsjakicunapuuns/
ja hän särki puut hei-dän maans äris- !
Z4H«nsanoi/nljn tulit,
pamxtt ja wapsaisei,cpälugut.
;slahesbltcaickiruo« 1
hot heidän maaldans/!
ja söit caiken heidän,
maans hedelmän.
)6 Ia loi caickiesicoi-:
set / caickt'
heidän ensimmäiset pe-l
rillisens. l
3'lahän weiheitä ho-,
Mlajacullallavlosja,
eiollmheidänslicucun-lnisans yrikän sairas,!
,8Egypti iloidziheidän!lchtemiststäns / sillä kheidän »elcons oli tul- ll«t heidän päällens, .

lsssaltarl. ,
io?

!- zy Hän leivitti pilwen
'- werl?ori/ja tulen yöllä
n heitä walistam.m.
>° 40 Hennoit/ mincm-

doi hän medzä kanat
n tulla/ja hän rawtdzi
- heitä taiwan leiwällä.

41 Hän awais callton/
- nljn wesi wuoti sieldä/
-että ojat juoxtt cui-
- waan erimaahan.

4-l Sillä hän muisteli
,HH en pyhä sanans/

- eitin hän Abrahamille
hänen palweliallens

tlpuhm,ut oli.

ilolla vlos/jahänen wa
littuns riemulla.
>4 Ia andoi heille p«-
canain maan/mjn että

hecanssain hywydeto-
mistit heillens.45Ettaheptdaisitha- .
nen oikeuttans/ ja ha-
uen iakinskätkisit/Hal-
!«luja.

W)MäkätHErra:
wä/ja hänen laupin-
densvysy.ijancaickisest.
5 Cuca taita puhua
Herran suria töitä ja
ylistä >, ickia hänet»
kijtettäpiä teeojans?
z Autuat owat jotc»
°äfiyn pitämät/ja ai-

na oikein tekcwat.
Ev 4HEr^



!<:uist« mi-Knuä sen armos perästä
j^'; ci ./ftllcs lu-

mell-

f <''time naWmwa-
° litin><s mencstyren/ja

iloidzisim et,tä sinun
'Canssas menesty/ ja

terscaisim meitäm si»
nuu p«rimises canssn.

! 6 Me telm syMämei-
d «nlsinm cansa/ me

' teimwäärinjaolemma
ollec iumalaltom.it.
7Eimeidänlsämta-

h, tonet ymmärtä Egy-
ptis sinun ihmeitäs/

> eikä muistanet sinun
suurta laupiuttas/ja

! olit meren tykönä tot-
telemattomat / nimit-

, tain/ punaisen meren
' tykanä.

hän autti hei-tä nimens täh-
den/nynettä hän woi-
mans osotti.
p Ia hän vhkais pn«
naista merta'/ nijn sel «uiwi/ja wei heitä sy-

l wyden läpidze/ nijin-
. cuincorwesa.
, i° Ia »vapahti heitä

nljdenkäsistä/ jotta het
tä wjhaisit /jalunasti
heitä wiholistenskäsistä
nlawedetvpotithei-
han mainollisens/nljn

l ettei yritän eläwäxi
' jäänet.

?! Suloin he vscoii h,i-
'nen sanans/ja weisGsit hänen kljtoxens.
iz Mutta he vnhM
pian hänen hywät ty-
'sns/jaetooottanethä>

l nen neuwons.
l 14 Ia he kiehuit hiw->sa corwesa/jakiuW
Jumalala erim»ch,

, 15 Mutta hän andoi
cheille heidän anoml-
sens/ja lähetti heili:

> kyllä/sihenasti että he
ilgoitit.
lylahecarcaisitM».
sesta wastan leirisa/W
'ronita HErran pyhi
>wastan/
ii? Maa aukeni janie-

Dathanin/ japellti
Abiraminjaucon.
!I8 Ia tulisyttyi heick
joucoisans/ ja liccki
potti Jumalattomat.
iy He teit mastcanH»-
rebis/ja cumarsitjM
lecua cuwa.
loilahe muuttelit h««

' dän cunnians IMÄ
muoton / jo:a Heini»
syö.
2iHevnhotitlmn<Ml heidän »vapahtajan»/

i jöca oli n!)n suuna töi<
cä tehnyt EZyptis.
l!!lhmcitä Hammi»
maalla/ ja hirminH
töitä punaisesa meiesii

la hän sanoi W
l)!l-
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hucuttawans/elleiMoses hänen »valittunsa
sitä rangaistusta estä-
nyt, hänen
hirmutsuttans/etteihän
rotki heitä cadottanut.
24 Ia hecadzoit ,sen
carsiin maan y!on/
eikä vseonet hänen sa- ,
nans. !
sla napisit

majoisans / eikä ollet >
cuuliaifet HErran ä-i
nelle,
26 Ia hän nosti kätens«
heitä wastan/ t
lyödäres heitä
27Iahelttacens heidän!
siemenens paranain se- >
ta maacundijn. «

la he ryhd vit Vaal z
Pttiryn/ja söit cnol-,
luitten - epäjumalinen,
vhreista, ' j
-y Ia wihoitit hänen >
heidän tötlläns/ ntjnl
julmistuimyös rattgai-:
stus heidän secaans. <;o NtjnPinchas astut!
«des/ja lepytti sen asi-i
on/ nij» rangaistus <
lockais.
zilaseluettin hänelle zwanhurstauderi / su- >gusta sucuun ijancaic-,
kistst.
3-lahewihoitithänen,
"jtawebm tykönä/ja.

waiwaisitMoststa pa-
lhoin/
'55 Sillä he sätit mur-
chelliseri hänen syda?
, mens/nijn että hän sa-
noisaus exy>.
54 Eikä he humttanct
nijtä pacanoita eui»
HErra cmtengin heille
kasienytoli,
55 Waan secoltit hei-täns pacanain secaa»/
ja opit heidän töitänsä
56 Ia palwelit heidän
epäjumMans/ne ylly-
tit heitä pahennuxijn.

he'vhraisit hei-dän oicans ja tyttä-
rens»erkeleillQ /

58 Ia wuodatit «Viat-
toman weren/ heidän
pouans ja lyttardens
weren / jotca he vhrai-
sit Canananercin epä-
jumalllle/nijnettä maa
weren wigoiM tur-,
meltin.
59 Ia hieroit heitäns

teit
huoria heidän ttgoi-sans.
4° .Niin julmistuibEr
aan wiha CanssanshMeja hnncauhistuihänen perimistäns.
4i Ia hyljäis ne Ma-
noitten käsijn/ että ne
wallidzit heitä/ jottss
heitä wlhaifit.



108 Davidin
l' 42 Ia heidän wiholli-sens ahdistit heitä/" ja
! he painettin heidän kät-

tcns ala.r Hän monaist heila
t pelasti/ mutta he wi-c hoitit hänen neuwoit-

wähmit pa-
t hain tecoins tähden.
» 44 Ia hän näki hei-dän tustans/costa hans'heidän walitures cuuli.
45 Ia Muisti hänen

slijtoys/ cuin hän,hei°
dän eansans tehnyt oli/liacatuisitasuurestlau-

fpiudestans. !
k46 Ia andoi heidän
»armon löyta eaickcin'k heitä fangin,
lnct olit.
147 Auta meitä HEr° >
lra meidän Jumalani/'Ija coco meitä paca-<
Enoista/että mc kijtäisim l
sinun pyhä nimes/ja;

Wuisim sinunkijtostas j
Kijtetty olconHEr- j

M Israelin Jumala/ st.iianeaickisudcsta nijn i
/ ja sa-.i

caicki Canssa/f
5

lvä/ ja hänen laupiii',!
d ens pysy ijancaickisest-1
2 Sanocattc/jotca ohletti» <tzErM Mttst

-.lunaftctut/jottahänon
»!tuscasta »vapahtanut.

nasta connut/idästä jo
i lännestä / pohjaisesta
-ja etelästä.
- 4 Jotta exyris waclft i-corwesa umbi tietä/j»
ei löytänetCaupungito

- asuaxcns.
> 5 .Nälkäiset ja jano-
haiset/ja heidän sie-
! luns waipui.
6 lahehuusitHEM'heidän tusiisans / j<
hän pelasti heitä h idä»
hädistäns.
7 Ia wei heitä
tatictä / että he menit >
asuin Caupnngijn.
«KiMkänhesijsHEr-
ra hänen lcuipiuocns
edestä/ja hänen ihmci-
tens tähde/jotta hänih-
misten lasten cohtantcke
? Että hän rawidze
janowaisten sielun/
ja täyttä isowaism
lelunhylvydella.
iQloccatstuwatpime-
is jacuolemanwarios/
fangitut ahdistuxcs j»
raudasa.
V- Että he olit Inmss'
län kysiyä wastan co<
w«<orwatset / ja olit
hawalsnec ylimmäisen
lain.
i! Sentähdett täyly
h idän sydämens on«



nettomlldellawaiwata/
nijn että he lanaisit
ja ei kengän heitä aut-
tanut.
i;lahe huusit'HEr'
r.i heidän tustisans/ja >
hän autti heitä heidän
hädistäns.
dest cuoleman
warioista/ja särki hei-«
dän sitens. lifKMinhesijsHEr-,
la hänen
edestä/ ja hänen chmeit- >
tens tähden/jotca hänih,
misten lasten colMiteke,
ib Ettähän särkc ws-
stiportit/ <a rtcko rau- l
daiscisalwat ,
17 Hullut jotenran- j
gaistin heidän ylidze--

käymisens tähden/ ja,
iheidänsyndeins tähben/l

8 Että heidän stelunslloitti caicki ruoca/ ja,
äiti oiolintautins. l
'9 Ia he huustt HEr°l
ra heidän tustisssns/ja<
hän autti heitä heidän lhädistäns. e
:o Hän lähettisanans c
j» paransi heitä/ja pe° i
losiihcitä ettei hecuollett
2! Ktjtäkän. he sijs i
HErra hänen laupiu, (
dens edest ja hänen ih°;
»Httens tähden jotca ,
hm ihmisten lasten ;
cohtan tcke. l
«.Invhrattanfytos'k

PsalMi. i«Z
vhri/ )<l luetelc<u, hä-
nen tecons ilolla.
:z Jotta haarilla me-
res waeldawat. / ia
astans toimittiuvat
suurilla wesillä.
!5 Cuin hän sanoi/ j«
paisuitti simren ilm«n/
zocaallot nosti.
l 6 Nyn he menit sy-
wytcn alasetta heidän
sichms'ahdisturcst e-
päiit.
l? Että he horjuit j<<
hoipertelit uijmuin juo
punct/ jaeistllen neu-
wo tietänet.
heidän tusttftns/ja hän
auttiheitä heidän hädi-
stäns.,
2y lahänhillidzi co-
wan ilman / että allot
Heitäns asetit.
5? Ia HL tulit iloiset!/
että tyweni/ jahän wet
heitä satamaan hei-
dän mielens jälkui.

Kiltäkän hc sijsHEr
ra hänen laupiudcns
edest/jahänen Hmeit-
tens tähden/joten hän
ihmisten lasten cohtan
teke.

laylistMn händä
Eanffain seuracuuni-
za/ ja lijtäkäil hända
wanhimbain seas.

Joiden oMcuiwit/
lahtct wuotanmsta lac-
taisit. n Et-



34Ettei hedelmällinen!
maa mitän
heidän pahudens!täh- j
den/jotca sijnä asuit.,
Z 5 Ia se cuin cuiwa z
oli / sen hän taas we-,
tiscxi teki/ jacmwan
maan »vesilähtexi. i
;6 Ia asetts sinne iso-,
waiset / »valmistaman,
sijhem Eaupungita/z
losa he asuisit. ,
z? Ist pellotkylwäisit/«
ja wijnapuita istutaisit,
jawousittain hedelmän,
saisit. ,
38Iahänsiunais heitä/
enändämän sangen hei-
tans/jaandoi heillepal
jo carja.
zy lotca alaspainetut
jasortut olltpahoilda/
jotcaheitä »vaatinet ja
waiwannet olit.
4Q Costa ylöncadzc
paäiniesten päälle wuo
datcttu oli/ja caikimaa
exyxis ja autiana oli.
41 Ia hän warjeli köy-
hä radollisudesta/ ja
enänsi hänen sucuns
nhncuin lauman.
42 Näitä wanhurstat
näkewatiailoidzewatia
jocainenpaha suu pitä
tukittaman.
4z Euca on Mawa
janäitäfätke?Nynhe
asiaidzewat cuinga mo
met h»)wät ttgot HEr-ra osota.

j 108.PMM
M?fydämcn on M-
mis/ minä weisanj,
kytän/ja myös mi»
cunnian.
z Nouse PsalMll j«
eandele/minä noch»warhain^,
4 Sinua HEnami»
kijtänCanssainseasn»
nä weisan sinulle ktjtlj!
sucucunnisa.
5 Sillä sinun
vlottu nijn lewiUi,
cuin taiwas on/ja si-
nun totudes nijnlewi-
aldä cuin pilwet !»>!-

wät.
6 Corgota sinuasD-
mala tatwanylidze/j«
sinun cunnias c«M
maan ylidze.
7 Cttä sinun rackM-'
stäwäs wapaxi tM,
aula, oktalla kädeM
jacuuldele minua.
«lualapuhuhäncnss
häsänssijtäminäM
zen/jajaäSichemtn/j»
mtttanSuchotinlM
y Gileald on minffi
Manasse on m>>»«

! minun/jaEphrai!»»»
> minun pääni wäkewf
luoa on minun P«>>'

> miehen.
'io Moab on minun»"
'sinastian/ mmäw«»k

110 Davidia



fengäni Edomin paäl- l
le / Philisterein ylidze,
minä ihastun,
ii Cuca, wie minua,
wahwan Caupungin?
cuca wie minua Edöijn
ii Etkös Jumala sitä
tee? locameitä heit-
tänyt olet pois. Ia et l
mene vlos Jumala
meidän sotawäkem
Mssa?
i; Saafa meille apua
lustisam: Sillä ihmi-
sten apu on turha.
14 lumalasa me teem
vrhollisia töitä/ja hänpolte meidän/ wcholli-sem alas.

loy.pAml.
lD<,»!dinPstlm! edelläweisattap«.
MUmssla minunkn-Vltoxen/äläwaicke-
m: Sillä he owat hei-

! dän 'Jumalattoman
ja pettäwäiscn suuns
«wannel minua wa-l sian/ japuhuitminua
wastan wieckM kie->lellä.
; lahe puhuwat alatimyrkyllisesi minua lva°!

l st«n/ja sotimat minua<
! wostau ilman syytä- ,
l 4 Että minä heitära-lastan/ow« he minua,
>w<Mn/ mutta minä,
! tucoilen. ,

Psaltarl. tn
le paha hywän edestä/
ja wiharackaude edestä,
a Aseta Jumalatto-
mat hänen päällens/
ja perkele seisocan ha-
nen oikialla kädclläns
7 locahäneussijcä sa-
nasia opcttaanda/ sen
elämä olcon Jumala-
toin/jä hänen rucon-
rens olcon syndi.
z Olcon hänen päi-
wcms harwat/ ja hä-
nen wirccms ottawn
toinen.

> 9 Hänen lapsen olcon
orwoit/ja hänen eman-
däns lesti.
inKaykän hänen lap--
sensculkiana/jakerjät-

ään ja edzikän elätu-
rens radollisudes.
n Caicki mitä hänellä
an corcorahainen ot-
tacon/ ja mucalaiset
repikän hänen hywy-
dens.'
il,Mön kengän hä-
nelle hywä tehkö/ eikä
yrikän armahtaco hä-
nen orwojans.
i; Hänen sucuns olcon
häwitetyt/ heidän ni-
mens olcon totsespol-
wes Pyhitti) pois.
14 Hänenlsäns pahat
tegot tulcon muistort
HErran edes/ja hänenäitinö syndi ci pidä py-
hittämän pois-

i 5 ölcon



l isOlcon nealoti HEr-s ran easwon eo'es/ ja
huckucon heidän mui-
stons maan pääldä.
i 6 Ettct hänellä- ensin-s gan laupiutta ollut/

i waan wainois radolli-
stajaköyhVjamurhel-
lista tappaxcns.

k 17Ia hän tahdoikiro-
l- usta saada/ sen myös
pitä hänelle tuleman/s ei hän tahtonut sinua-

! usta/sen pitä myös hä-l ncstä cauwns erkane-
s man,
ix Ia han puki kirou-

f xen päällens nyncnins paitans / ja se meni
l hänen sisällyrijns nljn
cuin wesi/ ja hänen

i luihms nyncmnöliy,
19 Se olcon hänelle

, nijncuin waate / jolla
hän werhotan/ ja nljn

' cuin wyo / jolla hän
aina tdMZ wyöttä.
22 Alwn näin tapahtu-
con heille HErralVa/
jotcaowat minua wa°
sian/ja puhumat pa-
hoin minun sieluani
wastan.
21 Mutta sinä HErra
HErra oleminun can» <
<äni sinun nimes täh« >
ben / sillä sinun armos >
on minun turwan/pe- >
lasta minua.
2, Minä olen köyhä i

-jaradollinen / lulnnn
a sydämen on särjetty
«minnsa.

minä menen pois/
- nyncuin wario / joc«

pois/ja puhdi-
«stetan vlos nijncni»,
- cascat.
24 Minun polweni 0-

. wat heicst paastosta/j»
« minun,lihan on laiho/
cha ei ole ensinZän llho-
-iwutta.
-25 2a minun täyty ol< >
lg heidän pilkans/cosco!
helninun nakewat/nijn
hepäätanspudistamt.,

Auta minua HEr-'
ra miuunlumalan«u»
ta minua sinun armos
perästä.
57 Että he tundisit sen
stnun KgdexeZ/ja mi
sinä HErra sen teet,
ic, Olcon minun mi-
-wlliseni häwäiftixH »

puetetut/ ja olcon ha- 1
piällens werhotut nijn '
cuin hamella.
;o Minä kiitän suurest
HErra minun suulla-
ni/ja ylistän hcml>»<
monen ftas.
n Sillä hän on köyhän»
oikiallakädellä/ autto-
mas händä nijstä i°t«!
hänen sieluans di!»-
mldzewat.

110. pfalmi.
sanoi mi-

VUnunHErralle»!,
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Istu minun oikialle-
kädelläni/ Menasli
cuin minä panen sinii
pihallists sinun jalcais
astinlaudaxi.
2 HEra lähetä sinun
wssldacunnaswaldican
Zionista/wallidze sinun
wihollistcs stas.
z Sinun woitostas si-
nun Eanssas mielel'
läns sinulle vhra py-
hisä caunistuxisa/sinun
l«pses synnytetän si-
nulle nijncuin cnste <,-

murustosta.
HErca on wanno-

nut/jaci cndu sitä/si-
nä olet Pappl ijan-
caickisest/Mllchisddchin
säädyn jälken.
;HErra sinun oikialla
tädelläs musertaCuntn
Ma hänen wihans ai-
cana.
6 Hän ouomidze pa°
canoitc stas / hän «ke'
suuret tapot/ hän mu-
sertasuurdmmaacul!-!
dnin päät.
7Hän juoojasta tiellä/
stntähdencorgottahän!
pänns.

iii.psalml.
H»!elu>a

caikesta sydä- j
Mestäiithurstastenneuws ja sturacunnnsa.
l Emmc owat HEr-

Psalmi. n;
ran tegot/ joca nnsta

i otta waartn hänellä on
intjsta sula riemu.
! Mitähän asetta se o»
cunniallinenjaja!o/ja

l hänen wanhurstaudenSpysy ijancaickisesi.
4 Hän on säätänytih«
weittens muiston/ ar-
mollinen ja laupias
HErra.
j Hän andaruan pel-
käwäisillens/hän mui-
sta lljtons tjainaickisest
6 Hän anoa ilmoitta
cansallens wäkewy-
dens tegot/ andarens
heille pacanatn peri-
misen.l 7 Hänen kätens tegot
owat totuus jaoikeus/
caicki hänen käfiyns
owac toimelltset.
z Nepysywätwchwo-
naainajaiMcaicksest
ja tapahtumat vscolli-
sest ,a cohtulliscft.
9 HanlHättttanssal-
lens lunasturen / han
lupa hänen lijtons py-
symän ijancalcklstst /
pyhä ja hirmuinen sn
hänen nimens.
i°HErran plelco on
taidon alcu/se on hy-
wa ymmärrys joca sm,
peräst «ke/hänenkijto-
xenspysyyancatckisest.

112. Psalmi
Halleluja



pelkaHErra/jo-
ca hänenkystyiöns sangen himoidze.
i Hänen siemenenson
waldias maan päällä/
hurscasten sugut siuna-
ta».
z Rickaus ja runsauson Hänen huonesans/
ja hänen wanhurscau-

tens pysy nancaickisest.!
4Hurslaill«!colttawal-l
keus pimeis/armolliscl-
da/lapiualda ja wan-
hurscalda.
5 Autuos on se euin
laupias on/ jamielel-
läns laina/ja somitta
ncjn asians ettet hän
kenengän tee wäärytta
6 Sillä hän pysy «an-
catckisest/ei wanhur-scas ikänänsvnhoteta.
7Cosca rangaistus tule/
nijneihän pelkä/ hä-
nen sydämens vscalda
lujasti HCrran päälle.«
8 Hänen sydämens on i
wahwistettu ja«pelkä/-
sijhen asti luin hän
ke ilons mihollijHans.!!
9 Hän hajotti» jaanoa!!
watwaisten/hänen wan >
hurscaudenspysy ljan >
«aickiscst/ hänen Isar-,
tvens iorgotetan cun-
ntalla. >
io Jumalaloin nate'sen ja närkästy/ hän

~purestele. hameita»,
, ja naändy/ sillä «M
, Jumalattomat halch
wat/ 'st tnl»'"i t»K

, Haleluw
,

te LG
ran palweliat/fyttätz
HErran Nime.

Metty olcon M-
ran Nimi/nyt jahi»
caickisest. ,
Auringon coitostaA

nen laskemisensi asii/
oston VErran nmi
kijtctty.
4 HErra on,corli»
ylidze caickein pnw
riain/ ja hänen cun-
nianslaynhnlewiäld»
cuin taiwas on.
5 Cma on nijncui»
HEna metdänlum-'läm? locanijncw
kialla asu?
6 Ia cuitengin eadz»
alimmaisia/ taiwastj»maasa.
!7 loca köyhän tomu-
ista ylcndä/ ja woi-
iwaisenlogastalorgotl«
8 Istuttaxens hän>«
päämiesten
hänen tanssans pää-
miesten slwuun.
6 loca hedelmällä'
mat saatto huonese»
asuman/ että hän w

! muistxi lasten attlrit»
lf/HMelujss.
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114.Psalmi.
M>Uin Ist"el Egy-

huone muucalaiststa
canssasta.
2 Nijn luda tul, hä-
nen pyhaxcns/ Israel,
hänen Mllaxens.

Sen meri»äki japa-
keni/ lordani palais
tacapcrin,

hyppäisit nijn
«uin omat/ jacuckular
nijnculn nuoret lambat
5 Mika sinun olimeri/
tttäs pakenit? Ia sinö
lordani/ ettäs palaisit
tMperin?
6Tuvuoret ctta te hyp-
päisitte nyncuin oinat/
te cuckulat nijncuin
nuoret lambaN
7 HErran edesä wa-
plsi maa/Jacobin Ju-
malan edesa.
8 loca callici muuta
wetiseri meren/ja kiwe
wesilähtert.

11s. psalmi.
M»I meille HErra
«Mci meille/ waan
sinun nimelles anna
cnnnia/ sinun annos
jototudes tähden. ..

1 Miri pacauac sano-
wat-.Cusa on nyt hei-lan lumalaus?
3 Mutta meidän lu-^
WlMolttaiwasa/mi<

-" s'
ta ikänäns chan tahtoasitä hän teke.

Waan heidän epä-
jumalans owat hopia'
ja culda/ ihmisten
sillä tehdyt.
fbeilläonsuujacipu-'
Hu/Heillä owat silmät Mj
et näe.
6 Heillä owattorwat/ '
jaei cuule/heillä
sieramet ja ei he haista.,
7 Heillä owatkädet ja
eirupe/heillä owat
!at jaei käy'/ja ei pu-'
Hu hcchan curcustans.
z lotcanijtä tekewät/z
he owat heidän caltai»
sens/jacaickijolcahei-
hin vscaldawat.
? Mutta Israel tot<,
wocan HErranpäälle/!
hän on heidän apunsja
kilpens.
in Aaronin huone toi-
wocariHErranpäälle/<
hän on heidän apuns
ja tllpens.
ii Jotta HErra pM
wät toiwocan myös
HErranpäälle/hän on

> heidänpuns ja
Mistä met-<

tä/jasiunameitn/hänj
siuna Israelinhnonen/<
hän siuna Aaronin!
huonen.
i ;Hän siuna ne cuin
HErrapelkawät/sekä
vienet että suuret.

iIHCr-^



n6 Daviditt
l '4 , siunytcon

l tcttä enämmin ja enn-
l min/ teitä ja teidän
!. lapsian.
l!5 Te olettla HErrans siunatut/jotca Mwan
lj«maan on tehnyt.

Taiwas on coco-
f naus HErran/ mutta
. maan on hän ihlmsten'
lapsille andanut.

ei taida sinua j
HErra kyitä/ eikä n«l

tjotca menewäi a!as>
Miaisuteen.
, lz Multa me Wam llHErra / hamast nyt''
jahancaicktseen/ Hal->lleluja. 1

MM 3tä minä raca- <cttäHEr-,
tracuuldele minun rucoi
Mureni änen. . >

han corwansi
lcaWa minun puoleni/ x
sentabden minä rucoi- r
lenhandn elinaicanan. c
,z Cuoleman paulat o-1

>zvat minun pijrittautt t
ja helwetin ahdisiuree»
owat minun lö!)tänel/l

waiwan ja u
tilscan. h
4 Mutta minä rucoi-1
llen HErran Nime/O l«
HErra pelasta minunei
sielun.. 1

sHErra.oil armol!i-ss

i nen jaMaja meidän
-lumalam onlaupiae,
>6 HErra hän kätke
yxikertaiset / cuin wl°
nä macaisin alla/ nijn
hän minna autti.
7 Ole nyt taas rauhas
minnn sichln:EM
HErra tekc hywäsii
sinulle.
8 Sillä sinä olet mmm
sieluni rcwmsnyt poi«
cuolemast / minun sil-
mänikyynelistä/mmm
jalcani combajiuxesto,
y MinäwaellanHEx-

edes/ eläwitten
maasa.ic,Minävseon/stnch-
den minä puhun/wutt»
minä sangen wsNiw
tan.
n. Minä sanoin häm-mästyxesäni/ caickl ih-
miset owatwalehttM.
i!. Cuinga ininä m»-
MnHErmlle caicki h>!«nenh>)wättecy.ns/j«l-
-ca hän minulle teli?
i?. Minä otssn sen «ix-
tualisencalkin/iassilil-na» HErran Nimc»,

Milia niaxan lupO»
ilxcniHErrallc/cMell
hänen canssims edesi,
isHänen-plilMnsW'
lemaoncallisHEM
edesä.
16 O HErra min» D
sinun oalwelias/M



potea/sinä olet
mmun ftmirewaisnyt
ricti.'
? 7 Mnavhran sinulle

>/jaHEn'anni-saarnan.,BMmäm<MnHEr-
ralle.lnpalixent/ caiken
hänen can!<ans coesa.
w huoiienesicattcknoisa / kestellä
siima

»HVcaikipacanat/yli-
stäftthändäcackicansa
! Silla lM«n arinons
jatotudens ön' woi- '
mallinen meidän pääl-,
lcm',isa>naick<sest/Hall.!
I!8. psalmi.

M.I)lMt HEr»a:
.MACilla han on hy«'
m/ j» hänen hywy» l
dcnspysyyssncaickisest/
Maiocan Israel/Ha-'
nc„ hywndens pysy
yancaicklscst.
zSonocanArouinhlio!
ne/hänen hywydcnö M) <
syiaiienickistst. i
HEm pelkäwät/ hä.<nm hywydens pysy<
ijVicaickisest.' - ,
sTustisaniminäHEr-t
mrucotlin/jaHErrat
«««ldeli minuaja loh-ld««i minua,' !
b HErra on minun c

Psaltari. 117
minä pelka/ mitä ih-
miset minun tekisit.
?HErra on minu can-.
ani auttamas minua/
jaminä tahdon nädhä
iloni minu wihoäisistät.
8 Parambi on vscalda
HErran päälle/ cuin
luota ihmisin,
y Parambi on vskalda
HErran päälle/ cuin
luota pääwiehin.
io saicki pacanat
rittäwät minua/mutta'
HErran Nimeen
heitä lyönmaahan,
nHe pijrittäwät mi-
nun jocacurilda/mutta
HErran nimen mtna
heitä löynmaahan.
12 He pijrittäwät mi-
nua nijncuin kimalai-
stt/jahesamuwatnijn-
cuin tuli oriantappu-
roisa/mutta HErran
Niu«n minä heitä lyön
maahan.
iz Minä sysätä» lau-
geman/ mutta HErra
autta minua.
14 HErra on minun
wäfewyden/ja minun
Psalmin/ja on minun
autuuden.

tosta wanhurscasten
majaisa/HErran oikia
käsi saa wotton.
16 HErran oikis-käfl
on cöraotettu/HErra«
«MWsaawoiten,



118 - "»Davidln
17 E» Mlllä lliole/,
waanelän/jaHErran
tecgia ilmoit<>n^
18 KylläHErra minua
«uhitta/ waan ei hzn!
min uacuolemalleanna
iy Awattat minulle
wanhurstauden portit/
minun sisälle faydaxe-!
ni/ khttämän HErra.!
20 Se on HErran'
porti/wanhurstatsijtä
läywät sisälle..
21 Minä kijtän sinua«ttäs minua nöurutit/'
jaautit minua. <
22Sekiwijongaraken"
j>lt hyljäisii/on
culmakilveri. !

HErralda se ön tn-
pohwnut / ja on ihme
meidän silmäim edesä
24,Ta«»Z on se pälwä
jongaHErratefe/i?oit-
l<un ja riemuittam ha-
nesä.
2?H HEyaauta/O
HErra anna menestyä
26 Kytetty olcon st
joca tule HErran Ni-
meen/ me siunam tei»
tä HErran huonesta.
27 HErra on Juma-
la joca meitä watista /

caunistacat juhla leh-
deillä/ haman Altarin '
sarwein asti.
28 Sinä olet minun
Jumalan/ ja minäky-"!
tan sinua/ minun Iu- >

'Mia.,/ sinua ilmz»ylistän.
ly,Knttakät

> Sillä hän on hywä/j,
Mnen hywydei'
!nancatcklsest>

lic>.psalmi.
owat r

siielawät/ ja M
HCrcan laist» wach«-
wat.
! Autuat owat !!!

jotta hänen looisiGanSpitäwät/jacot^
sydämesi hänoa ehzi-wät.
z Sillä jottahänentei,
sän6 waelbawat /cihe
tee mitan paha.
4Sinä ole: kästenylft
ta wisust sinun l«-
siys.
5 losca minun ela,l!»
pidais sinun oikeuM
täydellä todella.,
6 Costa minä auw
stans caickio!!-
nun kästyjäs / ny > n
minä tule häpi
7 Minä kytän ft»»
oiftasta sydämeM
täs opetat minck
wanhurstaudeö oikeu-
det.
8 Stnun oikeutta.'»ns pidän/ älä mi»>«
ikänänS hyljä

9GN



y C»ing«» nuorucainen
,«lda nuhtettomasi
!,N!M teisiin? ? Cofi,
,H„ idzens täyttä sinm.
Masjalken. <

i-Minä edzin sinua
Mst si)da«lestänl/älä
salliminun exyä-sinun

nMnapidansydam
sanlsinun ftnas/etten
minä rickois sinua
NMON..
n Kijtetty olwo sinä
Mrra/ opeta minulle
sinun oikeuttas.

Minä luettelen huu
illantcaickl sinun suus
oikeudet.
14 Minä iloidzen si-
nun tcdlstuxes, teisä/
chiiluin caickinatsesta
ciciandesta.
,s M,ä puhunmitäs
«sienyt olet/ja
ln sinunteitäs. !,
sMnähnlajansinun!,
ckuttas/jaenvnho'i
>,i sinun sanojas. !:
/Tcehywästipalwe-,
«liee/ että minä «-!,
äisln ja sinun sanas,
'ikisin. !i
3 Awa minun silmä-t
»/ näkemän ihmeitär
lWn laistae, ' syNmä olen wieras,
>«'"'päällä/äläpeitä p

,nMnunMiioNMj

'crretturicki ikäwöidze
msest/ciloti sinun oi-

keudes jäljen.
,!i Ema rangaise cor-
jit/ kirotut owc»t nc

! uin sinun kästyistäs
poickewat.'

> Kaänna minusta
pois pilcka ja yl-
ysncadze: Sillä wi-

! napidän sinuntodistu-,

i) Istuwat myös pää-
miehet'ja puhuwatmi-

' nua wastan/ mutta si-
nun palwelias pich«

! sinun oikeudestas.
> !4 Sinun todisturiasminä halajan/ne o-
wat minun neuwon-
«ndajant.
!5 Minun sieluntomu-
sit maaca/wirqotami-
nua sinun sanas jälken.
i,6 Minä luen minutr
ltietänijasinäcuuldelet
minua opeta minulle
sinun olkeudes.
!l7 Neuwo minulle si-'nuy käsiyis tie/ nijn
minä puhun sinun iy>
meistäs.
»8 Nijn minäsurett/cto
tä sydän suulamtnusa/,
wahwista minua sinunsanas Kaiken.,y Käännä minusta
pois wäärä «e/ ja su»
minulle sinun lakis.

zo Te«
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;o Totuden tien minä
olen »valinnut/ sinunoikeudes olen minä
asettanut eteeni.
31 Minä ripun sinun
todistuxisas / HErra
älä salli minuahapiään
tulla.
Zi Costas minun sydä-
meni wahwistat/nyn
winajuoren sinun kä-
styis tietä myöden.
K Opeta minulle HEr
ta sinun oikeudes tie/
että minä sen loppun
astikätkisin.z 4 Anna minulle ym-
märrys / kattkeren si-
nun lakias/ ja plläreu
sitä eoco sydämesäni.
55 Wie minua sinun,
kästyis polguille: Sillä
nijhm mlnä halajan.
36 Lallista minun sy°,
dämen sinun todistu-
xees/ jaei ahneuden
puoleen.
;7 Kännä minun sil-
mäni pois cadzclemast
turha opetusta/ waan!
wirgota mlnua sinun,
tiehes. !
38 Anna palweliaslu-,
jasii sinun kästys pitä,
sinun sanas tähden/«
että minä siima 'pel,,
täisin. >
zyKanna minusta pois ,
se pilca/jota minä vel- >
?än/ silla sinun oikeu- z
M emt silloiset,

4» Caozo/mtna
dän sinunkasiyi,
gstta minua sinunW
hurscaudellas.
4,1 HErraanna a«j
minulle tapahtua/ si,
nun apus/sinun s»nasjälken.

Että 'minä wch
wastata minun piiG
tani: Sillä minä!,,,,
tan iozenl sinun st«
4; Älä suinaan otM
tuden sana Pois mm<
suustani / sillä »i
toiwon sinun oikci!'l«i
44 Minä pidän Ä!
sinun lakis / am» j«
yancaickisest.
45 Ia minä wacki
ilostl/ sillä minä etz
sinun kästyjäs.
46 Minä puhun ft««
todistuxestas Cunt„P
stenedesä/jaenhU
47 Ia mmä halaj»
stnun kästyjäs / m
minä racasian.
48 Ia nostan m«
sinunWychis/ ,«l
minä tacastan,'j,ik
hun sinun oikeudefti
4Y Muista sinun sB
palwelialles jotn!«
annoit minun toim
50 Se on minu» V
wan minun wch«s>
ni/ sillä sinun s"»
wirgotta minun.
51 Corjsst iwlltM

il



«M!» sangen/ en mi-
,,zs»„tähden sinunlai-
sille poicke.

minä
ajattelen/ cuinga sinä
mailman algusta duo-
minnut olet/ nyn mi-
l»slohduteta»/
N Minä sytyn luma-
lattomnin tahden/jotca
sinun lakis hyljä.
lrcit,

Sinun olkeubes o-
«at minun weisuni/
mnun waelluxeni huo-
iest.
f HErra/ minä ajat-
cknoilläsinunimes/
a pidän sinun lakis. ,
Se olis niiniin ta»,

M„n/ että minä si-Mkäfkyspidäisi». >
7Min« olen sanMUt:

il Mo/se on minun
« «iwiseni / että minä!

>D !!»!! sinun ties.
Ä Mtilä rucoilen sinun l

»sWsedes täydest sy-,
H wsi/ole minulle ar- >
.'« ,Men sinun sanasi

!i >!km. ,
D y Nmatutkin minun >
>»l ctäm/ja käännän mi- >

>« mKaui sinuntodi- <
»,, W puoleen. !

!«! VNmäriennen jaen-
B W/ !>""« täsfyjäs <
«,i it«n. i

> Jumalattomainki-j
«, lWch minua

-mutta en minä vnho,
- da sinun laki^s./

61 Puoli yöstä mincc»nousen sinua kljtämän/
a sinun wanhurscaudes
- oikeuden lähden.
- 63 Minä olcn heida»

puolellans jotca sinua
-pMwätja sinun kä<
, styjäs pitämät.
»64 HErra/ maa o»
täynäus sinun hyhyt-

-itäs/ opeta minulle si«
/nun oikeuttas.
- 65 Hywäsii sinä teit
HErra sinun palwe-
lias cohtan/ sinun sa--

jälken.,
66 Opeta minulle hy<
wtä tapoia /ja taito:
Sillä minävsion sinun
Mys.,
67 Eunencuin minä
nöyrytettin / exyin
minä mutta nytt
tninä pidän sinun sa-nas.
68 Sinä olet hywä ja
runsas/ opeta minulle,
sinun oikiuttas.
69 Sorjat ajattelemat
walhen minun päälleni
mutta minä pidän
taydest sydämesi sinunkcistys.
70 Heidän sydämens
onpaxu nymuin raft
wa/ mutta minä hala»
jansinunlMs.

3 7lSe
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71 Se lelpa minulle,»
««as minun nöyrntit/ t
«ttä minä sinun oiie- l
uttas oppisin. ,
71 Sinun suus laki on,
minulle otolltsebi cuin
»nonda tuhatta cappa-,
lctta culda ja Hopi-,
<«a.,
7zSinu' lalcs owat,
minun tehnet ja wal-
mistanct/anna minulle
ymmärryst oppiane m
sinunkäskyjäs.

Jotta sinua pelkä-
wät/ne minun näle-l
wät )ailoidzew«/ sillä
minä toiwo n sinun sa-
naas.
?fH3rra minä tiedän
sinun duomios oikiaxl/
jasinä olet minua v-
scollilest nöyryttänyt,
76ölconsijs sinun ar-
mos minun lohdutti»
xen/ nijncuins palwe-
lialles luwannut olet,
77 Anna minulle lau
piudes tapahtua/ että
minä eläisin -. Silla
minä halajan sinun
latias.
78 losia corjat hä»
plään tulisit/jotca mi-
nua painamat alas
walhellans/ mutta mi-
nä puhun sinun.astyt»
siäs.
79 Josta netulisit mi»
n«n tygöni / joka si-

nua pelläwat-/ j,
nun todistuxe»- l«>
wat,
8a Olcan wiiW i
damen
nun oikeudesas ' >
minä häwaistaH
8i Minun sielu» i
wötdze sinun
minatoiwonsini!!!
nas palle.
3! Minun slln»!
weldywat sinun »!

Men/ja sano»
Coftas minua W
cat?
8; Sill3 MIM l
uijncuin nahfts
wus/ en Minä m
oa sinun oileutt««,

84 Cuinga eau«
nun palweliasi
Coftas duo midi»
nun»vainojani?

85 Eörjat nilc!
i «oppia caiw»
iotca ei ole sinui!!'
perästä»z 6 Laicki sinunU
?wat sula totuit
walhellä mtnuuN'
wawat/auta n>W

B7 He olisit Ml
h?s minun MW!p
le huckuttanet /!««

en m ina sinil» lii
jäs hyljännyt.
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PsalMri. ii;
z!< Nirqota Minnasi-
p,i!!,n-mollas/cttämi-
„,i pwätsin sinun suus
lodistnret. .

«y HErta si.nm sanas
!cwiä!dä cuin iaiwas

o- Sinun totudej py-
ft ftqusta smnlin/!N,ä

maan/ia st
ui Sc pysy.!ocapal>.v.->
smun sanas jalken:Sii
la c,uckl t.n)N) sinu.i
balwclla. "

ien/niin minä olisin ra
follisudesant hucku-
nut,

Hz En minä imnans
»nhoda sinun fastyjäs
silla niillä sinä minua

Sinun minä olen/«
.uta minua: Stllä
m» edzin sinun ka-
lyjäs.
;Imnzlatttomat mi-!
ua wartioidzewat hu°!
uttaftns/ mutta si-lun todistuxesias minä
tan waarin.
>6 Caikista eappalcista j
M olen lopun näh- <
yt/ mutta sinun ka-

k>l« pysywat. ,
/Cuinga mina raca-l
on sinun lakias? t

< Iyeapaiwa minä silta-puhun.s y 8 Sinä leit minun
taitawammari kasiyil-z las cuin ininun wihol-

i liseni oivat t Silla se
zon minun itancaickt-
nen tawaran.

- ?y.Mina olen oppe-
! nembi cuin caicki mi-
! n«>n opetl.yani: Sillä
stinin cozistuxep owat

> minun uuheni.
! loc, Eiiäminan minä
ym narran luin wan-
lemmat: Silli minä

> piZan sinun fasiyjas.
>oi Minäwäldliijal»
cani caikista pahoista
teista/että minä sinunsanas pidäistu.

minä'poicke, si-nun otkeudestas: Sillä
sinä opetat lulnua.
ioz Sinun ftnas owat
miyun suullenimikiam
mat cuin

Sinun sanas teke
minUn yinmärtäwaift-

han caickia waarlä
teitä,
105 Sinun sanas on
minun jalcanikyntlla/
ja walkeus ininun teil-
läni.
<«6 Minä wannonja
pi^än/että minä sinun
wanhnrslaudes oikeu-
det pita tahdon.



lo? Mtnaolen sangen
walwattu/HErra wir-
gota minua sinu ftyas
perästä.
loZOleon sinulle HEr°
ra otolliset minun suu-
ni mieliset vhrtt/jao-
pcta minulle sinun oi-
keudes.
109Minä cannan ala-
ti minun sieluani mi-l
»un käsisäni/ ja en>
vnohda sinun lakias !
il° lumalattomatwi->
rittawät minulle pau-
lat/ mutta en minä!
exyMunkästyistäs. !
l2i Sinun todisiures
owat minunrjancaicki-
sest perimiseni: Sillä
he owat nsimm sydä-
meniriemut.
i« Minä calllstan mi-
nun sydämeni/tekemän
sinun oikeudes jälken/
«inaja tzancaickisest.nz Minä wihatt wi«-
kaita hengejä/ja raca-
stan sinun lakias. ,
114 Sinä olet minun >
warieluxm ja kilpen / >
minä toiwon sinun sa-1
nas päälle.
«f Poifetcat minusta,
te pahanelkiset/ ml->
nä Män minun lu-<
malani käsiyt. !n 6 Tuke minua sanal-,
lans/että miMlätsin/ >
jaälä anna minun to^!woniwchistM,

117 Wawista mlnU
tttä minä autcturtH
lisin ntzn minä häl«W
,'.!«ti sinun oikeuttos,!
118 Sinä tallat ch
caicki jctca sinun »W

la hcidan wiettly»
on snla walhe.
ny Sinä heitätpW
caicki lumalatto»
maan päälda nijmif
logan/sentahden M
racasil, sinu tsdistuM
n«Minä pelkän sim«ss
nijn että minun U
wärise/ ja
nttn duomiotas.
«2:Minä otan

i«ikeud sta/jawanhwf
staudcsta älä i mi«
hyljäulfllc/jotca»!
le wäkiwaloa tekew»!!
122 Wasta palwOl
edestä jn lohduta HU
dä ettet coriatM
minulle wäfiwaldn.
123 Minun
weldywät sinun «»

tubes perän/ jastw
wanhurscaudes stnllifjällen.
i2q.Toimita sinun!!«'
weliascansa sinun
mos perästä / ja «f!s
ta miuulle sinun
uttas.n 5 Sinun palwcki
minä olen/ anna»
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, PsaKart. «5
nä tundisin sinun lodi-
stiixes. !
!«g Jopa aica onettä i
HE3lra sichen jotakin
tekis/che owat sinun la-
kis
»1:7 Sentahden minä
racastan sioun kasiy-
jäs/enä cliin culda/ja
parasta culda.
128 Sentahden minZ
pidänwisust laickia si-
nun kästyjäs/nttnä/wi
han caickia määriä
teitä.
,!y Ihmellisct owat si-
nun todlstuxes sentäh-

minun sielun ne
ipitä.
i;°Cuin sinun sanas
julistetan/nijnseilahut
ta ja anda yrikcrtai-
sille ymmärryxen.
izi Minä awan suunija huocan/ sillä minä
halajan sinun käsiyjäs.
,Z! Käännä sinuasmi»
nunpuoleenija ole mi-
nulle armollinen/nijn-
cuins olet nijlle tottu-
nut tekemän/jotca si-
»nunnimesracastawat.
i«Anna minun käy-
miseni olla wahwanasanasas/ ja älä anna
wmwallan minua wallita.

lunasta m<nuaih-wMnl wakiwallasta/nnnmmä pidän sinun

i)5 Walism sinuncas-
wos palwelias pääl-
le / ja opeta minulle
oifeudes.
i;6Minunsilmäni wet-
ta wuotawat/ ettei si-
nun kafkyjäs pidetä,
lz? HErra sinä olet
wanhurscas/ja sinunsanas on oikia.
izB Sinä olet wanhur-
scaudes todistuxct/ ja
totuden wisust käskenyt.
IZ9 Minä olen lähes
surmaxeoi kijwannut/
tttä minun »viholliseni
owatisinun sanas vn»
holanet.
i4aSinun puhes en
sangen coetelou/ja si-
nun palwelias sen rac«sana pltä.
141 Minä, olen halp»
jaylöncanzottu/multa
en vnhoda sinun
kästyjäs.
14! Sinun wanhur-
scaudes/ jasinun lakis
on totuus.
14; Ahdtstlis lja tusta
owat minuun sattunet -
mutta minä halajansi-
nun kästyjäs.
144 Sinun wanhur-
scaudestodlsturetowat
tjancaickiset/ anna mi»
nulla ymmärrys/mjn
minä elän.
'i4sMtnähulchancoco
sydämestäni/ cuuldele
Hiij HEr-



»s Davidiit.
HErrn minua/että mi-
nä 'sinun oikcdudes pi-
daistn.
,46 Sinua minähuu-
dan/auta minua/ että
«nua sinun tooistures
Ptdälsiy.
,47 Warahin, minä
ennätän ja lmudan/
sinun sanas päälle mi-
nä toiwon.
,48Warahin>ninäwal
won/ että minä puhui-
sin sinunsanotstas.
140 Cuuldele minun ä-
nen sinun armos perä-
stä HVrra /wirgota
minua sinun oikeudes
jälkm.
150 Minun pahanelfi-
stt waiiwlttseni larca-
wat päälleni/ ja owat
caucc«a sinun iaistas,
»fl HErra/ sinä olet
läsnä/ja stnun kästys
owat sula totuus,
is- Mutta minä sen
nica tiesin/ että sinä 0-
l>t sinuntodistureeyan-
caickistst perustanut.
15; Cadzo mtnim rn-
dollisutani/ja pelasta
minua/ama minua sil-!
la embä minä vnhoda
sinun lakias ,1
'54 Toimita minun
syyn)a päästä minua/
wirgota minua / sinun
sanascautta. ,
15i Autuus on lama-

NN lumattomlsta/ W
ci he tottele sinunM»,
tas.
'5,6 HErm/sinun W
piuhes on suuri/wilA

. ta minua sinun oiK'
desperästä.
157 Minun wainchi'
ja wtholliseni «

monda/ mutta en nm
. poicke stnii tydisturtft
158 Minä näen y!»
cadzojat/ ja se
nulle paha/ ettft he s<
nun sanas pidä.
159 Cadzo/minä »'

stan sinun kafiM
HErra tvirgolam».
sinun armos penP.s,
160 Sinmi sanas
algusta totuus M
calcki sinun wlich»!
siaudes oikeudet
wat hancaickiscst,

! >6i Päämiehet l»«>»!
wal minua ilmnnU

> jaMiNUN j!>
-fä sinun simlljas,
-,1,62 Minä iloidjent
nun pMsisss nynlH

- jocu sais suuren
, iä; Walhltta m«
-!Nihan ja <,ouhiÄ
imutta sinun lakioe l.
nä racastan.

,

/ minä kytän siin" !
1 nnu wanhm !
keuden tähden. R

-löjOuurirauha °«H



Psaltatt. «7
A la/jalca sinu lakias ra-
ls costnwat/ja ei he horju.

166 bErra minä odo.
n tnn sinun autuuttas/
Bj<, teen sinun fäskys

verasta.
' ,6? Minun sielunpito
ch sinun todistuxes/ja ra'
'! lasta nytä sangen.

,68 Minä pidän sinun
lajkyjas ja todistuxias:
Sillä caicki minun tie-
ni owat edesas. j

'- 169 HErra/annami-'
« nun candeni tulla sinun!

«ees / anna minulle >
ymmärrystä sinun sa- -

< nasjalfen. ' >
,70 ?!nna minun ru- >

> couxeni tulla sinune-!
teos/ pelasta minua
sinunsanas jälken <
171 Minun huulen!»
fytäwät/ coscas mi-^
nulle opetat sinunoike-k
uoes. l
,7!Minun kielen puhu r
sinun sannstas : Sillä;
caicki sinun kysiys o- r
watoikiat. . >

l?z Ölcon sinun kätes'
minulle awullincn :>

Sillä minä olen wa- <
linnut sinun käsiys. <
i74HErra/ minäikä->
lvöidzen sinun autuut» >
tas/jahalaian sinun'lakias. l
»75 Anna minun sielu»!nieläMä,hän,sinuakcjtz>

-tais/ja sinun oikeud«<
, auttacon minua
> 176 Minä olen nhn»

' cujn eztywä ja cadotet»
! tu lammas edzi sinun
palweltas : Sillä m
minä vnohda sinun
käsiyjäs.

12c). Psalmi.
1 Wweisn corfeimmas

Chuoris.
MF)nähuudanHEr

minun tuski«
st.ni/ ja hän luuldele
minua, ,
l HErra pelasta mi-
nun sielun «valehtele,
wista suista/jamääristä'
kielistä.
j Mitä waärä kieli

taicn sinulletehdä ?Ia
mitä st taita toimitta?
4 Se on nilncuitl wä-
kewän teräwät nuo«,
let/nijucuintuli cata« iwisä.
; Wot minua/ että
minä olen muucaloi?
nen Mesechin seas/
minun täyty asuaKe-
darin majain seas.
6 Se tule minun sie«
lullem ikawäri/asuwanyym tykönä / jotta
rauha wihawat
7 Minä pidän rau«-
han/ mutta cuinminä
puhun/nijn he sodan
nostawat.



121.Psalmi. «
l. Weisu cottei«mm«s«

Chuoris.
MHlnä nostan
W,^,nänimäkinpäin/,
joista minulle apu tule.,
2 Minun apun tule»
HErralda/jocataiwan j
jamaan ichnyt-on. .
j Ei hän salli sinun,
jalcashorjua/ eikä se,
maca joca sinua kätke. ,
4 Cadzo/Israelin war
tia/ ei hän maca eli
torcn.
sbErra kätkekön si°,
«ua/HErraon sinun,
»varios/ sinun oikialla
kädelläs.
6 Ettei Auringo sinua
poldaiHpäiwÄä/ eikä!
lnuyollä. !
7H?rra kätkekön sinua
caiklsta pahoista/
Metin sinun sielus. >
z HErra kätkekö»
«un ulos täymises ja
sisälle iäymises/hamaft
Nytjayanc-nickiseen.

122. Psalmi.
l.Vawidin weisu cslke.'

> imnns Ehuoris,
iloidzcn nij-

cuin minulle

menem HErran huo-
Nesecn.
2 Ii että meidän jal-
cam pit; silsoman/sinn
portisos Jerusalem.

! on. ratet'

tu caupungiri/ illh«n>ga on tuleininen cocu
sucucunnat,-

stuisit sinne ylös/ni>
mittain/HErran s„,
cucunda / saarnani»
Israelin cansiM/j,
Wämän HErrä n»'
5 Sillä siellä owm
stuimetratctutduoG
ta/Dapidin huone»i>
stuimet.
6 Toiwottacal len,
salemille onnc/ he nw
nestylönjotcasilWl,
castawat.

,7 Rauha olcon sim»'muurcis sisällä/ja w
Ini sinun huoneisaö.
8 Minun weljemi j^
ystäwätm tähden/ n,!,
na toilvotan sinck
Irauha.
iy Meidän HEn«!lumalamhuonench
!den/edzin minä si»
parastas.

123.Psalmi.
1, Wesu corkeinimäi

Chuolls,
' nostan st-

sinun y
gös/joca asut taiwO

' i Cadzo/ cuin pcho
ljain simlät cadzM
heidän isänväins M,
zCuin pycaln silml

-adzowat heidän m«»'
, däin.s käsijn.

,

4Nynmetdänsiln"«
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tadzowat metdanHEr-
>ram lumalatam/ si-
henasttettä hän meille
armolliseni tule.
sple meille armollinen
HErra/ ole meille ar-
miollinen:Sillä me ö-
lem sangen täytetyt'
ylönMzesta. l
6 Sangen täyncmsl
on meidän sielun ylpe-!
itten pllcasta/ ja co-
«llen ylöncadzessa.'

124. >
I. Davidin we>sl! corlec!

immas Chuoris.
.Wilet HErraolis,

cansam/
„hn ftnocan Israel.
2ElleiHEnaolismei->
bän cansam/cosca ch-!
mistt carcawat meitä
wastan. h>z Nijn nielisit mci-d,
bän elawäldä/ coscas
heidän wihans julmt-«
siu meidän päällem. n
4Nljnwesimeitävpo-
tms/costetkäwisit mei-
dän siclmm ylidze.
sKtztetty olconHErra/
ettet hän meitä anna
raatelureri heidänhcimbaillms.
6 Meidän sielun pääsi
nijnculn lindumtchen
pnulasta.Paula «n sär-
jetty/ja me olemma
päästetyt.
7 Meidän apum on
HErran nimesä/ joca

maan ja taiwan teh-
nyt on>

12s. PfMM..Meisti corkiammoe
Chuoiis.3kOtca HERRa»

Apäälle vscaldawal
eiyelange/waanpysy-
wät ijancaickisest ntzn-
cuin Zionin wuort.
! Jerusalemin ymbari
owatwuoretjaHErra
on hänen canssans ym-
bärillä/ hamast nyt j«
yancaicktseen.
zStllälumalWmainwaldicka pysy-
män wanhurstasie jou-
con päälle/ ettei wan-
hurscat ojennais
siäns/wääryteen.
4 HMra tee hywäsii/
hywille ja hurscatlle sl)
dämille.
5 Mutta jotca poicke-
wat wäärijn tcihins/nylä Jumalaaja pois
pahantckiäin cansa/
mutta rauha olcon Ift
raelille.

12<5.P',ä!mi.
s. Weiiu corkiemmaL

! Thuoris..HDöstaHErrapää-
i Inistä Zionin fang.it/

, nyn me olemma mjn«
-cuinvnda nätewäiset.

meidän suum
naurulla täytetan/jä

l meidän tllelem on täy-
» Fv nans

129Psaltart.



nnns riemua silloin sa,
notanpacstnolst>:HEr-
ra on suuria heidän
cohtans tehnyt.
3 HErra onsuuria teh-
nyt meidän cohtam?
Sillä me olemma iloi-
set' .

.

'
4 HErra lännä mei-
dänfangiuxem/ ny n-
cuins wirrat eteläs
tuiwannut olet.
f lotca kyyneleillä
kylwäwät/ne ilolla nyt,
täwät.^
6 He wenewät ja itke.
wät/jawiewätvtos rol-
lin siemenen/ ja iule-
wat riemulla /ja tuo-
wat heidän lyhtens.

127.Psalmi.
!. Salomoninwcisucor-

kiemmas Cbnoris.
huo-

he huckä työtä cekewat/
jotca sitä räfendawat.
, Jos ei HErra cau-
pungita warjele/ nijn
wartiat tyalwo-
wat.
; Se on turha että te
warham nousttja hil-
jan menet/ jc>
suurella/ lyolla elatu
xenwalmistatte:,: Sillä
hän anda ysiäwillcns
heidän mM?sans.
4Cadzo / lapset owat
HErran lahja/ja rull«>

Imin hedelmä on aw
5 Cuin nuolet wÄ<'
wän/fädesa/nynoml
nuorucaiset.
6 Autuas onse M
wyni on nijtä täynä«
ei ne häwaistä / ces,,,
heillewibollistensconl!
portisa «kcmiston,

128.P^lmi.
Weisu corkcii»

Chuslis

HErra pA
jahänen
da.
! Sinä flatät jm«
kältes toista / «O,
as sinä olec/jn>
nullekäy hylvästi,

, z Sinun emända^«
nyncuin hedelmMm

' wtznapuu/ sinun h»
n?s louckaita
'sinun lapfts nijnc»»

. öljynwesat/ sinunfi!'
ta s ymbarillg.

sinnatan/ joca H<
pello. '
fHErra siuna -si««
Z ionista / ettäsB

cmcken sinun eID
canas.

! i Ia saat nähdä sB
lastcs l.ipser ja
!hanlstlells^
!
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t.Wnsucolkeunmas
Chuotis.

ahdistanet
hamost minun nuoru-
destam/sanocanlstael.
i He owatvsein minua
ahdistanet hamast mi-
nun nuorudesiani mut
ta ei he minua woitta-
net.
z Kyndäjät mi-
nun selkäni päällä fyu
dänet/jawa>,onspitfä-
ri wctänet.
>bErrajocawanh!ir-
scas on/ on Jumalat-,
tomain köydet cntioi-,
nitt. ,
sloscaftehapi'«ntu-!
lisit jakäändyijit taca-
perin /caickijotcaZto-;
Nta wihawat. z
6 losca he olisit nyn- j
cuin ruohot caltoln zpäällä/jotta ennen cui? r
wtttuwat cutn he le-swäistän ylös.
7)°istany«a,Zeikät'
tans täytä/että lyhtm,
sttoia syliäns. !
8 Cikä yxikan ohtd?e-I
lnypasano:olconHEr!>
«n siunaus teidän,
Mllen/ mc siunam e
tttta HErrin Nimeen, n
lio.pfalmi. r

l. Misil c°rleimm«j n
«hums.

Psaltari. n,

minä
sinua

HErra.
-iHErracuule'minun
t anett/ waarin ottacan
sinun corwas minun

, rucouxeni anestä.
>; Jos sinä OErra soi-
mat syndiä ? HErm
4 Sillä sinun tylonas
on andexiandamuS /

että sinua peljatäisin.
s Minä odotan HEr«
ra/minun sielun odot-
in/ja minä toiwon hä-
nen sanans päälle.
6 Minun sielun war«
tioidze HErra / huo-
nien wariasta toisen
huomen wartianasti.
7)sra?lte>iwo!,anHEr
ran päälle:S,ltäHEr«
talla on armo/jarun- -
sas lunastus hänellä. .

8 Ia hän lunasta Is- '
raelln caickista hänen
ftnneistäns.

13 l. psalmi.
'.D»uidin weisu coMiM

Chuons.
minun sy

ole coria/
eit.l minun silmäni ole
ylpiä/engä wnella suu .
risa asioisi»/ jotca mt« '
nulle työllat owat.

»Coscq



,zz Dabiuitt.
2 Costa en minä mi»
nun sieluani asettanut
ja waillttanut/ nijn
«liuun sielun tuli wie-
roitetuxi nijn cuin la-
psi aitistäns wieroite-
tan.
zlsraeltoiwocanHEr-
ran päälle hamast nyt
ja yancaickiseen.

152 p'älmi.
i. Wcisu corkeimmas

Chusris
AM AstaHErraDa-

eaic-
le hänen walwans.
2 locaHErralle wan-
Noi/ja lupalZ lupau-
xens Jacobin wäle-
wälle.
z En minä mene mi-
nun huoncni majaan/
«ngä wuottsent pane
inaata.
4 En minä anna sil-
mäinivnda saada/en-
Zä silmälautaini torc-
lua.
5 Sijhenasti cnin mi-
nä löydän sian HEr-
ralle/ Jacobin
wän asumistxi.
6 Eadzo/me culimma
hänestä Ephratas/ me
vlemma sen löynnetl
medzän ledoisa.
7 Ale tahdamma ha- l
Nen afuinsiotns meitä/'
ja cumarta hänen lal- >

tssMsastinlMssnedls.!

-8 Nouse HErrasinu?
tlepoos/ sinä ja siim
lwäkewydesArcki.

9 Anna Pappis pul,
hettans wauhurstG
'della/ ja sinun pWf
riemuttcan. ,
lO Hlä ota pois <Mflwoidellus hallitus/^nun palwelias D<!»>,
din tähden.<
l, bCrra on w>l!M,
nut Davidille totisi» l

-walan/jaci sijttaA
-pistete/ sinun r»l
mts hedelmästä minig

- istutan sinun isiili>nl!<
-les.
-il Jos sinun läpsii
minun lijtoni pita««

-ja minun todistnM/'
/ jotta minä heille cft-
>tan/ nijn heidän laf>sens myös sinun ift>!>

- mellas istuwat Ml»i-i
-aftst.
-1; Silla HErra m
Zioninwalinut/jcih»'
la>a sielläasua.
l4 Tämä on mi«!nl<>
pon ljancaicklsesi/
minä tahdon asuo:E>l z

i läse minulle lelpa.
l5 Minä siiman hn<
dänelatuxens/jahäiin
töyhillens tylla anm»
leipä.
16 Hänen Papchs
minä puetM
la/



Psaltarl. ,^

' ja/jahänen pyhäus pi-

lariemuidzeman.
17 Siellä minä annan
puhjeta Davidin sar-
,ven/ minä malmi-
siin kyntilani woidel-

, tulleni.
,8 Hanm wiholllfensminä häpiällä puetan
Mutta hänenpäällens
lucoista hänei» cruu-nuns.

l 5S.Mmi.
i Dovidmweisu corke^immas Chuoris.MPAdzoiz/cuinqahy-

ja suloinen
seon/ettawelietsowin-
nos kesienäns asumat.
2 Nijmuin se callis
woide/ joca Aaronin
päästä wuM eoco hä-nen partaans/ joca
wuota hänen waattet-
sijns.
z Nhncuin neste/ joca
Hermomst tuie <,las,
Zioninwuorelle: Silläsiellä lupaHErra siu-nausen/ j<, «laman ja
MtiyancaiclMst.

134 Psalmi.Mimcolkmmnuls ,
Chuoris. ,MVzo / kyttäkät'

caicki!
HErran palweliat /'
j°tca yöllä seisotta'HErran huoneja.
'Nostac„tkät?l,pyhä'

päin/jaWtäkätbEr
ra.

>z HErra siunatcon sii-
nnä Zionista/jocatai-

, wan jamaan telinyt o»
iz s. psalmi.

Halleluja.
HErranl zWNime/ fyttäkät

HCrran Nime / kijtä-
kätHErran'palweliat/
! Te cuin seisottaHE».ran huonesa / meidä«
lumalam esihuoneisa.
5 Kijttäkät HErra /

lillä HErra onhywä/
jaweisatcat kijtost hä-
nen nimellens: Sill»
ston suloinen.
lens wälinnut Iaco«
bin Israelin hänen o«
marens.
5 Minä tiedän että
HErra on suuri / ja
meidänlumalamcalc-
kein lumalain stas.
6 Caicki mitä HErra
tahto/ nijn hän teke/
taiwas/jamaas/meres
j,acaickessywyd»s.
7 loca Pilwet nosta
Maan arista/joca pit-
käisen tulen ja saa«
ten tele joca sa«
laisista paicoistaanda
puhalda.
8 loca esicoiset
ptis loi/ sekä ihmisistäettä «arjasta.



. Davidin.
9 Ia nnvoi mertins
ja ikmens tulla E -

gyvtm keskelle / Pha-
r«o le,ja caickille hänen
palweliotllens.
ic> locapaljon Caussa
löi/ jatappoi wäkewat
CuniiiM.
ilSihoninHmorerein
cuningan/ ja Hggin
Vasiuiin cnmngan/ ja
laicki Canaan waltzci-
<unnat.
il Ia andoi heidän
mians perimiscxi/ Is-
raelilla hänen canssal-
lens periinistri.
l- Ni-
mespysyijancatctisist/
sinun muistos pysy
HErra loppumata.
l 4 Sillä duo-
midze hänen canssans/
za on palwelilzillens
armollinen.
l> Pacanain epäju-
malat owat hopia ja

ihmisten käsillä
tehdyt.
l 6 Heillä on suu/ja ei
lnitän puhu heillä owat
silmät/ja ei mttän näe.
i?Heilläswatcorwnt/
ia ei mitan cllule/ eikä
olc henge ensingänHei-
dan stmsans.
lz Jotta ntjtä
he owiir heidän caltai-
sens/ jacaicki jottahe,
hin vscalbawat.

ly Imelin huoneHltäfanHErra/teMn,
huonesta/kijM,

> bErra.
ic» Te lewin hnonch'klfttäkätHErra/lecch

t HErra 'pM«e/U
takat HErra.

! TiKijteity ölconbEm
, Zwmsta/joca lerch,

> lemis asu/ Halleluja

MHHttäkatHEw/on hft
' wä/ ja hänen hyhwy-
' oens pysy ijancaicksls!
! KMtat caickin

' zumalain IUmal««/
sil!<? hänen hywydcns

> pysy ljancaickisesi,
,; Kljtäkät caickin
wcrrain HErra EN

' hänen hywydens pO
> ssancatckisest.
4 locayxinäns suu«l

' ihmet tefe/ silla hänen
hywydens pysy W>
caickisest.
>-locataiwattoimelli<
stst ontehnyt/silla h>i>
nen hywydens z fch
ljancaickisesi.
6 loca maan on <e<
wittanytweden piille/
,llle hänen yywiM
pysytzancatcklsest
7 loca suuret
det on tehnyt/ M
hänen hywydens Pysy
hancoickiM



z Auringon päiwähal-
Mzeman/ silla hänen
hywydens pysy yan-
caicksest.
y Luun M tähdet yötä
hallidzeman/ sillä hä-
nen hywydens pysy
ijancaickisest.
»o loca Egyptin e-
sicoiset löi/ sillä hauen
hywydens pysy yan-
caickisest.
n Ia sieldä wel Isra-
elin vlos/ sillä hänen
hywydens Pysy yan-
caickisest.
,l Näkemällä kädellä
j« oietulla Wwarrel-
la/ sillä hänen hywy-
dens pysy ijancaickisest
i; loca punaisen me-
ren jaeot cahtia/ sillä
hämn hywydens pysy
ijancaickisest.
»4 Ia andoi Israelin
täyd»/sillä häne hywy-
dens pysy yancaickisest.
15 loca Pharaon so-
ta wäfinens punaisen
meren vpotti/sillä hä-nen hywydens pysy-
ljancaickisest.
« loca canssans wei!corwen läpidze/sillä
hänen hywydens pysy i.ijancaickisest. >
l? loca suuret cunln-
M löi/sillä hänen hy-
wydespysyyancaifisesi
i« Ia tappoi wäke-wm cuntngat/silla ha-

, nen hyhwydens Pysy
, yancaickisest.
19 Sihouin Amorercin
cuningan/ Ma h,«ien

i hywydens pysy han»
eatckisest.
!!olaögginßastmn
cuningan/ sillä hänen
hywydes pysy yancaic.

, kssesi
li Ia andoi heidänmaans perimtsexi/
silla hänen hywyi>ens

>pysy yancaickisest
Pcrimescpi palwe-

liallens Israelille/sillä
Muen hywydens pysy
yancaickisest.
zz Hän muisti meitä/

! cosca me olimma pai-
netut alas/ silla hänen

, hywydens pysy yan-
, caicklftst.

la lunasti meitä
, wihollisistam/sillä hä-
nen hywydens pysy

, yancaickisest.
!5 loca - «mda cailelle
lihalleruan/silla hänen
hwydens pysy yäcaistst.
ibKyttäfättaiwanlu
malata/ silla hänen hy
wOes pysy yäcatckiscst.

157. psalmi.
Wi> Abelin wltlam l,y
6Vköna me istuim-
me jattkemme/cosca me
Zionin muistimme.
»Meidän eandelem me
llpustimpajuthin/joc-
ca siklltt olit.

135



z Siellähe kastit mci»p
dZnweisata/jotca mei-!,i
täfangina pidit/ja'il«i-r
ta meidän
Weisttcat meille Zio- 5
nin weisu. c
<Cuinga meweisaisims
HErran wcisun wie-;
ralla maalla? , c
5 Jos minä vnhvban i
sinua lerusaKm/ nijn l
olcon minun oikiakä-
ten >

6Tartueon minu fielen l
suunilakcen/ellen minä«
fi ma lnuista/ellen mi<j
näteelerusalemita,mt;
nun ylimäisexi iloxeni.,
7 HErra muista E'<
domin lapsia lerustl- <
min päi!vänä/)otcafa-,
nowat:Raadelcat/raa«,
delcat caicki hamanha-,
nen perusturens asti.
8 Sinä hawltetty tytär >
Vabcl/ autuas on st!
jocasinulle costa/nijn-
»uin sinä meille tehnyt,
olet. !
y Autuas onse 'joca si-
mm- pistatset lapses
otta/ ja paista klwijn.

liHS.Psalmt.
kljtän sinua
sydämestäni

lumalttten edes minä
sinulle kytost welsan.
2 Minä cumarran si-
nun pyhän /T,ett!plis

puoleen/ )« tytän s,'
nun nimcs/simmh!',,'
wydesjawacuudesl«
den/sillä sinä teit sin«l
Pimcs cunnmllWl
caickein päälle/ sm»,!
sanallas.
; Costa Minä sinmwl
coilmnijncuuldeleGl
nuajaannaminunft-l
lullent suuri wäkeW,
4 HErra/ sinuakyl!,i,
wat caicki cuninZWl
maan päällä/ ellihil
cuulewat sinun smii
sanoja.
5 Ia weisawnt HEi,
ran teillä / että M,
ran cunnla on suuri, l
6 Sillä HErra «!

corkia/ja cadzeleny
riä/ ja.ylptat t»ck
callcss^
7 Jos minä tvaeW»
alMsturem kesielli /
ntjns wirgotat mim!»/,
jalähätätkätesmii»,
wihollisieniwthanD
le/ ja autat Mck
kädelläs.
8 HErra tele W
lopun minun tähteni/!
HErra sinunhrM/!
on yancaicktnsn /

sinunkäsiallasbvljä,
' l Zs'. PM.l l. Davidin Psalmi ck>
, läwkisattap».

sinä t>ck,
-VNmtnua/iatm'



<MMI. !?7
2Waicka minä istun
,li nousen > nyn
ftn/ttcdat/sinnymmär-,
,tättaamb« minun a-
jalureni. '

z Ehta minä käyn eli
maacan/ nyn sinä olet
minun ymbärilläni/ja
näet caicki minun tieni.
4Sillacadzo/eiole sa-
nacan minun kieleni
päällä/jolta et sinä
HErra caickia tiedä. !
5 Sinä toimitat/mitä
ennen elisitte teen/ ja
pidät sinun kates mi-
nun päälläni.
6 Sencaldainen tieto
on minulleylönihmel-
linen ja ylöncorkia/en
MM woi sitä käsittä.
?CWga minä menen
sinun hengestäe? Ia
euhunga minä sinuncaswostas pakenen?
8 Jos minä astuisin
taiwasee/nijn sinä sielläolet/ jos minawuotent
helwetisrak.uaisin/cadZ°/sinämyös siellä olet.
9 Jos minä ottaisin«muruscon sijwet / ja
hiisin meren ärisä:sinunkätescui-
tengin sinne weis mt-
nu«/ja sinun oikia- tä-lespidäis minun.n Josminä sanoisin:Pimeys pitäkö,, mi-!

nyn myös yön
tGy ollsswolkndtn-

minun ympärilläni.'
Silla ei pimeys ole

sinun tykönäs pimeys
M yo walista niMui»
paiwä/pimeyZonnyn«
euin walkeus.
i; Sinun woimasas
owat minunmunafcu-

peitit minun
äitini colMsa.

Minä kijtan ,sinu«sen edestä/ että minä
ihmellisesitehty olen/itz'
meMsest owat sinun te-

minun sie«
lun kyllä tietä.
15 Ei minun luuni ol-
let sinuloa salatut/coscaininä sijnäsalaises teh-
ty olin/cosca minä olin
luotu alhalla maasa.
16 Sinun silmäs näit
minun /costa en minH
wieläwalmistettu ollut
ja caicki paiwät sinun
firjaas olitkirjoitellut/
jolcawielä oleman pM

ajoista ei yxlkän'silloin
>wiela tullut ollut.
,1,7 Mutta cuinga cal-
,tit owat minun edesä-
i ni Jumala sinun aja«
tuxes? Cuinga suuri
on heidän lucuns.
18 Jos minä heitä lu-
isin/nizn he sanoa v«
siammat olisit/ costaminä heran/olen minä

-Mela tykönäs.
> iy Jumala jostastap-
paisit Jumalattomat/



Dabidll^
20 Silla he puhumat,
sinusta
sinun
tawat hellans ilman
syytä. !
2i HErra/ mtna tosin,
wihan nijtä jottasinua,
wihawat/mlnä närtä-,
stynheistä/jotcacarca-,
wal smua wastan.
22 Täydestä todeM mi»,
nä heitä wihan/senläh-,
den omathe minulle wi°,
holliset. ,
2;Tutfimlnualllma-,
la jacoettte minun sy-,
dämen/kiusä minua ja
ymmärrä cuinga mii
nä ajattelen.
241 a cadzos/jos minä,
pahallatiellä liene/nijn,
saata minua ijancaic-
kiselle tielle.

I4o.piölmi.
i. Davidin ivs«lmi/edeb

läweistttaps. ! ,

määristä
ajattelemat min«,

kaimiscnicuftsta.
6 Corjat asettamat M>
lat minun eteeni/ja«
nyttäwät nuorat i?»,
cori ininun eteeni /j,
mirltittelämät tien M
res minua marten/K,
/Mutta minä s»
HErralle: Stnä e!»
minun lumalan/HH
ra ymmärrä ml»
rucouxent äni.
8 HErra/HerraM,
wäfewäapun/smä»
jetet minun
dan, aicana.
y HErramalattamalle hm»,
himoans äla^mahmft
hänen paha tcchtmi
ettel ha» ylpen«st
Sela. ,

ia Pahus/josta t
liseni neuwo pit«

/ pelasta langettö heidän
««««minua pahoista päälle.
ihmisistä / wariele mi-
nua määristä miehistä.
; lotca pahaajattele.
wat sydä,nisäns/ja jo-
ca päiwä sotaan han-
gidzewat.
4 He hiomat tiäldäns
nincuin »karme / lyy-
tärmen myrsky on hei-
dänkielens alla / sela.
5 Warjele minua HErralumalattemainkä-
M/ «varjele mtnu«

- n Hän warista l
. päälleus leim«
«hän lyö heitä <
alas sywähän w«<
ettei he ikänänsm
i! Pahan suun e!
menestymän «

päällä/ häijy mpäällä/ häijy m«
ihminen lnreoM

. cuktftetan.r 13 Sillä minä W
että HErra r«



«sian/jakonhan oikc7
ueen toimitta,
Wanhurscat
sinun Nimes/
pysywät sinun caswos
<des.

141 pftmi.
Douidjn Psalmi.nunä huu-

sinua/ rien-
nä sinuas minun puo-
leen/ ota corwijs mi-
nun anen/ cosca minä
sinuarucollen.
,Kelwattonminnnru<
touren sinun edesäs
nilncuin fawuuhri/ mi-
nun käteni ylönys
nhncumehtouhri.z HErm täcke minun
suim/ja warjele mi-
nun hu«lenj.
4 Älä callista minun
syoändäni mihtngän
päätteen / pitämän
Imnalatochoa meno,
pahointektäin cansa/
titen minä sois nnsiäjoica heille telpawat.
5 Wanhurstas lyötän!
minua ystawällisest/ja
laittcan minua/ se tcke
minuaiiyahywä/niin
cum Välftun minun
M.'i päällä.; Sillänuna rucoilen nlati et-
t«.he minua wcchin.ssoidzis.
6 Heidän opettajans
Mttäkin tuveen/»chn

Me cuullan minun
!opetnrensuloistrl>
'7 Meidän luum owat
'hajotetut haman hel-
> wcttiln / nijncuin joca
maanrepisin coiwais
8 Silla sinuaHCrrtt/
HErra minun silmäni
cadzowct/minäpscal-
lan sinuun / älä mi-
nun sieluani hyljä
y Varjele minua sijtä
paulasta/jonga he ast-
tt eteeni/ ja pahoin-
tcfiätn ansasta.
,o Jumalattomat lan<
gewat tomeN toisenscansa omiin werckoi-
hins/mutta minä aina
päästen.

I.Davidin oppi/lucoe!-
d«/cosca hän luo-

lai oli.
AlAjnä pargun HEr

lygo minun
aneliani/ ja rucoilen
HErra minun huu-
dollani,
Minä wuodatan mi-

nun puheni HZnen ede°
sans/ja osoran hänelli
minun hätäni.
!Co sc ammu hengen on!

jolminua he ascttaw«ti
paulat minun
tiileni jota minä wa°
ellan.



5 Cadzele oiklailc ka-,
della ja näe / siellä ei >
yrikän tahdo minua'
«uta / en minä tai-,
da paeta/ ei tottele
fcngan minun sieluani,
6Herra sinua minähuu,
d<s/ja sanon: Sinä olet
minun toiwonjaminu
osancläwitlen maalla,
7 Ota waari minun
rucourestani/ sillä mi-
nua waiwatan sangen
pelasta minua wainol-
lisistäni:Sillahe owat
minua wäkewämmät.
8 Wie minun sielun
fangiudesta vlos / kiit-
tämän sinun nimes/
vanhurscatcoconduwat
minun tugöni/costas
Minulle hywästt teet.

Davidin Psami.MM>Erracuuldele mi-
VMnun rucouren /

ymmärrä minun ano-
misen sinun totudes
tahden/cuuldele minua
sinun wanhurscaudestähden.
2 Iaälä käy duomiolle
palwelias cansa/sillä ei
yrikän eläwä ole waca
finun edesäs.
zSilläwchollinenwai-
no minun sielu«nt /jn
lyo min» elämänirick
maahan asti/hän pane
mini» pimeytc/nyncuin,
»uollet matlmasa.

4Ia imuun hengen B
minusa ahdistettu/m<
nun sydämen on ini»
nusacuulutettu.
sMinämuisteleneM
sitä aicoia/mtnä puhu»
catkista sinuntoistas/j,
sanailen sinunkäsiM
stas.
6 Minä leivitän H
teni sinun puolees/W
nun sielun janos»m/
nhncutn/carkia n>»
Sela.
7bErraculdelemiM
nopiast/ minun hm-
gen cato/ äläcaM
minulda kätke/ elllj,
minä nijden cald«ift!>
tulis/jotcahautan»

! newät.
BSuo minuawalhoi»
cuulla sinun ormoM
Sillä sinun minälli-

- won ilmoita minulle
tie/jota minä käyn!
Sillä minä lkäwöiiss

! sinua.
9 Pelasta minua W
ra minun wihollisist»
sinun tygös minäp
kenen.
10 Opeta minua,tele«
män sinun suosiosD
ken: Sillä sinä M
mmun Jumalan/s!>

! nun hywähenges M
, kön minun tastiD
tietä.

! n HErra wirgMn,,-
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nua sinun niine s täh-
den/wie minun sielun
Mftävlos sinun oi-
lcudes tähden.
oi I» teloita minun
»viholliseni sinunchy-
wydes tähden/ ja cado-
ta calcki jotca minun
sielua» ahdistawatiEil
la minä olen sinunpa:
wclias.
i Davidin V!«lmi.

olcon
MVbERra minutt
turwan/ joca minun
käteni opetta sotiman
j,i minun sormeni tap-
pelemiin.
l Minun laupiudenja
minun linnan/ minun >
warielure ja minu »va-
pahtajan / minun kil-!
pen/johonminävscal-
lan/joca minun cans-saw alani waati.
z HErra / mikä ihmi-
nen on ettäs händanäincorjat? Eli ihmi-sen poika / ettäs h«-,
nestä nijn otatwaalln.j
4önsijttekinihMinetyh>
jänwetta/häne aicans >
»at» nyncuin wario. «
5 HErra cnllista tai- >
wasjaastu alas/rupc<
wnorihmetähesuidzisit

Anna lcimauxet isicja hnjotta heitä / mw lbua sinun niwlias ia
MW«ss heitä.

Psaltart 14l
° 7 lähes Htes ylhaloä
l kilwota minua/ jape-
-lasta minua suurista

mesistä/ ja muuealai-
istcnlasten kasista.
-8 Joiden opetus on
- kelwotoin / ja heidän

, työnS wäärät.
I c> Jumala/minä wei-

! san sinulle vdenwirren/
minä soitan sinullefyn»
menen kieliftllä Psal-
carilla.

> l» Sinä joca Cunin-
gallewoitöanat/jawa
padat Davidin sinun
palwelias/häijyn mur-
ha miecasta.
il Päästä myös minm
japelasta miuna muu-
calaisten/lastenlkädestä/
joiden opetus ou kel-
wvtoin/ja' heidän tn-
öns on wäärä.
lt Että meidän pojat
caswaisil nuorudellanS
nyn cuin wesat/ ja
meidän tyttäret nijn-
uin Tenlp!m'icaumfiy«
tut seinät'
ja min corjal huonet.
i; meidänaitam olcon,
täynnä/ Ma runsatelaturet andaisit/ toi-nen toisens perästä/
että meidän lambai»
potkisit tuhannen/ja sil'ea wham / meidän
k>Mäln.

14Ett«



!4i Davidin
meidän härkäin

olisit wahwat työhön/
ettei yhtan wahingota/
«ikä walitusta/elican-
netta olis meidän ca-
tUlllam.
15 Autuas on se canssa/
jolle nijn käy/ waan
autuas on se Lanssa/
jonga HErra Jumala
na «n.

Dauidin kiitos.
ylistän si«W,Hi,ma minun Ju-

malan/sinä cuningas/!
za kytän sinun
aina ja ijancackisest.
» locapäiwa minä
cunnioitan sinua/ja ju-
listan sinun.Nimes ai-
n^-i,'tzancaickisest,
; Suuri on HErra ja,
sangen cunniallinen/
hänen suurudenson sa-,
nomatoin. , i
4 lasten lapset pttä si-!
mm työtas ylistämän j
M sinun woimastas'
puhuman. ~
f Minä puhun sinun i
cunnialisesta cauniu- >
pestaö/ jasinun iyinei- l
ftas. '

-
6 Että puhutaisin si-l
nun cunniallisesta te-,
goistas / ja että sinun j
herrauttas maini- >
talsin. i7Ettälinun suuri hy-^

l wMs iMcttäissn/ji
wanljurscaM

/ kijtetaisin.
- 8 Armollinen/ ja l»,-.
- plas o» HGrra/ hih«
wihan ja sangen hyVj,
y Suloinen on HEm

t caickille/ ja armch,
hänen tm,

> Ms.
10 Ktjttafän sin»,
HErra eaicki ft,,»
tecoö/ jäpyhas ktzH
karl sinua.
l, lulistiNan sick»

cuniii'
ata/ ja puhucan s>m»
woimasias.

Että sinun woiiW
lttlis chuiste» lnM
rictt.waxi/ ja si»

jumi
<,unntallinen wN,
!? Sinun wildacuM
on ijancuckinen w,i>>
oacun»a/ja sinun hll>
raudes pysyi! mm, lof>
pura.
14, HErra tlcke c>ii!
cla«,äatuwWa/jam/
sta caiM fullotuit»,
15 silmut w>ir-

ftttlli'ruan Wl°
lans.
16 Sinä aw.it kätes./
jalaytätcalckieuiiNiV
wät suosiollansa
17 Wanhursras o»
HErra lMssa häne»



PsMart. »43
!!'!,«/ japyhä caiklsa

»Mäns.>,z läsnä on HErra
l caicka jotta händä tu-
>toil:wat/ cackia jotca
»«oludesa hända rucoi-

lcwat.
w Hän tele mitä lu>
mMapelkäwaistt ha-
lajamat/ ja cuule hei-
dän parcuns/ ja auta
he,tä.
»o HErra »varjele
lMa jotca händära-
Mawat/ja hucutta
caicki Inmalattomat.liMiniisuiiipitäpuhu
m,n HErran kijtorm/
jk läickilihä cunnioit-

? >can hänen pyhä Ni-
mens/ainajaijancai-j
sist' !t46.psalMl. .

H«l«luj»i ,
M)jtä HERRaI

minun sielun/'minä kytän HErra /'

cuin ininä 5
elän/ja minun
lallenikijtoxen weisan/ l
»yncauwanculnminä
liiillä olen.
l Wat vstaldaco<Piämiehijn / ihmiset n

°wat/«ihewotmi-atänautta. > n
3 CM ihmisten henZi lMercaneman/jahä- s<
"«layty maari tullait,

'«>-/ Myin PWt

»catcki hänen cnwottn-
xens hmas.

> 4 Uutims on se jonga
apu Jacobin Jumala

»on/ jongatoiw«HEr-
, ras hänen lumilla-sas on.
slocataiwan/maan/
Meren / ja caicki jotca
ntjsä owat/ tehnyt on/
joca vscon pitä ljan°
caickisest / ,
5 löca oikeuden saatta
ntjlle cnin wakiwalda
kärsimät/ jotca
sect rawtdze.
7HErra kirwottafan-
giiut/ HErra walmse
soklat.z HErra nosta cicki-

raasta
wanhurscatta.
y HZrra warjelc wie-
rat jaorwoit/ holho
lestija / Jumalatto-
main tien hajoiN.
ic>HEtra on cu,ungas
ciancaicktsest / sinun
lumal«s Zion, ilman
loppumata / Halleluja.

MHHtttakätHErra/»Mksillä meidän lu-
malatamkijtäoncallis
llsta/st kijtos o» sulot»
«enjacaunls.
llErraraf«ndaleru<
'almm/jacoco hajote-
tut Istaelitit.

3 Hän



!44 Davidin
; Hänvaranda mure-
tut sydamet/m sito hei-dän kipuns.
4 Hän luke tähdet/
jacudzu heitä caictia
nimcldZns.
; Suuri on meidän
HErram/ja mitta-
matoin hänen woi-
mans/jast on käsiltä-
mätöin/ cmnga hän
hallidze.
6 OErraoiendaradollisti/ ja Jumalattomat
maahan paista.
7 Wuoroin weisatcat
HErralle kytos sanal-
la/ja weisattat meidän
HErralle tandeleilla.
8 loca taiwan piimil-
lä peitta > ja anda sa-
ttn maanpäällä/ joc«
ruohot Wuorilla ta-
sw«tta.
9 loca eläinom anon
heidän ruocans/jaCar-
nenpoille/jotca händä
r«coilewat.
ic, Eihän racasia wa-
kewitii hewojiflta/ eikä
hänM kelpa miehen
sääriluut.
n HErralle kelpa ne
joicä händä pelkäwät/
za jotta.hänen laupi»
uteens,vstaldawa<«
,l DMä Jerusalem

Zion si-nunWimalatas:
,z StW hän wahwista
fi»mnporW ftlWt

ia siunä
lapsts.
14 Hän saalta rauha,

' sinun ärijs/ja rawl!,!,
> siima parahillo
suilla.

l isHän läheltä puhtlil
> maan IMsanans j> »f<,

16 hän anda Km
nyncuin Millan/ h«»
hajoita härmän nh,
euintuhwan.
l7 Hän heitä rM
nijucutn palat/«
hänen packaisens m
kestä.
18 Hän sano / niZ» st
sula/hän anda tuulla
puhälda nijn se suow
iyHän
eobtlle hänen sn!>>
ja Israelille hänen w
pansja oikeudcns,
LoEihännäintchnyll'
iengän pacanaille/ei!>
he tiedä hänen oikem
tans/ Halleluja.

psalmi.
.H«lelui«.>DMljtäiät te w

HErra/!»-
' tätät händä corteM
'iKljttäkäthändäM-

i hänen Engelins/>!l-
-tMt hänbä caick h»<

'nenfttawakens.
-; Kijltäkät häi.
ringo ja Cuu/
händä lMltrck
/ttt. 4 M'



Psaltari. .14?
händci joca,

>atcos te
aiMt/jawedetjotca
«twastcn »palla owat.

? Heidän pitäbErran
fijttämant Sil-

uhänkaste/nynseluo-
luc tule.-
»Hcin pitä ne aina ja
yaiuaickisest/ hän aset-
ta heitä/ ettei heidän
!ojm käymän pidäis,.
7 ,HEtra
noan päällä/te walas-
«lot jaeaicktsywydet.

z Tuli/ raket/lumiasuwu/jatullspää/
otca HZnen sanäns
?imtttawat.

> Wuoret ja caicki
uckM/ hedelmälliset
>uut ja caicki Cederit.
o?edotj<i caicki elAj
m/madot jaMilli-
set linnut.
«Te Cuningal maan,
'Na jicaicki canssat/,
Mmiehot jacaicki duo!
«M maan päällä, j
tNuorucaisttjaneid»!
«/wantM nuorteni«nso. j

ttn Hime: Sille ainoa l
»«nen Nimens ott cor-j
Wpngn ktjtos nijn!
Mwas vlottu / cuin >
toiws ja maa. <
>4l°a hänen cans-I«e saewen corgotta/jc

l,catcki hänen pyhäns
»kMkät/ Israelin la.lapset/ canssajocähändä

. palwele/ Halleluija'
> 14P. p^lM
WVEisalcar HEr«
«SVralle vsi weisu/

l pyhäin seuracunnatt
pltä händä khttämani,
2 Ilottcan Israel lhä°
nen tekiäsäns/ Zionln
lasiset ihastucon Min»
gastans.
; Heidän pltä dnudzls
hänen'nlmentz kyttä-
män/ truMbuilla ia
caudrleitla siitä heidän
soittaman.
4 Sillä HErra raca-
sta hänen canssans/hä:»
autta siwiäta ja radol-
liM jalosti.
sPyhat pliä iloidzema
/ja ylistamäuja kyttä«
män heidänlvuoteisans
6 Heidän smlns ptta
Jumalala ylljtämän/
ja cartteraiset nuecal
heidän käsisäns.
7 Costamä pacanöille/
ja rangaiseman canft
soja.

.

8 Heidän cuninDitans
sitoman cahleisijn/ ja
heidän jalombiansrau
tacahletsijn.
y Ia tekemän heille
kirjoitetun oikeul m/ja
ämäcunnla »U« «ä-
G .



lille hauen pyhillens'o-
-

isQ.psalm».
, „l><.uja.

l??t> «,«:

t.tt.w handa hcmen
w.fewyoens wahwu-

-«'.- <.°Q- .2

.' !°.t akathanda
lonpalolsen laloudens

«äkäthända Ba-

>'KAM wtjsaus
' HErral-

, <Noa lumalal-
ja pyst,

hanän tyfönäns yan-
, la!ck„,'ss.
i Cuca on ennen aja-
t.llltt/cuinZl paljo s5«

.esa/cuinga mon-
ba pnarata ja
tutngn inonda inat!-
miin päiwä oleman pi-

uca on ennenmi-
c/ cuinga eorkia
! / cuinga awgra
ja IMM symä!

un.llla/MM h
psallarilla ia c«
etlla.
»illa jadandM

ja hutlut!!°,Hfz/
s^illä^uleuisill^takathändacumisn,

Cymbaleiua.
6Caicktjoillahem,

-

pMann lops

lesus Uprachiil
Kirja.

Ansimcöien Hucu
mcri oleman M
z Ia cma on Im
lalle opettanut/n,
hänen tekemän p!li!
4Silläl)äl.m«
dens on ennen
; Jumalan/
in corfeimman/" l
on wysauden -',','

, 6 Ia tzaneatckMl
- siy/ on häncn lK

, 7 Cucss laidms!
, in tietä/luina>!
, l
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Kirja. i<7
5 Won calckeincor-,
kcin/caickeinllioja/cat-l

ildlaswakewäcuin,
gae ja sangm hirmut-,

maistu istuimelas/!
hilli,izewa Jumala, j
pianon pyhänHen°
gcns cautta ilmoitta-,
nul hänen/hän vn cat- >
cki cappalat ennen cut-
iiliut/ tietänyt ja mi-
tannut. >
,s) Ia on wuodatta-
nut lvijsauden caickei- >
in tccoins päälle/ ja,
<«Uken lihan pääle/ hei-,

peräst ä/!
Mnda sm nijlle/jotca
henda raeastawat. ,
n HErran pelco on >«mm jaylistys/ r,e-,
inu ja caunis cruunn.
l-, HErran pelco ila->
h!.aa sydämen/ja tele,
n munja tlon tzancai. >

>'M HErra pelfä/!
aile käy h,Mn wlj»<

m'sesa/ja hän saa^l
' siunauren. :

Nacasta Jumala- l
la nn caickein eaunin inchsMs: >I„ joca hä-:«en nake/ st racasta thand»: <
n Sillä hän nate/ tu-,

luuria chmtttaclese. ,
it HErran peicco on calcu/joca on:vyöllisten sydäntztN'l

pohM/ ja asu ainoa-
stans «valituin waimo"
intykänä:la hänlöy"
tän ainoastans wan»
hutscasten )a vstolli'
sten tykönä.
17 HErran pelko on
oikia Jumalan palwe»
lus.
18 loca sydämet war-
jele/ja tela hywän/ja
anda ilon ja riemun,
.y loca HErra pälkä
hänellä käy hywin/ ja
costa hän lohdutusta
tarwibzc/ nijn hän
le siunatuxi.
20 Peljätä Jumalala
on whsa«s/joca teke
rickapi/ ja tuo myö<
täus caicke hywätta.!
21 Häi, täyttä cocs
huoncnlahjallanö/ ja
caicki paicat tamaroil»
lans.
22 HErran pelko on
wljsauden cruunu/ ja
anda rickilie rauhan jch
terroeydci,
2; Tämä tvijsaus ««

ke ihmiset oikein toi>
mellisexi.
24Iaj0cahaMsäwch-
wast rippu kljnni/hän
autla.hgndä cunnialla^
25 Silta HErran pel«
co on wijsauden juuri:
26 Ia hänencucoista ijancaickistst.
27 HErran ptlcoottij
si)nuit p»is: ,BSU<
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-28 Silla se joca on il- sinun pahudcs/ia»,
mau pelgota/ei hänhän cultstasinunj«
kelpa lummalalle>ja sest/ ihmisten nälM
hänen yipeydens maa-
han lukista hänen.
29 Mutta siwiä odot-
ta sitä aica/ cuin hän-
tä lohdutais.
,zo Silla waicka hänen
asians on sorttu ajaxi/
nijn cuitengin kijtawät
loimcllifet hänen wy-
sauttans.
zi Jumalan sana on
Jumalattomalle cautzi-
!sius;
,zi Silla se on wtjsau-

tawara/ joca Hä-I
snelda katkätty on. !
g; Minun poican/ jos!
Mä tahdot wijsaxt t»l-i,

lja Jumalaanda siM?
wysauden.

IZ4 Sillä HErran pel-
oni Mä wijsaus/

»uritus / vsco ja kärsi-
mys kelpa Jumalalle.

Codzo/ ettei sinun
Jumalan pelcos ole vl°!

älä pal-
wele händä petolisel-
la sydämellä.z 6 Hlä edzt Most ihmi-
sien tykönä vlcocullai-
scst.
z? Ia cadzo mitä sinä
puhut/ vscot ja aigoit/
jahyljä idzes/ettes lan-
zels ja häpiääil tults.
,8 Ia HErra ilmoitta

Ettes ole palwellu,
,ias Jumalan pel.»
ja sinun sydämesi,,
lnt petollinen.

2. Lucu.
jos >,

olla.
malan palwelia /»

malmista sinuasiichxeen.
, Pysy wahawar,,
karsi/ja ala
sturamam/ jos <Ksijtä haucutellan.
; Pidä sinuas
>lan tygo/ sa älä p,,,
zke/ ettäs . w.lhM.?
sit.
4- Karsi caickia
sinun päälles tule/,:
ole kHrsiwäineu Asa milrhcsii.
> Sillä nijncumci,!
tulen cautta: R!
myös ne jotca Iw'
lalle kälpawal/n!
hen tulen cauttN«,l
cellan.
6 luota idzes Im'
laan/ nijn hän«« <
sinua/ ojänna tieijl
totwo hänen ff<'lens.
7 Te jstca HM
pelkätte/luottacan
zen häneen: Silli
hänpuxtu l«lld««'
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8 Te jottaHErra pel-sanans/ja )otca hcmdä
latte / toiwocat hänäl- racastawat/ ne pttäwät
da H>M/ nijtl te loy-hänen kästyns.
dattä armon ja lohdu-19 Jotca HErra päl-
turen. äroat/ he tetewät mi-
y Te jotca HErra pcl-
fatte/ odottäcat hänen
ormons»
i<? Ia alkät poiketco/
ettet te huckuis.
li Cadzelcat wanhoja/
cma on coscan häpl-
aan tullut/)oca on toi-
wonut hänen päälens?
n Cuca on costan hyl-
jätty/ >oca Jumalan
pelgoö on pysynyt? Eli
cuca on coscan hänäldä
hyljätty/ joca händä
on rucoillut?
iz Sillä HErra on ar-
mollinen ja laupias/
han and» synnit ande-
lijaauttahädäsä.

Woi nytä / jocta
Jumalasta epäilewäl / <
ja ei pysy wahwana :

Woi sitä Jumalaloin-,
da/ joca idzeus Mne,
j» tänne käändä. ,
15 Nointjtäepäuscoi-!
sit«/ettei hevsto/sen-,
tähden ci pidä heiden,
myos warjeluxitulemn '
16 Woi nytä jotca-et. >olcpysywäiset- ' ,
17 Cuinga.häidän sil-,>°ln tay/ cosca HEr-,
« on heitä edziwä. i'».lttcaHErrapelkä-,
>°"/.nevscowathnäe»,

ta hänelle omotollinen/
ja jotta hänoäracasta-
wat/ne pitawät lain
oikein.'
lo lotca HErra pel-
läwat/ne ojendaMt
sydamens/jaznöyryt-
täwät tdzens hänen et-

ja sanowat:
ii Me tahdomme pa-
ramlnin langeta
ran, täsijn/ cuin ihmi-
sten läsijn: «illä ha-
nenlaupiudensonnij«
suri/tuinhänidzeitnon.

minua täidänjsän
! ja eIM näin / etta-
teille hywtn käwis.
z Sillä HErra tahto/
että lapset Isäns cun-'
nioittawat/ jamitä äi-
ti läste lapsille/sitä hän
tahto pidättä.
4 loca Isäns cunnl-

i oitta hänen syndiäns et>
Jumala rangaise:
,; Ia joca äitiäns cun»
nioita/se coco ldzell.ens
hywen tawaran.
6localsäns cumoitta/
sesaatlonlapsistnnsijss
cosca hän rucoil / nljn
chäntulecuulduxt. 7 Jo



iso I«su« Cyrllchitt.
?localsänscunnioit°
ta/ se saa cauwan elä:
Ia jocaHErran lah-
den »n cuullainen/ hän
lohdutta altins.
z loca HErra pclfä/
se citnnioitta myösl»
sane/ ja palwele wan-
hembltans/japitä heitä
Hnranans.
y Cunnlotta Ifäs ja
äitias työllä / puhella
jakärsimisellä:
w Että heidän siuna»
«rens tuliö sinun pääl-
les:
i, Sillä Isan siunaus
rafenda lapsille huo-
net/mutta äitinlirous
netutista.
il Ha naura Isassyn
diä : Silla et sinun ole
sijtä cunniata.

Cunnioita Isä on
sinunoma cunnias/ja
eadzo ylön äitiä/ on sii»
vnn omahäpiäs
»4 Racas lapsi eorja
Isas wähalla yälläns/
ja älä saata handa

mjncau-
wantilinhän elä.
isKärsi handäz/osMn
tule<lapsellistxi/ jaz älä
cadzo händä ylön/
waikn sinä olet jal-
lombi
16 Sillä se hywä cuin
wanhemmllle tehdän/
ei ikänäns vnhoteta:

-Iajos sinä oletsp,
lnen/nhn sinullecM
gixhywlntapahtu, ,

, 17 Sinua pila tchmuistettaman/ jas»s
' syndis pila huckuM
nijncutn M auritz."paisteja,
!8 loca Ifäns tz!^hän pitä häw«A

> män/ja sejocaU
> murhellisexi sa«„,^,
hän on kirottu M,
ralda,
ipRacas lapsi/ fzmielelläs allmnvi!<!l
säälysä/ se on pm»
biculncaickt/jgta»

! ilma pyytä.
!Q Jota sinä oletin

! liambi/jttä
ryta sinuas/ 'nijn
HERra sinulle c
mias:
i« Silla
caickein
teke suuria töitä A-
räin catitta.
«Hlä pydä corli»,

bc> wircaja älä ch,
tele ylioze sinun «tzlmas.
i; Mutta
mala on sinulle sM?

'nyt/ota sitä
Silla ei se yyilW

ssinua/ jos si»ä V
pyydät/ jota et !ich

' ok käsielty.



Mia. n«
«''fölalmlm wlrcaas
etstwi/ älä sijtä tottele:
Sillä sinun on ena
fMtty / cuins taldat
toimitta,

~,ftsSencaldainenmiell!pettänyt/ja
Man ylpnidenS o»
l»eitäcManut.se mle-!
lelläns anda idzmslhaaraan/hän yucku^
isinä. , '

Wsi käy lopulla pahoin,
l» Ylpiä
tckeidzellens paljonpa
ha/ ja saatta yhden
!wurhen toisen perän.
> Sillä c oria sydän/
elleemitänhywa/jaci
imatcan saata muuta

4.Lucu ihmi-
oppi mielel'

läns Jumalan sana/
ij» se joca tvijsaiits!'.
«lasta/hän cuuldele

zlNtjncuin wesi tulen
sammutta /nynmy)s
andopyhki synnit.
zz Mmmäinen costa-jaonstnmuistawa/war
jele häne wahingosta.

3lacas lapsi/ älä
löyhä hätäyttä.
ja alä olecowa tar-
«iduwnlle.
l;B isomaista <ddz.

ylön/ja alatte murhi-
lisexitarwiozepa hänen
waiwasudestns'.
,6M'lrhellista <ydanda
ala tee enä
ri/jaäläwi)wyt,llah«

,7Äläcadzo wih-liaisn
rucousta ylön/ja ala
faänacaswos poisköy
hän puolesta.
;8 Aa kännä pois sil)>
miäs tarwidzewaldn /

ettei han sinun täh«S
!walitas. , ,
zy Silla st Ma hänen
tehnyt on/cuule hänen

, cosi" bän
murhe llisella sydämet»
la sinun tahc?s w^itta..

! 4oHIH ole rtjtainen oi-
keuden edes/ ja pidä -

Ouomaricunniasa.
4lEuuleföyhä'nielel« 1
las/jawistahä.idä su«
loisesi ja siwi.lst.

cch '
dan/ nijn «un h,ind«
sildä/ joca hanalle t! ke'waärytta:laaläh,im«
,nasty/ cosca sinun pi«
ta duomidzem"n.

äitill ms nijr»
, cuinpcrhen
44Nijnsinä olet nyn«
cnincaick i>, orfciman

' poic./jl' hän oi ssnuL
racastiw' "ia cuin
nun on '.ättis.

, GU Wij-



lesus Syrachln ,'
« Wijsaus ylöndä la-
pseus/ ja corcotta ne/
jotca höndä el'zi-wät'
z; Joca hända raca»
sta/se elämätäracasta:
Ia joca yända ahke-rasi edzi/hän on saapa
.suuren ilon.
14 Joca hänes idzens
Wahwana pitä/ hän
on saapa suuren cun-
nian: Ia mitä hän ai-
coi/sen HErra anda
menestyä.,
N Joca Jumalansa-
na cunniottta/ se teke
oikianlumalanpalwe:
luren: Ia joca sitäracasta / ,händä myös
HErra racasta.
»ölocawijsauttacuu-
le/ hän taita multakin
ihmisiä opetta / ja
joca pitä hänen puöl-
dans/ hän saa asua
lewos.
»7 Jocaon wilpitsin/
ft saa hänen/ ja hä-
nen jälkentulcwciisens
pitä menestymän.
18 Ia jos chän ensin
tdzcns toisin käyttä
handä wastan:
19 Ia tcke hänelle wat-
wäjaahdistuxccoettele
händäwidzallans / ja

tutki curimrclläs/sichen
asticmnhän löytähä»
nen wilpitcmaxi.^

!<? Nyn hän tulel»lens hänen tygönW
kialla tiellä.
ii Ia tlahutta

> jailmoitta hänelle s»
! staisudens.

Mutta jos
.löytänwilpi/ uhnhi,
hyljä hänen ja IK,

! täyty huckua.
l lzRacas lapsi MW,
-ri / ja wältä nM
-/asioita.il^Alöhäpeltunnch
henges edestä sitä M

- oikein on.
: i; Sillä ihminen «i,
tanijnhäweta/enäftsencansa fyndiai^
la-chminentaita»!
ös ntzn häwetä/«!i
hänen sijtä armi ji
cunn.ta on.z 6 Hla anna M
gZn siuuos kehm

i wahingoon/ eli pch
tä sinuas cadotM,

' n Mutta tunnH
rohktast/se tuin om

l on/cosca sinun c«W
auttaman pitä:
l» Sillä tunulM
cautta totuus jaollxl
llmei tule.
zoHla häpe t«

!staisas/ jos sinä»
inut olet/ ja äläs<
»wirta wastan. l
zi Ha Tyhmä PM



Kirja.
>'

cabzo hänen jalout-
tans. ' v ,

Mutta wastc totu.
dei, puolesi cuoleinan

>' asu/ nyn HErra Iu-
mala on sottwa sinun
edestäs.
z. Ma olenijncuin ne

' jotca pallon lupawat/
, jocuitengm «saa mi-

iän oicoin.
ole teljoni si-

«un huonesas /,ja »ul-
M perhetlas wastan,

' z; Ei sinun kätes pidä
oleman aina awot otta !
man/iapiwottuanda-l

.> mon. >

luota
:la,Nla ajattele: Minulla,

? en kyllä. ,
:M seura oma ylpe-

'.«täs/waickas jotakin,
> taidot inatcan saatta:,
, laNtemttäs tahdot,,
I; Hlä ajattele idzellas:

, E>icasen minuldakiel-sSillä HErra se,
> ylimmäinen costaja /,
> °n sen costawa.>4Hlaajattele:lomt-,
i, nä olen ennengin syn-,

3 diatchnyt/ja ei minulle,
> mitän paha tapathtu-,

> nuti Sillä HErra on

, farflwainen/lnut
lta ei hän pidä si»u<»
rangaisemata.
5 Hlä ole suwtoin/jos

> sinun syndis on wielK
rangaisemata/ ja tah«

, dot aina stntähden syn
oiä tehdä.
6 Hlä ajattele:luma«
laonylön laupias/ei
hän rangaift minua/
minä teen snndiä nijn
paljo tuin minä
tahdon.
7 Häntaita nyn pian-
olla wihainencuinar-
mollinengin/ ja hänen
wlhans ei lacka Ju-malattomista.
8 Sentähden älä n)tj«
wyttelesinuasläanbä-
masi HErran.tygö/
ja älä lyckä yhdestä
päiwästä toisten.
9 Sillä hänenwihans !
tule nopiast/ ja costasinulle ja cadolla si»nun.
i° Hlä luota sinuas'wääraän caluhun:Sil
lä ei se'auta sinua/co-sca
n Ha 'anna sinuas
ymdärins »vietellä kal<
kinaisilda tuulilda/ älä
myös jocaistatietä seu-
ra nijncuin huifende-
lewatset sydämet let<«
wät.

Gv itMntti,



ff4 lesus Syrachln .

' ii Mutta ole wahwa
sanoisas/ ja pysy yh-
desa puhesa.
i; Ole fvalnns cuule-
man ja wastaman mitä
oikein on/jaala hoputa

Jos sinä asian ym-
märrät/ nyn neuwo
lqhimmäistäs: Jos et/nijn ole änett.
,5 Sillä puhe saatta
cunnian/ja puhe, myös
saatta hapiän: Ia o-,
ma kieli ihmisen lam
getta.
16 Hkä ol: panetlelia/;
ylämyos wijy kiclellis.i,7Wäras on hapiali-!
nen/ mutta panettelin
on p,'lw p,ahcmbi. !
iBHlä mitan pida häl»
pana/jocose olis wa->
ha ett paljo.
19 Mä ole smcaltai.!
nen/ ettäs ystäwäs!
säälien wihastut: Sil»i
la panetteliat tulemat l
wtjmein häptäan.

idztäs ylou!
pidäjo°>

<a miestä nuhteleman:,
Z Ettei sin,nn lehttsl
surcast?!/ ja sinnn he°i
delmäs, turmella/ ettäs <
ftchmein tulet, nijmu-,
in cuiwa p»:'.: ,
4 Silla semaltainen j
myrkyllinen ihminen!
»vahingoitta,idzens/ ja

itule wihamiesten f,!
cari:
5 Mutta se jo«

- ki asiat parhain „,

»mitta/ hän saa tz«ll lens monoa ystäwH'
Ia sejoca asian M '

> hain päin puhn/hm
'M muut jällenshi
min puhuivat.
,6 Pidä ibzes
miehen »cansa tziwälisest/ mutta vsc°l»
skin yrt tuhannefto, , !
7 Hlä vsco yhM»'
stäwäta/jolles
dq coetellut häoäsi,
8 Sillä monda
stawätä nyncauwo»!^,
in heiden sijtä lM
on / mutta ei he M ,
wahwana hädäsä,
9 Moni on, Mm
ja tule pian wihc»»
heri/ ja jos/hän t»
dm s murhan
cäsas/lylla hänsmr
io Muutamat
!M)ospöytäystäw»W ,
cacy myös pysy h'^
n Costa sinun käy h:
wln/ nijn hän on
nun
la sinun huomsti/. ,
ichncuin hän
cotomies olis:
,l Mutta ios.sin>!ml,
pahoin/ nijn hän »>'!
sinun wastan/ j«!
hedä myöscuDIM.



jz Erolta sinus wiha-
mlehlstäs ja carta si-
nuas ystäwilsas.
i 4 Vftollincn »asiani
on wahwa t«trwa/jol-
la se on/ hänellä on

tawara.
N Vscotltnm ystäwä
el talta mafetta pal-
jolla catutla ja rahal-
-16 Vstolltnen yastawa
en alämän turwa: jo-
ca Jumalala pälfa/
hän saa settcaltaisen
ysiäwän.
i? löca Jumalala
pM / hänellä on me-

' ncstys ystawäin can-
sn/ja niinculn hän
ldze on/nijn on myös
hänen »stawans.
,8 Racas lapsi/ an-
na opetta sinullcs'wy-
stutta nuorudesta /

>chn Musia tuli wh-sas mies.
,<> suostu häneett /
chncum tyndäjä eli
s!llwajä/ja odota hä-
nen hyiviä Ihedelmi-

! lä,ls,
i°, WM aica pitä

> sinun chänen tähtenslhötä ja waltva kärsi-
, men/ mutta juuri Pia

sncit sinä nautita hä°ncnhedelmitZns'
li Carlvas on hän

! niille/jotca et olehan»
»äloettchet'/Mtdze!val

t>'s
dninen cy pysy hänet»'tytönäns t
ii Sillä se dn hanel-

!le towa cottttsfiwi/ja
bän heittä sen pian
pois tnföäns.
l? Monikärsca tdzens
wnsaudest/mutta wä-
hän siltatietä,

Ra<as lapsi cnulö
mtnUn 'oppiani/ ja a»
lä cadzo ylön tninuil
neuwonb
2; Anna jalcas hänencahleisins/ 'ja caulas
hänen ttcns ala.
l»6Cqllistaolcas ja <Z<
na HZndä/ sa älä ols
hänen siteitäns massan.

, 27'Pidä sinuas hänettl tyZöns ealfest sydä- ,
mest/'ja pysy catilla
woimalla hänen tell-
läns>
23 Klisn haudä ja ed-

-zi yändä/j' nijn sinä-kö dät hänen: Ia cö-
/,scäs hänen saaniit ö-
ilet/ntzn älä pane hän-

da pois tyfös:
- 2y Sillä sitta olet lo-
pulla saapa lo>-dutu-

-1 r?l'äncsia/ja ssnli mnr-
-3 hes on iloxi käattdywä.
- ?o Hänen mhlens vttä
i oleman sinulle tvcchw»
° tnrwa/ ja hänen lkens
caunis pucu.

> Hänellä on sullainen
- Cruunu ja Purpurai-
lnenHyppa. («Sen



1,;6 le/usSyrachin
,

"nun pukemanyläs /ja
! sen caunin Cruunun pi»
tä sinunpäähäs pane-

' man.
Racas lapsi/ jos si-nä tottele sinä tu

l let wijsaxi Ia josz sinä panet sydämees/
nljn sinä tulet toimelli-
-34 I°« sinä mielelläs
«uulet/ ntzns saat hä-!

' nen: Ia jos sinä cor-i
was callistat/ nyns tu-!
letwijsafi. ,
35 Ole mielelläs wcm- j
hain tykönä/ ja cusa<
wijsas mies on/ nijn l
ole hänen seurosans. l
i6Euulemlelellaslu-t
malansana/ja ota wa-t
ri wijftuden stnanla- >
scuista. , c
zy Cusas näet tdimiel- <
lisen »niehen/ nljn rien- 1
nä sinuas hänen ty-5
göns/ja käy iocapat-,
«as vlos ja sisälle hä- k
nm cansans. t
;8 Tutki aina luma-s
lan kästyja/ ja mulsta l
hänen fanas: Se tekc f
sinun sydämes läybel- >;
lisxi/ja anda sinullewij
ftuden jotasanot. l7.Lucu. e

tee paha/ nljn
myös

le paha tapahdu.

lWältäwääryttä/H,'
lei sinullewahlngotota-
pahdu,
; Ala kylwä wääryde«
peldo/ nljn et sinä sijt,

lensntjta.
4Äla tunge sinu«sn>!>
higän wircan lum-
lan edes/ ja älä pyylil
Cuningalda walda.
5 Hlä Jumalan el><«
ole olewanans ylin
hylväsiehen: Hlä my»i
Luningau näyoen »>e
olet>anans ylön wijsti
siehen.
6 M Pyydä Duom»
rin wtrca: Sillä jinll'
taidat sen »voimallas
tehdä oikiaxi / cuin
wäärä on. Taita l»>
pahtua/ ettäs pellet
corkiata/ja annat»!'
keuden häpiällä f°<'
jetta.

7 M caplnoidze cM
pungis/älä myöschx
kijnniyhleisesäcanssch
8 Ettet cahtalaine»
syy tulä sinun pN,
les: Sllä ei känge»
pääse rangatsemat»,
9 Hla «myös ajattelit:

,

Jumala otto sench,'
den minuun vhrini»'
tollisexi: Ia costa mi-
nä vhran lumMLe
<lle caickein lorftiM'"
mallc/nijnhän ottast»
otollista, is <5«-



i3"C°scos lrucotlet /

nnn ala epäile/älä my-
ös olehioas almua an-
daman. .

n HläHciwaise mur-
hellista - Silla M on
joca taita aleta ja y-
letä.
il M walhetta a,at-
tele ystäwätäs ell wel-
jes,wastan.
iz Älä totuta sinuas
walhesen: Sille se on
wohunolinen tapa.
14 M ole suupaltti
«vanhain cuulden.
is lacoscas rucoilet/
nijn älä paljo puhu.
,6 Jos sinä työläst e-
lamressaatpeldoswll-
jelemisest/ ntjn älä si-
tä pane pahares: Sil-
lä Jumalaon sen nijn
säätänyt.
>7 Hlä luota sinuas
sijhen/että sejo,ucko'on
suuri/jo?gacansasinä
paha teet:
18 Mutta muista ettei
rangaistus ole caucana
sinusta.i9Sentähdennöyryta
idzes sydämesi: Silla
tuli ja mato on costo
Jumalattomille.
l° Älä hylja ystäwä-
täs talun tähden /ja
sinun vscollista weljcs
parhan cullall tähden.
21 Hla erolta sinuas
toimellisesta ja hyw§«

Kirjo. !57
sta »vaimosta:Sllä hän
on callimbi culda.
i! Vscollista orja j»
hywän tahtotsta työ»
tekiatäälä pidä pahoin.

, lz Racasta hywä oria/
ja jos hän wapart tul»
la eaim/ nijn ala estä
händä.
24 Jos sinull on carja
nijn holho häitä/ jajos

owat sinulle
tiset/ nijn pidä heitä.
»5 Jos sinulla on lap-
sia/>,rln curtta heitä/
ja notkista heidän cau-
lans nuorudest.
;6 Jos sinulla on tyt-
tärltä/ntznholho heidän
ruumistans/jaälasal»
li heille
27 Naita tyttäres /^

, nijns olät suuren työn,
tthnyt/ja a»na händä

l tolmellistlle Michelle.
l lBlos sinulla on wai-<
mo/joca sinuaracasta/!
nijn älä anna sinuas^

Känästä fäätä pois/la
, ala vsco wihansuopa. 1
iy Cunniotta Isäs.'

icaitest sydämesi/ja äla^l vnhota/cuingarascasi sinä olet ollut äitilles. 1
että sinä oKtz

heistä syndMyt/jamt-!
i ca sinä taidat heille si)täl
ltehdä/luinhe sinulletch
net dwat.

' zl. PM,



M . lesus ElMchlN.
?7W?aVErea täi-
sestä sydamestas/jacun
Nloita hänen Pappins.
?l Nacasta handä cai-
fcsta woimastans joca
sinun tehnyt on/ja älä
hylja häncn palwelia-
tans,

zppclkälErrazacuu
NioitaPappia/ja anna
heille heidän osons/
nijncuin sinulle kasket-
>ty on.
Z4Esicoisistaja syndi-
vhreista/ ja ylönnös
Uhreista/ ja cailesta/

pyhitetän/
nacaickistaesicoisista,
«5 Ojenna köyhälle kä-
«es/ ettäs nmsastt siu-
«atuxi tulisit.lz6 Ia sinun hywa työs
tekis sinun otollisesi

elämäin ihnn-
stcn edes. Ia osota my-
ös hywät tijös cuolluit-
,len päälle.
z? lohduta tckwäisiä/

murchedi murelti-
waistcn eanstt.
zzHlawäsy sairaitatut
camast: Silla sentah-
den sinä racastelan.
zy Mitä sinä ikänäns
'teet/nij aDtele lopMa
/a nijnct sinH coscar
fyndtä tee.

lange hänen käteeni
! Ma rijtele rickan><,M
lsa/eitti tzälltulcsinul'
le rascaxi.
z Sillä moni cinVa idi
jenslahjoja rahalla:j,
lahjatkäandawättumi!
gasten sydämet,

' 4 Älä rijtele rijtalsch
cansa/ettes candais
puita hänen walkl-
allens.

' mattolnan cansa / ett«
'hän häwatsis sinun
suciias.
6Hlä!sensi?ndiästim<>/

° joca hanens parando:
Mutta muista että ml.
caicki wielä nyt olem-

i ma «iälliset.
- ? Hla cadzo nmchiM
° ylön:Silläme alivoi
° ma myös wahaxitull«
/cuolemast/ waanmui-
- sta/ että meidän Pita
sm ös caickein cllöle-

t m,m. '. '
ylön mim

wiisat puhuwat/mittl»
s aseta sinuas heidän sn»
a nalascuns jällen:
n i° SM sinä taid«!

heildä jotainoppia/j«
cuinga sinun ihmisien
stas olemanpltä. ./

lI,W



iiHlaaMeleettasina
olet taitawambi wan-
hoja: Sillä he owat
myös!«oppenet heidän
Måns:
il Ia sinätaidat heistä
oppia/ cuinga sinun
pitä wastaman/ cosca
tarwitan.
iz Hlä wirlta juma-
lattomanwMata/ et-
tes myös sijnä polde-
tais.

tajata ettei Hän sinun
sanojaskändäis.
Hlä laina wolmalli'
scmmille sinua/mutta
jos sinä lainat heille/
nyn pidä se lahotettua
i6Hla tacaylöntvoi»l
Ms/jos sinä sen «et/!
mjn ajattele maxawas.'
,7 Alä rljtele Duoma-
rita wastan : Sillä
hän sano duomion nijn
cuin hän tahto.
,8 Hlä waella ylönan»
netnn cansa/ettei hän
saata sinua wahingon.
19Sillä hän teke mitä!
hän tahto/ ja hänen!
hulludens tähden pitä isinun wahingota far-
siman. ,
'o M rijtele wihaisen,
lansa älä myös mene,
lebolle yxinäns hänenconssans: Sillä hän,
wuodatta weren/ ja
hän sitä minän pidä:'

Klrja. ." »fy
lCosca ei myse sinulla
ole apua /nun tappa,

than sinun.
,nHä pidä
cansa ncnwp ; Sills,

i ci han pane sitä sy)ä-
lmcens.
liHlä tee lpieran nah<
den/ mitäs salata
doisit:Silläetsinätied»
mitä sitä seura.
iz Mä jocanltehelle
dandäns ilmoitta/tai-
ta tapahtua/että sinua
pahoin Htetän^

5 Lueu.
e

fijwoittele si-
nun hywä emän

dätäslSillä sen caldai-
nen ktjwausei saatas

hywä.
!Älä anna waimo.»
sinun päalles walda/
ettei hän tule sinun
Herrar.es.

porto/ ettes
tule hänen paulaans'
4 Aa harjoita sinuas
laulajan tygö/emi hän
käsitä sinua lichacoio-
zemisellans.sHläcadzele Pticöia/
ettes heihin syttyis.
6Ha ryhVY portohin/
ettes omasms pääsis.,
?Mä curkistele sinne ja
tänecaupungis/ja älä'
juorejoca lo,uckaisti.

BK^!N-



l6° lesus Syrachiu
8 Kännä pois' caswos
caunista waimosta jo
Zlä cadzo muiden wal
moin cauneutta.
"9 Sillä caunttwaimot
owat monoa hullusi!
tehnet:
ic> Ia paha himo syt-i
ty ntjncuin tuli. !
«Hlä istu toisen mie-,
hen emännän tykönä:
12 2llä myös hala!
händä.
lz Nlä pidä pito hänen -cansans / ettei sinun
sydäwes suostuis hä-
neen/ja ettei sinun mie
leswillttä.

Ällä cadzo wanha
ystäwata ylön: Sillä
et sinä tiedä cuingasr paljon sijtä tvoitot.l 15 Vsi ystäwä an nijn-

i euin vsi wijna/ anna
häne wanheta/nhnhän

. sinulle hywtn maista.
16 Ala tottele luma-,
latoinda hänen suuresa'
cunntasans: Sillä et
sinä tiedä hänen on-
nens loppua. !
i?Hlä mielisty Juma-
lattomain aispottuxijn: iSillä et he tule coscan,
hywäxi / ei helwetttn-,
ganasti.
18Waltä sitä jolla on,
woima tappa/ nijn et

, sinun tarwtta pelka-,
män/ että hän sinunj,

- «appa.

! lylos sinuntäyt!) chlhänen cansane/W».
alälouckasinuas/Mhän ottals sinun h«-
qes/ costas wähtmnH
sitä ajattelet,
tv Tiedä/ettäs M
lat pcmlain KM,,,'
käyt ylhällä coM
tutcalnden/päällä,
n caikella wtz»
ydella tundcmem l»hi»,
mätstäs: Ia joe jm
neuwo tarwidzet/ nheozisttäwysaildaG,
sildä. '

« la, kysele to in>A
silda/ia toimitta cM
asias Jumalan s»!
Mcn.

Ole hywänlch»
ihmisten seuraso/M
le iloinen: Mutta» j
tengin Jumala»f 5 , .
gosa. <

10. Lucu. <

tekiansPi <
toimel!tst«!!i>s t

miestä hänen työni, ' k
i Se on waarM«t l
hallitus wiras/cßi i
jocu pyytä paljon ff» l
huailasejoca,B' l>
on puhuman/hän n
häptäan. e
z 3oimellinen Mu '

onyxiwacainm/D? »

sa wijjas EeD»» «

on/siclla caickistM/ "

lotmitetan.
„

"



' Kirja. >'. ' ,6l

4Wn»u<n haldia on/
nun owat myys hänen
kästyläistns.
Mncuin raadimiehet
ewatntjn owac myös
laupugin asuwaiset.tat
t« matoin cftingas tur-
mele maan ja canssan/
mutta cosca päämie-
het owat toimellistt/
silloin caupungt o» hy-
win.
6 Hallitus wirca
maan päällä on Ju-
malankädesä/joca hä-
nelle toisinans anda
lelwollisen haldian.
7 Jos haldia menesty/se on Jumalankadesa/
hän anoa myös hänelle
jalonCanttzlerin,
BAläylönpaldiststcai-
lia lyhyttä costa/ jaälä
pydä wlhas sammuttaeosta sinun pitä ran-
gaiseman.
y Jumala jaihmiset
wihawatylpeitä/ sillahetekewätlwäärinmo-
lembitawastan.i°NMwallan/ wää-
Wen jaahneudentäh-den sirttän waldacun-
»>in hallitus canssastacanssaon.
»Mitäs coreiletsinä«»Mainen tuhca ja
mulda:
"loca «t cuitenganmltan muuta ole cuin«lila locaelätsäs.

lj Ia wmckn lakarit
cauwan heittäns sijtä
waiwaiwat:
14NYN st cuitengi»
siehen loppu: Tänä-
pan cuingas/huomen-
na cuollut.
'l5 Ia eosta ihminenon
cuollut / nijn häne 0?ö-

-' wät matot ja toucat.
16 Sijtä tule caicki yl,
peys: Costa ihminen

l luopulumalast/ja hä-
nen sydämens kääudy
pois hänen luojastanä.

,

kijnsyneihin^jollaha»
'on/se monoa cauyi-
'stusta saata. .

ra antanut aina ylpe-
yden tulla häpiään/
>ja on sen wtjmeiselb»
»cufistanut.
iy Jumala on ylpiät
päämiehet isiuimelda
°cukistanut/ ja corgot»

! tanut nöyrät.
!Q Jumala on häwit-tänyt tyhmäin paca-
nalnjuureet/ jaon sie
l/en <?aan istuttanut

- nöyrät.
in Jumala on pa-
canainnmanylisalai-

i sm kändänyt/ ja peräti
lhäwittänyt.
!»!Hän on anbanut

i heidän! cuiwettua ja
lhäwittä/jasnpOkinyt

pois



!'6l lefus Syrachl» .

pois heidän nimens
maan paälda.

,21 Että ihmiset owat
ylptätja Ijulmot/ ei st
«le luotulumalalda.
ll Mutta jocapM
Jumalala/ hän pysy
cnnnialla wohwana.
2? Mutta joca Ju-
malan fask)n ricko/st
lulehäpiäan:

' 24 lotca Jumalalapelkawät /ne pitäwät
haOians cunnias/ sen
tähden warjele hänl
heitä, >

föyhä/ci suuri eitä pie-,
nl/pidämuustakersca-l
m«ncuin sijta että hän >pelkä Jumalala. ,
,6 Ei se kclpa mitän l
että ihminen toimelli/'
sta köyhä ylomadzo:<
jajnmalatoindartcastal
cunnioitta. 1
'27 Paämiehec/Herrat>:
jahaldiat owat ftmres l
cunnias / mutta et he t
nijnsuuretcuinsejocaz
Jumalala pella. t»«Wtjsastapalweliataz
täytyHeran palwclla/ f
ja toimellinen Herrat

ei nurise sitä. >
2 e Hlä tee wirasts 1
oman pääs perän/t
alä ylpeili cosca sinua f
tarwitan.
zc> Se on parembi et- !1

»aarin

z ascaristans/ joi^äM
idzens aulta: Cliln set että hän paljon alc»i/

? ja tule sen caulla ker>
jäiäxt.
?i Poican/ ole roW
waffoAlaymises/jlilm
ta idzes wircaas.

Sillä s joca epile
wirastans/cuca tahl«hända cunnias pitä?
Jota oman wircw
häwäise.

Kchhä cunnioitew
wnsaudens tähden/ji!'
rikas tawarans tähden
« Mutta jos wW«§
on ylistettäwä köyhäsä/
cutngapaljo enämmin <

rickasa?lamitärickon
pahoin sopi se sopi köy-
hän paljo paranmin.
l Halwan miehen W-saus saata hänen cun-
nman/jaistutta hänenpäämiesten siwuun.
i Ei sinun pidä kctin>
liittämän jaloudet
tähden/eikä fctän (A
zomanylönhuonuden<
tähden:
z Sillä mettiäinen««
pieni ljndu/ja anda cxi
tcngin caickeinmak»
man hedelmän.
4 Hlä coreile waatettei
tähden/ ja älä ole chis
sinuncunntasts: Si«»
HErra oi» lötsäns tz>,
mellmen/Mei.tenW«dl



'Kirjs. ,6?
tiedä/ »maha!! tehoa
tahto.
; Monen cunmgan ja
tyrannin täyty istu.
maahan/ ia cnmnu
onpandnsin päähän/
i°m ei «alella taittu..
6 M°ni>a suurta Her-,

ra on langennut/jä ia» >
lotcunlngatowatmui-!,
den kasiin wutunet. ll
7 Hla ketän duomidzc >
ennen cnins asian tie- f
oät/tutki ensin iaran-i
Znise siitte. lz M duomldzeennen,
cuins asiancuullut olet,
-ona cäffan enfinpuhua,
yM secoilaidzestoisen <
miehen asioihin/ta nlä,
istu waäras duomios.,

il.Lucu.
anna <

'Widzes moneen a-
siaan: Sillä jos sinä >
ot>il moninaista cttces/i
nijnet sinä siitä palton t
lvoita. Josfina wiela icwm pyydät sitä/nin l
et sinä cuitengan saa: lIa watcka <,uhunga2
smä sinus käännat/!jl
nijn et sinä sieldä cui-j
tengan paast.
,lMonip)rkl iapyytä"
rickautta/ lnultaei hän >
muuta saa/ cuin wy-"
wyttä sillä idzens. t
n Mutta moni
Wfcntz oleffele joca/l

l aina o n ki-
lien/ja on myös heicko

l ja köyhä.
i? Händä cadzoluma«

autta
händä wihcltäisi)dest/
jasaata hänen emmla-
han/ niin että moni
händä ihmettele.

tule Illina-
lalda/onnt jaonnetto-»
mus/elama ta nuolema
koyhys jartciaus.
isHywille anda Jumi»
!,ipysywaiset nckaudet:
16Ia mitä hän alcot/
llijn se aina menesty.
,?Moni on saita/ja
s astä/ja tule stn caut'
mrickaxl:
18 luuleWä tdzellensrocowans ia sano:
ly Nyt minä tahdon
clä hywin /jn iuoda
minun tawarastani.
io Ia ei hän tichä/et-
tähetki on tullut jena
henenpita eaicki muil-
le iättämam /z ianio»
leman.
liPysylumalssftnas
ja harjoita ldzes sijnä
japnft wirasas.

tottelo cuinga
Jumalattomat calua
pytäwclt/turwa sinä
Jumalan / ja pnsy
wirasas:
izSilla HECra anba
huokiasti köyhän riea
stua. >4



1<54 lesus Syrachin
siunahywä->,

intawnran/ja cosca ai- >
tss tule/ nijn he äkist
costuwat.
25 ?llä sano: Mitä se
kantta minua/ja mitä
minun sijtäön?
töM sano: Minulla
on kyllä/ cuninga mi-
nullda taita jotakin
puuma?

! 27 Costa sinulle myi-
den käy/nijn ajattele/
«ttä sinulle taita myös
pahoin täyda-
-28 Ia cosca sinulle pa-

. hoinkäy/ nijn ajattele/
e«ä sinulle taita myös
hywin käydä: Sillä
HErra taita jocaidz-
«tle costa cuolemas
nijncuin ansaittu on.

et-
tä ihminen coiken ilons

, pnhotta/ jacosca ihmi-
nen cuole nijn hän saa-tictä/cuinga hän en
elänyt.
zo Ventähdmej sinun,

, ptdä fetanennen lop-
pua lictämän;
nen hän on ollut/ st
löyten hänen jäänyit-
tens tykönä,

«12. Lucu.
HzAiäMa miestä ota

Sillä
»nailma on taynäns

» wteckautta ja petosta.
' Petollinensydän on

- ——» j
nyncuin haucuttl!i«
lindusatimes/ j<l M-
tioidze sitä'cuinga hmtatdais sinun otta liin-
at.
i; Sillä se hywä cxi,
häänäke/senhankäw

> dä pahemmaxi/ ja ftz
cuincaickein paroeo»/
hän enimmän laim,
4 Kipinästä itulesimi

'tuli/
' lacka ennen luin hi»
3 werta wuodatta.
5 Malta stncaW'

- pahanjuonisia / M
/heillä hywä
3 ettei he saata sinxll!
' ijäistä hapiäte.
- 6los sinä otat mu»
s laisen sinun tygos/nij»
!. hän teke (mun rach!'
'-tomaxt/ja caVc«««sl>
snunomaisudestasM7 Jos sinä tahdot
l°wä tehdä/nijncadz°!<"
nnelles .teet/ )«ft«

sa<U kytoxen.
8 Tee hywä H>M«
joca sinullerunsastw
xetan Mens/ jos».
hänäldä/ nijn cuilw'
gin totisesi HERW
da.
y Mutta pahanju»
ste/jotcaeihywän!si!
edestäkijtä/ eipM>
win käymäni !
ic>?lnna lumalM
ja ala
armahda. "^



Kirja. lSx
ii Te- hywä wainm-
stlle/ mutta äläluina-
lmtöall'! anna mitan.
,i P<i>s idze leipes/ja
älä anna. hänelle/ ettei
hm, siitä mihastu ja
Mo sinua alans: Han
tcke jiimlle nijn paljon
p»h,i/ cuin si-.ntin olet
hänelle hywä tehnyt.
,; Sillä caickein corke-
in wcha lualatoinoa/
jatahto häne rägalsta.
i 4 Costa muutamille
hWi» käy/ nyn ei he
taida ystäwätä oikein
tuta: Mutta cosca pa-
hoin key/nijn ei wihan-suop,uaihaidzcs salata.
i 5 Eilla costa chywin
tliy / niin »vihansuopa
cadettisitä: Mutta jos'
ochom käy/ nijn ysta-!
w>it myös suutuwac. >
6 Hla wihamiestäs t- >
a<i>N!svsco; Sillä nyn!'
uinrauta tattajällens<

Aostua/ nijn ei han<nyöslackapahudestäs.l
l? Jos han wielä cu-l
nnrta ja lyykistä/ nssn»aozo cuitengin ja pt-'

ms. Jos sinä kkircastac nijncu-i
nspetlln/ntjnhänciii-'
enginruostu jällenS. !«
«>M°ta handäsi-sun tygös/ettet han h
n»o aja pois/ jaastut
"««, M handa?"«es istiilo/ ettei h»nt,

-rupe sinun tstuindas
° pyytamen/ja sinä mui»

. stat wijmein minun ja»
inani janadut.

i 19 Nijncuintoscama<>
to pane rupiata/ ei

> häudä lengen armah-
,da. Nijncuin myös
tcoscajocu petoln cau«sa seura pitä / ja nijl,
dä rewitän: Juuri nijn
Myös sille käy/ )oca

, suostu lumalattoma-
! han/ja tahra idzenS hä-
nen synoijns.
22 iKyllä hän hetkenpysy sinun tyfönäs/
mutta jos sinä comba-
stut/mju et hän odo-
ta sinua.
n Vihamies andalW
wia sanoja/ ja watitta
sinua/ ja on olewan-
nssns sinun ystäwäs/
taita myös itkeä:'
2! MuttaLydämestans
ajattelehan sinun hau- ,
taan langeta/ja jos hänsaa tilan/.nijn ei hän
taida tulla rawituxi si-

'

nun werestas.
ij los jocu tahto wa-
hingoittasinua/nijn on'hän ensimäinen.
iHHanötahtowanans
aulta sinua/ja cuilegi»
sinu salaisesi lyckä maa-
han:Hä,n wäandä pää-
tans janaura salaisesi/pttttta sinua, ja sut>
tans amsttele.



I Z. H.ucu. l
DiÖca terwaan ru-'

,

zens/ ja joca anda id»
zens ylpiäin seuraan/,
hän oppi »lpiäri.

anna ioziaswoi-,
mallisen ja rickä seu-
raan: Sillä silloin si-
nä otat rastan cuor°'
man päälles.
z Mitä on sawtastia
wastipadais tykönä ?

Silla jos hc louckawat
toinen toistane / nyn
hän rickandu.

Ricas teke wääryttä
jaöM sitä/mutta köy-
hän täyty kärsiä/ pää-
liftr kitta.
5 Mymanwan cuin
hänen on sinusta hy»
wä/ nijn hän tahto si-
nua/ mutta cosca et

sinä enämbiwoi/ nyn
hän hyljä sinun.
6 Nljncauwan cuin
sinullaon jotakin/ntjn
hän nautioze sinun can-
sas: Mutta jos sinä

»ijn ei hän si-
tä tottele,
7 Costa hän sinuatar-
widze/ntjn hän taitt
kyllä sitositella sinua j>
naura sinulle/ lupa st
nulle paljon/anva hy
wiä, sanoja / ja sano -
Tarwtdzetcos mitan?-
« Ia eudzu sinun pc-
lolllstst syoämast w«

rnxclis/cahdejncltc»!
masti / nljncaun,,^
cuiil hän sfta siniin«
mas sinulLa pois.
y Mutta wijmeisilt,
häwäise hän sinun,
iO Ia joe hän „z
sinun hätäs/ nljn h«
laste sinun menen,!!!
ja wäandete päalän,
iiOttasentahdeniM
n/ ettei sinun yfikii
taisubes petä sinm/s
saatta sinun wahlnzli
izloslwoimallmelch
to wetä sinun tnZinllmjn kiellä/ja hän»!
täi täeilämmin.

H!a tunge s»
hänen lygöns/ettce,
zetaispois: MW

' sinucis ylon cauw!!«!!
' irrä/ että sinua!«f<
atcana nautitaliM

sinun jotakin käste!
Mutta älä lnom

häneen/waM h
on ystäwälineu zi»
ansas:

' if Sillä hän c->B
MM/ja tuttis»l>Ä

' loisellakä))ttäm:sck
iö Cosea hän ft

' wchascu/ nljn eih«»
ittta:

/ l7Etta tee lel'M
' gaistuxclla jaWD

166 lesu Syrachm



hv"" e° c
~: Sillä sinä elat tsuunsaroaarasa. >

,n locainen eläin ra» lcast>,w:rtc!isians: :
l° N<jn myös jocat»,
nen ihminen pita wer- >
täiseni tygi pitämän,
«Oeon juuri
«uin susi menis,
msten jouckon/coscal
lumalatoin tule hywa!
in seuraan. i»NijncuinHyenaan-l
daldzens cötran seu-
r««n: Nyn teke ricas
!iyhan cansa.

Ntjncuin leyon syö
»llliasin medzäs: Ntjn
n,yös rickat' syöwät
köyhiä.
l,> Nijnculn yspiä
stuttu halpaan: Ntjn
inyosrkassuuttu köy-
hä».

Cosca rIMS lang? /

nyn hänen ysiäwäns
«<iV,wssl handä ylös:
Nutta cosca köyhä 15-
ge/ lyckewät hänen y-
Mwänshända peräsi,
't, Costa ncas teke
»ckm/nijn on mon-
d« handä aultssmas/
jacoscahän puhu
m/ntjn se annetan
«lla ntjncuin oikein!
l? Mutta )os köyh«l
°ft t«hda waärin/ nijnse sunnitan ylön tar-.

Kirja. »67
cast/ )a waicka hän
wiela wijsiist puhuis/
nijn ei se euitenga»
löydä sians.
28 Costa ricas puh»/
nijn caicki waickene»
waljacorgottawathä»
nen puhestaiwasenastt

Mutta jos föyya
puhu/nijn he sanomat:
Cuca tämä on? Ia jos
hän jotakin horjahta/
nijn hänelle pahoin
costewll.
M Rtckaus on tosin
hywä/ costa se ilman
synnitä nautitan/mut-
ta Jumalattomanföy»
hys opetta hänen pa-
ljon paha puhuman.
51 Mitä ihmisen sydä-
mes on/ se nahdan hä<
nen silmistänsV oleonsc paha eli hywä.
ii Jos hywä on hä«
nen Wi,e!esZns/ nijn
hän catjzo suloisesi:
z; Mutta jolla on pa«
ha sydämes / nijn cy
hänellä ole lepo.
zi Auchas on se/ ioca
et anna pahchneuwo /
ja «hänellä ole paha
tundo sijta.
52 Autuas onse/jollaet
ole paha tuudo / ja et
hänetoiwoiis ole turh»

14. Lucu.
»olla/jamixi ca«

luja raha MMM?



lsz lesusSyrachin
locs paljon coco/ja >
et tee tdzellens sijtä hh-!wä/hän coco muille/ja j
muutt pitä stn tuläan
sloca ei tee tdzellenshywä / cuingast hän
taita muille hywä/ teh-
da:Ei hänen ole ikä-
nans ilo calustans.
6 Ei ole "yhtäkän pa-«
hembata min st on/
lofta el ihminen suo i
tdzellens hywä/ja se on,
oikia rangaistus hänen
pahudens tähden. ,
7 Jos hän iotacin >
wä teke/ ntjn et han,
«mmärrä sitä/jachänl
tule wimetn sentähden
kirrixi.
8 Seon paha ihminen/
joca et tahdo/ että ih-
misten hywä tehden/,
mutta kandä caswons!
psis/ja eiarmahdake-^
tän.
9 Ei ahne ihminen t- >
känäns tydy osallens/
«ikä taida ahneuden!
tähden menestyä.
lc> Et saita tahto mte-
lelläns/ että ihminen
sois/ja st teke hänen
paha/että hänenruo-
ca andaman pitä.
n Poican/tee oma-
stas tdzellens hywä/ja
anna HEnaile vhri
nijn paljo cuin hänen
tule.
» Muista ettei cuole-

m n Wlwyttele/j<!sin3
kyllä tiedät /.mikä lytb
sinulla on cuolemc,! >cansa.
ennen loppuas / j
anna köyhälle w<m
jälken.
14 Hla vnhooa kyöhi» >
cosca sinulla on iloi-!
nen päilvä/nijnsimi. ,
le myös ilo tOpOi
joitas halatat.
15 Sinun täyty cn >

tengin »ailvalloisll!
hlkes muille jätni/
sinun työs perillisllt,

l
t 6 Anna mieleO
nijn sinulle myös V
netan/ja pyhitä sun >
sielus.
t? Sillä cosca sinä l
lut olet/ nhn »n s«
caicki pois culutelt,,,
lz Caicki
nijncuin waate/sillisilonwanhaltjto:S»l,
pitä cuoleman. !

iy Nljncuin se tW «

tu wiherjätscn lehl!'
cansa caunisa piiO smuutamat puM
pois/mmitamall«»«! ,

setaM)tu ihmistmc»' '.

1 sa/muutamat c«M i<
1 jamuutamat s>Mw«

i jallens. , i
2« Latcki l«ris«



Kirja- isy
lläppälet saawot 10.
lpun.

21 Ia ne ,otca nysiä
vwat/ he myös hucku-
wat ynnä,

is. Lucy.
«WUtuasonsejoca

Jumalan
lana racasta / ja sitä
Ma ja opetta.
i, Tutki sijtä sydame-
sänsja oikein,
ymmärtämän/ja edzt
enämminja enämmin

'wysnutta:
rtenda tdzens hä-

nen Mens/ ehfä cu-
,, huM Hän mene/cur-!
" tistele ackunasans ja>
" «,u!d le owens edes. i

',", ylä maja lähes
~ !,,,>ne,,huonetans/jaa-
!, setta mjans hänen sei-

nanstygö>
i« Joca hänelleon hy-
wa asuinsia/hän pane
lapseus hänen suo-jaus /ja pysy hänen

. orMsalla.v!, n Sen alla hän war-
Mnpalawudella/ja

". siellä on hänellä caunis
~ Wnsia.
z. lEisitätesyxikänpatd

Z„ itcuinHErrapelfä/ja
>°"ldzenspitä Juma-la lwsau«sa/selöytäha-

cohta händä~l«w'mäiti/jaom

, hänen wosian nnncuin
nuoren morsiiamen.
i; Hänrawidze hänen
ymmarrnren leimalla/
jaandawysauden wet»
tämoda.
4Sijtähänwahwisiu/
että hän taita wahwa»
naolla. Hänpita id-
zms hänen tygöns/
ettei hän tule hapiäan.
; Hän ylöndä Hänen
lähimmäisens ylidze/M >
awa hänen suuns seu«racunnasa.
6 Hän cruuna hänen
ilolla ja riemulla/ja

'lahjoitahänen yancaj-
-itisella nimellä.
>!7 Mutta ei tompelit
ilöydä händä/jn « lu<

! malattomat saa näyda
° händä:
° 8 Sillächän onylpeistä
caulana/jaeivlcocul-

- latutl tiedä mitän hä«
ejncsta. . ,^

taida
»oikein opetta: Sillase tule lumalälda.
-lo öifms opis torwi-
'tanwisaus/ja luma-s laanda siehen armons.
ilEi sinunpidä sano-

d man: Jos minä olen
n opettanutwäärin/nyn
>- se on Jumala tehnyt:
!° Sillä jota hän wiha/smun pidäis te-
a kemän,
a H », Ee



t7» lesus Syrachln « ,
,» sinun pidä sa-
noman; Jos minä o»
len opettanut wäönn/z
«ii» hän on minun
pettänyt: Sillä eihän
«arwidHe lumalato-
inda.
i; Sillä HErra wiha
«aicke epäjumalan pal-
welusta/ jase joca han-
zä peliä/ han wältä
sitä. ,
,4 Hän loi ihmisen al-
gusta/ja andoi hänelle
«hdon.
iz Jos sinä tahdot/
nyn pidä käsiyt/ja«c
hywäs vstalluxes sicä
tuin hänelle kelpa.
;6 Han pani tulen ja
tveden sinun etees/ ota
eumbis tahdot.
,7 Ihmisen edes on
elämä ja cuolema cum-
man tahto/ se hä-
nelle annetan.
iy Sillä Jumalan
wijstus on suuri/ hän
on woimallmen janä-
tecaicki.
iv Ia hänen silmäns
ladzowat handä pclkä-
lväisiäns /hän tictä
mHä olrcin on tehty/
j» mtfä vlcoeullaisus
on.
zi Et chan We yhden-
gän olla lamalatto-
man/ eiläanna kencn-
gan lxpa syndiä tehdä

«

' nulla on m«»l
l htllimätölnda lasto/j
älä luota idzes s>eh«iettä sinullaon »en!
lasta / jos ei hl A'
Jumalala.
!i Hlä sinuas luotas
l hin/älä myös Mheidän waraans,
; Parembi on >?ri!>

' wä lapsi/ cutn !ch,!
mn Jumalatotck»,

' 4 Parembi on ml!
! lapsitoinna/ c uin hi
nellä olis Inmaiolll
mia lapsia.
z Hywänlainen »

Olaita Caupungit««r
ta/ mutta waicka,!<l!

" da olis jumalatliih!
' ntzn he luttenZln l^
ne» hawittäwat,
6 Eijtä olen mi

' elinaicanani
> nähnyt/ja wiel«<!>ö

' män cullut.
7 Tuli polti l>ils'

' jumalattoman j>l
° fyllä ja wiha s««

' Jumalattomihm
Ei hän

' nytö wanhola M
jotea hncuit !»«!«"

° »esäns.
'y Ei hän M
'säästänNt/joiM"



'Kirja.-.
„

, »7t
nä ioch muucalainen,!
oli/mutta cadottt hei-,
ta heidän sydämens'
eoreuden tähden.
,o Ia häwitti caiken
sen maacunnan armot
tomasti/ jongahe syn-
ncillänstäyttänet
Ntjn hän myös hucut-,
tt cuusi sata
M että! he olit cowa-

'

li Culnga hän sijs pl-
dais eowacorwaisen!
lai>salstmata'i
« ban on tosin lau-
pias/ mutta hän on
myös julma. Hän
lcppy kyllä/mutta hän
rangaist myös eauhi-
«sti. > Nljn simri cuin
hänen laupiudcns on/!
ntjn suuri on myös hä-
nen rangaiftuMs/ ja <
händuomtdzejocaidzen
ansions jälken.'
i; Jumalattoman ei
pidawaärydens/cansa
pääsemän rcngaisema'
ta/ jahywan toiwo ei
pidälnrha oleman.
l4locainenhywätyö
fitä fians
jacullelin pitä tapah-
tuman ansions Men.!;Msano:EiHEr-
ra cadzele minua/ cu-
«»kysy minua taiwa-
ift.
li Ei hä« nwista mt-

—s I, ' ——

,nua nijn suures jou»
cos/ mitä minä olen
suurers mnilman suh«
«n?
17Sillä cadzo/taiwas/
meri ja maa wapise-
wat/ ftuoret ja loxotwärssewät / costa hän
edzi heitä:
i 8 Eikösta sijs hänenpidäis näkemän sinun,
sydändäs?
ly Mutta Mitä hän >
tehdä tahto/sitä «M»kännäe/ ja tuulda/,o<
ca on hänen kädesäns/ '
ei näe yxikän ihminen.
ic> Hän taita paljoni
tehdä/ jota et kengän !
näe:
li Ia cma" taita pu-
huajKtärsiä/cosca hän <
ouomidze? Mutta sen-
caucana Slimäin e-H
desiä.
« Costa tyhmä ihmi-
nen sen cuule/nijn hän
cuitengin pysy. hullu,
dcsiinsjaerhetyxesäns^

cuulemi^
ovi wM-

. ulta/ ja tottele minun
osinani täydellä todella.
, Minä tahdonandä
sinulle totisen opin/
ja neuwon sinua sel,
kiäst.



25 Jumala on algu-!
sta hywin asettanut
hänen lyöns/M on an-
danut heille jocaidzellc
oman työns.
»6 Hän pitä YZti sen-
caltaistsa järjestyxcsä:
»7 Että he aina wir-
cans toimittamat/ ja
«i yxt estä toist^is.
28 Mutta owsst aina
hänen Wylleus cuuli-
Niset.

29 Wiela sijtte on han
myös >cadzonut maan
päälle/ ja on sen hy-
wydällens täyttänyt,
zo Ia tayttt maan e-
lännillä/jotcamaaxi
jällens tulewat. j
zl Jumala loi ihmisen
maasta/ ja teki hänen'
jällens maapl. , >
> Ia määräis heilleheidän elinaleans!
jl Ia loi heidän mo-
lemmat/ ja andoi lu-
ondons cummallen'
gin/ ja teki heitä om»
axens.
34 Hän ondot heitä
«atken lihan peljättä/
ja että heidän piti hal<
libzeman caickia elät-
mitä ja linduja.
;; Hän andot heillelöljen/ puhu/ silmät/
«otwat/ ymmärryxen
jatunnon?z 6 Ia ositti heille se«

tä pahan että lhywen.
Han cadzoi heidän

puoleens erinomalsest
mulde» eläinden suh-
ten.z 8 osottaxens heilleH 5
nen suure» jMajeste,
tins.

Hän opetti
ja andot heille zelänm
iain. ,

4llHcin M heidanc»-sans yancaickistn,li'
, tön/za ilmoitti, oiken-
i dens.
41 He näit silmillä >
hänen Maiejtetins/,j«!,
cuulit hänen julkift,

i anäns corwillans.
la hän sanoi hck

,le: Cftrttacat M
ja hän «»-

doi myös jocaidzch
täfiyn lähimmD-
stans.
4j Heidän wenons e»
jocapaicas hänen ei</
säns/ja ei ole mit»«
salattu.
44Iol,aidze»maacW
daan asetti hän
dian:
45 Mutta tdze on W
Israelin bERRA,
46 Caicki hiedan ««

eons owat julki häß
edesäns nyncuin O

> ringo'/ ja hänen st
mäns näkewat lock^

- nmt caickcnheidän»»»ns. 46 L»
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Kirjn. !?z
,/Cmcki heidän
dens on ilmei häncn>
edesäns/ jacaickthet-!
dän syndins owat jul-
ki» hänen edesäns.

,8 Hän täcke »ihmisen
hywat lyöt ntjncuin si-
netti sormuren/ jahy-
wat teaot ntzncutn sil-
mäterän.
iy Wijmeiscldä herä-
jä hän/ ja costa joca-
<dzenpäänpäälle/njn-
cui» hän ö ansainnut.
!2 Multa jotta pa-
räoawat idzens/ne an-
oa hän tullaarmoihin/
ja ntztä jotca wäsynel
ewat lohdutta hän/et-
tei he epäilis.
ii Nhn käännä sijs
nyt sinuas HErran
lygö ja hyljä syndinen
tlämäs.
li Rucoile HEna jo
lacka pahasia,
lz Pidä sinuas sen
corceimman tygö/ eriä
wäärydest.
24 In wiha epäjuma-
lan palwelusttotudella.

tahto sitä cor-!
lein»« kyttä helwetis:!Elliä elawät taitawat
«inoastans kyttä..
:6 Cuollet jotta ei sil-
lm ole/ei taida kyttä.
»7 Sentähden tijtä
HERra nymauwan
luins elät ja lärwa-
«» elet.

. 18. Lucu»
suuri on

. laupi»
us/yanoncaikellear»

, molltnen/ jotta inzensläändäwät hänen ly-
- göns:

Silla mikä täit«
ihminenolla/ettei ha».oleeuolematoin?

, zc. Mikä on kirlambt
aurtngota/ jonga cut-

. tengtn tähty hucku.
Ia mitä liha ja wert.
ajattele/se on paya.
zi Hän näke miM<

, keuoen/ multa catcti
thmijet owat tuhca ja
!M»lda.
i Mutta se joca «la

, ijancatckiscst/ catcki cu-
in hän tele/ ft on täy»
oellinen. HErra ony«
rinänswanhurscas/ei

! taida kengän puhua ha«
i nen töiläns.

käsittä häne
> suuret ihmens?

, ;Cuca taita mitatahä-,!nen suuren woimans?

-nen suurenlaupiudens
5 Ei ihminentaida sitH
wähetä eikä enätä/ ja

, häne suurta ihmeitäns
> ei taida hän käsittä.
>6Mnttaihmine/cosca-hänparhas tehnyt on/
uljnonsetusii» («l«



oljettu/ ja coscahän
luule sen päätänes/ sil-
loin se wtelä paljon
puuttu:
7 Sillä mtta on ihmi-
nen? Mihtngähankel-
pa? Mitä hai» taita
autta eli wahiugoitta?
8 Jos hän cauwanelä/
yljn hän ela sata «ja»
staica > Nijmuin pisa-
ra «vettä on coco mer-
ta wastan/ ja nijncu-
tn sannan hiucka on

sanda wastan:
Nijn harwat owat hä-
nen wuotens ijancoic-
kisuden suhten.
y Sentahoen karsi Ju-
mala heitä / ta »vuo-
datta laupiudcns hei-
dän paallens.
ic, Hän näke kyllä ia
tietä / cuinga hc caickl
owat cuolemcm omati
n Sillä hän armah-
ti» heitä sitärunsiimin.
iilhimisenlauptusv-
lottu atnoastans la-
hiinmaisellcns/ mutta
Jumalan laupius ta»)
cmckcnmailman»)lidze.
lz Hän curitta jaran-

opetta ja
caidze/ nyncuin paimc
laumans.
!4Hän armahta caic-
lia nijtä jotta idzens
opttta andawat/ jaah-
kerasi cuulewat Juma-
lan sana.

»5 Polcan/coscas
gunhywa teet/niin».

, lä nurise/jacostasjl-
cakin annat/nijnN
tee händä mucheUftfi

- cowilla sanoilla.
i i6CaflepalawudenH,z dyttä/nyn myösM
/anaon parewbi cch'
»sahla/yxisanaonlch

° nans parembicuins»
. ri lahjia.

> molemmat.
»8 Mutta lyhma M

-ma toista häwyltönitz
«ja ylönmielinen lch
ei ole otollinen.

,iy Ove ensin idzeenm^
- eulns muitta opet»!,
. !<> Auta ensin idK.
ennen cuius multo»

»tat.
i ll Nuhtele ensin i!'
i ztas/ mnen
. nä löydät armo.n,««
- mulm rangmstan.
-l,Hla wywytä Dl
imustassljhenostimll
,)sairaxi tulet/
.ranna sinus c ostos»
-läsyndia tehdä t»l» i
Äla wywytä W

c tulla/ja ala wtzwW
tumustas cuoleinZV

- zz Jossinä tahdetD
s malata palwM/»! i-teeseewilpiltömW ,
,

174 Itsils Syrachin



Kirla. ,'1
sitä wiya/

cuin lopulla pitä tule»
man/jacosto/cuinlo»
pulla pitä tulema».
25 Sillä cosca ihminen
lawlttu on/,'ni<n mui-
staean että hän jallens

costa ihminen
mas on/ nyn ajatel-
can että lhän jällens
töyhäxt tulla taita.
26 Sillä ehtona taita
toisin M cmn anmlla
oli/ja caicki namät a-

kist Jumalan edes ta-
pahtumat.
27 WWs ihminen pt»
li näW laikisa waa- irins/jawältläsyndia/,
costahänwielätehdä tnitg.
iz loca toimellinen,
on/hän Ma semal-,
taistn wysMen cy«,
göns/ ja joca sen saa/ j
hänkijttähändä. >
29 loca sen opin oife-j
in oppenut on/ hän,
taitawisustidzensMyt,
lä/japuhaparanilxexi!

. 15. Lucu.^
seurapahah<-c

mos/mutta kää- t
nä uois sinun tahtos.. r
Zi Sillä jos sinä scu- -
rot pnha himos / nijn s
sinästatat idzens mi-
homiesttspilcaxi. j
»'Moletuhlaja/älail
«Vii harjoita si«»as

' tuhlaman,/ ecc<s culls
ferjäjäxt.
53 Ia cosca ei sinulla
ole sillen raha cucka«
ros/nyn simm täyty
caswolle lainaxl otta.
i Juomari työmies ei
ricastu//a se jocaei wä»
hätan. kätke/ hän enäm»
min ja enamin häwis»
l WilnajH waimot te»
»ewat wijsat miehe»
hulluxl/ja ne jotca por
toin cansa
täwst/tulemat mieli-
puolixi.

Coi ja mato on hei.
dsn palckans/ ja he
cuiwettuwat / muille
julkisexi optxt.
4 Joca picaistst vsto/
hän on köykäinen / ja
cosca hän anoa hanesmielellä/nijn hän ma-
bingoitta tozens.
5 Joca coirudestans
ilotdze/ hän tule ylon-
cadzotuxiz/ mutta joca
wiha kelwottomia pa«
nettelhtä/ hän warjels
idzenS wahingost.
6los sinä jotakinpaha
cuulet/ntjn älä sano si-
tä: Sillä wait olla ei
wahingoidze kelan.

stäwälleeikäwlhäichelle
myös ilmoitaM/

jos sinä sen taidat tchdH
il«2pahataöatatuota

y.Slb



lesusSyrachin
9 Silla kyllä sinua
cuulellan ja oeetan
waan sinun puhestas/
jaluttengin sinua sen-

tähden wchatan.
ic> Jos sinä olet Ma-kin cilullut/ nnn aniwsen cuollasinusas/niin
sinulla on lewollinen
sydän/ja sen-
lähden cahtia pacnhtu.
it Mutta tyhmä tahtosencansa »los/ntmcuin
täysi aicainengm lapsi
tahto vlos.
tl Cosca tyhmä sanan-
gin cuule/ nyn se on
nijncuin nuoli istuiskynni hänen re<desä»s.
i; Ilmoita tätä lähim-wäiselles / mitämax/
ettei hän ole sencaldat-
sta puhunut/mutta jos
hän on sen s nsnut/et-
tei hän sitä enä tee.
14Puhu sitä ystäwäl-
les: Silla kyllä paljo
ihmisten pälle waleh-
dellan,
15Älä sijs vsco caickia
mitäs cunlet.
lö Toisinans pääse ih-
miselda sana tapatur-,
mast/ jonga hän toisin <ymmärtä:: SM cuca,
»n sejoca ei toisinans
sanoisansexy. j
17/Puhu sitä lähim-lmäiselles ennen euins z

, rijtelct hänen cansnne/
~a muista Iumlil«»
/ "äsiyt.
- 8 Eillalumalä velc,

tefe ihmisen idzem
-c ikis asiois wisusiW
a tamcm/ja luinal»,
n kästyopetta caicklaft
n toimelliset tekemän.
- i9C«walus eiole-H
l. faus/ ja Jumalan»-
0 main petos ei ole töi>
ilmellisxs:
'e lc> Mutta on pahuch
epäjumala palwellM/

-ja on caickl hullusj»
, tyhmys.z ii Parembi sn wäh».ymmärrys ->umalan

° pelqos/ min sunrtyn,-
Jumalany!°n

canst.
1l! Moni on terän»,
ymmärryxestä/ja o»
cuitengin pahanjuon!-
nen /ja taita wäntä
asian cunga hän tahto

Hän ealllfta pääni/
jacädzo tuimasti/jaon
cuitengm caicti petos,
14 Han laste silmäns
alas/ja cuuldele cor-
willans/ja jos etsin»
ota waari / nrjn ha»
sinun petta.
25Iajoshanonhele>
ko sinua wahingoitt««
man/ ei hän cniten-
gan tottele sitä / jos

! hän,



hznlilänsnÄe/lyiia
st hänestä nähdän. Ia
ft jo«aon toimellinen/
hawaidze hänen käyt-
tämiftns : Sillä ha°
nen wattens/ naurnns
ja fäpmisens tlmoitta-

lv«t hänen.
2v. LncN.

nuhtele
lahimmäi-

siäns sopimattoniglla
«ialla/jatekiswMm<

hän olis
walt.
, Parembi'on jM
nuhdella/ cuin sata wi-
hata/ja jolleist kelpa/
nijnse tule hänellehywäxl.
z loca nMwaloatck
oikeudenedesa:
4Hän on «i/ncuin se
huenenwarrtia: l
flocasennetdzenha-'wälse jol^hänenptli'
wajreleman l
ö Muutamat «waf ä-l
neti/ettei he taM ede-'siäs wastatn. f
? Muut am t owtit t
»»alt/ jawarttoibzwat!
nicxns.

.
'

z Nijsans on sichen- l«sii aneti cuin hän ai-
lannäk/muttarohkiattchua «i taion obotta

Klrjä.
.. i??

5,9 Joca suupalti on
,hän suuttutta ihmlset

ja joca paljo»
-walda otta idzellens«händä wthatan. Mo«
e nelle käy pahas asias-myöden/ mutta se ta»
pahtu hänelle wahln-
Mi.
l<? Moni anoa bstin/
ja ei hm sijtä hyödy
multa sitä wastan/mo»

, nimyösanda/jocahs,
Anelle tule parhaxi..

Jocapaljo coreile/z hän saa sitä«vahingon/
mutta joca idzens alen-
da/hän ylötän.
,i! Moni ensin osia
,halwasti/mutta sijtte
> maxa sen callist
i;Nijsastckelahjans

, otollisexl suloisella sa«
nalla/mutta mitä tyh
mät andawat/sen he
tdze tetewät kelwotto»
waxl.
14Ei tyhmän lahja tu-

le paljon sinun hywä«
xes: Silla yhdellä sil-mällä hän anda/mutta
stidzemallä hän cadzo
mitä hänen sijtäMenssaman pitä.
«Hän anda ivahan jasano paljon andanens/
jahuuta sijtä ntjncut!»

wynanlafita.

Hv< «6 Nl-



56 Tanäpan han!ai>)a l
jahuonen tahto jällens!
nämät owat ne ihini-:
set/ joitaei woida kär-!sm. ,
i? Tyhmä watitta? Et,
yrikän ole minullevstol
linen/ ei kengän fytä
minua hywäst atyöstä/
jajotca minun leipäni
syöwat/ ei puhu minu-
sta hywin.
l« 0 cuinga vsetn >ja
inonelda hän häwäi-
stän.
,o Sencaldainen pu-

he tele hänelle paham-
bata/cuinjos hänpu-
tois «les cottiasta huo-,
nesta.
20 Juuri ntjn tapahlu
pahoille/joca wijmem
äkist lanacmanpitä.
ziHapemättömäliä onsuun suu / hän puhu
«jattelcmatacaickicuin
hänen mteleens joutu.
2! waicka tyhmä jota-
kin hywä puhuts /et st
cuitengankelpa:Sillä
ei hän sitä puhuoikialla
ajalla.
,?Köyhys estä monon

»aha tekemäst/ sijtä on
hänelle st wpltto/ettei
hänelle ole paha tun-
do.
24 Moni teke paha/
että hän p'oäis cun-!
Ms/ja tekelsitäjuma-^

lmtoman ihmisen, läh',!
den.
!5 MM- paltvele tol<!
sta wäaräs asias/ j«>
saattanyn hänen wG
miehexcns.
löWalheonsuurihl,
p ia ihmiselle jafe löy,
tänzenimmasi^pnhW
ihmisten tykönä.
!7 Eiwarasolech
paha cuin walehtew
mutta wijmeiselda «

mahtngoon tulewsst.
;« Walhe en ihmiftlhäpiällinen/ja ei hl!»,
tnleikänZnscunni»,!

Wysas mies »^
ontoitta idzens wijscki
puhellans/iatoimel!i«s
sest mtehest päamlehiis
paljon pitämät.
zolocapeldonshtjw»^

, rakenda/ hän t«Mlsalwons/jajocaidze»^
, pila päämiesten Wi
nijn että hän heille M
pa/ja hän taita pnlm
paha estä.
>;i Andimet jaWf

> sowatsewat wtjs"l/ j'l
panemat suidzet hei^>
suuhuns/ etteihe Ml
rangaista.
.n Wtjsas mifs jeln
ei pydä autta/ja l«!'i
ketty lawara/ miP'l
'gälne
!pawat. i
z; Pilrembt että U

leftls Syrachin.



l ..,.,
Kirja; ijy

mä kZtte idzens cuin
tvljsas.

jos sinä
. Huolet syndiätehnyt
nynlam/ja rucoile/
että ennen tehty sinul°,
leannetaisin andexi.
l Pakene syndiä nijn«
cuin kärmetta: Sillä
jos sinä tulet händä
lähes/ nijn hän pistä
sinua.
z Hänen hambäs oivat l
uijncuin ieionin ham-
bat/ja tappawai ihmi-
sin.
4 locamen syndi on
nittuin teräwä miecka /

ja tele sencaldatsen
hanwan/jota cl kengän >
p.irata taida.
5 loca nMwalba ja.
wäärhltätefe/se tule,
wijmeinsterjätäxi/iase
joca on.ynsiä/hän tule
wijmeiseloä pois huo- <«estans ja taloistans:iEilläloscaradollincn,
himta/ nijn Jumala'
cuule/jacosto lule no-
M.
7 locaei salli neMvo,
idzens/hänon pachal-
l«ns Jumalattomantiellä.-
»I°c» Jumalala pe!-

kä/han talutta idzens/
mutta joca nisturi on/sen Jumala taamba
näke/iataitaivahaivai-
dje hänen huckuwani.
y locn huonens
kcnvn toiftn miehm
rahalla/ han coco kt-i
ivia haudnxens.
ic> litmalattoMailtjouckoonnyncuintoh-
timet/jotca tulella pit»
poldcttamam '

ii Jumalattomat käy-
wättosin tasaista tietä/
longa loppu önhel-
wctin sywyys.
n fästm
pita/ei hän seura omaj
päätans. ,

tz Peljätä yxitotistsi
Jumalala on wysaue.
14 Cusaeijärkeole/ei
siellä ottta oppia tva-
stain
if Muutamat owat
kyllä totmellistt/mut-
he matcan sattawatsen cansa pahon
paha.
16 Wiisan miehen
oppi wuota nljnlmn
wirm/ ja nijncuin e«
läwä lähde.
17 Tyhmäin sydän on
niincuin wuotawa a»
sttn/ia ei tnlda pitä.
oppia.

58 Costa



:3s lesus Vlzrathll,
l 8 Costa toimellinen i
tuule hywänopin/nijnl
hänkyttäsita/jalewit-,
tele handa. Muttajos,
tyhmästi» cuulä/
«tseikelpa hänelle/ ja >
hän heittästn liansa,. «
iy Tyhmän puhe pai-!
na nijncuin tacka tien z
päällä / mutta cost,i >
wijsaspuhu/seonsu.
loinen cuulla.
2o Neuwö pämtsts ot'!
puhesta/ ja mitä hän!
«euwy/ se on seisowat°,
nen.
,i Tyhmän puhe on'
nyncuincaatnnut huo-
ne/ ja taitamattoman
neuOost ei tiedä »känge
mitan» '^
« Costa jocu tahto
neuwo tyhmä.
»; Nijn hän asetta ld-
zens nijncuin jocu tah
dois sito hänen kätens
ja Måns.
24 Mutta wljsas luke!
sen häncllens
caunistuxi/ ja ranne-!
rengari hänen oikiaS!
tadesanS.
i; Tyhmä juoxe rohklast toisen huonestn/
mutta toimellinnenpi-!
ta suuren eroituren.,
26 Tyhmä curtistelc!

rohkiast toisen <uku°j
nast/ mutta toimellt-l
«en seiso vllona.

»7 Tyhmä cuultele»,
wenta«,ana/mutta <«!>

melllnen pilä senh«>ptänn.
Paljopuhuwaisl!

sanowc.t si<«
cuin lei sowi asi<W
n»,tta wysat punA
zewat sanans cM
waagalla.

Tyhmaut sydän»!
luusa/mutta wysost,suu on sydämesi,
za Tyhmä Naura G
ktast/ mutta wtjsG
naura eohtullisest,
zi Cssca lumolM
kiroile sitä paha/M,
in hän kirolle
z!
wähtngoidze idzene/i
ja ei kengän pidä h»dä mielellänstyM,

22. Lua».
ihminen»

loas!z loca otta l)!ös hl
nen/nijn stn pitäft
te katens pyhkima»,
z Häwytöin poic»<«
IsällenS häpiart., ,
4 Toimellinen O,
kyllä naidan/ m»
pahan taivainen Ä
tär «nnetan oll»/jl,
hänsaatMlsens»
HMM



K!^_^^lBl
5 loca ylön rohkia
on/hän on sekälsal-
lens että mtehellens
Häpisrii/>ja heildä mo-
lemmilda wihatan.
6 Puhe joca sobimät-
tomanaican puhutan/
on nijncuin harpun
soitto murhellistlle.
7 oilia/la alalla pi-
la ihmistä curitetta-
man ija öpetettäman
mutta joca tyhmä o-
petta/st ltahto lijttä,
ricotun cruuM
palda/ ja tefe nyncu-,
in st joca jongun ra-,
scali vnest heratta.
8 Joca tyhmi puhut-«
tele/hän puhumaca-,wancansa. :
9 Mutta cosca se on'
loppunut/nijn hän ky-,
sy/mtkä se on?j ,
io Cuolutta itketän/,
ettei enä ole >
walkeutta:
n Mutta tyhmä pl-jlä sinun itkemän/ettei
hänellä ole ymmärry-z
fta.
i! EilHmlsen pitä y-!
lön yaljo euolulta it- <
kemän/ sillä he owat
lepoon tullet. Mutta,tyhmän elämä on pa-
hembi cuin, luole-ma.
iz Geldzeman paimä
«ollutta itketän/mut-

ta tyhmä lumalatto-inva coco.hänen elin«
aican^
14 Ala tyhmän cans»
paljon puhu/ älä my-
ös ole taimmattomanseuras.
is Wältä händä ettes
tulis tusiaan hänen
cansans/ ja lahraturi
hänen saastatsude«stans»
is Pakene häntä /
nijns M rauhas/
ja et 1tule ahdistuneen
ja hätään hänen tyh«
mydens tähden.
1? on rascambl -
Blyijyä ? Ia culn.'
ga pitä ihmisen
zuman tyhmä muuxn
cuin Blyijyxi?
18 Kewembi on can»!
oa sanda / suola ja
rauta/ culn taitama-!
totnda ihmistä.
19 Nyncuin huone/l
jsca loisen chuonen!

c<znsa on
dottu yhten/zet tuuli»
pääldä cukisteta.
!c> Nijn on myösZ
se sydän !joca
hywln tietä / ei hän»,
pälkä yhtäkän pelM-z,
tystä.
ii Mnculn - caiinist,
ealtill siwuttu.tasaine«l



,?, lesus S»MHKt.
seinä /«'ey Wsy sates
caunisna:Ett aita cor-
kelta wuorella/ tuulen
,tdesä:>
i! Nijn myös tyhmän
sybamen huono aiwoi'
'tus/ ei ole seisowatnen
speljätysta wastan. ,

Jos ihminen sil-
mäns painottelcj/nijn

kyynelet wuota-
wat.
,24 Jos ihminen osa
poista sydämeen/ nijn
Hilmoitta hänen aiwoi
tuxens.

locapaftetta lindu-
in secaan/,hän pcljättä
heiden pois: Ia joca
ystawätens häwaise /

Mn ricko ystäwyden.
26 Waickas wedäisiit
meickasystawätäswa»
Ann/ et sinä cuitengan
sen cansa niin pahoin
ie cuiii häwaiMellä.
27 Silla sinä taidat
KalKns kyllä tulla ystä-

costa ct sina pa-
Hena/ mutta puhut hä-
'ncncansas-. Sillä caic-
,?i sssiczt taitan kyllä so-
ivitta paidzi häwäiän.
Ai/ ylöneadzetla / sa-
laisuden ilmoitusta ja
jpahoja juonia/ näillä
yst,Mys chettanpois.
28 Ole vscollinen ystä-
tvälles hänen köyhyde-
säns/ettäs hamncam

iloiozisit / tösss
hänen hywin key.

! iy öle wahwa hänen
l,<msans coscai hänelle

, pahoin käy/ että sinH«kin nauttozisit häne»
> onnens hywarcs.

ja tomukäy
- evällä cusa tuli pch
> tahto: Nijn myös l>i-

' wäistyxesta tule wcrlil
wuooalus.

>?i Hlä häpe wastW
lystäwäs edest/alä my-

ös händä pakene.
zl Jos sinulle jotaki»

-pahahanelda tapaW
!joca sen tuule/senH
> ta myös hana.

23. Luc^
°!D3oscammältM-panna lucuii
»suunieteen / ja M«
wahwan sinetin hm,!-

t dcni päälle/ etten inii-
-nä sen caulta lw
-geis/ ja min"» lil'
' leni wcchtngöitais w
-nua.
-'HErralsaluM
>la/ ja minun ela»
- ni HErra / älä »

, na minun joutuaH
5 kaitlen kaskelle/ jo«'

la anna minila h«'
-oan seasans M«'
°da.



, Kirja. , ,8,
2 losca minä taidai-
sin hillitä minun aja°
turenlsuidzilla/jacu-i
litta minun /ydämen
Jumalan sanalla: Ia
etten min», säästais
minuani/jos mtnnlda
jotakin puuttuis.
z Etten minä syntiä
tekls/ ja tulis suureen
nhelyreen/jatekis pal-
jon paha/ jolla minun
täytyis langeta wiha-
miesteni edesä / ja olla
heidän naurnnans.
4 HErra Isäluma.la/ja minun elämäni
HErra/warjcle minua
hawyttömistä silmistä:
5 Ia kaannä minustapoiscaickipahathimot/
äla salli minun tulla
tuhlajariiasaastaisexl:

warjele minua
hapemältömästä sydä»
mesta, ,
7 Rackat lapset/oppe-
c«t suunne pitämän,
lijniiStlläjocasuuns,
pttakljnm/etseexysa.l
noisa. ;
« Nyncuin Jumalat- >
lomat pilckajat ja yn- lsiat sen cautM lange-!
wat. ,
? M harjoitta suu< >
t«s lwannoman/ jae
lausuman turhan Iu« r
«alanNime: lloSillänljmuinpal-s,
>»elia/j«ca vsein wldz-

!- alla piestan/ ei ole il-
i° man wandeita:
in Nyn ei myös se tai-

> da olla synnistä puh-
ndas/ joca »sein wan->,
s no/ja Jumalan Äime,
i t!«rhan lausu.
il Joca vscin wanno/

»hän vsein syndtä teke /

ja ei rangaistus piöa
- hänen huonesians luo-
> puman.
- iz Jos hän wanno ja!
»«ymmärrä sitä/ nyn!
hän cuitengin

. «ke:
! 14 Jos hän sen ym-,!
, märtä ja eadzo ylön / ,
nyn hän syndiä ttke

! carikertailest,
«5 Mutta jos hän tur-
han wanno/nyn ei hän
cuitmgan ole ilman
synnittä/ja hänen huo-
nettans pttq cowin Z
rangaistaman.
16 Se on myös cus«
ettawainen kiroile- 1
mus / lum- i
la Jacobin huonetta H
»varjelcon : lalu-I
malistt sencaltaistaZ Htulla wältäwät / ei-M
ka tahrst idzens sii««nä synnisä.
17 Ha harjoita suu>»
tas tcwlastt' wanno- Z
man : Sillä se Z tu- U
le pahasta aiwoituxe- «

sta.



"84 lesus Syrachin
zUlavnhodalsäsja

oitis oppia/nijns olet
Hsrrain seas istnwa/
etkä sinua pidä vnh»-
tettaman.
ly Ettes harjannuis
tyhmytecn/ja soisitwij
meiseldä ettes syndy-
nyfan osss / ja sinä ki-
rot syudymä
«olocaidzens harjoita
panetteleman/ ei hän
parandatdzenscaikena
il Toistamisen syndia
tchdäonylönpaljö:Sil
lälcolmannela kerralla
tule rangaistus.
« loea haureudesta
on Mynyt hän 05
nijncuin palawa tuli/
eikä lacka siehenastj
«uin hän idzens pol°.
ta.
izHeccumalistlla ihmi-
sellä et ole lepo hänen
rnumisäns / sichenastiluinhan tulen sytyttä.
14 Hecumalisen ihmi-sen on caickiruoca ma-

kkia/ ja et lacka ennen
cuin häntäyttä.
25 Mies joca awios
lästyns ricko/ja ajatte
le idzelläns:Cnc<» mi-
nun näke? !

6 Pimeys on minun
ymbärilläni/ja seinät,
«erhottawat «inun^

ettei kengän Ml
' minua.
!7 Ketä minun pM
carttaman/ fe corlch
ci tottele minils^,d!ä,ii

! 28 Tämä wälta ai,,»-
< astans ihmisten silm«/
-ja ei muista HErrm
- silmiä paljo tircklm-
maxl auriugota/joi,

, näkecaicki mita ihmisllitetewät/jacadzo M
, singtzn louckaisihm, <

19 Häntietä caicii lij,
ipcilet ennen cuin ne l»,

l duxitnlewat/nljncxil!'
, sijttekin cosca he l»«,
out owat.

, zo Se mies pitäMf
; sest caupungis raM >
/ staman;
j zi Ia pitä otettssm»
. kljnni/ cosca hän n»
himmän eteens cadz»,

-)l Juurinnn pit«M
lössillewaimolletap»!'
, tuman/joca mieheßl
. hylkä/ ja saa t°W>
-perillsen:
-zz Ensist on hän c»»
»corwainen Iumo!»
Msiyille: Ia tekemy»!
isyndiä miestäns nch
z'ia saa nijn huoml»'e stans lapsen.
- Z 4 Namät pitä tt«i>
jte-ttaman/seuracM

jahänen l<,W
ipitä sen mafam«n>

hänen l«M



Kirja. ' 185
Mi jurtuman eitä,
hänenorans pidä he-
delmäta candaman.
,6 Hän Mä kirstun
muiston jälkens/ ia
hänen häpianS ei pi-
dä ikanans pyhit-
tämän pois. Sij-
tä oppewat jälkcn tu- l
lewlitset / ettei mitan l
ole parambata / cuin j
peljätä lumalata / ja<
ei ole mitan makiam-
ba/cuin otta waari
Jumalan käskystä, j

i

24. Luc». >
Mljsaus kiitä id- t»Mziäns/ja öycka ccanssan seas. j
lHän saarna luma» ew seuracunnas / ja s
ylistä itziäns walda-»
cunnasans/ ja sano: 1
zMlna olen Jumalan p
stna/ja lhcun ymbäri
Me maata nijneuin n
plllvi. I
i- Minun asuinsian u
»n ylhälla corfeudcs. ti
l Minun istuimen on !
'lllvlsä. o

> Minä olen yrlnans i'
»copaicas: fi
'Äijn awaralda cuin e,
>!«!>den perustus on. n
' loeapaickas me-pK , r,
° Kapaicas maan

pälla/ caickein tanssi-
in seas ja caickein pa-,
canainseas.
n Naiden caickein ty-
könä olen minä edzinntasutnfia/löytäxeni sia-
ni johonguupaicknn.
ii Sillainkäfii minua
caickein luoja/ja se jv-
ca »minun luonut on/
sääsi minulle osuinsi-
an/jasanoi:
>; lacobispitä sinun
,'sumnn/ja Israel pitä
sinun perindös ole-
man.
14- Ennen mailma/
algusta olen minä luo-
tu /ja p!'syn ijan-
caickiseft/ja olen ma-
jasi» palwellut hänen
edesäns ja olen stjtä
saanut Zionis wah-
wan paican.
15Ia hänpani minun,
pyhään. caupungiin/
lerusalemi hallidze-
NIKN.

Minä olen ju«
Munut cunniolte -

!us canssas / loca
lUmalan Periudö
)N.

17 Minä olen cor-
°iax caswannr /«nn-

Ceoeripun
ns/ja ntjncuin Ey«
pressi Hermonin Wuo-

,B Minä



!8 Minä olen caswa- l
nut nijncuin Palmuni
puu wirran
janijncuin ruusunwe- !>
sat/jotcalerihosa cas-,
waswawat.
!y Nljncuin caunls
öljypuu laktillakedolla
lo Minä olm caswa-
nut nijncuin wahder/Minä annoin iozestant
suloisen hajun nijcutn
Eaneli ja callit yrtit/
ja nijmuin paras Mir
ham-
il Nijncuin Galbaan
javnich ja Mirham/
ja nijncuin pyhäsawui
Templis. !
il Minä ojensin mi-
nun orani nijncuin
tammi/ja minun
nt olitcaunit ja suloi-
set. !
iz »Minä annoin ma-
ltan hajun minusiam
cijncuin"wtjnapuu:
»4l Ia minun cuckai-
sent cannoit /
2; I?ca wuofi runsan
hedelmän.
26 Tulcat tänne mi-
nun tygöntcaictijotca
minua anetta: >
»7 Ia rawitcat tcitän,
minun hedelmästäni. >
28 Minun saarnani
on makiambi huna-
jata:
29 Ia minun lahjani

owat matiammnt cu»
mesileipä.
nc> loca minusta syö/
!hän «nämmtn iso ml-
una: la/joca minu-
sta juo/ hän jano e,
nammin minua,
zi loca cuule mi«u«
ei hcm tule häpiäan i
Ia joca seura minm/
hänen pitä nuhtclow
na oleman
3! Caickinämätomt
ltztonkirja/jocacaic-
kein corkeimman Ju-
malan cansa tehty on,
z; Nimittäin lal,/
jongaMoses laeobin
huonelle tawarari »»>

danuton.
Josta wMus °n

wuotanut / nijncim
Pisonin wirta / «ofc»
hän suuri on.
;z Ia nyncutn Tigris
costahän kewaillakuo-
hu.l6Sijtä,on>)myarry«
wuotanut / ntjncnln
Euphrates cosca hän
suuri on: Ia nijncuin
lordani elonaicann.
;? Sijtä luritus o»
tullut nilncuin kyntilä/
ja. ntjncuin Muren
wirta syxyllä.
)8 Et ole yhtän ollut
jo«hänen peräti oppe
ilt on/ei tule myös M»
llanltänällS/jocahani

M»

«6 lesusSyrachln



' Kirja. 'B7
tMlltich tuMMta.
,y Silla hänen mic-,

lens on rickambi merta!
4, Ia hänen simans
svwyttä sywynunat.
41 Minusta
monda oja krydimai-,
hm, nijncuin sinnewet«!
,ä jolMetaifin.
4!Sillä minä castan,
minun
j« juotanminunniM-,
jänt.
4; Sillä minun ojani >
suurcri wirraxt tule-,
»at: >
44 Ia minun »iltani i
isoirimereri.
45 Silla minun op-!
pm watista nijn awa-,
ralda min amun wal-
kcus/ja mambapaista:
46 Ia minun oppin
ivuodattaProphetian/
joca on ijanc< ickisest
pysywä.
47 Siellä te naeM
«tttn minä ajnoastans
idzellenityötä tee/mut-
ta myös catnlle Ma
lvijsautta anowat.

WDOlme oncauntstanWcappnletta/jotca
Jumalalle ja ihmisillekelpawat.
l (iosta welieMt owat
Wmicltsct/fylänmic-
hec lMisiawat toinen

, totstans / ja mies ja
watmo kcskenens hy-
win sopiwat.
;Colmecapyalettami»
nä sydämestäni wihan/jaMdänmenonssaat»
ta minulle mieli car«
wauden:
4 Cosca köyhä on co»
ria/jaricasmtelelläns
walhettele/ wanha
on tyhmä huorinte»kiä.
s Jos et sinä coco
nuorna ollesas/ mitäs
tahvot löyta wanhal,
la yällös.
6V cuinga caunis seon / coscaMrmapäat
wijsatowat/ja wanhat
tattawat/
/Ha HErrat totmel-
liset ja ymmärtä-
wäiset.z Secm wanhain cntr-
nia/etta he paljon coe«
tellutowat/jaseonhell
lecunnlaxi/ettahelu,
malatapelkäwac.
>9,Phdexätä cappal-
da minä< sydämesäni
pidän corkiast ylistet»
tawanä/ jakymmenet»
tä minä suullani kij-

>tän:
:io IhmGä jollaon ilo,
lapststans: joca^nij»

tcauwan?elä/ ettähan
näfewihamiehensole-

nvan maahanlyödyt.
n Au,'



M lesus SyrMin
fi Autuas on se )ell'
on loimellinen waimo
joca iei puhellans ke-
lan wahingoidze / jon-
ga ei sitä pidä palwe-
man/ joca ei siehen
ole mahdollinen.
,2 Autuas on se/ jol-
la on vstollinen ysta-
wä.
1; Autuas on se joca
on tattawa / ja joca
silloin ovetta cosca
hända mielellänscuul-
lan.
14 O cuinga suuri ston joca wljfts on :

15 Mutta joca Juma-
lala velka,/ ei hända
ylemoänä ole kengän:
16 Sillä Jumalan

peleo woitta caicki:
17 Joca hänen wah-

'wast omista/ kenenga
taidan minä hänen
wcrrata.
18, Ei yrikä»
ole nhn suuri <uinsy-i
dämen murhe. ,
iy Ei yhdengän
»alus wotta waimo-!

cawaliitt.i. ~

!2»Ei yhdengän waijy-!
mincnwoita wihamie-i
hen wänymistä.
2, Ei yxikän «osio o- >
le pahembi wihamie-j
hen costo. ,
2! Ei yritän pää ole,
nijn cawala cum lar»

', men paa : Ei M»,
? aan wiha ole ntzn
-kera luin walm°,
- wiha.
i) Ennen minä W

isin lejonein ja Dw
kein kastella/ enin p»,
han wnnnonianst,

- !4 Costa hän wihnsi,/
nyn hän muutta hch

> mons/ja tule ryiniifi
>cuin sackt.
> 25 Hänen miehelle
on hapiä hänestä/ j»cosca hänelle sitä sti^

! matan/ nijn se lck
hänen sydämens tP
äxi.

wieckM lU
wahä 'waimoin «l«, >
kauden sichten/ hänll»
le tapahnicon ntjncni»
lumalattomallengi»
taphtu.,
17 Euupaaltti M
mo fiwiallä
28 O» nijncum sw
dainen , tie ylöspäin
»vanhalle miehelle.
iy Ha hänen caunw'
deus anna sinuaspel->
tn/ M mnös senchj
de» himoidze hc«"
da.
zo Jos waimo stM
miehen rickart/ nijn <i
sijtä stlira muuta w
in rtzta/ ,tora/ yl<">°
cadze ja suuri pM



Kirja. i^y
Di Paha »aimo
»amurhellisensydame/
«Ulkian cadzannonja
>'sydiMe!, ahdistufen.
lzl Paimo / josta ei
»miehen ilo ole / st
lsuululta hänen caickijn
Kappaleihin.
;; Syndi on tullut
lwiimosta /< ja /entäh.»en täyN) meidäncaic»
kein enolla.
,;4Nhmmn ihMise!, ei
pioä andamä wedelle
sio/n!ln'eipidä myös1miehen salliman woi-
<molle hänen tahtons.
z; Jos ei hän tahdo
olla jinumieldasmyy-
den/ nljn erotta hän-
)däsinu>las.

"ajollaon toimelli-
ncn woimo/ sijtä hän
cori sen werca elä. '

2 Hywä taloin waimo
«n miehelleni ilori/ja
teke hänen elämens le-
wlliseri.
z Toimellineu waimoo» eallis lahja/ja an-
neta» M ioc« pältä
Jumalala.
4 loca hän on rieas
eli kö^ha/niin hän on
«uitengin hänelle loh-duturexi/ja ainahan-da ilahntta.
l Lolme on hirmuista

cappaletta/ ja neljäs
on cauhia.
,6 Petos/capina/wi'
attoman weren wuo-

'

7 lotca caicki owat
! pahemmat cuolcmata.
8 Mutta se on si)oa-
'menmnrhe/coscälml-
,ll«/»vaimo toisen <an-
> sa rljtele /ja hawäise
hwda joMM cuul-
de».
y Costa miehallä on ,
paha waimo / nijn he
owllt nijncuin sopimat?
tow pari harkia / jot-
ca'ynnäwetämänpltä>
io loea sen saa/ hän zsaa Scorpionin.
n luoppot watmo on ,
suuri rangaistus / sillä >
el hän taida peitta ha- i

' piätäns. ,
i! Porto tutanhäwyt-

! tömäst cadzannostans j
ja silmistäus.

> i; Jos ci tyltäres oIV jl häwäliäs/ nijn pidä
händä curituxes/ ettei
hän paha tekis/,costss

l hänelle tila annecan.
Coscas ymmärrel

hänen ylön rohktafi
cadzowanymbarillens/

l nijnom waari:lajos
>et sinä sitäM/ja hänsijtetcfesinuawastan/.
nynetsinnnsilatarwi'
ta ihmettelemän.

> i; Mn°>



h Nijncuin matcusta
mainen joca jano/ a» '<
wa suuns/ ja juo wet-«
tä cusa lähin on / ja,
tstu cusa hän kannon,
löyt» / ia olla miti i
hän saada taita. ,
26 Suloinen' walmoi
ilahuttamichens/jaco-'
sca hänpitähänestoi-,
melltset/nynhänwir-.
gotta hänen
,7 Watmo joca tatta,
wait olla/ on Junia-,
lan lahja: ,
,z Ia hywin opetettu
waimo et taita maxet-
la.
10 Et ole mitan rac°
kambata maan pääl-
lä/ cuin haweliäs wai-
mo; !
zc> Ia et ole mitan
«Mmbma cuin puh-

> das waiNo
zi Nyncuin auringo/
«sca hänonnosnut/
cauntsta HErran cor-
ticm taiwan: Nijn
Mös hywän tawat-
nen watmo cauntsta
hnonens.
»i Caunis waimo/ jo-
ca iyvaon/onnijmuin
kirc«s lawpu
fyntiläMlas.
2j Pxitvacatnen wai-
mo/ on nhncuin cul-
laisetpadzathopiaM'
tain päällä«

'M^A/isaattawslin!,

wihoitta minun:
z? Costa wc,hw« s«>
hyttä kärsi / ja whs«<
Nenwonandajat «j,
meiseldäcadzotanylm!
l 6 Ia joca oMst»-
scost luovu wM»
vscon: S«Niol,l»<
malss duoiuinnut m!>
can ala.
27Cauvva mies wck
tätyölast wäärM/
ja myyjä synnin:
i Sillä rahan tM
tcke «lont wäaryll!!/
jalotta rickarilck
tahtoivat / kaanl>«
pois silmäiis.
2 Mjncuin N>W
cahden «wen, w«
tungetan muurin.
'z Nijn myosW
tungs ostajan j«W
>jän nMlle:.
' 4 Jos <l h»n idß

l pida ahkerasi M
, ran pelgos/ mjn

- nen huonens pianl»
> kistetan.
» Costa ihminen s<»
!o/ nijn caunot D

'wät: Ntjn my°s«
'ta ihminenacoiM
' nijn stehen ainaM
saastaistamrttu.
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Klrja.
iHincum paozieoet-

padot/ ntzn
Vyöj murhe coettele
js,., sen mielen.
7 Hedelmistä tundU/

i puu oncadzet-
puhe-

stnymmcirretan milli-
nen sydän on..z Li sinun pidä ketan
liitämän enne» cutns
hm«uullul olet: Sil-
lä meis tutn puhestäs,
y Jossiim oikuilta seu-
rat/nijns hänen saa»
lvxtat/ja puel hänen
f,iälles nijncuin lau<
nm h»men.
w linnut lähistelewat
««ttaistans: Ntjnmy»
is totuus pitä idzens
stn tygö joca hauva
cuule.
nNijncuin lejon war-
lioibze saalista: Nijn
myös syndi wiimem
ettakiunipahantekiän.
n luumttnen puhu
''!!!«terwellW/ mut-
<« Gmä muuttu nijn-

l n cnu. ,

!j Coscos taitamötto-
mstasolctnijnota

«'"M mitä aika sal-ti Multa ole wilsasic
'-« rohfe.
»4 Tyhmäin puhe on
Ylon nurja/ja heidän
«"uruns on aiwa syn»-
di/js cutengin he.sitä',
Mcoidzewat. ,

i 5 Casss ihminen'cunle
pnljon wannottawan/
siellä hänen carwans
nuose/ ta he/dän'ry-
tans saatta ihmisetcor«
wans tukidzeman.i 6 Costaylpiätritittle»

° wät/ siitä seura weren
wuodatus ia seonnut

> ia cilulla/costa heto«l»
> stans häwaisewät.

loca salaisitte» <l>-'
,nottta/ se cadoM V-
ston/ eitä saa sittev-
scolltst ystäwätä>

>iB Pidä ystäwäs sil«,'
' mäts edes/ ta ole ha»!
nelle vscollinen.t l 9 Mutta tos sinä tl-

> mottat hänen salaisn»
!deus/nyn et sinä sani händä Mens..
!o lolda yfiäwa tul«
pois/ hänen, on siitä

, ny n patton paha/cuin,
sille ionga «vihamies
pääse.

! Nijnc«ins linnun zpäästät käoestäs:Nimi
on myös se/ costaSj
pääset ystäwästäs /

nijn et sinä saa hänoK
jallens.
i; Ei sinun tarwita
juoremahäneperäns/
hän on taäbana/ic.on
hypäscht pois nyncuin
medzäcauris wtrcosta.
2; Hanwataitan sito/t»'hipiät sanat taitan st<
«ttM? l^Mlit»



24 Mutta joca salni-käy/ hc:sanZitan p«,
suden ilmoitta/ei ha- lalla/ja sydämenW.n'stä sijtte mitän ole. he calwa heidän e»»,,.
25 Joca silmäiske/ ha- cuin he cuolewat.
nella on paha syoämes z; Niha ja julmm .
ja ei anna täatä pots cauhia/ jotca liM
idzens. lattomalla molem»
16 Sinun edesas taita owat.
hän kyllä mafiasi pu-i Joca idze costa/h
hua/ jalupa wahwast nelle HErra jällenil
mitäs anot/mutta ta-sia/jähän pitä m
cana puhu /, hän toi- hänen syndins IM
stlla tawalla/jakäända2 Ännalandcxi lähr
sinun sanas, mäistlles mitä G .
27 En minä taida mi- rickonut siuua wtifttän nijn pahoin kärsiä iarucoile sitte/ niK
cuinsitä/ja ei HErra-nun syndis anm
can handci kärsi' sinulle anderi.

2s.K.ucu. 3 Ihminen »vihat!
W3Oca kiwen heittä ja edzi armo HO
Wcorkialle / se puto ralda.
hänen oman paähäns/4 Han on arm,
ja joca iongun salaisesi werlatsians wch«
pistä/ hän lMwoitta j"iahtorucoilla st
idzens. iins lahden.
2olocahaudancaiwa/5Ei han ole ilm»,
hän pnto idze siehen -.hatajawereta/ ia
;o Joca paulan wtrit. wtha. Cuca tahl,
ta toisen eteen / hän loin anoa hanelll"
kietoi idzens.loca tot-derihanen syndim,
M tahto wahingoita/ 6 Muistuttele lopi
niin se tule tietämät iapane pois wiho/
hane» oman caulanscuolemanjacadol!
päälle. edzi
,1 Ylpiat pilckawat ja pysy restysa»
häwäisewät/muttaco-8 Muista kaft>
sto wartiodze heitä j« Wa sinun vl<>
ntincuin iejon. res laht mmatstas »>

Z 2 Jotcacosca hywllle pahoin s"'
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Kirja. iZz
corfiamman

rijtn/ nijn
-clitasyM jää taca-

iMawihainenih-
MmMtacaplnan/
i, lumalatvin fttyttn
icannuxen hywäingin
stawäin walillc: Ia
»lytta »e toinen toi-
answastan/ joillahy°
urauha on.
: Cofta paljo puita
~/jilloin tult enäne/
, cosca chmiset vliat
wat/ nijn wiha tule
!!MM!!Nxi. Jos lh-
litct °wat rickat/ nijn
.iha tule sitä wakc-
,unmäxi!la>josrljta
!U!vlui pusi) / nijn se
täenmmncm pala»
gllaMmisrycele-

än/ sylyttä tillen/ ja
la nopin capinaan/
wxolatta wcrta>
Jos sittä kipinätä i

HMt/nyn se tule,
urcri liefixi: Mutta <

s !<nä st)!jet' liplnän >
Mc/i>,ljn se sammu/>

!!!>!< ne molemmat
itawat finun sunstas >lla. i

anculstuttelial!
waamtwieckatsilut'

wifiwtut: Sillä he,
Mmtrijdanntzden

i »välille Ma on hywä
-!rauha.

16Paha kieli teke mon'
i da lhmW eripuraistxi/
-ja änge heitä yhdestä

maasta nijn toiseen.
. i? Hän «ukista wc»h«
/ wat caupilngit/ ja sär-
, cc waldacunnat.
118 Paha kieli aja pois

i jalot «vaimot/ja tyh-
-jäxi teke heitä s.jtä/josta

° heidän waiwa ja työtä
on ollut.

- ic,locahändä c»ule/ei
' hänellä oleikänänslepo-
'lo Eikä saa cusan olla

' rauhas.
Tißlwscatekewllndet/

l niutta paahakieli särke
luut/ jacaicki tynni.

Monda on langen--
nut miecan terän caut-
ta/ mutta ei ikänäns
nijn vsta/cuin pahain
kielden cailtla.
lzHywin tapqhtu/
jocäon pchoilda kielii-

c.'>da
heidän ijistäus/ei myo>;
ole sidottu heidän eah-
leisins. -

rautainen/ja hänen caf/
lens owat wasiesta.
15.Hänen kipuns ott
oatkerambicuHlemina/
ja pahembi helwelliä.
I 2äMut^



ly4 lesu Syrachin
«6 Mutta Jumalista
ei woi hän polte alas/
ja ei sen pidä hänen
tulesans palaman.
!7 locaHerran lwljä/
hänen pita siehen lan-
gemä palamäjajotca ei
pidä sammmettaman.
Sen pitä hänen pääl,
lens hyöctöämän ntjn-
«uin lejon/ ja turmele-
man hänen ,nyncuin
Pardi.
28 Sinä aiat sinun
tawaras zorjantapmi-
roilla / lvixes ipapeni-
min te o>ve-.jH" telte
suus eteen?
iy Sinä punnidzet
hopias ja culdas/ mi'
xes myös sanojas cu!-
da niaagallapuunidze?
;c>bta waarii ettes stn
cautla horjahda / ja
lange wthamtcstes kä'
fijn/jotca sinua wäy-
wät.

2<>.Lucu.
lähtmmäi-
laina/hänteke laupiuden lyön/ja

jollatawarataon/hä-
nen tule se tehdä,
2 laina lähimmmsillescosca hän tarwtdze/ja
anna sinä lähimmai-
selles jällens määrä-
tyllä ajalla.
; Pidä mitäs puhunt
olet ja älä ole petolli-
nen hänen tansas /

nnijns nina sam si^
/ tarpes.
i 4 Moni luule sen i 5
tyri/jonga hän

/otta/ja tcfe scn W,
-hcllisext/joca hMj,
i auttanut.

5 Hän anda läle,
, suuta / hänelda 1.ii,,,,
° ottaisans/ja pu!,„nl!
-räst lähimmälsenö n
, han tähden?
' 6 Mutta cosca
, pidais maxamnn D

- lens/ nijn hän wWtele ja walitta sioins!
? 7 Aica on callis : Hwaickahänwielä«U<
nijn hän anda l>M
puolen jällens/)a!u!

- sen hänelle lvoitorl,
> 8 Jos ei Hän »01,

, nijn hän tele IM,
, tyhjäxi, rahastans:
, y Silloin on se He>
lens ostanut mihämil
henrahallans/ j„ Hz
maxa hänelle kirous
la ja häwaistyxeliz
ja anda hänelle tP

rcsta/ pilckasanat.
lo Moni laina yl»
mielen/ei pahast G
turest/ mutta hän p<!
kä tyhjäxi jaawänsl
mastans.
ii Kärsi cuitengin li
himmäistäshäcäsä/j!
tee myös se armo/O'
tas annathane,
« Auta itöyha



Kirja. »95
~,/ ja ala anna <
n tykös lähte tyh-,

Uuä hänen hädäsens.
n ole mielcllas rahas
»«ibziweljäsjalähim-
m.nses tähden / ja alä
kattt hetta kiivein ala/
cusi, hc huckanduw!<t.
14 soco idzilles tawa-
rntta yltmmeiscn kä°
styn Men/ se on si-,
nulleparabtcllinculda.
i; Pane almus erino-!
maiseen paickan,/ joca
sinus on wahmgosta
aunuwa.
II! I.< on sotima si-

puolcstas sinnn
wu)>imichias wastan /

p«re>mmn cuin kilpi
ja tcihäs.
17 Hywan lahtoinen
miestzcalahimmaists:
iz Mutta häptmätöin
ihminm jatta hänen.
iy vnohda tacaus
mle!>es hywatyötä/sil-
la hän on -pannut id-
zenc sinnn eoestäs.
10 Jumalaloin wieta-
causmieheswahingon.
l« Ia kyttämätöin
anda wapahtajans i°
siua wahingos.
»: Tackaus on monoa
Msta ihmistä häwit-
länyl/ ja on heitä heit-
tänyt sinne ia tenne/
nilliluinallotmeresa.
iz Se on ajanut pois
Myt miehet / joiden

täyty wteralla maal-
la culklana käydä-
l4Jos Jumalaloinon
taanunt/ ja juonittele
sijtä päästäxcns/ cui-
tengin ci hänen pidä
r.lgaistusta mälttäniän.
!f Auta lahimmeistäs
wötmas perästä / j»
cadzo/ettts idzc stinäh-
dcn tule wchingoon. '

16 Sijnä on kyllä tä-
hän elämän/että ihmi-
sellä on wettä jaleipä/
waattct ja houne/
la hän tarpenS peit«.
taatatta.
l!? Parembi on köyhän
elo lautacaton alla/ jo-
<aomaon/cuinhenul«
linen pöytä muucalai-

, sten stasa.
118 Tydy siehen mitä

> sinullaon wähä eli pal,
jo:!Sillä se onhäpia-

> linen elämä/täydähuo-
nesta huoncsen.
ly Cusa jocu on
nmukalaincn / ci hän
sielläjtohdi snutans a-
wata.

> ;o Hänen tavty heitä'
tygöns päästä/ ja an-
dahetdän juoda
ja ei saa nhtän kijtosta.
zi Hänen täyty myös
cuulla Mkerat sanat:
';! Nimittäin / sinä
muucalaincn / pakane
jawalmtsta pöytä:

Anna
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zz Anna minun syö-!
>a cansas/ mitä Anul-
la pn.
34 Icem: Mene tästä
vlos/ minä olen saa-
nut cunnialisamman
wieran/ minun weljen
tule minun tygöni.
;5 Sencaltaiset'owat

loimelliselle miehelle
työlät/että hänen asu-
lnstan tähden nijtä sa-
noja cuuleman pita :

I» että hännelle j sot-
matan sitä cui» hänel-
le lainattu oli.

ZO.Lttcu.
Mlöca lastans raca,
W"sta/hän pitä hä-
nen aina curituxen al-
la/ ette hän sijtte saailon hänestä.
2 loca lapseus pitä i
pelgon allav hän saailon hänestä/ eikä tar-
wita hänen tähtens
tuttawains tykönä hä«
wetä.
z Cosca jocu poicans
curitta/ hän tele'wi-
hamlehens murhelli-
sexi/ ja illoitta ystä-
wäns.
4 Sillä jos hänen I-säns cnole / ntjn se on
niineni» ei hän olt-
sian cuollut: Sillä
hän on caldaisens jäl«
tens jättänyt.
5 Cosca hän eli / ntzn

hän näki, rmnum/D
ilo oli hänestä
6 Cosca häu cnoli/M
ei hänen larwittu N
rehtiman: Silla i

i lätti Mens lwcch!i'''j
wihamiehiäml wM.,!,
ja sen joca ysti,,
mlelejallesNHittMM.
7 Mutta joca l,
lens pehme c>n /

walitta sen wandllt»,
Ia nijn vstin c»s!
itke/ nijn hän peljätz
8 Curittamatoin Kpj!
tule nyn eangiori cii-
in hillimätöin hewol»!,
y Ote pehme p
niin
pain peljätn 'hä
liehacodze hänen ««'

sans/ ntzln hän
wnmein saatta «iiw
helMxi.
iv Hlä telcickiä l!«
cansans/ ettei-ji»
sijtte pids hänen ci»»-
sans murhettimnnO
ntzn sinun täät, !

l mein hänen tWG
hambaitas kiristä.
n Ala anna lM«
walda > nuorella Dl-
läns/ jaWwastoP
nen tyhmydenS edch
i^Cumarrahänmco»
taus nuorna/

! hända selten wähä»
ettei hän tulis M
nisiurlrija, totteleli»!'
itomaxi. ljsp



Kirja. 19?
iz Opetalssstas ja ala!
anna hänen joutilas-
na käydä / ettes tulis
haptaän hänen täh-!
lens. !
14 Parembi on on-

'Zun olla ilöyhänä /

raidisna !ja terwenä,/
lumlNckana kja tlpiä-
m.
,; Ollaraldisna ja ter-
wenä «n parembi cul-
d«/ ja raidis ruumis
on parembi cuin pal-,
localua.
,6 Ei Mikan rickaus o-
le werrattapa raitiftn l
ruumisen/ ja ei yrikan
»ilo ole !sydämelisen!
ilon wertainen.
,7 Cuolema on pa-
rembi cuin kiwullot-
nen elämä ja alano-
mainen sairaus.
«Seonwyncuinhy-
wä hercku / sen suun
edes joca ei woi syödä/
ja ntzncnin st ruoca/
joca cnolluen haudalle
pannan.
19 Sillä/lmltäst vhri

' on ltarpellinen epäju-
malalle? «loca el tai-
da syödä Mhaista?
l° Mijn se on myös
rickalle/ jonga Juma-la ftlmxi tele.
nK,llä!hannakesen
silnMns ja huoca si-tn/ja o!,l,!Mumcuo-

hitlu/jocanetozenohes
maca ja huoa.
!! Ha tee idMs mur-
hetta/ älä möyslwai-
wa sinuas omilla aja-
tuxillas:
i; Sillä iloinen Isydan
on ihmisen elämä/ ja
hänen ilons on hänen
pitkä itans.
14- Tee iozelles hywä
ja wahwista sydändäs/
ja aja murhe cauwas

tykös :

!5 Sillä murhe top-
pa zmonda ihmistä / ja
ei telpa mihingän.
16 Ktjwaus!za wihalyhendä elämän / ja
murhe teke ihmisen Men-
nen oieans wanhaxi.
17 Iloiselle lsydämelle
maistamat caicki hy«
win mitä hän syö-

> z I Lucu.
rikautla/

«2»?syö ruumin / ja
' sijtä murhettia/ ei an-
na maata.

l-Cosca jocu maca'j<»
'murhetti/ nijn hän ai-
na heräl/nijncuin >suu«
rt sairauskin aina lhe-
°; Se on' ricas / joca
aina lyötä tele ja ra-

'halcoco/ ja wälistaDcka ja nantibze nijtä.
Mut<«



lesus Cyrackin
4 Mutta se on köyhä/ l
joca työtä tefe ja ei,
mitan menesty/ja waic-<ka hän wiela lacka/nijn,
on hän cuitengin wai- <
mainen. ,
5 Jocaraha racasta/c!,
hän ole synttöin/ja joca!
catowmsta edzi/hänen,
täyty ynnähuckua.
6 Monicahan tähden,
tule wahingoon/ jasen j
catta turmellan oma»
silmäins tähden.
7 lolca hänelle vhra-'
wat/ ne hän cukista!
maahä/jataltamatto»
mathän ollakinni. ,
X Autuas on se ricas
jocn nuhtcttomaxi löy«,
tän/jaei edzi raha, ,
9
domma kylä händä:
Sillä hän teke wäkewi-
tä töitä hänen cans-,
ftnsseas.
Jocn tasa coetelluri ja
yxlwc!c.iistrt löytäu/
händasyysta ylistetän.
n Hän taisi kyliä paha

. tehoa/ ja et cuitengan
tehnyt: lHän taisi wa>!
hingoitta/ ja ei wahin-
goittanutcan/ sentäh-,
den pysy hänen tawa-
,-ans/ ja pyhät yllwät,
hänen almuans.
n Coscas istut rickan
pöydän tykönä/»ijn ä-
!ä suutas ammottele.
<z Hla myös ajattele/

kyllä tasa
Mutta muista pch!

silmasaidaxi(silla>!,V
ontiwimbicuinftM
lainen silmä.
,z loca itke coscG

jongu» ottW»
:6 Ala rupe IoM
cuins näet:

pe joca hänen edW
fatis on.
18 Ajattele idzellaM
ta sinun lähimnW
mielellänSeliylönO
len/hywanä pltä/jl
käytä idzenstoinM.
caikis cappaleis.
19 Syö
nen mitä elees Mon/alämyösylöH
jonsyö/ettei ihniG
nnlle wihastuis.lviackaensineu»
tähden
myös syomäs ty»'
töin/ctteswoitasck!
li Coscas istut
kestella/nyn ala
ota.
i! Hywän tapoi»'
täyty >
den tarwilzek
cutta wuotesgns.
!z Ia
tul!iftst.rawican/jll«
chminen suloistsiw '
jataita warahmop
la nosta ja
nen.



'24'Mutta lyly natoin
!s,,ömärimacalewotto-
masi/ jahänellä on
wännejawadzan tauti,

lflos sinä olet ylön
paljon syönyt/llijnlnou

ja mene ja pane le-
wätä

MAoican/cuule mi-
älä ladzo

minua ylön/ ettei m<«
nunsimaniwymein si-
nulle iällens palajais,
i?ota jotakin tehdä»
res/ettei tauti tulis si-
nun päalles.
lz lAnoajasia miestä
iyttäwat thmistt/ ja
sanomat: Hän on cnn-
niollinen mies/ jastn-
caldainen puhe on hy-
wäkiitos.
ly Mutta lylystä ja
nälkäisestä puhu coco
lmipnnqi pahoin/ja sen
hän oikein sano.M ole wijnan juo-
mari: Gilläwljna tur-
mele monoa ihmistä,
zi Ahjo koettele juote-
tun raudan/nijncoet-
tele myös wjjna ylön-
annetutftdamet/eosca
ne juorisowat.
Zl Wijna wirwotta ih-misenruumin/ jos silacohlMscst juodan :

3Z Ia mikä elämässä
»n/cusi, ei wijna ole?

, z4Wi'l«<l onsitawar-
- ten luotu/ että sen pit»
, ihmistä iloittaman.
i. zsNyna/tarpextjuuo,
n tu/ iloitta ihmisen
u min ja sielun.
- Mutta jos sitä pal,

jonjuodan.
se tuo paljon

,
paha myötäns.
;8 Juopumus teke

,hullun wielä hullum-
smaxi:Izy Mijn että hän hasta
'javhca:

' Ho Siehenasti cuinhät»
loucatan/lyödänjaha»

> wottetan.
4! Hlä nuhtele lähim-mclistäs juowuxis/al«
myöspilckahändäiloi-
sans.
4»Hlä anna hänen pa-
ha sana/ala myös coh,
ta hända cowalla pu-
hella.
i Multa pitäidzes hei-
dän caldaisnans/ ja
asetta,idzes niincui»
hekin/nyn sinä istut
oike-in,
l Ia annasiehen mitä
sinun tule/jos sinä tah-
dotsijnäcansa istua,
z Että he olisit iloiset
sinuncansas/ nijn sin»
saat cunnian / ja l,ud-
zutant<litaw'xl ja hy«
win elänexi miehexi.

199



4 WcmhunmlN vita,
puhuman: Sillä sttu-,
le hancii tchdä/nyncum
sen joca coecellut on,

5 Hlä estä soittajata -.

öloswybswu-siawci-
satan/nljn älä secoito
tdzes niiden secaan/
mutta säästä wijfaudes
toiseri ajari,
7 NyncliinRubnn w!',

lista caunisa ,cuulia-
sa/ nlln myös weisu
caunjsta pidon.
8 Nyncuin Sinarog
di on caunisa cullnja
ihana.
9 Nyn my.ös wirret
omat hywcm wijnnn
tykönä.
19 Puhucan nuoru?
cainen kerran eli cari/
costa nijn tarwttan:
ii Ia cofca hauelle

kysytän/inijn hänen vi-
ta wastaman lyh>)fäi-
sest:
li Ia hänen pita pi-
tämän idzcnsnijncuin
se joca ei paljon tie-
däis japaremmin wait
oleman,
i; Ei hänen pidä jid-
zcns HErrain we,rtat-
sna pitämän/ja costa
wanha puhu/ ei idzens
secoittaman hänenpu-
hesens.

on suuri
tule» leimaus/ myötä:

.oaweli,W)s tele jT
ren mielisuosion. >
<5 Nouse pöydänlW
.'.ican.ls / ja ala o<<
wijmeinen.
l 6 Mutta menenopi,
-,st cotias/iloidze sieliz

' ja tee mitäs talM.
. L-Mngin ettes mtt.!,,
p.h. lee/japullicotz
kenellekän suuta.

, r? Mutta kutä hanti
tMckein nyden e!>ch

joca sinunluonuti«zz
> wydelläns ,rawlnm!
»on.

, DR,HcaHErrapeO,
andaidzmi

- muliäns
/ca ananas idzenift

, tygö somitta/hänl«
e armo».
-i9l°l<» kysylu»
-lan sajia/hänoy»

sastsa<jpa:Muttchl«
- ei sitä täydest M
, ajattele / hän po!M
° siica. ,
t 20 loca HErra pck'/
hän osa olkian / oM

- ja saotta wanhnrft»'
- )c„ »valistaman np
l> cuin kynttilän.
s n Ci Jumalaloin««>

- na tdziäns euritt«/!«
lietä cuittngin <«>«?

1 idzians toisen elanD
: hänen aiwoUuresa^



21 Et toimellinen mies
«,dza ylöu hywä neu-
wo:
2zMuttaylönanettuja
ylpiäxipelfä/waicka
hän on tehnyt mitä hän
on tahtonut.
24, M tee milän neu-
lota/nijn et sinä cadu
sitä sitte cuin se tehto!
on. °

'

25 M käy sitä tietä,
jMsinä länget/ taita!
nijsajoisasidzeskiwyn,
louckat. '
26Äläsiehenidzesluo-,
ta/että tie on tasainen/,
ja cawahda »omia la-,
psias. !
»7Ehkä mitä sinä teet/,
nijnturwa Jumalaan'
calfesta sydämestäs: <
Sillä se on pitä I»->
malan käskyjä.. -
izlocavsco Jumalan <ftn«n/hänpitäWy-t
fauol/ja joca HEr-c
r«an luotta/ei hänel-l
dä pilä mttän puutu- zm»n. r
l loea HErra«hänen tapahdu mi-t
tän paha: Mutta co-,
st" hän kiusattu on/<
nljn hänen' pitä jäl»
«ns wapahdettuxl tu- l'leman.
lWijsas mks eilwiha,
Inmalan sana/ muuta'
»llemllatuMyniin-l

Kirja.
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l«t
cuin haart suuresta
mas merellä,
z Vmmärtäwätnen ih,
minen pitä idzens Ju-
malan sanasi» / ja Ju-
tan sana on hänelle
wahwanijncuinkircas
puhe.
4 Tutki asia ja puhu
sijtte sijtä/ anna idzes
ensin hywin opetta/
nijns wnstata laidat,
5 Tyhmän sydän on
nimcmn waunun ra-
tas/ ja heidän ajalu-
rens juoxe ymbäritts
uijncuinxattan pyörä.
6Nijnculn«suodanhal«
dia hirnu jocaistatam
ma wastamNijn myös
vlcocullattu rippu jo-
caidzes pilckajas/ja sa-
no.
7 Miripitäyripäiws
oleman lyhembt toista?
Sillä auringo käy jo-
ca päiwä wuosicaunna
yhtäläisesi.
8 HErron wljsans on
ne nijn i»
hän on nijn asettanne
wuooen ajat ja pyhä
päiwcch
y Hän
walinuut japyhittänyt
muidenpaiwäinsuhten
»o Nijmuiu caicki ch-
misetowat maasta/ ja
Adam on mullasta
luotu.
Iv l« I»
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on c i-t

tengin eroittanut heitä t
hänen sanomattomasi >-
wWudestans/ jaon a- c
settanut moninaiset t
wat heiden seastms. i
ii Muttstmaf on han r
siunannut/corgottanuilt
ja pyhittänyt / ja i
palwelluxeens, cudzu- t
nut: Mutta muuta-1
Mt on hän kironnut/ <
alendanut ja heittänyt <
pois heidän säädystäns: <
i; Sillache pMt hänen:ladesäns nyncuin smvi,
walmistajans lädesä / j
hän »teke fucki hänen,
tyons. ntzncuin hän,
tahto. ,
14 Juuri nijn owat!
myös ihmiset hänen!kädescms / joca heidän,
tähnyt on/ja hän
da jocatdjelle nijncuin
hänelle näkyhywäp.
25 Nyn on myös hy-
wä asetettu paha wa-
stan/ ja elämä cuole-
mata wastan / ja Ju-
malinen lumalatoin-
da wastan. Cadzo näinsen ylimmäisen töitä /

Nljn on «xi asetettu
«ahta wastan/ jayri
yhtä wastan.i 6 Minä ole jälkin-
yä herrännyt/ nijncu-
in se joca syxyllä jälis
poime.
»7 Ia Jumala andoi

minulle >iunaiixen/ch
la minä olen myös ch
yttönyt minun wijno-
cuurnani/nrjncuin ch«della syxyllä.
18 Eadzocat/etten chnä ole ldzelleni
Jehnyt/ mutta caM
nyllc/joteaoppiaztch
towat.
iy Cuulcat minua >i
suuret Herrat/ jo,!canssan haldiac pw
gat sitä sydämeen.
!o Hlä annapom/
emandäs/ weljes ja ,j>
stäwäs Wallitta sim-
cis nyncauwan cm«
elät/älä wyös om,
tawarata keneng»»
haldun/ ettcs cad,N-
cä/ jasinun täytys»
tähden heitä m 4
la.
2, NijncauivancM,
elät nijn älä
ziäs yhdengän W'sen haldun.
ii Se on paremiich
:ä sinun lapses M»
»zewat sinua/ lml
tttä sinun pltä HO« >
kasiins eadzclemiw,
iz Ole idze sinim P

haldia/ a!ä«
ös anna otctta
in N cunniatas.
l 4 Cosca sinun l«H

! tule/ja sinunpitä O,
l loln sinsl perindös, <^
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25 Asintulc saada hä-
nen elons/ ruosta jc.!
cuorma: Niin myös
palwelian hänen lei-
pcins/ rangaistuxens <
ia wöns.
i 6 Pidä palrvelias ty-,
osa/mtzns saathäneldä'
lewon: Mutta jos si-,
nö annat hänen käy-z
da jouttllasna/ntjnhän
tule ylptäxi. .
27 Ijes la ohjat not- <
listawat<aulä/iapaha
palwelian haawat ia.
widzauxet.
!8 Aja händä työhän
ettei hän käy joutila» ,
sna/ käydä lomilasna,
apetta paljon
iy Pane aina työ ha-,
nen
welialle sopi/ josei hän
cuule sinua/nyn pane,
händä
30 Hla cuttengan fel-
Icnqan ylö» paljo pa-,
!«v multa pidä coh-.
tuus caickis asiois.
31 Jos sinulla on pal-,
welia/ichn pldähäne-
>sta waari ntjncuin td-'
lze : Silla se!Mahanejotafintefe/»se waijy sinun henges
ta elamätäs.

sinulla on pallve-
M/nijn anna hqnds pi-
dettä !ni,ncuin sinaldze.'°Wt: Cillä sinä «ar°
"wldzet händä nijncuin,

oma henges. Jos jm»
pität hänen pahana/
ntjn että häncareasi<
nun tnkös/ custas tah«
dot hänoä edziä?

ihmtftt
lulla loiwollaj/ ia hul«
lut luottamat idzens
hourauxljn.
1 loca vnia tottele /

hän ruppe marjoon /jn
edzi luuloa ottares ktjnt.
zEivnet ole muuta cu°
in cuwasilmä oledota.
4 loca saastainen on/
cuinga se taita pchdas
olin tn jocapetos on/
cuinga taita st tosi bl!«
;Oma arlvö ia stliws
ia vnct ei ole mitan/ la
ne saattamat cnitenZi»
rastat ajatturet.
6 Ia joset selulaftn
corkeiman ilnioiturest/
nl>n'älä sijtä pidä niite.
7 Sillä vnet pettämät
monda ihmistä/ tase
puutu „<ildä/ jötca sie»
hen rakendamat.
BVt siehetarMitn wal-
hetta,'/ että ihmisen pi>
tä Jumalan kässnt vi»
tämän/ jn Jumalan
sanasonfyllä/coscath-
mine oikein opeta tahto.
yHywin harioittumies
ymärtäpaliö/iahywin
cotteldu mies«taitapu<
hua wiisaudest. (,c,
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«o Mutta ljoca ei ole
mitan lM)»tte«u / se
wähän ymmärtä.
ii Ia willidzewätstt
hengät saattamat pal-
jon paha.
ii Costa minä wlelä
«xyfls olin/ taisin mi-
nä myös pation op-
pia/ja olm nyn op-
penut/ etten minä tai-
tanut catckia sanoa,
i; Ia tulin sentähden
usein cuolemanMää-
rään/ sichenasti cuin
n»in» sitä wapcha-
dettin.
14 Nyt minä näen/
että Jumalisilla on
oikia hengi:
,5 Silla heidän tot-
wons on hänen ty-
göns/ joca auta taita.
16 Joca HErra pel-
kä/ei hänen tarwita
hämmästymän eli wa»
piseman: Sillä hän
on hänen toiwons.
,6 Autuas on joca
HErran pälka: Mi-
hinga hän vscalda/ ja
n»ikä on hänen lohbu-
turens?
18 HErran silmätca-
dzowat ntjden päälle/
jotcahänbaracastawat
,y Hän on woimali-
nenturwa/suuri wäke-
wys / warjopalawut-
-4a wastan/ptlwtnm-
ma puollpaiwä wastä.

ilQWarjeluscombaff»
!sta waftan / apulan»
gemusta wastan: I»>

!ca sydämen iloitta/co>
swot thastutta/ am

terweyden / ck
i main ja siunauxen. ~

' U3Oca wäarm D-
calua vhro/

stn vhri on saastainen!
>!» Ia sencaltainen
lumalattomaln häM

> stys lei Millan muotu
' kelpa.Jumalalle.
2; Jumalattomainlch

'jat/ ei kelpa ensingän
»M corketmmalle/ j»^,
synnit ei tule sowitetu-

> xtvhrein paljoudella.
> 14 loca vhra käyhän

> tawarasia / hän tck
-ntjncnin se jocapoja»
> terrasta Isan silmin

' nähden. !
>25 Et köyhällä ck
mitän tilin

»wäyätnen leipä/ j«-
-c« sen stta hänellä

> pois / hän on !M<
haja. '

l 6 loca toiselda ««»

pois hänen elaturens/
l hän tappa Wmmäl'
t sens.
,2? loca ei ann»

- työn tetiälle hänen
- palckans / hän »n
tappaja.
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zz"C°!fa jacu raten- t
da ja Mens. rickol
maahan / mitä hänen -
sijtä «uuta on cutn,
työtä? >
iy Costa jocu ruholle,
ja jältens kiroile/cu-,
inga HErra cuulehä-,
«en rucouxens?, !
zo loca idzens pese
cosca hän cuolluesen
sattunut on'/; ja tule
m rupe hauen jällens:
Witä häneM pesons
autta händä?
zt luurt nijn on se
lMnen / joca syn-
deins tähden paasto/ja
aina jällens syndia te-
le/ kenen pibäis hänen
rucouMs cuulemam /

ja mttä hänen paa-
stons händä autta?
i Pila kä-
fiyt/se on rtcas vhri:
2 Corliana pitä Ju-
malan käfiyt/ se vhri
autta hywin.
; loca lumalatalijt-
t»/ se an oilia samby-
lavhri.
4 loca laupmtta/har-
joitta hän tele Man

tytos vhrin.
5 Hyljätä syndiä / on
Jumalan palwelus/
joca HErralle kelpa:
Ia lakata paha teke-
mM enoilla!sowin-douhri.
«Mutta ei sinun hi

da sen tähden hänen e-
t«ns tyhjänä tulema:
7Silläsencaltaist«pl-
tä myös tmidän teke-
män HErran kästyN'
tähden.'
8 Wanhurscan vhrl
teke Altarin rickart/ ja
hänen suidzuttamisens'
on mailia sen corle-
imman edesa.
y Wanhurscan vhrion
otellinen/ ja cihändäpidä> ikänäs vnhotta-
ma».
10 Anna! Jumalalle
cunia iloisellamielellä/
ja sinun esicoists il-
man puuttumuxeta.
ii.Mitäsannaat nijn

' anna nnelelläs/ ja py-
hitä sinun kymmene-
exes iloisesi.

- ii Auna sille corfeim-
: malle nyncuin hän si-
nulle andanut on/ ja

i mitäs woit/ ntzn annase iloisella mielellä:
-iz Sillä HE.rra/jo«
camaxajällens/onsen
sinulle maxawa seidze,
men kertaisest.

114 Hlä wähennä si-
nun lchtas: Sillä ei

> se ole katollinen.
' 15 Hlä eozioma para-
:stas7costa sinun, pi-^
-la vhraman :

° HErm on costaja/ jo-
en et cadzo muoto.

5 »6 Hän
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16Han autta löyha/ja
eikadzo kenengän muo
to/joca myös cuule sen
sortun rucouxen.
17 Ei hän cadzo ylan
orwoin rucousta/cikälesken walitusia.
18 leskenkyynelet'tosin
wuotawltt sasupäihin':
i? Mutta ne huutamat
ylöspäin sitä wastan
cnin heitä wuodattanut
on.
io loca Jumalala
mielcllans palwele/hän
on otolllne:Ia hänen
rucouxens vlottu ha°
man vllwihin.
ii Wiheliäisen rucous
tunge idzens pilwcin
lapidze/ sichenastt cuin
hän tule eteen/eikä lac-
tacnnencuinse «orkein
tadzo sitä.
il laHErraon oikein
duomidzcwajalangai-,
sema/eikä whwy/ eli,
lkärsilvtjwycystä.

rickoarmottomain lan-
det/ja lostafccaldaisille,
ihmisille / ja lavott"
caickt/)otcaowat händä!
wastan/ja cukista maa-
hinpahanlefiäin woi-i
mnn.

annbaiocaidzel-,
le heidän töldens )äl-
fen/jamaxa heille nyn
»cuin h» ansainnet owat

2, la,costa hane»canssans puolesta/j,
iloutta heitä laupiudch
lanS
l 6 Nijncuin sade m
poudalla tarpellinen/
nijn myös laupius tul,,
hädäs oiktan aican.

Z6. H.ucu.
caickiM

mahda meitä.
cadzo tänne >«

päljätä caicki canssts,
; Nosta kätes muuw
laisten päälle/ että he
sinun woilnas nälift,
4Nyncuins heidänmh

l tens meidän seasam py
hitetän: Nijn näyl»
myös idzes cunialifti
heidän paällens mtl-
dännähdcm.
, Että he tundistt ch
cuin meiunnemmn.
6 Ettei yytän mu»!»
Jumalala ole cuin sini
HErra.

nustähdet.
8 Osota kätts ja oili«
käsiwartes, cunialliststl
Herätä wiha M w«l»
data julmus.
y Temma pois wnft» 5
seisoma/muserra wlh»>
,nies jariennä,
iv Ia muista fis»

lO



wsslas / että ihmiset,
ylistäisit, sinun ihmelli.!
stätyötäs.
ii Tulen wtha culut- i
tacon ne/jotta surutto-
masielawat/ja ne huc-
lucon/jottasinun cans
salles pahatefewät.
,l Särje päämiesten
pää/Ma meidän wi°
hamiehem owat ja sa-
nomat : Me olemma
yrinäns.
i,' Coco caicki Jacobin
sucumnnat/ ia anna
heidän olla sinun pcri-
cundanas nyncuin Ol-
austakin.
i4Armahda sinuncans-
sas/ jollasinusta Nimi
on/ja Israeli / jonga
sinä cudzul sinunesicoi-seres.
if Armahda Jerusa-lemin caupungita/josa
sinunpyhason/ja jo-
sasaftt.
lMakennataasZion/että sinun sanas siellä
saarnataisin/jacunni-
as tulis canssan seassuureri.
i?osota sinus heille/
Ma algusta sinun o.
mas ollet owat/ja täy-
tä ne ennustuxet/ )ottasinun nimes itmoitctrt
owat,
lßC°sta nhlle jotta si-nua odottamat / ma
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jinun lPraphetas lotl-
sexi löytäisin.
iy Cunle HErra nii-
den rucous jotcasinu»
rucoilewat / Aaronin
siunauren jalfen sinun
canssasylidze/ettäcmc.
ki jotca asumat maan
päällä / tundift sinun
olewan bErran tzau-
caickisen lumczlan. .

WVAoza otta caicki-
> «HVnaista ruoca/cui

> tengin on yxi ruoca pa-
rcmbi cuin toinen.

' !i Nijncuin kieli mai-
sta knpsen/nijn myös

° toimcllincn sydän ym-
märtä petolliset sanat.

>i Wiccas ihminen
' taita toisen saatta wa<
hingoon/ mutta joea

' hywin coeteldu on/hän
ltaitama waarin idze-
' stäns.
tz Catcki aititracasta-

' wat poitians/ cuiten-
> gin on tytär toisiuaus
parcmbicuinpoica,

Launis waimo ilo-
itta miehens/ ja ei nue-

'helle ole mitan rackam-
bata.
!s Jos hän on lnyös
ystäwällinen ja hywa/
mjn ei löytä sen mtc-
hey werta.
26 lollaZemändä on /

lsenhywysenänä/jnhä
neldä
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«elläonvscolltnen>apu
jatuti/johon häntaita
idzcns nojata.
i7Eusaeioleait«ym-
bänllä/finacaluhajol
tetan/jacusanemän-
dätäole/ siellä pcrhcn
tsändäepätiedoskäwele
28 Mjncuin ei ihminen
bft<ryöwäritä/ joca
»hdcstäeaupungistatoi
feen juoxe/eikäsitä mie
stävscota/iollaetpesä

>vle/mutta täyty siehen
mennä cusa Pimeys
hänen käsittä.

, i locainenystälvä to-
sin sano: Minä olen

. myösystäwä/ »mitta
' muutamat owat aino-
,<istans nimelläystäwät.

Costa ystäwät toinen
toisens cansa wthastu-
wat/ nijn wtha pysy
haman cuolemanasti.
z Woi custa sijs se Pa-
huus tule/ että coco
mailma on pttosia
täynäns.
4 Costa ystäwälle hy-
win käy/ iloidzewat he
hänen cansans/mutta
costa hänelle pahotn
täy/tulewathe hänen
wihamieherens
5Ht murehtimat hänen»ansans wadzan tähde/
mutta cost» hätä tule/!
turwawat he, kilpcens.'
bHlävnhotssystwätäs
UpiW. '

i?la muista Ha'ndsw
l scas rieasiut.
8 locaine» neuwl»
andaja cahto audo im,'

c wo mutta muutom»!
neuwowat omG h

> wäxens.
? 9 Ota sentähoen w!!«!l
l neuw»nauoatsta/ch!>

i tele ensiin jos st HB
i on: Sillä mitäW/:'hän ajattele neuworm
! tdzellens parhaxi/ j«

> anoa sinun coeteL<W,
; sano:
in Sinä olet oll»
tiellä ja hau on Me».

> gin sinuawastan/j«ck
>zo luinga se mench

° uHlä neuwo sen».sa pidä/jolla pah«ch
> tus on sinua wastm/
- ja älä ota nijlä «e»>

) wos/jotta sinua«ch
tiwat.

- i!Nijnc«ins M<M>"
>le kysyisit: LuiiM)-
> nun pldäis ystäwA
sest oleman hänen ch

- ta sisarens cans„?Gi
!pelcurille ; Cuingaji>
>nu» pitä sotiman?LN
> cauppamiehellt! Cw'
ga callixt hän ch stoarwatarijstashäli!»^
lcaluanswastan?
'i;«Taicka ostaD
!Cuinga calltsta sim,
'omasandamanpi«>!«!
Eltliwylle:C,ling«^
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tehtainani

14 Eli emottomalle:
Cuinga armchdetta-
manpitä?Clilaiscalle

rastasta työstä/Elipää
miehelle jolla ei asuin
sia oh: Cuinga ei pidä
mendämän pois
M Maistolle palpe-
lialle/monesta ascaresta
15M näiden ihmistencansaneuwo pidä/mut
tapidäidzes jocapai-
cas jumalisten ihmisten
tygöcusas^taidat/sillä
he pitäwät Jumalan
Myn.
16 lotca silla mielellä
owatcmn sinäkin
kärsiwät sinun cansas
jos sinä osat horjahta.!
17 Nijn pysy heidänneuwosans: Sillä et
siu§ löydä vstolltsemba,
neuwo. !
izlasencaltainentai-
tavsei» paremmin näh!dä asian/ cinn stidze-!men wartiata jotta <
warloidzcwat. >
lyCnitegincMsanäistä
rucoile sitä caickein cor-,
keinda auttaman siimn,
ty°täs/ja ettei hän N-,
>«!d« annais mitan
puuttua.

Ennen cuins jota-!
«n algat/ nijn kysele/.
)»ennen cumsjvtakin
t«t/ nijn ota ncumo:,
«Sillz jos jotakin

vtta alMn/ nijn sie-hen tule yri näistä nel-
jästä: Hywä eli paha/
elämä eli cuolea/jotca
caickikieli aina hillidze.
« Moni on soweliasmutia neuwoman/lmut
ta idzellens on hän kel»
wotoin.
izMöitahto wisastlueu
wo Mchcmtengan ihmt
nen cuule händä mte-
lelläns/jocatulekerjä-
jäxi. -

24, Silla ei hänellä ole
Herraldaarmo siehen/
jaethänesäolewjsau,ta
25 Moni an wiisas 0-
man harjoitetircns
cautta/ ja saatta neu-
wolanshyödytyxen/ja
ja osa oikein.
26 Wijsas mies taita
opetta wakens/tuotta
hyödytyxen nenwolläs
jaosa oikein.

27 WWs mies cor-
kiast cunnioitetan / ja
caicki jottahänen näte
wät/neylisiäwät händä
28 localdzella on hä-nen määrätty elinai-
cans / mutta Israelin

märätöin.
29 Wijsas on eanssans
edes suures cunias/ja
hänen nimens pysy yan
caickisest.
26 Jolla emanda >on/sen hywys e»äne/ja hä

nella



z S Lucu,
coettele ml-

ruumtlles ter-
w«llinen on/ ja cadzo/
mikä ei hänelle ole lcr-
wellinen/ älä hänen/
sitä anna.
31 Sillä etcatckinainen
sowt jocamiehelle/ ei
tocamies woi caicki-
naista.
zi Hlä täytä idzes ylin
täyten eaickinaisitla
henullisillaruilla/ ja
sln syöylönahnesti.
33 Sillä ylönsyömi)s
teke ihmisen kipläxt ja
tytymätöin jyömäri
saa taudin.
zHMonionidzensc-uo
liaxl syönyt/ mutta jo-
ca cohtude pitä hän sitä
enämmänelä..
, Cunnioita Paran»

bajatacohtullisestettäs
saisithänen hädän ai'
tana:
2 Sillä HErra on luo-
nut hänen/ja paran-
nus tule silda corfeim-
malda/ ja Euningat
lunnioittawat händä.
z Parandajan taito
corgotta hänen/ jateke
hänen suurert päämie-
sten ja herrain tykönä
4 HErra anoaruohot
taswa maasta/ ja toi-
melltnen el cadzo nytä
ylön.

5 Carwas wcsi tuli
puusta makiari / eliäsen woima piti t»t«-
man.

' 6 Hän on sencaltmsen
taidon andanut ihmi-
selle/ että hänen piti
ylistttyri tuleman hä-

, nen ihmelltsis töisäns,
i 7 Sen cansa hän po-
randa ja aia pois li-
mun/ ja ApoteclM

, tekesita woiten.
, Blyh»)fäistst / caicki»

> Jumalantöitä eitaid»
thmtneu luetella/ M
caick.hywäandamm

i päälle.
9 Poican/ costas st<-
ras olet/nyn älä cal>z«näitä nlön/ muttssru-
cotle HErra/ nyn hän
tele sinun lerwcri.
in lacka syndiä tele-
mäst/ jateekätes nuh-
tettomaxt/ ja puhdtzo
sydZmes caikista pö-
höistä töistä.
l< Vhra makiatast'
wuajasämbylöitaajcl-
tusuhrlxl/ja annali<
hawa uhri / «nnmin

. sinun pidäls pois
i tääldä.

salli Parw
dajatulla tygos: Silli!
HErra on hänen W-
nut: Iaälä päästä W
dä pois tygös/ «««s
tuticngintarwldzetw

l; SiN»
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IZ Silla hettt taita tul-
la/ että sajras ainaa-
ostans häneinauttans
tule auteturi.
,4 Costa herucoilewat
HErra että hän pa-
rannais/ ja saisit ter-
wcydens/ cauwanelä-
Ms.
15 loca luojans edes
syndiä leke/ hänen täy
ty tulla Parandaian
kasijn.

»z6Potcan/coscaMu
cuole/ niin itke händä/
ja watitta ntjncuin. se
joca suuren surun on
saanut/ja kääri hänen
ruumins cohtullisest/ja
anna hänen cunmalli-
sest tulla hautan.
17 Einun pitä catft-

r«st jtkeman/ja sydä-
mesi murhellineolein,'i/
ja walitus itcua pitä-
män/senjälkeeuinhän
on ollut wähimmärikii,
W päiwä eli cari/ettei
sinua paneteldais.
'8 Ia ota lohdutus/
ettes murhella tayte-
läsiSillämurhcsta tu-
le cuo!em.2/ja syhKnen
ahdistus teke woimat-
lomart.
loNlurhe jaDyhns
saattamat
miittamaMidze mää
«nfiusMs.sila päistä mur-httia syoämcs/ mut-,

ta estä händä tygös.
Ajattele loppua ja

M vnhodasita:«Sillä ei sieldä olepa-
lajawala/ eikäse auta
händä mitän/mutta si-
nä teet idzellelles wa-
hingon.
lzMuistanijncuinhän
on cuollut niin pitä
myös sinungin cuole-
mamEilen piti minun/
tänäpänä sinun.
14,Sijtte cosca cuollut

rauhasmaca/nijnlacka
myös sinäkin händä a-
jattelemast/ jalohduta
sinuas hänen tahtens/
että hänen hengens o«
tääldanim »vieroitettu.

NFOonga pitarama
,

eisesaamuutatyötätch
dä/tacostapitäopetet-
tämän/niin ci silloinpi

.<a muuta tekeist olema.
16Cuiugaise taita opi-

, stawaaria otta jonga
, pitä ioca

micl:llänsruo-
siallac?ja/iamuuta sen

, caltaista tyäta tele/ei-
kä tiedä muusta cuin

, harjasta puhua?
' !7 Hänen pitä aiattle-
.man cuinga hän pellon

' rnlenda/M hänentäyty
hiliainjawarhaln leh-
miäruockia. 28IU



28 I!'UN Nljn myös
KVkendajat ja pmise-!
pät/ ja päi-'
wa työtä tetewP jacu-
wialcick.-w.tt/ 'ja nijn

heitäns
moinnnlsia lyötä teke-
män. Heidän pitä a-
jatteleman että st tu-
liö oikein tehdyri ja
warahin ja hiljain si-
tä ahkeroidzeman/ettäse tulis tchdyxi.
29 Nyn myös seppä/
hancnpilä oleman a-
lmsimens tykönä/ ja
ottaman waarin paja-
stans / hän tule woi-
««ittomari liekistä/ja
teke työtä/ idzenswäs-
yrijn ahjontykönä.
zcMasara lukidzc hä-
nen corwans:
zi Hän ahkeroidze sij-
tä/ cuinga hän työns
taidais oikein tehdä/ja
pitä ajatteleman cmn-

hän sen saa wal-
mixi/ja warahin jahil-
jain ahkeroidze sitä /

cuinga hän sen taidais
hywin lopetta.
52 Nijn myös sawen
walmistaja: Hänen pi-
tä lyöstans ottawan
waarin/jalgoillanspi-
tä hänen 'pyöräkään-
bämän / ja pitä aina
tekemän työns murhcl-
la/jahä>ullaonhänen
määrätty pälwätyöns,

tt Hänen pitä taj!-
warrellans sawestonz
Astian Walmisio,
man/ täyty cuman,
idzens jalkains tygi
wäsyxiin.
?4 Hänen pitä ch<-
teleman / cuinga h«sen hywin siliäxi sim
sisäldä/ia pitä w««-
hin ia hiljain täw»ls<-
män pädzin.
!5 Caickt namät tn<>
wcuvat wirkaans /!,

jocatnen ahferoidzM
, häntaidaislyönsteh»<i
;6 Ei niitä saada M
paidzi caupungis,

> z? Mutta ci heitä ck
'tacuhunganlähetM
heille taita myös Wl-

-da annetta/ i«eih<
taida halita yhlG

- canssa.
!;8 Ei heillä ole W
»märryst oppetta»
- Ramatust/eikä
man oikeutta ia M'

- hurscautta.
jälascuja/muttahckm
täyty ottawaariajA

, sesta elatuxesta/ ejl»<-

° demmä atattele cM
i työllens wotta tatM
- i Mutta.ioeapyytäD
>corkeiman lakiaopA
l» man/ hänen pita G
- män catcketn waO"
«wiisaude / ia tutW
!.em,ustnxia. lHl>»
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Kirja. iiz
7, Hänen Pttä cadzelc- <
m«n jaloin miestän te- j
<oia/la ottaman waa-«
rin mitä ne selittämät
ta opettamat. !
; Hänen Pitä oppiman,
hengelliset sananiaseut/
ja harmitteleman idzess, isä piiheisa.

taim palwella
s,),.amichiä/iaollaHer
iatnstas/hän tietä td-
zens täyttä wieralla
maalla:
5 Sillähän on coettel-
l«t mitä ihmistnl scas
Klpa la ei kelpa.
6laaittele/euingahä<
ne» pitä warahin nuo-
semamHErraedzimän
jocahänen luonut on/
ia rucoileman sen cor-
k,!!,,!uall edesa.
7H>mawasimnsroh-.tl«st/ ia rucoile caiken

' conssm syndientähden.
lY Ia costa Herra le-

niin hän
«nm tKnelle runsast
lvtjsanden hengen:
9 Että läntaita anda
mManeuwo/ia o-
petta wotmalla.
l° Sentähoen kijtta
h«« bErra rucouxe-sans/ ia HErra armo
Ma hänen neäwons
la oppins menesty.
»lonza hän ensina-
l«»ele idzelläns/ ia sa-n« siitte neuwons ia

opplns V!os/M wahwi.-
sta sen pyhällä kirjoi-
tnxella.

möi ihmettele hä-
newljsauttts/jonga ei
ikänäs pidäynckuma.
ij G hända eoscan v-
nohdeta/muttachäneni-
meus pysy jancaickistst.
14 Mitä hän on opet-
tanut/ pttä wastakm
saarnattaman/ ia seu-
mcunnan pjtä händä
ylistämän.
i? Niin

l hän elä/ nijn hänellä
ou suurembi nimi cuin
tuhannella muilla/joca
myös hänellä hänen
,kuolcanskinjälkenpysy.

4O.L,ucu.
on wielä s

- sanomisi: <
> Stllä minä olen nijn-

. cuin täysi cuu.
> 17 Cuulcac minua te,

l pyhet lapset/ta caswa-
tcat nijncuin istutetut
cuckaiset juoxewa» o«

> janreuualla.
18 Ia andacat macia
haju teistin nijmuin

i pyhäsmvu.
iy Cucoistacat nijncu-
in walmut ia hywäll»
hajatcat / wiesatcat
fijtos wirttä ja fijt-
täkätHErracaifls hä-
nen töisäns/ ylistäkat
>henentme«scanntst,(l«»



iQ HUittalät hanoa ia
ylistäfetweisamisellaia
helisemisellä/ ia sano-
caat näl» liitos.
21 Eaicki HErran tegot
owat sangen huwät/ ia
mitähän kaste/ se ta-
pahtu oilialla aialla/
ta eilegänrohle sanoa:
Mthingä tämä? Sillä
hetulewat atallans tot-
wotettuna.
2! Niincuin silloin co-
sca wesi seisoi hänen
tästystäns niincuin
muurit/ ia wedet sei-
soit hänen stmans iäl-
len/niincuin he olisit
ollet suitetut:
2; Sillä mitä hän lä-
ftylläns toimitta/ se on
sulointn / ia eiihmi-i
nen rohke walitta ettäl
iacalin hänen awu->
stans puuttu.
24 Caicktihmisten työt'
owat hänen edesane/iai'
ei hänen silmäuis ede-
stä ole mitan salattu, i
25Häunelecalckicap-,
palet mailman algn- >
sta/ haman. mailman,
luppun aisti/ta et hä-
nen ebesäns oleyhtäkän
lappalda vtta.
26 Ei ilMtftn pidä sa-
noman: Mchinga.tä-
mä/Sillä hän on luo-
nut iocaldzen/niin et-
tä ne tohögii telpawat,
i? Sillä hänen siuna»

> urens wuota niimliiii
! wirta / ia tuoreull»maan nilncuin iu»re<
wa wesi.

Sltä wastan/Wwihans sattu pacanoi-
hin/nimenin silloin«-

sca hän anda wttlswmaa,n cuiwua.
ly Hänen lyöns °W <

pyhäin edes oiiM/
mutta lumalaitomil
luockawatidzens mihin,
;o Caicki cutn c<<gHl>
luottu on / st yn hl!"wille'hywä/ mut
malattomille on st«-

hingolinen.
zllhmmctarwit
mäcms/wcttä/ wÄke-
ta/ rauta/ suola/m»
ho/ hunaiata/
wilna/ öliya ta >ml>

.

leita.
z; Caicki namat lck<'
wat h»wille hywäri/,ii! l ,

,

N Tuulet vwat, !mii!j ,
puolittain luödut.°s!l' z
ri/ ia heidän pu!M
rellanS tekawätheM>
hingota. ,^

la cosia rmP- ~

stus pitä tulemm" > ,

yttäwät heidän !' ,'
tans wihan.
zfTuliz/rakct/nÄä/
cuolema/ caicki
owat luodut ,

n.



Kiriä. »'5
,>,Medzan pedot/
Ocorpionit/kannet ia
miecka/owatmyös luo-
dutkoston/ waingoit-
taman Jumalattomia.
,7 Netefawätiolla hä-
nen casiyns / ia owat
mlmitcunga hän hei-

maan pääl-
lä/ia costa hetti tule/
niin et ne ole joutilat.
zz Tämä on se iosta
minärupeisin ta aiatte-
liiikirioitta/nimittäin/
että catcki HErran le-
got owat hywät:
;y«la cukin on aial-
lans tarpellinen / niin
ellet ihmisen tarwitasanoman:
4l'Etne caickiole hy-
>»äl: Sillä jocainen
on ajallans callis.

ih-
misen kijttäman ia y-
lisiämän HErran Ni-
Msyoamella/ia suulla, i
i Viheliäinen ia sur-tia meno on caickein>
ihixisien elämällä/ ha- i
mst aitin cohdnsta /
M siehen asti cuinhe!
Mns maahanhan',
' <n:
lll>ca on mledän caic!
lei» ättim / täällä on <
«ina murhe / pelco ta!
!»Piein wolema odot- >
!«N!!nen.
z Hn sen cuin suu-l
Mcuinniasistu/lutn,

halwimmangin maan
päällä:

Nijn sen toca silckiä
ia Cruunan canda /

cuin sengin joca rohti-
mihin on puetettu.

! 5 Täällä on alna wl-
ha/tijwaus/tusca/so-
ta ta cuoleman waa-
ra/ rijta ja tora. Iacosca ihminen yöllä le-
wä ia maca wuotesäs/
nijn tulewat monet
ajatuxet eteen»
6, Ia waicka yanwa-
hän lepo saa / nijn ei
se cuitenaan mitän ole:

l Sillä hän peljätetän
, vnisans/ ntzncuin hän
wihamiehet näkis.
7 Ia cosca hän heräja
ja näke hänens surut-
tomafi/nijn se on hä-
nelle nyncuin Me jocaj
sodasta on pääsm>s/ M:
ihmettele ettei siellä
ta ollut.
8 Senealtaista taphatu
caikelle lihalle/ seka H-
ihmisille että eläimille /

mutta Jumalattomil-
le seidzemän kerta enä.
8 Murha/ weri/ rcjta/
miecka/ wahingo/ näl-
kä / hucka waiwa /

cmcki nämat owat a-
setetut Jumalattomia'
wastan.
iv Silla weden patsu-
mus piti myös heidän
tähtens tulema. (4»



41.Luc».
«Vtllle/pil» maax!
jällenStuleman/ nij»
tuin caicki medet meren
jälleusjuorewat.

Caickl lahjat ja»vää-
rin saatu lalllpitahuc-
kumau/ mutta totuus
pysy tzancaickisest.

Jumalattomain ca»!
lnrauketyhänjacuiwa
nyneun oja/ja nyncuin
vckoinen satestlacka.

He owat iloiset nijn
tauwkll cuin he lahioja
ottawat/muttawiimei-
seldä pitä heidän cui-
tengin huckuman.
15 Jumalattomaintäl»
lentulewaisiecipidäwe
soiman/ ja määrinte-
Mst juuri piiä seiso-z man patjallacarilla.'

! 16 Ia waicrahänwk'-
' lä setsois iotaktn sywäs
! ia wedcn tykönä/ nijn
hänen pitä ciiitenM
häwiteltämän/ ennen

, cui» hän kypsy.
1?Mutta hywin tehdä
on niinuiin siunattu
krydimaa/ ia laupius
"pysy yamaickisest.

' 18 loca dzcns työlläs
! elättä ia tyty stehen /

' hänellä on lewollincni
, etämä/ ft on loyttä
parhan tawaran.
'3 lapsia synnyltä ta

Canpunqita
i saatta ijaistn in
i mutta cmm
, waimo on enämb
i nainut molew>n«t,
ia Wiina ia

- dele iloittawat
- men / mutta wiisWz onsuloisembinutä»
lnnbittl.

. li Pillit jaharput»,
, luwat hywin/,-:
rstawällinen pul:
parcmbi.

l filmas lK
> zowat mielellans
ciim ololltnenia ca,

, on/ mutta wlherMn
kylwoonparembtn
zwäiistygötusias/!,,
ti, mics-ia waimo;
io enammin,
!4 Ncli auita wH'
haoäs/ muttta!'
autta palio
N Culoa ia hop,
kewat miehen / «M
hywä nenlw p,i,
näminin.
Raha ia rissa r oh»
stwat/ mutta M
pelco palio enäm»
!7EiHErranpG'
mitan puutu/ eil
Mwidze yhdcngä
hm apua.
!8 HErrai, pelti)»»
siunattu>etole mitan Mn
culnseon. 2?'?°
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Kirja. il^
/ älä pydo

erjatä / parembi or
«olla cuin kerjätä.
«Joca idzens luottt
oistn pöydän / e,
cin ajattele ioziäni
lättä cunniallisest !
Lilla , hänen tay<
!) tchda syndia toisen
nichcnruantähdon.
! Miltta toinielllnen
»ies cawnhta sitä.

maista ha„
omttömän suullehy'l
,'»> mnita se tule wi).!
tiet»hänelle pahat,'!, ,

cninga!
«K« sinä olet/coscai
l>mmc» sinua
t/jolla on hywätpät.
xii jkpalion
!>i ilixnn 'smuta / Ial
?!>c enicki «sini hnlvini'!'!vät/ia wot wiela-
»idä,

>„°lema cuin hl, i
'> teet

>'>lc> joca heicko )a
mhiionl
I« Mefn mlirhesalä/Mole paremba-

!>M.
ÄpMuiolemata/

a mielces että
«n näin asetettuMmloa calcklle li-

MMntjlle jötca,
'"«n edelläs ollet o-!
°°>/cttäni!llejotcafl-.
""Wes tuleman pit,<

a 6 Mitä s olet luma
n an tahto wastan/jocos

elätkymmenen/sata ella tuhonnen ajastaiea:
?iBEillachcUolemasky-
s syttä
: chminen elänyt on.
- 42. Lttcu.
Nt Umalattoman la>

, yHspKt/jss ;otca ibzesjumalattomain seuran
Midawat/tulewatcau'
~histureri.,!o Jumalattomain la
st e,? psttnoölalu r>

ia h

oleman ylöniadzolnt.
lotisten täyty w,

luinalatotndals
la heow,il hänen tah-
lens »ilöueadzotul.

te luma-
eorknmrnan lam:

liilvlo teclälte e!icue,
, lttla/nljnteolettäkno-
tul.

, <; Niiniuin calck, <uin
on maasta/tule jälleus
maaxi: Niin tulewat
myösjttmalattom
ronftsta cadotuf«n,
li-Ihmisen karsin,
.'on taalla nijucauivan
. uin hän elä/miitta
,nalatomain wmi pim
pyhittämän pois/ joca
n mitan tclpai
ä K l;2av



lesus Syrachlu.
; Cadzo zettäs pidät
ywännimänjocawah^

'wembana. pysy. lcuin
tuhannen cullaista ta-
warata.

- ,6 Olcon elämä ntju
hywä cuin hän on /

«uitengin st pysy wä-
hän aica/ mutta hy-
wä nimi pysytjancak-
llsest. ~

17 Poicani/ cosca teil-
le yywtn käy/ttyn cad-
zocat/ ja pysykät Ju-
malan pelgosa,
18 Mixi te häpette mi-
nun sanojani?
ly Ihminen häpe sil-
loin olkeln/xosca ei hä-
nen pidäis häpemän/
ja mielisty vsetn siehen
cuin ei hänen pidäis
mielistymän

'

20 zHäwetkän Isä ja
äiti huorudest / Pääl-
mies ja Herra walhest:
21 Duomari ja neu-
wonandaja»aarydesi/
jnyhteinen canffa co-

- wacoriyatsudest.
»! lähimmäinen ja y-
stäwä wahingota tece'
mäst / ja lylcnmtel
warcaudest.
25 Häpe ettäs käsi
warellas macat pöy-
dällä letwan päällä,
24Häpe/ettcs fest<

' lucua lastcmas / jaet
tes fijtä eosia sinmterwctedän.

'! 5 Häpe /

» toja cadzot / Meni
, Mnnäl castvos f„
sugustas.
!6 Häpe/ ettäs,»,

! tat perinnön ja K
'melchjs/ja ettäs h!»iz

zet toisen
'!7 Häpe sinua hls,^,

- taxcs phca/i,
seisoaxes hänen »«,

- tens tykönä.
° i 8 Häpe/ettäs so,^

- ylläwätäs / ja n
sinä hänelle jotat»

- nat/ nijn älä M
ma hänelle.

- ly Häpe sauoack'
- initäs cuulluc olll!
/ilmoitta salaistasi
,' ftottua puhetta d
s sinä oiiein HM!

tullet racastetlWl-
a listetyxt caililda,pi
-sildä.
t: i Mutta älä »'«

i- tähden ensingänhP
!/äla myös tee W
>- gän tähden wAn
l Nimittäin: I'K

,«lan iaista ja sen''
:- feimman ltjtosto/i"
s Jumalisia oikeM

zOllavstolline»>si n,äisellecumpaO°'
- Anda sucullaW!'

da perindöns. ,
!a 4 Ahkeroica
t-oikaitantttca»a!,
lat>)tyäjocoswut'il'

jo»eli wähän. l



Kirja. iiy

f ockin Ma «ajalli-
sen c»lun ostamists ja
myymises-.öpetta lap-
sia chkrrast:iyoda pa-
hoj» palweliota.
6 Mike hylyin omas
pahoja waimolda:-

hywin lukita/
cuft, paljon ottamist
on.
? Mitä heille o» ssn-

luke ja
p,mniita :C,ucki ando
js, otto kirjoitta.
8 Muwo taikamatto-
,nia ja pöhköjä )q pe-
i,,'i wanhoja ihmistä/
ettcihe nuorten can-

Näm si.
na tckt sowclMri ih-
ni-.en/ja joca michcl-dä tntctyri.
« NManiatoin tytär
stnlta Mus paljon
Miwoman/ja >m rhehanejla/ otta paljon
Vndj häneldä pois,'
C°sca hän Nuori
°» / että hän wan-
henis / eli cosca hän
miehen saa/ ettei se olishnmlle l«ly : Eli co-sca hän wiela neidzy cm
mchats häwäisiyri ja
Ä"is huoncs 'rasta-
ni tulla.
!« Ai cosca han mie-Ws tykönä on/etteiMpioäidzenscunni-
MV eli ettet hanmlastahämcansäs.

-nlos ei sinunt yttares
, ole häweljä / 'nijn ole
>:owa hänen cansims/

- ettei hän tee sinua wi«
hamiehes pil?a,rl/ ja

! eoco caupungi sm si-
nusta puhnmist/ ja si-

/»un picä jocaidzelda
lhapiän cuuleman/ ja
joca miehen edts ha»

° pewän.
! i! Hläcadzele »mbn-
>nns launita ihmisiä/'
ja ala miclclläs ole

- waimowäen seasi
- iz Sillänijneuin waat-
/ teista tule coi/nijn »»>
-ös paljon paha tule
> mainioista.
- i4lewollilembion asua/
pahan miehen causa/
cuin silitteiewäli wai,

'mon/joca ibzcns nau,
i ruxija pilcaxi saatta.

ylistcnHEr- '
Mä/ja p»°

hästä Ramatusta ny-
> tä ilmoitan / ntjncuin
> mtnäTiystä lukenut ole.
»6 Amingo waljsta '
»caifen mailman/ jon-

l ga walkeus onraitein
- tirckain.
i? Ei se ole wtelä nyt- <
kan aneltu pyhilleHEr

lralda / että he catcki
hänen ihmenees sanoa

! taitawae
Kij Sll.



«» lesusSyrachin
Silla «uckiwaldias
HErra on tehnyt hei-
tä nijn suurexi/ jacaiki
cappalet owat ylön suu
ret ylistetta nijncuin
lyllö sopis.
18 bän tutki ylinens
sywyden ja ihmisten
sydämet/ja tietä mitä
he ajattelemat: Gtllä
HCrra tietä caicki cap-
palet/ja näfe millä
«jalla cukinpitä tapah-
tuman.
19 Hän ilmoitta mi-
tä tapahtunut on/ja
mitä tapahtuma on.
lo Ia ilmoittamitä sa-
lattu on / hän ymärtä
taiken salaisudenj/ ia et
yrifcn asia ole hänel-
da peitetty,
ti Hän osttla suuren
wiisaudens caunist/ ja
hän pysy ijamatckisest
yancaickisten.
l! Et'ihminen taida
tehdä händä suurem-
mari eikä wähemmä-
xi/ ei hän myös tar-
widze yhtäkän neuwo.
2z D cuinga iloiset 0-
wat caicki hänen lyöns/
waicka ihminen työ-
läst taita ainoastans
kipinän Mtä ymärtä.
l 4 Heelckwät caicki/ja
nijn myös tjancatc-

kisest pyfywäc: In
«ihinga hän heitä

tarwidze/ niin he or <
hänelle cuulialstt.'
25 Caltis paicois »

caxt cahta wasta,,/!
l yri Yhtä »vastan,
16 Ia mitä hän W
nijn et sijtä / n>^

> puutu/ ja hän o» 1
istltanut jocaidzen/,
! hunga se tarpelli»!,
-leman pitä.
ii laeuca suuttllll!
zomast hänen M
tans ? Ihminen r/!

-hänen jaloudene ii
isuuresa corkeuce>^
sijnä stlfias pe

-xes/ ja cauniii^
> wahas.

Costa «uiringo i!

>se / nyn hän il,
ta päiwän / jolN
lon sen corfein»!
i lhmellmen työ.
l z Puolipäiwäsi <:

wa hän maan/>
»cuca woi olla hä«
palawudcsans?

-4, Hän on palaim
biculn monda p>i!

, japoltta wuoret/j'
°hohta palawutto >l
könö/ja anoa nijiA

° kan paisien idzeM'l että se siilmäthäM
; Se «n suuri M

> ra joca hänen
on / ja on kas!"

> hänen ntznnoptalM
sta.



slaCuunpltäcaikes
mallmas ajallans pai-
staman/ jaeroittaman
cuucaudet/jajacaman
wuoden.
7 Cuun jällen lule ih-
minen juhlapäiwat /

hän on walleus joea
wähenelja caswa jäl-
lens.
8 Hän tele Cuueau-
den/ caswa ja muutta
idzens ihmellistst. -
y Hän watista cat en
tniwan sotawäen yl-
hällä wahwudes / ja

kirckat tähdet caunista-
wat tniwan.
ic> Nun on HErw
'corkeiides Wenyt hei-
dän mnilma walista.
ii Jumalan sananca-
uttss pitäwät he heidän
säätyns / ja ei wäsy
walwomast.
ilCadzotaiwancaar-i
ln/jakijtähanda/
ca sen tehnyt on :S,l-!
lä hän on sangen cau-
nis.
13 Hän on tehnyt tai,!
wnn caunist ymmyr-!
jäisexiikaikeymbärins.
»4 Ia sen corkeimmä
läsi on wennuttänyt
hänen.
'lHäuen sanans caut-
ia sm paljo lunda/ja
hän anda ihmelliststtu-le» leihmahtastcaiim/i

nijn että taiwas aw»
idzens.
16 lapilwethäälywät
ntjncutn linnut lendä-
wät.
17 Hän teke woimal»
lans pilwet paxuxi/
nijn että ratetMdä
satamat. Hänen Uc-
koisens jylinä peljätta
maan/ että wuorettin
hänen edesans wärise-
wät.
18 Hänen tahdostans
puhalda etelätuuli j»
pohjatuuli
19 Ia ntjncuin linnut
lendäwät / nyn kään«
däwät myös tuulet id-
zens / ja puhaldawat
lundacocon/ nijn että
hän aja cocon/ ja se
puto alas nijncuin hei-
näsircat, '

!Q Hän on »ijn wal-
fia että hän häikäise'silmät/ja sydämen täy-
!ty ihmetällä sencaltai-
sta camalata sadet
>n HZn.wuodatta här»
!män maan päälleMyn-

suolan/ jacosea
se kylmätty/ ntjn sijtä

! tule jää/ nijncutn «-

iroitetut puicot.
,« Ia tosta kylmä
,'pohjatuuli puhalda /

nyn.vesitule jaäxi.
'l

2; Cusa
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«2 lesils Syrachin
2, Chstt wcttu on/siel-
lä se puhaloa/ ja puke
weden paäilens/nIZN'
cuin haarntscan.
14 Hän turmele wuo-
ret japolta corwet/ja
cuiwa calckinaisen wi<
herjaisin nijncuin tuli.
Sitäwnstanauttasyn-
giä caste wir-
wottacatcktjäLenSpou
dan jällen.

25 Hänen sanallons e-
stä hän meren pysymän
siasans ettei se edemmn
päast/ja han on pan-
nut luodot siehen.
,6 lotca merellä wa»
«ldawat/ ne juttelemat
sen »vaaroista/ ja me
jotta sitä tuuleman/ih-
mettelemme.
27 Siellä owat cama-
lat ihmet?moninaiset e>
lätmet jawalascalat/
jonga lnpidzen täyty

Hmlste« puriehtia.
2» iyhikaisest / hänen
sanallanspysywätcai-
kt cappalet:
«y Ia jos me »vielä
patongin sanoisimme/
nijn en me cuitengan
kerliä caiclijn lyhykai-
sestäkän.
;o Hän on caifki tyn-
ni. Ia waickt» me wie-
lä ealckta lorkiast t,un-
nioitam/ nrltästseon?Hänonwieläsittengin

paljo corkiambi culn
caickihänen tt)öns.
ziHErraon sanomnt,
tomast suuri/ ja hän n
wotmans on ihmel-
lincn.
zlKtzttäkatjacunnlol>
tamt HErra teidä»
»voimanne perästä:
iz Häu on

! kiambi.

fcsta »voimasta ja älkät
lacatco/ettecuitengN
sinne kerkiä,
zs Cuca onhänen näh-nyt/että hänestä snnois
;6 Cuca taita händä
nijn csrkiast ylistä cuin

! hän on? Me näemme
ainoastans wähiminn»
hänen töistans: Sillä
paljo ihmelliscmmäto-

' wat meildä wielä pl-
'tetyt-Sillä caicki o»
l HErra tehnyt/ jotco
hän anda Jumaliste»

> tietä.

cunni-
miehiä jn

> meidän Isiam / Htä
' toisen? jcilken.
l Monoa cunntaW

-työtä on HErra tehnyt
° heidän cansans algust»
-hänen suurella wol-

! mallans. ,

> )v« !



;He owal wal«acun-l
dans hywinhallinnet/,
ja jaloia totta tehnet.
wonet/ja ennustanet.
; H? owat maaenndia!
ja Canssoja hallinet,
neuwollajaßamatun
ymmärryxclla. !
6 He owat lauluja o.
pettänet/ia hengellisia
wetsuja ajatellet. He
owat ollet rtckat/ ja
heillä on ollut paljon
tawarata/jaowatra,''
hasa hallinnet nijncau-
wan cuin he täällä
olit.
7 Väin owat he caicki
attanas ollet kljlettä'
wät/ ja nijncmiwan
he elit suures cnnnias
pidetyt.
Blajätitclmniallisen-
nimen.
9 Mutta Muilla ei ole
yhtän kiitosta/jotta o-
wathuckunet/nijncuin
elheensingänolis elä-
net/ nijn myös heidän
lapsens heidän jälkens.
inMutta pyhille ihmt-
'sille/ joiden «anhur-scaus ei vnahdeta/ on
hywä perindö jäänyt/
ynnä heidän lastenscansa.
n Heidän jälkentule»
waisens pysyit lytos/
la heidän tähtens owat

heidän lastens «lapset
pysynet yancaicktstst.
ii Ia heidänktztorens
eipidähuckuman.
izHeowatrauhashau
datut/muttaheidän ni-
mens elä tMcatckisest.
»4Canssapuhuheida»
wysaudestans:
,5 laseuracunda il-
moitta heidän ktjto-
rens.
,6Enoch!elpaisHEr-
ralle/ja otettin poitt
Ettahäuoltsmatlmal,
malle neuwo calumu-
reen.
17 Noah löyttin nuh"
tettomari/ löyfi
wihan akana armon.

! 18 Ia tallella pidettin
l maan päällä cosca we-
denpaisumus tuli.
,y Hänsatlijtonmail-
manpuolest/ettetyfi-'

>kän liha pidä sillen we-
dm paisumisella hucku-

>man.
iQ Abraham corkiast

> cunioitettu monen canssan Isä/ jolla et ol^
werta i
11 Hän piti sen corke-

limman lain/ja luma-^
la tekl hänen canssans'
lijton/jonga hän aset-i
ti hänen lihana: I«
hän löytti!» silloin
uscollisexi z costa ha»
tiusattin.
KG »zSen
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lesus Syrachin
z: Sentähdm
Inmala hänelle wa°
lalla/että hänen
nens calttta piti caicki
pacanat siunanaman/
ja hänen piti ntjncuin
tutzca maasa enättä-
man.
»z Ia hänen siemenens
lorqotettaman nijncuin
tähdet/ ja oleinan poril
listt yhdestä merestä
mjn toise»,/ ja wirrasta
haman nzailman ären
asti,
»4 I" se siunaus caic-
lein ihmisten päälle,
25 Hän wahpisti lijton
Isaachin canfa/ hänenIsänsAbrahamtn täh-
den /ja andoi sen tul-
la M pysyä lacobts.Hänen siunais han ar-
mollistst/ andoi hänel-
le verinnön/ erottti ha,
nen osans/ja jmoi hä-
nen cahtentotstakym-
menen sucucundaaNt

andoi hänestä
pyhän mie-

hen Mosexen joca eai-
kelle mallmalle racas
ja otollinen oli/ja jolle
sekä Jumala että ih-
mestt armeliNt olj/jon-
ga nimt cotkiast clin-
nioitetan'
» Händä cunnloit hän
nyncuinpyhiäkinlsiä/

>ja corgotti hänen su?°
rest/nijxettawthamil-
sten täytzyi händä ptl?

i jata:
'llaandoihänenmw
,da ihmettä sanM,
Hän teki'!hänen cui!»,
ntallisexi Cuningast»

»edes/ «a andoihanck
> fäsiyn canssastans/ j»
losottihänelle jaloudeni
i 4 Hän walidzi häm»l pyhään säätyu hamrvscons, ja siweydeni
tähden/'ja walidzi

-nen eaikist ihimsisi.
; Hän andoi ham^

lcuullaomMänens/!/
'otti hänen synM
»pilween,
- 6Hän andoi hänelltl.!-
. snaollesaskästysäat/!!!
- mittäln/elämänja w!j-
- fauden iain/että hm»
»piti opettaman I«c»>
- bille hänen ltjtons <«

- Ilraelille hänen °l!e-
udens,
7 Hän corgotti V«<

hänen welienS lH'
- ös iewtn sucucunnch
«hänen cattaisens,
szHänteklyanc.Mt»
e lijton hänen canss»
- jaandoi hänelle papft
- uden canssan
-9 Hän waatettiW"

cunnialisest jacssuniff
n ja puetti jalonHM"
,/hänenpäällene/ja^



nlsli hänen caicklnat^
MacaunistuMa. >
w Hän walmlsll hä-
ncllccallinkäädyn/hän.
puki alaisen waatten
hänen päallens sen pit-
kän hamen ja päätie
hamen.
11 Ia ripusti monda
cullaista culcutsta ja
nasta hänen päal-
lens /alnaymbärins/
helisemän cosca hänka-
wi vlos ja sisälle.
nla se helinäpiti cuu-
lumanPyhään/ jolla
piti Jumalan edes ha-
uen canssans muistu-
teltaman. Ia pyhän
h«men/ cullallw' kel-
laisilla silkillä jn pur?.
puralla neulotu/ wäki-
ktlwen rinnalle/ walke-
uden ja oikeuden. '
iz Taitamasi onnelli-,
nencalleillakiMäjoi-
hin cahzentoistaiumme j
nen Israelin sucucun-nan nimet caiwetut o-,
lit/jakiweinwuolialda,
culdacmsioltellut/että,
heltalumalancdespi-!
t! muistettaman. i
'4Culoaladi lakis/jo-,
h»»p!)hyscaiwettuol!/
l°ca cc,icki oli caunis/
callisja ihanainen.
>5 longacaltatsta eiennen ole nähty.
»5Ei sitä saanut ten-

Kirjss. «5
-gan panna paallens/
imutta ainoastans hä«!nenpoicansja häne»
,poicäs pojat yancaicki-sm asti.
i? Hänen vhrins teh«
tincahdestijocapäiwä:
>8 Moses täytti hänen

katens/ ja woiteli hä-
nen pyhällä öljyllä.
lyHanencanssans teh-
tin lc/to / että
hänen poicans piti han
da palweleman tM«
caickiscst/ nijncauwa»
euintaiwä päiwät/ollt
piti Papit ole man siu<
namas hänen canssans
hänen nimens.,
iv Hän walidzi hänen
caiktsia elämistä/ruo-
cauhria ja sawuuhria
vhraman HErralle ma
kiaxihajuxijamuistoxicanssa sowittaman.
li Ha» haldun andol
hänen sanans wirran/
opetta Jacobille/hä-
nen todistuxens/ jahä-
nen laillans Israeli
walista<
2l Muut asetit tosi»
idzenshänoäwastan/ja.
cadetitchänbä corweS/
nimittäin /jotca Da-
thanin ja Abiramln
cansa oltt/ja kiuculd
zewaCslahnjoucko.

Kv -Mut-



lesus Syrackin
; Mutta HErra iM csen/ja ei se kclMNMtt!hänelle / ja he nieltin,

su!,nas wihsss. !
Ha» andoi

helsä cauhian ihmen/,
ja söi heitä tulella,,?, i
zs Hän cunnioitfimy-,
os/ wielä paronin / ja,
andoi. hänelle perin-,
nön nimittäin/ hän:
jacyi hänelle caick, esi' >
coiset: Caickein muiden >
suhten lähetti hän ha- >
nellc caickin ensin lei- >
pä kyllä: !
26 Slllä heiden piti>
ftymäll HErran vh-'
rin / jyngä hän hanel- j
le ja hänen siemencl-
lens andoi.
2? Mutta ei heillä,pi'
tänvt osa maafa ole-
man/
taman canssan stas /

mutta HErra idze oli
heidän? ösans japertn-
döns.
18 Pinehas Eleazarin
poka oli colmas tasir
cunnias / hänellä oK
kawaus lunmlan p-
gosi».
,y Ia costa canssa
pois langeis/ oli hän
vscollinm / wahwa ja
rohkia/ j,», sowitti Is-
raelin.
;c> Smtähden annet-
tin hänelle rauhan lijt»!
to/hallidzemanpyhäja,

canfla/joca myös piti
ynnä hänen siemenenscansa pitämän papilli»se cumanyancaickisest,

Nijncuin lijtto tch-
tln Davidin cansa lu-
dan suducunnasta /

tä hänen pojiftans pi,
tiainoastans yli Cu<
ningari tukeman.

Nijn myös Aaron
ja hänen siemenens/
piti oleman sen peril»
liset / opettamas meil«
le wijsautta ja halliaz:mas hänen canssans
oifein: Ettei heiden
saatyns cunnians °li§
huckunut /mutta pysy,
nytMäijancaicklsest

Kucu.
Aave «li!)l«

M sodas / i«
ProphetaMoserenD
ken / joea' (oman m<
mene perän) sai su»'

ren woiton Inmall!»
walittuin edes.
l Ia he costit wih«<
meihtlläns/Ma nou<
sit heitä
Israel olis saanut fe<
rimisens.
, Hän saicunuianco-
stahän ojenji kateus/
ja weti!mteckans cW
pungeita wastan.'
4 Luea on ennen B,
miehullii,enolut?Hc!«
otti f',gixi HEl'



Kirst. «7
HErr.lwihollisttchänc
tähles stisoi anrtngo :

zlaylipaiwaollnljn
pitkä cmn cari.
6 Hän rucotli stta cor-
telnda ja wafewtndä/
cosca hän wlhollisens
ahdisti caikeldacurilda/
ja se suuriHErra cuu-
li hänen rueoupens.
7 Ia andoi suuret kt-,
tviraketjiangeca wihol-
lisien päälle/ja tappoi
ne vppiniscäiset nlen-
nesans alas.
8 lapacanat
zit mitä sotaaftt näil-
lä 0111/ »a että HE:''
ra ldze 01l läsnä sod.is/!
>a ajöljaloia taca,
y Ia Vosetm ai,'ss !!
natcki hän myös Ca'!,
lepblcphunnin po/al-z
!» hywän lyön/ costn'he olitjoucko wastan/i
ia esiil canssa synbia!'
tekemäsi/ ja asetit

captnan.
lo Senlähden
tettin ainoastans cari
ntzstä cniidesta sadasta
tuhansia michästä/j«t-
ca,<M johdatit perin-
tiins/sihemaahäjosa
riescaiahuatatacuohu,
',' Ia M-Nra pltt
Caiephin wäesatts ha-man tvantzuten asti- ,menemän »vuorelle/,

nlyös piti perinnön! i

lli Etca caickeii7lsra<
elin lasten piti nake»
lnän/ onnga hywaotl
ciiulla HErra.
n<N njinctdäns / jotea
ci eväjuinalita pnlwel»
lut/eikäHErrastaluo«punet/möösylistetän.
14 Heidän liluns wie-
la nytkin wiheriöidze,
wat/cusahetnacawatt
ts Ia heidän nimens
yltstttänheidänlapsisti!?
/jbtca stn perinttowalr 6 Ia Ganwel HE?
r6>, Pr^hetä/ioca hä»
<nen »,m>llÄdaus ta-

: Hän, oiensi
/ ia woi.-

!tcli Päänttche? hänen!l>tn»!a!!s.
saHE'r"nza!>Nalkel!/!ta HE,r<, MeK
!lacobm!l8 Ia iöyttm >oaMivscoMstxiP! tphcta»
Mectä ihmiset yinmär»
sit hänen oiewan
stnxesans totisen.
:>) Hän rucoili sila wä-
fzwätä HErra / csstahänwihollisi',sjoeahl»«
ralba ahdisti/ia vhrals
nuoria earidzoitta.
2olaSErra iyllsi alas
taiwasta/ia adsicuulla
idttns suuresa tnulesa:
zllöi Tyrin päämichet/
iaPhilisterin herrat.



«8 lesus Syrachln ,
2» Ia hänen loppuns
edellä ennen cuolema-
tans/tunusti hänHEr-
ran ja hänen woidel-
tuns edes/ettei hän yh-
deldäkän ihmiscldä ol<
lut raha ottanut/etyh°
tnn kengäfän/ nijn et-
tei yritän ihminen lat-
nut laitta.
2Z Ia cosca hän pois
nuckunut oli / ennusti
hän M ilmoitti Cuntn-
galle loppuns/,jaandoi
idzens cuulla maasta/
ja awisti Jumalatto-
man ianssan hiickuwlin!

47. Lucu.
WlLlitte ennusttDa-«2!»uidin aicanaNat-
han:
2l«Havid oli Is-
raelin lapsistwalittu/
ja nyncutn lihawa vhri
Jumalalle omistettu,
z Hän oli lejonein
cansa nijncuin woh-
lain/ ja Carhuin
sa/ nyncuin caridzain.
4 Nuorella yälläns
tappoi hän Sangarin/
ja otti häpiän canssa-
staus.
5 Hän nosti kätens ja!
paiscais lingolla / ja,
löi maahan ylpiäy j
Goliathin: i
6 Sillä hän rucoill,
HErra sitä
hän wnhwisti kätens

lyömän sitä wäkws»
tä sotamiestä /jalcor-
gottt ntzn canssanisarwen.
7. Hän andoi
ylistä kymmenen tu-
-hanncn edestä/ja cn»-'
ntoitti/ Jumalan jiu.
nauxella/ että hänlsti
Cuninga Oruunun.

! 8 Hän löi tblhollistl
l jocapaicas/ja löi Max-
han wastansetsojans
iPhilisterit/ja mustrfl

" rtcki heidän satwens/
ntjncltin se wielä täiW

> pän rictimustncttuM
y locaidzcsta t>Mi
ktjttl hän pyhä/ B<

- corkeinda caunelllo
wtesuilla.
10 Hän weisais caikest
sydamest/ja racastl si-
tä joca hänen tchnyl
o<i.
li Hän asetti laula-
jat Altarin tygö/ j«
andol heidän weW
häen suloisia weisUjäs,
,»Zän asetti cuuni»-,
lisest pidettä pyhäpä,' ,
wät/ että coco ajajw
jas pidais cauch!
wuoden ajat wmM-
taman HErran M'
men kijtoxella/ ««>

saten amulla pWs,
1; HErra andei
nen syndins andefO/
corgotli hänen saiwe»«',ycan-



Kirji». «9
hMckistst-.latetilylö,
hänen eansans / että,
waloakunda ia Cuyin-
galinen istuin IsraeliS
piti hänelläpysymän.
»4 Hänen jälkens tuli
hänen wtjsas potcans
Salomo Cunlngari/
jolle Isä olt saattanut
lcwon / hallidzeman
rauhasi
,5« Eillä Jumala oli
taicki asettanutt ymbä.
ristöllä/ että hän olis
rakenbanut hanett ni-
Mellens huonen / 'ja
bjendanmP hen/ py'
symän ijancatckisest.'
16 Ö culnga hywin
sinä olct oppenut nuo-
rella ijälläsi/ ja sinä
olit täynäns ymmar-
N)siä / nijncuitt wesi
joca maan peitta.
»7 Ia sinä olet caic-
li täyttänyt sanan la-
stuilla ja öpeturilla /

ja sinun nimcs cuulu
eaucana luodois / ja
sinun rauhas täh-
den racastcltin sinua /

japaliö siustapioettin
>8 Caicki maacunnat
lhmetetlit sinu weisujas
sananlascujsas/wer-
tauri«s ja selityriäs.
:y Ia kijtit HErra /

joca Israelin luma-
lari eudzutan.
l° Cmä saatit cul<
da «ljn paljon cutn

tina/ ja hopiamsshn
paljon cuin Blyjyä.
!i Sinun sydames suo-,
stut waimölhin / ja
sinä "annoit «xytta si-
nus/ja annoit wirhen
tulla cunichas.
'i! Sinä teit että si-
nun lapses ihyljättin'/
ja wtha sattui sinun
jälkentulewaisijs / si-
inun tyhmydes ran-
gaistuxexi.
2z Costa waldacunda
hajotetlln/ ja Ephrai-
mjs epajumalalinen
waldacunda tuli.
!4 Mutta ei HCrra
palainnut laupiudch»
stans/ eilä muuttanut
luwattua lyötäns / ei
myös peräti cadotta-
nut walittmns jälfen-
tulewita/titä. hyljän-
nyt raeastajans siie-mendä.

' !5 Muta tallella piti
Makin Jacobin cans°
sasta/jajurcDavidista.
29 Ia Salomo nuckul
Isäins cansa:

l 27 Ia jättisi?enestans
' Noboamln/ taitamat,
> toman miehen/ canss»
hallidzeman:
»8 Jolla ei ymmärry-
stä ollut/joca mielel-
lens silti cässaluopuan.
iyl"'lerobeäNal.'at.
hinpoica/joca Israelin

wei«



wei epäjlimalan pal-
welnxen/ ja«saatti E-
phramin,'syndiä teke-
män.
zo loids:, synnit olit
«onet/ettähewljnmn
njcttin pois maaldans,
51 Sillahe saäsit eaic-

finaistt epäjumala pal-
welurct/siehenasti että
costo tuli yciHän pääl-
l.ens.

48. I!.ucu.
Propheea Elia

edes nijncutn
tulija hänen stmans
paloi nhncuin tulisoit-
to.
2 Hän andoi heilit co-
wat wuodet tulla/ ja
wähcnsi heitä kywauft-sans:
; Sillä hän sulflHCr-
ran stnalla taiwan/ ja
tindoi colmastt tMn^
tulla alas
4 O cnlnga cuulllisasinä oletEli» sinun lun,
nustähdtll/is/ cuca on!
Mnclliiluisa cuin sinä!
olet?
5 Sencorkcimmansa-z
nalla olet sinä herat-!
tänytcuollnen/ja toit!
hänen haudasta Mens j
6 Sinä cufistit ylpiät
Cuningat wnoteisans/ >
jatziicucit heitä. j
7 Sinä cuulit Sinain
waoteU» tulewatse»

- rangaistujen/ja cosio,,
Horebilta.
8 Sinä emwstit C«-
ninqalle/jottapiti m
gaiseman/ja asetit <<-

, nun jalkcs Prophct.lt,
9 Sinä otettin pois
tuules/tulisellaratM
ja hewoisilla.i lahettttin ram
gaistman ajallans/ jo
asettaman wiha ennen
cuin hirmuisus tuli,
Käändämän Isäin sh-

, damct -lasten tygö/ jil
, saattaman Jacobin su-

> gulle öikian menwon,
»AutMowatnejM
sinun »äkewät/ia si-
nun ystäwydes täPm
cunnioitetchi tulit z
Silla mc siamme z oi-
fcin elämän,
ilCosta Elia oli M
tuulles/llill hänen lM-
gens Elisan päälle W
s"si. ...»z El han peljanml
alcanans yhtan pää-
miestä/ei myös KnMhandZ tvoittanul.
l^Eihän anonut il>
ziäns tvaatia/ja costo
hän jocuollut011/nHhänen ruumlns wie!<!
sitte ennusti.
15' Hän tett eläisant
tunnus tähtiä/ ia cM
luna ihmeitä.

16 G



,6Eicuitengannämat
caicki auttanet eanssan
pnrannuxen ja laka-
nan heidän synnei-
stäns/ mutta he ajct-
tin vlos omasta maa»
stans/ ja hajotettin
ealckiin Maacundijn
ynibärins.
i7Cuttengin jäiMai-
nen joucko/japäämies
Davidin huonesen/joi»
ben seas muutamatteit
sitäcuin Jumalalletel-
pais.
,8 Mutta muutamat
leit syndiä sangen ra»
scastl.
»y Ichifki» wahwisticoupungis/ la johdatti
sinne weden: Hän an-
toi calwa callioit/ jn
tehdä caiwoia.
loHänen ajallans me-
ni Sanhcrib ylös/ ja
lähetti Rabsasexen/jo-
ca nosti kätens Zionita
wastan/ja vheais sitä
suurella ylpeydellä,
li Silloin, wärisi hei-dän sydämens ta iä-
teus/ ja he surcuttelilhettclns nijncuin wal-
mo lapsen fiwusa.
uHerucoilitsitälail'
piaste HErra/ia nostitkätens häuen tögöns,

cuuli nopiast heidän in
«uxens/t a pelasti heitäIchian cautta.

sten solaioucon/1« hä-
nen Engelinö hucilttt
heidän.
15 SiNn lehissia teli
sitä cuin HErralle fcl»
pais/ la pysyi IsänS
Oawidin tiellä / nyn
cuinlesaia.hlwen opet
tanut oli jocaoli säuri
ia totinen Propheta
hänen caunisturesans.
26 Sillä aialla läwi
auringo tacaperin/ja
hän pidensi LuninZM

' ijän.
i/Hän mnusiirickalla
hengellä/ mitnwi>met«

tapahtumaoli/ia
>andvtm»rhelllsclleZio-
nislohdiiluxen/iollahe
heitäns tjancackisesi.pi'
ti lohdutcttaman.
28 Hän ilmoitti tule-
waiset ja salaisetasiat/
enencuin ne tapahduit.

W3Osian nimi on
Wintjncuinjalosawu
Ap»techiss:
2 Joca on mafia suuS
nyncuinhuuaiayanijn
cuin soitto
wyna juotais.
z Hänellä oli suuri la«
hia täändä ranssa/ ia
panna pois epäjnma-
llancauhistusta.

4 Ha»



4 Hän piti!si)dämens
HErrantygö/ja ojen-
si Mensoikian Juma-
lan palweluxen/ cosca
maacunba oli täynäns
epäjumalan palwe-
lusta.
5 Caickicuningat/pa-
tdzi Davidia/lehifkia-
ta jalosiatl»ow.it ricko
net:
6 Sillä he hyljaisit sen
korkeimman iain.
7 Senjalken sait Ju-
van cnuingat lopun:
Sillä heidän täydyi
waldacundans anda
muille/ j» heidän cun-
nians muucalaiselle
«anssalle.
8 lotca poldit «ali-
tun pyhän canpungin
jateit/ hänen cuMs
autiart.
9 Nijncuin Jeremia
oli ennustanut/jota he
pahain waiwaifit/ jo-
l« ättinS whdus Pro-
phetaxt walittu oli /

häwittämän/ särkemänl
ja cukistaman / ntzn
myös rakcndaman ja
jällensistuttaman.
loHesektelnäkiHEr-
ran cnnniannäys/jon
ga hän näytti hänelle
Cherubimin ratlais.
ii Hän ennusti «vihol-
lista wastan/ jatlmoit-
ti lohdutuxenijlle jotta
teit ollen»en.

- menen Prophctanlum
wielä nyt lviherjoidzi-

, wät cusa he macnwol
> silla he owat lohdmtttt
lacobi/ ja luwaiiliel
»vapauden / johon h<!-
dgn lujasi idzens iuol-
taman plti.
<z Cuinga me ylistW
Sorobabclita? Ioc»
oli nijncuinsormus oi-
kiaskädes,
'4 Ia lesusta Ich
dechinpoica/ jotta ol°
canansTemplin raten-
lstt/jaHEnallevyh»»
huonen »iallens ««/
ljancmckistxt cunniocj
pysymän.
is Ia NehemiatM
>ainaktjttltaman/ M
! meille cukistetut mm-
rit jallens rakens!/ j»

> sioitti portit ja teljet/
jarakensi meidän lss»-
nem jallens.

' 16 Ei ole maan pA»«
yhtän luotu Encch!»

> wertaistxi/ joca on »<

> tettu pois maasta.
li? Ei losephlng^/
joca weljeins herra o!</
jahänen canssans)>>l«

lhoja/jongaluutwW
eotia jällens. Seth j»
Sen» olit suures»
nias canssan seas.
iBMuttaAdamonc«»
nioitett» caickein el»<,

!Z2 lesus Syrochin



witten sens/ joca
tein ensin lumalalda
luotin.

ZMlmsonianpoicai
WÄ.)limäinePappi/
jocaaicaäsrakcsi käyt-
tämät hu«nenymbäri.l«
le/laletti sinne paozat.

l<l corgottt perustu-
xencaxi sen wertaylen, >
ma/jawalmisii ymba. z
rtns täyttälyän T«m-,
plin päälle. i
zHäyenaicananS oltt
lähtetsoennet/joten hän!
tvastella warustt.
4 Hän muryetti cans- >sans wahtngpta/ ja,
mhwisii Caupungin
wchollista wastan. ,
5Hän teki cunnialssen,
fyZn/jocanndsttans- >
san tulla jällens olkiaä,
lärlestyiceen, ,
bCoscahänfulf csin-ipun eleen/nljn hän wan
listicuin cotntähtt pll-,
wenlapidze nyncuf»!
täysi cuu, °
7 Nssncuin auringo!
paista sen corkeimman
Tanplinpäälle/ianiin,
tnln taiwan cart, on,
hänen cauneudesans.,
«Nyncuinlauniseuck,
Öinenkewäillä/ja nyn
mlla/nyncutn pyhän

Kirja »N
sawun puu tewmlla
9 Nitncujn sytytetty
pyhä sawu astiasans
10 Nyntuin cullainen
astia/caickinaisilläcal-leill»llwillacaunistett»
n Nyncuin hedel-
mäinen öljypuu/ja
ntjnmin cypressipuu.
ilCosca hän puki paal-
lens ftn cauntn pitkän
hamen/jacocopugun
jatuli pyhän Marin
tygö/ silloin eaunisti
hän caicken pyhän,
iz Muttaeostg hänot»
tivhrincappaletPap-
pein lasista/ia stisoi
tulm tykönä ioca Ma-
rilla paloi.

seisoithänen
weljens hänen ymva-
rillens / nijnculn istu»
tettuCedripuu libano«
nis japnritit häne nyn
luin palmupuun orat.
ls Ia catcktAronin po-
jatheidän cunntasans/
cumiaHErrävhritolitheidän täsisans c«o
Israelin sucu<-unnan
edes.
l6lahä»päattiwlr«

cans Altarin edes/ ia
teki nyn Me corteim-
malletacaickiwaldialle
cauninvhrin.
»7 Hän ojmsttätens
juomauhrincansa/ j»



i? 4 lesus Syrachin
vhrais punaista wyna/
ja wuodattt Altarin
pohjaan makiarihajuri
Me corkiammatle/ jo-
ca on catckein Cunin-
gas.
,8 Silloin huusitAr-
onin pojat corkiast ja
puhalsit wastttorvijn ia
teit suuren huminan/
heitä muistetta sen cor-
kÄmman edes.
,9 Silloin caicki cansa
langes äkist maahan

' caswoillens/ja rucoi-
libErra caicktwaldta-
sta heidän corkeinda
lumalatans.
22 Ia weisajat kijtit
händä Psalmeilla/ettäse cajahti coco huones
sijtä suloisesta änestä.
iilacanssarucoiltlu

.malatasitä corkeinda/
oleman armollisen/ sie-
henasti cutn Jumalan
palwellus loppui/ ia
he wtrcans paättsinet,
M.
2lEosca hän jällesmeit>
«las/nyn hän ojensika
tens coeo Israelin seu-,
racunalle ia ändoi heil-
le suullansHErran siu
nauxen/tatoiwottihetl
le ttrweyden hänen m-
mens.
iz Taas mcoilit he,
tallens/jaotttwastan!
siunaMn sildä tor<,

kimmaldss/ja sanoit,
14.Ktzttäkät nyt cM
lumalata/joca suuria
töitä teke caickis poi-
cois / joca meitä elä-
witä warjele hamast
äittn cohdusta/juekei
meille caickt hywä.
!5 Hän andacon meil-
le iloisen sydämen/ ia
lainatcow rauhan jo-
capaicaslstaelis mei-
dän «linaicanam.
16 Ia että hänen «r-
-mons oinapysyismei»
dä» tykönäm/ jam-
pahdais meitä/ ntjn-
cauwan tuin nie
eläm. . ,
!7 w»!e
wthanminäsydämesn-
nt/ja colmanelle °lm
minä nyn julma/etten
minä ole kenellciiW
nyncuin heille:28Samaritereillc/PH!>'
WrcillejaWelMlle
waelleSichemis.
29 Tämän opin j»>»>!'
saudenon tähän kirj"»
kirjoittanut
rachin Poiea leruftl-!
mist/ jaon wuMM-
nut sydämestans w
man opetuxen.
zc> Autuas on M»
idzens tähän harioim
ia se jo ca tämän M
sydämmeenS/ hän M



ZI Ia jos Hansen iäl-
le n ttke/nijn hän on
eaickiin kelwollinen:
Sillä HErran waltt-
us johoatta hända.
lesllsGyrachinpojan

Rucous.
XZWnä kijtän sinuaMkHEtraCunlngas
ia ylistän sinua Juma-
la minun wapahtaiani
2 Minä kiitän sinun
nimts/ ettäs minun
warieluxen ia apun o-
let/ ia olet lunastanut
minun ruumin cado-
turesta.
z Sen soieckan kielen
paulasta/ia niisiä tot-
ea wnlhella lijckuwat.
4 Ia oletauttanut, mi-
nua »vihollisia wastan/
ja wapahtanut minua
sinun suuren ia corliastylistettäwän laupludes
ialken.
5 Niiden Munasta/
iotca minun niellä
tahdoit nijden kädestä/
iotca minun hengeni
perän seisoit/ ia suu-
resi, murhesta / iosaminä maeaisin.
o Tulisista, kekäleistä -
totta mmun olitpyrit-
tänet: Kesieldä tulda/,
«te„ minä sinäpä-!
lonut. !
? Eylyästa helwetin

Kiriä. M
luomasta /petollisista
lpaneteltoista/walhette-
! lioista Cuningan edes
-ia määrästä duom-
iosta.

Minä olin sangen
läsnä cuolemotn ia mi
nun elämän tahdot

»wajota helwetliln.z y Minä olin pyritetty/
»iaei kengän auttanut
i minua.
, iQMinä edzinihmisil->
, da apua/ ia en löytä-

, nyt.
»Silloin minä aiattt»
ltn sinun laupiultas
HErra/iacuingasina

> aina auttanut olet.
-« Silla sinä autat
cackianiitä jotcafinu»

. odottamat/ ta pelastat
, heitä pacanain käsistä.
>i; Minä rucoiltnlu-
- malata heidän julmut
«tans wastan ia rucoi»
lin lunastusta cuölema-
'sta.
iHla auxihuusinHCr
ra minun. Isäni iähal
lldziatani/ ettei hänhyliäis minua tuscasa/
coscane>cowatft)däme
siä puckailit/ ia ei mi-
nulla yhtän apua ollut.
15 Minä kiitän lstnun
nimes lakamat / ia
ylistän ia liitän si-nua.

16 Silla



iz6 lesu Syrachin
i 6 Sillä minun ruco»
uren tuli cuulduxi/ ja
sinä olet auttanut ml«
minua cadotuxest jal
caikesi pahast. !
»7 Sentähden tahdon jminä kyttä ja ylistän
sinua HErra/ ja cun-,
nioitta sinun'ntmes.
18 Costa minä wiela,
nuoriolin/ ennencuin!
minä tulin wietellyxi/i
edzein minä wijsautta
julkisesi minun rmo-!
uxellani. !
iy lTemplis ruroiltn
minä sijtä/ jatahdon!
tdziä haman loppuni
asti.
20 Minun sydämen
iloidzt hänestä/ nijn-
<um silloin cosca wij-
namarjat kypsywat.
Minä käwin oikiata
tietä hänen tygöns/ja
«dzein händä jo nuo-!
rudesta.
21 Minä edzein hän-
dä/ ja otin hänen ma-
ltan.
ii Silloin opin minä
hywin ja enansin.mi-
nuani wahwast ha-
ne»r cauttans.
2; Sentähden «inä
tijtän hända/jora lml-
nulle andoin «Mu-
den.
24 Minä aigotn tehdä
ftn jällen/ja ahkerotta

hywä/ ja enlullut sijl
ta häviään.
!5 Minä pyysin sitäsydämestäni/ja ahke.
roidzin tekemän stnjälken.

Minä nostin käte-
ni taiwasen päin/
!7 Silloin «valaisiin
minun sieluni wijsau-
desta/ että minä tun-
sin hnlludeni.
18 Minä pyysin hän>
da wacuudclla/ hän jo
minä oltmma yrt sy>
dän algusta/ ja mml
löysin hänen puhtan».
»9 Sentähden en ml-
nä tule hyljätyxi: Mi-
nun sydämenMwöil-
ze händä/ja minä so-
in hywän tawaran.
;c> HErra on andanut
minulle hänen caut'
tans vden kielen/jol-
la minä handa lijlän,
zi lähestlM tänne ml<
nun tWöni / te jotco
ette mitän coettellet
ole:

tulcat minu»
Schouluni/jos ttM,
jotainpuuttu / nljn l«
taidatte täällä oppi»-

! Sillä te otetta tosi»
suutesii janowaiset.
;; Minä olen awß'
nut suuni ja olen°P«l'
ttanut/ ajatelcnt B

> händä saada rahat»,z 4 0'



lä andacat teidän
iuscan hänen ikens ala
ia andacat opetta tei-

. M >"?tan yan
,n,!g«n lasia: Cadzo-
,« minua: Mmulla
o» waha alca ollut
Miwa ja työtä/ ja

löytänyt cuitcngin
~,„is<» lohduturen. '

Ötlacat oppi/ nijn-
.uin suuri hopiatawa-
,'«,/ ja tätkelät hända

Kirja. iz7
, nljncuin suurta culoa
l läjää.
;/ Iloitcat Jumalan
laupiudest/ ja älkät
häwetkö hänen kijtore-
stans.
58 Tehfät mitä teille
i>n käsketty / nijncau-
wan cuin teillä oica
on/ nijn hän teille a-
jalla s hywln moxa.
leus SMchm

1 pojanKlyä loppu.

Mröphtta Mosta.
»Lnsimämen H.ucu.

ö HEr-c>HzMran sana /

«pah-
tu Hoseallc

'.'hcrin pojalle/ Vsi-
,,/lothamin/ Aha-
w/Ichlsiian/ludan
i,,ni«gastcn ajalla/ ja

, ojanIsraelin Cunin-!
K>in ajalla. laMo^bERra rupeis ensist
Hosean lautta puhu-i
nissn/sanoihänhanel-
«: Mene/nai ja ota
lttto awioxes / ja

lapset : silla
«"acunda carca pois,,

huorutecn. !<
I" hä» meni ja otti.

Gomer Diblaimin tyt-
tären/jom tuli rascaxi
ja ! synnytti hänelle
pojan.
4 Ia »HErra sanoi
hänelle: nimitä händä
Istaeliri: sillä ltvicla
on wähä aica / cuin
minä edzin ne wiatto<
mat tveret lesreeliS
Jehunhuonen pääle /

ja lopetan Israelin
huonen walducimnan.
sla sijhen aican ri°
con minä Israelin jo°
udzenlesraclin larola.
6 Ia hän taas tult
,rascaxt/ ja, synnytti
!tyttären. Ia hän sa-
noi .hänelle: nimitä se

' lori



lyrihamart.: Sillä en
minä enä armahaoa,
Israelin huonetta mut-
ta tahdon heiden helt-
ta vois
7 ludan huonetta mi-
nä cuttegtn armahdan/
iaautan heitäHErran
heiden luwalanscaut-i
ta. En minä heitä au-
ta tsudzella/ mielalla /'
sodalla/ orehilla taicka
hewots miehillä.
8 Ia coscahän olilo-
nhainan »vieroittanut/
Nyn hän taas siltti ia
synnytti poian.
y Ia han sanoi: nimi»
tä handä lo Ammiri:
Silla et cc ole minun
Canssan/nhnenminä-
tätt vie teidän, >

2. Lucu. .

MGVtta Israelin,
WDI-isien lucu pitä,
olnnan n limuin meren >
.sanda/iota ei mitata ci-j
ta luetta taita. Ia sii«,
näsiasa pitä oleman
<nin heille sanottu on:
el te ole minun Cäs°
san/ isänotan heille: te
eläwan Jumalan lap-
set.
,i Silla ludan lapset
ia Israelin lapset pitä
coeondumä ia pitämän
heitäns- yhden pään al-
la menemän ylös/

'pois maasta: silläIch
,reelin paiwäpitä suu-i
paiwä olcma».
, Sanocat teidänwck
ulien: h? owNt min»»
cansan: ja teiden si!«-
rillen: he owat armosi
!S«nocat duomio lii-
dän mtissen / riideN:
silla ci yan ole nl>»
emändan/ enga ml«
ole hänen »niehene.
Käsickät hauen KeltK
pois haureudens HM-
caswoistans/ ia häm
hxorudenZ hänen ri>,
nastans.
; Etten minä häcki
«lasti rijsuis / raate«<
ia panis händn ny>
cuin hän syndyftl
oli. Ia panis mr
handa nynculn hä>
tetcnä ia nilncuinll!
kiata maata / enjl!
iauoonhändäcuolcM
4 Ia en armahm
hänen flapsians: <!l:
he owat huoran w
set / ia heidän !>"'
t<ns on porto.
5 Ia ioca. heidän G
ti/ hän käytti idzck
häpiäliseft/ ia san»!
Minä tahdon c<N
ta racastalani
ioca miuusten
leipal/ wcttä /

ia./ pcllawita/ W
ia wiina.

- Se«l,f



Hosta. z?y.

5 Gmtähden cadzo/
~« aitan sinun ti-

es oriantappuroilla /

ia p«nen aidan et»
teen / ettei hän löy-
täis hänen polcu-
ians.

la cosca ha» car<
caia racaftajains jäl-
len/ nijn ei hänen
pidä heitä käsittämän/
M löyttämcm/ co.
siahän heitä edzi/tc,
hänen pitä sanoman:
minä menen ia pa-
lqjan minun eudtsen
mieheni tygö / josa
minä parammin me-
nestyn cuin minun
nyt käteni käy.
8 ,Ia ei hän tahdotlelä minua sixi/ io-
ca hänelle annoin iy«
»tä/ wijna ia öliyä /

ia että minä annoin
hänelle paljon hopi-
ata ia culda/ j»sta
he Vaalimin teit.
9 Sentähden minä
oton aieanans jällens
mmun iywäni / wtj-
«ani ta willani / ia
raatelen minun pel-
><"va»i/ jolla hän hä>
/>,ins peittä.

la minä lah-
rustm hänen hä°HZnen raca-

staioins silmäin eteen/
'" et pchH kenengä»

'hcmda minun tasistä-
ni päästämän.
ii Ia minä lackautan
caicken hänen ilons /

juhlans/ uden Cuuns/
> lepopiäwäns / m caic-
ki hänen pyhäpaiwäns.
ii Minä hawttän my-
ös hänen wynapuuns
ia ficunapuuns / joi-
sta hän sanoi: Se
o« minun palckan /

jonga minun racasta-
jani minnlle anoa-/
wctt. Minä teen ny-
stä medzän/ että
zän pedot ne syöwät.
i; Juuri ntzn edzmminä Honda Baali-,
min päiwanä / jona

> hän sawuuhria sytyt-
ti/ia caumsti hänensculda lehdeilla ta cau-
lahopeilla. Ia juoxe
racasiajans jalkcn/ ja
nljn unohti minun/.

, sano HErra,
14 Sentahden cad-
zo/ minä tahdon HZn-dä haucutella/,w»en
hänen eorpeen ja pu-
huu sulotsest hänencansans.
i; Silloin annan
minä hänelle hänenwiMmätens / ia
Achonu laxon ia tah-
don toiwon awata.

SM



l4<» Propheti»
Sillä hän on laulesko.
lewa/niMuin nuorella
ijällans: ia nijncuin
sinä päiwäna jonahän
Egyptim maaldälari.
,6 Ia sinä päiwäna pi
ts oleman/sano HEr-
ra/ettäs minun ludzut
mtcheres / ja et sillen
minuacudzu Vaaliini»
res.
17 Sillä minä tahdon
Vaalimin nimet otta
pois hänen suustans/
ttynetteikenengänpidä
sitä ntme sillen muista-
man.
iz Waan minä tahdon
tehdä heille sillä ajalla
lyton/ peloincansa ke-
dolla/ linduin cansa
taiwanalia/jamatdin
cansa maan päällä.
Ia tahdon otta pois
joudzc-.1/nnccan/jmso-
dnn maalda/ja annan
heidän asua turwalllsest
Minä kihlan sinun id-
zcllenitjancaickisest/mi-
näWan sinun idzelle-
niwauhurstäudesa/duomiosa/armoja jalau-
piudesa.
20 Minä kihlan tosin
sinun idzellei.ii uscosa/
ja sinun pitachErrm
tundeman
ii Sillä ajalla/ sano
HEna/ ltahdon tnino

°cuullella/n»ina t«hb«
ll«iwancuulella/jaw

> wan pitä maata cnA
> deleman.
il Muea maan B
icuulemanjywa/wyU
öljyä/janytäpitäH,

tireelincuuleman.
»2; Iaminä tahdon s»

> idzelleni pitä siemeny!
maanpäälle/ja-tahl>«
lMarmahta/jotcacil^
>le armahdettu. I«
'sanon hänelle i jocni,

i ollut minun Canffi,^
jinä alet minun C«4
saNtja hänen puisti
noman: sinä o!e> >O
nun Jumalan.,

HErra sa>!!>

laketta/jasM silasi
lawuotcista »vaimo j<
pomo. NtjmuinM'
ra racasta Israelina
psia/jotta cuitench
käännyit muucalaW

. jumalan tygö/ja HA
wat wtjnacannlm tH>
den.

, ilamtnästtvMhnm»
' canssans wijtentoch<
, fymMenden hopw>
ningijn/japuolen!"'

'staHSmettjn ohrin/>«
sanFin hänellei Kt°t«
minua mönda paim



ssMHuorin tee/ älä
ll>i!«cn ryhdy'.sillä mi-
n» tahdon myössinm».
linodotta.
elli, lapset pitä monda
paiwa ilman Cuninga-
ta/ ilman Päämiestä/
ilman vhrita/ ilman
Marita/ilman päälis
haameta/ja ilman lu-
malan palwelusta ole-
man.
5 Sille Israelin lapset
palaamat/ ja heidän
HCrranslumalacans
jaDavidita heidän Cu-
ningastans edziwät.
Ia vita HErra jahä-
nen "rmons wymcisel-
la ajalla eunntoitta'
MsM.

NUuleat HERran«Nsana te Israelin
lapstt: sillä HErrallaon syy nijtä nuhdella/
jotca Maasa asu-
wat. lSentähden ettei
Ma ole totuutta etkä
rnckautta/ etkä Juma-
lan sana olemansa.
lMttaptlcka/walhe/
murha/ warcaus ja
huoruus owat waltan
sMtt/jayxiwerewica
lapahtu toisen jälten.
Oentähden pitämää-,
<»»!,<,!, surktan ole«,
Mn/jacMi/jotcasij

Hsses.
! na asuwat/ pitä häwt-
. tettamän: Ia medzan
pedot/ia linnut taiwan
alla/jacalatmerespi«

-tä huckandnman.
> 4 Ei. saa kengän nuh«

° della eikä rangaista ke«
'tan: sillä sinun Cans«>sas on ntjncutn Pap«
lpeinranqaisia.
°5 ScntHden sinUn pi-
lapäiwällälanaean/ja

yöllä/näin
t minä tahdon äitis htl«,
> litä.z 5 Minun lsanssan öN
- turmeldu/eikä tahdo»
.oppia. Että sinä hyl-

- jäisitlualansanat/tah
- dö minä myös sinil hyl-

° jätä/ ellei stnun pidH
enäminunPapvinole
man. Ia sinä unohdat
sinun lumalas lain/

> sentähb>:n minä myös
> unohdan sinungin la«
> Psts.

heieä o/
- sitä enämmtn he teke-
iwätsyndiä
i sian/ sentähden teen
minä heidän cunnians
häpiäri.

He syöwat w tmn
»Canssan syndiuhrta/

> ja heidän
i syndlans.

, 9 Canssalle pitä tchn«
cuin Pareillekin tapat)
tuman: Mminä tah,

l l don



«4l Prophet<»
don heidän pahat tecös
<dziä/ ja costan heille!
«ijncutn he ansomnct
«wat.
»o Nijn ettähesyöwZt
ja eitulerawituri/hete

fewäthuorutta/jaeihei
dän pidä lnenesi»!nän:
sillä he owat hyljännet
HErran/ja et totellet
händä.
,i Huoruus/ wijna ja
juomahullurisattawat
il Minun Canssantuc
kipuulda/ja hane» sau-
wansksaarna hänelle:
sillä huorude hengi wi-
«ttcleheitä/ nynettähe
teit huormlunmlatäs
wastan.
i;Nuorten cuckxloilla
he ulMwat/ ja»,orkiu-
Ma he smdzuttawat /
tamein alla/haapam/
jnsaarnein alla/että ne
ädawat suloisenmarjo.
Senlähdentulewat tei-
dän tyttär? portoirt/ ia
tetde morsiäcne huortzi.
i4)olae minä tahdo eila
«osta teidän tyttären ja
morsiamen häwäistän
ja hnoraxi tulemat.
Että tekln toistaluma-
lalapalwelettahuorain
cansa/ jauhratte ilkein
porttotuicanstusillahu!
lu edzt hzawoja!'
if Israel/ jos sinä eui-
tengin tahdot huorin!
<eh»a/«iin älkönlnda

j sencahde wialltstfi „?,

e!co.HlkätmengoGG
tltjn/jaälkättu!",
BethAwenin/jaH!,i

! wannoeo : nijn !»>!>e cuin HErra elä >,

tl6Sillälsra<lf!jlich
:cuinkljliwäinenle!B,
tNijnHErraon ««

tcaidzewaheilä/cutnV
mäistä lammasta M

l rns paicas.
> 17Silla Ephratm U
t suostunut epäjumi
-Anna silläns olla,
t ißHepwat hettan«st
opumiseen M huo
lastenet/jaheldän

! damtehens iloidziml
pahainisten keholtufl!,,

»,o Tuulis pään p
°ta heldän sijwMc
sidottuna ajaman ?o-

'is/ ja heidän pitäi>i<
! pcmän!)eidän lumli
, palweluxestans.

s. L.uw.
,M>uull.lt MPcfi!
>ottacat waari/ MMl corwys sinäCu,
huone: sillä rau<
,pitä tulema teidän M
> len/ te joua Mizp>«

, paulan / ja lewitiim
! wereon Thadoris, U
rittänet otetta,
i Heteurastawat stngl
paijo/iamjlläwlettck'
»ätCanssa/ ««'



ftnt»l'dentule minti hei-
tä caickiarangaista.

Mlla minä tunnen
Ephraimin/ja cilstael
ole minun edestäni pet<!
tett!>/että Ephraim on
portto/ ja Israel saa»
stmnen.
jumaläs tpgö: sillälheil
lä on huoruden sydän/
jaeihetottele HErra,

5 Seutahden pita Is-
,'Mn coreus heidän
cafwoinS edes nöyry-
ttllämen/ ja Israel ia

mm pitä pahain
ecoins tähden lange-
man: ludanpitämy-
,s heidän cansans
.PiZelnan.

He edzitoät sijtte?
.ra carjoinens ja
bainens/waan ei

! pidä sijttefan
h,«!>ä löytämän.'

".lähän 0N idMs
He cadzowat HErran
ylvn ja synnyttämät
apsrä lapsia/sentähde

i mnös uden Cuun
sycmän heitä uhreines.
8 Msoittacal Basu-
mea Gideas/la/ soit-!
l<?eat torwe Ramasa/!

'hmttacatßechA'!
/ tuolla puolen

Ben lamtnjn. Sillä!ssphraiminpitärägai-
pqiwssMHlmll»

-la oleman/ josta minä
Israelin sucucundta u.

> sislitsest olen neuwonut

> MVdanWfowat nyncuin ra-
jain sijrtäiät / senmh
ocn tahdvn»minä nii-

l nun wihanl wuodatta
' heidän päällens nljll-

, cuin weden,
n Ephraim kärst wä-
kiwalda ja ahdistctau/

- joca hänelle oikein ta-
i pahtu: Sillä hän an-
ooi idzens ihmisten kä-
skyihin.
i! Minä olen Ephrai»
mille nljncui» coi? ja
luoä huöcllc widzaus.
iz Mutta cosca E-
ohraiiy tunsi sairau-
dens jaludahaawans
nyn Evhraim meni
Assnriaan/ jalähetti.,
larebm Euninga»
tygö. Waan ei ha»
woinut teitä cuitengan
autta/ eikä parata tet-
dan haawojan.
14 Sillä minä olen

Ephraimille ntjncuin
wanhalcjon/jaludan
huonelle nijncum nuo-
ri icjon. Mtnä/lnliiä
idzehettäraatelen ja>uc
nen pois / minä wicn
heidän pois/ /a Mcn-
gän heitä woi pelasta,

itt Msffä
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15 Minä' menen ja
palajan taas Meni /

sijhenasti cuin he syn-
dins tundcwat/j« mi-
nun caswoanieoziwät,
i Coscci heilit masto-
in käy/ nijn heitän
tä minua edzimän / jcsanoman: Tulcat ja
palaitcam HErran ty-
gö/ sillä han on mettä
repinyt/hän myös mei-
dän paranda.
z Hän on meitä lyö-
nyt/ hän myös
dän paranda. Hän te-

ke meitäeläwäri cahden
> päiwän perästä / col-
Mandenapäiwänähän
meitä wirgotta/ nijn
että me saamme elä
hänen edesäns.
z Niin me otam sijcä
waarin/ ja pyytelem /!
että me HErrun tiin-
eisiin : Sillä hän co-
ttta nhnciiin caunis
«murusco/ ja hän tule
meille nyncutn sade/
nijncui» wihmasade /

joca maan tuoreutta,
4 Cuinga/minä sinul-
le Ephraim hywä teen
tlzinga minä sinulle
luda hywä teen? sil-
lä se armo/ jonga mi-
nä teille .osotartt/ on
nijncuinamullmenpil-
wi/ ja nijncuin castc/
joca buomenltainwar-
hain lange.

/len minä heitä Pro«
-phctaincautta/ji lm«
° letan heitä minlln sun,
, ,>i sanoilla/ että sinu»
- Jumalan sanat ilnw
-^unduisit:
- 6 Sillä minulle Klp»

, armo ja ei uhri / lu>
- malan tundo tali
? polttouhri.
- 7 Multa he käyiM

sen lhton ylidze nhn»
- cuin Adam / jolla he
> capzownt minun!ylön.
- 8 Sillä Gilead »n

, Caupungi wäaryttäjl!
wcren wicoja täy täns,
y Papit owatjouck°°
inens nt/ncuin ryö-
warit/ jolca
wat ja murha»ol
Stchemiu tiellä: sillä
he ttkewät mitähe tch
towat.
>c> Minä näen
elin huonesa / jo«
minä cauhistun : sil<
lä Ephraim tekeliuö-

' rin/ ja Israel saastu!»
ta idzens.
n Mutta Juvallaon
wielä elon aica olem/cosca ' minäi minun
Canssani fangiuden
palautan,

7. Lucu
ltM>Hsca ininä Ist«'

tahdo»/
nun asten nähdanEpb»



raimin wäärys/ ja
Samarian pahuus /

«ljn että he sitä euäm-
nun epäjumalita pal-
welewat:
i Silla waicka he fe-
sienäns warasten / ja
ulcona ryöwälitten
<ansa rangaistan/ ei
he cuitengan hnomaid-
ze/ctlä minä otan wa-
tin caikesta heidänpa-
hudestans. Mutta mi-
nä näen kyllä heidän
menons/ jotahejoca-
paicas pitämät.
; He Nahuttawt>t En-
ninään pahudellans/
jo Päämiehet walhcl-
lons/ja owat caicki!
huorintekiät. i
4 Nyncuin padzi /,
jonga leipoja lämmit- j
tä/cosca hän on sot-,
cunut/ anda hän tai-,
tinan hapata janosta,i
5 Tänäpän on mei-
dän Cuningam juhla/,
ja Päämiehet lämbiä- j
wätwijnasta/ nijn hän,
cudzutapilcajattygönsl
< Sillä heidän sndä-
mens on palawa nyn-
euin padzi/ cosca he,
uhrawat ia Canssa,
wltttelcwät.Muttahei-,
dän leipojans maca
eattenyösen/japalaa-
«ulla tulen liekssä.He oivat wielä caickipa-
lWsst nynculn padzi,

i 7 Naicka heidcinDuo-
' marins syödän/jacaic-
ki heidän Cuninssans
langewat/ ei ole sijt-
tefän yhtäkän heisä /
jotca minua rucoile.

>8 Ephraim stcoitta
idzcns Canssoijn: E-
phrntm , on ' nijncuin
kyrsä / jota ei kengän
käännä.
y Waan muucalai-
set syömät hänen woi-
mans/jota eihäncui-
tengan tottele. Hän
on myös Harman car-
wan saanut/ ei hän
sijttekän sitä huole.
'c> Ia Israelin co-

rcus nöyrytetän hei-
dän silmäins edesa /

ei he sengän tähden
käännä jdzens heidän
HErrans Inmalans
tygö/ eikä hänestä pi-
dä lucuanäisa caikisa.
n Sillä Ephraim o»
ntjinuin hullu mettine/
jocaetmitän huöaidze/
toiMs hän aurcs huta
Egyptiä/jatoisinäshe
juoxewat Assurin.
ii Mutta että he nijn
siiic jatänne. juoxedele-
wat/ heitän minä minii
wcrckoni heide päälles/
jateman alas nijncuin
linuttaiwnalda.Minä
tahdon heitä rangaista/
-nyncuin heidän seura-
cnnisans saarnatan.
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i< Moi heitä/että he
minusta horjahtuwat
heidän täyty tunnel-
dua: sillä he owat mi-
nusta luopunetMlna
olisin heidekyllä päästö
nyt/ jolleihe olis wal-
heitä opettanet.
!4Nijn ei he myösmi-
nua huuda sydämestes
waan ulwowat heidän
luolisans.be eoconvu-
wat syömisin jajuomi'
sen tähden/ja owat mi-
nulle cowacorwaiset.
15 Minäopeta heitä ja
wahwistan/mutta pa-
hasti he minnakyttäwät
i6Hepalajawat/mutta
et oikein/ waan owat
ntincuin carsas joudzi.
Scntähdcn pitä heidän
PäämiestenS miecan
cautta langeman/ hei-dänuhcauxens pitä E- >
Zyptis naururi tulean.

8. Lucu.
VWulnßasuna/ja!
?sano:HäntulejoHer'
ran huoneylidzcn nyn l
l-uin Cotta. Että he 0°!
wat minun Moniric->
konet/ia owat minun
laistaniluopunet. Nijn
Mdän pitä minua
laman: sinä olet mi-
nun Jumalan/mels-
rael tunnemme sinuna
3 Israel hylkä hywän/l
sentähdmpttäwchoN-'

sen heitä waiwan»!
4He asettamat CuM
M jaei, tottele mtUz»
he panemat PäämiM
M ei minun pMssM
tietämän.
Lullastani ja hock»
ftans tekemät llepW
malita/ että he M>
nopiast häwiäisit.
5 Sinun wasictaMl
manahan Mä M 8
minun wihanonjMN
stunut/eise taida»!
wan olla/heitä plck»
6gaiseman.SMM
fiea ontullut Ismtz
jonga on seppä tehH
iaeitaldalumalackLentähden pitaN
manan wasican»ntehtämän:
? Silla hekylwit t»
le/ja heidän pltäM
tuulispään nijttäml'
Et heidän
oä, tuleman ylös/m
hedelmäns jauhoß
man:ja jos hänß
annais/nijnmuucck
set pitästn syömä»,
8 Israel tule syc»
japacanatpitäwW
nen saastaisna B««
y Että he juorit O
rln tygö/nyncumH
nyt Hmvt.
inEphralm lahjoi»
castattans/M anlost
lanoillewcrö, M««

cocon heidän paW



HoseO. it4?
-

—„ , >,» >, ~»,, —,

heidänvita Cuningaan
jaPäämlehepian suut-
lumli-SillaEphraimö
tehnyt mondaAltarita

eitä myös Marit hä-
nelle syiilxi luettaman
il Walcka minä paljo
heille minun laistmi
kirjoitan/ntjn he luke-
mat sen cuilenginmuu-
ealalsexi ovixt.
i; Että he nyt paljo
vhr«wat/ja liha tuo-,
wat edes/ja syöwät/
niln ei secuitenganole.
HErralle otollinen.'
Multahan tahto mui-
sta heidän pahudens/
jaheidän syndinscdziä/
jotcaEgyptiinheitansl
läändäwat. !
14 Israel unholta luo-!
jans ia rakendaKircko.;
Ia luda tefe myos l
monda wahwa Cau-.
pungita/ mutta minä,
lasientule» hänen Cau 1
punqeihins/joca hänen,
huonens poltamän pitä!

9. Lucu. l
sinua mrwtta <

I- <
stael/ eikä öyckämän >
nijncuin Canssat.«Silläsinun jumalan'
palweluxeson huoruus <Mlumalataswastä/'
iollasporton palckaed-'
zit/että caickt aitat jn-<

Mätäytetaifin.Sen-!

tähden ei pidä aitat el"
ka sinua elät-
tämän/M wynan päi-
väsin ulle menestymän.',
z Ia ei heidän pidä o->
leman HErran maal-
la/ mutta Ephraimln
pitä jällens menemän
Egyptijn/iapttäAssy-
rtas saastaisista syö-i
män. losa et tait«i
HErraKewijnastajuo-
mauhrtatehdä/eli mu»
ta tehdä hänen miclens
nontexi.Heidän uhrinspttä ole»
mannymnin murhelli"sen leipä/jostaeaicki sa<l
stuwat jotcasitäSillä heidän leipcms pl
tä heidän idze syömän/
ia ei sitä pidä HErran
huonesen wie tämän.
; Mitä te silloin tah-
dotta wnosicaunm jn
HErran i'«!hlapaiwänH<
5 tehdä? Endzo/heidän!
pitä raatelMa pakene-<
man/ Egyptipitähei-
dän cocoina»/i<!iMoph
pitä heidän hau-»
taman. Noculttiset pi<
tZ siellä caswnman/
iosa nyt heidän rackan
cpäimnalanshopislto-
wat/ ia orjantappurat
hndän maioisans.
7 Edzimtsen aica on
tullutja c ostamisen ai-
ca/jooga Israelin pitä»
kyllä tundeman.
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Prophetat twat tom-

Velit/ia hengelliset o-
wal mielipuolet / sinun
suurten pahain tecois
tähden / ja sen suuren
i<l cauhia» ep.a juma-
lan palweluxen tähden.
8 Wartiat Ephraimis
Pidit hettans hetken mi-
pun lunmalani tygs/
mutta nyt he owatPro-
lphetat> jotta hänelle
paulan caikjlla hänenteilläns panemat/ sillä
«voimallisella epäjyma
lan paltvelurella / hei-tzänlumalays hUonesa
y He käywät
sywästi iaowat turmel
lut/ nyncuin Gibean
aikana/ sentähhen pitä
hänen heidän pahat te-
«ons muistaman/ja hej
tän syndius tzdzimän,
iMlnälsysmlsra-

cyrwesa nijn
culn wtjnawarjat/ ja
näin teidanlsännijn-
lpin ficnnapuus utis
Reunat, Mutta he
menit Baal Pee-
rin tygo/ja lupaisit heihäns sille häpiälisellen
epäjumalalle/ ja tulit
nhn julmchi cuin hei-
dän racastajansiin.
»iSentähden pitä E-
phrnlmin cunnian len-
bämän pois nijncuin
lindu/.ntzn ettei heidän

- pidäHnnyttaman. elfj
candamä eli siittämay
~! Ia chkähe wlelälss,

! psians caswataisit/nil„
, minä tahdonmitengln
heidän lapsitto mchtehdä / ettei heidän!pidä ensinqän CoM
oleman: Wot HM/cosca minä myös hel,
stä luosvun.

!i;Ephra<m/jongami<
znänäen/on istutltty
> ja caunis nyncuin T>!«i rus/mutta hänen täy-
ty nyt snfmajalle l«,

anoa
, i4HERra anna heill«
imutta mitäs tahdotHell,
,le anda? anna heillei hedelmatöin cohtu j<<
mahotnysät,

i 15Catcfi heidän pchm
denstapahtuGilgallis/
sieyä minä heitä wllM
ja minä ajan heidäss
pois minun huon,efia,

l ni/ heidän pahan me,
nons tähhen. Engil
heille sillenosotaracko-
utta: sillä eatckl hel<
dän Päämiehens oMr langennet pois.

>si6 Ephraim on löyty/
hänen juurens owol
cutwettunet/etteinesil,
len taida hedelmätäc«n
da. Ia waicka he wie«
lä candaisit/ nyn minä
tahdon cuiMgin st«

tha-



' shminn hedelmän hei-
! danruumisans luolet-
ta.Minunlumalanon
heitäwä heidän pois/
ettei he händä euullet ja
heidän pitä pacanain
seas cr»risä wacldam<;,

on tullut!
Mhäwinmxi/sencal-!tameonmröshänehe- >
bedslmans.la nyn pal!
jocuin hänellä hedelmä j,
taon/ nyn monda'
hän myös tekeMarica.»
Syna josa maa pa««
rason/sijhenheraken-!!
viiwat t
»Heidän
ettu/ja he löytämät hei l
dan syndins: muttaf
heidän Altarinsjistettaman/jaheidänf
tirckons häwitettämän l
zEilloin pitä heidän sa c
noman: ei meillä Ln» y
«ingasta ole/silla en Me d
«le HErra peljäunet/ a
mutta sen Cunlngss pi- o
täismeitä auttamanko
<He wannowat turhan t<
j<ltekewätlljton/jasen»g
taldainen neuwo wihot d
ta nyncuin myrkylli-,
nen ruoho caitis wa-s<
Zois kedolla. n
5 Samarian asujamet s<
cocowatheitänswasicäc,

Beth Awenis: sil h,
la hänen Canssans on'c<
panmnt hänjn läh-

tens/joca hHien Cama
rins owat tottunet rie«
muidzemnn hänen cun.
'nians puolesta: Mcihänöwielyheildäpois
6lasewasickaonwie<
ty Assi)rjaan larebi»Cuningan lahjari: ny»
pitämyös Ephraimi»
haptälla oleman/ja Is-
raelin pltä häpiällistst
käymän hänen aiwoitll
rens cansa'/SilläSamarlnCu»
ningas örauweilt ny»
cuin waaxiwede pällä.
8 Awenin tuckulat
wat Pyhityt pois/iotllai
Israel on syndiä
Öhdacket ja oriantap» !
purat caswawat heida»
Marillans/ ja heidän j
pila sanoma: tewuoret
peitäkät meitä/ia mäet
caatucat meidänpälle.
y Israel sinä olet syn»
diätehnythamastGibei?
ajasta/siihen myös he
owatjäänet.Muttast»
caldatnensot>Vculnni,
täpahoia ihmisia wastz
i>ä heitä käsittämän, t',c>Waänminäranga 'sen heidä minun miele»
llijälken/niinettäcans
'atpitä heidän ylidzens
ocondumä/coscamtnc» !
»eitärangatsenhejdä»!
ahden syndins tähde» <
lv 'lEph^l



n Ephrmm onwafic-ka/joca on tottunut rihtä tappaman/ ja nijn
minäkin tahdon käydä
hänen cauiiin cau-
lans päällä. Minäa-
jan Ephrciimi/jludan
pitä Zyndämän ja Ia»
cobin teillä äiestämän,
12 Scntähden kylwä-
kät wanhurstautta/njt°
Mit rackauttaja fyn-
hakät toisin/ että nyt
on aica HErra edzta /

fijhenastt cuin hän tu-
le/ ja sata teillewan-
hurscauden.
iz Silla te fynnette,
jumalattomntta/janij
iätte pahoja tecoia ia
syötte walhc hedelmitä,

, Että smä turmat sinus
sinun omaan menos/
jasinun moneen San-
garys n«n pitä mete-
li nouseman sinun

' Canssas seas.
, 14 Nljn että caicki si-
nun linnas pitä hä-
»vtttttämän / nnncuin
Palman cadotli Arbe-

' lin huouen sodgii atca-
«a/ ja äiti ptta lapst-
nens mpctaman.

.15 Niw ptta tctllen-
gin Beth Elis tapah-
tuman/ teidän suuren
pahudenne tähden/et-
tä Israelin Cuningas >
pitä amulla
lyötämän maahan. '

11. Lucu.
lsrael nm,

?HMI oli/ pidin mi.
nä hänen rackana/j«
cudzuin Egypttst mi-
nun pokani.
! Mutta cosia HZ»
nyt cudzutan/ntjn h,käändywät pois / j«
uhmwat Vaalimille/
jasuidzuttawatcuwille,
j Minä ytin Ephroi.
min käsiwarrefta j«
talutin hända / waon
nyt he owat minun
«punt unohtanet.

, 4 Minä annoin hel,
' bän wetä ihmisen ije>
siä/ja käydä rackaui,,
ohjilk/ia minä aulin
heitä/ otin tken heidm
caulastans ja annoin
heille elatuxen/ettei he
oiispalainetEZyptiD,
5 Waan nyt onWr
tullut heidän CuninDxens: ei hetlih»
do palatta.
6 Eeutähde pitämillä
tuleman heidän Em°
puuains päälle/ja piti
heidän salpans temmo»
man ylös ja syömän ne
heide äiwolluxesl«M
? Minun Canssann>ä>
jy Mndymäst minm
puoleeni/ ehfa c:ung«

heillesaarnataMnft
eikengän hangichc»
leman. , ,«Mi
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Hosta. 25,
minun pitä si-

nusta tekemän Eph-!
raim? Narjelengo^
..ilnä sinua Israel ?lä
Pidäistö minun sinul- oi!
K tekemän nyncuin A-
d.imalle/ja asettaman r
sinun nijnluin Zeboi- ze,
min? itc
9 Multa minun sy- ps
Vämelläni on loinen pel
mieli/ minun laiipiu- w<
den on ylön palama : mi
Ctten minä tee minun to!
hirmuisen wihani jäl° m«
ke»/enga palaja Eph- 2,
ralmi cadottaman: sil° H

raetin huoiiesa. wäärc
ljummlan palwelus.

pitäwie,
la linni Jumalasta/i»
oikian pyhän luma<
lan palweluren,
7 Ephraim ruockl ld« 1zens tuulella ia samo
itä tuulen perän/ ja
palwelä jocapälwä e-1
päjumalita/ja
wahinqota. He teke-
mät Assurin kansa ltj<
ton/ja miewatßalsa»!
miia Eqyptiin
i Sentähdcn warjele
HCrra ludan/ ia cd--

!« mmä olen Jumala zilacobi häiicn menös
Nen ihminen/ ja olen jälfen/ia costa hanel-'Pyhä teidän lesiellän/ lechänenansionsjälken.
encmtenganminätih-
dv w'ia Caupungyn.

datetau/ja hän on kil-
juna nyncuin lejoni.
Ia cosca hänkilju/njn
<«e pMstywät/ jotta
lannes.i oiuat.
ii Ia ne Egyptismy-
öspchastywatnyncuin
llndu/ ja ne AssurinMiasta nyncuin met-
tm!n/ja minä tahdonhcla Mens asetta hei-huoneWs/ sanoHErra.

f2. Lucu. ,
U Mraimis on jo-!

walhe,
ln«nui» »vastan/ja M

1 Häno»äiclnsli>hdu-!
sta polkenut alas hä<
nen Meljens/ ia taitel-
la woimallans luma->
lan iänsä taistellut.
4 Hän paineli Myös'
Engelin cansajatvoit,
ti: Sillä haii M ja
rucoili hanba/Bech G<!lis löysi hau hänen/ta!siellähän on puhunut
meivän cnnsam.,s'MuttasiHErraon
Jumala Zebaoch /

»HENra on hänenuimens.
6NjnkaänänytsinMs
sinimlumalas tygö/ce'
lauptus ia oikeus ia tur
wa:al«ti sinullimalas.

7 Mut<



«?« ProphetH
? Mutta eauppamie-
hellä on wäära waaca
lädesjapeltämieleläns

sano: minä olenricas/
minulla on kyllä/jaei
yhdäsäkan minun työ-
sänilöytä pahateco/
joca syndi olis.
9 Mutta minä olen
stnunlumalaehamast
Egyptmi maasta/joca
sinun anda wielä ma-
joisa asua/ ntjncuin
juhlina taphatu.
i° Ia puhun Pro-
fhelaille/ olen myös se
jol« nyn monet ennu»
sturet annan/ ja Pro-
phetain cautta juli-
stan/cuca mmäolen., stan/cuca minä olen.

sli.Slllä Gileadis on
, epäjumalan palwelus/

ja Gilgalis he uhra-
l wat härkiä huckan/ ja
l heillä on ncjn monda
lMarita/ cuin cuhi-

! loita on pellolla.
,l Jacobin täyty Sy-

dänmaahan paeta/ja
j Israelin täylypalwel-

i lawaimö tähden/wai-
! mon tähden tosin täyty
hänen coita.
,z Mutta,sijtte lwet
HErra Isaelin
lista Prophetan caut-«
ta/ jaandoi sen Pro-,
phetcin lautta Honda,
norjalta.
»-WaanEOraknwl»

hoitta hänen cp> '
jumalittens
tähden pitä
rens tuleman HMpäällens/ ja he.!»,
HErranS on costWheidän yilckans.

iz.Lucu.
corgoleO

nhln hän hirmuisesi
petti/ja tekt sijtte sp
dlä Vaalimin eaut!«/iastncauttasmmM
l Mutta nyt he pch .
enäminsyndiätck»/!
jawalawat
piast/nyncuinhet»
watajatella/jnimlM
epäjumalit/jotcacM!
cuitengin sepän tcM
wat: josta he saa»wat/jajoca tahto nijll
wasickain! suuta M/.

' sen pitä ihmisiä v
;Ne saawat anr
iasencaste jocau>»
hin lange. Ia ny!««
acanat jotca puhoAi
,pois luwasta/ja np'
,cuin sawutotoisio.i 4 Mutta minä
uun MrraslumM

!Egyptin maasta
sinsinlin,pidais»M

jJumalala
patdzi minua/e,-
tän wapahtajata/M
'minua ainoata.

Minä surin tos,»'



»iunHtee eorwesa /hänen syndins owat
li„ä carckiasa maasa. !salalut ?

d H uita että he owat! 13 Sillä hänelle pita
ttwuut/jn tyllänssaa,!tipu tapahtumannrjn-
«et/nijn heidän sydä» cuin wastoinolewaisel-
wcn,' paisui/ jasentäh<-lle: sillä hän on tyhmä
dm minun unohtawat.!lapsi. Ia sen aja»

ia myös lahdon!pitä tuleman/ etteihei-
-olla heidän cohtans
nijncuin lejoni/jaläh-

eltä wätzyänljn-
Pardt «iellä.

Mä tahdon heitä

dän pidä taitama»
kärsiä heidän lastenns
surkiutta.
14 Mutta mwa tah«
don heitä pWä h»l-

>chl>.ita nynlui» Car» wetist / jä wapaham
du jonga pojat owat cuolemnst. Cuolema/
otetut pois. Ia tah- minä tahdon olla si-
don rewäistä heidän nulle mytcky/
paatunen sydäwensric ti / minä tahdon ol-
ki /ja tahdon heidän la sinulle surma,
siellä syödä / nijmuin tf Cuitengin on st,
lejon repi pedot ricki. lohdutus minlin sil-!
9 Ismel/sinä wiet si mäinni edest pellet,
uusonnettöuten/waanty : sillä hänen pi«,ty: sillä hänen pi«

tä wciihella
hedelmatä tekemän. '

16 Itätuulen pitä
sinun terweydes on mi-
nus ainoas.
io Cusa on sinun Cu-
»niizas ? joca sinua tuleman corwesta j<l
taidms auttc, catkis si- häm
nunCaupungeisas?ja tum
sinunDuomaris joista tens
sinä sanoit: anna mi-pitä
nulle Clinlngas jakein
Paömichlä. tawa
ii Minä toisin auno-1 i
insinulleCuninganmt-tiaxt
nm wihnsani/ ja otan hänsen sinuldapois minun mala
htrmuisndesani. w.iin
'! Ephraimi!» pahate- tä m<coon sidoctu cocon/ ja

hänen caiwonscuiwch-
tuman/ ja hänen läh»

cuiwama»» / sen
ii- pila raateleman loic-
jakein callimmatcKlutja

tawar^t.
i Samaria pitä a««
tiaxt tuleman: sillä!
han on hänen Iu«
malallens cowacor«
wainen : heidän pi-
tä mt«allalangem«n/



»54- Arcwheta
Heidän pltci imecalla

' langeman/ ja heidän
nuoret lapsens paistat-'

tama» ricki/ja heidän'

rastat watmons pitä
! rewäistämäuricki»

sinnas si-
«malastygö; sillä sinä

«let langennut sinun
! pahain tecois tähdeiu
i Z ottajat teillen namät
! sanat/ ja käändäkat

! teidän HErrantygö ja
z'sonocat hänelle: anna
! meille caicki synnit an-

! I deri jatee meille hywä/
l!nijn me »ihramme si-
»>nullc meidän huuldemf mullit;
>4 Ei Assur meitä auta/

l ien me myös tahdo sillenKastua orhitten päälle/
»!«ngä sano enämbätä

käsialani tygö:
uma

lam / waau ana örwo-
-tdcn armolöytäsinu»
tykönäs.

! ; Nyn minä kaas olen-
parandawa heidän er«
hctyrcnS / mielelläni
minä hnta lacastan/
M silloin minä olen
laänoäwä heistä pois
minun wchani.
6 Minä tahdon Isra^j

, elllle olla nljncni! i»i
l ste/että hän cucoisi,
nijncutn lUckmnen /
ja hänen juures le-
wiäwat nyncunll ii<
banon.
? Iahänen o^>!
hajoman /

idze olls ilotu,!' .nijn<
cuin öljupli«/j' häiml
pitähajaman:<
llbanonin.
zla heidän

, stuman hänen wariis
ala/jajywlstä heitänlrawidzcman!/ja lm»!-

. staman ntjncuin wij,w
puu.lahänemmsim
pila ntjncuinZibanomi
wynan oleman.

, y Ephraim/poi
, jumalas canfa/ minä
tahdon cuulla ja jeh-
,datta. Minä tcht,i>«
, olla nijncuin wllmm-
, nen honga/ winusa pl«
itä sinun hedelmä
: tämäln
, laEuca on wijsas/ettZ
hän näitä ymmä
janopsa/ joca näi!«
huomaidzis? Eilla

' HErmn tiet owal «>

fiat/ )a wanhiiM
waeldawatnijUa/m!!l-

-taWdzetäymäri!!!!!»
sä langeiuat.

! Koppu.



Wropheta Uoel
i!s«simä<nen Lucu.

on stWAMHErran sa-
joca ta-

Joe-
lillePechuelinPojalle.

mjncutn julmalla lejo.
nilla.
7Hehäwitit minun wij
namäleni/ jaminun fi>
cunapuuni calwoit /

-2 Cuulcat wanhim-cuorit jaheititpois/et-
m«t/ja corwijn ottacat tä hänen orans walkia-
caicki maan afchamet/ na owat.
jos on teidänMtetdan z ParZu nijmuin ne-
Isäin aicana stncal-idzy/jocasätin pällens
daista tapahtunut. wetä hänen ylkäns täh-
i Sanocat sijtä teidän den.
'apjillen/ja andacat Sillä ruocauhri ja
eioän lasten sitä hei- juomauhri on pois
,än lapsillens sanoa/ja HErran hnoncst,,/ M
Mn lapset muille hei-dän jaltetulewaisillens.
4 Nimittäin/ mi-

PapitHErranp^we-
liat murehtimat.
ic> KeLot owat häwin»

tä mato jättä/ sitH hei- netja peioo on nuria/
näsirckasys/m,. mitä ctta jywat owat tur-
wnäcircka jattä/ sitä mellut.
sijwlcko syö /ja mi-ii Wijna on surkioja
ta sijwiclo jättä / sitä öliy walttta/peldomi«°
t«i
l Herakat juopunet ja ,a wcjnamäen miehetiliekat/ jaulwocat cai- parcuwat/nisutn la oh-li wijnan juomaritram tähden/ etteiwai-
nuoren wtznan täh-
den/ jocaon temmattu
pois teidän suustan,
6 Silla wäkewä Cans-

mosta ole mitän tulo. -

jaficunapuu/onlHoi
nut/Granatipuu/ pal-sa mene ylös minun mupuu/omenapuu/ jl»

Mani päälle/ joca on caicki kedon puut owatlurematoin/jolla owat cuiweltuet: sillä ihmistsh>i>nbat ntjncuin lejo» nemuonftMuderitul?nilla/ja syömahambot l«t.' Sen



lfs Prophetcl
iz Sonnustacat teitan
ijawalittacat te Papit/
parcucattealtarinpal»
lveliat/mengäl Tem-
plijn/ia lewätkät te Ju-
malanpalweliatsakeis
yltyöta: silläruocauhri
ja juomauhrt on pois
teioänlumalanne huo
nesta.
,4 Pyhittäkat paasto/
cudzucat seuracunda
cocon/ia cootcat »van-
himmat ja/caickt maa-

! cunnan asuwaiset tei-
dän HCrran Jumalan

/ huutacat
! HErran tygö:
ifWoi/woi sitä päiwä:

,- MäHErran päiwäon
! juuri lasnä/ja tule nijn
tuincadotusCaickiwal
»ialda.
i6Silloinruoeaoletan
pois meidän silmaiw
<dest/jameidän luma-
lam huonesta ilo jarie-
mu.
,7 Iywät mätanit
maas/ ohrasalwoto-
«vattyhjänä jarijhet o-
»vat langennet: sillä elo
on turmeldu.
io Woi cuinga carja
huoca/ja
muwat: ettei heillä ole
laiduinda/ ja laumat
nöändywät.

huudan/ että culo
poltanutkedot warpeis

lia lteckt oncalcki puut
/wainiois syt»)ttanyl.
< Medzän eläimet myös
° sinua huutamat/ eltä
- wesiojat culwannet o-
!wat/jaettäculoonp»l
t tanut kedot warpeis.

j

Vasun»
, Zionis / huu°
talatnnnu pyhän wuo°

pällä/wapiscot
caicki maanasuwaiset!

° l Sillä HErran v«l>l Sillä HErran päi«
wä tule/ja on lasti
Pimiä paiwä /syngiä
päiwä/silmuinen päl«
wäja utuinen päiwä.
Nijncuin amuruscoid»zens lewittä wuorten
ylidze/nimittäin suu-
ri ia wäkewä Eansso/
jongacaltaista ei A
näns ole ollut / elli
aitan.
z Hänen edelläns lay
tähtetöin tuli/ja hänen
jälisanspalawa liecki.
Maa on hänen edesäne
nyncuin trydiman /

mutta hänen iälisäns
nijneuin autiaerjma«/
iaei pidä kengän pää-
semän hänelda pois.
< Hänen hahmons o»
nijmuin orthit/ la he



huorilla nt)ncuinrat->!
tatkituisit/nyncuinliec!
ltcyrsiskihisis/jantzn-.
uiinwäkewäCanssalo-,
ca sotaan on han-i
gittu. ,
ö Canssat pita händä,
hämmästymän/, että,
colckt caswot tulewati
nKnwalkexi cutnsawl-<
aM. )
7 He juoxewatnycuin,
«liat/ ja carcajawat,
muurein ylidzenynculn>
sttamiehet / ja lukin
fty cohdastaus edes/ ja
ei wijwytä heitöns.
8 El estä kengän toistäs
lpaon cukin matcusta
yseluresans/jacoscahe
tungewot ia sisälle lan-
gewat/ nijn et heitä haa
lroitcta.
9 He ajclewal ymbä»
rlns Eaupungis/ ia
muurein päällä juo-
rewat/ja fypewat huo-
misin/ jatulewatacku-
n«fta sisälle nijncuin
waras,
l° Hänen edesäns wa-
plsemaa/taiwas ma-
rise/Auringo ja Cuu
Plmemwät ja tähdetpelttäwät walkeudes
nEtlläHErraonpa-
«ewa jylinäns hänen
MMens edellä: sillähänen sotawäkens on
ftngen suuri ja wate-

wä/ incucawoi händä
kärsiä? Sillä HErranpäiwä on suuri jasan»gm hirmuinen/cuca si-tä woi kärsiä?
ra: köändäkät tettän
caickest sydämestä»mi<
n»n tygöni/ paastolla/
itcullajamurhella:let«
cotcat teidän sydämen
!ja ei teidän waatteitan/
!>a palattcat tetdänHEl
ron Jumalanne tygö:,
sillä hän on armolli«
....., ~^,lt«<^!nen/laupks/kärsiwäi
nen/ ia suuresta hywy-
destä/jacatupianran-
gaistustans/euca tietä?
4 Vielä hän nytkin

meitä armsshla/jaran
gistures jälken armönS
osotto / ruocauhriin la
juomachnintetdänlu-
malallen.
isSoittacatßasunal,

pa-
asto/ cuczuwat seura-
cunda cocon / coötcat
Canssa/ pyhittäkät yh-
tens/yhten cudzutut wn
hlmat/yhtesaatacat nuo
rucatsetjaimewäiseset»
16 Ylkä tähtckän cam-
miostans/ ja mersun
maeaus huonesians.
17 Papit HERRa»
palweliat / itkekätesi«
huonen jaMarin wa.
lilla/ja sanocat: or.

mah
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mahoa HErra sinun,
Ccmssas/ ja älä laske
sinun pericundas pilc-
tan/nijn ettei Manat
saiswaldaheidän pääl
lens.
,8 MiM sallit sanoa
Canssckn seas? cusa on
nyt heidän lumalans?
NynHErralla on ole-,
wa kijwaus maastans/,
i« hän armahta Cans-,
sans.
iy Ia HErra wasta/«
jasanoCanssallens:cad,
zo / minä lähetin teille,
jywia/wijua

runsast/että< teillä piti!
nijstä kyllä oleman.la j
<n minä salliteitä sillen,
hapiään tulla pgcanain <secaan. ,
20 Ia tahdonsen teildä,
pohjaisest cauwasaja
pois carkian ja häwi-
tettW maahan/ nimit- j
tain/hänen caswons,
mer?n päin/ ja hänen,
loppuns alimmaisen!
merenpuolen. /. ,
zi Hänen pitä msta°j
nemän ja haiseman:,
sillä hän on suuria teh- -
nyt. Hlä pelkäsin»,
maa/ waan paremmin,
iloidze ja ole turwas : j
sillä HEnataita myös,
suuriatehdä. Mätpel-j
Mö te pedot kedolla:,
sillä asumiset lorwes j
pkawiherjodze«än/ja

lipuul pita hedelniN
candaman/ftcunopW
ja wtjnapuitt pitähl-
lä hedelmöidzcmän,

lionin
jarims

M teidän HErroft»
Inmalasau/ jocatlill
>,nda waichurftlillw
opettajat/ja lafkeol,!
letlleamujaehtoftl»
nyncuin enuengln.
24 Että aitat tywistä/j<
cuurnat
nasta ja öljystä läpl
olisit. '

nlaminasaMnts
le jallens ne wuo»
jotta
näsircat/täit jnecki»
(Ma minun suuri
tawäkeniolit/ja,»
teidän secaan lähni»!
syönet olit.
!6 Että teillä-on hli
syötäwätä/jateylO
te teidän HEnan D
malan nime/jon!»
dän seasan on ih>«iu
tehnyt/ja ei mim'M
san pidä sillenhäpi»
tuleman.
!?Ia teidän pitM
märtämän/ elti >M
olen Israelin Kl»
jaettä minä olen M
HERran I»»'»»
jaei kengän muu/»
minun «anssan
sillenhäpiäänß'»"
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Z"l,i siM nuna tah-
donwuobntla minun

caiken lihan
päälle: ja teidän poi-
conjatyttärenptta en-
nustaman/teidän wan-
hi!!>ban pitä unia
miexuman/ ja teidän,
nuorucaise» pitä nä-
kyjä näkemän,
ly Ia niinä paiwina
tahdon minä minun
Hmgeni/ seka pokain
että pijcain päälle wuo
datta.
zoln tahdon anda ta-
pahtua tunnustähdet
«iwasaja maasa/ ni-
mittäin/ weren/ tulen
jasowlmsuidzun.
ziAurlngonpitä muu-
tuman pimiäxt / ja
Cunn weristri/ ennen-
lmnse suuli jahirmui-
nen HErran päiwä,
tule.
zl Ia on tapahtuwa/i
etläjocmncncutnlHEl!
lnnnime rucoile/ Hän >
tule auluari: sillä Zio-!
nlnwuorellajalrru- ,
ftlmis on wapaus ole-!
wa/ nijncuin HErra >
onluwannnt/ ja jaa-,
nytten tykönä / jotca >
HErrncubznwaon. l

3. Lucu.
M'M cadzo/fij-

la ajalla/ cosca minä
> ludan ja Jerusalemin

, sangiuxen palautan/
tahdon minä coota cai-

° ki pacanat.
Ia tahdon heitä wiedä

»alas losaphatin laxo-
> on/ja tahdon siellä hei-
dän cansans taistella/
minunCanssan ja mi-
nun perimiseni Israe-

, lin cahden/ jonga, he
i pacanatn secaan hajo-
tit/ja iagoit minu»
m«aniheillens/jaowat
minun Canssastant ar-
pa heittänet.
; Ia owat pojatruasta
andanet/ japycatwy- !
nasta juontt.

Mtta myös minun '
on teidän cansan / te !
Zorrist ja Zionist ia i
te caickiPhilisterelnra-
jat?waitaht>otta<,o t:
minun «ansani haastel-,

Ahajostehastelet-
ta minua / ntjn mi-
nä tahdon senäkift ja
pian costatetdM pään-
ne päälle.
;Te jotta oletta mi-,
nun yopiant ia rahani 1
ottanet/ia minuncau-'
«itcappaleni/ja
ne teidänkirckoin wicet
6 Ia myytte myösIu»
dan ia Jerusalemin
psct Grekeitle / heitä 1
eauwas heidän rajol-!
stans saattanen.
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7 Cadzo/ minä tah-
don heidän sieldä he-
ratta/ johonga te hei-dän myynet oletta/ja
dahdon sen costa
teidän pään päälle.
8 Ia tahdon myydä
jällens teidän poican
)a tyttären ludan la-
sten cautta/ ne pitä
heidän rickasen Arabi-
aan / caucatsen maan
Canssalle myymän:
silläHErra on puhuut.
9 lulistacat naitapa-
kanain seas pyhittäkat
sota/ herättäkät wäke-
wät/ Myfön edes ja
mengön ylös taicktso- >
tawaki.
Tehkat teiden wannot- >
fianna miecat/ ja tei-,
dän sirpcistänä feihat.
, l Ia joca heicko on sesanocan: minä olen

wäkewä. CootcaNteitän
<a tulcat tänne caicki
pacanat/ caicki ymbä-
rtstöldä/ jacootcattei-
tan: sielläon t HErra
sinun wäkewäs paista-
wa alas. Nostat pa-
canat ja «engät Jo- >
saphotin laroon: sillä,
minä tahdon siellä is-!
tua / M caicki paca-
nat duomitta / caicki
vmbäristöldä. Paistat- >
cant wtcahtella / sillä.
010 on kypsi /)

l<» astucar alas: sillä

cuurnat ownt tchD/ja cuurnat cuohuM:sillä hatdan pnIMG
on suuri.
14 Paljo Canssa p,<z
oleman ymbärilla j»,

xoja.
15 Aurlngo ja C«>l
pimenewät/ ja tHIM
pittawät walfeudene,
16 Ia HErra on Zl,
onista kiljuwa/ja «nlx,
cuulla anens lerust,
mist / että lalwm
jamaan pitäwaplje.
man.
1? Mutla HErra en
Canssansturwaolew»/
ja linna Israelin lap-
sille. Ia teidän pitä
tundeman/ että mm
HErra teidän Juma-
lan asun Ztonis nil-
nun Pyhällä wuoie!-
lani Silloin on I«'
rusalemi pyhäri tule-
wa/ ja ei pids fenw
gän muucalaisenkäy-
män sillen hänen l»>
Pidzens.
18 Sillä lajallo M
wuorel makiatawijno
tiuckuman / lja cuckn-
lat-rtesca wuotanM/
ja «aicki Juhan oj«t
pitä «vettä täynä
man. Ia lähde M
HErran huonest th'
män/ siitä pitä SO

min



Joel. «6l
,",7?virran wetyttä-

iy Man Egyptin pi-
ti «utiana oleman/ ja>
c,!>ml,t syngiäna eri-

stn wäaryden,
tähden/ cmn luoan
lopjille tehty on/ että
he »iättömän weren
heidän maasans wuo-
livlanet owat.

-22 Mutta ludaspt-
ta yancaickisest asutta

- man/ ja - lerusalemiS
lyancaickiseen aicaan.
ii Ia en minä anna
olla heidän lvertans
«ostamat: Ia HErr»
on asuwa Zionis.
prophetan Joelin

loppu.

Hropheta Nmos/
MHmä on se cuin

mc>,i«en seas Thecoas
°li/MlstaelistV-
sian ludanCuningan
njalla/ia lerobeamin
loarcn pojan Israe-
lin Ei!Ningan/z>.eahta
wuotta ennen maan jä-
nstytä. Ia sanoi:
HErc» on Z ionista
liljuwa / ja lerusale-
mist «nda hän änens
AM/ että paimenil-
le!, laiduin ntzn furki-
nna oleman,pita/ ja
Z.irmeli ylheldä cur-
!V,l!l'oN>
3 M»sano bErra:
colmm ja neljän Da-moscun wian tähden
«tahdo minä handälM/ että he Gilea°

itäisilläwarstoil-s«warstoit'

-4 Waan minä lähetät»
tulen Hasaelm huone-
Pallazit culuttaman.
5 Ia ricon Damastu
salwat/jahäwitänA-
wenin laxö asuwaiset/
ja sen joca waldiea pi-
tä siitä eaunista huone-
sta/nijn että Syrian
CanssapitäKirijnwie-
tämän/ sano bErra.
6Mäin sanobErra:"
colmen ja neljän Ga-
zan wian' tähden/ en
minä tahdo heitä sää-stä/että he! owatfan-gltut wielä fanginnet/
jaheidän Edomijn a»
7 Waan minä lahetcK
tulen Gazan muurijn/
joca heidän PallaciziS
pttä syömän.
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Ia tahdon Asoodin
-asujamet/ ja sen joca
waldicat pitä / Ascalo»-
nist la mi
nun tätcni on olewc,
Akronia wastan/ nijn
«ttäpitähuckuman mi-
tä Philisterclst jänyt
vn/sanoHErraluma
la.
9 Näin sano HCn-a:
colmen ia neljän Zorin
Caupungin wian täh-
den/ en tahdo minä hän
däsäästä/ eltä he owat
fangit edemmä Edo-
win maata ajannet/ic,
ei o,'« lnmstanet welje-
sicn litto. !
10 Naan minä tahdon«
tulen Zorin muurijn
lähettä/ ionga hänen»
Pallazins pita syömän >
iiNäms'wHE!ra:col- <
menin neliän Edomin j
Via» tähden /en tahdo !
minä hänbäsaäsia/et- l
ta hän o» weliänS mie<:
lalla wainonut/ ia hä- <
«en lapstns hncutta- j
nut/ia on ollut ainal
hänelle paha, wihoil-<
lanZ/ia on alati ha-i
nen hirnnnsudens nä° i
yltänyt.
il Waan minä lähe',
tän tulen Themanin !
päin/ionga pitäßaz ,
tanPallazit syömän. >
»z Nai» sano H<Am; <

> eoimenia neliäni
i monin lasten wiMH
den / en t.chdo'
heitä säästä/ette
wat wastomokHi
rickihacennccGllc«c
lewittäxens hcidH,, ,<

jojans.
Waan minä tz

tan tnlen R<W
! muurljn/ st pitä
! Pallnzins syömä»,
15 Nilncmn sod,i«!
na pargutan/ ia nh
cuin tuuli tule ll«t!
pään aienna: nijn!
tä Myös heidän Cu»
gans ia Päämich«
wictälnen pois ftnzi
tuna/ sano HErrn,
i Nain sano HCn«
colmen ia neIMM
bin wian tähden/»
tahdo minä heitä
siä/ että he owal L,
domin Cuningan lur
tuhwaxi polttanet.
l Waan minä Ml!
tulenMoal'i)nlählllc
sen pitä Kirjottzis P»!,
laztt syömän.
z Ia Moab pttä »

tcliscuoleman/p»
ia Vasunan hywi
Ia minä tahdon Nl,
>«artl, tcmmatta f«>,
hänelda/ja
nen Paamiehens t«fl
pa/ ynnä hänen !«»

sans/ sano HErr»,
' 3ill«
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3 M«'!>!!
V ,!>l'än luda» wian

Men/e» tahdo minä
sM/ että he cazowatj

~. lain ylön ia,
<i p,tänet hänen oi-

° leutmns/ ia andawat,
' hcidans walhella/ wie-,

« Mnota heidän Isäns,
! w'!t seurannet. z
~ 5 M«n minä tahdon,° ticknlndaan lähattä/,

sen pitä Jerusalemin,
Pollazir syömän. «
6 NHin sano HErra:,
colmen ia neliän Is-,
r<ckl« wian tähden/en <minätchdo säästä/että,
hc wanhurscatrnhaan/
in köyhät ttnga pa-i
u>in myynet owat.
He tallawat waiwai«
jicn >äät ialgoillails z
,' >ian/ia esinwätraa»,
leÄsta iocapaicas.' ,
7 Poiea 'ia Isamaca zyhden watmon eansa/,
i°l!a he minun pyhän
nimeni rijwawac. z

aidM Maun,
»Mnähe pito pitämät
pilsittiwntcnsta/ ia iuo,
mtwima heidän epä.
«nlilans huonesa sac<
orchoista. !^

> 3a minä olen cui-z

tmgin Amorerm
dän edestans cadoua-
nut/ ionga corkeuso-
li ntzneuin Cedretn/ia
oli nyn wäkewä cuin
tammet omat/ ia mi-
nä turmelin ylhälhä
hänehedelmäns/ ia hä-
nen iuurens alhalba.
io Minä olen se ioca
teitä Epyptin maalda
toin/ ia iohdatin teitä
corwesa neliäkymmen-
oa aiaftaica/ että teA«
morreretn maan o-
missille.
n Ia olen teidän lap-
sista» Prophetat he<rättänM/ia teidän nuo-
rucaisistan Nazareit:
eikö se niln ole/ te Is-
raelin lapstt/ sano
HErra Mutta te an-
noitte Nazarllle wyna
tuoda/ia Prophetai-
la te haasteilta/ sano-
den: ei teidän pidä
propheteraman.
iz Cadzo / minä tah-
don teidän seasan kiti«
nen tchddä / nyncutn
ratas kitise / ioca on
lyhteitä täynnä.
14 Että se ivanovia
on/ ei pidä pääsemän/
eikä wakewä mitän
woiman/ ia ei urho!-
llsen pidä woim<jn
henzms wapalM.

i5Z<
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l 5 Ia ei joudzimisten
pidä seisoman/ja joca
nopla on'juoxeman/ei!
pidä pääsemän/ja jot-
ca ajamat/ei pidä hen-gens waphtaman.
,6la joca wäkcwäinseas caickcin miehulli-
sin on/ sen pitä alastipakeneman sillä ajalla/
sano HErra.

3< H,uclt.
MVUulcatmila HEr

teille puhu tt
Israelin lapset/«imit-
täin/caickt pericunnat
jotcaminä olen «vienyt
vlos Egyptin maalda/
ja san»tn:
i Caikista sucucunni-l
sta maan päällä/ o-
len minä teidän aino-!
asianscorjaunut/sen-l
tähden tahdon minä'
möysteitä edzia/caikisa
teidän paheisa legot-i
sanne. >
; Maltlawatco caxi>
ynnä waelda/ ellei he
yhtäläisesi kestenänsole!
4 Kiliuco leijonmed-
zas/ cosea ei hänel-,
lä ruoca ole ? Parcu- >
co leionin penicka luo- >
lasans/ellei hän jot<»->
kin saanut ole ? <
5 Mennekö lindu pau-
laan maan päällä/'
cusa ei pyytäjälä.ole?!
bttaneco hän paulans

l maasta/ joca ei
i wielä saanut ole?
l!6 Soittaneco joc,G

et Canssa hämmäsi,
Ongomyss jotalmfl
chaCaupungls/Mii
HErra tee?

mala tee mitan / !!Z
hän ilmoitta sala»,?,,
hänen palweliohU
Prophetais.'
8 leion kilju/ cu«»ii
pM? HErra li,»
!a puhu/ cuca ei «,

phetera ?

9 lultstacal Afdch
Pallazeis/ ja sanoc»!,
cootcat/ teitän S,»
rian wuorella/ja«
zocat / cuinga s«<
wäarysjapelgonM,
cu siellä on.
,o Ei he oikeutta M
le/ sano HErra/w,'
hecocowai, tawarc
wäkiwallalla jaryG!,
miellä heidän Pall«-
zisans.
n Sentähden s«
HErra Jumalatta»maapyricetän/jaslll
paistatan alas si»
wallastas/ja sinunP
nes raadcllan.
« Näin sano HElli!
Nijncuin paimen fl>
lastia leionin suusta»
xi reittä eli com,»

» «O
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cappalm/ nijn myös
Maciin lapset pita
!e,nm«tuxi tuleman /

l°tca Samanas asu-
ia pitämät Cul-

maswuctcn/ia louckas
lehdon.
i; Euulcal ia todtsia-
coi Jacobin huone /

sano LErra Jumala!
KbacO.
14 Sillä silloin cofca
minä Israelin synnit^
edzin/ tahdon minä my
osßcthcliN Altarit cd-i
zia/ia sen Marin cul-!
mat taltta pois / että^
ne pitä langeman
Mahan.
,flat<choön tsslwihuo-,
nen ja suwihuonen
lNlwlM lyödä/ j<l El«>-
phandi» luiset huönet ipitä huckuman japaljo!
huoneita pitä häwia-
män/ sane HErra.

WUulcat tätä sana!
lchaivat leh-

mät/Ma Samarian
Kuorella olette/ja teet-
te löyhille niääryttä/
j«Murennatte waiwai-
!en/ ja sanotte teidän
HErröillen: tuos tän-
ne/anna Meidän juoda,
HErralumala on py-

cautta tvanno»
nuticadzo/scatcapitä
imemnn teidän pääl-

zlen/ että te temmatatt
i pois coucuilla/jateidän
' jälkentulewaisen wie-
dän pois culcun kongel»

idzccungtn pitä
teista menemän ulos
auckotncautta/jaHar-
monin heittämän pois/
Mno HErra.

llllcat tänneM-BrtliEltzn ja teh-
oat syndiä/jaGtsgalyn/
että te syndiä lisäisitte;
ja tuoc«tamutla teidän
i»hrinne/ja teidän fym-
Mnexenne colmande»
!näpäiwonä>
3 Ia suidziittacat ha«
patufest kutosuhrit/ j«
saarnattat wapaehddtt
uhrisi/ ja sijtästnocal:
sillä nij» ie sen mielel-
lä» pidätte/te Israelin
Jumala^öSentähdkN niinä my-
ös olen cM,Ca npun-
geis teille joutilntham-baianvanut/ialeiwäil
plwtlimtseu jocottzis
teidän paicöisan/ia ette
sijttekänkäändcmct tei«
tän minun tygöni/stf
NoHEna.^

> 7 Olen myös minä pi-
tänyt täildä Msfttencosca tvlelä colme Cuu-
catitta ölielönmcan/ja
minä annoin sata yhde
Caupungi» päälle/ ja

° M .. to--
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«öisen Caupungin pal-r
l« en andanulcan sata. l
Mhden pellon päälle c
latoi/ ja toinen
do/jongapäälle etsa-t
»anut/ cuiwetui. t
«Ia cari «li colme iCaupungita menit hh- l
ten Caupungyn saama <
wettajouda/ ja el hei
saanet heidän t.irwet» >
tans/ ia et te sijttekän>
käändänej teitän mi-
nun tygöni/sto HErra.
y Minä rangaistu tei-
lä poudalla janokipäil-
lä/jaruhöadetsöicaicki
Mitä teidän lrydimaa-
san/ wijnamaesän / fi.
cunapuisanja öljypui-
san caswoi : et te si>t-
tekän täandänet teitän l
minntygöni/säoHerra.'
l<? Minä lähetin ru<
ton teidän secaan/ntjn-!
tuinEgypttjn. lami
nä tapoin mi«Matei>'
dan nuoret miehemtt/
jaannoin teidän hewoi< ,sennc wledä pois fan-,
gina. Ia minään-,
noin haisun teidän
leirisän teidän sierckni-
hin mennä: et le sijt«
tetän käändänet teitän
minun tygönt/ sano
HERra.
ii Minä cultstin ylös
alaisin muutamat tei-
stä/ nijncuin lumalc
SolwMM ja Gom«r°

rän tukisti/
litta nijncuin liM,
otettu kekälä/ et lif,,tekäu käändanei
tän mlnun lygönl/si,
no HErra.
i» Sentähde» „

don minä sinulle,i«,
tehdä Israel, tztz
minä nyt näin siWle tehdä tahdon / Hmalmista ftzs fi>W

ja mene H,
malataswastan-V,
la eadzo/ hän
joca on tehnyt wi,z«
ja luonut luule,/j
ilmoitta ihmlselli»
ta hänen puhUnm,,
tä. Hän teke aiM
ston ja pimeydän/hl

maan cortexpäällä/ hänen nim<»
onHErralumaKZ,
baoth.

f. Lucu.
le Mhuonesiz «

tä sanoja/ slllä mli»
täyty tämän wM
weisun leisiä nost»,
i Neidzy Israel >langenut/nijnetteihi
woi nosta jällens/h!

l on tukistettu macho»
ja et kengän HÄ
au<a.

>z Silla näin st'
HErra Jumalal s,
hen ylpeen iia^P»
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n/jostw tuhatta kay»
: ulos/ xitä ainoa- >

sians sata jäämän: ja
jostaWwät ulöösata/
«itä kymmenen jää-
män IstMn hilonisa.
<

»- Sentahden sano
HTtra Israelin hu°°
il lle l edzikät minua/
!-,,,»te elätte.
, Hlkat BelhElilä eb'
M/ ja älkät tulco
Gilgalta päin / älkät
myös BetSebctt päin
nmlgö t Sillä Gilgal
plta wietämän fangit»
tuna pois/ ja BelhEl
tyhjäsi tuleman,
e Edzikät HErra nijn
te saatte elä/ ettei tuli
Josephin huoms n sy-
tyccltals/ joca culutta/
ota ei kengän saa stim-,
nntta B:thElis. ,
7 Te käännätte oikcu-,
ben Hoiruohost/ ja cu°,
ftsiatte maahan wan-
hulMVcn. Hän te°,
te olawajawtn tähde/!
joeapimeydest amun/,
ja päiiväst Pimiän yön,
tttt. Joca weoin me-,
?:s cudzu/ ja caata <
maan pyrin päälle /

hänen nimenS on
HEna.
y loca raaleluxett a-!
ftlla wäkctbän ylidze /

ja että taatelia uscal- <
wahiyan Eauplm-l

M Me MsM,

10 Mutta he wihawae
händä/jotaheitä julkisesi
nuhtele/ ja sitä he cau-
histuwat / )oca estein
opetta^
n Että le köyhä sori
tMe/ja otatte hänel-
da snilrel cusrmat jy-
wiä/ niin ci teidän pii
da nijsa huoneisti asu-
nan/ jolca te wilo/on<

kiwista rakendanello-
?e«a. Ia ei teidän
pidä sitä lvtjna W-
!«an/ jota tecäunei»
fa Oyncknäisa istut-
tanet
-! Silla minä teidatt
pahatteconna / joit-

ta paljo on/ ja
dän syndiN/jotca ra-
stat owat:te ahdistu
te wanhurscaita / /st
otatte wercn rahan /

waiwatfita myös duo-
miott edes sorratte
lzSentahdentäyty.ca»
walan silla «jallaw< i'
k«a: se onpahaa»,
'4 EdMt hywa ja ci
paha/että te eläisi
>lijnHErralualäZco«
«th on teidänc.',s,',
uin te ferscättatin.
isWihalcatpaha/ja ra
cafiacathywä/jaasttta
:at oikeuta portcisa/nlit
HEn-alnalalebnoch
onarmolline Josephin
tähteille.



Sentahden sano,
HErra/ se Jumala,
Zebaoch/ se HErra :<

jocaidzella'catulla pi-t
ta parcu oleman / ja:
jocaidzes eujas sanot- <
taman: woi/ woi': ja,
peldomies cudzutan l
murheseen parcuman/:
joca itke taita. j
17 Nijn myös jöcai- l
dzes wijnamäes pitä i
parcu oleman : sillä -
minä tahdon sinun»
cauttas waelda / sa-!
no HErr«i <
18 Woi nijta jotca,
HErrcm päiwä pytä-,
wä:/ silla mitäst hän,

? costa HErran i
päiwä on pimeys jaei,
wamus>
l? NtlncUiN jöcuiejo-
ni ja cohtais
Carhua: ja nijncuin
jocu tulis jongun huo-
nesen/ janoiaskätens
scincke / ja kärmäldö

.pistetäisin.
ia Silla HErran päi-
wä on pimlä jael mal-
tin olewa/ syngia j«!
n j'lke.
ii Minä wihan teidän
juhlapliwan / il» ind-
z.»n ylön/ en myös
malta haista teiiän
c0c0u,,,»».
i! )a waicka le
nulle uhraisitte polt-
louhrlaja ruocauhrta/

en mmci cmtcngml,-
ta nijtä otollisc)
ga cadzo teidän liho-
mitta kijtos uhrlan,
iz Wie pois sinun wir-
tes jyrinä: sillä en mi-
nä woi sinun Psalt».letckiäs cuulella.
14. Mutta oikeus Mjulistcttaman nn

ia
nijncuin wäkewä win»!
!5 Olcttaco te Ist>v
elin huoncsta minul-
le teurasnhriZ jaru»-
cauhrm tehnet neljä-
näkymmenenä wuote-
na corwesa? 3c c>u,
noilla täidän Molt-
chin majoja/ ta teidm
epäjunmlain cuwi«/>
teidän jumalssinnc!>>!,,
den/ jotca te idze lei!,
len tehnct olitta,
17 Nljn minä sijs «!!'

nan teidän tästä edm
>nä Damascua iVteiH
sano HErra/jocaJu-
malaZcbaoth eudzutt,

>!WVEe suruttomia
»Ä«?Zioms/ ia ,O

> jotca heitans Saw
, rmn wuoreen luotw

i wat/j»lfa heitäns ««-

ketnparahimmllip
canain stas tthi<wi>i/
ja Istaclii» huonch,
hallldzewat,

> 2 A«"
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! MiiZät Calenen
«.idzocat/ ia mengät
sieleä snhen suureen
.ncmathin Caupun-
alin/ ia sielda käyrät
Philistercin Gathipa-
in/ jotca parammat
waidacunnat owat ol-
let cuin nämät/ ia hei-
dän raittns owat suu-
remmat cuin teidän
rmanna.
; Te ijotca tuuletta
tcldan coucana oleman
pnhoista paicoista/ ja
«ina ajattelctta wäki-
wallaist waldacunda.
4 Ia macot Elephan-
dln luises wuotes/ ia
coreilätta teidän waat-
teillanna: tr syötte pa-
rahlmmat laumasta /

ja syötetyt wasicat car-
jan seasta.
5 Ia soitatte Psalta-
lilla/ia ajattelctta teille
lauluja nynculnDawld
6 Ia juotta wynan
maljoista/ia woitelet-
ta leitän Balsamilla.
Ia ette suure Jose.
phin wanhtngosta.

? Sentähden pita hei-dän nyt käymän nij-
den edellä/ jotca wie-
dan pois fangittuna /

ia öyckaritten tuhlauspitä lackaman.
BSil!chHErra HEr-ra on »vannonut fie«luns cautta/ sano

,HErra Jumala Zcba-
oth: Minä närkästyn
Jacobin coreutta / ia
wihan hänen Pallazt-
ans/ia tahdon senCau-
punginhyljätä/jalcaic'
ki cutn hänes on.
y Ia waickawtelakym-
menen miestäyhtehuo-
nesen jatsit / cuitengin

> pitä heidän cuoleman.
loEttäcllkinsetänsia

»enoins luut ottatis huo
inestaiasäoisnyllejotca»sen Camaris owat:

- wieläkö siellä enä on?
ja he wastawaw jo o-

-wat micki pois. Ia
»nijden pitä sanoman >:
- ole wait/silla ei he tay,
-tonet/ että HErran
/ nimi olis muistettu/, 4
-11 Sillä cadzo/ HEr-
ra on käfienyt lyödä

- suuriahuoneitä/ette hee aucon saisit/ ia pieniä
> huonetta/että he raot
'saisit.
-n Luca taita orhitencansa samota/ elthär-
> iillä calliotta kyndä?
sillä te muutlelettss oi-

-keuden saperl/iawan-
hurscauden hedelmän

- Coiruohoxi.'
iz Ia turwatte aiw«z turhaan asiaan /ia sa«
notte: engö me kyllä'

- woi meidän sarwillam-
-me?
> , Sm-
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, Sentähten eadzo/mi- >nä tahoonteidän pääl'.!

len/jotcals«clinhuo-l
nesta otetta / Canssanheratta/sano HErra
Jumala Zebaot /te,tä pitä siitä paicast
ahdistaman/ euin He,
mathijn mennen / ha»
man ojan asti corwes-

Luen.
HMin HErra lu,
<s!jVmala osoti mi-

l nulle nägyn/ja cadzo y-
fi seisoi joca ruohoma-
loja tett / juuri silloin
losca ruoho rupeis
pmcahtaman / silt°
tecuin Cuningas oli an
danutnijna.
2 Costa he nyn tah-
boit cajcki tulon syödä
maalda/sanoin minä:
Ach HErra Jumala o°
learmollinen/ eucatoh
lolabobltaasautta?
sillä hänon tpsin san'
gennhuono.
z Nj y HErra catul si»
ta/ at sanoi:ei sen pidä

t lapah «man.
HErra Jumala e-

sotti minulle uägyn/
jacadzo / HErras Ju-
mala cudzui tulen

.
gaiseman/ joca ptirast-

> ren sywyden syöm suw
j« se söi MlMan/,san, «-

5 Nljn minä sänchl!Al> HErra lumch,
lacka/cuca tahto I«ch<
bi taas autta? sillähi,
,on tosin sangen Hu,,
AO.
6 Nijn HErra «A
myös sitä, Ia HEn,
Jumalala sanoi: <l
stngän pidä tapssht,!,
man.
yMuttahänosoltlnil.
nulle tämän nägy»/ j«

HErra siisti
muurin pöllä/ M

° mittanuoralla witW
° ylt/ja hän pitl sen M,

' tanuoran lädesäns.
8 Ia HErra sanoi n>l>

° nulle: Mitäs näet H<'mos? minä snnoui!
mittaunoran. HEi<s

sanot
.Cadzo/ minä lalMn''w«tä mittanuoran!!,!
' stelle minun CmssMi
>lsraeli/ja«nkäysck»
' händä ohidze.
'yWaanlsaachinW
teudetpttäautiaritck-

: man/ja Israelin lll',
'cotpitähäwitettämä!!/
ia minä tahdon nosn

'miecan lerobeami»
huonetta wasian.
lvNijnßethElinPo^
pt Amazia lähetti P

' raelt» Cuningä tyg»<
sanoden am»s tele l«-

finu» N><W



Israelin l)uonesa/eipa
maatan woi hänen sa-
nojanskärsiä,
ii Silla näin Amos
stno:lerobeamintäy.
ly miccalla cuolla/ ia
Israelin pitä wietä-
man fangittuna pois
maastans.
il Ia Amazia sanot
Amoxelle: sinäNäkta/
mene pois japatenelu
dan maalle/ ja elättä
sinus siellä/a prophete-
ra siellä:
islaÄäßethElis sil-
len Prophetera: silläse on Cuningan lircko!
ja walducunna» huo» <
ne.
,4 Amos wasials/ ja>
sanoi Amazialle: enlminä ole
gä jongun Ptophetan >

carjanpaimen/ja wil«l
lificunatn hakia. l
15 Mutta HErra otti i
minuncarjasta/ja
noiminulle: mene / ja tprophetera minuncanf csanlsraeltwastan.
16 Nljn cnule siis l
HEeran sana. Si« >
na sanot: älä Prophe-r«ra Israeli wastan/l
mapuhu Isaachinhuo",
«tta wastan. c
»7 Sentähden sano»HErra näin: finnn h

»emandäs pitä Cau»
-pungis ralseattaman
ia sinun votcas ta tyt.

'tarespttamiecallalan.
geman/ia sinun peldospitä nuoralla jaetta»
man. Munaidze si.nun pttä saaststisesi,maasa «uoleman/ j«
Isaraelin pitä ajella»
man pois hänen maa»
sta«s.

S.Lucu.
Jumal" <

VMosottiminulle nä»!
gyn/jacabzo siiellä oli
Corisuwitulo.
t Ia hän sanoi:mitäs
näetAmos? minäwa«
statsin:Eorinsuwitulo.
NynHErra sanoi mi»,
nulle: minun Eanssan
Israelin loppuon tul»
lut/en minä tahdohän»
da mennä sillen ohio»
zen.
j lasinäpäiwänäpt»
täweisut Templis it»
cuxikändymän/ san»
HCrra: Mondacuo»!
lima ruumista pltH
mones paicas maca»
man/jotcawledänsa»
la pois.
4 Cuulcat tätät«j»t»
caköyhä sorratte / j»
waiwatsia maacunnas
häwttätte.

Miitz I«R



,7l Propheta
5 Ia sanotte: Colea!us, Cuu loppu/etm im!!
fa isim jywiä myydä ; !>
ia 'Zabbathi/ että me'
ohria cauopssisim
fpannm wahcttnaisim/ i
jah/nnancorgotc>lsim/.
ja waagat wääraxi te-,
kisim. >i
o Että me saisim
löyhät rahallam hal-!
dum/jahätäynnetkenl
gäparilla / ja"myi.,
sim acanatjywäm ede-!
M.
7 HErra on wanno-,
nut Jacobin huone»,
roreutta wastan/ mitä-,
max/ jos minä sencal-!
laisetheidän työns un»
hodan
?Etkö maan sencaldai-,
sistafioistftdaiswapt-
seman/ jacaicki <ena<
.siiwaiset murehtiman?
Iase pitä coconans/
Mijnculn wirralla/ juv'
Mms ylidze/wtetämä
»ois ja peitettämän/
nyncutn wirla. tele C°
«YPtis.h Sillä ajalla/ sano
WErra Inmala/ tah-,
don minä lasiiaAurin-gon alas puoltpäi-,
»>sstä/ja pimittämään,
lirckalla pätwallä.
lvMinä tahdon teidän!
juhlapäiwän fääta
«lurrhexi/ja caicki tei-!

dän weisunne pargM
!ja'minä tahdon MMinjoeaidzencupchl
tulla/ja catcki päät p«i!

tehdä. Ia tch°>!
heille murhen saMj

jocu ainW,
poica murehti/ja m!d>mpttäsurkianloft!
saaman,
MVAdzo/ ne

ra Jumala//ettäM
lähetän näljän nm,
päälle: ei nälkä letm,
perän/ eli jano wck,
perän/waan
sanan cuulemisen j«l>
ken.
«Nijn että heidän p
täjuoremanyhdeft»
restntjntoiseen/poW
nijnttänpain/edzimil,
HErransana/ja et»i
teenaan pidä Heidi»
löytämän.
izSinäpäitvanäfii
caunit neidzct ja»
rucaiseit näändym»
janosta:
i4la jatcanyt S«
rian kirouxen caulll
wannowat/jasanow«
nljn totta culnsinunj»
malasDantselä/ch
totta cutnsinunliiMl
BerSebäs
heidänpitänyn lang<>
man/ ettei he wot K
lens nosta.



Amos. l7j

<?.Lucu.
jWlnä näin bEr-
MranMarillaseiso
wänlahänsanoi:lnö-
knupptzn/nijn «tta pih-
tipieletwarisewät: silla
heidän ahneudenspitä
tuleman eaickein hei-
dän päans päälle,
minä tahdon heidän
Mentulewaisens tap-
p« miecalla/ nijn ettei
kcgänpääse pakenema.
llawaickahcheitäns
haman Helwettin cai-
misit/nyn minunka-
ttoi on cmtengin heitä
siclMn hakewa. Ia
joshe astuisit ylös tai-
wasen/ ntzn minä cui-
tcngin tahdon syöstä
heidän alas.
z Ia jos he lymyisit
garmelin cuckulalle/
niin minä tahdon hei-
dän sieldälin edzlä ja
temmata pois. Ia jos
he heitäns minun cas-
woni edest werhoisit me
rensywydellä/»tinani
nä lastenkärmelle/että
hän heitä siellä pistais.
4 Ia jos he heidän wi-
hollisillans fangina o»
wot/nijn minä cmten-
ginkästenmiecalle/el-
ta.se h«tä siellä tappais
M minä pidän silmä-
ni heidänyltdzenspa-
h»dexija hywydefi

5 SilläHErra Juma-
la Zebaöt on sencaltat-
«en/cosca hän maahan

> ruoe nyn se sula/ että
caicki asuwatset itte.
män pitä ja että se

l juoxe caickein heidän
lyliozens nijnluin wesi/
ja se wajotetan/ nijn- >
culnEgyptin wirta teke
HänonsejocaSalins
tälwasen rakenda/ ja
perusta maMs maan
päälle Häncudzuwe.denmeresä/jawuodnta
maan pälle/ hänen ni»
mens on HErra.
yEteköttjfraelin lapset
minulle ole InijncuinEt ,
hiopialaiset/sanoHerra
engö minä wienyt Is- <
raeliulosEgypttst/ ja
PhilisteritCaphthorist/.!

' ja SyritKirtst? !
'BCadzo/HErran Iu-
malan silmät näkemät

»syndifen waldacunna»
> ntjn ettäminäsen juuri
- maan pääldä peräti ca»«e dotäwatcaenminäla.
i cobinhuöettaratti ca»
' d»la / sano HErra.
. 9 Cadzo/ minä tahdon
- cuitcngin kaste/ja Is-!
»raeli» huonen cackeiu^
- pacanain seas andaseiu
-lotta/nijncuin
s la seulotan/ jaet jywa->
° in pidä laugemä maa»
- päälle.
!i M v Cal-



lc> Eaicki Hndiset mi-,
«un Lanssasani pitä!
nnecallä cuoletettamä/
jotca fanowat: et on.
nettomus ole myn läs-
nä/eikä cohtameitä. !
Hi Sillä ajalla tahdon!minä taas
Davidin majan rake,,
la/ja hänen reikens
vaicata/ja parata jäl-
lens mitä särjetty on /

ja tahdon heitä rate.
ta/ ntzncuin se endisel-i
la ajalla ollut on. >
i» Että he saawat nau-
tita Edomin tähtet/ja!
caickein pacanain täh-,
tähtel/joidän seas mi»,
«un nimeni pttä saar-
nattaman/ ftno HEr- >näitä tele. <
; Cadzo/se aica
sano HErra/ että yhtä
haaiya tynnetanjanh-l
>tetän/ ja yhtä haawa

wcjna puserreta»
kylwetän / ja wiW
matiata wyna
NM/ ja laicki mäel,.
wat hebelmäiiset.
,'4 Silla minä W,,
nän minun CaiG

> Israelin faugiiiM,
että he ratendawat»»,
ti«tt Caupungit/jach
sä asuwat. Ist»
wat wljnapuita/mch
stajuowat/tetewcttlip
dimatta/ ja ntjsiä hi,
delmitä syömät:
l 5 Sillä minä tahw
heitä heidän maas»»!
istutta / mjn «ttei hii,
lä sillen temmata M
maastans/ jongawl»»
heille andanut olen isano HErr» sim
lumalas.
prophetanHW

ien loppu.

GrophM Wadjaj
Lucy.

on O-
WH) badja näky.
MtzAMNäin sano

l-
unala Edomest: me o-
emmaHßraldacuul»
tt/että lähetys sana on i
»alanain.secaan lähe-,
etly/nostat jasttlcam i
»eitä tvastnn.

minä oliM
huönvfi tehnyt paM
seas/jäsangeylönc^
zotuxi-jkiniusynämescpm!
onsinäwielellyt/ etm
wuorterotcoieasi,t,/s,'
nLcorketsaltnpisasjjo
sanot sydämesäs: cu«

M



. .„ , „,,,...

iäiia minun tästä syö-
stä maahan?

Waickasylhalle cor-
leutin menisit nijncu-
in cotca/ja tekisit pesns
tähteinkeskelle/n i) ii mi
nacuitengin syöxän si-
nun alatz sielbä / sano
HErra.
; Jos warcat cli raq-
ttltattuletvat yöllä si-
nä päalles/luinga si<ili
plta Mout wait ölemn/
ja heidän pitä kyllä wn-
rastamnn: Zajöswtj
nanhnkiattulewat/njn
ei heidän pidä siniille
jälti poimemist jättä-
män.
6Ah cuinga heidän pi-
tä Esaun tutkiman/ ja
hänen towarans edzl-
ttiän^.
7 Caicki jötca sinim
canfas lutös owat/ pi-
la ajaman sinun pois
nMldsss: miehet /joi-
hins turmat/ petiätväl
simin/ja maahan str-
tawnt: jotca sittun lei-
pas s>jöw'ät/ pettäwät
sinun eunencuins huo«
maidzel.
zNlitämax/sano HEr-
ia/ mitä teen silloin
Edomin wljsat houe?kwxi/ ja cazvaluden E°
s>iun wuoren päällä.
9 Sillä sinun wäkewäe
ThemaniS pitä epäile.

' man/ että heldän catc«
kein pitä murhesta E-saun wuorella hucku<

' mnn.
l iv Einilij weljeslNcoi
btli wäärän sotiämt"sen tähden/ silloin co°

, scnö M hänbä w«-'
siam
ii Costa Muucalaistt

pois fangittUnä!
> hätien sotawakens/

muuealalset: menit si-
-sälle hänen potteistans/

, ja Jerusalemisi arw am
l heitit / silloin sinä olit
!nr)ncuin jocu heistä )

pttä sinUchhäpinän tlilemaii/ jH
tzäwitet'

ltämäm
!i El sisin pibä enä nä-
kemän sinun ilös welji-

, stas heidän wl,heljäil>
densatcana/clkä sinunpidä enä rlemuidzeman

> liida.laiste sulkiudewak
lcalla/etMyössimiM
-pidä ilhn rötckiöMsa-
- nöjä puhuman heidät
t tiistanS,aicDa:
- iz Etsinunsildä meni

mänsisekleminil Cans
> saittporteista heidältftl
nkiudesaicana/ eisinui
? pidä tlos näkemät
° heidän onnettömude

stanö / heiden wa<s wans aienna^

4 Ei si,



-2?6 .

P«phet«
4 Ei sinun ptda.hei- ,
dan sotawäkenslähättämän heidän sur
kiudcns akana/ et si-
nun pidä Iteiden haa-
rois seisoman
mas heidän palenewai

'sians / .ei sinun pidä
pettämän hänen M-s nyitäns heidän ahdi-
stuxens'» aicana.
i; Sillä HErranpäil
wä ott läsnä catckia
pacanotta: nijncuin
zinä tehnyt oletj/ nijn
pitä sinun jälleiss ta-
pahtuman/ia nijncuin
sinä anstitnnut olet /

pila sinun paäs
päälle jällenstuleman.
,6 Sillä nijncuin te
elettä minun pyhällä
wuorellani monet/nijn

caicki pacanat jo-
.capäiwä juoman/ryyp
pämän ia nielemän /

«tle hi owat nijncuin
ci ensingän oletcan

li/MuttaZionin wuo-
«ellapitäwielä muuta»
llmat ailtctuxt tuleman-Heidän pitä oleman py-
hitetyt/ja hu-
lionen pitä hänen haldi-
Roicans wallidzeman /

«n Jacobin huonen pt-
»ä tulen oleman/ ja
W> sephin huonenlteckin.
»i» Mutta Esaun huo-

nenitorren/jongcG
!dän pitä sytyttäch,
ta culultaman/nijmi,
tei Esaun huonest«fj,
dä mitänMmäniss,

HErra on sen ft,
hunut.
!lyla>»e«telas/pitä«^
man Esaun wuorili»,
ia lafoin asuwaisttft,
ta Philisterit owWl
nun. Ia heidän^
ta myös Ephrainii,

>ja Samarian M^
»omistaman/ ia N,
-lamittinGileadinu»
> oten.
/ic> Ia ajetut poisti
jraelin lasten foton» l
. stä/jotca Cananer»!
estas haman Zarp«-1
i chin pain owat / !< -
, ajellut pois Icrch i
-lemin CanpunM/l
'jo«a Zepharadis »>«

/wat / pim ne
, pungit etelän päin>!
i mistaman.
!i Ia wapahtch

-pitä Zionin wuoß
«le tuleman / ouonck
- zeman Esaun > n»
-ria. Ia nijn piu j
-tvaloakunda l,HErm
-oleman. «
/

n pwphetan Ob«
~ dM IOPPU.

PropP



Wrophtta Mona.
sanaDMltapahduilo-

Amit-
pojalle/

stnode»: Nouse/ ja
mene Den suureen
CMungljn Niniwen/
j«saarna heille : sillählidän pahudens on
tullut minun caswoni
eteen.
z Mutta Isna nousi
j« pakeni HErran e-
bestä/ja tahooi merel-
le/ ia tuli laphoom

i la-cuin han löysi hah-
itm / joca tahdoi me-
delle mennä/andot hän
palcan/, jaastui syhen/
Menemäit heidän l«n-
-

Icoswen tdestä. ,
!4 Niin HErra andoi

lsuuren tuulen', tulla
Merelle/ ia suuri ilma
nousi nijn et-
tä hnaxlluultinrickan-
ldunen.

macais unesta rastzu-
lettu.
6 Ntjn Skippari ue-
ni hänen tygönH/, ja
sanoi hänelle ; mixls
macat? nouse/ rucoi«
le lumalatas / että
Jumala muistais mei-
tä/ etten me huckuis.
7 Ntjn he sanoit toi- ;
nen toisellens: tutkat
ja heittäkäm arwat /,
tietaxen kenengä täh-
den meidän nijnpaha-
sti käy: ja cuin he hei-
tit/langeis arpalo-
nan päälle.,
8 Ntjn he sanoit hä-
nelle : sanos meille /

mift ntjn pahasti me-
illekäy? mikäsiniitecos
on? custas tulit? ja cu°
sta maaciinast eli Cäs-

>sast sinä olet? Hänsa.
nöi heille: minä olen
Ebreri/ja minä pelkän .
sitä HErra Jumalalatalwäst/joca meren ja^

haarimichet pel- carkian on tehnyt.
tMI/jn cutlll husi ju-ioNyn ne miehet pel- '
mlatans /ia heititläisit suuresi/ja sanoit!«lm / jotca hahdes hänelle: miris näin teit; iolit/mereen/ kewem-( sillä he tiesit hänen'nmri tuleman. Ntut-HErran edestä paeuen
t« Jona oli astunutsillä hän oli h«lle seu«las hchoen poh/an//assanonut.) n Ny»,,

277ProplM Jona.



PröjjheiH. -^
ii Ntzn he sanoir-mi-tä meidän plia sinulletekemän/että meri meil
le tywennyis? sillame-
ri käwi ja lainehti hei-tän hliHens. '

i! Hän sanot: ottacol
minua M hcittäkät me-
reen/nijn meri teille ti)-
tsene: sillä m<nä ticdän»
että tämä suun ilma
tuli teidän päällen mi-
nun tähteni
iz Ia ne miehet soudit/tttä he Maan jällens
saisit:m«M ei he M-
nit: sillä meti?äwi wä-
kewästi heidän ylidzens.

,

ta/ja sanoit: Ah Her-ra/ älä anna 'meidän
huckua tämän miehensieluntähden/jä älä lue
meilleu tätä wiatoin-

,da werla : sillä sinä
HErra teet nlMuinstahdofi
tsNWtzeoiitlsnatt/
ja heitit mereen / M
meri afttus lainch-
«imast.
,« Iane miehet pelM
sit HErta suuresi / fä
teit HErraLe uhria ia
iup^uffa.' ,
i Miiita HErra löt-
ftntti' suuren' calä / nis-
lenM Ivnata.Ia Jo-
na oli calan wadzas
<olme päiwö ia lolme
yötä^

2. Luc», t
MA Jona ?U«IH>
malatäs calä w<,dzH/
ja sanoi:Minä hch

minun ahGHesani/ ja hän tv<W
!«inua; minä

.Helwttin
, sinä cuttllt minuciU
4 Sinä heititmtnW
wyteen keflellc metzlthn että alloc mich
pyörsit ymbärins/itz
tisinunlaincs/joM
fawttminu päalliP

5 Minä ajatelin »

nUni hyljätyxi Dsilmäis edestä/ c«M j
gin saa» minä M» j
nähdä sinutt Mst<Templis. »j
b Medet hhrsit mlixl,

sielutti «Wj
sywydetpirilitmi»,
caisilisto periti
pääni. j
7Minäwai°tsinl»»ll
ttnr per stuxen ch«!
ttmasalpalsmM«!ill
MnS ,

I mutta stuä M mm,,.,
> sieluni cadowxeW's
m minun Jumal» f
8 Costa minunD h

!essäili'MiNusa/M»»> >»

n'ä muistin bsn««p

i päälle: M minun n«Hf! M tuli sinun M^



i Jona. 37,

i Mn pyhäsä
t M.

, .Mutta jotca luotta-
, wat turhaan/e.» he ar«
l mo liyda.
l ,oMutta minä tahdonl uhratakijtoxella/minä
lpllänluvaufeniHEr-
l ralle/elta hän autti mi?

nua.
l» laHErra janolla,
Ilolle/ että oreusil lonanmaast päDe.

Mlit» HERRan
sen kerran lonalle/ ja
stnoi: Nouse ja mene
siihen suureenCaupun.

l 8h« fnar<
'««man sitä saarna/
Mgamlnä sinulle sa-non.

13 Silloin Jona nuosi/
jameniNiniweenHErl

ran sanan Men. la>Nlniwe oli Jumalan >
wacunda suuri. ' >
!4l«coscalonarupeis!
siim käymä» yhden
pniwacunnan saarnaisihin/ja ftnoi: wielä o-!
>"Nt neljäkymmenbä!
pa!m/nh„ Nin,iwen<
fita huckuman. l,
sNijnNini»v«en mft-j
het uscolt Jumalan!

i° paallc/m cnnoit saar«
nata/ cttäpastotaisin/

l- ia puit <alt päällens/
scla pienet että suuret.
6 Ia cosia i)tini!ven

n Cuningassen cuuli/no--
»usi hän jstuimeldans/
?ja rgsui pupura waa-
?tens/ ja lääri idzenssäckijn ia istui tuhcan.
5 7laandotcuuluttaj<l

Cunin-
gan tahdosta ja San«
aareinkäskystä / ettei
yxikan ihminen taicka
eläin/fiäudat eli carja

, pidä mitan maista-
eli laituimelle

, ajettamast/jaelstiettä»
,kan juoman.
8 Waan ihmiset jae,

,laimetpitä säckijn pue-
otettaman/ ja heidän
, pitä lujasti Jumalat»
huutaman. Ia jocatf

> »en palaitean pahasta
teistäns/ jahänen kai»
tenswäkiwallast, Cuca
tietä / Jumala taita
käändyä ja catua/ja
laka hirmuisesi wiha-
stans/etten me hucu.
i° Costa Jumala näfj
heidän työns/että he
palatsit pahasta lei»
stans/ catut hän sitä
paha/jota, hän oli pu-> !
punutWetehdärens/ 1jaß^chnyMn.



<» Prophel«

4. Äm»
närkästyi

«t»lona sangen co-
töin/ja pantpaharens.
2 Rucoili Jumalala/
ja sanoi: ah HErra/
sepä st on minä
sanoin/ cosi» minäo-

tähden minä tahdoin
myös merelle pacta:
sillaminä tiedän/etlas
olet armollinen/laupi-
as/» .pitkämielinen/ja
suuresta hnwudesta ca-
eut sitä paha.

, ;Ni)n ota nyt minun
sielun minusta pois
HE-RRAI/slllä minä
«uoltsin paremmin
luinMisin.
4MuttaHErrasanoi°
luuletcos oikein wiha-
stunes.
5 lalona läxi Cau-
pungist/jaMui Cau-

, pungistattän päin/ ja
teti siellä hanellens ma
jan/jaistui sen allawa

riosa/ sijhen asti cuin
hän näkis mitä cau-
pungille tapahduis.

' 6 Mutta HErra Ju-
mala; toimitti yhden
pensa»/ joca caswois lonan yltdze / että s<

i olis hänen pääns war-
jonnut/ja wirgottanu,

> händs häneni s<ms;jalonarienmdz

sijtä pensasta suun^
7 Mutta .HErra t«i.
mitti madon huomeml
dain / luin amurusi,
coitti/joca söi sitäpln-

' sasta / että st cuiwcl»,,
'BM>ittacostaAurlG«l nosnutoli/toimitlil«.
mala suuren itätuM/
ja?lurinqo pai,ii I»,

>nan päähän/ ettaP»
! tuli woimatt»m,l!,

j Niin hän loimotti ft-
-lullens cuolemata/j«

l sanoi: minä cuolisint»
- nencuin:minä eläiss»,
y Ni>n Jumalasn»

, Ionalletluuletcosol!!,
»in wihastunes sijtH,»»

i sasta?la hän sanoi»
!nä wihastu» hmm
cuoleman asti.

» ,ola HErra sanoi!
-sinä armahdat pensch,

jostaset mitän w«!n>i
-nähnyt/etkä sitactz
- wattanut / joca yi»!
lca<woi/jayönäcatoi!,
»liCiköstminunM
»armahtaman sitäs»
itaCaupungita? jch
-onenacumsatatuhO

ta ja carikymmeck
- tuhatta tthmiM D
nei tiedä eroitta
>t oikia eli'cumbi Mft
le!täfion/nijnmyösf«!>
'-!jo eläimltä.

pwphetanD.
l° »an loppu.
li P



Wropheta Micha
Ensimämezl H.ucu.

onHEr!
sana/ jo.
tapahdut

resost/lothamin/Aha-
fen/jalehiskmn/ ludäCuningasteu aicana/
jongahän nakiSama-

riastialerusalmist. ,2Cuulc«ltcaickCanssa/,
! sinä maa/ota waari/!
jacaicki cuin sijnä on: >
silläHErran Jumalan,
on puhnmist teidän eani
stn/jaHErran hänen,
pyhästä Teinplistäns.«
; Caeza HErra lähte >siastans/ astu alas ja,

! polkemaan corfeutta.
l4Nnnettäwuoretpi-!
ta sulaman hänen «l-!lans/jal«rot lMkeman jnhmum medenwaha!sula tulen edes/ja n
luin ne wedet/ joicc :
«vuotamatales. ' ,
5 Caicki namättapah- >
tuwat Jacobin yltdze» j
käymisen mhden/ ja <Israelinsyndein tähde.s,Cuca siis on laeo-,
M.,,lidzekäymys?ettöi
Samaria ole? ia cut-t
«wat ludan corke-c
"et? «ikö! Jerusalem t

Minä teen Samarian
Nlviraunioxt kedolla/
joten pannan Wijna-
mäenMbarlns/wieri-
tän heidän ktwens la-
roon/ jasärjm perusi»
ren asti mahan.
7 Caicki heidän epä-
iumalans pitä ricotta,
man/jo caicki heidän
porton palckans tulel-
lapoldettaman/ jami-
nä häwitän caicki hei-
dän cuwans: silln he
owat huoran palcasta
cootut/ stutähden pitä
heidän jällens huoran
palcaxi tuleman.
8 Sitä minun täyty
walittajaparcua/ mi-
nuntäyty alasii/jr, pal-
jnsnakäydä/minun pi-
tä«valittaman nijmnin
Drakit/ia murehtima
«timuincStrutzit.

y Sillä tähän witdza-ureeiwleyhtäuneuwo/
joca jo ludail asti on
tullut/ ta pitä ulottu-
man minun Canffant
porttin lerusalemis.loHlkätsitäGathisil-
moittaco/ älkät andaeo
mulla teidän itcuan/
waanmengötmurhecz
«loen/iaistucattuhcss.



ftll Prophet»
il Sini cauins Cau.
p»ngi caifella häpiällä
lukistetan/jalon etpi»
da sillen coretleman ah°
dlstuxenS tähden: sillä
hanepaämiehesottahä
nelbä pois mitä hänellä
on.
nSesnurullinenCau.
pungtet taida idziäns
lohdutta: sillä onetto.
mus pitä HErralda
tuleman haman leru>
salemtnporttin.
iz Sinä Caupungi
lnchis/ maljasta rata.
fteneteenwlriätorihit/
ja mene matcas: sillä
sinä olet Zjonin tyttö»
relle synnin alcu ollut/
sinus on löylyt Israe,
lin rkoxet.
,4 Sinun täyty nyn
lahjat anda cuin Ga<

Achsibin Cau,
pungin pitä Israelin
Cuntngasten lytostluo.
puman.
>5 Minä saatan finul.leMaresaoikianperil'
ltsen/ jaIsraelin lun»
ntan Adulamin asti.
l 6 Keridze sinus ja
käy paljasna sinu» th-
mtstes lasten tähden:
tee sinus juuri paljari
nymuin sotca: sillä
heowat wiebyl sinusta
pois fanglttuna.

2. Lucu.

Moi NijtäM,
jattelewat / ja pchi,
juonta lammiots»,
ahkeroidzewat / «lj
he sen täyttäisit cch!
«mu »alista: <W
Helilläpä woima on,
i He reptwät HH'

, lens pellot ja otl«
huonet/ jotea he ch
itowat. NijnheM,
, wät ylöllist jocOj»
'huonen tansa/jn »,<

i caidzen perimisen «,,

st».
'; Sentahden sm
HErranäin: c«y/,
minä ajattelle Mft,!

lgullepaha/jostael^i
> dän pidä woimanM
»pois teidäncaluo»,
»eilä teidän plbi »

. corjast käymän: st»!
paha aica tule. .

<4 Sillä ajalla Wi
. wlrsi weisM/ joch
°lltus. Sanotan/»
olemma peräti bW>

, net. Minun Can»
- osa ou muutettu, ö»
:sca hän meille Oiandajällens/cuiß,
i otti pois meildl? .
,5 Ia tofin «i M
pidä osa HErran ft
racnnas



Micha,
s Hesanowltt: «pi-
dä särnaman: Mä ei

sen caldaistt saarnat
meihin sotu / en mc
nijn ratti hapiaän
tule.
7 Nljn Jacobin huo-
ne idjiäns lohdutta/
lulettos HErran hen-
gen nt)n ratki mennen
pois? Näitäkö hänen
pilais tetekemän? se
on tosi / minun puhe-
in owat hywille suloi-
set.
8 Mutta minun Cans-sanon hanginuntnijn-
cuin Vihollinen: sillä
hinteteniin/että mi-
nun täyty hänen wl-
hollistnsolla. He ryö-
stawät sekä hamen että
piälis maaten/ ntzn-
«in sodasa/ ne jotca
elensinganpelkä.
y Te »jätte pois mi-
nun Canssani watmot
rackaimmast huonci-
st«ans/ ja alati otatte
pois heidän nuorucai-
siloans minun eauni-
fiurent.
w Sentahden noscai
j<<mengätp ois: silläe,
tt stntäsäolla heidän
heidän pitä ormotto
wc.si häwiZmän.
'» Jos mmäolisin li

ptlaari/j a walhen sa«r
noja/ ja ftrnaisin eu«
inga heidän pibäts juo»
puman ja hywlä päi»
wiä pitämän/ sencal-
dainen saarkja olis
Me Canssolle sowe.
lias.
il Mutta minä tah»
don sinua Jacobcoco»

> nanscoota/,ja jänet
! Israelis saattacocon/

>a minä tahdon heitä/
ncjncuin lauman/ yh-
den toisen cansä/wah-
waannawettan tuova/

-ja nrjncuin lauma pi«
»Halos/ nrjnmyösse»
»ihmisen pitä coptst»
> man.
° zz Yri särkiä pitä a»
istuman' ylös heidän
- edelläns / heidän piti
»särkemän läptdze/ j»
käymän Portisi uloS

-ia sisälle/jaheldänCu.t ningans pita känmäy
-heidän «dellanS / j«
e HErra tnsimäisnH.
' z. Lucu.

minä sanoin:>tzMcuulcatsijstepää«
!t miehet Jacobin huo-
li nes/ja te esimiehet H-/raelinhuonesa. Teidän
>-tulis oikein olla/ne

jotca oikeuden tietä»
i-män pldäls.

Mutta



Propheta
.

i Mutta te wihmtt!
hywa, jaracastatte pa° l
ha: Te kiscetta hetldä
heidän nahcans / ja>
caluatte lchan heidän!
lutstans: ia syötte mi-!
nun Canssani lchan.
; Ia cosca te olettte i
heildä nahan nylkenet/
nijntesarjättä heidän/!
luuns/ jahackatte ricki
ne nijncuin pataan/ ja,
nijmuin lihan eatti°>
laan.
4 Sentähden losca
te HERraa huudatte/
nijn el hän leita cuu-
le/ waan peitta silloin
teista <aswons / nijn-
tuin te oletta teidän
pahalla mcnollanna
nnsainnet.
5 Näin sano HErroniM Prophetaista /

jotca minun Canssaniwiettelewät,
He sarnawat hywin
käywän / cosca heile
syötäwätä annetan :

l mutta cosca ei heidän
fuuhuns mitä» anne-
ta / saarnawat he so-
dan tuleman.
6 Sentähden pits
teidän nätyn yöri'/ ja
teidän noituxen pimey-
deri tuleman. Aurin-
gon pitä lafiemannij-
den.Prophetain ylid-
z</ iapälwcm pitä pl-

menemän heidän
däns.
7 Ia nakiat pitä>h«.l
piään ja noidat K,!
kan tuleman/ jac«i<,«
kein täytän IMIsuuns peittä/ettei!ill,Z
lä ole Jumalan sm, l
8 Mutta minä «>»<
täynäns wotmn >«lHErrahenge/läyckl
oikeutta ia wäkeW,!
ta/ että minäW»!
ilmoitta Jacobille
nen ylidzekaymisene/,!
Israelille hänen sp'!
dtns.
9 Nijn cuulcat sijs >!,!

tä te Jacobin M«
miehet/ ja te Iftockl
huonen esimiehet/ii!
jotca oikeutta '<««

stutte / ja tääniml
' toisin caicki mitä Ol

i mellinen on.
i<? Te jotca li»<

, wereniansa ratenn»!
! te / ia Jerusalem!
waäryde» cansa. l

, ,i Hänen PäämieM
duomidzewat l«Wl
tähden / hänen Pff!
pins opettamat pal«

i tähden/ta heidän P»
, phetans noituivat w
han tähden luett»>

- hettäns HErraan/ j'
sanow t eikö M«

° ole meidän seaMw
> oa onnettomus M>>

lasitta. ll E^l



Zi«n lynnatliamäntei-!
tähten nijncmn

»cl»» / ja Jerusalem>
f.lä Oleman kiwirau-
lMri/fO Tempttn wuo
ri Attiaxt coneudexi.

4. Lucu.

Miatta ,w!jmeisinä
?MMvmä ptta »en
Moren/jonga pääl-,
la HErran huone on /

wolwlstuman/ ja ole-,
mn corkeimman catc-,
tio mutta muoria / ja,
M corgotettaman,
lnckulainylioze
1 )a Canssat pitä sin,,
ne juoreman/ jamo-j,
niliifet pacanat sinnei,
mmcwät/ jss
tlllcatja astucamn,, wuorelie/ ja la-!!
lodin Jumalan huo-!
nm !!>gö/ että hän 0-
pet.iis meille hänen!!«sicäne/ ja me wael-
lilijlm hänen polguil-,
lms: silla Zinoista,
°!i laki tulema/ jal
Herran sana leru-limist. 5z Hän- on duomidze-."»suuren Cwissanse-!
"/ ja rangaistwa pal,
!' pacanoita eaucai-

ma.nunnis. Sil-lm pila heidänmiec-

knns wannnxi tekemä ft/
ja heidän keihäns wi.
cahderi. Ei yhdengä»
Zanssa pidä toista Eäs«st» wastan miecka no-
staman/ eikä heida»
pidä sillen. sotiman op
peman. locaiozcnpitä whnaplwns Mficunapuuns alla pel-
lämätä c suman: MHHCrran?.'baothm suu
on sen pilhunut.
5 locamen Canjstpi-
tä hänen Imnalans
nimes. maeldamin/
mutta meidän pitä
waeldaman meidän
,HCrram lualamni-
Meen / aina ja yan-
Icaickisest.
!6 Sillä ajalla / sa-
no HErra Jumala /

tahdon mmc, ondu-
coota/ja saat-ua hyljätyt cocon / ja

jota nuna walwannut
olvn.
7 Ia tahdon ondu-
waiselle perillistä.saat-
ta/ ja heicon suurcxiCanjsart tehdä.
Ia HErra on idze o-
lewa heidän Cunin-
gan Zionin wuorella/tästä ajasta haman
yancaickisuten.
<2 Sentähden pitä

8 la'

Micha.



z Ia sinä Ederln tor-
'il/ Ziönin tyttären
linna/ siuun tygös pi«
tä tuleman/ja pitä tu-
leman st endinen esi-
walda/ Jerusalemin
tyttären
« Mixis nyt nyn lac-
kamat huudat'i eiköstCuntngas ole sinun
lansc>s?!ow<ttco sinun
Neuwonandajaspois?
eltä kipu tartut, sinuun
nijncuin synnyttäwäi<seen.
io Kärsi sijs senlal-
talsia kipua/ ja sinä
Zionin tytär / ahZy
nijnlMN synnyttämät-
nen: sillä sinun täyty
mennä ulos Laupun-
gistja kedolla asua/ja
mennä Babelyn.
Mutta sinä päästetä»
taas sieldä / siellä on
HErra sinun päästä»
wa sinun wthollisistak
ii Sillä monet pah-
nat pitä cocondumä si-nua «vastan/ja sano-

onaldirian
liettu me tahdommei-
ban htmom nähdä
Ziomst.
li Multa et he HEr-
lan ajaturist mitan
teidä/ <M ota waari
hänen, ueuwostans :

Mä hän on hafcnut.heitä cocön / ntMumlj
lyhtet ryheeNl

>ja tapa sinä Zlcni»
-tytär: silla minä M,
- »on sinulle tehdä
taistt sarwet ja >,<!.ssi,

, set. kynnetä ettäs i,l.
jo Canffa tundelel,

- Nijn minä tahdo»tös heidän tawätMaldtxi anda HErrO/>ja heidän hywydl!
caiken matlman lF

, dialle.
, l Mutta hangidje iPsinä fotanäinen z M
melta ptzritetän / j,
lsraelin Duom«rit»
wldzalla poskelle l»M

W3a sinä Bclpchm

hamen plellndantu-
hannen seas / >i>!
on se lUkwa/jomA
raelis on hallidzia,'l,
aa/ jongn
mys on ollut aIZAi
ja ljancaickisudest.
z Hän anda heitäD
henasii watwalta/!,Ä

se sn synnyttänyt
Silloin MnO h«,m:n
wchistäns plta »ck°
man jällens
lasten cygö.

2; Mutta .

astuwa edes/ ja»»'

lzew» HER3rAN!'!>



>Htt> cautta/ja hä.,l
, l» lumalans nimen l

cautla/ ja Hei-,
piti lewo sa asu-,

on ,
M «Ma lunni»,

Mi tulema/nhn,
lMlnlda cuin mailma.

s,HtsammemysSla»!
,',i,«Ässurift/ joca nyt
«eldan mallem tullut
0!i/j>> meidän huonem»,
m» tallannut on. <
Öillä händäwastanpi,
l« seidzemen paimenda
jocahdexan Paämie-,
,U hlrätettämän:lot,
ca Assurin maan pitä i
mitalla HZmitrimän/
ja NimroHin maan
M» plttjalla hsel-
lan,!. Nijn M Assu-
rist päästejyxi tulem-
m/joca meidän maal-
lem tullut o»/ ja»nei-
dinrajan» tallannut on
?)a jäänet laco bls
piia myös monen Clis»
stnseas oleman/nijn-
«u» l»ste HErralza /
jonhncuinpisarat ruo-
h°<ll»/ joca et letän,
Ma/ eikä ihmistä!
«Mc. ,
«)a jäänet JacobisiM monein pacanam,
«Mä oleman / nijn. >
l«i!> lejon pccoln stas «Mzä« / l

nuori iejon lammas
lauman ftils/joilla ei
kengän^siiMtcotta/
cosca Ms läpid-
zen/ sötcl! järepele.
9 SlllZ stnun kätessaa woiton lyickia si-
nun wihoutstas wa<-
stan/ ett,a caickt sinun
wthollifts häwttetän.
«o Sillä ajalla/ sano
HTrra/tahdon minä
olla finulda pois sinun
orihis/ jacadotta sinun
rattas.
iii Ia tagdon sinun
maas Canpungit hä-
witta / ja »aickt siuun
linnas särke.
ii Ia tahdon wel-
hot sinus häivittä/et-
tei Mian tietäjä pi-
dä sinun tytönäs o°
lema».
i; Minä tahdo»
cemmala pois sinun
cuwas ja cpäjuma-
las sinusta/ «ltei si«
»un pidä sillen
taman sinun lättes
tecoja,
>4 Ia tahdon Haea»
ta maahan sinun
medzistös / ja sinun
Eaupungis
iz Ia mma tahdon
costa htrmuisudeLa ja
wihalla/ mailille p«.
canoille, jotta ei tch»
do cuulla.

s. lucu

287NttHa.



l8? Propheta
<5. H,ucu.

IRuulcat siis mitä
se ja nuhtele wuöria/ja
cuulcancuckulat sinun
audas.
?, Cuulcan
cuinga tah-
torangaista ynnä senwäkewän maan peru-
sturcncansa:silläHEV-
ra tahto ran-
goista/ia Israelicurit-
ta.
;Mlnuncanssan/mitä
minä olen sinulle teh-
nyt/ eli millä minä o-
lc sinua raskauttanut.?sanos minulle.
4 Minä olen cuitengtn
sinun Egyzitin maolda
wienyt/ ia lunastin si-
sinm» orjudcn huonesta
ja lähetin sinun etees.
Mosexe»/ Aaronin ia
Mir lainil^
5 Minun Cnnssan/ aja
tele siis / mitä neuwo
Balaach MoabinCu-
nmgas piti/ ia mitä
Bileam Peorin poica
händä wastais/ Sitti-
misi haman Gilgalm
asti/ että te muistaisitte
cuinga bErra caickia
hywä teille on tehnyt.
6 Millä minun mtä
HErra lepyttämän?
eumarruxella sen cor-
Nan Jumalan edes?

pitäkö minun haudo!,,
pyttämänpolto!
iawuostcunnaisill,
ficotlla?lu!i!ettos
HErra mielisty

oinaan? Gka öljyyn/ ivaickoji-
cpalucutset t»i«,

taynnäns olisit? elisi,
l tako minun andoni»
minun esicöisenpoiV
ni/ minun ylidze käyi,!
seni tähden? tli miW
rUUMin hedelmän /

minuu sieluni synnb
tähden.
BSe ott sinulli sanei
ihminen/mikä hWaW

! ia mitä HErra sim,i!
waati/nimittäin/el!
kätkctlumalan san,.,,

l ia harjoitat rackmi
ia olet nöyrä sinunK
malas edes.
y HErran änen«

i cuutumau EaupunP
ylidze/mutlajocasi»
nimespelkä/hänen»
ltä men«st>)män Cm!>
eatwidza/iacucafti

> toimittanut.
l io Wielä.on wäärm:
wara tumalattöino»

i huones/ iiuwthoW
wähä Epha.

> ii Eli pidäistö mi»
. wäärät waagat ja
> tollisel pundarit M
lcohtiiliseri
-1! Joiden tautta !>«



Mlchss.
< .> >,"

neiinckans paljo waa-
Ma tekemät/ ja hä°
Ui, asinvaisens wal-
hcttckwat / ja pcttä-
wäinen kieli on heidän
izEcntähdenminäru'myös sinua ran-
Uliseman/ ja häwitän
inua sinun syndcistäh^
iän

tar-
>m syötawatä ole,,
mn/mutta sinnnpicä

ka-
n pääsemän/ja mitä
ääst/stn minä Mie-
all.' annan.
5 Cma kylwät ja ct
'ickn: sinä cnurnidzttlj!!ä/ja et saa idzesllä >ooidella:la sinH,
uurlndzct nuonawij-,
a/ja tt saasitäjulld',,.
'il!ä t':pidaccc Amnn .
.'ä Jumalan , palwe- .
zxct/ja caicki Ahabin>!
liominegot/ji, heidän;
cnwoiis. , <

? C«n tähden tahdon >
nna sinua autiaxi.teh- z
,V;a hänen asuwai- z
ne/nijn että
'ilisicllän / ja iniimn!
onssmi pitä tltlcmau!

ala.

Moi/ minulle ta-'pahtu nyncuin'

-jllle joca n>y,namacs
-tähteitähake / cusa ei
- wynamarjojc, si)<
- ötä/ja euttengin tch»
I )0!s miclelläns pnr<
han hedelmän.

>i Tästä maasta owat
huwat michc; pois/ ja

l wa.ihurscat ei ole sillen
ihmisten scas/ caicki h«wätjywät wcrta wuo«

wa<
coia loista/häwiltc.renshändä.
lla luulewat heidänsm)wästt tekewän/eostahe pahasti tckcwät. Mi.
ca Zörsti tahto / sitäDlwmari sano/että stAnelle joMn hywa
:'>3ettsteliu.Wäkewät
p 'lölllvat oman tahtösmahin gpittaxes
/a waändelewät nijn-
culn he tahtpwc.t,

paras onher'
oän fta.alis
l?riN!tt,pp!:ra/ ja caic«
kein toimcllisin onniin»
cuin ohoacktt. V'i:t-
ra eosca zmul! ftrna-
jais päiwat tnllwat/ ja
sinä cnlct
-silloin ei he «edä m»
hunga heidän mene<,
man piH
5 Hikon kengän usto-
co
tön kengän

Forsiein päälle.
N Kät-



190 Propheta
Kätke sinun suus owt
sildä cujn maca hel-imasas.
6 Sillä i>oica cadzo
ylön Isäns/ tytär ear-
ea äitiätlS »vastan/ ja
miniä anoppians wa«
sian/ jaihmisen wiyol-
liset owal hänen oma-
perhens.
7 Mutta minä tahdon
faozo HErrän päälle/,
ja minun autuubeni!.
Jumalala oootta/mi-j!
nun Jumalan on mi-!!
nua.cuulewa. >
8 H'siä iloidze minun«
wihollistniminilsta/et-!
tä lmnä langeisin/mi-'
nä olen taas nousema/ <
ja walcka minä pimey- <
bes istun/ nijn HEr- lra on euitengin mi- <
nun walfeudeni. i
y Minä tahdon t«n- f
daHErranwihau:sil-ila minä olcn handu r
wastan syndi tehnyt/l
sijhenasti cuin hän mi-li
nun asiani toimitta / j
jasaattaminulleoikeu-e
den. Hän wte minun
wallemeen/ «ttä minäsaan iloisnaznahdahä-
nen armonsa
ie Minun wihollisen
pitäsen näkemän/ja!
peräti häpiäs oleman/!
joca nyt sano minullecusa on sinun HEr»
tas lumalae? Mi-,

MIN silmän pi s
' män/ että pltä hj«
ntjncul» loan c«M

»poljettaman.
°l, Sillä ajall, ff
> rakettaman jällene«
-mmmulirls/)aI,N!
-lansano lawialdo»

: llstettaman.
il Sillä ajalla ft>

, sinun tygös AjsiM
'ja wahwoistaCaiiMseista tuloaman/hWjwachwolstaCaup,!U«
!sta nijn wirtanosii
yhdestä metesta „.-

toisten/yhdestä wmn
resta ntjn loisten.
15 Sillä maan pi>
auliaxi tuleman hä»,
asnwaistens tähden/li
dens hedelmän tG
14Mutta caidzeL»»!sas sinun sauwM
sinun perimists l«
ma/jocaasuseW
mansmedzas/et:ai!!!lon nurmts. M
heitä coita Bast»i
ja Gileadis/ n!,'V
endseen aican.

<IS N?inä annan B
bän ihmeitä nahl>>
inhncuin muinen cesi
iheEgypt<nmaalda>«si
16 Että pacansst ftnäkisit/ ja caickii»
dän woimalllsenshpiäisit/ ja panisit b
tens suuns paälle/l
korwäs tuktditsit. O



t yl
Danitta tomu mi»

I!eMN nljncuin tar-
mariseman au-

l«stns / ntjncnin ma»
h»l maan päälle. Hei-

pitä pelfäman
HErra/ meidän lu°
«Mam/ja wapise-
m«!> sinun edcsäs.
,z Cuca on sencaltai
nen Jumala niin s>>
nä olet? joca synnit
miat anderi/ ja sowit
m<«n <an<a/ jotca o-
n>,it sinun pmmise?'

°!tähteitä / joea ei wi,a
- ijäti pidä.

' 19 Sillä hän on la
pias/hän armahta wic«
länykti» meidän paal'
lem ja polfe alas me,
dän pahat tecomma /
ja caicki meidän st,»,
«im meren sywylen>
heittä.
lv Pidä Jacobille wa«
..uus/ja Abrahamillese armo/ jongas -nuti.
nen meidän >lMem
mannonnt olet.

prypheean Mlchan loppu.

Nropheta Ochum/
tLisimämen L.ncu.

on Ni-
cuoc-
Na-

ennu»
jlMrja Elkost. -

i HErra on kiiwas
liimla ja costaja/ ia
HErra on lostaja,a
hirmuinen.
z HErra on eostaja
rchMstans »vastan /

<>l joca ei hänen wai-
nolilsians unohda. !
HErra on kärsiwäi-
nen ja suuri woiina»

»ga edes ei ken»
gail c>K wiacoin : hän
0,, HErra/ jongatiet i
lxuns ja tuulispäis!
«».n / ionga jalcainil

tomu pilwi on.
4 loca nuhtele merta
M cuiwa stn /ja tele
caicki wirrat marjat»
tömäri. Vasan jaCar»
mclitaipu/jafe uään-
dy mitä libanonin»vu-
orella cucolsta.
5 Wuorct wapisenjat
hänen edlsgns/ za cuc»
kulat huckuwat maa
pala hänen cdesans ja
maan pyri/ ja caicki
jotca sinä asuwat.
6 Ia cuca seiso hänen
wihäs edes?eii cuca woj
pystiä hänen hirmuisu»
dcns edes? hänen wthlis
pala nijncuin tuli/ja cal
lot lohkewalhäne edeses
N ? HEr-



? HErra
»curwa hädän

~a/ ja tunde ne jotca
ustnldnwat hänen:>äällenS.
H Co!,ca wedenpaisu-
mus juoxe/ nyn h.snsen lopetta/muttahä-
nen wchollisians hän
lvllino pimeydellä.
9 Mitä te ajatteletta
HErrn wasian? hänon sejocacuitenginte-

ke lopun.
Etpä onnettomus

l.ihd'»sti tule. 'Sillä
ntjncuin orjantappu-
rat/ jona stcaseurai-
sin cazwawat/ jacaic-
tein tuocemmat owat/
poldetan nijncuin cui-
wat corret.
ii Nijn pitä olemanse cawaia juoni/ Masinusta tule / ja paha
ajattele HErrawastan.
ii Näitä sano HEr-
ra: he. tukon hangit-
tunaja wäkewäna njn-
cuin he tahtomat/ tui-
tengin heidän pitä ma-
han hacaturi tuleman/
ja menemän pois :

Siliä minä olen sinua
nöyryttänyt/ mutta en
tahdo lultengan peräti
turmella.
i; Waan tahdon sil-
loin hänen ikens sinu-
sta sarfe/ ja rewäistä!rick sinunfi«s.

«4 sinua
!stan on HErra ktz
nyt/ ett ci yritän si»»
nimes siemen m,
inän pidä. El»,
lumalashuonestalH
don minä sinun
cutta. Sinun cptz
malas ja cuwas
tahdon häivittä/j!n>,
epäjumala ja c»
tahdon minä sin»l
haudari tehdä: M,
lct tyhjäxi tullut.
l5 Cadzo/ wllorelle!!
lewat ' hywän st,!
man jal.it/ jotca m
ha saarna wat
stnunjuhlapatwäiH
da/ jauiaxa lupaM
sillä'ei sc jumckll
Tyranni pidä silleni

. leman smun pä.illH
jocaon juurihawiW

2. Lucu.
. pitä »

ylöö siNl,
wastan/ mutta ora «i
kerasi waaricel^s^
gidzeidzes jalosti/,
wahwista sinus w«
wästi / cuitengtn ft
poin»etan pois ja l

, nun oras turmcllai!
i HErran eosta I«
cobin ylpeyden/ W
cuin Israclingin!i
peyden cösta.

Hänen wakcwälj
kilwet owat rustl«>^hän»
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Ami sotawäftl!s
nyncuin purpura/hä-
ißnrattanswalistaw.it
iiijncuin tuli / costo
sotaan mennän/ hei-
dän keihäns häälywät.

Rattat wierijäwät
cntuilla / ja colisewal
cujilla/ he wälckywZt
nyncuin tulisoitto / ja
menewät secaseurnt-
sin/nyncuin pitkaljen
leimaus.
, Mutta hän ajatte-

le hänen wäkewitäns/
cuitengln heidän pitä
langeman/ watckK cu-
hunga he tahtowtt/ ja
heidän pitä reindämän
mnureins päin / ja
siihen warjelureen/cu-
sa he irstana olisit.
6 Mutta portit wir,
tain tykönä cuitengin
watan/ ja Pallatzln
pitä lystämän ales.

pitä
wietamän pois fanglt-
tuna/ jnhäne neidzens
pitä yuocLman nijncu-
in Mettiset/ jarindöins
lyömän.
8 Sillä Niniwe on
nijncuinlammickowet''
tä täynäns / mutta sen
täywwueta.Seiftcat/
sclstcat/ (pitäheide hu-
utaman) mutta et pidä
tenengän palajaman.
KWn ryöMät nyt

Nahum. ly;
! yopiata/ ryöstakat cul-
?a: Mtäsäo» ta°

' warata ilman loppiia-
ta/ja caickinaistencal-
lein cappalein paljous»
ro Mutta nyt sen tay»
ty juuri polspoime-
turi ja häwttctyri tul»
la/ että hänen- sydä°
mens kyllä epäilis /

polwet horjuivat/lnn»
det wapifewsst/ja caic-
ki posket walkenewat
nijncuin sawiastia.
ii Cusa nyt on ttjo-
nmajumus/ja lcjo«
nin penickain laidu»
m / josa lejoni ja

> naaras lejoni asui /
> lejoncin penickain can-
sa/ ja ei tohtinut ken-
gän heitä carcotta.
ii Waan lejoni raa»
teli runsast penieoil-
lcns/ja mursi naa-
ras lejoneillcns /ja
täytti luoläsraatelurestjapesäns repimlsest.
iz Cadzo / minä tn-"
len sinun tygös / sa-
no HErra Zebaoth :

ja sytytän sinun rat<
l ms sawuun ja mie«
can pitä sinun nuo«

> rct lejonls syömän/ja
teen lopun sinun ryö-

maasa /

i ettei sillen pidä sinun
sanonsaattaias ända

icnuluman.
N lij 3 luf.



»94 Propheta

z. Lucu.
§Mftoi sitä murha-NVcaupungitn/jola
on täynäns »valhetta
jaryöstyättä/ M tah-
do hcme ryöstäyrestäns
lacata.
» Sillä sijnä cuullan
ruostatwinisewän/ ja
pyörät litisemän/ or-
hit hlrnuwal/jarattat,
wieriwät. ,
z Hän wle radzasta-!
jal wäsckywäistllä wie-,
coilla / ja ftjldawtllä
keihäillä. Sijnä mon-
da tapettua maea/ ja
suuret ruumin läjät/
nijn että heowatluce-!
mattomat/ ja nijhiN ltäyt,) langeta. !
4 Caicki nämät sen,
cauntn ja rackan por-
ton suuren huornden,
tähden/ joca noitu/ jo-
cn huorudellanspaea-,
nat / ja welhoullans,
maat ja Canssat an-
sainnut on.
5 Cadzo/ minä tulen,
sinun kimpuus / sano,
HERra Zcbaoth/ mt°,
nä awan sinun waat-
tes päiden sinun cas.,
»voistas/ ja näytän si<,
nun alastomuoes p»-,
lanoille/ ja sinun hä«,
pta< waldacunnitie o-
sotan.

6 Ia minä teen <Wsangen
ja häwäiscn sinun/j,
teen sinusta cauhist,^

7 Että caicki M,
-sinun näkewät / f,,j

! sinua pakeneman / j,
sanoman: Niniwe e,
raadelou/ ja euca <ch
to händä armahto!
jaminun pioäis simz

le lohduttajata Gmän.
8 vlcteos parambll»,
in HMoziain Caupu»,
gi No? joca wirlch
tyfönä oli/ja wesiD
oli hänen ymbärille,!!/
'jonga muurit jawch
wisturet olit meri.
y Ethiopla jaEgW
oli hänen lufemnl»,
in wäkens/ Put ja ly>
bia olit sinun asx-
nas
l<? lacuitenginham
täyty pois ajettu»»
olla/ja mennä M
fangittuna/ja häwl,
lapseus owat caiW
catuilla lyödyt/ ja hä-
nen wäkewlstäns h«'
letti» arpa / ja lNic!!
häniN ylimäisenS
din cahleisin jasitn»
l<n.
il Juuri nijn täyty!!'
nu>< myös juopua/j»



<inliasl,)myttä/ja lin°
i «»sinun wiholllstes «->

,! »est edziä.
ilCaicli sinun wahwae
Caupungls owac nyn-

, ficunapuuc/ joi'
Hcalnpsetsitunatowat/ss losta ntjtä pudistemn/

, nijn he pulownt sen
, suuhun joca ntjtä syö»

»a tahto.
iz Cadzo/sinunCans°
fas pitä tuleman nijn»
«uin waimot/ ja sinun
maas owet pitä sinun

l ftihollisillesautenemö/jatulen pitä sinnn sal-,
pos syömän.
14 Ammunna sinulles

swettä: sillä sinä ptj-
l litetän: paranna si-

sun linnas/ mene sa-
w«n ja sotke sitä/jal
tee wahwoja tylejä.
Miitta tulen pitä si-
nun syömän/ ja mie-
can surmaman.
,5 Sen pitä sinun syö-
män nijncuin parmat/

sen pitä langeman si-
nun päälles nhniuin
ruohomadot.
16 Enämdi sinulla on
caupvamiehiäcumtah»!

«tiä on lalwas. Mut-l
la nyt heidän pitä id.

° ;ens hajottaman nijn»
-> cuin parmat /ja len»

)ämän sijtä pois.
t 17 Sinun HerraS ott
- nyn monoa nijnculn
- ruohomato / ja Pää'
/miestäs ntjncuin par-
/moja/ jotca heilani
»aidoille wilupaiwinä

> sioittawat. Mutta
cosca Anrlngo nouse /

°nl>nhesieldalähtewät/
° ettei tieläckän <uhun«
»ga he jääwät.
>iB Sinun paimtnes/

,tä macaman/ ja sinu»
wotmaLists pita maa»
ta paneman/ ja sinun
Canssas pttä wuoril<
lt hajotettaman/ jael
pidä tenengän heitä
cocoman.
iy Ei pidä fenengätt
sinun wahlngotas wa<
littaman / eikä si-
nun rangaistnxcsiasj
sureman/ waan»aic«
ki jotta naita sin»'
sta cuulewat / pita

,fäsillans sinusta pau.
cuttaman: Sillä ke»
tä «i ole sinun pa<
hudes ilman lacka»
nmt »ohoannut?

lopp».
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WroplM Mabac
on sti

Prophtta
Habacuc on

nähnyt:
2 HErra / cuinga
cauwan minun pitä
huutaman/ jaet sinätahdo cuulla cuinga<au
wan minun pitäparcu-
man wäktwallan täh-den/ja ett sinä tahdo
autta.:
z Mixis minulle wai-,
wa ja työtä osot.it,?,
mixis minulle ryöwyt-
täjawäfiwaldaosotat?
4 Wäkiwaida «voit-
ta oiteudcn/ stntähden
käy paljo toisin / cum
oikein on: Mä juma-
laloin sorta wanhur-
scasta/ stntähden teh-
oan lvaärät duomiot.!
5 C>'.dzocat pacanain
scas/ cadzocat! ja ih-metelkät: sillä minä,
teen jotakin teidan< ai- >
canan/ jota ei teidän«pidä uscoman/ costahsytäpuhulan. !iz
6 Eillacadzo/ minä/.herätän Chaldcrit/hai- t<kian ja nopian
san/ jongaM wael-g,

Ensimäille», Lucu,

i daman nijn lewlW
cuin maa on/ j^M

> mlstaman ne asuiutzl
> jotca ei heide omäsM

7 loca pitä W
! muinen ja julM

> oleman/ fastemän»
! waatlman / nym»
> hän tahto.
- 8 Hänen orhius M
nopiammat cuin M
dit ehtona ja pureW
set cuin sudet. Hän,,
radzastajans M
dawat »,auca suuri,
jou.oin nijncuin hlennäisit /ja mjncu,,
cotcarledä raadolle.
9 He tulcwat caK
wahingoittaman: n,
hunga he tahtoM
nijn he carcaw.it lapil,
ze cuin itätuuli/ ja h»
cocowat fangej» ntjn,
cum ftnda.
io Heidän pitä Cu>
ninaotta nauraman j<!
Päämiehiä pilckanM/
caicki linnat pitä hei<dänleickinäns olcmm
sillä he tcfcwät cuopat/
ia sijtttkin heidän wott-
!awat.
«Silloin he ottawat m
>en mielän/ aina synd-

teh-



tehdaxens:jasijtteta»-,
tn heidän woiltons hei-
dän lumalallens o:nt°
stetto.

Mutta sinäHErra/
minun Jumalan/ mi-
nun pyhän / joca olec
iiam«ckistst/äiäann<:
meitä cuolla/waan an-
na heidän olla/obEr-
ra/ meille ainoastans
rangaistuxexi: >a anna
heidän/ o meidän tur-
wnm/ meitä ainoa-
stans curitta.
i; Sinun silmäs owat

nijnettes woi
pch» nähdä/jaet tahdo
cadzo surkiutta. Mixis

siis ylöncad-
zM/jawaickenetco-
sca jumalaloin sen
niele/ joca händä hur-
stambi on.
kiydä nhncuin calat
mensa/ nyncuin ma-
dot/joilla ei haldiata
ole. ,

15 He ongiwat cacki
ongella/ ja wetäwät
heidän nuotallans ja
stawat heidän wercoil-
ilans/josta he iloidze-
mtja riemuidzewat.
löSentahdenheuhra-
!v«t nuotilles jtl suid-
zuttowat wercoillens/
mä heidän ostns
dm cautta lihawaxl!

hullut on / jss ruocans
> hercutlisert.
i7Sentahdenhe wieläalati hcittäw <s nuot«

' lins ulos / eisä lackaCanssa
2. Lucu.

minä ole»
wartiosa.ni/M astun minun lin-

naani/ja cadzelen nah.oaxci mitäminulle san»
tä jamitä minä sitäwa-stä/joca minua nuhtele.
! Mutta HErra wa-sta minua/ ja sanokirjolta st näky/ja ptzr-
m tauluun/että ohtdze<laypa sen lickis.
; Nimittäin /seennusi«s pita ajal.

lqns täytettämän/ ja
P«a
mätaeiwupistelemän.
4 Mutta jos st wljpy/
nijn odota händä/ häntule totisesi/ ja ei wu-
wyttele. Mutta joc«
sttawastanon/eipidH
hänen sieluns menesty-
män : sillä wanhur»stas on «lawä usco-stans.

ylpiän°miehe»
ettei hän taida pysyä/
joca sieluns. lewitt»
ntjncuinhelivetti/jaoiil
N v nyncui»
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ichncmn cuolema/ jo<
ca tälymätöin on.
Hän temma puoleens
cälcki pacan-it/ja eoco
tygons eaickt Canssat.
6 Mltamax/ nämät
taicki pltä hänestä sss-
nanlascu» tekemän /ja
puhen ja tapauxen/sanoman. Woi hän»
dä/ joca corgotta ta-
wnrans muiden hywy-
dest/cäinga cauwanst
kestä? ia salyttä paljo
loco päällens.
? O cuinga äkisi ne
pttä tuleman/ jotca si-
nua purewat/tanehe-
räwät/jotta sinunsys-
xewät pois / ia sinun
täyty tulla hänen ofa-
<,xens.
« Etti sinä olet monel
pacanat lyöwännyl/
nijn pitäi catcki jäänet
Canssoista sinua
ryöwamän ihmisti toe»
ren tähden/ ia maan
ia Caupnnginia eaic»
lein sen asuwaisten wä»
Zryden tähden,
y Woi händä / joca«
ahne on oman huo-,
nenspahudexi/ettähan >
panis yesans eorkeu-
teen ia wälläls onnet» <
tomudeif. >
10 Mutta sinun neu»,
wos z>itä sinun huo-l,
«es hapiäxi joutuman:!!
stllä sinä olet ylin pal^

ylpiästt syndia tehnyi,
!<i Sillä klmelkinD
»niuureis huutaman/ l«
mala holjalda pii,

'heitä wastaman.
!1 Wot händä/

! Caupunglnwerellar»'
kenoa/ia malmistaC».
punglta lväryoelli.
i; Eikö nämat HG>
ralda Zebaothtldl! t»,
pahdu: Mitä Cons.

> sat owat sinulle tehn,!/se poldetan tules / i«
jongatähten ihmift

owatwMtetyt/stch,
ty hucutetta.
14 Sillä maan B
oleman täynäns HEl-
ran tundemisest/ nljn>
cutn wedet jolta me«n
peittäwät.
15 Wol sinua/jocaIi»
htmmäistlles panet <!>

pe« ia juotat hand»/ettäs hänen hapM
näkisit.
16 Sinua plta
lä rawitlaman tunw
an edeft. Nijn juo li<
nä myös nyt «W
maasa nmcaisit:B
HErran oittan käd«
calcki pltä sinua ymb»'
rins sattuman/ ia <!<
nun täytä häpläliftl
orenda sinun cunm»<
tähde» l

'7^
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örys pitä langelnan si-
nun paälles/ia haasta-
tut eläimet pitä sinua
peljältämcm ihmisten
werentähden/ia maan
l«C«iip>lngin ia caicke-
insenasllwalstcn wää-
i»den tähden.
izMtäsijsCuwaauc-
talaita/longa puusep-
pä tehnyt on/iawalet-
ncuwa/ johon hänen
sevpäns luotti/että hän
inykätepäiumalatteki?

nocannolle: herätä:
i»nnMle kiwclle: nou-
se. Cuinga se opetta ?

se on eullalla.ta
hoptallasilattu/ia ei o->
le hcisä henge.
10 Mutta HErra on
hmen pyhäja Templi-
Ms / watietcon caicki
mailma hänen edesäns.

4.Hucu.
MbAmä on Prophe-

Habacuchin
tucous / wiattomain
edestä.
2 HErra/mtnä ole sinusanomas cuullut / nhnettä minähämmästyin.
HErra/ sinawirgotat
sinu»käsialas wuosiea-
uttenkestellä/ia teet sen
lietläwäri ' wuosi<,aut-
tenkeskellä/tustas Ml-
ttlel lauplta,

Habacuc. lyy
? Jumala tult elcläst/
ja pyhä Paranin wuo-
relda/Sela. Hänen

> tiltostans olit tai»
wat täynans/ ja hä-
nen cunniattans oli
maa taynans.
4 Hänen palstens oli
nijncuin walkcus/ firc«
taus kawi hänen lasi»
stäns: siellä oli hänenwäkewydens salattu.
5 Hänen edcllans t.,«
wi rutto/ widzausmeni/cuhungahänsijt»
te meni. »

6 Hän seisoija miltais
maät,i/'hän cadzcltja
hajotti pacanat/ niin
ttta mailman wuoret
mnstrruit/ia caicki euc-
kulat mailmas notkl>
stuit/costa hän mail>«
inas waelsi,
7 Minä näin Ethiopiä
majat murlMlsM/ ia
Midianittvcin teilat
wapistwan.
z HErra ollut
wlh.il>i'.'n wirrasa? ja'
sinun hirmuistides we<
sisä/ia
ineresä? Costa sinä a-
joitorchillas/ ja sinun
rattas Fai: wotton.
y Ewa wcit sinun jo-
udzes edcS / .nhncuiltS
olet MucNlMilK ivan»
nonut/ Sela/ ia jaoit
«virrat maes!.

io Wu»°



Zoo ProphetH
ly Wuoret näit sinun,
jci tulit murhelllstrt /,
wirta meni pois/ sy-
wyys annoi tdzcstäne
änen ja nosti täsians
«orkeuteen.
ii Auringo jaCuu sei-
soit alallans / sinun
nucles nn-lit kirckau-
della/ja stmm sauwas
pltkäistn

tallaisit maan
lv!>)>'.>''!s /ja furwoil
rick: pacanat hirmui-
sudesas.

»i> Sinä läritCanssas,
auttanan/ auttaman
woidcltuas. Sinä sär-
jit pään jumalatto-

- main huoncsss / ja rii-
suit perustnret alasti
haman caulan asti
Sela.
14 Josta sinä wielä
kiroisit pään waldjca-
ta kylinens / jotca tu-
lemat mjncuin tuulis
pää minua hajotta-
man/jailoidzkwatnlin-

' «uin h: olisit köyhän
syönet salaisesi,s 15 Sinun orhis
wat meresä / suurta
wttten logas.
,« Että mtuä

l taist euulcn / ny» mi

nunwadzan
munun huulen '
wst huudosta/ mär!z!
tijcku minun luiftni/
minä olen murchisM.

,usta minä saisin lc-
wätä waiwaini aj«l-

ftn Canssan tygö/ j„-
ca soti meitä waskn,
17, Sillä ei ficiin,.

»puun pidä wihom.c man/ eikä wynapuus z-pidä hedelmäta ele-
man. öljypuiden G

iwtlpistcle/ ja eypel,
llot alma, elatusta:
-'Jo lambat pitä pi<
- halosta carcotettamm/,
-eikä carja pidä no»
l wetas oleman,
ilB Mutta minä i-

loidzen HErrasa / j»
äriemuidzcn Jumala--sa minun lunastaja-
-lsani.
siy Silla HERM
l° Jumala on mlnu»
,-woiman / joea »°

n fctta minun jalcmi
nyinuin peuran jo-

»«lat.
n Ia wie minun cor-

kiallen / nyn ettami-
, i soitan minun tG°i > elettäni.

prophetan Habacuchin
. loppu.
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Zephanick zc>,

Kropheta Nephanja^
Ensimälnm Luc»,

sa-
joca ta-

Mnlolle Chusm po-
Me Geoaltan pojalle/
Amarian pojalle / le-
hisiian pojalle/ Issi-
«„/ Amonln pojan/
IMnCumngä ajalla,
l Minä tahdon caicki
maidaotta pois/sa-
no HERra.
z Minä tahdon ihmi-
set ja carjan/ linnut
taiwan alda/ ja calat
«erest otta pois/ pa-
lMmixen ja jumalat-
toman/ja / minä tah-don ihmiset maastaha-
mitta sano/HErra.
4 Minä ojennan mi-
nun käteni luds
le/ ja eaickein nljden
päälle / jotca lerusa-lemis asuwat. Nijn
myös minä häwitäu
Vaalimin tähtet / ja!
Camarimin ja Pap-!
pcinllimet tästä paica-
sl„.
;Ia ne jotca cattoin
päällä talwan fttawä-kecumartawat/jawä-
nowat cuitengin HEr-
ni» caulta/ ja myös
Mnlchowin cautta.

6 Ia ne jotca HEt-
rasta luopuwat / ja
jotca ci HErrl, cnsin- >
gän eozi/ «ikä händä
tottele.
7 Waifetcat HErran
Jumalan edes: Silla
HErran päiwä on lä-
snä/ ja on teu-
ras uhrin «valmista-
nut/ ja wierans sijhen
cudzunut.
8 Ia HErran teuras-
uhrin pöiwanä edzii»minä Päämiehiä ja
Cuningan lapsin/ ja
caickia jotca outoja
»vaatteita ccmdawat.
9 Minä edzin myös
nyta sillaajalla/ jotta
hyppawätlynnyreny-

Maheidän hcr-
rans huonet wärcau-

! della ja pctoMa täyt-
- täwät.
i°Sillä ajalla/ sano

, HErra/ pitä ilmeinen
> vanu cuuluman cala-
«portisa/ja ulwominm
toistsaportisa/jasuurl
surkeus cuckuloilla.
!,i Vlwocal te jotca
Myllys asutle:silläcaic-
ki capidztain Ca«ssa on
häw!l,tty/ jacaickijot-
carahacocowat/ owat
cadoteut. i! Sil«



zoi Propheta
»l Sillä ajalla tah-
don n«na Jerusaleminkyncilälla tullia / ja
tahoon edji nyta mie-
hiä/ jotca rahgasans
mmawat/ja sanomat
sydämtsäns: el HErra
tee hywästi eikä pahasti,
iz Ia heidän latva-
rans pltä! raatelure-
xi tuleman / ia huo<nens autioxi: he ra-
fenoawat huoneita/ja
ei sna mjsä asua. He
lstuttawat wiinapuita/
»uutta ei he saa nijsta
juoda.
14 Sillä HERran
suuri paiwä on läsnä/
hän on läsnä sangen
tijrusti. Costa HEr-
ran päiwän parcu on!
tulewa/ nijn wäkewit- <
ten pitä silloin carwa- >
sii pncuman.
15 Sillä se paiwä on
cauhiudenpälwä / wai- >
wan ja ahdisturen päi-!
wa / tuulen ja tuuliS',
pään paiwä / pimey-,
dcn ja syngeyden pai-i
wä/ pilwcn ja sumun >
paiwä. l
16 Basunain ja tro-!
mctein päiwä / wah-l
woja Caupungeita ja j
corkeita linnoja wa° >
sian. !
17Minä tahdonCans.l
salle ahdistuentehdä/ t
että he täywät ymbä-l

-rins ntjnuln soN,että he owatHEßr,
, wastan syndiä tehnet,z Heidän werens piiz
! wuodatettalnan / «P>
tl uin se olis tomu:j,
»heidän ruumins/n^.

, cuin se olis locn.
18 Ei heidän hopim
eikä culdans pidä hli>
tä sinä HErran wlhl>»päiwänä woiman aut>
,ta: waan colo m«»
pitä hänen kyw^>
»ens tulelda syöt».
män : silla hän tck
»opiast lopun caick,»
cansaMca maasa »>

suwat.
2. F.ucu.

teitanj«
cänne/il

wihattawa Cansso/»'
ncncuin duomio t>,!l!
l Että te siwalle»
päiwällä opis niji»
in acanat / ennen»
in HErra
wiha tuls teidänpÄ
len/ enNencnin Ml>
ran wihan paiwa l«< l
le teidän pällen.
, Edzikät HErra c«ii>
ti radolliset maaft/lt,
joten hänen oikei!tt.in«
pidätte /

hur<cautta/edzifätn»»ryttä/että te HErr»'
wihan päiwänä w«rj>
luxi tulisitta 4E>l>«



Ztphanja. ?o;
sMllä Gaza pttä
Mittaman/ ja Asta-
lon autiaxtlehtäman.
Äsdod pitä myös puo-
lipälwäst ajettaman
pois / ja Accaron hä«
witettämän.
5 Noi Mä Ma me-
ttn puoles asumat/so-
tlwalset/HErransana
on tulemat teidän pääl-
len. Sinä Canaan
Philisterin maacunas/
minä tahdon sinun hu-
tutta/ ettei lenengän
pidä sinus asUNiUI.
6 Meren puolespttä
olwa paimenden majo-
ja ja lammasten piha-
töitä oleman.
7 Ia se» pitä jääneille>
ludan huonestc, oftxi j
tuleman/ joisa heidän <
pltäcaidzeman. Ehto-i
napita peldän Asta-!
lonin huoneisa hedans c
siolttaman/cosca HEr- -
ta heidän lumalans n
on heitä edzinyt/ ja i
heidän fangeudens pa- t
louttanut. t
z Minä olen Moabl»,
fllcan/jaAmmonin la-
sien häwalstyxtn luul-
lut / cuin he minun
Cnnssant hämätsneto-
w«t/ja ferscanncthet-täns heidänrajoistans.
y Ni)n totta tuin «t-
-»ällän/sanoHEßraMoth Israelin lu.

Jumala/ Moao ptta
nyncuin S«doma / ia
Amonin lapset >!yncn>
in Gomorrn/ ja nhn»
euin noculaispenstn ja
suolacuop>V ja nyncuin
jancaickineautio olcmä
Jäänet minun Cansä
sastanipitä heitä ryö-
stämän/ ja jäänet mi»
nun Canssastanl piti
heitä perimän.
10 Sm pita heille ta»
pohtuman heidän coru«
dens tähden/?ttä he o»
wat HErran Zebao<
thin Canssa ptlcanet/ja
heitans Ma terstanel.
n HErra on htrmui»,

nca heitä wastan ole»
wa: silla hänon caicki
jumalat maan pöaldä
cadottawÄ : ja caicki
luodot pitä handa cu<
martaman/cukin pai«
castans.
:i Ethiopialalset pitä
myös miecalla tapetaan
i; Ia hänen pita ka»
tens pohja päin ojen»
daman jaAssi-rn, ca«
doltaman. Mnlwcii on
hän tefcwä autiaxi ja

set eläimet pcieanmn se«
caan idzens cocowat.
Cacartt ja hypiäc pita
heldän tormsns asum.l/

bänackuoisis/ja (ha.



)c,q. Propheta
häwitys heidänkynyxil,
lnns: sill»C:drilaudclt
p'tä rewlttämän pois.!
,5 Tämä on se iloinen

stana asu/ja janot hä-
nen syoamesäns: mi-
nä se olen/ ja etkän-
ginmuu. Culngahän
- u),i autiari tchty?
että eläimet sijna asu-
ivat/ja joca Ay senohidze/hän wilistä han-
da/ paucntta W-äns häneu päällens.

MMotsstäeausMa/
ja wäki-

wallatst Caupungt.
2 Eihän tahdocuulla
eikä anoa händcms cu-
ritta. Eihän tahdo
uscalda HErran pääl-
le / eikä pidä handäns
hänettlumalanstygö.
z ' Hänen Förstins o-
Mt hanes nijncuin kil-
juivat lejontt/ja hänen
Duomartns nijncuin
sudet ehtona / jotca U
witän jätä huomeuexl
4 Hänen Prophctans
oivat irstaiset ja ylön-
laözojat/ hänen Pap-
piiw rywawat Pyhy-
jben/jakäaudäwätlain
wakiwallaisest.
5 Mutta HErra/joca
Heidän seasans on/ o-
petta oikein/ jaet tee

I,!«llän warin:
joca am!!"o h<>-

nen oikeudeus jufflW
»opetta/cifälacka/!N!ib
-tasepahaCanssaeilch
°do oppia häpeman.

- 6 Sentähdcn tahzdn
- minä tämän Cnnssl,»

l hälvlttä/ ja heidänil>,-
! nans autloxi tehdä/j,
heidän cacuns nijn tyh-

' Mä / ettei kengän M
pidä käymän. HMCaupungins picä A
witettemän/ etteikem<
gän pidä nysä sillen «-

, suman.
7 Minä annoin sinul-
le sanoa: Minua pit»,
sinunpelkämän/ja an-
taman sinus curM/
nijn ei o!is hänen o-

häwitetty/j»

nä solisin händä nuh-
dellut: Mutta heahke-
roidzewat catckinGo
pahutta.
'« Sentähden/ stm
HErra/ täyty myös

l teidän minua odo«« /

sijhenasticuin minäkin'aicanansnousen/coscominä myös duomil-
' zen ja cocon pacan»l/
' ja waldacunnat vhten'saatan/ ja wihamhei-
dän paällens wuow

' tan/ ja caicken winu»
wihani hlr«uis»de«!B



l.'phanja. ?o5 »

M coco mailman pi-
la minun Ujw»u2en
l„li syömän
y Silloin minä tab-!
donCanssoilletoistnan-
da saarnata suloisilla
huulilla/ että
lalckein pitä HEnan'
«ime rucoilemÄn/ ja
händä yrimielistst pal-
wcleman.
l° lotcä minua cu'
mrmwat/ nimittäin /

hajotetut sildä puolet-!
da Cthiopian wirta/
pitä minulle lahjari «
tuomman.
11 Sijhen aican ei pi-
dä sinun sillen yäpe<
mau calckia sinun te-!
cojas/ joilläs mmua<
wiistan olet syndiätch -!
nyt: sillä minä tahdon,
ne corjat pyhät silloin j
sinunstastasotta pois/i
H, ettes tohdi idzesl
corgotta minun wuo- >
reni tähden. ,
nMnä tahdon sinust l
«M jäädä köyhän ja«
holwan Canssan / hei- >dcln pitä HErrcm ni- <
meenturwaman. l

'3 Jäänet IsM',
elist <i pidä mitänj
f«ha tekemän / eikä;
>°»!hetta puhuman / >
j«ei heidän suusans pi-l

iviecast lieldä löyt- j
taman/waan he elate-l
'«nleivosFmäpclsgott.

i 4 Ricmuidz? si!:aZio»,W
nin tytär/ huuda Is-V

lrael/ iloidze ja riemu» >

!ldze caiftst sydän: stäs/ >

vsinä tytär Jerusalem. <

>»5 Sillä HErra °n si- >

l niin rangaistuxes otta-
nut pois/ja sinunwi«

i holliseskäändänyt pois
HErra Israelin Cu-
ningas on sinun tytö°
näs / ettes sillen pälka
onnettomutta.
!i6 Sijheu aican sano-
tan Jerusalemille: G
la pelkä: ja Zionille:
älä käsiäs laste alas.
17 Silla HErra sinun
lumalas on sinunty<
fönäs/wäkewäwapah<
taja.
18 Hän on sinustarie»
muidzewa/ ja on olewa
sinulle suloinen/ ja «n-
-dawa andexi/ ja sinu»
sia pitä eajahduxclla
riemuittaman. Iotc»
murehtimat sitä ettet
he ole tullet juhlanco-
couxeen/ ja owat sinu-
sta/ ne minä tahdon
eogota: tämä pilckao-»
li heillä cuonna.
i9Cadzo/mina tahdon/
sijhen aican/ caicki lo»
petta/jotca sinua wai-
wawat/ ja tahdonon«
buwalsia autta/ja hyl-
jätyt coom/ja Manheidän cunniaan / ja

tijtexen



tylvxeneailesamaasa/
josa he cadzottin ylön.
20 Stjhen atcan tah-
to» minä teidän tähän
tuoda/ ia sillä ajalla
teitä eoota: ftlla minä
asetan teidän lytoxcri
ia caickein

Canssain seas ma»npäällä/ eosca minätel.
oän fanqiurcnne W«.
nän teidän filinäii, e.
l>es / sano HErra.
prophetan Ze»

phan/an loppu.

Mropheta Naggai/
iLnsimäinen Lucu.

cuuden-
denaCuucautencs/
simäisnäpätwänäCuu.
sta/ tapahdut HErransana Prophetan Hag-
aaincautta/Scrußa-
belille Sealchielin po-
jalle> ludan Förstil-
le/ ja lesualle loza-
dachin peialle / ylim-l,
maiselle Papille / ia,
sanot: ~

H Nrjn sano HErra 1
Zebaoth : tämä Cans-1sa sano: el
lä «le tullut HERran!
huonetta raketta. <
z Ia HErran sana z

tapahdut Prophetan l
Haggaineautta/sano«l
den: t
4 Kylläpä teidän oi- t
«anon tnllnl asua cau.l

Inisteluisa huomisa/j,
lmjnun huonen täyi^
outiana olla?
;Nyt/sano HErraZoj
baoth:cadzocatcuinz«^teillctäy.
g Te lylwätle palje»
jaivahanwictte altW,
te syötte ja el te tu>< i

rawituri:?
te joutta/ia et s»«^
perholta tcttän/ll,tNl
cuitcngan lambymD!
ltule/ ia jocaraha «n<!
saidze/ hän vane nll
lawlllisecn ckckaron, l

Nijn sano
Zebaoch': cadzocat W
cuinga teille?äy.
8 Mengät Wuorille <«

hafecat puita/ja «>

kendacal huone / se«»
minulle otollinen ol« ,
wa/la minätahdon O .
nun cunnlani os,tt«, <
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y Kiillä tosin te pal-
jo toiwottc/ waan se
lule wähäfi. Ia waic-
iate parhallans lotia
wcijittä/ nljn minä sen
cultenain puhalla pois.
Mli nisn? sano HEr-
ra Zebaoth: että mi.
nun huonen on aulia»
no/ia cufin riendäo-
mn huonenscansa.
l° Sentähden on tai>
n>w tcilda castens pi'
lättänyt/ ia maa he-belmäns.
i ila minä olen poudss

tudzmmt / selä maan
eitä wuorten päälle/
j>Min/wljnan/öljyn/
j« coifen cuin maastamle/ihmisten/carjan ja
»aickcin lätten päälle,
il Nijn cuuli Seru-
MelSeMMnpoi'
c«/ ia lesua loza-d«chln poica vlimmäi»nenPappi/ ia caickt
MlttCanssasta/sen»«ltnisen heidän HEr-r»ns lumalans änen/
l«Prophttan Hagga-
insMat/mMinnHEr-
« heidän lumalans,Wen lähättänyt oli.I"Canffa pelkäisiHErra. >
»'Wi ftnoi baggai lHErranEngcli/iollz'
HErran sana» saat-!<«>nusol<Canssanty.l

° gö: Mlnä olen teidän
-mnsan/sanoHErra.
- «4 Ia HErra herätti
> Serußabelin Seal»
lthieltn pojan/ Juvan
,Päämlthen hengen/ja
lesuanlozadachlnpo,
>jan/ ylimmäisen Pa«

> pin hengen / ja cailen
> jäänen Canssan hengc/
tuleman la työtä tele»
män HErran Zeba»
othln heidän lumaläS
huonesa.

2. <i»cn.
<ol,

nä päiwcma / cuuden-
dena Cuucautena/ Cu«
ningasDariujcen toisna
wuonna.
» Ensimäisnä lolmat.
cakymmendenä pälwä»

, na/seidzemendenaCuil'
cautena / mpahbui
HErräsanaPropheean
Haggatneautla/jasa»
noi: Sanos S«ußa«
belille Sealthieliu po«
jalle ludan Paamie»

helle/ ia lesualle Jo.
zadachin pojalle/yli»»
maiselle Papillc/j»jä.
ietylleCanssalle:iasa«
no: Cucu on jämM/
joen tämän huoneneu»
bists nal>
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Pcopheta
nyt on ? ja cuinga st
nyt teille näyttä 'i eikö
st minnkän ole endisen
suhten? Serußabel/
ole hywaö tnrwas/<a-
no HErra: oksinakin
turwns lesua loza-
dachin poica / ylim-
mäinen Pappi: olcat
caicki Canssa maacun-nasa hywas turwas /

säoHErra/ja tehkät ty-
ötä:silla minä ole teidän
cansan / sano HErra
Zebaoth:
6 Sen sanan jäl-
len minF te
in teidän cansan lij-,
tön / cosca te Egyp-!
tist waelsitta/pitämi-!
nun heilgen teidän sta- >san pysymän / älkät
peljätkö.
7 Sillä nijn sano
HERra Zebaoth:«lelä on wähä aica/
«uin minä taiwan /

maan/ meren jaman- j
derenlycutan/ja/catc'--
li pacanat tahdonnä lijcutta. ,
8 Silloin tule caicke- i
in pacanain turwa/!
ja minä täytän tä-'
man huonen cunnial-,
la/ sono HErra Ze.
baech. ,
y Sillä minun on ho-!
pia ja culda / sano j
HERr» Zebaoth..

lv Tämän Mimmi-
>sen Huonen cuninian

l pitä suuremman ole-
man/ cuin ensinmism

?on ollut/ sano bEi,
'ra Zebaoth. Ia mm

> tahdon anda rauh»»
talle paicalle/ sm
-HErra Zebaoth.
t n Ncljandena colmot-
- takyinmendenä päin,»,
'nä/yhdexändenäCun-
cautena/toisna Dnrl-
luxenwuonna/tapahli,!
lHErransanaProplp
talleHaggatlle/jasn-
noi:
it Nyn sano M>
ra Zebaoch: kysy Po-
pelle laista/ ja sano!
losjocucanalspM
tettyalchahelmasäs/j,
satutaissijttewaattm
helinän leipään / puu>
roon/wtznaan/ölj>W
eli mtkä ruoca se ck/
tulisto se myös p>A
xi ? laPapit wasO
sit/ ja sanoit: Ei.
14. Haggai sanot :j»«
jocu saastainen josto-
custa satutetusta raa-
dosta/ yhten näisMt'
tuis/tuliscosesaast«l>
st>:i: Papit »vastaisit/
jasanoit: tulis.,
15 Mn Haggai w«-
stais/ja sanoi: M»
nijn en tämä CanW
ja nämät ihmiset »,<<

nxn



Haagain. 329
iMesänt/siwHErra/

caicki heidän tättcns
t««/ ja mitä he uhra-
at/ on saastainen.
isla cadzocat / cu-
<Hi teille läynyt on
H', oäiwästa ja en-

jocu,kiwipan-
dn toisen paalllHEr»
«iTemplis. '

cosia.jocu tu-
li /.ilajen tygö/jol-
la piti caxitummenda
mit>. oleman/ nijn sil-
li, olit näpiäst fym-
wcien. Costa hän tu-
li oijnacuurnan tygöv
jaAuli wtzsifymmcndä
Ma täyltäwans/nijn
Mi olit näpiäst ca°

« Sillä minä WKi-
!r«s« teitä poudolla/
!!°hp«lla,jarafchilla/

a teidän töisän.
faan-

lairt teitän minunty«
/ sano HErra.

ly/ijn cadzocat nyt
fta, tästä päiwästä ja
emit,!/ nimittäin/ nel-
jännestä colmattakym-
N!!!Asm päiwästä/nh-
lssaidenä Cuucaute-
na/l?am« sijhc pälwän/
cwchErr.iTemplt pe-
'»stcttin/cadzocat sttä:
"SM sieme

"« owat wlelä ftl-
'«/ja ei wielä mi-
A caswa/et wijna«

/puu/ ftun<!puu/gra°
jnatipuu/ eikä öljypuu'»
-Mutta tästälähin'tah-
don minä anda siuna-

> uxen.
> :i Ia HERan san»
tapchdm toisen kerran
HaggMe/ ncljändenä

' coliiialtakymmcndena
pmwänä sijnaCuucau-
oes/M sanoi:
12 Sanos Serußab-

i lille IndanPäämihel-
le: minä tahdon taiwan
,a maanlijcutta!

la tahdonwal-
dacundain istuimetcu-
cukista / ja pacanai«

>woimallisetwaldacun-
nat ladotta/ja cuflstä
rMat jaradzasmiehet/
nijn että orhi ja mies
'vita culistettaman /

'cukin toiftn miecal-
la.
!4 Silla «Ma/ ja-
no HErra Zcbaoth/
tahdon minä sinua

Babel corjata/
sinuo Sealchielin voi»
ca/ minun palwelian/
sanoHEna/jatthdon
sinua nyncuin sinet-
sormusta pita: sillä
minä olen sinun wo-
ltnnuut / sano HEr-
ra Zebaoth.pwphetan

gmn loppu.
Prephe»



lIN Prepata

Oropheta Bacharjc/
Ensimämen

VAHdexandena

Dariu.
! fenwuonna/taphadui
, tämä HErran sana
! Zacharjalle Berechtan

poMe/IddonpoMe/,
! Prophetalle/ia sanoi:!
l HErra on ollut lvi-!

t.hainen teidän IMen.
l ? Ntzn sanol Zebaoch: Mndäkät!,

' teitäu minun tygö-<s ni / sano HErca Ze-ll, baoth/nyn
, nan minuni teidän ty-!

gönne/ sano' HErw fz Zcbaoth. ', f
Ällät olco nilnciiin l

f. teidän Isän/joille en >,
disetProphetat saarnai» i

! stt/sanoden: ntj» sano
HErra Zcbaoth/ pa-
laitcat teidän pahoista
teistän/ia teidän häny-
siä menostan. Mutta
eihecuullec eikä totellet
minua/sano HErra.
5 Cusa nyt owat teidän!
Isan <<l- Prophetan i!
wicläko he elawät? l,
6Eikö nhn olc tapah- ,
lunitt? että minun sa<!<naniä oikeuden/ joten! j
minä MMM palweli'i>

, aini Prophctan cml°
takäsiin/ owat tciä»

>lsyn sattunet? M
' heidän täyt!) palallll!
iia sano: cuinga Hcr<lraZcbäothmattclinn!»!le tehdä? sen jälkei,'!»
in me meidän tay im/
niin hän on nyij
meille tehnyt.
7 NelMdenä colml»
l!lakymmentzenä pällä»

/ ensimäists hu><
'caudes toifcakymm»
dä / joea on OÄ tt!>
Cuu/ totsna CninWl
Darinxen wuoimo l>i>
pchdui tämä
jana Zacharlalle s<<
rechian poialle/Don
,pctlUlc/ Prophettlle/

sano:
» 8 Minä näin?

> iacadzo/yri mi<
! rilstian hcwoistn st!,'!<
la/ ia stisatti MlMm

lstcaanlaxos/ia
cacanans oltt rnzlis
jm maxan lnnvaift!o
>waMat hewoiset.
!9 Ia minä samin',
!minun Herran/ cul«
namatowat? laÄ
geli/ioca minun
stni pchui/ sanoi >,l

nulle:



Zacharla. ;11l
wMlnaosotan sinul»
le/cutca namät olvat.

Ia se mies ioca
Nsstein stas oli/wa«
Ms ia sanoi: namät
D,t/ lotca HErra o»i
lähettänyt waeldaman
liipieze maan.
,1 Mutta he »vastai-
sit HErran Cngelllle!/
<om Myrtein seas oli/
<., sanoit: me olemma
naeldanetmaan lapio,
zm/ia cadzo/ caicki
m«l«nnat istuwatal-
«lians.
1. Hn wastals HEr-
ra» Eageli: HErra Ze-
baoch/cutnga cauwan
et sinä tahdo!armal)ta
Jerusaleminpäälle/ia

nijdeie ludan Cau-
pungein päälle/iojlles
»lhoinenoletollut/nai'
nä sedzemcnä kyinme-
nmaaiastaicana?

, wastais si-
minun

c«»s«ni puhui/ ystä.
däWllä ia lohdull sil-
la sanoilla.

la se Engeli /,
l«i minua puhutteli/ >
ft>io< minulle -. saar-,
«.. <a sano/ näitä sa-,

HErra Zebaoth:,
Alin» »len suuresi wl» l
ftmut Jerusalemit- sle n Zlonillr. »
li Mtta minä olen

> »vihainen myös nijl»
le «reille »Manoille:,

> sillä minä olin-ainoa>
stanS wähä wihatnen/

! mutta he autit häwi»
! tyxeen.
~6 Sentahden san»HErra: minä pala.
iän Jerusalemin lau»

'ptudella / ia minun
'yuonen hitä hänensl ratettaman/sanoHEr»
ra Z«baoch ia lerusa«i lemln päälle pttä mit«

- «nuora wedettämän.
17 Ia sarna enä/«»'

- sano: näitä sanoHEr»
-ra Zebaoch: taaspl,
«ta »ninun Caupungtl-
»lent hywtn käymän/
»ia HErra on Zioni»
°ta taas lohduttama/
'ia Jerusalem taas

> walilan.
-»z Ia minä nostin
filmäni/ja näin/ ja

° cadzo/ siellä oli neljä
> sarwe.'.
iy Ia miiiä sanoin
Engelillc / joca puhui
minun cansani: cut-
ca nämät oivat? Hän
sanot: cutca nämät
owat ? Han sanoi
minulle: nämät owat
ne sarwet/ join» lu.
dan/Israelin jaIcru°
salemin hajottanet
juuri owac.

l<? I«



lo Ia HErra osotti
minulle neljä seppä.
21 Silloin niinä sano-
in : uniä ne tahtomat
tehdä? Hän sanoi:
Me owat ne sarwct/
jotta ludan hajotta-
net owsst/etteikegänoie
woinut päatänsnosia.

2! Ilämät owat
tullet injcä canotta-
man/ ja loh«iscman
pacanain sarweja/jot-
ia ludan maan ylidzc,sarwen nostanet owat/
sitä ha/ottarcns.

2. Lncu.
Nttnä nostin sil-

nain/ia
tadzo/ yhden
kades oli mittanuora.
» Ia miiiä sanoin:cu-'
hungas menet?
ta hän sanot
minä menen Icrnsale-'
nuta mlttaman/ia cad-
zoman/ cuinga pitkä
,a lcwia se
pitä. >,
; Cadzo/ Engeli joca,
puhut minun cansani/släxi ulos/ja toinen En«
gcli meni hända wa-!
sian/ ia sanoi:
xe tuonne/ia puhu sil-
le/pojalle jaftno:leru-
salcmis pitä ilma muu-
rlta asuttaman / ihmi-
stä» ia carja» paljon-

iden tähden/cunilW
olewa on.

- 5 Ia minä tahdo,,
t?lla/ sano HEr.
:ttncn Muuri
därilläns /. ta tahdon

-idze olla hämsZ-ialch
? don idzcni sijnä eunn!'
alisest pitä.

t 6 Woi >voi / pattc«
pohjan »maasta / san»

! HErra/sillä minäh»-
jotinteitä nähääntm,<

leen taiwan ala/ sane
'HErra.

7 Woi sinuas Zion/
joea asitt Babe-ln tyl<
tären tykönä/ pakem:
8 Sillä nijn sano
HErra Zebaoch:H>!nlähätti minun nijom
pacanain tygö / Ma
teitä raatelit / heilan
waldanö sai lopu»,
loca teihin rur
rupe hänen silmansterään.
9 Silla eadzo/!nost'N minun

'heidän ylidzene
ihcidän pitä v
nijlle raatclureri,

Ica ennen heitä pch't>
-ltt. Että teidän!
ymmärtämän/

. ran lebaothin ml
' lähettänet!.
' io Iloidzcia riem'
,Zionw tytär: Maw-zo,
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Zacharia. ,lz
~)/in<nä tulen ja tah-
don asua sinun tytö,
nis/sano HErra.
„ SillM ptta paljo
psscanoita heitäns «l-
tirlanoamanHErral-
le/jolca minun Cans°
san pitä oleman. Ia

tahdon asua si-
nun tykönas/että ym-
märräisitHErran Ze->
lssolhin lähettänen mi-
nua sinun tygös.
il Ia HErra on peri-
wä lu'»an osaxens sij.
nä pyhasä maasa/ ja
on taas Icrusalmin
mlidzewa.
,z Waiketcon caicki li-
ha HErran edes: sillä
hän on nosnut hänenpyhästä siastans.

mcnulle osotet°Mttu ylimmäinen
Pnppl losua/jocci sei-
soi HErran Engelin
«es, Ia Sathan sei-
soi Hänen Malla ta-
dellons/seisomashan-dä mftan.
lloHErrasanoiSä-l
«hanalle: HErra ran- >
Wg.iiscon- sinua S<v
On/se HErra sinua
roWlscon / joca le-j
rusckmtn wallidzi,Ei° t«tzmäoleketale/ioca<!»lesta temmattu on: s
zlolosua oli puetet- 9'MMawaamil.

la/ja seisoi imelin e,
des.
i-loca sanoi niille jot-

>ea hänen tuksnöns olit:
ottacat haneldä pois
saastaiset waattet. Iahän sanoi hänelle: cad»

> zo/ minä olen ottanut
sinuldapois sinun syn-
dis/ja puettanut si«
nun juhlawaatteisin.
5 Ia sanoi: panga»
puhdas lacki hänen
paahans. Ia he pa«
nit puhtän l«f<n hä-
nen p'äahäns/ja he pu«
elit hänen waatleisin.
laHErranEngclisti-
soi siellä.
6 Ia HErran Engelt
todisti losualle/ja sa.
noi:
7 Näin sano HErra
Zebaoth: jos sinä wa-
ellal minun teilläni ja
pidät minun warttoni/
nijns saat minun huo«
ncsani hallita/ ja mt>
nnncartanoitanttätke.
Ia minä annan sinulle
näistä muutamitacuin
täsä seisomat/ saalta»man sinua.'
8 o,ta waart losua/sinä ylimmäininPap-
>i/ sinä ja sinun ysta»
wäs/jotta sinunedesäs
nsuwat:Mä he owot
sula ihme.
9 Cadzo/minä annan

H ml



li4 . Propheta
minun palwellam Fe-
»nahn tulla/sillä cadzo,
ainoastans sijnä fiwc-

nuliäolenl-
asteniltlosuaneteeii/p-
i olem>',

Mxtlacadzo/minätah-
don stn »vuolta/ sano
HERra Zebaoth: ja
.lahoon sm maan synnit
otta pois yhteuä pai-
wänä.
,i oSilloin/sssno HEr.ra Zebaoth: toinen cu-,

-dzu toisen wyuapuuns
jasicunapuims ala.

Ml?nu cansani puhui/'
tulijällens/ ja herätti!
minun / nijncuin jocu i
«nest herätettaisin. >
2 Ia sanoi minulle: !
mitasnaeN Mutta mi-,
nä sanoin: minänäen!
ja cadzo/ kyntilä jalca
seisoi coconanscullasta/,
jamaha sen pään pääl-
lä/ ja selbzemen lam-
pua olit hänes / ja sei-
bzemen lauha cusakin
lampus.
z Oli myös sen lylöna

iän/ oikealla puolella/,
jatoinen wasemalla. >
4 Ia »uinä »vastaisin »a
sanoin sille Engelille/
jocaminuncansani pu- i
hui: minun HERran/l

nMseon?laEngeii/
joca minun cansampu,
hut/ wastais/iasanol
minulle «etkös tiedä mi-!
fäse on? Mutta minj

l sanoin:en minunHEr-
,ran:
6 Ia han wastais/ jl,
sanoi minullc:se onHei
ran sana Zerußabelisi/
jongaei ptoä tap«hlu<
man sotmvaelle el< woi«
malla/ waan minli»
Hengelläni/sano HEr<
ra Zcbaoth: Cuea sinä
olet suuri wuori/jong»
cuitengin täyty Zeru-
Babelin edes tasmscri
fedoxi tulla. Iahänen
vita ensimeisen?iwen
lasieman/ cttähnuta»!
onnexi/ onnexi.
8 Ia HERran sana
tapahdui minulle/ j»
sanoi:
y Zerußabeltnkadtto,'
wat tämän huone»rustauet/hänen tätens
pitä myös sen päättä»
man/ tietäxennc eitä
HERra on minun lä»
hettänyt teiden wgin:
io Sillä cuea. on se/,
joca namät päi
wat cadzo 'ylön? jeso
cuitengin pitä iloitto»
man / M nähtämän
muuria luodiZ.'!
belinkadesä/ )a seidz«
men/ jotta HERcinsilmät



' Zacharla. „f

silmät owat/ cadzele-
uias caickc maata:
li Ia minä »vastaisin/
ja sanoin hänelle: ml°
tH nämät caxi öljypuu'
ta ewnt oirialla jawa"
simalla puolella fynci-
läjalca.
,i! Ia minä «vastaisin
loisen s«no-
in hänelle: mitä nämät
cari öljypuun ora /

, jotta ow<u cahoen «.ul-
laisen nMmen tykönä/

' joilla ntzstetän:
iz Ia hän sanoi mi-
nulle: etkös tiedä mitä

, nämät ows'l :>

' sanomien minun HEr»
ran. -

'4- Ia hän sanoi: na<
mät o«atc<ri öljypuu»
ta/jotta seisowarcai-

,ttn maan HERrau ty-
könä.

minä nostin sil»Wmäni/ ja nain/
jaeadzo/ sijna olilm»
dawa kirja.
l Ia hän sansslminnl.
le: mitäs näet? Mut.
ta nm:ä sanoin: minä
nä nln däwan kirjan/
jocaoneaxikymmendä

tynnaraiH pttkä / ja

carllymmenda tynnärä
ta lewia.
; Ia hänsanotminul-
le: se on st kirous
käy caiien maan yltdze: .
sillä joeatnen waras

, buomitan tällä kirjalla !
hursM/ia cacki wc>la»
panoistt duomitnn täl-

, lä kirjalla wic.ttomaxi.
' 4 Mutta minä tahdon
, sen tuotta cd:s / sano

. HERra
ta sen .pitä tulema war«!
laille cotia / ja nljlle
jotca minun nimeni.j
cmttta wäärin wanno--

'wat. Jäsen pttäpy-1
! symnn heidän huorui- i
' sans/ jocasen «n cu«'
,'uttawa pmnens M kt«
winens.

.s Ia Engelt, joea.
, minun cansani puhut/
lärt ulos / ja sanoi
minulle: nosta silckäs
ja näe mitä sieldätäy
ulos.
6 Ia minä sanoin:

»mtfa st on? hansa-
noi: sicldäkgy yriwacka

- ulos/iaMoi: st on hei-
dän muotonö )OIaWS
maacunuas.

° ? Ia ladzo / Ccntne,
huall)i tuu-

! lesa / ja siellä istut yji.
waimv keskellä wacka.
18 Ia hän sanot: st on
sr jumalaton ofpi.
0 Y I«



zi6 Prophela.
z Ia hän heitti sen
wacantestelle/ja lastisen blyftyn eappalen
myös wl!lansuulle.
8 Ia minä nostin sil-mani/janäinja«abzo/
lariwaimolärtt ulos/
joilla olit siMt/joita
tuuli ajoi / ja h/tdansijpens olit nijncuin
Storckein sijwet.lot-
p» sen waean neslit
maan ja taiwan wälil-,
le. '
«, Ia minä sanoin!
Engelille/ )oca minun,
cansani puhui/ cuhun-,
gahe sen wacan wie-,
lvat? Hän sanoi mi-)
nulle:että hänelle ra-j
kelaisin huone Sineä- >
rin maalla/ walniistet- >
taisin/ja asttettain sin,
perusturens päälle.

minä taas no-
kisiin silmäni/ja nä-
in j» cadzo/ siellä oli>
neljät rattat/jorcajuo-
ritcahden wuor«N te-
fieldä/janewuoret o
lit wasiiset wuoret.
2 Enfimmstenratasten
«des ol,t rustiat orhit/ja
totstenr«tast?!l edes olit i
Mustat orhit,
z Mutta colmanden-
ratasten edes olit wal >
liatorhit//a
ratasten edes olu kieja.

> wat watewat orhit,
i 4, Ia minä wastaisin/
, jasanoin silleEngelil.
le/ jocaminun cansani
puhui/mtnunHErrach
cutcanämät o»att
slaEngeliwastais/ja
sanotminulle: neowat

! ne neljä tuulda taiwan
l alla/Ma tulewatu.
los/ettähefistmsitcai-
kein maiden haltian
eteen,
6 losa ne mustat or
hit olit/ ne menit pohja
päin/joita ne n>M»t
noudatit/mutta kirm-
aat menit pain
7lanewakewätläM
ja menit ymbärlns/,
nijn että he caicki, maat
waelsit/ jahan sanoi:
mengät ja waeldacal
maata ymbarins.
zlahe Vaelsit maa»
läpidze/ ja hän cudzni
minun/japuhutteli mi-
nna/ jasanoi: Cadzo/
ne jona pohjaan me«
ncwai/ anoawal mi»
nun Hengeni lewät»
pohjanmaalla.
ylaHErr<!nsan«t«»
pahduiminulle/ ja st<
«ouOtafangilba/Hel.
dailoa ja Tobialoa jo
ledajalda/ja t»le jÄ°

Kns sinä pätwänä/j«
nene losianZephani»
an poi«n huonestn/

M



Ma Babelist tullet o,
wat.
n Mutta ota hoplala
Iss culda/jalt« Cruu-
nuja/ja pane JosuantmmäisenPapin pää
Kän/lojadachi.ipojä.
,! Ia sano hänelle:
nrj» sano HErra Ze-
baolh:Cadzoyximies
on joea cudzucan Ze«!
mas: sillä hänen al°l
lan« pitä sen caswa.
man/ja hänen pitä ra-
fendama» HEEran!
Templin. l
,z la/HErran Tem-l
plin pitä hänen rakcn- <
dnman/jahsnen
«unnian candaman/'
lstnma» ja hallioze-,
man hänen tliuimel-,
lons. Hänen pitä my-,
ös Papin olemanistut»,
wellans/ja heillä pitä,
molemmilla rauha o-,
leman. ,
,4la »e2ruunutpl.>
tä oleman/ Helemtn/,
Tobian/ ledajan ja,
Henin Zephantan po-,
jan muijloxi HErran,
Templisä. Heidän >'pita eauca tuleman j
>a «lenbaman hänen iTemplins. j
is Silloin l« ymmär- lrätte HErran Zebao->thin lähettänen minun!
tetzän tygön. Täinä!
pitä t^chtiMan/jos

te muutoin HErran
Jumalan anelle euu«

, tiaiset otetta.
, 7.Lucu.
iMningasVariuxen
wuotena V tapahdut
HCrran sana Zachar-
jalle/nchandeMpät-
wänayhdexanmsCim
cauoes/ joca Chisleu
cudzutan.
H Costa SarEzer D
Regem Melech het,
dan mlcstens cansa/
lähättt BelhEltjn ru-
collemö HErrä eteen.
; Ia annoit sanoa
Papeille/jotcaolitHer
ran Zebaothin huone»
ymbärillä: jaProphe-
taille: wieläkö minun
nyt tule itke wydende-
näCuulautena/japt'
ta waiwaman Minna-
ni/»ijncuin minätä-
hanasti mutamina
wuosina tehnyt olen?
4 Ia bErran Zeba-
othin sana tapahdut
minulle/ja sanottSa-
nos caikille maanCan-
soille jaPapeille/sano«
den: cosca te paasioi,
sitta ja parguitta wij-
bennellä ja seidzemen-
nellä Cuucaudella/
näillä setdzemennella
kymmenellä wuodella/

öty olet-



ol«nacotemiullepastö<
net? Elikossa te sötttä
ja joitta/ettäkö te syö-
net ja juonet idze teil-
lenne ? Eikö tämä se o-
le / jotaHErra andol
endisten Prophetain
saarnata cosca wiclä
Jerusalem/s asutlm/ja
oli lepo Caupungeis
ymbärillä/ cosca lhmi»
M asui sekaetelän päin
että laroisa.
7 Ia HErran sana
tapahdut Zacharleal-
lesanoden:
y Nijn sano HErra
Zebaoth: Duomitcat
Vikein/ ja osottacan jo-
lainen hywä ja laupi-
utta wcljellens.
,c>)aälkätthehföwää-
tytta lestille >a orwoil,«
le/muucalailille jaköy-
hille/ja älkän kengän
njatelco paha sydäme-
sans welijens wa-
sian.

"Mutta cihe näistä tah!
toncrottäwaari/waan!
käänsit seltans minua
wastan/ jatukiozit cor-
wianS/cttti he
il Ia asetitsyoämms l
ncjncuin Demanlin/l
ettei he cuulis lakia ja,
sanoja/ jotcä HEEra,
Zebaoth Hengclläns!
lähetti endisten
phetatn cautta.

,<z Sentahdcn on «j,
,st>uri wiha HErro»,
Zcbaothilda tullut/,,se on nljn
cuin saarnatting,?,
Mutta ettei he taht«

puulla/ ntzn en «,,

nakän tahtonut cx»!
laiosiahehuufit/s»
HErra Zebaoth.

> 4 Ia ntzn mini ch,
heidän hajottanut cw
?ein pacanatn s«W
)2itacihet>indenet,l«
maao!l heidän jällen!
autiaxt jäänyt/ et«i
tengän >!»nä waell«ci
fäasu/jasclhanam»!
onautiari tehty.

HErran ft«<
minM

ja sanoi: Näins»
HErm Zedaoht:
» Minä olen Zi»
tähden suuresi lljm»,
nut/ja olen snuresw
has scntähden kijw«»<
nut.
? Nain sano HEMminäManän idzcit»«i
Zionintygo/jatthw
asnalerusalemis/nst
että JerusalemtudenCaupungipics
zitttaman/ ja
ran Zebaochin n»B
pyhyden wuoreri.,
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HErra
Zebaoth: tästedes pitä
Jerusalemin caduilla
«suman wanhat mie-
het ja mmmot/Ma
stuwan päälle noja-
watwanhudens tähde.
5 Ia Caupungin ca-
tu pitä oleman täy-
näns pieniä poikia
i.ipiicaisita/jolcallMl
riemuidzewat.
« Näin sano HErra'
Zebaoth/jos tämä on
mahdotoin nyt tämän
jäänenCanssan silmä-
inedes/pidäistö st sen»
tähden oleman mah-
doloin minun silmäi
N!edes sano HErra
Zebaoth.
7 Näin sano HErra
Zebaoth: cndzo/ minä
tahdon lunasta minnn
Canssani Idäistldä
maaloa/jalänfimaldn
tahdon minä heitä
saatta lerusalemijnasuman.
8 Iaheidän pitä mi-
nun Canssan oleman/
jäminä olen heidän,
Imnalans totudes/a
wllnhurscaudes.
9 Nain sano HErra
Zebaoth: wahwlstacatteidän kätenne/ jotca
tallaajalla nämät sa-
nat cuuletta Prophe-!
tain suun cautta/ sinätMwänä jona HEr-

Zacharla ;,?

ira n Zchaothin huone»
i pen<cus lasketin /

! Templi raketta.
in Sillä ennen näitä
päiwiä olit ihmisten
työt turhat/ ei juhtain
työt myös mitan ollut/
nillärauha wihollisilda
jottameit ulos ja stsäl-

lle. Waan minä sallii»
cacki ihmisetmcnua/jo-
caidzen lähimmäistans
wastan.
<i Multa en ininä unn
tahdo nr« tehdä minm,
jäänette CanssMeitt/
nijnculn cndislijä pai-
wtlia/ sano HErra Ze-
daoth.
ii Waan heldän pitä
ra!lh>in sinnen olema.
NiMpuun pitä hä-
nen hedelmäns anda-
man/ ja maan hänen-aswons / taiwan pitä
hänen castens anda-
man/ ja jäänet minun
Cansastani/ pitä nä-
lnat eaicki omistaman,
i, Ia pitä tapahtu-
man/että tt jotca lu-
oan jaIsraelin huone-
sta oletta ollet kirous
vacanatn stas/ nijn
tahdon minä teitä lu-
nasta/että teidän pitä
siunaiirc oleman? Nijn
älfätsijs peljätkö/mut-
ta wahwiiMat teidän
käten,

' OUh ,4



z?« Prophela
»4 Näin sano HErra >
Zcbaoch: cosca minä'
ajattelin «itä
«uin leivän Isän mt->
nun wihoitit/ sano,
HErra Zebaoch/ jaent
sijtä catunut. :
15 Ntjn minä nyt jäl- <
lens ajattele näinä päi l
«vmä tehdä hywälcru?)

, salemllle ja Indä huo- >nelle/alfät suingä pel-,
jätkö. ,
16 Mutta tämä on sei
cuin teidän tekemän vi-
lä: jocainen puhucan
totuutta lähtmmäisens
cansa/duomttcat oikein
jasaatcacat ranha tei-
dän porthcin.
17 Ia älkän kengän
amtelco pahasydäme-
sans hänen lähimmäi»
stäns wästan/ ja älkat
racastaco wääria wa-
loja: Mä näitä catckio
minä wihan / sano
HErra.
,8 Ia HEnan ZebO'
othin sana taplchdm
mimulle/M sanot:
»9 Nim sano HErra
Zebaoht; neljännen/
wijdennen/ setdzemen-
nen ja kymmenennen
Cuucauden paasiot/pi-
tä käändymän ludan
huonelletlori jariemu-,
xi/ihanaisext
Maxi/raeastaeatm^

noastans totuutta j,
rauha.
!° NaMsanoHEr.
m Zebaoch: tästedespitäwielä paljo Cach
tuleman l
tilamoneinCaupu».
geinasuwaiset pitämä
nemän sen toisen tygö/
ja sanoman t käykäin
rucoileman bEßrnneleen/.jaedzimänHEr-
ralZebaothi/me tch
domma täyda teidän
canfan. .

sa ja pacanat tulewoi
joucoin/edzimänbEd

ra Zebaochi lerusal.,
mijn / ja rucollemon

, HErran eteen,
l; Nijn sano HErro
Zeaaoth: sillä ajalla pl>
tä kymmenen
caickinaisist pacanoln
kielisi tartuman yhden
>ludan miehen waolten
palteseen/ja sanoman!
me tahdomma W»cansan; sillä me «M
ltmma/ että Jumal»on teidäncansau.

on se cmft
josta HEm

puhuHadrathinmaost/,
jaDamascust/johon s«
häncs luotta (silläM
ra näke ihmiset jacaw
tilftaellnsucucunnot»M



Zacharla.
l Nijn myös Hama-
thist/joca heidän raja-
ftnson: jaTyrlstja
Sidonist/ jotta ylön
wijftt owat:
z Silla Tyrusrafenda!
linna/ja coco hopiata!
nyncuinsanda/iaculdaj
nijmuin lo?a catuilda.,
4 Mutta cadzo/HEr-i
rnonrssnMsewahan-j
da/ja lyö alas hänen>
woimnus/ cuin hänellä j
merellä on/ nijn että!
hauen pitä oleman nijn <
cuin sen joca tulella pol
dttlu on.
5 Costa Astalon ftn
näfe nijn hän peljästy/
ja Gazan pitä cowin
surullisen oleman: E-
troninpttä myös mu-
rehtlman/cosca hän tä-!
män nafe: sillä ei Ga-!
zas pidä Cuningasta o»,
leman/ eikä Astalonis,
asuttaman. Asdodis pi-«
tamuucalailetasumä/!
coreus lyötämänmaa-
han.
7 Jäminä tahdonl
otta pojs heidän we-
tens heidän suustans/ia heidän cauhisiuxensheidän hambaistcms.Että he myös lätsitmeidän lumalallem/»«olisit nijncuin Pää-MichctlndaZ/jaEkron
»>is nijncmnlebnsertt.

8 Ia minä tahdon idze
minun huonenipyrilta
sotawaeLä/jotcawael-
dnwal ulos ja sisälle/
ettei heitä sillen pidä
waatia waiwaman:
sillä minä cadzoin nyt
sitäminun silmilläni.
9 Mutta iloidze sinä
Zionin tytär suuresi/
ja rtemuidze sinä le°
rusalmin tytär Cadzo/sinun Cuningas tule
sinulle/ wanhurscas/ja
auttaja/ köyhä/ jaaill
AM/Msin tamman
»varsalla.
, c> Silla minä tahdon
otta ratt.in pote Vph-
raiinisi/ja orhit leru-
falmtst/ja sodan joudzi
pitä särjettamän: silla
hän on opcttawarauha
pacanatn seas. Ia ha-
nehallituxensonolcwa
meresi haman meren
asti/ ja »virrasta ha-
man mailman loppui»
asti.
i» Ginä lastcl myös
ulos sinun»veres lijton
cautta sinuun fangis/
sijtä »vedettömästä cuo
pasta.
i» Ntjn palaitcat sijs.
linnaan/ te jona toc-,
wosa fangitut otetta:
sillä tänapän minä
tahdon myös ilmoitta/

, ja caxifertaiscst sinulle,moxa. O v i;Cil-



;« Propheta
,z mlnä olen
ludanminulleni jond

rämin hanginnut Ia!
tahdon sinun lapftö
Zion heralta ylidze
Gretin maan lapsia/

sinun nljn-
luinEangarittemieca.
14 HErra on hellle
ilmestywä / ja hänen
nuolens picä lähtemän
ulos ntwcutn pilkälsen
jleimans. Ia HErra
Jumala on Basimalla
soittawa/ja mene ntjn-
luin lounat tuuli,
,f HErra Zebaoth on
heität suoelcwa / että
he soisit ja saisit a-
lans lingokiwillä. Et-
tä he joisit ia riemuid-
zlsit nilncuin wynasta/
ia tulisit täyt en nijn-
luin malja/m nhncuin
Altarin sarwct.i 5 Ia HErra heidän
lumalanson heitä sil-
la ajalla auttawa/nijn
luin hänen sansalw
launia:sM pyhätkin
wct pitä lMcn maal-
lans nosi, ttaman.
17 Eillä mitä hywä
hcilfä on ena euin
muilla?eli mitä cauniut
taheillä on enä eutn
muilla? Iyiyat elätta-
wat nulllucaistt/ ja
wtjna lie<d;ec

a>'°c«t
ehn»

>,saoetta/nijn HErra te>
lfeptlwen/ja anda teille
t kyllä satn/caikelle ll'
: don caswolle.

Sillä epnjumchl
- puhumat jula !,«,<

, wa/ja noidat näfe««l
: sulan walhen/ japuh,,'
»wat ainoasians »m«/
i ja heidäni el ole mitän.
' den he käywät exW
'> nilncuin lauma />«

-naändywät/ettei helii^
ole yhtä» paimeM.

' 5 Minun wlhan e»
l julmistunutpaimeM

- päälle/ia minä tchll»
caurit «dztä :

- S!ll«
-l,HErraZebaothone°>
/,ziwähänen/ laumm
- nimittäin/
> ncn/ja walmista h«!
nijncuiuhangitult«st>

»tahcwoisita.
° chNurcat/naillal/sM- lijondzi/jawaatiat/pi!,!
hctldä tuleman P°>e,

la heidän pit.i cw l
- tengin oleman nyncml
Sangartt/joten <mf

'tallawatcatuillasoß
' japitä cuitengin scb
tman: sillä HEl««»
i heidän cansans/ <«'

- radzas miehet häfia»
»tulewet.

6 Ia mlnä tch»
wahwista lut»an h»»'



Zacharla.
nen/jaauttaloseyvln
huonetta/ j.z tahdon hel
tä asetra Mens sioil-
le»s: sillä minä ar-
mahdan heitä / ja he o-
watnijmuinheennen-
gin olit/cosca Minä hei-
dän snsäisin/
? Silla minä HErrc
heidän lumalanötah>
don heitä cunlla : Ia
Ephraimi on
nijncuin Sangan/ja
hcidän sydauiens on
iloidzcwanizncuinwij-
nasta. He saawat näh-
dä myös lavses/ jarit'
muiozewat /että heidän
fydamenS on iloinen
HErraja.
z Vl.nä tahdon heille
piMda/ jacvta heitä/Mminä tahdon heitä
lunasta/ ja he lisändy.
wät nijncuin heennen-
gin ollet olit.
y Ia minä tahdon
lylwH heitä Canssan
ftcaan/että he muistai-
sit miuna
macunnis/ja he elä-'
»at lastens cansa/ ja'

»'Silla minä tahdonheitä t«oda jällen,;E.
Mptin maaloa/ ,a co-!
«°n heitä Assyriasta /'
»«saatan hettä Gilea-
l« maahan ta
n>jn / ja ei sijnäkän p,
>a heille täytymän.

l 'i Ia hänenpita lay.
l man sen achlan meren-laptozeja meren alda,jalyömän/ että caickiojainsywydttcmwasit.
killoin Assyrian core-
usaletan/jaEa!ipl,n
waldicka lacka.

l , l Minä tahdo» heitäwahwista HErrasa/et.
' ,1 he waeldawat hänen!umczis sano bErra

H.Lucu. '

polt
tulisi»

iuin Cedris polttiis.
Vlwocat Hongat:

silla Cederttowat lan°
gennct/ja cunni,Mincn

, rakennus on hyvitetty.
Vlwocat te Tammet
Basanis: sillä wahwamcdzcion hakattupois.
; Paimenet cuullan
ulwowan: silla heidän
cunniallinen rakcänu-
xens on hawitctty. le-
jonein penickain kilju-
muslUull7!:sillalordä-
incorcus on hnwitetty.
4 Nuta sano HErra
minun lumaln:eaidze
leilras lembaita:
5 Silla heidän Hcrräs
tcnrastawatnilta/jaeil
lue sitä syndlä olem',/
M»ywät uijtä/ja sano-,
!ual:l!ltet!ynKo!!.ver«,
ra/iopi! uiiilä ricasolc:)
lacihcidail paimenena
yeitä ftscä.
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z»5 Prophel»
6 Smtähdenenminä
tahdo säästä mä maan
asumaista/ sanoHEr-ra. Ia cadzo/mlnä ja-
lan ihmiset joca idzen
toinen toisens iäsijn/
ja heidän CuntngaiiTs
läsijn/ettähemaämu-
serraisil/enga tahdo hei
läauttaheibänkäsistäns
7 Ia minä caidzenteu-
ras lambaita/ radollt-
sien lammasten tähden.
Jaotin minullenicari
sauwa/ yhden minä cu-
dzulnsuloisexi/ mutta
toisen cowaxi/jacaidzm
lambaita.
zlamtnahucutincol-
me paimenoa yhtenä
Cuucautena: sillä en
minä woinut kärsiä/
«ikä he mtnuacan kär-
sinet.
y Ia minä sanoin:en
minä tahdo teitä/caita
jocacuole/cuolcä/joca
näändy näändykön/ ja
jäänet syokön töine tei-
sens lihan.
lolaminä otinsen su-
loisen sauwani ja sä°
rijn/ rickorcn minun
tyttöni/ jonga minä
«aitllleCanffoilleteh»yt
oltn.
,i Ia se ricoittin si-
nä päiwanä: M ra-
dolltset lambat/jotta
minun cansam pidit/

itunsil/sijtaettaseHEr-
> ran sana oli.
-1! Ia minä myös s<!> l
- noin heille: jos teille >

, nijnkelpa/ntjn tuocol
' tänne nljn paljo uui» Il minä maran/
nijn sallicat olla. I»

ihe punnidztt nijn pol-
!jo luin minä mo- ,
roin/colmekymmeM '
hopiapenntngitä.

. i; Nijn sanoi HEm
> minulle: heitä pois/an-,
- netta sawcnwalajalle/
> »ho sitä jalococo/p
> honminaheiloäarM-
tu olen. Ia minä otin

>ne colmekiMMMi hopiapenningitä / <»

> heitin HErran huone>
sen/annetta sawen wo-
taialle.
>4 Ia minasarijn mi'

, nun toisen sauwani/lo>
»wan/ ricloreni weljck

l tefturet ludan ja U
l raelin walhella.
>5 IA HErrasmi
minulle: ott< wielä ft
nulles hullunpaim»

' astl.
, «6 Silla cadzo/ n,»!!!

i herätän patlneneim»»-
l sa / jotcaci nänliM
tä edzt / särjettyä <»

museretcua ei paran»»/
ecka tottele tenvem

>2, Naan syömät P»' ,
' remmin lchäwain W



jo rewäisewät heidän
ftrckans ricki.
,7 0 epäjumaliset pai-
menet/jotca lauman
hiMwät.Tulcan m,iec°
laheidänkäsiwarteens/

/ jo oittaan silmääns.
Cniwatcon heidän käsi-
!v»rtens/ja heidän oikia
Månstulcsn pimiäxi.

12. H.ucu.
MÄ»>a on HENräeVsl>!>an cuorma I- >

! Mst/sano HERra,
>«otaiwat
mm perusta/ jatekel
ihmisen hengen,
l Cadzo/ minä tahdon
leruftlmin tehdä hor-
ju»,li maljoxi/ mikille

Llmssoille sijnä ymbä-
r!llä:sll!ä sen pitä myös
ludatcohtaman/cosca
Jerusalem pijritetan.

z Ia sillä ajlllla tahdon
minä cuitengin leru-
stlmim tehdä catkille
Canssoille cuormakiwe-
ri. Nijn monda cuin

j handä tahtowat/Mä heitans sijhen repi-
män : sillä caiki paca- >
M niaan päällä pitä >
ttcoman heitans hän-
-4Ciliot!,/sano HEr-,

! tahdon minq cylcki i
! ochilcarwaisertsaatta/,

, 1» heidän radzastaMS!l Gnäri. Mutta lu-,ö«n hubnelle tahdon

»minaawata «uinun sil-mäni/ja caickeinCans-
sain orhitrangaista st-

> keudella.
5 Ia ludanPäämie-
het vitäsanoMnsyda»
mistans/olcon Jerusa-
lemin asuwaiset wai-
woin hywas turwas/
HErrasZebaothis hei-
dän lumalasans.
6 Silla ajalla'iahdö mi
näludä pämichetCuua
ripädziri panna puidL
secaan/janhlncuin tuli-sen ketale» corresa/syö-
män seka oikialda että
wasemalda puoleldans
caickiöanssatymdäril-
dä. Ia Jerusalem asu-
tan taas siallansleru-
salemls.
/InHErraonwapah,
tawaludämajatniin-
cuin muinengin. Ettei'
Dawidin huone ylön
paljokerscais/eikäle-
rulalemin asuwaiset'
ludat wastan.
8 Nynä paiwinä on
HErralerusalminasu
waisetwarielewa/jao»
tapahtuwa/että se ioca
stlloin heidän seasans

yeicko on/on »lewanijn
min Dowid.laDavi»
din huone/on olewoni»
cuin Jumalan huone/
nymuin HErran En-
geli heidän edesans.

9Sil«
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p 6 ProphM
H Silloin aMelen mi- 1nä hucuttä caickia pa-!
canotta/jotcaowatläh',
tenet lerusalemilawa'!
sian. >
ic> Multa Dawidin
huonelle/ M lerusalc-
lnln asuwaisille tahdo!!
minä wuodatta armon
ja rucouxen Hengen:

> Sillä heidän pitä cad-
zom<ln minun puoleeni/

> jonga he läwistanet o°
wat: Ia pitä parc.-

i m^n/nyncuinjocupar-
> lu amocaW poicans,

l Ia heidän pitä händä
l murehtiman/ nijncmn
jocu itkis ainocaista
polcans.
ii Silloin pitä suuren
walitusitoun' olemanz leruftlemis/ nyncuin

'st oli lifi Hadadrimo-
ni/ Mcgiddon kedolla.
il Ia maan pitä wa«

ktucunda erinäns: Da-
iwidin huonen sncucun-sdaerinäns / ja heidän

erinans.
t.iz/, Nathanm huo,nen

sucucunda erinäns/ ja
-heidän, waimos eri-
näns. lcwinMllcundnerinäns / ja heidän

erinäns. Si-
lmein huonen ftcucun-
ida erinäns/ ja heidän
Ilwatmons erinäns.

14 Nijn myös cM
muut saanet sucucun»
nat/ cukin erinäne/j«
heidän wsstmons myil
ertnäns.

ajalla
lähde Z«

widin huonelle ja K,
'rusaleminasmrnisillei,
lcmnn stwdiä ja stn-
staisntta wastan.

'! Silla ojalla / sm
°HERraZebaoth/tch

° d3!! minä epajum«!l<!i»
> nimet maasta cadom/

ettei sille» heitä Ml' muistettaman : tahdoi
myös noidat ja saft
set aja pois maoltn,

" man / jos jocu noi!>ii>
'is/ nijn hänen Ismi
' ja äitins pitä hancksanoman / jottahane»'synnyttänet ow»t: j!-
'

min täyty enolla! silli
'sinä »valehtelet HEm»
'nimeen.'la nhnhanl»

aitinö/ M»
hänen synnyttänet »>

wat/pitahancpWnm
läpidze/cosca hän noil»,

Silla Etloin pitäU
pahtmnan/ettänoAi
pitä natymscansich'
piaan tuleman / ceftl
he nijsiä noitiiwat:<«
ei heidän pidä cnäjoch
watteita pukeman/B

W



la he wiettelcwät. >
5 Multa heidän pitä!
sanoman: en minä ole >
Prophctn/ waan pel-!
domies: sillä minä o-
Im nuorudestani orja-
»o ollut.
6 Mutta jos hänellt sa-
nomisin: mitkä haa»
mtowat sinunkäsisäs?
nijn l>änen pita wafta-manmijnminä olehan-
woiteltu nljden huones/
jotcaminuaracastawai

7 HErä miecka mlnun
paimeneni päälle/ja sen
miehen päälle/ jocnmi- >
nullelähincnon/ sano'
HERraZebaoth': lyö
paimenha/ nijn lauma l
hajo: janiin minä kätc- >
«t laänan ptstuPta!
päin. '
>l Ia vita tapahtuman/sano HErra/josa maa->
cunnas on caxiosa/nyn
ne pita häwiämän
huckuman/iacolmasosa<Pltäsijhen jäämän.
« lastncolmanncno-,
stn tahdon minä wieda i
tulen läpidze / japuhdi-j
stastn/ mjneuin hopia >
Pchdistetan/ ia tahdon,sen kireästä nWuin cul lda kircastetan. Nämätc
pitä siis minun nimeni t
huutaman/ia minä tah: sd»n,heitä cuulla/tasa-i

no«: st on minun Cans»san : Iaheidän pitä sa<
noman: HERra minll
Jumalan.

14. Lucu. .

/ se päiwc

!ta sinun saalis pltäsi»nusa iaettaman:
! Sillä minä olen cs-
cown caickmaiset paca-
nat sotima» lerusa<«-
mtta wast«». laC»u«
pungi pita woitetcman/
huonet ryöstctän io
walmotraisc.nan.Puo'
li osa Caupungista pi<
ta fangixi wielämän >

i:i iääuet Canjststa/ ei
pidä oiettamstn ulos
Caiipungist.
5. Mutta HERra on
lähtewä sotiman p,aca-
noitamastau/nhncui!»
hän on tottunut sodan
aialla sotiman.
4 Silloin hänen i«l<
cans pitä oltymäelia
seisoman/ ioca onlä^
sna Icrusalemitn.itänpäin. Ia öliymäcn
pitä halkeman / idastc
haman länden / san-
ge„ lcwiäldä töine»
toisesians: Toinen 0-

sa mäke pohiaiftipäin/
intoinen etelän pain.
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. zl'z, Prophel«
5 Ia teidän pita pake.,
neman seMron tähde»l
joca on naiden minun >
wuorteni waihella sillä'sc laxo makein iwothel-!
lapitä ulottuman Nza»!

asti. Ia pitä pact-,
!tama»nijmuin muinen j
paeltin maan järlstyre >
tähden/ Vfian ludanj
lCuntngan aica»a.!Sil- >
loin minun HERran l
Jumalanon tulewa/ja

raicki pyhät hänenean-,
sans: ,
6 Sijhen oiennet pidä,
lse callis walo oleman/
lwaan wilu ja pacal-
l«en.
l?Iay!:j paiwä pita o-
Neman Ma HERralle,
Auttama on/ei päiwäl
«ikä yö / ja chton puo° >
M« pita walkius ole-!
main

pita lerusa-^
>lemtst elawät wedet wuo!
laman/ puoli osaidäi-
siä mertapäin/ja toi-l
nen, puoli osa haman
ftneren loppua päin/ ja
uen pita sekä kesällä et-

taimella tapahtum.l.
!y Ia HERra on l«i<!len maan Cuningas o-
llewa. Stjhen atcanon
amoastans yxi HER-
ca olewa/ja hänen ni«
mens yri.
io Ia coeo maacunnas,

täylämän ymbäri

ntjncuin tasaisella K-
dolla/Gibeastnnnßi-
mouinasti/lounastnP
Jerusalemin asti: Mse corgotetan ja asuw
hänen siasans/<B«nI«°
minin portist hamäw
simaisenportin paicon/
haman culmapornin/
ja Hananeelin tornifinyn Cuningan wym/
cuurnan asti.
n Ia hanesä pitä asut-
taman/eikä sillenMyhtänraatelusi olemiii
silla Jerusalemin pilä
sangen trstast «sunm
il Ia tämänpttäm-
gaisturen oleman/ioll»
HERra catcke Canst
on rangaisewa / joll»
owat sotinet Herusck-
mlta wastan. HeidN
lihans pltä raukei»
jalgoillans setsoisans/ja heidän silmänsm-
puwal heidän lewisaM
ja heidän kielens M
heidän suusans:
izSljhenaicanonW
ra suuren metelin hei-
dän secaans nostW»/
etlä jocainen pitä ni»
sens käteen rupem»»/
ja paneMan tätens tti<
sen käädcn päälle.
l 4 Silla luda'on myi»
sotlwalcrusalemlta»»
stan/ja sen ymbäck
«otan caickcin psss«>««'

>, , !>



in tnwarat/culda/ho-
hota j» sangen paljo
«aatteita:
,«Ia Silloin pita tä-
mä rangaistus tapahtu-
MirhewoMe/muKille
Camelellle Aseille/ ja
Minaisille eläimille/
jma sen sotawäenseas
owat/ nyncuin tämä
rangaistus on.
,6l»cacki jäänetcaic-
llln pacanain seas/jot-
c« lnrit Jerusalemit»
Wftan/pttäjocawuofi
menemän cumartaman
Luningast HERraZe-
boothi/ ja lehtimajan
juhla pitämän.
,7 Mutta jocainen s«-
tucunda
luin et tule lerusale-
mhn tätä Cuningasta
HERra Zebaothi cu-
martaman/ei pldä heil-
le sadetta tuleman.
»8. Ia ellei Egyptiini,
sten sucueunda menis

ylös ja tulis/ nljn ei
hctdängän päällens pi-
däsatama. Tämä on se

rangaistus/jollaHErrss
on caicki pakanat ran«
gaisewa jolca eiltuleleh-
timajan juhlapitämän:
i9SilläseonEgYPtilät
fte jacaickeinpacanain
syndi/jotcaeitule lehti-
majan juhlapitämän,
ia Sijhen aican pitä o-
ribten ftlloisa oleman:
HERranPyh»)ys/ >a
HErran huone cattilat
pitäolemssnynlutnwa
stimnljat Marin edes:
!, Sillä ludau ja
Jerusalemin cattilat

pitäHErralleZebaolh-
ille pyhitetyt oleman.
Että caicki jotta uhra-
ta tahtowat/pitä tule-»
man ja ne ottaman/
ja niljä keittämän. Ia
ei yrckän Cananeri pi-z
dä sillen HERranZe-
baothin huones olema/
sijhen aican.

Zacharlan loppu.
Nropheta Maleachi

on st >
sHMcuorma/ jon-«

HERra-
lsraeli!

ll<!st<!/Maleachincauta!-Minä racasttn teitä
WoHErra:Nynles^

notta: misäsmeitä ra,
caMEitöEsauolela,
cobtnweli/sanoHEx.

ja tuitengin mim
lacobitaracastan.
;lawihanEsama/o
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z;c, ProMH
lenmyös autioxi teh-,l
nyt hänen wuorens/ <
ja hänen pertmtsene lDrakeille ertmari. j
«lajosEdomsanois:!
me olemma turmelut/!
mutta me lahdomma,
«uttat jällens raketa.l
Nljn sano HErra Ze- j
baoch näin: jos he ra-,
kendawat/ntjnminäsä-,
rjcn maahan/ jane pi»!
ta cudzuttaman cado-!
teturi maan ärixi/ ja>
siriCanssari/jolleHEr-!
ra on wihaincn yan->
laickisest. !
5 Sen näkewät teidän!
silmän/ jäte sanotte:!
HErra on ylistetty Is-
raelin maan äris.
s Pojan pitä cunnio-
iltaman Isäns/ japal-
welianisandätäns.los
minä siis Isä olen/cu-
sast on minun cunnian;
Jos minä isändä olen/»usaon mmun peKon?

sano HErra lebaoth/
teille Papit ptca cad-
zotte ylön minun iiime-
ni.Ntzn te sanetta: mil-
läst me cavzomma ylön
sinun ntmes?
7 Silloin cutn te «h-
-ratle minun Altarille
ni saastaista leipäNijn
te sanotta: culnga me
uhramme sinullefaastai
sta? Sljna että te sa->
votta:HErran pöytä

,on cadzottu ylön. 1,1
coscateuhrattejM»
culnsokiaon/nijnetlisano sitä pahari.
»lacostateuhrateim
kinonduwatelisairtz>i
nijn ei sitätänsäotap»,
haxi. Wie stnealdaist,
sinuPäämiehilles/»tämax/ jos sinä oleth».
nelle otolline!,-/ eli l«
hän cadzo sinunpu°>«/
sanoHErraZedaoth.
y Nyn rncotlcat H!lumatata/ettahän»,
mahdaiZteidän p.iäl»
sillä se on capchtti»!
teildä. iuulett.ico elli
hän cadzo,teidän pw
leen? sano HErra Z^
in Cuca onmyöstli,
dänseasan/jol,as,iltel,wen?ettcm>)ösW!
tulda huckcm minun»!-
tarilleni andimeri, V
minun ole susio teihi»/sano HErra ZeM
ia ruocauhri teidän!»
sistänciole minulle!'
csllinen.
ilWaanHamasiVringoncoitostanijnl»
fkestemiscn asti/B
minun nimen ylisl<>'
tämän pacanatn

!iaiocaidzespatcasD
, minun nimelleni
zuttaman/ia puD
ruocauhri uhrattoß»
silläminun nime«B



yWttycl tuleman pa-
canalnseaS/sanoHer-
roZebaolb.
,l Mutta le oletta:
scnWannet »/silla co-
Me sanetta: HErrapöym on saastutettu/sen uhri on caozottuy-
M ia hänen ruocans.
izlate sanotte: cadzo/seon sula waiwa/ia
lyötte sen tuuleen/sano
HErra 3ebaoth,latc
uhratteryowattyä/on-
luwata/iasalrasta/ ia
ne te uhratte ruocauh-
riri Pidcustä minulle
scncaltaiset teidän fä -

Mu otolliset oleman?sano HErra.
>4 Mittta kirottu oicö

Mcttcliä/ ion<za lau-
Ms on jäärä/ia cuin
häntekelupauxen/nyn
han uhra HErralle
tcltvottoman: Mami-na, olen suuri Cumn-
s«/ sano HErra Ze-;
toth/ ia minun nimen'
«mveliättäpä pacana-li»n seas. ,

2. Lucu. !!
Pap<c/ tämÄWkasty tule lellien

Ellet te sira cimle/taickaWe sydämeen/ että
tenijn annaisitta mi-«n »imelleui cunnian/
ftn> Herra. Zebaothlgininä lähetän

ftcaan kirouxen/

«Nron teidän siunau»
rian / ia minun ptt»
nytä kiroileman/ettet

! te sitä tahtonet laske sy-
dämeen
5 Cadzo/minä tahdo»'teitä/ ia teidän iälken-
tulcwaisian sadatella/
,ia paistan teidän juhla
' pastanne teidän caswol
, len / nijn että se ijäxi
»teihin tartu.
!4. - Silloin te saatte
tuta/ että minä sen-
caltaiscn käskyn teit-,
lelähettänyt olen/ että

! sen piti minun ltjtoiii
ieiwin canst, oleman/!

!sanoHErra Zebaoth.^
5 Sillä minun tijto-l
ni oli hänenelämään ia rauhaan/i
ia minä annoin hänelle.l pelgon/pelkäman
nua/m minun
hämmästymän,
6 Totuden tali oli ha-i
nensuusans/iaeilöyt-i

tty mitän paha hänen!
chuulisanö. Hän wael-<
sirauhallisestiatoimel-j
listst minun coesäni/iakansi monba pois syn-
nistä.

> 7 Silla Papin huulet
pita opin fättkemän/
että laki hänen suusins
kysytäisin: sillä hän on
iHERran Zebaoihi»lEngeli.
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33! Propheta .

8 Mutta te otetta tieidä
poikennet/ ja pahoitat
monoa laisa/ ja oletta
leiwin lijtonrickonet/i
sano HErra Maoth.l
9 Sentähben olen mi-
nä myös tehnyt / että'
te oletta hyljätyt ja y-!
löncaozotut coco Cans-san edes / ettet te pidä
minun teitäni
cayzotta muoto iaist.
ic> Sillä eikö meillä
caikilla ole yxi Isä? ei-
kö yxi Jumala mettä
luonut ole? Miristme
mdzomme ylön toinen
toise/jarijwammesen
lijton/joca meidän I-
säin» cansa tehty oli?
ii Sillä luda onylön
cadzojan tullut/Israe-
lis ja Icrusalemis on
tapahtunut cauhtsius:
silläludaturmeleHEn
ran Pyhän/ jata hän
idze racasti/ ja maca
wieran jumalan tyttär-
den cansa.
« Waan HErra hä-
ivittä hänen / joca sen
tekc/Jacobin majasta/
sekä opettajan että op-
etuslapsen /ja stii joca
wte HErralle Zebaot<
hille ruocanhria.
lz Te teette myös/et-
ta HErran Marin e-
des owat sulat kyyne-
let/ ttcut ja huoca»ixtt:

l nyi: ettenminä enäHtdo <adzo ruocauhrl»
/eli'ota waswijotatin otolltftst teid»,,

.Msistän.
-14.Ia te sanotte': nA
,'gätähden? sentähdl»/-!että HErra on sinun j«
sinun rackan watmös

iwaihclla todtstanul/
>jongascaozotylön/j»>
.ca on sinun elämäs
icumpani/johonsinalij»
-tolla sidoit idzes kyni,
11; Ei st ainoa nijntch
?m?t/jocacuitengin°l! <
! suuresi Hengestä: mut-

> ta mitäst st ainoa tM
- hän edzei sitä siemeM '
!joca-Ilimalaldaluwl>l> '

> tuoli. ScntahdenlM-
- tacctt tcidän Hengen/

, ja älckön kengän «lp
l co ylön hänen racch

- waimons.
'isMuttaiossinähzM '

iwihat/nijneroitaseil-
-zesiäs/sano HErraF'
raelin Jumala/j«« °

na hänelle waatttftlft f
l häwäistyxe» ch
oth. Sentähhen cn-

ltacat leitän teidb
hengestä»/ja .
zoca heitä ylön.
17 Te otetta HM«

° teidän puhella» Hb
-syttäuet/ sentähden!!
lzsanotta: «uingast 5



Maleachl ;,;

Hndäfharsyttelim? sil-
loin cosca te sanotta:
«ia paha tete/se kelpasen caltal-
ft owat hänelle otolli-
stti eli: cusaonselu-
Majoca rangaise ?

MAdzo/minä lähe-Aiiän minunEnge-
liiii/ioca minun eteeni
piMen walmistaman.'
Jo hänen Templtjns
tule c«chta se HErra/
jotateedzitta:/a lijton
ffngeli/jotatehalajat-
te.C«dzohan tule/sano
HEua Zebaolh.
l Muttacuca woi, ha-
»cn tulemtstns paiwä
Kirsiä? jacuca wsi sei-
so/«stahanilmandu?sillähän^on nijncutn
hopiasepäntult/janijn
«uin pesian ftipm».
z Hänonistuwajasu-
lowajaselittawH hopi-
«n/hän on puhdistama
jahuittawa ieiwin po°
j«/nyncmnhoptanjc>
«llon. '
4 Silloin pitä heidän
tuoman HErralleruo-
«ouhrm wauhurscau-bee/ja ludan ja Je-rusalemin ruocauhrit
poman/nijmuin mui-,
nlnj»tndtsinawuoll-!»o.

- 5 Ia minä lahdou tulla
: teidän tygönne/jaran-
gaista teitä/ja tahdon
-olla nopia todistaja/
- noitia/ huorin tekiöita
-ja walapattoistta wa-

stan. Ia nijtä wastan/
jotcapalcollistlle/lestil-
le ja orwoillc wäkjwal-

-Vajawäryttätetewät/
-ja jolca muucalaisi»

i 'ortawat/ eikä pelta
.'minua/ sano HErxa«Zebaoch.

' 6SillämlnäolenHEr»
ra/jocaen »valehtele/

- jäte Jacobin lapset/ei
teidän <aickciN Pidä
huckumau.
7 Te otella hamasi lci-

, dän Isäin ajast alati
poikennet pois minun
tasiyistäni/ja et te ole

, nijttä tä-
, ändakatnyt tcitan mi«
nun ti)göni/ nijn mi-
nätahdon myös minu-
nl täätä teidäntygöiie/sano HErra Zebaoch.
8 Nijn te sanotta: mi-
sämeidän pitä meitäm
käändämän? Ongose oilein että ihminen
pettä Jumalan/nijn<-
cutn te minun petätte?
Nijn te sanotta :misä
me sinua petämme?
kymmenerls ja ylön-
nysuhris.
> Oe»



y Sentähden te olctta!s
lirolltt/ »ljn että cak- >
kinaiset catowat teidän >
täststän: Sillä caictt te >
niinun petätte, !
,Q Mutia wiekat tay-'
dellisct fymmenexcculi-
niin aittaani / että
«muin huonesqniruo- j
la olis. lanijncoe-l
teleatminua/sanoHEr>'»a ellen mi- >
nä awaia teille >
taiwan ackimoita / ia
wuodatan sickä nm-
fasti siunausta:
i> Ia minä tahdon
teildä syöianrangaista/
ättei han lc«ida maan

, hedchnam hueulaiö /

lia ettei whnapmi lei-
jan peitostn olis hedcl''Mätöin/ sano HCM>

Zebaoch:
st! Nhn että caicki pa-
kinat pitä teidän au°
stiiaxi sanoinan: sil-lä teillä pitä callis maa
oleman / sano HER-ra Zebaoth.

Cowasii te
minuun wastan/'sano HERra-.ta lc,

sanotta: mitäsi mel
puhunmm sinua wa«t
«ani, i
»4 Silla le sanetta:

ston turha cuin Ju-malala paiwellan/ ia
mitä se autta / että
me pioämme hänen ka.
siyns / ta waiwamine
meidZu elämätäm HErran lebaothinedes?
i; Scntähden me Ascämme ylöncadzoita:
Elliä iumalattomot
menestyivät/ he tms»,
wat Jumalala/ ia stheille menesty.
16 Mutta
lohdut!awatt«lnent°!>
sians näin: HERn
otta siitä waarin ia cm<
le sen / ia muisiokck
on tiriottttu hänen l>
tcens: iotca HER>
ra pclfäwät ia muift'
wat hänen nimlnj
p«nllc.
«7. Nljden pitä/M
HERraZetaoch/fimväiwauä/ionga mim
teen/oleman minun»!
mani / ia minä tah-
don HM armahtn/
>chnenin mies, armah-
ti, poicans/,iocahän'
da palwele.
i 8 Ia teidän plta A
lme sitä ivasta näte»
niän / mikä eroitus!!!!
wc!nhurstan ia imna»
lattoman wa!hella:i<i
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«kaihella/ iol,alu:i
Ma palwele/ ia sen!

ci hända palwele.!

Mlllä se
VÄpäiwä tule/ toca
e„ palama nijcuinpäd-

Silloin pitäcak-
?i yloncadzoiat ia iu-
Mottomat olfena o-

l>n / ia st tulema
va pitä heidän s>)

ivaaman/ ftnoHEr-
« Zcbaotl)/ ia ei hä-
nen pidä heille iättä-
,, n inurta eckä oxa.
i Mtta teille/ iotca
,'inun nimeni pcltätte/
m wanhurstaudenAu-
-',ngo coittama/iaau-

! !lis haue siipeins alda.
)«teidän vita käymän,
!-l,'g ta sisälle / ia li-
Holman nijncuin syöt-
Mwasicat. !

s Teidän piiä iuwa-
iättömät tallaman:sil»
la heidän pitä tuhca»
na teidän ialcaln alla
oleman sinä päiwänä/
ionga minä tahoa lah-
oon/sano. HETraZe-baoch.
4 Muistacal Mdstrerr
minun palwelianl la-
kia/ iota minä hänelle
käskenyt olen Horebin.

> »vuorella / cnikclle I-
Gaelille/ käskyin ia la-,

>kienlansa.
5 Cadzo/ ininä lähetä»
teille Elian Prophetan/
enneneuin se suuri ia

, hirmuinen HERran
' päiwä tule.
' 6 Hän on knandäwa
°lsän sydämet lasten

' tygö / ia lasten syoa<
'lmet heidän Isäins ly-
gö etten minä tuli? ia

'.lois mnata ttrouxella.

pwphctan Mawchin
loppu.

MO)A



Jeremian Walitli§
wirret.

DM Spuugi n«n <iu

Cäs'sa oli ? Hän on nyn»
cuin leski. loca ylim-
meinen oli pacanainse-
«s /ja mallan päällä
oli maacunntsa / sentäyty nyt weron alai-sna olla.

,2 M yötä hän itke/nijn
kyynelet poftilda

!v»otawat/ ei hänen
, ystäwistäns kengän hän
, da lohduta.Waan mie-
li hänen lähimmäiscns
eadzwat hänen ylön/
ja omat hänen wiholli-sexens tullet,
z ludaon fangittura-
tzollisudes jarastas or-
judcs hän asu pacana-
in seas/ ja ei löydä le-
po/caicki hänen wihol.
ltsens pahasti menewät
Hänen cansans. !
4ZiMin tiet omat au-,
tiat/ettei kengän juh»!
ylille tule / eaicki hänen,
portttnsowatautiana/
chänen Papptns huoca-
!wat/ja hänen »eidzens
surfiasi cadzowat/ j^

' hän idze on murheistm
,5 Hänen . !yihollist»i

> moitti/hänen wcholii-
, fillens tay huwäst/jil-
<la HERra on
surkiudella täytti

'hänen pahain tecM
i paljouden tähden
»hänen lapseus o»«!
fangina mennet
wihollistm edellä.

, 6lacaickicaunijlus l«
lZioniNtyttärilldäT
nyt pois / hänen pc
miehens owat nync
ne jiäret jotca ei
duinba löydä/ jam
natoinna käywetei»
maalian eteen.
/Jerusalem
laajalla/ cuinga >
dollinen jahyljätty h'
on/jacuingapaljoh>
wauhasthywa
on/että caickt lcanssans wihollisen
laon/ja eikengän
ta auta/ hänensens näkemät heidät
lons hänee/ janM
wat hänen lepons.
8 Jerusalem on sys«
tehnyt/sentähdentG!
hänen olla nynciiinstl

stain"
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smnm waimo/caic-l
njoica händacunni-
litil/ caozowat hänen
ylöi</ eitä he hänen
Mäns näteivät/mul
lahänhuöc«ijalange

9 Men saastaisu-
tens tarttu kijnnihä»!
ncn liepestnS/ eihän
l>lis luullut / että hä-
nelle nain pioäis wlj°
imin läymän/hän dn
Mn ylöu hirmuisesta
inistettli maahan /ja
!t tmgan sijitekän ole
oc« händä lohdUtta/
HERraMzoMinUn
!<idollisuttani/llllä wi°
Wnensltlirestkcrsca.
>2 A, il/öllinen on P5«nitkalenscaickeitthä-
iei» cMsten cÄlulns
Me/ sillä hänen
aytycaezdpaäldä/et-
a Manat hätten py»
'>M«cl käwlt/ joista
iw kiMnytvlet/et-
a lMm pitänyt st-
>«« tu-
? hänen cans-»»s huocawm leipä
rriälen/ he äiinoit
'»rlMcappatensru-
>!i/ että he sieluus"llMtstt / HER-
«/cabzoM ja näe/"«ia minäolen hal-Mt»lmt.

--V. Teille cMtlemt-
-na sanon/ jotta ta»
>stä käytte ohidze/cad-izocatsijsjanähkät/jos,
tjocu kipu on/ nnn»

: cUin mittUn kipun/jo-
caminua niju syö/
sillä Hsßra täytti

-!minun surulla/hanell
> hirmuisin wihans pai»
wäitä»
t; CörkeudestH hatt

, lähetti tulen minun
tlUihmi/ ja «ndoi st«

> wöimatlise» olla ntj-,
! sä Minun Mani e:ee
kvinttihänsysäis minun jatcant-
eteen wicitti hän wer-
con/ja sysäis minun
tacaperin/han on teh-
nyt minun autiaxi/

! ttlä Minun yli päiwa
> täyty murehtia»
'l4 Minunrastat syn-
ointowat herännet bä>

l ne rangaisiuxens caut
ta/ja ynnä catckt tul-
let, minun laulani
päälle /.nylt että caici
K MiNUN wäfctt mii
nus lMu/nijnHEr-
ra on minulle tehnyt/'
etttn minä Woi sillennosta ylös.
«5 HERra ontala»-
nut caickt tvatewät «-

las/Mn minulla o-
lit/ hän on anoanut
minusta juhla
P m/
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lcreMiätt
ta/minun nuoria mie,!
hläni cadotmman /

bErraandotueidzen/,!
ludan tyttären wu-i
nacuopas polke. !
lö Sentähden minä,
nyn itken/ ja molem-
mat minun silmäniwettä wuotawat/ että,
lohduttaja/jVca minun
sieluanipidäis wirgot-
taman/ on minusta
ttmcann/minun lapse-
niowat pois/sillä Vi-
hollinen on ivoitta-
nut.
17 Culn Ziott katens
ojenda/ntjnei kengän
ole jocahändälohdut-
ta/HErra on tästenyt
Jacobisi/ että ne jotca
hänen ymdärillcms 0-
wat hänen wihollisens
olisit / sillä Jerusalem
pitä heidän seasans
nijneutn saastainen
walmo oleman.
>8 Wanhurscas on
HErra: Elliä minä
olen hänen suullens
toteleatoin ollut/cuul-
cat caicki canssat/ ja
ladzocat nunun kipua-
ni/minun neidzeni ja
nuoruccuseni owat
ftngiuten mennet.
»9 Minä cuozuin y°
stäwäni awufem/mut-
tH he owat minun wie-

tellet/minun Pappj,
ja wanhimmal Cl,
ipungtsa owat nai
dynet/sillä heker>H
leipä/hengens wirgl
tarens
laHErra/, cW
cuinga minä olen«!
btstufts/ että
minun sisallystäm!
wisiese/ Minun
oämen lykyttä »

nun ruumisani:G
lä minä olen H
nens Murhetta i Ul«
na miecka/ jahl»'!!li
cuolema on minun!
steri tehnyt.
21 Kyllä se cuulu/
tämina huocan/j«
cuitengan minulla!
lohduttaja/ caickt li>
nun wihollisenieur!
wat minun onetlom

. bent/ jasiitä rtcmÄ
zewat/ stnä sen t«
,N>ln annasijs ftp!

tulla/jongaKM
auttanut olet/että hi
len käwis/cuin mii»
lengin.'
»! Anna calck l«i
dän pahudens lul>

ja tee hs
le/ nijncuins nnn»!
lenqin» teit cmckl
minun pahain tccc><
tähden. Sillä n.!'»



huocaurenonsuuri/jc»!
minun sydämen on
nmrheisanS.

2. Lueu.
on

nin tyttären pimtttä»
nyN Hän on Israe-
lin cunnian heittänyt
tniwasta mäan päälle
Ei hän ole muistanut
astinlautans hänenwihapäiwänäns?
2 HErra on armot-
tomäst caoottanut catt
li Jacobin asumiset.
Hän on hirmmsude-
stns ludan tyttären
scantzit särkenyt/ ja
löunyt heitä maahan.
Hän on rrjwannutl/
seka waloacundans/
että päämiehens.
;Hän en Israeljn
«nkewyden hänen htr-
mnists wihasans sär-kenyt. Hän on oiki-

«m fätens wetänyt ta«
caperin/ costa wihol-
linentuli/ja on laco-,bis tulen sytyttänyt/
oca cuulutta caicki

ymbärlns.
on joudzens

jännittänyt/ nijncuin
«Hellinen/ hänen oi«
NON lättnS on hän

i wtenyt/nyncuin wai^
! nolltnen/ia ön tapp««
nut caicki mitä suloi-
nen oli nähdä/ j«hä-
nen wihans nijncnl»
tulens wuodattanut/

, Zionln tyttären ma-
jaan.
f HErra on ntjncuin
wihollinen/ hän o»

hän on caicki hänen
! huonens raadellut/ja
on hänen scantzins
tutmellut. Hän on

, ludan tyttärille paljo
wallitust ja murhett»
tehnyt.
6 Ia hän ha/dttt hä-nen majans/ »hn-
cutn lchdimaar!/ja hä-
nen asumisens turme-
li/HErra on. andanut

' vnohtaZionis seka iuh^
lat että Sabbathlt/,<»

> on ändanut hänenhir-
muises wihasans/sekH
Cuningat että Papit
-hawäisiä.
7 HErra onheittänyt
hänen Altarins pois/
jahänen pyhydens al«

' diri andanut/ja hän
ion hyljännyt hänen
huonens muurit wt-

'holliscn käsijn/ nijn
! että he owat HCrran .
huonesahuutanet/nijn
cuin juhlalla.

Ptz z HE»
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H46 Jeremian
8 HERra ajatteli
jottarens Zionin
tären muurit/hän on
nuoran »vetänyt seny°
lidze / ja ei ole taan-
danyt käsiäns
siehenasii cltä han sen!
hucutais/ torni seista
surkiast/jamuurion!
tukistettuna. >
y Hänen porttinsa
wat wajotetut maa>
han/ hän on särkenyt!
hän? salpaus jatyhjä-
si tehnyt / hänen Cu-
ningans ja päämie-
hens owat pacanain,
seas/jos»et helakinsaa cuulla / eikä hei-
dän ProphetanS nä-
kyä HERralda löydä.!
ic>. Zionin tyttären
»vanhimmat macawat
maanpäällä/ ja o-
tvat äneti/he heitta-
wättuhlapäänspääl
le/ja owat puettanet!
iozens säckijn/ Jeru-
salemin neidzet t«y-
wäl alla päin.
il Nijn olen minä
itkenyt/ että minun
silmänipuhkewat/nyn!
että minun sisallyxe-
nikiwistele/miniima-l
fan on wuooatettu i
maan päälle / minun!
canssant tyttären lah-,
den/ ?osea imewalsel!
ja plscuiset caupun- >

gm catmllaiMnmKCoftahe sanoitK
.tillens : Cusa on l«i.pä/aWnna? CoftCaupungin catiM,
Inännyit / nijucm
!surman haawoiteW
!ja annoit hengens h
lön heidän äitins s»,
ltjn.
13 Ah sinä lerusM
min tytär / len«,
minä wertautan >!,
nun / eli minäkätni
nä sinun pidän? G
nä neidzy Zionin tz
tar/ mchingä m«
sinua wcrlautan/jch
minä sinua lohdutti
fin? Sillä sinun m
hingos on suuri >ch
cuin'meri/ cuca tal!!
sinua paranda?
»4 Sinun Prophet«
owat sinulle saarni,
net turhulta/ ja hul
luja näkyjä/ja et!!
nun pahoja leeojassi
nulle ilmoittanet/jol!
he olisit sinun fanglil
des estä tainnet/wo»
owat sinulle saaruoxl
net turhia saarnoj»
joillahe saarnasitsmulos maastas.
isCaicktohidzctäyml
sei tähtes/ja »vihelteliwät sinua/ja pudis»
leivät päätans Im
salemin tyttärelle. Ä



MköseCaupungion/
josta sanotan: Se on
mikein jalom/ josta
cocomaacundailoidse.
,z Cmckein:wihMsel
«mmoltelewatsuutans
sinua wastan/ivilistä-
«at sinua/ jakiristä-
wat hambaitans/ja
sanoivat: Me olemina
hänen hucuttanet/tä-
mä on se päiwa/jM
me halaisim/ me sa-
imme sen/»ne ole»n»na
nijn cauwan elänet,
l? Se HERra wn
tchm)t nijntUtn hän
eliajattellut/ hän on
täyttänyt sanans/jon-
ga hän aica ennenka-
sienyt oli/hän on ar-
mottomat huccuttanut
hän on ilauttanut svi-hollises sinust/jasinun
minollistes wallstn
corgottanut.
18 beidän sydälnens
,u»ia HERrantngö/osma Zionintyttärm
muuri / anna pälwäl-,
äja yöllä kyynelet!
luuota/nijncuinojan:,
M myäs lackä älkön
myös sinun sillnäis
munat.
'y Nouse yöllä ja
»uuda / wuodata si-nun sydäwee ensimäi-es »vauvos HERran
tteen/nyncnin »vettä/

nosta kätes hänen puo-
> lens sinun piscuistes
> sieluin tähden / jotca

. näljästä nään»yneto-
l wnt / jocaidzen eatun
> nurkisa.
n. HERra ne ft cad-
zo / jongas nizn, tur-

> mellut olet/ pitäkö
myös mainiotkin hä-
neft ruumins hedel-
mät syömän/ne nuo-
rtmmat lapsmaiset-

> kin/ tuscalla waaxan
oituet? Pitäkö Pro-
phetatjaPapit/HEr-

' ran pyhäs nijn t,ape«
turi tuleman.
li Camilla maasa o-
lit nuoret ja wanhat/
minun neidzeni januo«
rucasseniowat miecan
cautta langennet/si-
nä olet tappanut si-
nun wihapaiwanäns/
sma olet armottomasi
teurastanut.
il Sinä olet minun
wihollisenfymbäristöl-
da eudzunut/ nijn
cuin juhlapäiwänä /

nyn ettei kengän HCr-
ran wihan päiwänä
ole pyysnyt eikä jää-
M)t': Sissä joccami-
nä casuatin j« ruo-
kein / ne minun wi-
hollisen on mestan-
nut.

Piij ?.lncu
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54» Jeremian l
z. Hucu.

MHlnäolestmies/
wtheljat-

syttä nähdä täyty hä-
nen hirmutsudmswtd-
zan cautta.
» Hän lohdatti mi-nua ja wei pimeyteen
ja ei walkiuteen.
z Hän on katens
taändänyt minua wa°
sian/ ja toimitta toi-
sti» aina minun can-
sant.
4 Hän on tehnyt mi-
nun lihani ia minun
naheaniwanhart/ ja
minun luuni muser-
tanut.
5 Hän rakensi mi-
nua wastan/ ja sa-
pelia ja waiwalla hän
minua kääri. ,
« Hän on minun
Pannut pimeyteen /

nijncum aica cuollet.
7 Hän on minun
muurannut sisälle/et-
ten minä pääse ulos/
ja minua cowaan jal-
capuuhun pannut.
8 Ia waicka minä
pargun ja huudan /

nyn hän corwans tu-!
kidze minun rucouxe-
ftani.
y Hän on muuran-
nut minun tieni ktjn-
ni wnojon kiwtllä/ja'

minun pokuni <U «

nut. r
io Hän on wähyW l>
minua/ nljncuinl».
Hu / ntjncui» lch»j "

salaudes.
n Hän on minunG sl
danuttteldä exya/hi» '"

on minua repinytsi. "

päleixi / ja tmhtz '

tehnyt.
i! Hän on MdD! !"
jännittänyt / ja «W "

minun nuolella tm»
tetta.
iz Han amlmlswW
munascuchtni ha« "

wijntstäns.
14 Minä olen coil» !,
minun eanssani n» !

ru / Ia heidän Mpälwäinen wirtens. !

15 Hän on haikM
la minun rawinnut/j« !

coeruoholla juowuw >

nut.
<6 Hän on mlm
hambanisäpälejct»
sertanut/han kieck

' minun tuhgasa.
' 17 Minun sielu» «

ajettu pois rauh<M !
> minun täyty hynck

18 Minä sanoin-M
' nun woiman ja mi»!
toiwonHEßranfÄ ,
le on pois.

, >9 Muista fijs/cw ,
> ga minä nyn rod«b ,



mn ja hyljätty coi-
mohollaljasapellajou
Mu olen.
n Etna «uilengin si-
tä njattelcl:
:i Sillä minun sielun
fono jim/minäpanen
sydämeni/ sentähden
minä wielä Nyt toiwö.
u bEßran laupiu-
liestaseon/ etten me
iatfihiickunet/et hänen
laupiuöens wielä lop-
punut :

i; Waanjoca huome
secmvjl/jasinuvscol-
lisudes on suuri.
!<f HERraott mi-
nun osan simo minun
Mun/sentähden tah-
oon minä häneetolwo.
t; Sillä HERra on!
hywä nijlle/)otcahä-!
mentoiwowat/jantzl-
lesieluill/ jottahandä!
lysywät. ,
ls Hywä onollakär-
siwäisnä/ jaHErral-
daapuaMwo.
l?Hywa on ihmiselle/ijestäcanda nnorude-
sans.
l» Että hän istu yxi-
«ans/onwait/ eosca
jatakinhänen päällens
tule.

nmhii/jaodottatoiwo,
3° Ia anda lyödä po-
stillens/ja pchoplicka
karsi.

- zi Silla et HEn->:,!)S-
irepois yancaickisest/
maan hän saatta mur"

-heltseri.
zilataasarmahtaha.

, ne suuresi laupiudesiäs
> ei hän sydäme»

, siäns ihmisiä curjta/
, eikä murheseen saata.
! is radollisel maä paäl-

> lä anda paina ratki a»
las.
)slaHeidän syyns an-
!dalumalanedeswää-
' rana olla.
5«. Ia heitä wäari»
duomita/nijncuin et

i HErra sitä näkifkän.
z?Cuc<» tohti sijs sano:
Sencaltatstt tapahtu<
wat ilman HERran
kastiM
zzlaettcihywäelipa
ha tule hänen kästyns
cautta?

Mixi siis. ihmiset
nurisematheidän eläi»
sans? locaineu nuri«

'scam hänen syndejäns
wastan.
4oTuWelcamjaed->

- Mm meidän menon»
>ja palattcam HER«irantygö.

Nostacä meidän sy»
damenjakätentaiwn-

, sen päin/lumalä tygs
Me/ me olema syn-

ldiätehnet/jacowa<or-
P ilij waistt
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waisct ollef/ sentätäh- l
den sinä oikein teit/ >
efteS säastänytkan/ ,
45 Waan sinä oletwl-
halla meitä pimittä-,
nyt/ja wainonnui/ ja!
armottomasi surman-
nut. ' '

Sinäwerhotit id-
zespilwillä/ettei rueo-
«s pääsiiyt sen läpidzc.
4; Kina olet mettä lo?
«rt ja saqstassudexi
cansain stas tehnyt, -

46 Caicki meidän wi-
holllsim owatsuutans
ammottanet meitä wa-
sian.
47 Me paineta» «las
jarangmstan/pelgol-
lajaahdistuxella, '

48 Minun silmäni
puotawu ' wcsio)ia'/
minun canssani tyttä-
ren lahden.
49 Minun silmäni
wuotawat/jaci taida
lacata.
soSi!läeiheastn/sie-
henasti eftä HErra cad
zo taiwast alas ja nafe
51 Minun silmän: cu-
lutta minulda elämä-,
ni/ minun caupungi-
ni tyttärttn tähden
52 Minun wiholliseni
owat minun ajcintt/
mMuin limuin ilma»
syytä.

Hc owat minun

elämäni cuoppanK
w<mnet/)aheittamll!>
wen minun pällani,',
;4Heyly.ltMyösH
m» pääni wedM U,
lanet/nyn minä s«W
in/Nyt minäratti h»,
cas olen.
55MuttaminähWi,
sinun Nimes/HEIUalhnlda cuoyasta,

mm äneni/Näsi»»,
corwias kätke mjii»,
liuokauxistanl.ja hm,
Göstani. '
57 lähene/cosca. mi»!ssnua buudan/jastm

»Hlä pM. ''
58 Aatcaisc sinä HK>ra minst sieluni asi««l lunasta minun hwl
gen.

! ;y HErracadzo/lM.ga minun niznwääMi tä fehdän/ja aut««»nua minun
reni.

° 6« Sinä nget «im
> heidän costons/joM!
eli heidän aMM
minusta,

i 6i HErra/ sinäcx»
° !et heidän pilcans/ >!

:aicki heidän ajatuf»»
i minua »pastan.'
' >I Minun Ml!U'l

> steni huulet ja
neuwons minua >^,

l stan yii päiwä. e»
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Valitus wirret.
kCadzosijs/coscahe
<u«ata panemat eli
nousew.it/nyn he mi-
nusta «virsiä laula-
wat.

Costa heilleKErra
ntzncuin he ansainnet
ow«t.
6sAnna heidän syds-
menswapista/ja sinun
firoustas tlta. ""

e«Waino heitä hir«
muisudella/ja hueutta
HM HERran taiwq
«lta. - -

4.Lucu.
lM»Ulnga on cultO

mustennut?
lajalocultanttntnu-
tunul? Ia pyhän ki-
lvet owatjoca cadulla
hojotetut.
l Zionin lempit po-
jat/ lullan wenaxt
luetut/culngane owat
sawiastian calbaisexl
arwatul/jotta sawen-
palaja teke. /

z Dralit taridzewatnisät poijllens/jaimet,
täwal heitä/mutta
nunCanssani tyttären
täyty «motoin ime-!
»nisille ollst/nijncuin
Möicorwesa.' ,
4lmcwäisten kieli tar-'
lm suun lakeen janon
lahden/ ne nuoret la«psucaiset anoivat leipä
iatjoletetän/jecahell-
lesit» i««.

«5 Jotta mutnen söit
li henullisest/ he owat

catulla nandynet/jot-
- ca muiuen olit silkillä

»vaatetetut / heidän
»täyty nyt loasamaW,
t 6 Minun canssan tyt-
tären syndion sun-

- rembi cuin Sodoma»
lsyndt/joc näkistä cuki-
stettln/jaeiyrikän ta-

- sisiehen rumennut.
»7 Hänen. Nazarenisj olit puhtammat cuin
lumi/ ja walkemmat
cuinriesta/ heidän i-

>hons oli punaisembi
!cutn Coralli/heidän
cadzandons oli nijn«
cuin Säphir.
»Mutta nyt on hei-
dän ihonsnyn musien-
nyt sungeydest/ettei h«
catuilla tuta taita/
heidän nahcans lip-
pu heidän luisans/se lutwetui nrjncut»
puu.
9 Mjjecalla tapetuille
oliparembt/cuin nijle
jotca nälkään cuolit/
jotca nänd,Män ja
huckmnan piti näljästä
io laupiammat wai-
mot täyty omia la-
psianskefttä ruaxens/minun canssantly«ä«
«n surkeudes,
n HErrnon hänen
chirmuisudens täyttä-

P» nyt/



nyt/ hän on wuodat-
tanut hänen julman
wihans/hanonZionis
lulcn sytyttänyt/, joca
myös hänen perustu-
Ms poltanut on.
i^EiCuningatmaan
päällä sitä olis vst 0°«
net/ eikä eatcki ih/uisetmaanpäalla/ettäwai-,
nollisen ja »vihollisen
piti tuleman lerusa,
lemin portist sisälle.
,z Mutta se on hänen
Prophetains syndein
tähden/ jaheidänpap-
peins pahain tecoin
tähden / jotca siellä

weren -
»vuodatit. . z
,4 He käwit sinne ja !
tanecatuilla/nijncuin,
sofi,A / j« olit werella
rywetctyt/ja ei t>nnnct,
heidän waatteisins ru-
weta.
,5 Waan huusiGcitä
wälttäkät saastaiset/
wältäkät / wälttäkät/
ölkät mlhingai! nnvet-
<o: Sillä he wälttt hei-
tä/ ja pakenit heitä
mjn että. m»ös pa-
canain seas stnottln:
Et he caulvan sielläpysy.
»6 on Her-
ran wiha heitä hajot-

heidän, päällens/ettei

he Pappia cunnioit,,
nct/eilä »vanhojo»,
mahtanet.
17 Cuitengln meliil,
silmäin curkistelit Gjän awun jälken/fi,,.
henasti että he >väs»il!
Cosca me odotiwn»
sitäeanssa/jocaeiM
täauttawoinut.
izHewäyywätmM
nyn etten me rHmeidän catutllam M
dä/ silloin myös >mi-
dän loppuu,tuli/ mi>
dän paiwam culuii/!
lNUdäll loppum «!

> lullut.
ly Meidän wai»
jam olit nopmmnu
cuin Cotcat tlimi,
alla/muorilla he myi»
meitäwatlioisit/jam
wesiihe meitä wm
.'idzit.
;o HErran woid<l!»j
joca meidän tun»
oli/ on s:ngittu he!,
dänwerckoihlns/cch
!)e meitä hajotit/>«-

tä me hänen warM
alla eläisin»/ p<M
nain seas.
ze sinä Edomin tywl
iol,a afittVzin maob
sillä sencalttnpttäO
M sinulle tuleman/«

i sinii pitä myös juoff
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num 'ja alasti tule-
man:
!-Mutta sinti pahoil-
lategotllas on loppu/
sinäZionin tytär/ ei
hnnsillen anna sinua
wieiä Ms/mutta si-
nun pahat tecos/Edo-
min tytär/pitä hänen
edzlmän/ jasinun syn-
lis ilmoittaman.

MUisia HERRa/Mvcuinga meille ta-
pahtui cadzo/ ja näe
meidän ylöncadHet.
tam.
! Meidän perimy-
xem o« muucalaistcn
ostri tullut/ja meidän
huonen vlconasten,
z Meidän ättim owat
niMiinlestct.
4 Nettä/joca meidäli!
«mam oli/ me joimme!
rahallam/omat halgot
meostlm hinnalla.sCaulallaM Mewai-
wa kerseim/ ja ehkäme jo wäsi)net olim-
we/ ei cuitengan meil-
le lepo annettu.
«Meidän »iti Egyptin
Mssyrlä ala mcttäm
«ndaman/ettäme sit-!letin leipä meidän
winnoxem saisimme..>
? Meidän Isam o-!
wat si)ndiä tchnet/ ja!
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et sillen ole käsis/ ja
meidän pltä heidän

- pahoja tecojans nau-
/ tldzcman.t 8 Oriat meitä wallld-.
,zewat/ja ci ole kengän/

- joca meitä heidän
, sistäns pelasta.
,9 Meidän pitä Me-

° man meidän leipäin
hengen pacolla/ mie«
can edes eorwcsa,
iv Mudän ihom »«

" polttttu nhmntn Md-
zis/ sen hirmuisen näl»

!»än tähden,
nHe owat waimot
Zionis raiscannet / ja
ncidzet IndanCapun-
getsH, -
i! Nuchtinat che oMt,
hirttänet/ ja wanhim-
blta ci he cunuioltta-

!net.
!iz Nuorucaistt piti
!jaUhaman / ja piscui-

set puita cädsstsnns pi-
ti combastilman.
,4, Wänhat puutllil
portctsa/januorucaifet,
ci sillcncandelcita soita

-1; Metoan Mäme ne«
mu loppui/ meidän
danUm on kandynyt

i murhcri.'!i6Meivan paäsiäm on

,meitä/että mc nyn o-!
Alemma syndiätchnet!
» '7 Sen-!



17 SentähdeonmyöS!
meidän sydämen» mu» >
rehisans/ jameidän sil»
»nam owat piminnee.
,8 Zlonin wuore täh-
den/ että se nijn hä-
ivitetty on / että.Ktut
häncs
,y Muttasinä HER-
ra/ joeäijancaickisest
M/ jasinunistutmesMä Mn. ,>

„,

20 Mirls meidän nijn

unohdat?Ia nijnczu-
wlimeitä peräti HMt!
n HERromeitä Mens sinun ly-
gös/että me
iajaisimme/vdistamch
dänpätwäm nymulu
he algustaolit.

Sillä sinäolet mcl»
ta heittänyt pois/j«
sinä olet sangen suu-
resi wiljasjlmut mch
dan paällem:

lercmiatt WaKtusrvirten loppu.

OobianMirja.
yxi mies

To-

sugusta/
yhdestä ylimmäistGa-
llleancaupungista/y-
-lembälia Asserita tien
wieres Msemalle la-
delle merta cöhdem
2 Se myös fangixi
wietin Salmauasserin
AssyrlanCuningan ai-
tana. Ia waicka hän
nijn muukalaisten seas
fangina oli/ eihän
tultengan Jumala sa-
nasta luopunut,
z Ia caicki mitä hä-
nellä oli/ jacoi hän
weljtllens ja tuttawil-
lens/Ma hänen can-

sans fangina olle. I<i
ehkä hai» nuorin mies
oliNaphthalin sugusto/
elcultengä hän ioz«s
lapsillisest täyt tanyt.'
5 lacosca muutoin
jocainen palweli cuK
laisitawasicoita/jott»
lerobeamlsraelincu-i ningas oli tehdä and<><
inut/wälttihälicuitw

, gln sitä tauhistusta.
>6 Ia piitidzens Tenj-

- plyn ja Jerusalem!»
, Jumala palwelureen/
japalweli siellä HEZl-
ra/ja rucolli Israe^
lin lumalata/ anl>«
myös hänen esicoisens
jakymmenexens aiw«
vlcollisest.

7 Nij»
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Kirjä.
7 Nyn että hän aina,
lolmandena wuonna/<
muucacaisillen'/ le-
siilien ja orwoillen!
heidän kymmencxens
ondoi.
8 Nehän pltinuoru-
destans HERran lain
jalken,,,
y. Costa hän nytt cas-
wanutolt/ otti hän
mimon NaphthaliN'
sugusta Hannan nl°!
melbä/ ja siltti yhden!
pojan / jöuga
myös Tobiari nimitti.«

. iv. Ia opetti hänen
nuorudest Jumalan,
stnas/lumalatapel-,
laman ja syndtä wält»!
tämän. . '
n Ia cosca hän cai-!

ken sucunS waimons!
ja lapscns cansa lvie-i
lm pols fangein seas l
Nimwen caupUngijn. >
«. Ia jocainen söi!
pacanain vhrista ja
ruosta/ wältti han
ja ei saastuttannt id-zens sencaltaisella ru-
alla. 1
lz Ia että hän coco isydamestäns bEßrafpeltäis/andoi luma»!
la hänen armonSal- d
monasserin Assyriani!
Cuningan edes. n
14 Että hän andoihä«jj,

nelle luwan taydarenS.
cuhnga hän tahdoi/ ja
toimitti» mitH hänellä
tekemistä oli.
15 Nijn hän meni coic-

kein tygö/ jotcafan-
gina olit /ja lohdut-
ti heitä Jumalan sa-nalla.
ig Ia hän tuliMe-
dinin caupungtjn Ra-
gexcen/ja hänm myö-
täns oli kymmenen
lelwtstä höpiata/jot-
ca Cuningas hänelle
andanut oli.

,

i7.la cosca hänmul-
nen Istaelitain seas
näki yhden/ Gabel
nimeldä hänen sugu-
stans / jota sangen
löyhä oli/ andothänhänelle sen rahan /

jaotti kirjoituxenhä-
neldä.
iz Sytte pitkänajan
perästä / Salmanas-
serin cuoleman jäl-
len / cosca hänen pot-
cans Sennaherib hä-
nen jälkens hallidzt/
joca Israelin lasten
wihamicsoli.
'9 Käwi Tobia joca-
päiwä caickein Istae-
litain tykönä/ja loh-
dutti heitä / ja jacot
idzecullenginhänen hy-
wydestäns woimans
iälten.



zfs Hoclan '^

2c>lsowaWhänruoctei/alastomiahänwaa-
tetti/tnpetulta ja cuo-
leita han hautais.
21 Mutta Cuningas
Sennahertb oli paen-
nut ludeast/cosea Ju-
mala hänen lyönyt o-
li/hänen pllckamisens
tähben. Costa hän pa-
lais/ elihän kiucui-,
sans / ja andoi paljo '
Israelin lapsia tappa >
ntften tuumit toimit- <
ti Tobia hautaan.
2l Muttacosta Cu-,
ningas sen tietä sai/kasti HZnhamn'tapel-
la/ ja otti häneloä,
calten hänen tawa-i
rans. l
-z Waan Tobia pa- <
keni waimons ja poi-!
cans cansa/ japiti id- >
zens sala hywäin ystä-
wäins tykönä. >
24,Waanwijden'päi-
wau perästä wtjdettä-!
kymmendä tapetti» eu-
ningas omtlda poijl-l
dans.
2f Ia Tobia tuli jäl,!
lens lotians/jacaic-
li ' hänen tawa-
rans annettin hänellejälleus.

MEnjälkenHEß-
juhlapäiwä»

nä/ cosc.l Todmhu».nesaus cuuluisanwil-
raspidonwalmtstannl
oli.
! Sanoi ihän poD
lens : Mene ja cuk
zu ne jumaliset mH
vän sugustam meidmcansam rualle.
5 Ia cosi a hän palo-
is/sanoi
TobiallelW Isr«-
lita on cuolluna «-

tulla,
4 Nijn nousi T°bi«
cohta pöydän tykö/eii.
«n culn hän söi/ja«

ni sen cuolluen ruu-
min tygö ja otti sen/
ja eandoi hänen sck
huonesenö/ että häl>sen salahautaisyölli,
5 Ia costa hän ruu<
min salakäckeM oli/
söy han leipäns mur>
heisans.
6. Ia ajatteli sitä sa>
na cuinHEna Amoi
Prophetancautta pu>
hunut oli. Teidän juh>
lapäiwän pitä murhe<
päiwixituleman^
7 Ia meni yöllä <«

hautais sen cuolluenl
8 Mutta hänen >Hwäns nuhtelit hand»/
ja sanoit: H sien W
Cuningas sinun tapel-
la sen asian tähden/j«
sinaolelMsiehentz



Klrj«.
täpäasnyt/jacuiten-,
M hautatcuolleua. ,
«'Muita Tobia pel-!i
W Jumalalaenäm-!
man cmnCuntngasta/
jac andoi salaisesi cocö
ne tapetut/ ja piti sa-
la huonesans/jayöllä j
hän hautals heidän. ,
i° Mutta se tapcch-i
tui yhtenä päiwänä/
losca hän cotia tul' >
«»olleita hautamast/!
ja oli wäsyxis/ja no- j
jais seinurelle/jauuc-
kui. >
n Sondi pääskyinen
pchistäns / st putois ,
palnwana hänen sil-,
mtzns / josta hän tu°!
li stkiari. ,
n Mucta sencaltai-
senwaiman andoi Ju-
mala tulla hänen pääl-
lens/että jälken tule-
miset oppisit kärsi-män: Nyncuin py-
hästä Hiobtsta.
lj Ia että hän nuo-
rudestans Jumalalapeljännyt/ ja hänenkZstyns pitänyt oli/ei
tMwihastunuteikänapisnut Jumalala wa-
stan/ että hän oli an-
danut hänen sskiart
Ma:

Waan pysyi luja-
na Jumalan pelgos/
jakijtti cai»
len elinaicans.

l. Ia nljncuinCunin»
M pyhä Hiobi nau«
roit.
16 Nljn myös Tobiat
nauroit häneystäwänS
ja sanoit :Cusa nyt si-
nunvscallures on/jon<
ga tähden sinä sinu al«
muisas andanut / ja
nijncuolluita haudan»
nutolet?
17 Ia Tobia nuhteli
heitä/ja sanoi: AM
sanoconijn:
18 Sillä me olempy<
häin lapset/ja odotam
elämätäHjonga lu-
mala anoa ntjlle/jot-
ca vstos wahwanaja
lujana pysnwat hänen
edesäns.
ly Mutta bannaha-
nen emändäns teki wi»
riäst työtä tästlläns/ja
ruockei hänenkchrämi-sellä.

Mutta s« tapah-
tui/että hän nnore»
wuohen toi cotia.
n Ia Costa hänen
miehens Tobia cuuli

' sen määkywan / sanot'hän: Cadzocat/elleise
warastettu ole/ anoa-

! cat handä isännällens
jällens: Sillä ei mei-
dän sowi syödä wara-
sielusta calusta/että
siehen ryhtyä.

«SM:



Z55 Tobian
« Sijtä puhesta wi-
h«stut hänen cmän-
däns/wastais ja sanoi
Tästä nähdän/etcä st-
,m vstalluxes ei ole mi-
tan/ja sinun allWsas
owat huctunet.
l; Sencaldaisilla ja
muilla sanoilla / soi-
mais haft hänelle hä-
nen wihetjäisyttäns.

SM Mm huocais
rassasi/ ja

rupeis itkemän/ jain-
toileman ja sanoi:
iHErrasinäolethur-
scas/ ja caicki'sinun
jyos owat oM jasula
hywysjavscolltsus."
z Ia nyt minun HEr-
rau ole minulle armol-
linen/ja älä costa mi-
nun syndiäm/alämxi-!
stele minun eikäminun
Isäinipahoia tekoja.
4 Sillä en me sinun>
käskyjä s pitänet/nljn
mc myös olein anneni
tut meidän wihollistl-
lem/ettähemeifäryö-
siäwät/ftNMa pitä-
wätja tappamat/ ja
olehäwäistyxeri/nau-
rurija tullet
muucatasille/ cuhun-
gas meidän hajottaunt
plet,
5 lanyrHErra/hir-

- muiset owat sinun du»
mios/etten me sinuni käst>)jäs pitänet ole/

, enga oikein sinun «le,
° säs lyaeldanet. '

i W HErrä ostt,
minulle armo/jacorjo

, minun hengenrauhoei
Sillä minä tahdoisin
-parmmincuolla/ cuii!
elä.'
7 Ia se tapahdut sini
päiwänä / että Sm

! Raguelin tytär M
, dereln Caupungistßss»
g?xeli myös pahol»
hawaistinja solmattin
hänen Isäns pijcallo,
8 Se oli annettu seil<

miehelle toinen
toisens jälkm / ja yfl
paha hengi Asmedi ni»
meldä/oli heidän caic<
kitappanut/cohtacui»
he wuotesen tulit
nen tygons. '

9Sentähden soimck
händä hänen Isani
ptjka/ja sanoi :lum<
lalehkön/ettenmeAnääus sinusta «M
yhtätänpoica/elilytäl
tä maan päällä/ sin»
miestes murhaja.
10 Tahdolcos minu!>>
gin tappa/nhlncuin si-
nä ne seidzemenmiesti
tappanut olef
Nyden Sanain O

den meni hän l amach
Hu"



Kirja. ,5Z

huonen päälle/ ja ei!
syönyt eitä juonutcol°!
mm» päiwänä.
,l Ia ei lacanut
fiicoilemast ja it,le«
mZst / ja rucoili Iu
malata / että hän
hänen sijtä hämätsty-
rest wapahdais.
li Siltä colmande-

n« päiwänä / cosca
hänrucourcns päättä'
nyt 011/kMhänlu-
Mlataja sanoi: '

iz Kijtetty olcon sinun
nintes bErm mesdän
Isälm Jumala:Killä
tosca sinä wihostnt/o-
sotat sinä armon ja
hywyden/jaahdistuxes
sinäsynnit/andcxi an-
nat nWc/jotca sinua
rucoilewat.
iz Sinun puoles mi-
nun HErran/ kään-
nän minä caswont.
15 Sinun tygös minä
nostan silmäni/jaru-
ioilensinua/ettäs mi-
nun pelastaisit .tästälastasi häwäistMst'/«li minun täälda cor,
joisit.
isGinätiebätbErra/
etten minä miestä hi-moinnut ole/ ja olen
minun sieluni puhdo-sna pitänyt caikista pa-
hoista himoista.i7Engaoleloscanhä-

lpemättömäin jarimo-
in joucos ollut.
18 Miestä ottaman o«
lcn minä mielistyn»)
sinunpelgofas/ ja en
hembeydesta.

> ly Tmcka en mlnähei-!
>dan/elictaeiheminun
wertaistniolltt/jasin»

' olct minua mitqmar/
> säästänyt toiselle nile-
- helle;
- sinunneuwos
ei ole ihmisten woi-

> mas.
z« Mutta sen minH
«tyllä toveri t.i»l>än/jo-
- ca lumalata palwcle/
lstiiusavrenjälkenloh-
s dutetan/Mmurhest pe-
- lastclM'/ ja curituren
»jälfen löytä armon.

«sty meidäncadoturem:
- Silla saten perast an»
not sinä auringon pai

itcun>
-perast täytät sinä mei-
-dänillolla.
,i iz Sinun nimelles/
/Israelin Jumala/01-con
-con ijancaickinen ltj-

tos jaylistys.
/14. Sillä hetkelläcuul-
-tin heidän molem»
ibainrucourens HEr-
- ralba taiwas. -

-n Ia se pyhä Ra«
phoel/ HErran En-

-gelt lähettttin heitä'
mo-



molcmbita auttaman/
«ttäMdänrucouxensyhtä ha!'.wa tuotin
HErran eteen.

<M>QftaTobia luuli
cuul-

duri/ että hänen cuo-
leman piti/ huusi hän
pouans tygönsja sq-
noi hänelle:
2 Racas poican/cuule
minun sanani/ja pidä
ne lujasi sinun'sydä-
niesäs.
; Costa Jumala minii
sieluni corja/ntjn hau-
ta/ minunruumtnl/ja
cunnioita sinunältiäs
«aickena elinaicanas.tai«e!!« lUffu^»l!»v.

mitä waarst
hän karsti/ costa hän
sinun sydämens alla
candöi. ,

laeosta hän cuole/,
ntzn haitta händä mi-,
nun »viereeni.
6 Ia caicfena nun
«linaicanas pidä Ju-
mala silmäis edes ja
sydamesasV ja carta
ettes mihingan
dijn mielisty/ ja lu-
znaln kastyä wastä tee,,
7 Sinun tawarastas
ttuta köyhiä/ ja älä
fäännä idzcs pois köy-
hästä/ nijn Jumala

taas armollisesta w<
zo sinunpäälles.
8 CusaS taidat/ uij,
auta tarwidzepa.
ylos sinullapaljo on/
nrjnannarunsast/M,
sinulla wahä on/M
anua sijtä wähästa h>i>
wällä mielellä
10 Sillä sittäcocotj!.
nnlles hywanzpolm
tustasa.'
il Sillä almu pelch
caikesta synnistä j«
cuolemasta/iaeihiOhädälä.
dutuscorkelmmanl»»
malan edes..
1, Cartapoican caA
naista salawuoteM
ja paidzt sinun o«
waimas/mäkeneW
muuhun suostu.
>4 Ala anna yipch»
hallita eikä sinunshii
mesäs eli sinun san»
sas/ silla se on coitt
cadotuxen alcu.
15 loca sinun «yilii
teke/anna
ta hänen v«lckans/j<
alakiellä keldakänO
saittua palcans.
,6 lotes tahdo <i«»
les tehtä/älä sitä >H
toiselle tee.
17 Jaa letpäs ist««
stlle/ ja peitä M
mia waatteillos:
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ilAnna almua sinun
leiwästas ja wijnastsss
Immllsten haummt-jis/jaäläsyöcktckäiuo
synnisten cansa.
,? Kysy aina neuwo
wWlle.
io Ia kijta aina lu-
malnm/ja rukoile/tt<
tähän sinun ha
,j» ettäs cMs si?untöisäs seuraisit hänen
n Sinun pitä myös
tielämänjpottan/ että
Mnä kynnnenen lei-
wlsta hopiata lnsna
ol!esas<l-,tnaistnGa-
belille Zlagexee Mede-
nis/ joyane» kirpittl-
lens on minulla.
«! Sentähden ajatte-
le cuingaö hauen ty-
göns «lisit/, j» anoi-
st sen rahan ja an°

dmsit hänen kirjottu-
Ms.
!z Hla nuuhett poi-
<an/me olimma tosin
köyhät/ mutta me sa-«m«e paljo hywä/jos
me Jumalalapelfcim-
me/ wältäm syndia/
1»teemme hywa.

s. Lucu.

Elloin wasiais
l Tobia-

Kirja. zf?
sälleens/ja s^nöi:
n mitäs minulle sano-
nut olet/minunlsän/
tahdon minä tehdä,
i Mutta cuinga mi»
nun tätä raha ano»
man pitä/en minä tie«
oä/ci hän minua tun»
ne/ engä minä händä.Mitämimmpltämer"

kixi wiemän/ että hän
minun vscois ? En
tiedä minä myös.tietä
sinne.
5 Nyn wastais handa
Isäns ja sanoi: Hä,
nen kirjoitnxens on
minulla //oscas sen
hänelle näytät / ny»
hän cohta sinulle an»
da rahan.
4 Mene nyt pois ja
edzisimillesvscollinen ,cumpani/joca palcan .
idest sinun canssus me-
«s/ ettäs ne rahat ,
minun cläisanijällenS
saisit.
s Nijn meni uuort -
Tobia ulos/ja löysi
yhden cauuin nlwru-

eaistn cumpanin sti->
somasi/jciea oli puke-
nut ja»valmistanut wa
cldaman / ja ei tiata»
nyt/että st Jomalan

oli,
, 5 Terwttti hända/ ja
'sano:,Cllstasoletl)!Wa
cumpanin?

7 Ia



7 Ia han sanon Mi-t
nä olen Ui Israclita.,
8 Tobia sanoihänelle:,
Tiedätkös fien Mede-«
nin maalle? Hqnwa-,
stais: Tiehän tylla/ja,
olen vscin waeldanut/ l
ja olen Wjä ollut mci-,
dän weljem Gabelin
tykönä / joca asu
gexcs Mocnis/
pn Egbathanan wuo-!
rella.
y IaTobia sanoi hä-
nelle: Odota? wähä
aica/ siehenasti ett"
Minä sen Isälleni sa-
non.
10 Ia Tobia menijä
sanoi sen Isällentz/
ja Isä ihmtttelt / ja
rueotli että se nuoru-!
«ainen tulis sisälle,
u Ia hän meni sisäl-
le wanhantygö jahr»
wctti händä/j» sanoi:
Jumala andacon si-
nulle ilo.
,» Ia Tobia sanoi
hänelle: Mikä ilo mi-
nulla oleman'pidäis/
jonga pimeydcs
man pitä / ja taiwan,
walkeutta en nähdä,
taida? ,
i; Ia nuorucainen sa-«
noi hänelle: Vlekär-!
simainen / Jumala si-nua pian autta.
14 Ia Tobia sanoin

hänelle-: Tahdoin
minun poicanl johdon
ta Rageren MedenftGabelin tygö? H,
minä annan sinulle jl,
nun palcl/äscoscas),,,
lajat.la Engeli s«,
noi Hänelle >

»5 Minä tahdon A
nen sinne wiedä/ j,
jällens sinun tygi!
tänne tuoda,
i6la3obiasanoiA
nellemtna
nua/sano minulle/A
stä sugusta jakemiGsucucunnustasinaM
17 IaEngeliRach

el sanoi: öle änetij
eikö sijna kyllä M
tä sinulla on sanansa»-
taja mitä sinun w
wltan tietämän, cuj!»
minä olen?
>8 Cuifengin eltZsj!'
tä »vähemmin veO
sit / n'yn minä s»l
sinulle: Minä »l<>
Azaria/ suuren»
nian poica.
'? Ia Tobia lami:
Sinä/olethywastäs»
gusta/ minä rucoil»
,sinua/etteswihaM
että Minä sinun st!»
as kysynyt olen.
lo Ia Engeli Di
Minä tahdon ft»'
poicas terwena siM
ja jällenstänne M

Tobian



,i Tobta wastais:Nijnmtzngätmatcan/
Jumala olcon teidän
lonsan tiellä / ja hä-
nen Engelins johdat-
tacon teltäi
« Silloin walmisti
,Tobia idzens ja caicki
niitä hän cansans btta
tahdot ja fiunnis I-
säne ja mtinö/ja me-
ni malMs lUmpani-
nens^
:z Ia halienäitinsru-
peislttemän/ja sanoi:

Meidcn wanhudc
lohdutuxen olet sinä
ottanut ja lähettenyt
pois/minä soisin ettet
st raha ikänäns olis
ollut/jonga tähden
sinä hänen olet lähet-
tänyt vois.
15 Vie olisim tyty-
nctmeidantöyhyteem/
ste olis suuri rickaus/
että meidän potcam
«ykönäm olis.
16 Ia Tobia sanoi:M itke/ meidän poi-
cammene maitina ja
POja ttrwenä/ jasi-nun silmäs näkewäthänen.
I7.CM minä vscon«itä Jumalan hywä
Lnzelt johdatta hane/iacaicki hywin toimit-
ta mitä hänen toimlt-
»misi en/ nijn että

ihän ilolla Mensmei-
' dan tygöm palaja.
,28 Ntjn hänen äi-
tins wnickeNt/jatytyt
siehen.

6.Luc».
>kMcans jayxi coi-
raiuorthänecansims.
Ia ensimäise päiwän

, matcana tulit heKy-
griren wirran tyKö.
ila hän meni pese-
män jalcojans/ ja
cadzö / suuri cala hyp«
pais sieldä ja tahdotNiellä hänen.
; Jota Tohia häm-

jahuusitäy-
dellä änellä / ja sa-
noi! HErra/han tah-
to minun syödä.
4I« Cngeli sanot

' hänelle: Tartu hänen
kidurtmlnS / ja tved»

i händä ylös. Ia hän
weli hänen maalle/

l ntjn hän pyrisi hänen
- jalcains edes.
,5 Silloin sanot Cnge-
li: Halcatse cala cah-

t tia / sydän / sappt
jamaxa pidä stnulles:i Sillä ne owat sangen

i hywät woiteft.
?6 Ia monicahdal
cappalet «alasta he
paistoit / ja otit can-
sansmatcalle-.Nemuut
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he s!!olai!,t ewatt mat-,
.calle/ siehenasti että

he tulisttßageren Me-
denijn.
7 Nyn Tobla h)si),
Engc!ille/ja snnoi hä-
nelle: Minä rucoilen
sinua Azaria weijen/
«ttas sanoisit ininul-
len/mitä moitetta nh-stä cappaletsta tehdä
taltan / joteas minun

.täsiit tähdellä pltä?
8 Nljn Engeli sanoi:
Coftaö coppalcni sy-
dänvä panet tulisten
Wden päälle/nijn st
canstta taickinaistt
köpelit miehen jawaj-
mon tykö nijn ettei he
«na wchmgottta taida,
9 Ia c.ilan mara on'

' hywä silmiä woidella/!
tttä calwg palscAlnis.
ic> I« Tobia sanoi:
Cuhungn me poickcm-
me!
n Ia Engeli wasta« i
is ja stmlll: Tasäon,
yn mies Raguel ni-,
meloa/ sinun lnngos»
sinun sugustas/ ha-,
nella on' alnoastansi
yri tytär / Sara ni-!
mel dä/ ja ei yhtan!
muuta lasta,
»i Sinulle on caicki,
hänen tmvarans ai-j
woilut /M sinä, o°-
tat hänen tyttäreils. >
,z Ano Mchänoähä-

nen Isaldens / nft
!,än anoa hänen si-
nulle emännaxi,
>4 Ntjn sanoi Te/
btaiMinäslen cuul-
!ut/ että hän jo ei»
nen siidzemellemiehil-
le aunetu on/ ne «n,
ki owat euollet /M»
usexi sanotan/ etlä
paha hengi on HM»
tappanut.
15 Sentnhden pelkän
aiinä / ettei mmm
myös ni)n kawis/nP>
euoltsit minun wnnhe-
l>aw murheisins / etlä
minä ainoa poica ole»,
16 Silloin sanot Cn-
geli Raphael / ciick
uinä sanon siiulllc/
seioen päälle perkelell»
walda on.
17 Nimittan »M
päälle/ jotca cadze-
wat Jumalan ylöi,/
ja waimom hanreu-

sen tähden W<u-
nioja ottajat/ niin»
eum järjettömät eläi-
met.
iz. Mutta sinä/cosD
morsiames cansa cl>-
marljn tulet/ pitä ji-
mln colme paiwa pi-
tämän sinun pois hä-
nestä/ ja hänen can-sans nuoileman.
iy. Ia sinä yönä«<
fcsss vanet calan m»-
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KW. M
tulisten hylden,

.e/ntjnperkele tu-
ft cnccotetuxi.
loToisna yönn pi-
la sinun-hänen tygöns
~:enemän sijwolliscsi
»iinmln pyhät Patri-

at,

:i yönä
M siunauren/et°

rwet lapset teistä
!ywät>

il Mutta cosca col-
yö culunät on/

njji! sinunpitä nttdzen
wqc Jumalan pelgos!
mcmmän / enä heoel- >
mm himosta s«inpa- i
hast<j halusta/ eltsssi-,
nä i« sinun lapses
siun.uiren saisit/jaca
Abrahamin siemenelle
!,i"l)ittu on.

7.L.ucu.
5HA he menit Ra-

amiin tygö/ ja
cl otti wastanm iloisesta.

>i han cadzoi To-
päälle/ja sanoi

malle emännäl-
>: Cuinga tämä

»>ori mies on mei-
n langom muotoi-

nen,

Allosta han stnpuhunut oli/ sanoiha»: Custa te otetta
wmlln weljeni? He
moiti Me ole Äapt>

, talin sugusta/ niistä
fangeista Nini-
wes owsst,
4Raguelsanoi:Tuni
nctteco minun weljeni
Tobian?lahestnoiti
Me tunnen» hänen hy<
wtn.
5 Ia cuinhännytpal
johywä puhui Tobias
sta/fonoiEngelißa-»
guelille: Tobia jongas
perän kysyt /on tämän
nuoren miehen Isä.
6 Ia Raguei nojais
hänen puoleens/ itki/
rupeis haneu caulaans
ja suuta andoi hänen/
jasanoi:
7 Hywääi siunattuole
sinäminun rac<ls pot<
ean: Sillä stnä olet jun
rt «olon miehen poica,
8 Ia Hanna hänen e-
mandäns/ia Sara hä-
nen ryttärens rupeisit
myös itkemän.
y Sitä kasti Ragucl
täppa lambä jawolmi'
staruoca. Ia cnin he
h«ta rmoilit pöydml
tygö istuma/ sanoiTo«
bia:
lvEn minä tänäp', syö
engä juo/ellet sinä Mi)«
ötaanä minulle minu
rucoustäi jalupa mini»
leSara sinuntytärtäs.
liCoscaßaguelse:uu«
ii/ peljästyi hän mut-
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Toblan
stam mitä nulle seioze-
melle miehelle tapcch-,
tunut oli/ joille hänennen hänen tyltärens
andanut oli/japelkälL/l
että tullen myös ntzn
tapuhlUman piti/ ,
illacoscaeihänwa-!
siata tahtonut/ sanoi
Engeli harlelle: Hlä
peltä hänelle anda plj- lla/sinun tyttäres on,

hänelle ajwdtttu wai-i
moxi i Sillä hän
Jumalala/ seniähden'
ei pitänyt yxikän mui- j
sta sinun tylärtäs saa-
man. >
i; Silloin sanoiNau-,
guel : Ett minä,
«paile / ettei Itt<!
tnala minun catteroi-,
takyynelitänijaruco-
uxiani cuulut M
54 Ia pscon/ että hän!
sitäwarten on teidän
andanut minuntygöni,
tulla/ että minun tyt-
lären tänlän sais hä-
nen sugultans/ Most-
nyt mitänepäile/minä,
annan
i 5 Ia otti tytlärens
läten/ ja löi sitä To-
bian läteen/ja sanoi:
Abrahamin Jumala/
Isaachin, lumalätt/
Jacobin Jumala/ ol-
len teidän cansim/ ja>

auttncon letta yhtlit
jaandaconsiunauz.runsast teille.
»6laheotttkirM,i
kirjoitit Awiolijton,
17 Ia ktjtil Jumi,,,

ta M pidit wmN
pito.
»8 Ia 3laguet',i.H,
tygönsHannan häm»
waimbns/jakastlh«,
nen toistit camoii,
malmista.
iy Ia lveit sinne s«i
ran heidän tyttar M
ja han itki.
io Ia hän sanei h»<
nelle?0le rohklam
nutt tyttären/ tanvm
HErraandacönstM
le ilon/M murhch
cuin sinä kärsinyt «le!,

MAehtollistnM»Wsweit hi luwrei!
Toblan neidz«! «ygi
cantarym
l Ia Tobia
EngelMsanat/jaolli
sättstänscapMnlM
xa/japantsetttuM
htjltlle.
; Ia Raphael EuM
otti sen hengen fangt»
ri/ja sitoihätten ialft
was Egyptin cörpttn.

' 4 Sijtte neuwoi T°>
'btaneidzyttä/jas<<N!:!!
Sara/nouse jaru«i!<
»lam lumalnta töni.



Kirja: , -e6t
h!!>)mcna / st!».

! colme lyötä l
! „ »m / ja 01->

"l s nhlncuini
l - l.waki. !

py-!
mnlmset/ ei meidän!
ow! ftä saätäa nyn j

>"l <ca cu>!,< pacanain / l
? «ci, Uimalan cadzo-!"'

~« Yw.z. !
" nousit ylös!

,1 Niilit hanasi/että!
,5 )llmssl,» heitä warje« j
" is. ,
. KlTobia rncoili/,
,' a stneilHEßrami'!

ii,:, Zumcilan / sinä,
!!nl>!,n Isäimluma- j
,l/ jinua kyttakan/ !

, ,Ms,s/maa/ meri/,
'' Nick, webet j« lähtet/,

s, caics! luodut/ mitä!
lisä on. ' !
! Sinä olet tehnyt A-,
>M'n maan tomusta/!

, H o!et hänelle anda-
' nut Hewan apulai-
' scxi,yya nyt HERra/sinä ttedat/ etten minä
pchW himosta tätä
n:lnun sisartani wat-
moreni ottanut ole/
lvssnn että nunä lapsia
lisäisin/ jonga cauttfl
finuil pyhä Nimes
ijamaickiseft kijtetät-
siit.
»Ia Sara sanet:>

bERra armalM me»
dän päZllem/eltame
molemmin tevwenä
mahdaisim meidän wä»
hudem saawutta.
n. Puoli yöstä himsi
Raguel palwelie
ja meni hauta tete»
man.
12 Silla hän sanot:
Mitämax/ hänelle on
ncjn tapahtunut/cuin
muillengin stidzemelle/
jo«a hänen kihlmuet
olit. ,

la cuin he hnudaK
tehnet olit /tuli Ra»
guel waimons tygö/jss
sanoi:
14, lahctä pijca /

anna cadzo/ jos han»
gin cuollut on,
me hänen ennen
wä yautatsim.
»5 Ia pjjca meni
maryn löysi heidän
molemmat terwc
raidisna/ mac
toinen toistns ty
16 Ia st toi heille sm
hylvan sanoman. Ia
lßagucl waimoinens
kytit lumalaca jnsa«
'noit:
,17 Me fytam
ibENra Israelin

ettei se tapab»
tunut jota me pcltä!'
sim. Silla sinä

l laupiudes meille



t/ja olet meidän
, iwllisem/ joca mei-

)chateli/ pois a- hwis!^
t. Sinä olet cir-IW»M EnMu»

mahtanut näitä cWa gons (sillä h m l«<
msta lasta. hänen ihmist»hänelle? ÄW
eidän aina sinua weljen/ minä rucch
sencaldatsen ar- sinua/ cuule m!,»
edestä/ja sinulle sanan..'ytost vhrata/«-1 Waicka «sinä

ta muut ihmiset heistä sinulle omaxi pnW
lnnttsit/ eitä sinä ai-axes andatsin/nhi
naa Jumala ol« cai-cultengnn se mttän«!l
fcs Mailmas, ~nun hywain leq

>a Raguel-käski suhten.
rohta täyttä haudan/; rm«i!«

ttuin päiwä tu- minä/ ota täniu
iis. welta ja Camei
zu Ia kästi waimöns mene Gabelin
faas watmtsta ehtoli-RagexeenMedem,!
fin/ ja toimitti heilleanna hänelle tälwb

maiset Tarpet joitus/ jaöttalMse raha/ja rucoile^
ja hän andoltap- o» minun häihim'

pacaxi lihawata hc'r- leman.
a neljä lammasta 4 Silla sinä ti
ldzut eaicki lahim- minun Isän lickesens ja ystawäns fet ja päiwät/jo

wieraxi. , minä päiwäligl^
Raguelneuwoi wijwyn / nijn h>im

icojlt suuresi To- sieluns tule nm!
' wijpymän tykö- stjci.
> cW wijcko. Ia f Ia sinä tiedät

«ail.sta hänen tawa-gahartastßagi'
tostans anböihän puo nua rucoillut >
l«nTobialle/ja teki ttr minä hänelda K

!/ että hänen taida/
mo!emäsMen/se toi- ö Silloin otti sr
mn puoli myös To- Raphael »MMbissn »li«.



,Iweliaca//a caxi
a/ ja meni Ra-

,/jalöysi Gabe-
, andot hänelle
uxen/jasai ra-
änelda.
ilmoitti hänellemitä tapahtu»
Tobtän pojalle
ui hänoa hat-

-8 Ia cosca he ytta tu-
litßaquelinhuonescn/

c Toblan pöy-
mä/ jacadzo/

hän nousi heidän tah-
annoit/suma
oisens..?la3ibelitkijakht-

»ilata/ja sanoi:
/ Jumala siu-
sinua/sillä sinä
liiallisen/ hni'-

jumalisenmie-
hin Mca/joca mai-
toisille paljo hywä
lchiytön. ,
w Siunatut olcon si- >
lvnnhcmbnn. i
n In Jumala anda, l«n teidän nähdä tel- j
dänllipst,,/ ja lasien,

cölmandrn ja!
Zlljänden polween/ja,

oleon sinun!sl«lI Israelinluma-,
lolta/jo-a hallidze jo >

ijancaickiseen.!
",KcM ht caictl,

sanonet olit/55
stult he pöydän tygö/
waan he «rioidzit ja
iloidzlt Jumalan pcl«
gos.

10. Lucu.
IDösca nuori To-

haidens täh-den cauwan oh pois/
rupeis wanha Tobia
hänen IsänS murhet-
timanja sanoi: Mifiminun poican ny»
cauwan pois on/ ja
mikä hända wtjlvyttä»
i Mitämax/ Gabel
oncuollut/ja et ken.
gän tahdo hänelle ra»
ha maj:a.
; Ia tulit sangerl
Murhellssexl/ Tobla j«i
Janita hänen emän»
dMs/ja itkit mdlem-
min/ettei heidän poi°
cans määrätyllä ajal«
la cotia palannut.
4. Ia hätien äitinS
itki,nljn, ettei tahtonut
idzens lohduttaanoa/
jasanoi :Wöi minlH
poiean/ Woi minim
pokan/MW meoken»
päästänet siniin wael-
daman/meidän aino-
an» lohdutufem wan-
hudesaM/ meidän sy-
dämen, ja meidän pe-

rillisen».
Q Y Me!!"
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;64 ToWtt
5 M?M olls kyllä
tawarat ollut / jos en
me sinua pois päästä,
ntt.
6 Ia Tobia sanoi ha-
uelle / ole äneti jahp°
wäs tunyas/ ci mei-
dän poicam luMa-
lan awulla hätä ole /

hänellä on vstollinn
cumpani cansans.
7 Waan ei hän tah-
tonut iozens anea loh-
dutta / ja juori joca-
pälwä vlos ja eadzoi
joca custa hä-
nen tuleman piti/jos
haujosacusa hänen nä-
kis. ,
8 Mutta Ragucl sa-
noi wäwyllens Tobj-
alle: Pysy meidän >y-
könäm / minä tahdonsanan läheltä Tobtalle
sinun Isälles/ jnhä-l
ncn tietä anoa/ettäs!
terwenä olet. ,
9 Ia Tobia sanoi:!
Minä teidän että mi-,
nun Isan jaattin par->
halla»,slufcwatiocaid-!
zen pc"iwänja hetken/!
ja owat minun tähte-
ni cowin murheisans.
ivlacostaßaguelmo
nilla sanoillanicoiliTo
btata/ettei hän millän
«uoto sitä tekis/audoi
hän hänelle Saran/
j» andol hänelle pn.o-

lei, caikesta.'
warastans
sta/ pijeoista/
sta/Eemeleistä
r/istä ja paljon
ja andoi h"nen
na ja ilolsno z
mennä pois/jaf,,
nHEßranpyh
glli okon sinil,
sts tiellä/ ja sa,.v
sinnn tcrwenä
jällens/ ett,
sit sinun wan!)
terwenä/ja I'
andaconmmu.
ni nähdä teida,,
sen cnnen cIM,
cuolcn.
<! Ia w<!nhen,!Mb t
tit cnttärcns/i>!s!M
ta annoit hä>pZäsiil hänen ,

la ncuwoi>
että hän pidi ls»
hens wanhrmm
nias/ nijncuii o>m- <

fin wanhamtnl!
caMs miestäni
lldzis wisust
pidäls idMs «Mli»- .

lisest.
11. Luc». -

tiellä cosca hi' !
Haioill;!!/ ,

joca on puoli
Nlnlwet/ .
päiwänä toiftn!>
da/sanvl Engel,:



Kirja. 365
Todia/ sinä,

j nihinaä tilaan!
! <t IHs.
> ,:'ntahdoson/

, »Mm edellä/ja
m sinun wai-

,-n cansajal-

-ca se Totif
'-' Mchais/sanoißa.

otta myötas
jappe/jaheme-

? 'nitchncdella.
tta Hanna istui

'itienwtercs
nNn että hän

? <,auwas ym-

ca hän sijnä
paicas cadzeli/ näki
H5n polcans canca ja^
!M!^,'olM'hänen/ja^
jueriilmoittamanmie^

Viaftnot:'Cad°^
. zo/sinun poftas tule.
'

7 Ia Raphael sailci
!,!K/ cohtA ciun^
!/lle>nesen tulet /!

>ucM ja huuda
ntygö/jakij-

n)ä/iamenesij-
te IM tygö/ ja an°

' Aa sinitahänen.
/ woilele cohta

häne,, filmaus calan
sapelia/ cuin sinulla
on/nijnhänensilmäns

! cohta aukenewat/ ja
-. sinun Isäs taas nä-

ke jq st,urest iloidze.
5

9 Nijnjuoricoirae-
dellä / jongc» he can-
sans ottanet olit/ ja
lichacoioz hännelläns/
hyppeli ja oli iloinen.
10 Ia hänen sokio I«
säns no«si qklst/ ja
kiiruhti niin <owin/et«
tähän louckaisidzens.
Nijn hän cudzut pal»
welian tygins/ joca
händä talutti kädestä
cohtaman poicans^

Sitä teki myös äi«
!ti/j« he suuta annoit
hänen jaitkit molcm-
min ilosta,
iz Ia costa he ru-

i cöillct olit jaky wuet
t Jumalala/ istuit he

maahan.
Silloin otti To-

-bia calan ftppe/ ja
lsaus silmät.

.14 Ia hän kärsi sitä
i puolen hctfe /ja cat-

lari hänen silmi-
munan

l calwo
-15 Ia Tobia otti sen/
> ja rewäis pois hänen
- silmistans/ja sai cohca
hänen näköns Mens.

> ,6 Ia he kljttt luma-
, lafa / hän ja hänen e«
i mändänsjacaickicuin
; sen tietä sait.
l l? Ia Tobia sanoi:
Mna Wän, sinua
HERra sinä Israelin

Qiij luma-



3«6 Tobia»
Jumala /ettäs
Ma curitit ja autit
minua jällens / nijn
että minä rackan pol-
tan» saan nähdä jäl»
lens.
18 lasetdzemänpäi-
wän perästä tuli Sa-
ra hänen poicanswai-
mo / cailen hänen
perhens carjans ja
Cameleins cansa / ja
toi paljo raha can-
sans/ nijn myös sen
rahan /cuin hän Ga-
beltlda saanut oli.
19 Ia Tobia jutteli!
wanhemmillens cuin-!
ga paljo hywä lu-,
mala hänelle tehnyt
oli/ sen cumpanin
cautta / cuin hänencansans waeldanut
oli.
20 Ia AchlorjaNa-
boch Tobian langot /

tulit hänen tygöns ja
toiwotlt hänelle onne/
ftoidzit hänen cansans
lalkestasijtähywästä/
cuin HERra hänelle
andanut oli:
,i Ia he söit.yhdes
seidzemen pätwä ja o-
ltt iloiset.

12. Luc».
poicans ty-

zöns/ja sansi.Mita

ime annan, M,
le miehelle/ jo
cansas waeld,.n«t
l Ia Tobta >,v<lst«,
is Isäns: .'

me taidam wnM hz,
nelle ne hylu
cuin hän mim-lle tlhl
nyt on?
; Han on mlmmttt.
wena wienyt pcis/ft
tuonut cotla
Hän toi sen raha»!
Gabeltlda idzc
autti minua
menmlle / nr
myö>s ajoi pois pchß,
hengen/ ja teki
wanhembans il,
la/ hän
nuatdze/ cosc» mi-
nun suuri caln «ieR
tahdot jaandoisimck
näkös jällens, ja m
tehnyt meille snnD,
paljon hywä:
1- Euingastjs m t«l«!
dammara hänellefw
caltaiset hywnt lyöin

' Mutta minä rucM"
sinualsän/taridzchä'
nelle puoli cattestoD

! ta lawarasta cul» m
, myötämtuonet °ltm/
että hcln ne oMis, )
5 Ia molemmat st«
Isa että poicaliW
hänen ertnäns/M-

-, coilit händä o«W»«
i puolen callestaM



Kirja.
M/ cutn he

MlMans tuonet olit.
, hän sanot Hell.

le jAisest: Kljttäkat
jacu>,! »otttacat mi-

malata jocaid-
että hän tetl-

jt ftncaltaisen armon
mi) :anyl on.
7 jaFör
stc>n neuwo ja salai-
Mt» pitä salattaman/

Jumalan töitä
Mc MasityWettä.
win ja jullstettaman.
8 Sanaltainen ru-
«ns paastota ja ol-
Misalia on parembi
uimpl!ljoculda/coo-

>rari.
y Sl!i» almulsttt wa
Vch'sswat cuolemasta/
pyhflwäl pois synnit/
/ ätelqmäs.

io. Mitta jumalat-
loma'' saattawat id-
zcne pois henaelväns.
n Mn minä nyt il.
moil«>l teille lotuden/
!»<n sala sitä salaistaWyK.
n Costa sinil »ljn
«tker/.sti itklt janou.
ft rualda / jahautai-
sit cuoleita / kätkit
niumit sala huone-fte ja hautaisit ne
yöllä/ Moin minä
«Knnoln sinun ru-
««ulisHEßwn eteen.
tz I<» ««ä«l Ininä-

!wlle kelpaisit/ nij«
sen pttl ntjn olen
ilman kiusausta

' nun pitänyt oleman/
ettäs coetellurt cllstt
tullut.
lch Ia Jumala on wi«
nun lähettänyt paran-
daman sinua/ ja
man pois sitä pah'he«
gc joca Saran sinui,
poicas emännän tyiö»
nä oli.
»5 Ia minä olenRa>
phael/ yxt nijstäftid-
zcmestEngelist/)otc<z
seisomme HTrrcm e»
des.
i6lacoscahefencuu«
lit/ hämmästyit he/
waptsit ja langefit mss
han caswoillens.
»7 Ia Engeli sanoi
heille: Olcathywäs tue
was/j»Nätpel
to.
18 Sillä secuinmmä
teidäntyfonänvllulo-
len/sen on lumM
ntjn tahtonut/ kyttä-
tat ja cunnioitta> al
händä.«yMinä olin syöpä
nijajuopannnt
cansi/muttamtnäna-t
tidzen näkymatt
ruoca / jotael yr
ihminen nähdä tail
lvla nyt on aica/>.
minä meme taas h

Q iltz ty<, ~



Tobian j!?>
)ns/joca minu on

cunniotla-
te jum.ilata jail-
ttMat häne ihmei-

Hansen sa°
nttoli/catyis häxz

' idäil silmäins edesi/j
et he händä euämbj

:, ihnet.
-lmexihetkexi/ja

mioitit' lumalata:
' nousit he ja sa-

t nljtä/ ja ilmoitit
n suuria ihmei-

itt<lToblaaw-a
-

' sinä olet suurija
ckcwälumaia/ja si-
wllloacundas pvsy

, ncajckison/sinä curi-
tjalahdmatjäliens.
Siitä taidat sysätä
lwettijn/jacaasotta
äoavlos/ sinun kät-
is ei taida kengän
'älttä.

, Te sFsraelin lapset/
ijttäkätHErra/ja yli-

händä pacanain
»es.

Silläftntähden on
teidän halottanut

«-.nain secaan/jotea
. händätunlie/llinoit-

nan hänen ihmei-

,tänS/ ja että pa>i'
ymmärräisit/etlei,
gän ole caickiwi' /

Jumala/ «vaan
ainoastans.
5 Hän on cun>

.meidän
itähdem/ja hänen,
piudcstans hän l«,
jällcns aulta.
6 Cadzocat mitä,,
meidäncansam tel -

on/ja kljttakät!K

la/kijttäkathändä
nen töisäns/ ja yl,
kät händä joca l!,
caickistji hallidze,
7 Ia minä myös
don kyttä händä
masa/josame fti,
na olemme: Sillä
>on näyttänyt ihil
syndiselle cansalle,
g Sentähdenpalo,
tesyndiset/ ja ti'«,,
jotakinhywälu»!'?
edes/ ja vstoca!""

> hän teille hywä os!,<
y Ia minä tahdon»»

i sydämestäniiloita^,
malas'
'lo MtäkätHEml!
häneni kal tlopäiwiä jatft
Nt händä.

> i: Jerusalem sinä>
t inaian CanpiW <

l Jumala nwgch l
-nua sinun töidcsM



han tai.s
armahta sinua.
,isYtäHErr« hänen
lahj ixs edest/ )« yli-
stä .jancaicklsta Ju-malala/että hän taas
r«ic:!nai«sinumajas/
ja tois jallens caicki
smun-angisnyn ettäs

sit häncaickistst,!
,z S nu« pitä paista-
M,, ny icnin kircas
wolkens/jacMsma-
i!ms.n äris pitä sinua

oitettaman.
ii, Laucatselda maal-
ta pitä sinuntygös tul

jalahjoa can-
necmman. '

n Sinusa pitärucoil-
wnan HErrn/ja si-
m>' pitä pyhäxi cuo-
zuttaman /

suurta nime pitäsin»'
st rucsildaman.
l 6 Kirotut pita oleman

/ jotca cadzowat
fmu» ylön/ cadotetuxi

uleman caicki jot-
ca ji»ua pilcawat/siu-
natut pitä oleman
calck/ jotca sinua ra»
lendawat."
i/ Mutta sinun pitä
ilotlzeman sinun lapsi-
sias: Sillä hetulewat
tMsiunatuxi/japitä
«ooiaman HERRan
tygö
tNutuatowatnejot-

' ca sinua rllcastan
joua sinulle onm tol«

> wottawat.
ly Minun ?

fyttakan HESillä HErra
oän Jumalan»lm nst«Jerusalemin
gin caikista hänen mur«
heistans.
zo Autuas minal
len/jos tähtet ml,
sugusiani saawar
)ä Jerusalemin
ien cunmasans.'
!i Jerusalemin pon
pitäSaphrisijaSlr
rogdtst rakctut
ja micki hänew Inu:,'
rins<aWakiwisia/)U»
~acurtlda. "

'!» Walkiasta jc
> tasia Marmorisi

' .aicki hane catu
stetut oleman/ >

> sadulla pitä we
t laman Halelujc

l Krjtett») olco..
- mala/joca hänen
- Zsttanut / ja ha
< waldacundans p
'tönljancaickisestha
päällän»/ Ameu.

s'NDosianamat '

i»
Tobia oli nakön

«nutjällens/elihä
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Tobian
ie caxt «viidettä
len,dä ajastaica/
iMapscns lapset,
cosca hän sadan

ahden. ajastaian
,a M haudattin,
NlninMcunmal',

llsest! '
ZSlläcofta hancun-

uudettakymmendä >
sfaica wäha 011/tult i
sokiaxi/ja»uuden-!

a fymmcndä wuott
n» saihännäklM jal-

Fa sen muun tkäns
utti-hän iloisesi / ja

pcl,
g°s/ ja luoli hywäs

>has.
Nutta ennen cuole-

wMns/ cudzul hän«ans Tchian eteens
ia ftidzemen nuorta

caista / hänen poi- i
t«ns lasta/M sanoi
heille: '

Aniwe pitä vian<
ettämän.: Silla >

örransana puutu, l
itiä Medenis pitä t'a sijtte cauwanl
)a>« oleman/ ja<
'än weljcm/ joca,
lelin maalda hil-
ut owat/ pitä tu-
m jällens.
n ineidäil maan/
<!,t kylmillä
ocapaicas »sutu-

ci tuleman/lä luD,
ian huo>«/ joca »zi.
tettu on/ pitä rafe
,nan jällens j« cc
jotca Jumalala pe!
wät pita sinne t>
>nan jällens.
8 Ia pacanat f
myös hyltamänh
dän epäjumalam
ja pita tuleman Ie
salemijn/ja sieltä ch>
man.
yla catcki paca
ja cuningat pitäsi
iloldzcman/ja pal>
lcmän Israelin
matata.
,O Nyn cnulcat,!
minun poicanittil
Isanne: Palwcl
HErm totiidcs/ ja
cat wagathänes/t>
watcat han.ee,n ch<
delliscst.'
li Tehkat mitä hi,
käskenyt on/ jaopell
catstncaltaijita tell>,

my
alinna andaisit/ «l<
tä he aina lu«>
lata pelMsit / ja
taisit hänen päälleni
caickesta sydämestms, !
,! Ia rackat ,
cniilcat minua/ja äl
pysykö täsä Niniw
waan c osta seidan
tin haudanmt
lwtMN tygön» Mi>' ,



Kirja-
Maani/ nnn nostat d
menemän täätdä pois, si

M minä näen/>,
MaNmiwensyndilo-j
pettn hänen. fi4,ls>cohtaailinscuof
lema», jälkenmeniTo-j
bia Niniwest emän- i
bäns/lastens ja lasten,
lastens canft Medc- -
niin appens ja hänen»
emändäns suemn t»gö i
ja löysi heidän laidis--hywösä,
woimasans/jahänhol-,
hoi? heitä. !
iflacosca he tuolit/'
pmnöi hän Myös hei.

dän silmanskis
sai nyncaike p

jaelihnmanw!i,'!!ze«
polween/ japsens ja lastein
ja cosca hän
kymmenen ja
wuottnenoli/
Jumalanpelc < ilolla
elänyt oli/hs,!
nen sucuns.
cunselitjumal»stst/ja
cunnialisesi:Wn
he sekä Jumalalle
ihmiselle/ ja cc
liiinmaäcunnos
otolliset olit.

loppu.

Nistoria UuMNi
ja Danielista

«xi mies,
lv-,

nimel- °

! Joilla oliemändä/,
uftnna nimeldä /,

Heltian tytär/jocaow!
sängen ihana ja
Msslilnen:
3 EM hänellä oli
wssilstt wnnhemmat/!!
Ma hänen dlit opet-
tnnet Jumalan lais

la hänen michenS
I°Mm oli sangeii

/ ja hänellä oli

caunts frydinn
nen huonrnS t>
laiudalassettiil!
li cocön hnnety
että hän oli Mi,

nen mieö eailke,
bäii seasans,
'> Mutta sinä w
oli cap wanhaosasia Duömari?
,du/ ne olit stnc,
ihmistt jolsta
sanonut «li :

dän Duoman
i feivat caiÄinai,
ohutta BabM



~! ,c joc,,p.awä i
mm tygo / ja,!

) u asia oli/ sen
llä tuleman hei-,
,'cns. >

- cosca Canssa o- l
!',N)I pots puoli-)
st / on Susan-!

'pa mennä
krydtmaohan.

cosca wanhat
näit hänen

menemän/syty-
pahast himost

wastan:
tulit tyhmäxi/jä

t tarcast hänen
licns/ ettei hetat-
,l taiwasen päin
'.o/eiaMelletlu-

n ftna eitä ran-
.)!!ltla he himoid-
nn,Kmmat haida:
Jo häpnsit toinen

.ns ilmoitta/ja
lkm olls mtelcl-
hänen cansans

annut.
Ia wartlsidzlt jo-,
nwä wiriäst han-^itä he ainoastans

ien nähnetktn olisit.
Alutta toinen sa-",

,! ,'oiselle: Mysäm-'
otta/ Mä nytt'

ruan sica. j,
a cosca he toinen l
ians erinnet olit/l

cumbjtin taca°^l

P'NN/ ia tulit 1
,yhten. Costa l?ine» l
kysyt loistllens/
nustit he mok"mn>i,
heidän pahan himons,
Sijtte mielisi'n h,
,n)artioidzemnn / cosi,
he löytäisit wain
xinans.
'5 Ia <osca he i
lian päiwän olii

lrännet handä w
xens / tuli Su,ssm!<!

5 cahden pytans c
cuin hänen tap?

l li/ krydimaahan
>män idzens/ sill,
loin oli sangen pck

!wä.
i6 Ia ci krydi.
ollut'yht,ui thmG/
piidzl näitä calMlw
ha jotta heidän

l myttänet ollt/ )5
uotdztt hända.

!>? Ia hän sano
olllens: Tuocat!,

> !iu.!en B.<lftmtt -
snipxata / ja sulkM
,krydimaa/ että

pesisin.
«8 Ia pilcat teit pu-
liin ha» oli WeHl7
ja sul/it frydima
menit pois salafMi»sta/ tuoman hänellejmitä hän tahdo, / h<
eihuomainnet n>
Sillä he olit i
lymyttäntt.
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ii huudon / lueru he
salaportista fryditÄa-
)an/ cadzoman
sinelletapahtunn
17 Ia ne wanh,
peisil hänestä si»u!
nyn että palwelt
peisithänötuhttm
pemän: Silla e: sen-
?,lt>itsta oNut c

Susannasta emu
2 H Toisntl pai!cosca canssa tnlt
jaktminhänen mic
huonesen cocon/
iiyös ne caxi
täpnäns wnän>tta ja
ccwalutta Susannat
/

händä cnolemnn.
ly Ia sanoit c>
canssalle:iah'.ct
andacat Susanna
kian tutär/lojst'
emända cänne l><
,« Ia cofta, hm
zuttu oli/tulthai'!
caiken sucuns cc,,
;i Mutta hän
hana ja caun is.
;i Sentähden
nämat pahan jr
otta häneldä
nan/jo!la hän .

pettänyt o!t / ,
~änen canneull.
heidän himono

I'ammuttanet-
zz Ia «aicki!'

plM oltt
n,enn« pois /tulit ne
M niauha ja juoxi'

y;öns/ja sanoit:
,zzo / krydima
tttu/ ja ei ken-

qäs n, e mcitä/jame
> syttynet sinun
cstas / ttesijs

- tabtom.
lutta jos et si-
)o/nlii, me tun-

mne sinnn pääl-
!tä me nuortn
i yttnans sinun

olem-
ina/ ja ettlä sinä pij»

olet sentähoen
. htttälN't.

!:?>!j!!Susannahl!o'
cM ja sanoi?- Woi
cmnza suures tustas
Ni-lä olcn: Sillä jos
minä sen teen/ nijn
«mun pitä cuolemam
Mutta jos en minä si-

tce / nijn en minä
Mse teidän täsistan.
2< Cuitengin ennen
tnhdu minä wicttoina
>',!i!lsten kasijn tulla/

in HERra wastan
ftndiä tehdä.
:< Ia rupeis ilmei-
si st huutaman / waau
newanhathuusitmyös
hända wastan.
z; Ia toinen juoxikry»

i oween ja awa»
«s sm.
l> Costa canssa cuu'
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P 4 WoM
tvtönans seisoit,

Za hänen tunsit/ itkit!
hands» ,

la tte ttixi wtinha
nousit canssan seasta/

init kätens hänen!
ns päälle.

Mutta hän M/ja
«osti silmans taiwasen

: Sillä Hänen
nnövscalfiHEr»

rann,
a ne wanhät ru,
sanoman: svsca

me «chden ainoasians
> frydunaas' käystende-

tulihan cahdenl
ins cansa sisälle/
'li frydimaan/ ja
, ptcat pois.
<«,Ui nuorimies

tuli h, ncn lyqöns/jo-
' ea iözms lymyttänyt

«li/ ia pani lcwäta
hänen cansans.

lutta cosca me
lrueimaanlouckastscn

.senhäpiännalm
jncftmmn mc

5 sinne chrust/ ja löy-
cioätl toinen tdt-
!,gö.
liittaM nuöt'

ss>ta miestä «n mewoit-
:anel.

la han oli Mettä
»woi/jahyppäis,
.Nuttahänen me!
'llmjaWtW/j

cuca se nuonmiczo-
li/ waancihe mm-
nut meille sano ' stn
ne tobtstam. .
4> Ia Canssa vsc,i
ntz cari/nyncuin'
mareita ja ylin
stä canssiin stas
duomidzit Susa
cuolemaan.
4l Mutta hän
suurella änellä/jl>
noi:HEßraljanc
kinen Jumala/

catcki salaisudet l
ja catcki asiat
ennen cuin he topch
tuwat.
4? Sinä tiedät «!!<!

ncimät wäärin nr
wastan todlstantt»'
wat. In nyt/c,idp/ ,
minupitä cuole'
waicka minä w
olen / jsta he n,
päälleni häpiälG

l waltzetcllet öwat.
>44 Ia Jumala ci,

hänen huutons.
45 Ia cösca hä
lemaan wictin/kc
ti luniala yhden,

> rucaistn sydämc>
ga nimi oli Dai!!tl/
hän hul-si förkiast:
146 Minä tahdonoH

! tvtatotn tämän wttck
!-47 Ia caicki c«B
Käänsit ymbarins h»°l
>puo<tens/ia tylyill.



c/ mitä hcm nljllä
Enoilla ajattelis. Mut'
fthän astui
ftstellens/ ja sanoi:,

oictt>ico te Isra-,
elis nyn tyhmät / että j

ouomidzet Israelin l
t,"!ären/ ennen cuiu;
leisian tutkitta jato-,

>< tiedätte? Palait-,
,it jällcns oikeuden!
- ecn:
4) Sillä nämät owat

~ärtn händä wastan
l^isnmet.
50 Ia catckiCnssa
fckisit kijrust ymbä^

!s.
ne wanhat sä-

,!„itDanielillel Istu
meidän tygöm / ja
muwo meitä että st-

un Imnala seinal-
ilsenDnomarinwtr-

i>n on cudzunut.
;l Ia Daniel
heille: hei-tä toinen toisestans /

l,tjn minä tahdon cum
mngln erincms tuu-
lella. Ia cosca he
teinen toisestans eroi-
let olit / cudzuihänensimäisen/ ja sanoihielle: Stnäwanha
Pch«n elkinen / tällä
hanwa täsittäwät st-
nur, syndis sinun/ joi-
tsis ennen tehnyt olet/
loscaswäärinduomid-
zlt jo wiattom« Hu»

Susannasi,
cutit / waan >r
sel wapari sanoit.
5? Ia cuitenqii, on
HERra. sftldany
sinun pidä hursuulss
ja
man.
54 Öletcos nm
nähnyt/nynsnno/c.
gapimn allastna ciet
nämätyhdeslöytä.i
55 Mutta hän wasto
tehmuxcn alla. Nlin
Daniel sanoi:olfeln/
HERra Engeli !>'?!«

sinun ja cahtialeicka:Sillä, sinun walhellas
saatat sinä sinus vois
hengeldäs.
56
tin Pois / cudzui hän
myös toisen eteens tu«
leman/ja sanoi hänel»
le: Sinä Canaa' st<'
cujaetludä/cauneus
on sinun pettam
paha himo on fin.

käändänm,.
> 57 Nqin te olet
sraelln tyttärille

! net/ja heidän o,
gostaM)tYnyt-l

> mieldännouta/
i Mdan tytär ei c
! dan pahute suostunut,
i ;8 Sanos nyt/
- puun alla sinä o'
- dän yhdes käsittänyt»
/59 Mutta hän wafia'
° is:Tamm<n nll



Vhdest
l sanot: oikein/
in Engeiilla on

miecka sinua cahtia ia-«
! la ja :appa: Sillä si-

nun walhellas saatat!
sinä sinus hcngeldäs

> pois.
«o N!N calckl Canssa

s suurella anella
nan/ ja fyttä-

lumaläta/ ),!ta
autta jotca io-
hänee» lustta-

wat,
, iii Ianousit nrjtä cah-

ta dpomarita wastan/
Daniel heidän o-

«nstss sanoistans ol>
, »woittanut wa-

'..irltodisiajaxi.

'6: Ia teit heille N
stxenlam
cuin he heidän lähi
mäistans wasto
hoin fthnet olit'
voit heidän. I,i
silloin wiatoin l«

63 Mutta Hell
mandans cnnf

, Jumalala /

nan heidän ty
tähde/ lojacft'r
nen michenscanft >,

c«icknn ftcuns
' ettei niitän h'<
hänesä löysfy.

- )4laDmKltuliO

pälwastä / ja
lämmin jaenäm,,

Sulaman HistorianLoppu. 1
Wtrji- Mrja/
Muutamat KijiosWim,l

VhdestTestamentist.
Manan Aljtoewirfi/Luc.l. l

2NWW sta iMäpi

hengen iloidze!zsa minun M-

incazoipijcans
«,5, d!'u puolen/C»d,

zo tästedes pitacaiä
sucucundain wi<!
iAuduart cudzumUl Sil se wäkewa c'
tehnyt" suuria ihil''
uimm' cohtan/ )>

hänen Nimeni«
Pyhä.

.

hnncn la«!
l



Teflamenllst.
iso pysy sugulw nijn

!l!/ Nljden »lld-
jollN handa pelkä-

hanosottiwoimans
,-mkäsiwarrclians/

iotta<o-i
.'wat sydämens

> ,clesta.
«e woimalliset om-

cuktsianut istui-
wttd/laulöscorgot-
;i ne nöyrät.
M isowaiset ombi

h>in täyttänyt hywy/
lcl/ Ia ne rickat om-

n tyhjäxi jälttä

corjast Israelinpalwelians /

adenomanlau-
l«s pällen. ' ,

! cuin han ombi,
,ut meidanlsä-!
zo/ Abrahamil j

jil hänen Siemenet- >
iiancaickisest.

mja olcon Isan!
han/ ja pyhän,

'N.
Nhn cuin ollut on!

Algchajanyt/jaai-i
«c>/ ja ljancaickiststa
iiNßatckisthen/Amm.!

Se sama.
W)!um sielun su-,
5, restk>,ttaHErra/
H«>>d ylisiä monin

Hengen iloidzei
Minu»

nvähwas Wap',!!
'an.

Etthäncadzoi
cans nöyrää/ Eik"

> iön anna cyscan t
Cadzo/pttä tt'

'ikelnSucucimdain 3
l tuax minua cudzl.n'Sillä HErra

! wäfewä on/ Ihmel
toit tehnyton/Min,i
cohtan kyllä h'
Hänen Ni««ns o»

i caickein pyhäin.
longa laupiull ei

Sugustasumun/3'
de n ylidze l«stcwa/

i Cuin händä ainc
läwat.

Hänostttiwäke! l
woimans/Kyll cowall

Käsiwarrellans /
jat hajetta hapi
sta/Sydämeus y>
mielestä.

Wotmalised
han on caannut/
meld on cuftstal.lällenscorjaishän
köyhät/ Mlös lorgo !
ne nöyrät:
Isowatsillarmons

ytti/jotc jalosihywy"
täytti. Nerictad o>r >

hätänyt/ lotc hän on
tyhjäx iZttanyt.
Ia Israelin Palwe.lians/ Hän hywln,

la corjais «ms/O



Vhdest
,ns mmstain wie«

, >a luwatun lau-
pmns päälle.

«enin hän on jo
puhunut/Meidän I-
sillem luwannnt/A«,

mll ja sen Sie-
.>ll/ Jo hamast y-
'ickiseld.
nnia olcon aina

,llcn/Samalmuo°!
lNyos Pojalle,,/!

wikäns Henget py
lcn/Nyt ja tzancai

- hariax? Wos
wirsi/lm. i.

NUljtettety olcon
lsraelin

'nala/Sillä hän on
cdzlnyt ja lunastanut
hä«enCansfans.ombi meill ylös
si>ndanut autudcn
Sarwen/Davidin hä-
nen Pallyeliansa huo-

ujncuin hän on
nwinen puhunut/Hä>
nex pyhäin Prophe-
talns Suun cautta
Cttä hän meitä Wa-

?taman ptdaismel»
Wihollisildam/ja

lluckem nljden Kädest/
a meitä wihawat,
»ofttlaman laupi-
n »«eldän Isille»»/

ja muistainanvyhän lytons p
Ia sen walan

jongahän wanl
brahamilmeidän M.
lem / metllen
pens.
Että me luna

meidän Wihotisim
Kaoest/ mahdaisimm
pelkamät/pyhydenöj»
Hurscaudes hälttn!<
desäns caickn mch«
cllnaicanam.
Ia sinä Po>

pitä cudzuttaw»PlimäistnPror
Silla sinun pjl
manHErran2<i
eteen/ malmisi
hänen Teitans.

hänen Eanssallez
dan syndetns <iM>
saamisex.
Meidänlumalg'

dämelisen lau;
cautta/Iollamc!biedzinYtEolttoD'dä.
Walistamä nDB

ca Pimeydes jaL»«<
lon warios istu«l/
Ia ojendamanweO
I,,lcam rauhan V
elle. Cunnla .M
Isan ja pywän He»'
gen/«.



Tesiamentist.
Sc sama.

i,c. Mmm,sielun sum
«skiitssHCtla.

MWet ole IsraelinM lumal/NytCa-
>os Pyhäd tann 'cn°

'!«/ Canssas sinä olet
la cadoluxest

~,zästän>,t.
Slll sinä autuuden

Plöfojensit
meitwarben/Davtdin
. yhanPalwelKtsHuo-
:!ch/ sangen armollt-
ftst.
W cuin sinuld on

Mlnen puhuttu / Ia
nseld ennustettu /

Prophetais pyhäin
>lincautta/Ettäsmei!

> tchdott autta.
Meidän wihollisem!

wai-
ulm edest/ Qsttit
ipiuden Isillem/

'luistitpyhän lijltos
''äässen
2asen wagan

Mlle/longas wah°wost wannoid täällä/
Aaahamill meidänEllein/ WWä an-

meillen.Että me pääsned
NihoWld / Sinuapclkämät palweltsin,/
b!leudes vyhydes hy-
M Catckeist meidän
">^aiwin.

Micatnen pitä cud-

Mtaman/Prop
-risenCorkciman/Cuin '

käwiKErran «

, eteen/ Walmistan.au/
hänellTietä.
Evangetium S«ar<

nalla/Andaman öEr-
'

ranCaussalle/Tccdon
Aubunden tulemisen/
ja syndeins andex saa-
misen.
Seftnjmnalansulot-

sest/laupiudest stngen
haluistst/
nyt meitä taald/ Chrl-
stus Kirkas coittoyl- 1
hald.
Walistaman cuin pi«

meydes/jstuwat/jacuo
lonsywydes/janllno» '

jendamantällä/ Mei°
'

nänjalcärauhan teille
Cunniaolloulsän/tt.
!SIMcH„i>IB.PH3

wirsi/iuc. 2,

MVAste nytt HCn'K
Pal>°

Rauhan menemän si-
nun, sanas jällen.

Sillä minun siimat,
owat nähnec/ Sinun 1
autuudes.

lonZasinä ole,
mistanut/Caickill
soille.Welkeuderi w>

, man Pacanoita/
nun cansas Ift
Eunniaxi. Lunnia ob..
<»«.fc.



Sesi»ma.
. Minun sielun sumkijttäHEßw,
jäästä nyt HEr-
ra palwelias /

han menemän so-
ft/ Salli täst
!3est pois ollen/

mn oman sanas
n.
Silmän/Sinun

ipchtajas jo
nga walmistit ar-i
i/ watein / Caicke-
ianssain caswon e°

6alkiudcx walista-
Pacanoit jaiu-

uan/ Canssans
- Israelin par-^
Hlmluisax corkiax'
ar, Cunnia, <

wielä se sama. !
Auhas ratki

nyt lähde»
n Jumalantah-

boa/ Nyteroit jlon
l>,ns caickein nähden/

matlmast mah-
Een puhun pe-

Cuin Jumal mi-
!uwan on/Cuole-
minul vni olewa

nijn tefepi IE
Christus/Sewah-
Wapahtajä/long

«ninun Mä» owat

nähnet wisust/ Ve> ",z scon olewan/ Mei
aino' autuum ja e'

, nän/Hädäs että ,
' sicl cuolci^cit.

Tämän HERra
let asettanut / Arun
laickcm canssiin ttc>
Ia hänen Waldacu.
cudzu tieten / Snn.'
cansaeallinjapyhä.
Cuin ilmoitta sym'
ja hädän.
Hän. on autuas l!

kas walo / Cum«!'
laift mculman caiiel,/

« wie Jr-
dest pojes. Hän pa-,
du on, Israelin cor!>'
ax/liox/ Autuuxft,
cunniar.
p. Ambrysiupt!

ja Augustu.!
Kiitss Wi«si°

3Mlumalakijtämi'
nua HEna m.
nustamme.
Sinua yancs

Isää/Cunnioict
ki mailina.

Sinua caicki EnZe.,
llt. Taiwaat ja cmc-

! kinaiset,wallal.
- Sinua kijtm.
jrubim ja Seraf!>im/
tSanoden ilmaus
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>ci / Pyhä/ Py-
ENra Jumala

Tujdet dwilt tai-
ttä maa/Sinuna
, udcs cunniat.

Cinua kijtäpi pyhä!
Avostolittcn joucka.
Emua myös fytta-

lvat/Caicki pyhätPro-,
fhetat.

Nyn myös kirckad,
Mrtyrit/ Kyttäwät!
sinua wahwalla todi-
sti!xella.
»a ywbäri mailman/!
Tunnusta sinua Isä-'
xi »lönpaldisesa wal-,

Ia sinuncunnialista/
3°tista ja alnocai-
si«, Poicas.

myös lohdutta- ,MpyhäHenge. «
Emä Christe cunni-

l>>! Cuntngas.
Eina clit IsanPncaickinen Potta.
Ed sinä wieroinut!

nlldzycncohtumiehut-!
lliöttaisas/Wapah-

inhimistcn si-ltiölt. ,
Sinä vlidze moitit

Cuolcman/ Ia awai-
ft toiwan ntjlle vsco-,
waisille.
Anä istud Jumala»,

ol lialla/ Sinun
lunnias.

Sinä myös vscocall
tulewan/Mrxi,
wariri.

Nynme/sijer
lemma sinua/ c

autuaisu/
lotcas lallillaN
las olet lunast<^,nlls.
Ia anna heille»,

satckinenilo/ Q
pyhnis cansss.

ö HERra wa
da sinun Canssas j«
siuna sinun pericun»
das.

HMdze myös ftiM
heitä/ Ia ylös cc
ta ljancaickijcst.

locapäiwä me f>i<
tämme sinua/Ia cun«
nioitam sinun Nimes
ijamaickisesta nijn YM
laickisehen.

Varjele meitaHEr-
ra tannpäiwan c'a<cki»
staHnnistä.

Armahda meidä»
paällemHErra/lao-
le meille laupias.

Sinun laupiudce«l«
con meidän pälleHEr»
ra/nyncuin me sini'»
pälles toiwom.

Sinun HErra m«
turwamma/Hlällnna
meitä ifänäns häslän
ala tulla.

P, i«.



Vhvest
P.Lutheruxen MtHslVirl

sinua kijtöm/
°W>A Sinua HERracunniaspidäm.

ua ijancaickinen Isä/

Cnickt Mailma cunnia ltsa'
Engeltt ja Taiwan woimal/

inul chtoxen aina tuowot.
Eiuust CherubimjaSeraphlm/

iackamat huutawat ynnä näin:
Pybä on'lumala/Pyhä on lumM/Pyhä HERra Zebaoth/Cuin meille caicki hywäd tuot/

Täydet owat Taiwat ja Maa/
Sinun HERraudes cunniat.

Sinua Apostolit fiittäwät/
Sitä Prophetat tehdä pyytämät.

Ei Maryrein joucko sinua vnhota/
'lttt alat sinua cunnioita.

Sinua Christiwnda tunnusta/
Coco maeunda myös julista/

Ifäx caickiwaldiax /

-f pojcas Mailmam haldiax /
Pyhä Henge lohduttajax.

Ia hywyden tocuuttajax.
.Ocunnlan Cunnigas lEsu Ehrisi/Isäs Poua olet sinä wiW.
Ihm.stnlunastuxen lähden/ ,

Etc Neroin cohtua Neidzen.Sinä cuoleman alas painoit/
Tatd ad vscollisil teid owoi.

Sinä tstud Isän oikiall /
rell woimal ja cumnall.
inä vst»tan myös tulewan/
Ihmised Duomidzewan.rucoilem Canssas auta/
s lunastit» Weres ciiuctss.«wan cunnial meit pueta / -

Plihais jouckon anna tuelta.
Vavahda HErm stur«m;das/



AM hywäst ptricund'3.
)Mdze heit täcil ollesans/
,1,l heit Tatwastn tullesans,/
ocapäiwä me sinua kljtam/
im Nimes alat ylistäm/

«ynnist meit tänä päiwän »varjele/
Oilä HENm me sinuld anelem.

Tee laupius canssam Jumala/
puolem cumarra».

Mon, päallem pyhä ärmos/
6>, na olem me aina toiwos.

Emun paälles, HERra ine luotam f
Mapiät väällcm tuota/ Amen

i. Muutamat Davidin Psal-
miti M'six tehdyt.

?salmuz I. Leatuz vir.

UMi käyMe/
DMs lumalatto-

mitte petkel/,
lit ftnmsten tielle a-,
ick/Eik istu ptlkait-,
Mlesiel/MuttHEr-<l'»!afiluestele/Pötmwätftä tutkistele/'
:e tiile hänel wh-
Hin on cuin istu-!
Mleunal/Cumhe-«!>n»l!s aicanans e- !
«K°/long lehti,
wmswel,mal7Mi-!
„Ui tefe/ se me-,
H/Mutt I,,ima«,«ln hämmästy/la <

lattomat/ Ci woi sei»so duomiön edes/ Etk
syndiset catumalto-
mat/löytä hurscaste»
seas/ bERra hur-
ftastenTieteijä/Mult
Jumalattomatwiettä/
omatie cadotuxen.
rlal. z. lie»

llc fiufus sama-
pacanat/

Canfja on lurhas me-»
nos/ Wallac ja Cu,
ningat pauhawat/Pi<
städen yhteen neu«
wons/bCR-a wa«
staan ia Cyristusta /

Joit tulis cuulla wt«
/ ja pitä heidän

,kastyns!
He
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M West.
"Hepuhuwatnmnke."
stenäns/ Sen päll
,M)ös tekemätwalans:
?Akän cucä meist ikänä
ns/Andaco heidä äläs/
Polt latcaiscä heidänsiteens/Päaldämheit-täkämpoisikeens/Hl-
fäm heidän orMs
olwo.
Mutt HErra lllin

taiwas pauha/Heidän
juonensa näke/Hän
heitä pilca ja naura/,
Häpiän ala heitsäke.!Nyn närkästy wijme-
tn picalsest/Tiusiu hei,
tämyäswihaisest/la,
lausu tällä sanall:
Polkan ma panin,

Cunlngar Plidze Zio- <
nin wuoren/ Ia sowi-!
tin hauell cuuliax/Se-!
tä »vanhan että/nuo-,
ren/Kasiin hänen tah-,
töni ilmoitta/ Ia wä-,
läst opist kirwotta/
lotc haumteldnt olit,
Eanotnhänelpuhen

tämän: Eina oled mi-
nun racas Potean/
Minä synnytin sinun c
tänäpän/Sinun caut- l
tas pirun wsitan/Mi- lnäcuolluist sinunylös <
nostin/ Callil werellän <
myös ostin/ Ne cuin,
cadotctut olit. !
Pyhä minuld pacanod,
periä/Ne annan minä

' sinun huomas. MI stel/nmilmä äärM:okö myös sinunMl Rautawidzal lMn,,'
serra/Cuiu stw!Wi«

, puserra: Sen »Msinulle annoin.
Sentahden

! Cilningnt/
tät nyt näitä/ 3W
lDuomaritmyöZG!
cat/ la'paran,,
teitän.
cat wapisten Ill,l:l
hänes wärisien/ b
ombi minun tahtili,
Poican sijs wchottacat/Eiphänlch,,

sitt suutu/älkättcoscn wihoittaoVM''
edhte tiell huciil C»,'

Rcingaise vahot llj
pian/ Autuas lK
päällens turwa.

V.c.GecuinM
' Chrisiit «I!«.

>y
kersi.

Palwelewans )u>«
lat taiten/Töill/s!dämel poistteloäww
Ettet yhtän IW«!
ole ka,ket. Calli I'i
malast exywat l»V
sans/Cauhiathänt'
wat tois/ tawM
EihywateeMlw



M HERra taiwast
Mcaozot/Ihmisten
lchn päälle/ Heist

j«m olis / cuin

Blot täällä / Hand
1»hmm tahdönsttie-
M/ Ct)!s / ja hänen
s«„s pldais/ Sen
Uentäälmyöseläis.
Mttcaickpoishar-

hlinnetowat/luurlu-
ml«noikiasttunnost/
Turmelut calck/ cans
ÄMtomat /

Oilinkin mois/ Va-
stein Jumalan mieldä
Mm tiet/Cuin hy-
soäM/eiolluUikän
M/Elihmist aino
»Ht»,
M caick pahoin

teliät inine / Merki-
tä M ja tietä/locc
minun wäkeän wäki-
scst woino / Cuin let-
wän ylös niele / lotc
elensingän Jumalan
«Wl,/Eikhänoä!hä-

>Dns auxhuuda /

Mmluottawatidzens>l>Me. , ,

Cy°än pelgost heill«lWwa on/ Sekä
>me«ätuscas/HEr-«hurscailandalewö/
Mi nijtcnin pysy-
»Msios.Senköyhän
Mnneuwonsitt/3e,
'?>)sthäwäW/hyl-j,

Mtt Sill ett Ium«ll on hänen turwans.
gost Israel saisi Zto.

nist/luwatun autuan
awun. Costa HERra

l armostans omist/Pojs
käändäp canssans fan-

l ginn. Se Christu^en
! caut lapahtu / Cuin
,wapatajax on luwm-
'tu/Ntzntloidzelsra->
- el riemul.
klÄm. if. Domine

Wr>Eßra cuia sinii
, VMMajasas/ Saa

- alat Asuu ja pysyy ?

Ia pyhäl worel wai««
fas/ lewon sia edzij ja
kysy? Se cuin Ml
wältäpi wicaa/ Ei
fenengän te myös lij-
ca/latorudes iynni
rippu.

loca ei wcliens pa-
nette!/ Mutt hillidzekielens aina.Eikkctän
wlha ja cadettel/Eik>ydä alas paina/Eik
>myös lunmlatoino
cuule / Waan pyhäin
jouckoon alat tule/Ia heitä cunniaspi-
ts.

loca loisel, myös
wannopt/badäsmyös

la wa«
lasans wahwanseis>pi/Tahto sanausjäl-
R lens

Psalmit..



R's Batilbin
l«ns tuta. Racasia
myös lählmäistäns/
Pytä hand autta hä-
dästäns / Woimans
ja taitons perast.,

locaeimyös pydä
woita/Wääryl toisin
calujarcha. Eik lah-
joi wiattomald otta/
tzuin mailmas on ta-
pa paha«Se cuin nain
tekejaeläpi/SenHEr
ra Majans wttapt/
Ia siellä .waWcma
Pysy.

»«. NxauHzt tc

IHicon bErra si-
laupias/hä-

däs rucouxes cuulcon.
Hänenllldnostansar
Was/ Sen tähden
auxes tulcon. Jacobin
Jumal sinua warjel-
«con/ cuin sinun Cu-
ntngafteli/Han sinun
turwas myös ölcon/
loca päiwä ja hetki/
Sen toiwotM caicki
lwäkt.,
HaiwastHErrasinuH

Nuttacon/ ettei Viha-
mies sinua sutmais/
IaZionin sinua saat-
tacon/Siel olet sinähywäs turwas. Hän
«ntbtHErraZebaöth/

i Pysy lujan M nch
'«an/ locahandW.
stansodanot/Cohus,

l lyötin mahan/ Ic> sti
ntzn lopun p,

Sinun vhrt p«!
häncadzocan/loM-nöyrän/ Ni-
couxes wastan M»
con/Se on lickaiiUz,

jaköyhän. MH
pyydät hän siml»«.

' dacon/ WahwiDe»
, sinun neuwos/ V«
hywä sinullainotco»/Töisäs ja catkis »

«as lewos.
Mekecstammesi»

'awustas/IongI»!!
annoicauttas. Em

, wahwisiat meil m
wostas/Eip.miM

> mitan autais. <5
> lumalanNimeei!!i!
den/lalipum ncw
ylös. Sill Cutck,''

l staM HErra nözi
' ?lutla' ja »chi l!

i pyytöns.
Waunut/ och,

i des otetan, / Eck lj
mennänfyll wch»'!
la niiden päälle B
cecan /lotc ei!>tän pächlä w>

, Muutt me
'RAN auxem ««



Psalmit»
.

Ueftesamkäsketyn fotä
Hanepäällensmeitam
luotam / Hau olcon
meidän ötam. Hänen
meedellamtuotam»

Ne Jumalattomat
tangewat/ Vman coi-
>udens tähden/Ia hä-,
piäncans palenewat/
Fangixi myös pois wie
ban. Muttmecuin
turwamHErranpääl/
Pysymme cohdallans
wahwan/ Se tapahtu
tyll HErran wäel/
Cuin lupais meillen
nauhan/ Ottapääldam
pois waiwan.

Olcon kijtos nytt
Isalle/Ia cunnta Ju-
malanPojal/Mstös
Henget pyhälle/ Sa-
nocamcaikel woimal/
Nljn cuin ollut on Al-
gusta/ Nyn loppun
asti olcon. Jumalan
suuresi armosta'/ Apu
meilmnatulcon/Hcm
aina myös meitä luul-
con.
k^m.^i.lleuzincuz
WHristns Cuole-

kirous sanoi/
!osc karsti Isänswi-
»an tntwast: Mun
Humalan/ mif mun
>!ön annoit ? Mun
humalan/täs sywäs
»»iw««/<2in!in tugöe

i hudan lacammat/ 2b
i puanon täsä hädHs/
> Eng waicken öin päi«

> win parcumast / Ett
wastaett tule lcilMOaicaikäwät/
in pikatmua pijnc»-
wat.

HErra sinä pyhä cu
tenäin/Rauhas Isra-
elis asut. Cuinsua am
kijtäcummingw/häiw

>samtyqöshuudid/lu!>i>
tie päalles/M heidän

> aino turrsans / Heli
> hädastänZ päästit wä«
elläs/Eutn olitall t.l^

! scan cuorman/ain au«
titnäit/Eikhäpiähan
landssn tulla heit.

Mmämateenihckii
'nen liene/ Ihmiste»
irwitys ja ihme/ Ha->

, wäist/ pilcata, caict
l mna tiene/ Päät pu«
>distanauru tehne/Syl^
> fe,pittttä:Eaick pilM
Munsydändänsuruest
walwa/Näin puhu-
mat minust/iozeilliätt

, Turwais Jumalaan/-apuutsiwo/SamnH
,da coht Joshän lu.

- malan poicaontott.
! Clliteng Jumal tur.'
> wani olet/ Mun ttzi»
ivlos Mnlohdust/Hi»

j tin rinnald mun tur-
l wis otio/Päälles hei <

3i tz titt



388 Davidin
tet olin Hitin cohoust,
Käsis hätä on älä ole
caukan/ Suur tuska/
ettei apu ole cnstan/
Sonnit suuret mun
ymbär owat/ Mullit
lihoivat/ Hengen pe-
perän/ Carawat cuili
Jalopeura.
Olen cuin wesiulos

taattu/ Catk luun ha-
ja!eroin Yhoest/Kiwust
sydämeni sulottU/culn
medenwaha walktan
ltekist/ Pois cuiwen
niin crUusin muru/
Wäken ja woiman

pure ki»
pu/ suur suru/ Sunn
lakehen tartu kieleen/
tuskani on suur/Cuole-
man cahns olen juur.

Coiriid olen ymbär
ahdistett/ Kästell juur
julmain parwe. Kä-
ten. jalcau läpidz
ptbz läwittelt/ Heitit
hameni pöäl arwan/
Mun waatten he heil-
lcns ja oit. Puun paäl
oltmpingoitettu/ Ett
joca jäseneni hajott/
Kyllcaick olis luuiii
luettu / Ihasturens
näit/Ett pynaspahos
olin näin.

HErra minun tpä°
kewydeolelasn/auxrie
nä / älä erkä minusta.
Mlemst/colrainWst,

sieluni paastä/« M
mua Mloperan susi,/
'Nimes welyllenjO

' stan/ Kytän sim s<i
»ramnnas.CaickkMkät HErra yli»
Cumhän pelkatrC,

> cunnot Israelin/c««
nioittäcathändhljU

! mielim
EihyljänhanMil

list waiwaisi / k
, caswens hm'poiskaanbamCmck
, hänen huuto»!
Taiwast/ Aina HÄÄaurens riendäp.CM

re« seumcunnas <i».Hkytän/Maran ju>l!ll
pauren. Köyhät
wät jarawttan/ C»
suaedztwät/sullM
xen tcist tuowot «i,
Joiden sydän <!

rauhasnän.
Wailmn äärin »

stettacä/ Ett kää»»<
Ehristuxetundö.M
pacanat caickicm»»
tacan/Hän heilcl!«M
gaxipandu on. PMköyhät händ pM»
löydät hänesaumV
Vscoll/Häncn amW
ayarut ajatelcnt/M
jnarnatansulolsi»»!
nol!/lasten/ lMu

Ntjn ijäisiM «HP



'— '

iczit me,

iMW silloin taita

racarpen suopi, Mix
mös mahdan hänen
suuttu/Coffta<lvanlei-lwällmun ruocki. Ia!
sillä wedel mun jotta/
Ciltn sielulle lewon
tuotta/ Se on hänen!
pyhä hengens.'

öm!»nnimenstahde>
osoita/Hän mtnul ol-
tian laldän/Cusa sielu- >
niwiegotta/las»nal-l
larawittataidan, Sill-
pydänmä oll» Mh- >
wc,/ Wajck piru pyri-'
sien pauha/ Siil sinäp <
canftni olet.

Sinun widzas/ scfä!sauwas lauman tygö!
minua tuocon/ Etten
minä eryisi sauwas/ -
Engtulis harhan luo«<
ton. Sä walmistit'
minul pöydän/ Cusa >
pyhän sänas löydän/ l
Minun wainollistan»tvastan. , <

Mun pään sinä m>)»>!
°s woiielit /Pyhän!»
Helgen oljun cansa/c
long sinä ininul so-
vittelit/ Etten tulisi
pir„ ansan. Sun ar-t
mos minun
»)gös huonees wcoat-1

Psalmit. ,8y
tä/ Cusa ei mitan
puutu

riZlin. es.äätclc.
VAVI

Jumal i-
AWawöidzen aina/
Su«l sydäman sangen
hala. Ann armos mi-
nul/apuslaina/long
perän halun perät ha-
la. Turwattsinall mu-
li turwax tule/tzäpian
ala eten culje/ Etce
wih.lsuowäisaisiloit.
Ei yrikän häpiana-

la tule/Cmn sinua o-
dotta/ sinuun, luotta.
Hand sinunkätes vlot-
sune.Murhest/hädäst
vlgos tuotta. Häpiän
saamat pilckajat caick/
Caick ain wainowät
syytä paidz / Sinun
juruisij palwclwitas,

Mullosot/opetaties,
HErpq/ Nijns anna
Minun pyrckij jaclaa,
Tottttehes minua wie
joca terran/Siuäp o»
let mjnun Jumalan
wielä/ Minun apun
turman vscalluMi /

Odotan sinua/ainikä-
wödzen/Keng cadotta/
cuin sinä autad.
Muijia HErra ai>,

hywydes pääll/iacka-
mattoman laupiudes.
Ett ne lujan can-
M seisomat tääl /

3l itz Cmn



Davidin
Euin sawat armos
nautiaxens. Mailmä
algusijo päättänolet/
Ett nyt cuin Christu-
>cen turwane/ Sinä
autuax tehdä tahdot.

Nuorudeni syndi ä-
lä muista / Ne minul
andexannaisid.Wirut
minua wioist / synnlst
suista/ Etttykönäse-
lä ain saisin Päälleni
muist / minua armost
nähden/ Poicas py-
hän pljnan tähden /

long edestäm larsi
hucktam

HERra olkia / su-
loinen hywä / Hand
aurens huutawalwa-
stan. Jos osawat her-
jatta syndin sywän /

Hän jällens heit ylös-
nosta/ Heillen opetta
tahdons pyhän. Heit
harjoitta tiehens hy-
wan/ Heidän sydän-
däns lohdutta lujasi.
HERranttedhywys

ja totuus owad/Sill
cuin hänen sananspi-
la/Ntmes tähden Ju-
mal rucoilen cowan /

Päästä caick mun syn-
din siteet/long pa-
hut minus paljo liene.
HERra' lästys tiell
minua wiene/Sinun
pyhän tsshdps jälfen.
Ne cuin Jumalala

pelkäwät
wat autuan toi.
was. lotca lM«
päallens vstowat ch/Et ylön anneta mi.
was / HERra HM
holho ja corjapt/W.
tons lujan heil ilmG
tappi'/ Heil hengen
hywän lainap.
Silmän

gös nostan ollen/G
nuld tkäwöidzen ol»
apuu/Pääsi pchoj!
'paulasi/Cusakiinni,,
lm/long peras on
Euoleman cahu. H
HErra ole mtnul ar-
mollinen/'Sill oll»
waiwainen radolllne/
Caikild ylöncadM
'cowin.

Aut sydänbän mm>
>hestjahädast/And!p
t anna syndtn rie»,!
- Wie mua vlwos wi>
-Mste kädest/Joita»»
, mull monoa tuima/

j Euin wihawat min»!
I ilma, syytä: HErraw
-scaft minuapäästä
-dä/Cadzo minun su<j
/ rutst surttuttan,.
- Suojelsieluan/m'
-minua nyt/
. piähän langeis.
lles HErra olen

Sinuld M
l. toiwon
»el/wapatminua ftW



Mna hurscas Ehn-
siimdnscuule,aholho.

MHMles minä
H^HErravscallan/
Auteten tulis hMiän

ala/Eikä myös Msen
wnilpan. Rucojlen fi- '
jjuä/ minua/'
MmoscauttalsäTai-
wan. !
Sinun lauptat cor-

yas tän kännä/Cuule
lucouxen/tygenlrien-!
nä/MinulpyhaHen-
geslähetä/Cuinawun
teke tuscas tuke/ Ani,
mmu waiwan wahetä. <
Seiso cansanwahwä,

wahwa sangar/Minul,
ole linna luja/
Wiholista piruu wa° >
sian/Custcohtaisin/so-,
tzj saisin/ Cutnpnal-,
lenpaholn am haasta.,

olet minun,
waken elon / Minuntilrwlln/apun/amulin/,
ilon/Mini; asenkilpi/j
lanscnllion/Isäniha-.
nä/cuinautadyan/Atj
napatnollstenwallan.j
Mailma mjnua pal<,

j«nwaiwa/Walhel/>
Min«ll/coirullaiwall/j
Eiedes tahdo totutt tuo,
da/Minna «arjele/,

H Err,a suojele/Hläa»
sen pahut minu seuraa
HengeniHErrahal-

bus annan/ Isa älä
mtnua ylenana/potcas
pyhä» pljnan tähden/
Sypeis all päästä/aut,
hädästä/Tygös
wan täyden toden.
Kytos Jumalan mo-

nin
meidän HErran/loh-
duttajan pyhä» He»ch
gen/Cutn. woimallans
mett hallidzecans/Sit
ei meit wahingoitz ten«
gän.

rkl. Z7.NoIi«.
e tnul«li.

poha-
rcs pango / Ett

mallmas on pahoi pal
jo». Cuin heinä pian
po.lslange/I>tjn hekin
huckuwat waljo/Tur- >
wasinuasainHErran
pääll/Teehywää/asiz.
maasasääll/lumalsi,
»un ruocki runsast.
Tydy mitä Jumalp»

nepääll / Sydämes
suomat sinul ftatta.
HErran haldun ties
heitä tääl/Hänhywtn
sen kyllä laista. Sinun
oiliudeshänilMeituo/
Hdot händ, ett hänsen stnlll suo / Wa-,
cuudes tizimee» tuo-
ta.

R iii! long
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long caal menestyp!

mieliwalda/M sinä>
cadetisitä/Eteswäärin!
tee/wihasmaldä/Pa-,
hat fyll catoman pitä.
Paicastans picaiseld,
puuttuivat/Hurscat/,
siwiät maas äsuwat/»
Rtemnns saawat rau-!
has fuures. >
Hurscast haasta häijy!

hawitta / HambanZ l
kiristä pahoin puria'/ l
Mieckans wetä/joud-l
zens jännittä/ Tap->
paMs köyhä curjan/
Mieckakäypfestellsy-l
dänd omaa/ loudzi'
taittup Jumalan suo-,
wan/Cujn nanrap!
pahoil päiwans tul-'
lex.." ' ,

Hurstafien wähä ke-,
siäivämb on/ Cuin,
sangarten saalis suu- >
ri/ Cuiden k/äsiwarsi'catkcwa on / HErl»
hurscait holhop juuri/
Heidän perindöns py-!
ft) sangen /Hätjyl ä-
jal häpläänei lange/

' Runsasi ramtan näl-
kä wuosin. ' '

Julmat/ehk junr ja-
lot/ catowat/ Hktio/
cuin sawu pois hajop.
Maxamat he laiuax
ottawat/ Hurscas o-
mans, hywin lähiötpä
HEnan siunOtut man

peri/ Hänessfirottuni
maasteri/ luur juu-
rinens pois juunte,
tan. ,
Kupscan wariellus

Herrald Hallita/Muu-
toin wahinzzon ldzenswatkä.borjattalM/
huckuuei sallita/M>ra hand kädellensM
ke tapsudest tulin w»>fhemmar/ En nähny
hurscast Hnljatyr/Eng
hanezz lastqns kerji-
nän leipä»

Poicke pois pahu-
dest/ pyst) h>Ms/
Muista mitä wiM
«vaati. Ei Jumal y-
ton anna pyhäns /

Wahwan warjeluxe»
häncll sa«tta. SiwlN
MtHERralo
tan/Pahan pojadpi-
hast kirota,,/Oikiutt
Jumal ylös autto.
OiAuden opit lMsean fieles / bErl»»

laki ain ckyösmlclcs/
Öjetan ettei töisani
liwisi»/Waick W,
hau tvaijymas isiu, El l
Jumal M sen h«>-,
dun hand / Losc wi<»
rän duomion all en

, pan / bErna lM
' syytöinna pitä.

KätkeHErlankaM
.hand odota/ Han«-

> jallans autta sinuai!'



meis. Pahvi pois ca-
fowan paidz muodota/
Näkemän picn sinny
silmäs. Näin suuren
stngarin waldian/ O-
hidz k>iwin / catois
fyllpian/Ki)s>MEip
cuftn löytty.

Wiatoin ole / oikein
sinus käytä/Manhan

zvymetn se sinull satta.
Päynn Mset huckuu
täyty / Ynyhten lvy-
lnemlaickcaat>!,HEr-
ra hurscait autta hä°dästV Päästä pahoin
tckMn kädest / Sill
hevscalstt hänen päql-
lens. '

kläl, 41. Ve3tus

antta!

Haluns sen puolen i
taandä/ HEna hand,
armchtotaiwast/Hanzhidas holho handä /,

HERra händ wajelc <
Marns/Kätke/ elät'
jtä joca Haaras/Maas <
menesty hywinanda/
Eik M wtholisten,
lvaldci. ,
Jos hän tule taudin,

tuscan / Ia sattu sai. i
ramen/ Idz rychtä,
händHErrahurscain/,
Ia tuotta terwcyden.«
Canoin: HErra ar-!

° mad päällen./ Paran
minun sielun

»täällä/ Mins sinua
> wascas ricoin rastasi/
Änander/ walttan

; waikiast.
l Pahan suowat mi-
nust näin puhu; Cos«
ca hän mahtane mol-
la ? Costa sijs hänen
nimens hucku? Ei sois
mailinas minua olla.
He curkistellen cadzo-
wat/ Minun wicojan
he wartloiwat/ Ett
panetelle la<caisit/Ial«cams ala minua sai-
sit. '

Wiholtse minuawäy«
wät,/ Minul wahin-gotlähdäpyytäin-Ta-
ca purren he häyhy-
wät/ Puhuin minust
pahoin paidz syytä.
Loiran parit päätid
pänäns/ Minun ylid-
zen: Nain sanoit sa-/
nans: Caatu hänen
täyty tähän tufcan /

EiknousylöstMcos-
<an.
Pstälvän johong ds-

calsin/ Jota mtnH
rnotin ratki/Sen juo<
»etilltätastaidztu/Gt
jalcains ala minua
potki; HErraoleml-
nill laupias / Äut vl«
gos moposi cauhiast.
Ann endisthen wlnua

Rv nosta/
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nosta/Heill tahdon,
jällens costa.
Etts minull armos,

vsvlnd / Sen san mi-
nä tästä tietä. Ettes
salli wiholistan suot-
ta/ Kerftat wäki-
wallas rletä:HEßra
tiedät minun wiatto-
max / Wahwisiad lap
stres owajc/ Asetat
minua caswos eteen /

Nljn ilon ljasehen.
lumalall Israelin

HEfrall/ Kytos jo
.llmnia olcon/ Nyt
aina ja joca kerrall /

Armons edest/cuin on
taljon/Äintöyhylöai-
waisi wastan/loitei
hän ylöneadzo coscan/
Waan apuns ain an-

sangen/ lougmM
myös suocon/ Amen.

ksal. 45., LiuKa-
"vit cvi.

W'Tifan yhdest
Eunin-

gast hänen wäkewän
walbans woimast/VH-
den juur ihanan wir-
rM. Cum on minun
aj«n ajatux<n/Iakie-
len caums tirotturen/
Hand ylistäxen sadoin
kceroin. Caunin sinäseäs ihmisten lasten/
Huules suloiset caic-
kw kesken/ Sillst-

—
,.,nun siunanut ONIU'-nal / Ntzn tjancaiO

sel woimal.
Sangar wyöt» ini«

kas wyölles/Totudes
parhnx menestywös/
Ibzes cunnialisestkciy,
ta/Ettköyhät oikiudm.
saisit/ Ettei he alas

> poljetaisi. Oilia Ms
näyttä. Nu»'

'lesylönteräwätowa!/
Ett cansfat etees lqn°

> gewat / Häpiän wi«
i holiscS saäwat/CM

' !mjoroad yhtg haawli.
Sinun istuimes/z)-

> Jumala/Pysy lujan
° ja jalona / Ijamnic-
ikischin Auoin. Sl-

walyacundas»»!
-dicka/ On Mudeil
Iwaldicka/ Oikiutty!
. castat caiti» paicoin/,
Wihad jummalatM
menoo julmaa/ Sei"
tähden sinun lumalos

t O Jumal / Sinm
woidell on ilon oli<

, ull / Plidze sinun e«
- sa weljeis.
° Cuins cunnla sal!<
i stas vlgostäyd/la^l»i
- mas pramisas nä>i>/
/ Waattes hajull hWÄ
«tulle. Käywät Cuim
qan tyttäret iaunixl'

/las/ Morsian seista
- kiall kädelläs / Sul«i



Psalmit. zys
leiytarcäunisjacad-
zos / Callist corwas
jaastaidzcs/ Vnhota
onia canssas/ Ms
myös huone cansa,
Eaap Cuningas ha-

lun cauniutes / Hän
on HErras ihanaisu-
lekHän sun pita cw
martaman. Tytär
Tyyri lahjoineM tule
tänn/Mckaimlltcans-
soistcans tähän/Hä-
nen etcens rucoilemä/
Ke Cuningan tytär
kyll taiten/On sisäld
loconans caunis kai-
tet/ Hän on puetet
ylidz cäikein / Caune-
min Maisin «aat-
tein. ,

Hän watleis m«»«n
miitcalludotuis/Nie-»an Cuningan t>>Zö,
suotms/ Cung neid-
zet, leick Sisaret käy»
wät/I«tcahändaina>
noudnttawat / Can- <
neill waatteill
letut«wot/Cudca tuo-,
dan tygös «aurin/'
Äe myös-tlofi m rie-mun cans/Sifallwie°<danjuur cohdastans/l
»!»/ He läywäd sin >Mtaluln. tSinun Isaoes myös,

Sinun lapsijpi-l
'«saaman todest/lost l

«jalosi ihastuu mahdat
! Nyt sinun paamiehix
»paneman/ Pita ylidz

! awman mailman/
Natns Jumalan ar,
mon meil saatad /

l Nijn sugiist s«culun-
dahan/ Sinun pyh»
Nimes mulstetahan /

Sentähde lanssa caick
sitte/ M, tjaisest si.nua Ma,,

Täma.wirsi nytt weft
sattu / ön Jumalan
Poican werrattu/ Cu»
sahan cudzutansan-
gar/ Ntzn cans cör<-
Naxi Cuningax/ S'«nsuuren waloans lßn-
niax / On ylkä pra-
mi myös fMgen.
Cudzuian hänm mor-
siamelens/ Seura-
cunda <amiistorens.
Zost Jumalan armon
nacm ccht>am / bänd
kiltam / mielen' tä-
tä johtain.

Vscowaisen sielun HO^lu Chtistuxkit j»l-
--ken.

MVUin tirckast coin-»^tZhdtiöoitta/Täy
nans totutt armo ai«
na/ »»e lejlsen juuren
wesa/ Sinä oavidin
pyyäPoica/Mmicor-
liacuniaCuntngä/Sie
lunlsinnn peras pala.

A vi 'Mun



Ylkän / ystawan
noant /

hanani/ Otid
mar morsiameres.
Mun cnldan caunis

cuunta crunun / Aino
ilon runsas riemun/
Jomalan jaMaarian
Poica / Sydämeni si-
nun cudzui euckaiser /

Emun suotuis Evan-
geliumis / On hunaja
makia maitoa Cnldan/cunniali
Taiwan Manna mi-
nun syöd.annat/Sitt
en suuiu sinUhutt ijäs'
. Sytyt sydänten sinua
halaman / Rackaudest
peras palaman/ Si-
nä kirkas lEsu Chri-!
sie: Ilahul,a minua e-,
läwäx/- Oleman ruu-,
mis jäsener/alar ain,
ilman estel. Halan/'
palan/ Paras paljas/!
oiwä ärmahas / san- i
gc., sairas/ lälkes'
olen ratk Mckaun hi-
mosi.
Cuins cadzod laupi-'

ast minun puolen/II- !
mei ilon paiste päälle/
lumalald juur julki
coitta.Wahwastminua
wirwotta i
nas/ Henges/ruumis/'
weres/Ö lEsu armon,
aitta Coria minua/,
lEsu armias/ pyhin«

parmois/ Anna or>
mos Castes cauttcud.
zut tulen tygös.
Isä Jumal/munl-

sänarman/Algust en-
nen alcu mailman/
Racastit minua P°j»-
sas. Poicas minun »s-
--coll kihlan on/ Hämii
oikia aiwions ole/HH»antuM ilon ainoosi,
Eya/Eya on Ilonen
laman/Taiwan talw
räylhälandawa/Siel
hänv ihanasi yätlij-
täm.
Cauntst siel candelll

cajawat/bartiltheliäjl
Helisewat/Vrutn»
wirsiMuha.CuftM-
nmlEsuxecans/Nu»
ylfan armatt culdm
cans/Saan rackos i-
losolla.Hypat/wDi
Woiton wirtä/ HG-
raetta/ hanoylist»/
sorktap vn cunniA
Cuningas.
Ominaan olen iloi-

nen / Ett pyhä W«
lEsuineil. Minul t«-
wara tietawa lie»!,

Hän minun wte wW
wymein/ ParaoWilontlmei/Tastpauw'
ia kastantieiWn. Am/
Amen/ Jo sijs ju°l»
culha Crunun ilo»
riemun/Mix wijwyl!
Peräs tkäwöidzen, ,
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jWTidän linnan on
ZMlumalTatwast/
Meidän kilpem M o.'
tam/ Hän autta mcit
hädästjawaiwast/cuin
vsein paallem cootan/
Meidän wilMisem on
hirniulinen/ Neuivos/
Monins/ pahöts juo- i
ms/ Eilöytä hänen
irertans.
Hnndä wastan ömast >

tvöimast/Ei tohtiny-,
Min mennä. Sill I-säu Jumalansuomasi/
Lhristus sota»
tänne. HERra Zeba-!och/häldwoimanpois
ött/Eejalosangav/ja
töisans angar) Sai
tvoitou ylidzen pirun. >
NM cocs mailm,

ivnstan olis / Ia pe-,
rät melt cadötta tah- >
dots / Ei-cmtengan e- >
destulis/ Etkmattani
sois mitä aicois/ Hä- jneu päämiehens osot-Ucon wäkens/ Hän k
Mnens cansa/pyytä cmck canstn/hän cnoppan lange.
Rauhan he meill pi-

ta suoman/ Waicko- c
M kiukus ja hullun, c
Sill Chrtstus on mel- p
danwolman/Hänotth

meit auttaman tullut/
Jos he meilo pois
tcmmawat/ Hengen ja
tawarä/ölkonneheil/Mp cuitengiu meil
I!imaläwaldacunda.
.Sesamasamall

Nuottll/ >piU.
ZMlnna luja ott

Mei-
dän myös
ri/ SotaHEßrakyfl
cammala / Tuki tur-
ma ja Muuri. Wastäwainolisij/ ja murha
miehij/ Cuin surkian
suurmaan/ ja juuri
julmaan/ Mcit wetä-
wät wanhot ja nuory.

Että me olem ioze-
stäm / Sangen häijyt
ja heicot/ Slehensijs
linnan turwatttl/Jo-
ta pijlewät poieat.Ni-
mi sen ICsus/nijn on
nchos Christus/ HEr-'ra Zebaoth/suin syn-
nit pois ott/longkä-
sis woitto seiso.
Pirud ilmas ja per-

kelet/Pangon paruld
cuin sääskiä / Kyllä
lEsus meit warjele/
Ia paulatpojes syoxe.
He ymbär käywäd/
cuin jalopeurat/ 3li-
coiwat aina/meit alas
paina/ WaanHErm,
heitä estä.
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Jos Jumala taas

sen M/Ett piru ruu-
min toppa. Nysu
Myös pois calut callijt
Ia rijstat rickat nap-
pa, öttäcan wapast/ej
hän sieluntapa/ Sen
Cyrtstus osti/ elämä-
hän lunasti/ Etnäke-
mäncuoleman cuop-
pa.

Cunnia olconlsä tle/
loca oncaickein luja.
Cunnia pyhall Pojal-
le/loca on lunastaia/
Nijn pyhän Hengen/
Cunnia semmengin/
Nastan »vainoja/su-
loinen suoja/ Hän on
myös lohduttaja.

WielHsesämä,,
O. c. Nyck caicli Chru

ftetytilyidcat.

on meidän
Wfwäkewä äpurl /

Turwa tosin tustis
suuris.Emme sijs pel»
käettä Hucun/Ehkma»
tlma cukistuis juuri/
Waick meri pauhais/
Allot cuohmsit Nuo-
ret meren syljwyten
wajoisit/Mäed muli-
stutsitylisalais.
Cliiteng JumalantauuiscaupilNg/Cuin

on pyhäin seuracun-
»a/Cusa Jumal am

asuma oml,/ Wnyw.u»
on ikäcundnns/ Meis
omisansasaaln Chn-
stus idze Aulta/lvarje-
le melt / wartloioze/
Keng hucuttap HEr-

> ran huonet?
Cuningainwallaicii'

fistuwat/ Pois huckull
pacanat täyty/ M»
onwärisewäjawapise-
>wa/CoscChristusA

, nens näyttä. Hämb
HCrra Zebaoth can>
sam on/Meil Jacobin

'Jumal turwam o»/
'Cuin catdze Chrifiel^
- cunoansi
> TulcatcädzöcatHG
ran töitä/ Cuin hän
maan päällä tekee.
Hän sodat pois soit-

- tap/hajöttap.loudzm
jakeihcmsärkep. M-
tad rickop/ pyssyd pol»

'täp/Ei kengänhän»
woi odötta/ Hän sotio

' kasiwarrell tuimnll.
> Tundeccilminua/A

' nun woiman/ Ett olen
bErra jalumäl.W

cuMM
- woitan/luur wchw»!
'Valewäl woimnll.

' Teidänpäcitdän wth°-
liset torjun/Heistetttl

'fengän häpiän h°l°
'jat/Msodin/iozcM
' nian canna^

' HErra st suuri p



eanpaamies/Idz mei-
dän edestäm soti/ Ja-
cobin Jumal »vastan
wihamiest/ Wahwa st
warjcl mejt toki. Hän
totinen turma / tuki,
meil on/Jumal »a mi-
es meidän weljem on/es mewan weliem on/
Christus / jost kytos
eleon.

!

»M» Jumala/Sinun,
suuren hywydes täh-,
den.lapyhän armos,
woimalla/ Pois pyhi,
minunwaar!)den.Pese <
,n,ia synnistä puhtar/<
Pchuten minä tunnen
aina/ Edesäs synnistä z
löytän rumar / Sinä z
sanoisassange wahwa <
Sijtes minä olin syn t

ljnen/ Synnis äitin,
minun matlman toi/,
Elna HErra olet toi-
uen/Sälaudes minul <
llmel soit / Hysopin,
«ns päällen wisca/zNijn tulen lumi wal°
««r/Ann mun cuul
mmoriemulifia/Nyn.
sarjtttydtimdtulcwat
ilyistc. !
Kanna caswos, poiss>)nnWn/Pahus ml-nus pojes puhdista/

Was! sydc»,

minusen/ Oikia hengi
minun, vudista. M
minua ylön anna /

Ala minuld henges
pois ahdista. Si-
nun terweydes ilo
minull canna / Wa-
pa hengi minun wah-wista.

Sinunlygös pahat
maannaisin/ Ia tyh-
mät tielles wiedäisin.
Ett he tygösj idzenskäänäisit/Ia kyttä si-nua tiedaisit.OHErra
wapahtza mtnua/Sy»
nista ja menosi mää-

räsi. Nyn kielen ky-
täpi sinua Sinun oi«
keudes edest.

Jos sinä minuld
vhria anqd/ Ryn mi-
nä nyt sinulle pydan.
Se vhrt cuin sinä tah-dot/ On yx murhelli»nen sydän. Ole Zio,
nill armolintn/ Nyn
sanallas ylös raketan/
Sinun caupungis Je-rusalem/ Cusa puh-
das vkrtsinul haeta».

HMle armollinenmiMLnull lUmal,
Sinun suuren hn«
,rvydes suoma!/ Syn-
tisi minua vlwos
,auta/ Sinun suu-ren lailpius lauttta.
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Ia sinun armostas a-
warastv Pese minua
legostani waärast/
Puhdist puhtax minun
syndin/ Pahatta oni
minä tunnen,Sill syn
dtn/ on edesan atn/

ainoat si-
nua lvastoin / edesäs
tcin paljon pahaa/Si-
nä synasas olet fy!l
wahwa / Coss dnomi-
t m nijns woicat.

Cadzo synms olen
syndynyt/ Hitin on
synnis minun siittänyt
Synneisest siemenesi
saanut/ Suures syn-
nis olen maanut. C<id-
zo Jumal totult "ha-
zat/Nljsaudes cnin on
salat/Ilmoittanut mi-
nut olet/ Tutkjj sitä
tiedän todel.
Hystpil. KErra paä-
len/Ett puhW lumi-
wMax tulcn/Riemus
ilo anna 'cuullaxem/
cttM luut saisit iha-
stunen/ Htcas särke-
nyt olet."

Laswos synnistä»
pois peitä/Pahatecon
raick poisteita/ Kai-
hisi syi/nlst minua puh
disi/Sinun Hengcs
minun vudist/ Puh-
das sydän minuhun
luo/SinmipyhäHen-
ges minul suo/ ?Aä
ininuld pois ota

- Minua sinust ala eroi-
lta» Wahwist minu»
awus turrpall/Tue mi-

, ,iua hengelläs wapall/
t Tahdon ties opettss

l synneisill/lotca el si-
kuna tundenet wiel!/
Ctt käänyisit he tyqös

l MiNljntcrweydeilu!
ma! minua pä»st/We«n

, moist/enkieldäui s<>D/Wanhurscauttas julist,

listäman.Sillsinnuchri
eik<lpa/3ai vhn H3v
ralleiölehalpa/Ahdistet
ia säriiett sydän/Mw
helinen hengen ia pelM
Tee HEna hywin Zw
nin cohta»/ Niin rake<
tan sanas woimaan. M
lusalM' st, eauMlsuur/ Cusa sinul »hnt
kelpawat mur/Cuin uh
ratauAllaris paalit.
Pt3l,si,(lui6zion3ns
HsHlx kerskat wä<
HWewasangar/Si
-nm paliost pahude;
stas/Ettwahingotte>
kewcmoledangar/M
HErran laupiudesta/
Ett st jocapaiwa ky»
kestä/ Cuin sinun ju°-
nes taita estä/ Io»g«!s
käden alla oled.

, Kieleswahingonww
Elsatta/Cuin P«M
weidziwljle.Wän,tP<>
hutt puhu malta,T»tß
iah!>wyt!:i<lt/Cumc««
d»tust cansans tuett»
Gltaspyd»tPu!)Misu°
ta/wi«k«liaw»r»NM j
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Humal sinun coco-

uans cadotta/ Murux
mustrta muista/Ma-
jastashäwtttä/ha jotta
Mlld myös perät po-
is soitta.Ne hurscatcoscasen näkemät/ Täst
Jumalat he pelkäwäi/
Ia naurawad sinua
soimain.
Cadzo tai ei Juma-

lan turwannut/ Eikä
HErran hywyteen/
Waanonidzens pääl
Kiottanui/Rnstaanslateke-
män oli wäcewä/wahin
g°t caickil wäkewale-
talumal eiwoi kärsiä

Pysyn minä HEr-ran huones tääll/Cuin i
tuore Hliu puu ca-!swain. luotanainlu-,
malan laupiun pääl/,
Män ett näin >teft,

' Sinun Nt-!
mies HErra ain odo-,
t«n/ Cuin vscollisiislolMta/loistilöidze-,
watheatna. ,

muti. >
te mykät,

°Wnijn ratki/Ettet«
te puhn oikeutta? Edt,
tahdoouomitcohtutta?!Paljon pahaa teet pa-
westcaicki/ Muillen,
maacunnasedkmalda/iTckmästwaaryttwz''

Jumalattomat jo ät-
tins cohdust/ Perk pa-
ha elkisetowat/exywät

> Erhetyren cowan/ Jokiucuidjewatäftinscoh
dust/Pahaa amajate»
olemat/tehdä/Cuinkär.
met kiuckuwan näh-
den.

Heowatcutnkyykär-
cuuroi/ Cuin kijn-

! nilukidze corwans/ E-
cuulis äända lu-

Imojans/locajuurhy-
>!?äst taida lumoNNijn
et h? tottele to«
tutta/Eiknyneuinoi-
kein opelta.
SärieHErra heidänsuuns hambad/ Hei»dän häijyd neuwons

Hajot/Muren jalopeu-
ran syöm hambat/Heidän wgijymäns
pois wajot/ Heidänkiuruns perät pois
cadot. '

Heidän pltä cato-
msläfiseld/Cuinwuo-
tawa yliwesi mene/
Pois cuiwap ei ole e.
nä. Cuin nuolet am-
mutut juur wäkiseld/Rickanduwat / pois
plllittuwadiNijn ikäns
häijyd, huckuwad:

Hehuckuwad/ cuinnätincadot/Auringon,
paistes ratk raukewat/
,Curesans wedex sula-

mat:



4°t Davidt»
MttMn
candohe owat: Au-
ringot he el nähdä saa/
locc aicowat asuu
paällmaan.
Ennencuin orian-

tappurat nuoret/ Ky- >
psypat täydex pen-
sanS pääl/Rewitän/>
hacatau pois tteld:!
Nyn heidän juonens

tuoren/ Nihan!
chut ynnä idz Möi-,
nens Pois juurtjtetan,
toeonans.

Hurscasse sijtä iloi»
dzie ntjn / Cosca näke >
costo päiwän/luma-'
lattoman ylidz läy- >
wan/ lost jalcans pe-,
sisen wercssiM/Eusa!
coston näke tuleman«
Suuremman / «uin
sois olewan. !
EitjockaidzenEano-

ma» pitä: Cuiteng!
hurscas hywärens'

waronpöall maan/,
Cuin warjele/ holho<
hurscas sitä/ Pahain,
zvainost ja wäkiwal-!
last/ Rangaiset pahat,
ajallans.

ks«l. «7.veusM>>
lercatur.

paällem
hywästisiunatcon mei-
tä/ ylldzem

iwalistacon/ AUlxicm
meitarmollanspeitch

'Että me maan Mtundisim/Hänen ticn§
ja oMns lvahtvnn/
Pacanotte seas my»z
cuulisim Christie»
meidän lunastanjnn,/
Lunnian ja kytopn
saaman.

Cöeo mailma sinu»hyttäkön/öHErrch.
caidzel kielet/ CM
canssa myös tloidcan/
Nyt weGten hyn>Ä
mielell. Ett fä tän«
tahdoit tulla/ oi»ich
ta tekemän caikil. Sen
saame myös sinust wUlla/Ettäs nuhtetW
dex annat ntjll / lole
armo kerjäwat sinM

Sinua myöscanss»
kyttä mahta/Ia yW
sangen suureft/Elt w
kin aina nähdä soo,
Maan hedelmän c«n-
daman tnoreft. Siii-
«atcön meit Isä jo
«potta /

pyhä Hengi my'°e/
Peljättcön cukin »!»'

anpaicka/HErraW
ta ja wäkewät!y«i/
Sen päälme sanom/
Amen.
pszl.69,B2lvumme!«

mua Ii»
Uimalani täsat»'

, sc«<



fcos/Wedet sywät sie-
luni tzlidz puusta
ta wäkewä vpot mi-
nun. Pohjattaman
mutaan wajon/Mue-
toni muuttu/ Hamoni
Häjo/Cuiteng wiel tur-
wan sinun.. Huutain
wasyin/änenirauwen/
Näköni soennut: Ett
nyncauwon/ odotan
minun Jumalan jal-
fen/Hänapunnicum°
ming kerkiap.
EpÄucuisetwäkewZt

plvat/lotcpaidz syytä
minuawainowat/Ma
M//olten ryöwZnnyt
ole/jumala
Mtledat/Hläsalliheit
hipiähän wietä / Mi-
nun cauttancutntur-!
yis tule/ Minun tur-,
willansinua edzimna/,
Heit hämäisit HErraöla anna.Pilkakärsin.
calcketn nähden/ Si-!
nun ja läsiys
d«n. ,

Mutalaisep tulin we-,
lijlleni/ minun >
äitinlapsillenHuones,
kiwaus minun syöpi.,
Pilcat nijden cuin si-nua pilcatfit/Minun,
pcialen langeta osaisit/,
Se minua kipiäst lyö-!
pi/ Minä itkin/ paa-!
stoisin hmtast kyll/,
M«rettin/puinsäktn

yli/ Caikis täydyii»
MUttUN tulla luonl
pengis wirtena ol-
,la.

HErrarucoilenlau-
cautta/ Euuldel

minua hädas/ ja ylös
auta/ logast ja sylvist
wesist / Ettei meden
tyymt minua lmnois/
Eiktaiwon auckopäal
lent painois / Napat
minua wihslisist.Cu»l«
dele minua armostas
ain/Caswos ala peitän
kanna pain/ Minun
sielun aurt riennä/
Auta chdisturcs lie-
nen.
Sinun silmäs pilcat

caicknakc/Cuin wlho-
li,en minul teke/ l?e
sydändän ricki särke.
Odotan myöstasa ha-das/lös jocu päälleni
armahdais/ Ia tah-
dois apuuni ferkij/ Ei

kengän oUu/ ei ketän
tullut/Cuin sanallans
minua olis auttanut/
Nhn olin peräti hyl,
jatt/Pilcat caikild ja
Mtt.

Sappia annoitmi-
nun syödären/ Ia
eticat janotfai, Mo-
daxen / Pöytänsheill
paulax olcon / Heill
costox ja lanZemisex/
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Heidän silmans soet-
con ptmiäx/ iandens
ain horjuwax tulcon
Wuodät wihas heidän
paallens/Hetthirmu-
sudesas kästt jällens/
Ouonens heidän kyl-
mill olcon/ Mon a-
sujat sinne tulco.
longas idze lölt/ sila

WMowat/Sht ihastu
watja ferscawat/Et-täs angarast omtas
«vidzat.Heit sälli syn-
Nist syndinlanget/Oi-
liudes t»kö heitä pois
Snge/Ettet maldaoje-
latdzens. Poispyhi
heitelämänfirjasta/H-
--lä an kirioitetta hur-
scastencans- Minua
radollstapus outton/
SinunNimelleskijtost!
lausun. i
Se sinul paramb/!

tuin mullein
köyhät iloidzewat juu»!
n/ Sinun edMes ch-!
louhäin huuto / Eik,
fangians ylön an mil- >
län muoto/ Cuin ha-!
nen lurwawat wiela/j
Maa/meri/ Taiwas,
khttäkät HErrn /

Zion wiel asutan ker-
ran/ Sen peri hänen <
palwelians siemen/,
lotc fyttäwäl HEr-!
ran Nime. ,

V.c. O,HErr« IwF,
' Valwast.meW.

Jumal/ cch
edes taisin läh/Täsä mailina» mm

päällä. NijtlumM-
tomit minä näin/Im
menestymän tällä,l«-
lonpxamin/ r<iuh««/
lewos/ Ei cuolem
hädäs/munspelmi/
Eiolehemisänwscol,
Pipiäsi wäkiwald»li,

kewattääl/ Tah»°»!
perän caick, päät»!»
iuttawat turhan <«,

warans pääl/ IH»«kyll coriast käyM
Hywäin hywätnels
hyljäwät. Nijtlait»
wat jasylkewätHeil!<
pawat omat juon»»

Kelwat täytä M
puhuwattääl/Cm«
lts puhuttu Taiws'
Heihin mieldy cmst l
maanpääl /

juonlans ylistä >»4
wast. El vsco luw
lan näkewän / M
he täällä tefewät/>»
Jumalat pilckaneM
Jos joldain wW

sanotan/Se heildäch
myder teidän. D
hä taitawa
tä/hyljättän tuscoi»!
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tähden. Ett lumalald
hänwidzatan/ loca-
peiwä niyös waiwatä/
Äin täyty häne karsia.
lost näky Jumali-

nen yalwimmax/Cuin
lumalald oli? hyljyx
JumalaloinJumalan
palwelt.ir/ Istuwan
Jumalan chlis. Mutt
toisin bErrcm sanas
liene/Cuin heidän lo-
pustans fen tiene/Mix
tätäpitämän pltä.

HErra heit panet
lmckaanpääl/losta-
kild langewat oites.
Ennen cuin hawäidze
tengäntääl/Perät o-
wat pois cohtoites.
Heidän cuwans culn
wlpoiseato/ Ei ken-
gän sittheistnäin sano:
Hei! Jumal laupias
liene.
HErra omas warje-

letainoastans/ Heila
ylös pidät jalosi. 'Jos
suod heitä lulkee maj-
oisians/Pois luopuu
tästä elosi/Se toiselltawalltapahtu/Sinun
lUnniaxessejohtu/Ia
heidän sicluns autuux.Een Mekärsiä ma
dan/Eikylpetttotell
tnnllä. Ottein tdzewyttä Tahdon/ Mui-
sta ain lyvpuni päälle
Cm.huomejo Md

»cultetsin/ Täast sur^
> fiudest pois oireisin /

Jota Mwäidzen aina«
. HERra minii wah«

- wa sataman / Minun
> paras lawc.ran olet,

! Paliok wahäl/saatuu/
, saatawat/Sytäeilu-
cu Vlle.Eosc sydännsän
henges lahja on/Ml-
nun lohdutuxen / tur-
wan/tolwou/Nynmi«
nullkylltawarat liene.
Waik sielu rumiS

minuldwaipuis/Caick
maajaTaiwashucku-
is/Cuiteng sydämeni
tygös taituts/ Vscal-luxell sinus ki)nni rt-
puis. Sinä lEsu
Christ olet alittajan/
Osan/ turman/wa-

! paurtajan/ Sinä mi-
> nua ylös pidät.

Tygös pidän ja öp«
pis alla/Se minuni-
lon oino ombi. Ci cun-
ntadcorkiadjawallad/
Ei tciwamt HERranlembi/ lolst mallma
pation pitäne: Minä
wastan waiwoin ker<scanen. Sinun Ni«
mestäs ja tötstös.
psZI. 77. V°« mea.
V.c.Oinuntygös HEr"ra tulen.
OjMoäs huudan ja
VKedziHEßra/han
luuldeleminuäändan.

Kate»
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Kätcn o)ennan zocakerran / Murheisiin
muistan hänoä. Olen
sydämen ahdtstures /

Unetoin/ wäetöin/
hämmästyres/Ei salli
fi«lM lohdutetta.

Jumal ijancäickisest
tzylMnct? sillen
nrmons näytten? hä-
nen laupiuusijatpuut
tunet? Etk silllupau-
stans täycan ?, Ong
hän jo vnhottari ar-
Mahta? Eil enä tah-
tone päätl caozata:
Ong fulken wihans
tvuox armons?

Turhan minä ioze»
Milvnn näin/ Hklld
lumallaickwoimuut«ta.Mnäns ihweittai'
tntthdä «in/ Tuscas
«wun anda suutta.
Wanhoi aicöi ajatte-
len/ Enbisii apuj.:
muistelen/ Cuin Iu-
t«»il havas minull
näytti.
Muistan niuitabEr-

tatt totta / Ia ihmei-
tä sangen luurij/Luin
ottiillens tchner loy'
tän / Ain autainheithädäs juuri. Sinä I-
sraelin canssasomas/
Vlos welt chmeittes
wolmas/örjudest san-
gen suuresi,
Sinun tahtoo'- tahty

tulla ilmei/ Ceucklue<
dux luondons wastnn/ i
Taiwaö/maa/ meri/
Ilmat/pilwet/lacssil
coscas tahvot costa/
Cuiwin jalgoinmeren
läpidzwcio/ Sinmcanssas thmeil
teid/lumal sinunwer^
tas ei löytä.

Sinun lyös ihmeli.
seb liene / Tutflm!<

l tomat on neuwos/
> Tu>ca« nutia M
tiennet / NFt euln jl-

! nua edziwät toilvos,
l Sinun sänas lupa»«
wun Ma / Toi»»!!

»ets sen minull mM
> lainat / Sinun aim<
> an sijt on lijtos.

nriunt.

° MtDCrraCanssas pt
: päal!/
-Earanct Manat «>

I wot/ Warää )«<
malan palivelust ro»<

- ell/Pänll tungein eits
-tuswat. Et woi kälj!
»sinun pyhää sana<!s/

, Sastutit kirckos/ p»><
t git alasV Cans cck

, stid «»upungls per»!,
Pyhäiswcrenwod»?

cmn weden/ G
-kengän heitä hau-
dan/ linduin ruar j»

> nMN petöin Änncil



Mlmic 4«?
lislihans nauratn.,

ymwr asuwild me ptl'
caiaii/Sanas tähde a°,

tahäwäistänNimeS.
HErry cuingas can-

Wntahlsnet/Nijnwi-
hnlneollaMNen?Ed-
lössyntimanderanda
ne?Wös armahtaneneiöanpällech? A!a
meitrangalsjulmude-
sos/Muista päällem
wipjudesas / Armos
ann'apuhunriennä.

Ouodata wilM ny'
denpääll/cuineisinua
tut« cainqet. Cukist
cans ne waldaciinnat
tiäll/Cuin ei sinun
?!imes maminned/
Mutt seisoivat, sinua
wastau aina/ Sanas
pyytämät alas paina/
iapyhänimiäspllcat.

Auta meit autajam
Jumal/
eunnian tähden Wi°
hölisten julmudes tut-
Ms/Armada päal-
lem/aur ehdi. Envisiä'syndimn älä, muista/AnMder/lepy wihas
Ma/ Me wailöasero>em tullet.
. Vlidz häwäistystäm
)« wchingom/ Wlel
wcholisildkärsimenä/sydämen kiwun
Mliwa on/Cosc hej

nain pilcata tiene: Cu»
sa se Jumal johonluo-
tidllöldawunhcilleus
toiwotid?AhnousHEr
ra/costa heidän ptlcsss,

Ann huöcauxen etees
tulla/ Corjq meit cup-
lewasij lapsijs/ Joitapyydän surman alla/
Holho, käsiwarellasratki/En me wrwa toi<

. sta tiene/,lnmal sinä
meil turwalienet/Si«näp lunastajam olek
Pilcatpilctssillenma»

ra/JM sinua pilm-
l net owait. Hadas meit»

l aina auttä/ Me olet»
t canssos om^/Auxhuu«
ldamsua/päällesluo-
' tam/ Cosc meille «pu
!sinuldsuodm/inltstam

' fhtores ijat.
' l>t2l.B?.deusit«!t,
, seiso Iu«

> seas / Ia
l!puhui sanöill näillä/!Nijllcn,otc hän asetti
sians/Duomarixiwa«
«nPäällä. Cutng cau-
wan te nijn tahdotta/

' Määrinouömitjahal«
'lita? Ia Mä hywtz
cadotti/Pahoiwäarys
ten awittn.

> Sen köyhän asian ps.
I is hcitatt/Jota teidän
tulisautta/Hanenoikt
ludens myös peität/
wäarMduomiötautta



örwollasten myös hy-
wyttä/ Pydät teidän
alan wäärydell/ Nyt
lain edestpoislykitta/
Joit teidän tulis le-
pytell.

Waiwaisilloikiusan-
daca / Armahtajat
köyhäin päällen/Sor-
tu ja radollist autta-
cat / Jota wihaean
Mja täällä. Waan
etti he ketän tottele/
Pimeys heidän käsit
ptcaisest/pahuus myös
maan wastan ottele/
Ia sijrtä pojes sia°-
stans.
Minä tein teidänltt-

Maloix/Ia saatincun«
nian suuren/Cudzuin
ylimätsen myös poip/
Ia ajelin istuman juu-
ren. Wutt minä jäl-
lens alas cukistan/
Teitä, oiklliden istu-
mest/ Ia laifell maa»
cunall julistan / Että
minä teitä wchan htr-
mustst.
Cuin muutkin Ihmi-

set/te cuolet/ Mutt
coirain-
Plruld woitctur n»)s
tulet/ Ia cuoleman a-
ta nmut. ö HERranouse ja kerkiä / Mai-
kit! oikiutta saattama/
Sill sinä saat maa-
clinnatpcrij/SijstU'

le mett pian "<i>Mman.
Bs. LencäixU
Dc>minc.

"^^mollineollt/V-
-, sein sinun maacundoz
colMn/ lalacoW
cuin fangix tulit/j,,<

l nastlt heitä jällenejoh
ltain.Cansas synnit w

annoit/,HM
!pahatecons peitit/A
! leppyä wihastas ww
' nott/ Wihas julmxli
pois heitit/Coscae pl,-
ranoren mett wedil,

Jumal pois käm
, wihas meist/Meick
lwapahtajam meitä!«!>
' out. Wihasturs pas
len yancaickisest?C^

- gust suciihun wihM
'tahdot? Edkös «!>!

- jällens wirgota? G
- canssas sinussais»»>-

-ra osota/ Täsnt»
stas nyt meitä auta/

° Meidän murhem M
t pois ota.

, ö joscan cuulla c«!>
!teng saisin/Mitä ff
-ha Jumala pulM/
> Rauhan hänen pnhu,-
-lupaisi/ Canssallemi
jota näin tukep : Ph

° hiäns hän holho
«län/ Ettet he tyhntz
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ten tßsi/ Eik epäilisi,
ollen/Ia kärsimättä-,
mät olis/ lost lu°,
mnloll,laitos tulis sitt.
Men tykön.on hä-nen apuns/Cumhan-!

da pelkawät aintM/
Ett cunnia meidän,
maallam asuis/ Iacalckhywinkäwistzan,
Ztt laupius ja totus
«äja/ Kestenäns toi-
stms cohtaisit/ Wan-
hurstaus/a rauha lä-
snä/ Toinen toisens
suuta annalsit/ lostcutm ilon sittci saisi.Totus myös maast
wesoiwan näkyis/Hur
scous.idzens taiwastM« annais/ Näin
meille,! HCrra hywin
tekis/ Meidän maan
hedelmän cannais /

Näit HErrameil an-
na nrmostas/ Unhot
'yndin/ armnd pääl-
lem/ Huojcn hätäm/lep» wihasias / Hnna
«l!°M!,en aul meitä,
lc>äll«/SittfUtämsi-'nm «uull sydämellä. ,

MHErra Jumala
olet si-ja waiwas/Neill turwa häinen"en/Ennencmnwuo«,nmga oli/Jama.

ilmaluoduxi tuli/Si-nälumaltzalnaickisest'olet. Suuren surunja waiwan perän/ !a«
stet ihmiset cuoleman
erän. Sanot : Ase-
min tulcatjallcn/te ih«mistenlapsetMen.
Tuhat ajastaik on kä-

desäs/ Cuin yx ejläin
päiwä edesas.Cuin yön
wcrtius pois astu/Cuin costet wuotawat/
heit lasket/ He owat
cuinyrvniästein.Cuin
ruoho cohtlakastu/lo-ca warhainkyllcucoi-
stu/Nopiastehtonpo-
is surkastu/Nytetän/
cutwa/poiscato-.NHn
Ihminen hajo pois
jaco.

Sen saattamat syn-
nimjulmat/Etts pääl-
le» wihastud Jumal/
lost me hucum nain
nurjast/ Sinun hir-musudesteke ain/ Ettäkild taäld temmata»
nain/Cuoleman ktwull
surktast. Siel paha-
työmeteestule/Tun»
demattomit synnelm
suljet/Walkcutchenca
swos eleen/Joit ei pei-
tettätaida toten.
Täst meidän ifan ly-

hy on / Elom äkistc«luwa on / Sinunsuuren wihas täbden.
E Wuo-



Wuotemplkemin lop-l
puwat/ Cuin jocujaa-
ritus huckuwa/ Cuing
enä kestä mahdan. O»
eliaicä stidzemän kym-
mend wuol/Euin cah«
der.au kymmend suot/
Sekin paras/ tusca/suru suur / Cuin leten i
sekin krjruttap juur. ,

Mutt cuca nyt
bsconvp? Etts tuiki
tuimasi wihastunet/!
Synnein tähden mei-
dän .päällem? Keng
wihas wastan wapise-
j«? Keng hirmusut-
tas peljänne? Keng
pyytäne sijs pois pää-
stä? HErraopeta Melt
ajatteleman/Ett mei-
dän pltäcummhngcuo-
cuoknmn / lost yw-
Märtäwäisur tulisin,/
Sittsydämellwahwal
ainolisim.

HErra kännä sinu-
nspuolem/ Palweltas
mecuitcng olem/Ar-
mahda, watwaisuttam.
Täytä meit pian ar-
mdllas/ Ett eläisäm
tloidzemäivullas/Hu-
ojen ftrktuttam/Etts
imitcauwanwciiwan-
mtt olet/lotc onnet -

tomut kärsintt ölem/
Meit iloll ilahuttääl-lä/ Nhn sinua kytam
yät jällen,

Armottyös dsota Pal

welloilles/Simln eiH
nias heidän

, Sen Men sydän M
pala:. HErralum,
meillepyis olcoii/H-
-puns cans tygöin!,:,
'llatulcon/CamntÄ
anom jahalam: M>
ten työd HErra!«y'
takön/Ne meidän«>

sam päätäkön/W
hywin sielun ruumln
puolesta Ncjnaln>itz-
cäm sinila sen edch,

?s<>l,yi. (Huin,!,^

zens hänen huo«>j
tandap/ Ia caicki»»!.
-dianlvariosasurichi'
°nen tygöns tolimi
-candap. Se sm?
/HErrallt Sin«m.
lnunturlvan/ Ml»
Jumalan/minunw

°nan/I°ngapän!!n!'
znavstallan/Han»
-fewäst minua M!"'
.MsittäMpahaW
°lasta/Aldraatckmiruton wallan. ,
< Sulillans on ft
zwahwanwarjonM
-stanwcholllsieswM
- Sinun su/ashanen !>!-

/pelnsallon/Roh^
- sinuas älä ole c<D

l HErran sanon'«K
wl»cacuus/loll,l^



.. ~ PsnlM 4tt-z
lupais culla apuns/,
Yn keihäs kilpi tukttur-,
wa/Cuinlaimileijana!
sinua/Waan maarasta
wWäautta/lostlu-'
jchlMsinuasturwat.
Vön caulMn lauhi-

stuxet julmat/Peljät-
tämän ei sinua pldä/.
Paiwäll lendawäi<et
nuolet tmmat/ Eisi-
nuhunosottatiedmEik
ttttu tauti cuin pi°
meisryhty/Eik rutto/
luinpuolipäiwänryö-
py. 'Waick tuhannet
siwusascaatuis/Kym-
uienen tuhat oikiall

nähden'nukistuis surill. Ei cui»
ttngan sinun satuis.
Smä silmilläs iloos

«dzos/Cuing pahat
pMns saamat. Sc«
«Bmmämen on sinun
<oiwos/Ei satu wahin-
ra hurscas on tMur-
ttas/Cuinwisust sinua
wnrjele waarae. Ei,
'Mnpahutsuacohta/'
lumalnarmost/a wä'«
est/Eywidzaus mikän!
majaos lahesi/ R>ut!
r.iuhas saatolla totta. <
Sinust bErra on

Engeleilkästynsand.',/
Kätllman sinua joca
hcckee.He palweluxens
«Wpäättäni/War-

»olivat sinua winas i
rectis/lakäsisansfi-. «

nua candawat/lalcas 1
ettes öle louckawa; «

Waickskmsit jalopeu-
ra» paaljulmaii/
kyisen myös fy
men/ Eip wahtnMb' 3
ze myrcky 'lohitärmei,
Stllidz sinustnä
no lamal:
Ctl hän minua d
ja ikäwöidz /

lnlnähaHästsiac,!!
Hän tunde minun
mm pyynöis/ W<n- «

jelenhändajasaäst
Hanachhuuta mmna/
hand cuuldclen / .'>s-
nen tyfonans tu'.cls H
olen/Hänen pia»l pois,H
tcmman field/ Cuimi» 3
lm mmein saatan hä- ?
ncll/Rawidze hand
W ijall/ Hand autuu» «

teen corzan täald.
rs»!.

' ulremuz.
ln weisatt

auruuden lurwal/,
täm myös fytoM i«-.H
nctt etens ja P!
SillHErm suu
mal/ylioz
malain/Euningo
waimal/ Paäl 0/
Cuningain/ V'<
HErn,inHEn,i



Hallen faoesans on
caicki mitä maaston/
Nuorten cans cnctu>
lat/ meri maa omans
omat/ Nait on hänen
Kädens tehnyt/ mal-
mista» päänans/Tul-
cat lumarlacam/Pol-
Wille langettam/HGr-
ran metgän luojäme-
teen.

Hän meidän Juma-lani/Handä me aina
cumarram/Me hänenkättens lauma/ Ela-
tus canssl oma.- Jos
le tänäpääncuulet hä-
nen äänens/ nijn äl-
fät paaduttaco sydän»
dän/ Cuin ajall hai-
tiuden/Corw-ö ljusau-
l es tapat.

Ciel Isännekiusaisit
minua/ Mun työn
nähdä said". Kärsin tä-
tä canssa näin neljä-
tmwnmd ojastatc /

Tall canssall sanoin'
näin: Sydämell

« tahtoi,/ Ioil!isan wannom/Et°
idä mun lepoon

»än>
Cuuia olcon Isäll /

kytos suuri eans Po-
,M/ Pyhälle- Hengcl

Cuinmeitaut-
la oikias työs. Cuin,
se o«bi ollut Algust l

' Jo
ljancatckisthen/V,!!>

' Jumalat ainoall,

WZlnun sielun
K

ntn terran/
nen nymeäns pyh
Mtnu sielun kylä,
ra/Hlä vnhooa/K
ta tehnyt on mtnM
wää /Ett armostm'
juur cohdastans/?)!,,!
paranoa/andex M
minun syndin / wlch!
nuhten/ Ricoxen j«
muut myös puutten,
Hän hengen HD

aina päästä / Cm>!>
mast estä/Armonsahälz» anda minun s»

<NlN>i
watall täytä/ C»ni»s!
mua täyttä / H»
hywyttäns tyttänich
dan/teke tuorex min»,
ja nuonx / Duonm
tuotta/ oikiun fM<Caitill cuin
wäaryttä/ NyldäP
hoilda paidzi syyt.
Moftxel ikn>>,

tehnyt on/.Tahtoa
cuin hywä on / IsM
lin canssal käs.?
HERra on h
laupias / Aiwaoo"
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Psalmit. 4iz
mias/ Karsima suu-
teli hywydestans, / G
hän tjar / rytel lyar/
Viha» hidas / cit !>at
wihas/Etksynneisyyn
jällen kosta/Eikpah'l
tyum, perän mielle
maxa.

Cuin raiwas päall
Mäcorwoteton/nijn
HEna andawa on/Ar
mons' peltäwäistens
päälle. Cuin cauwas
lännest sijrty on ftä /

Nijn meistpois pitä/!
Meidän pahacecö taa! i
la. Cuin Isa mahm la-
siaarmahta/NynHEri
ra ttäns/ armoipaa-
näns/ Armahta pelfä-
wäistens pqällen/lotc
band auxens huuta-
wot täällä.
Hän tietä meidän >

heicon menom/ Mika
meison? blem tomu
luin pois raukcp. Cuin!
luoho/ on Eläisäns,
ihminen/Cuin cuckai-
nen/ Coht cucoistup/
cohtapoislaukep/«st'
tuull Mll puhalda
Mll/Eik kestä ena/!«l sians tiene / Nyn
'allld Elom menep /

Pcttäwä tääll lneidänmm liene.
Ijancaickiscstijancaic

tistn/ Hywäin ylttze/
HEnan armot, vlol-

tuwltt/ Hänen olklU"
dens pysyp nijn/ la-
sten lapsijn/Nylcuin
hänen lijtosans ownt/
lAm käskyt mlistatn /

synnistsuisiain/HEr-
ra tstuimcs on/, Tai-
was taiwoitan/ Sa-
nan cautt hänen wal-
dacundans / lewiäp
ylidze caickein maa-
eundain.
Kyttäkat HErra le

Engelit"/ Wäkewät
kembit/ Culn hänen
fästynsteete 7 Etthä«
nen sanans ani cuu-
laisin/ lost limnian
satsin/ Hänen sota-
wäkens händä kijttä/
Palweliat te culn hä-
nen tahoons teet /

Cnick hänen lyöns/
caikis paicois myös /

KitttäkätkilwanHEr-
ra/Minun sielun kyttä
hand monind kerran.
Se ftma toisin,
HMlnun sielunkyt-

HEna/ I«
bänen Ntmeens vll«°
stä/ Sjll ett hän mo-
nin kerran/ Cumnans
Christityiljulista,Syn
nit andex anda aina/
Heicodhäntekepiwah-
wax / Armons hän
meille lgtna/ Cuole-
mast saarta wapax /

S tij Run-



Muusasi hän mettä
rawioze / Hengen »voi-
man myös vudistap.

ciUkille tarid-
zc/Viattomat nuhte-
»st puhdistap.

Hän metllen ilmoit-
tapt/Hywän tahtons
tiensja neuwons/wiel
sicte myös osottapi /
Armons suosions ja
pnhät menons/Hänen
wihans, pian loppu /!
Eik ansion Mcn ran-!
gaise meit laupiuten
M myös tottu: la>
lodutta murheliset/cuin
fiiiwas onmaan pääll
lewitett / Nijn armo-
lans meit peittä/ Euin
itä on lännest erltet:
Ätjn hän synnin meist
Pois heittä.

Cuin Isä lapsians
armahta/Heidän nuh-
«ns vnhötta pian/
Nijn Jumal meit puo-
lens carpalM / Iss,
me turwamhäne ijan/
Hän tunde meidän hei
lon luondom/Ett me
olem tehdyt tuhwast/
Ia olemwerratutruo
hon/Cuin haja jacu-
toistu puhtast/Cosc
tuulisen pääl puhele /

Cohta se lacastu/Nijn
jhwinen akist myös
puettele/ Ia perät
pojes lahastu.

! Mu« HERran or-
- np on wchwa / Nhl

, »vastan cilin händ pel-
käwcit / Ia pysynH
hurftan aina/ K>i>
ssyns Mken myösl»
lawat. Tailvas on
hänen istuimens/ I«
hallidze yancaickisest,

' ?e Enqelit hänenka>
>skyläistnS/Cnlnsa«r<
, nawat woimalssest/
iTeidän myös ylistä-
-!män pitä/ luotudn
,!canö HErra. Mmm
l>sielnn myös aina h
»ta Jumalat m»

! terran.
' eszl, ,<2Z. Qeusl«u-
- mtÄm.

V.c.lumal« suresttzwydest.
'<HDHristus wasto,
!<^öwihoWans/K
wainoitans walili!

Cuin ham
- oppians / omians/wi
ihawat/wainowatwi»
lrop ja sadatta / 6»!>
eei anna idzens, opst

ojennu O
>all tielle.

° Heit racastan heW
-hywä teen/WapW
/pois pirunwallaiW
'le hywää ratt ruw
Nen/ Pyydän pois«<
t tä tiest waäräsi/öf»eitlall ojeta ««»«»<
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Sanan caut saata»
! auluut saaman/ Am

eohennan / corjan /

heit holhon.
He minua / vpian /

omlan wastan / Cuin
mailmas orjanaowat/
I)zens käyttämät kyll
camalasta / Mosta»
wakewäst wainowat/
«pilca puhuwat myr-
kyiset miclel/ Walhel
iväärälwieckall kielell/
Pois polkemat omqn
perät.

Isäwihas wuodai
wainoittenpäälle/Pu-
et pilcanpumhunheu
la. lulk lumnlatvin'
«nna ylidz olla/ Wie-,
min heit willit»)s tie- <
tä. Perlel heit wäke-,
wastwtllitcon/ Cado-!
luren cahleil hallitta/ <
j)lcöcocoelama kirott >
Synnixrucouxetrau!

wetcon/ Awun anied
hyljätydolcon.Häpiän!
cans wirald pois pan-!
tacon/Toinen M sian tsen saacon.Corcorohai t
»enealun cortatton/c
Heil oudot omal caick f
ottocon/ Olcon ylölp j
cadzottul caikild. c
Isäns äitins synnit» 5

«W/MuistosHEß-j
«n edes olcan/ Hei-dän päälläns pysylön >
pM,Hechtn eowin j

»Koston / salwcon/ Xe»
i ffen tkapäiwät puuttn
/ con / Elo äkild coht
cattecon/Häpiancans

/loppuconheildä.
, Watmot lestix wai-
/watsixMkön/Aincanl
l dama suruista sydand,
> iapset waiwalsna or-

' woin otcon / Culcuill
ferjäyrls käytön. Si-
!ktädtoistspolwespuut
'tucon/ Pericund caic
licadotcon/ Heidän
Nimens vnhottetol»
con.
Ettei he Outtuut tah-

tonet/ Eik siunauli
saada / Heift siunaus
cauwas carconep/heist
auttuus ercane, laa-
mat. Tahdoit kiroust
saada / st salwap /

Päällens pyyditcado-
tust cauhiat / Taat
tottt» tapahtu heille.

Taain paalltns pu-
kewat cuin werhans /

long cansans can-
bawat aina Tätlcui» !
wyalla wyöttäwat hei !
dans/
paaldans panna. Cm» 3
juoma sisäll juorept/
cuin olin luihinlu,api/
Wahwast sisällyinwa
jop.
Nijnheihinkirous si»
niryhtup/lasabatus
sattu jasalwap/ Coc»

S lv cads-
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tadotus idzens ihnzein
yhtyp/ Näin coicketn
käsitäy cowast/ Cuin
niinua/ minun oppi,
«n/opettaitan/ Wai°
nowat omian yli alca/
Nain totta tapahtu
heilien,

?s»1. lla. v!xit

HErra a-
Taiwas/

Chnstuxel minunHEr-
rallen/Sinä olet Poi?
canracas/ Yhden cal»
dainen woimallan. I«
stu minun otkialllädel-
län/Siehen ast ett mi-
nä sinullwetelen /Wi-
hamtehes astuin lau-
dax.
Sinun waldas wid-

zan Zionlst/ HERra
.tahto vlwos läheltä.
?Sieloämyös sanas i-
!loiftst/Mailman ää-
ren lewittä:CMspai-
lois sinähallidze/Wi°

, holistes f stel wallidze/
Että he pahuoest lac-
tats. .

,

Costa sulb pijnalla
Synnin pääll

«valoa on saatu/ Ntjn
canssas mielellä hy-

' wäll/ Pyhydes tygös
l laatu. lold vhri sinul
' wedetän/ lapsts myös
kiwutsynytetan/ Ntjn
zuin yx amuu caste.

> HErra myöswW
, lans wahwist/EikcG
> sitä Millan ajall/Cl<
' hän sinlin asetti pssplf/
Mlchiscdekin taVL
Sinä myös tjätch

> pysyt/Sitä wanhach
ri W kysy/Se pymj
l,aut pois lackap.
Sentähdenmoniniy,

°sswchastu/Ia rW
, mahdat sitt ihastu/^
> HErra on sinun cn»,

, sas/Suur<tCuni!M
- wlhoisans/ lotc
-papat sinua pW
-sans/ Muserta hä,,
- cohta rlcki.
< Hän tahto wäkewÄ
mendll / Caickl macn

-natduomita/EikwH
»ry salli 01l lewoi/M.cuoppan heitä somm,
- Pirun jouckons coch
° lyöpi/ Vallan hanÄ
- myös pois lvlepj/ Eff
- sitä yrikän estä,
/ Mutt enne pitä W
- cuoleman/I,,lihas<U!«
kärsimän 'watwan/

> Canssans nain tusc«l!
l suorima/ Nijncutn, °<>

> puhuttu cauwan/ C»>>
- manden päiwän Mz nouftman/ Ia tMl caickistst halliozemm/zNyncuin suur w»!«

, dias HErra.
' Klcon Jumalan B



«vastkiM/Cunniaia
woima alat. Cuinpiti
canstimme lytons/Ia
hädäst meit pois palat/
Hän idze meille vyn
wannol/laomalsuul»
lans myös sanoi/Cu°
cosi meit waiwat
wohta., >

"

/

?521,i!2. Le«u«v!r

AUmuas st cuin
H.Erra/

Hänen Wyns
monin kerran'/ Sen,
siemen on wakcwä/s
maan paal/ HErrald
myös hywäst siunattu
tääll.

buone hänell hywin
codzott on Rtckaudell/
cunniall myös
toin. Pimiäs saa hän >
paistaman ' walon /'
Cuin watista sydämen >
halun. - !
Hanhywä teke/mie-!

lisest laina Vikein ja
toimel puh» atnä/ >
Hänpysypainyäisrnl
muista Josta caikild >
lunnial cuuluwa on. l
Jumalan tygö tur- <

toanspane/Eitpäal-<
larcaustpelMe/Hän
loppunasi pysy wah- l
Mn/ JM wiholli-5
jiens häpian saaman. <
Mielellans vma«sl

Manda/Senlöy-r

Psalmit. 4,7
> HUI/tyll tarjox canoa/
i Hän sijs tule hursi au«
idens cans/ Coniall

> Cuinlumalatoinsennäkemä on/ Sydämen
kiwust pyörtywä on/'
Caick hänen himonS
aiwoituxet/Polstato-
Mt asti pcrusiuxen.

?sal. 117,1.!iu<i3te

iloll luo«
Tecanssatcätck" näin huutaeat

ratf. Kytctlumal suu,
rel cunuinl/loca ateo» '
in sanans suop metll
kaikin paikoin.
' Armöst sulasi autti
meit lujasi/ Synnist/ ,
wihast/ cuolon ttdast/
Piruwkädest/ helwetill
hädäst/CautLhrtstuxen
pyhän Poicans lE-suxen.
On hywyoest näin

metwarjelau/Ptru» <
juonist/wahtnaoisi mo 1
nist/Opist wäaräst/sie< 1
lun waarast/Meill to- ,'
luunStoitykönäm wi«'i
eli olla sen.
Iloweisull/Woslau

lu/lalwellkesall/»listös
Isäl/Pojallp,)hällhe« '
gelhywäll/Cuin ollut
on algust/Ntzn lacka-
mat olcon.



H Davidin
rfalm.! 22.Kä vc>. !tan/ minä kijtän myös

minum. HErraChrlstust/Se-
WVOsc murhe jaMi fa myös pyhä Henge/

paalien käy/ loca minua edes wie
H.Erran tygö silloin wisust/ Ettet estä s<u
huuda»;/ Hän minua keugäil.
kyllä autta moi/ nyn?s»!.li4/>!NqMi!u.
ett ste <auwas cuullä/ 'win„,.
Hän on st sama Wi- HErra nul,
ftäns/ Cum siclimaut «ihol-
ta waaräst / Sen paha liset sot tivai ianfti»/huulen hyminäsi / Ia jatacaperin lyö heitä/tvieckan kielen paulasi. lotcmeitäpytäwäton

MM mila ollahuo s«r lostihänlsraelj
nombi,/ Cmn NPi wie- warjele/Ia tdze cans-
<<ts kieli/ Cost hän pa- ftns sojele / Tnrhn°n
hois juonis ombt/Ia calck meidäntecom.
Vahingot saatta mieli/ Ihmisten juoni ja«m

o» nljncuin yh- f, / Ei mettä peljani
hen wäkcwän/ Terä-mahda. Secu,intai«»t
wä tulinen nuyli/Wa- jamaä teki/ meitäHH
Dingot w>'.lmis ttte-stlilt» taita. Cosa hlinän / Ia Litanian, owat pahall juonell/j!!>
Mtjyi juoni, "loin on Jumaltoisti

Woi ett minun pitä mielell/ CutntoimiM
oleman/Matlmas ntjn caicki hywin.
häijyin waihell/ Cuin H: owat kiucusj»
minua pyytämät mo- wimmas / Et woi nck
leman / ja aina alas kärsi tiellä.Sitä my«l
spain cll / M inä elin sulke heidänkillans/ell
Mna tui' saisit meit ylös niell»,
Hnalnja kincin kestel/Cuinallot meresMMost mahcill puhuin hawat/ nijn he meidä»
suosioll/?'ljnhc minua wertamjanowac/ I»«
'fyydit esiell. ' ' mal taiwast sitä nah'

Mutt HErran olcon ron!
stinnkllills/Cuin mi' Meitä he pacM
nuaalati autta/ Ntjl- cudzuwat/jotc ey Jo-
pa cuin on jinä lijtos/ mitä» ticda/I«
sttt ftisit minu» hqu-heitänsChrtstttyrkch»-

' ' M



.

.
~ WIM '

. M
'wot / JoidenElo HErra ra-
puhe onpyya.V H'»onetta/Ia
ra sinun nimcs heitos/ylös pidä sitä/ Talo»
Heidän foirudens on
peitos/cuingcauwan
M tarstt?
Se ombi mhöshci--

dän lyttons/ Ett käsi-

menoi myös toimita/
lacaickthywin lhtä/
Turhan se muild ylös
raketan/Tyhjän cal»
yhten haetan /HuckM

jäisitmeitä pauloins / myös työtä tehdcm.
Vlcon Jumalan aina Ellei HERra cau-»

ktzcos/Ettci saane! mci pungit wärjale/Holhc»
ta wnuloins. Heidän linnvi ja wrnt / Ianuoransa poict cat-lötsäm seas tarkcle/tels/Heidän werckonsa Idze myös lycuta sor-
myös ratkeis / Ia me
nnn wallalqns pää-
sijm.

,

O HERra siyä ny-
la lohdutta / Cuin o-
wat kiusauxcs/ Td
iahdo myös sinustas kyllä
luowntta / Joksi si-nun huutaniataufcns.
Sitä me vseinluiem-
me/Ia idzc aina tun-

mi z Jos hän eii wal-
wo ylidzem/ Turhat
»uorem ja

wat puetan.
Sen teettä ie'myök

turhan/Ett M
ti murhcs elät / V-
ncst nouset ylön war-
Hain/Ia hiljan käyt-
te» lewätt / Syötte

newme / ett se on san fitt leipän surun cans,
gen M , long bERra andl
Waick wiholinenwie-maiesans / Omillet

la meitä / Cadhettiplysiäwillens.
jamyö.swai,ö/En cM lasten tähdentejuo-
tengan toiwoan heitä/relet/ Ia suurta mu-
Eng oleheidän edesäns,reht pidntEdestän muise cuin maNta pois syöreltt/ Catijat.iiwan loi / Autta heilien cocon pydät 'lmeitä/cuinkyllä wot/iapset owat HErra»Sen minä wahwasta lahjat/cuin heillentar

pm kyllä laina/ja mm
hen heistä pitä.
Nmcuin sotamies tä-

desäns/tiidetpasamarll



Davidln
januolens/lotcohan päiwill öill / Sitt
wetäpi edes/Nyl warjerun cans syötte lcivZn/
lc pääns ja suolcns/ Murheill / epäys ft>
Nljn nuoret HErra rull ja tyoll/ PM
myöstunde /lötchän tehoatrictar tcitan.l»
Motn sotan, tunge / mal edes, cadzo omil-
Costa hän autta lchto. lens / Tarpct/jqan-
Autuat owat/joiden da yllaisens/ Jocm

ivyni/ Gencaltaisi on he macawat parhoin,
täynens / Eipyrikan
heitä saakinni/eikwiha' t"pw on eil>
m shelt hawäis/Cost lesuonut/Joisi pM

he puolestans sotimat/ "Mrhet pcho. MhaäldaniHch°lts.jo-lu7"lwYs"st°nw
Nnn beidan"."t/.Heit, wyst.!t>e-

muö a Mv" lättätchtop/ IdzhÄMyota mypi. elatoxm edes cndzo/
wlelä Wisitt.

Cartonoitja
Jumaly-

lös pldä aina/ Siu-
naust jocä wuos jao-
'a / iahjoians meille
laina? losei hanta-
los toimita/ Mitä ta-
sa taitan tarroitta /

Turhan tasa työtä teh-
>am
losei Jumaliset!
lllans/ Jumal hal-
lidze maacundij/ Cau-!
oungeit caidze kädet-,
lans/Wariellewalda- >
mndi!/Ellei idz anna«
»rmost rauha/ Tur-l

HErrain neuwo >
zauha/ Nartcatt caick,
valwowat huckan. j
Te cuin pyrtttc atnl

Werhaii tarpenand»
tahto/ Nait heili j«
malmio lienet.
Nyncuin sotamiee.kädestäns/, Nuoleni

,ambucungtahto:W
> nuori Jumal ehd«-

lhmeisest ed<«
> cNdzo. Miched wni-
inod wieralda maillj

, Saatta yhten ihmeist!
latll/Ilmei heit h>>
wast siuna.
Autuas st jolta en

kyllä / Sencaldoist
nuorta wakee/ Eih«»
hapian taida tull»/
Costa wiholisians n»«
ke / Cuin hän pbrttie
heit puhuttele / Oili»»
edes myD juttele/A'

' Isaä/Poica/ H«>'



'
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ge pyyhäa/ Ruoreil-
la hanasi mahdam /

Ets sois käden kannot
hywää/ Taloin työs/
cuit tehdä taida. Cans
warielis waldacundä/
Rauhan onnais mei
danmaacundam/Meit
Meins ala suojais.

I>s2>.ilB.Lc«ti<,mn«

stcuin pel
la'

hänen käsiyns aina!
seura/Kätes työ sinun
elätta / Ia onnen tn- >
gös wedättä. ,
Emänd on sinuvscol-,

linen/Cuinwtjnapuun!
drahedelmelltnen/lap-'
ses cuin oliupuun we- <
sat/ Pöytäs ymbä-,
rillä seisomat. !
Cadzos/cuing se mies

siunatan/ Ia cnikelll
hywäl! lahjoitetä/Cuin,
HERra pelkäpt aina/,
Hänen sanans rin-,
dans myös paina. lMinä sanon sinul,
tMtta/Zionist lu-l
mol sinun lohdutta/An,
da sinun nähdä ilopäi-
wän. Jerusalemin,
myös hywin käymän, l
Näkewät myös sinun lsilmäs/Ctt lapset sinul lliftndywät ilmeis/I°t: rauhas si« saa- l

wat elää Israelin cans
maan päällä.

, rsal. ,;<». Dc pm>

tygös HCr
tulen/ Ia

huuda sywäs walwas/
Awa corwas äänen
cuule/Hlä minust er-
cane cauwas/los sinä
synditutkistel/lawän,
rydet tahdot luestel /Cuca woi sinun eoesäspysy-
losmesijssynnistam

tahdom/ Wapax ja
puhtar tulla / Siehen
etj mahdu ansiom/Saa
man se» pita muulla/
Jumalsuuren armons
caulta/Tahto meitä ny
stä a«<ta / Häudä me
tarwidzem calckt. „

Sen tähden työnl vn-
hotan/ loca eysyndi
peitä/Ia Jumalasi,
turwan Mn/Toiwön
myös hänehen heitän/hän alat minua autta-/
pi/Cuin hauen sanans
lupapj/locaonsange
tosi.
Jos hän wielkiusapi

meitä/Ia aw«n eansa
wilpy/ Cuitengin odo-
tan handa / Hänesmyös khnni ripun/
Hän lnullan oleman
hirmuinen/ loca on

M»



Hii Davidin
sangen suloinen/ lail
walmis auttaman catc j
tij.

Waick meolempa-l
hut laynänS/ Ia ai- (
«asynnis eläm/ Nljn t
cuitengin armoi pää°<
näns / Tahto hän wa-«ristapääyem/Hänmei!
täsynntstpaästapi,Za,
riettaudest pesepi/ öl-
eon hänen ainoan
kytos;,
?s«!. i;z. Vcce qualn

bonum.
MNäyeii)hteys/fe°
3Nstinäinenrackaus
Nältll weliestenElon:
Yna yhoes asua/Il-
man yhtänhawa/We.
lleret ömatl ehdöll:
Ihanamb on mielisi
iloö/ Suloistmb suo-
tuistEloö/Calckcincal'
leincalu jaloo/Ia pa-
rasi/ mailman menoo.,
Kempi kyläiften kc-j

stell/Taloistaicaunisasten/luur paras pa-
ricunnas.Hywan hän
hallituxeS / bywä oi°
Aas öpeturcs/ Shn
HErransiurasunnas.

!- Tall taloshywin halli-
tan/ Waldacunnal

' »vallitan/Scuracundc
edes seisotan / Hyivii!

' latckeb.scadzotän.

-ast Olluwoidetta h«l
Mst/SeponHElrm
Hengen woldc. H>>ö-
dyisemb ajaisi nesiesiCallimb cans kestistl,astett/ Culn maA
tuorex tehdä woipi
Cust cuckaiset euckol-
stuwat/Medzäl myie
ihastuwawad / laiho!»
caick leidzottawat/Hl-
delmät cans tyruw
wnt.
Sinunlumalsiiinl!-

uxens/Menestyxenli,.
pauxenslupaisjalä-
sti pysyyi RauhoDj
racasta/iavftensläu'su tästä/Suop maoii
perindöt lysyy. T>>»«
menesiylSaiset owni/
Caick menot toimchi
tuomat / Suosi oist»
sowinnot/ Vximlck
sten olennot^
! Rauhan rakenda M
lhan/Warieluxenwch
!wan pauha/ Snoß
elo yhteinen. Seuw
cunnansuosius/ M
NN opin yhteys/ Aino
autta autuuten V!»
näin Jumal lanM
'sen: Elon alinöch»/
-!Ynn ilon ihanaM
Saada yxiniielist»

»j Neerlpurauxet»
'tuowat/Tappeluxci»
jloin/häijyd hgwilss«
-iEMtnin sodat w>,



nnt cnick/
mat menonratk/Wal-><
dacundain
t)pis pahan palMu-,
xen/öiktalbticld, erhe-,
tyren/ Sielun cans, j
cadoturen/ lost Ju-
mal suocontvaejeluxen ,

?sl>l. fjy,Vomine ,

M^Errasinäminyn,
ttenet/Tun <

net/ minuntiedät caick ,
pienett/ loco istun/,nouse» macan/Näed
caick NMnl/edest taca/,
Tciambat ajatuxe tie» c
dat/loca tchold mi- j
nun ymbärs, kierrät. ,

ffiolesanacan kieleni,paäll/lotescohtatie,,
iätäal, Misiedell,
jälki» mimill tapahtu,
Se toimiturellas joh»,
tu/Mespa oin pääl-
le» mncap/Paidztcch-,
totaserjmmullmitän,
sipaht.
Taina tittc, minull,

Mpelinen/laonylön,
thmelllnen/ Sangen,cans corkia callis /,
Hywä/Widz käv »m-
-marryst s»wää/ Tic-
t°s/ taitos/ tecos/ ih-,nms. Tunustan/ ne
M talitta täs.CulMstnunHenge-
stcis menen: Cuinga
laswostns Menen?'

Josyöls caiwas astut-!sinmina /Sielapede-
Pn olet sinä/Ehk ha-
iman helwettin tulisin/
>Stelakin minun «de»
lsän olisit.

os amuruscon sij«
wet minulkaarin/ H«
rimmäsin meren ää-,
rin/Minä lendäisin/
ja asuisin siel/ Kätesst
minun sinne weis wiel/
Sinun ostiakätes, caik
täyttä/lotc ei taida
wältta/se minun peittä

Jossanon: Pimeys
peittä minua muoll/
Nljnyön täyty wal,
tiunminulloll/Sinun
edesäs ei paruin pime»
ys/Olepemeys/waan
walkius/ walaise
culn päiwa walwain/
Pimeys paista/ euinwalkius walkian)

Wallasas on minu»
muunascuun/ Halun/
himon myös menon
muut/ Hitin cohduS
minun ymdärs peititt/
Wahwan warieluxcs
näytitt.Kytänsenedest
sinua toden/Ett ihme-
lisest tehty olen.
IhmclisetHErra o-

' wat työs/ Sen nähdä
taidan tiedän myös/ei
minun luun ollet sala-
tutsinuld/Costollmat

> tin rohtuu tull/ Sijn
Mises. tehty
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tehty ollu/ Cost alhall
maas olln-luotu. !
Minun walmistama-!

toin ollen/Nakl silmäs
ennenculns minun lo- >
it/luut suonct/jöca ja-!
sen/ikäpäiwätk/Caick,
luin minull oleman
piti ratf/ Ennen cuin,
ne edes culit/Jo sinun
tirjas kirioitett olit/

Jumal cuing callit
minull owatAMores/
.ihmes luomatz Cuing
lukcmatom naiden lu- ,
iU/suurEN'woiswaik,
lukisin nijt iuur/'Ne lsaman lugun ylidj!
»voitta/Ain sinuntöi-,
-jäs tuttkin totta.

losca Jumal tui-!
nmt tappaisit/ Weri-,
coirat minust pois
ajaisit/ He pilckawat
sinua/ ylpiät owtt/
-Paidz syytä sinua wp
hawat, Täydell wihal.heitä wiha/lostjallens
minun wchaw>it yän,

Vlosiutki minualu-
mala/Coettel sydämen
pohjasa /Kiusa minua,
kästyillas tutki/Ajatu-!
xen/ menon muutkin/
.Jos ticn pahan pallä,
lienen/Sinä teille mi-
nun wlene/

Ain ylistain sinua
kcjltelen/ Etts sijpeis
all minun suoelet/Mi-

IMN luonut/tehnyt/ho!
hon/cainut/Cuins o-
letjuur paMcn toi,
nut/.Taat tieto tygöe
turman saatta/ Ey.
danoen synNist pois
palatta.'
p521.!46.1.3uä«zn!M11.
V.c.Tyq°slum«lO

- woldzm«!lia.
mn/ ftdame»/

kytäkän/
HCrra.hädäs aiitto-
jataina, Päämiestenpäällturwatan turha/
Ne HErrat ei am
tatnne/ Idz owat n«
wuttomat ihmiset/
S>)nniset/salrat/cue«
lewasset/ loideng M
turhan rauke:
Eintjncorfiatcunln<

gastole/Eikihmistch
tän nijn jalo/ Cxi» ei
Hengens ylönan j<!
cnole. Mullax/tulM/
tomux tule. Caickin
tääld täyty culkepois/
Heidän juonensjoul»
tyhjän myös / Cons
caick awoituxens huc«
tann:
Autuas lumaw

idzens luotta/ Haßauxens huuta atn»/
Hän apun on häne»
hädäs tuotta/lolM
tnxen sydämehen pl!l«
na/ Hand et tengm

Ml



woi kadotta/Idz Ju-
mal hand turwins ot-
to/Hand holhop/wa-
nelcp wisust.

HErrau wolma on
pmittumatoin / Cuin
auta atn sutta saatta/
Taiwan/maan/meren
caick nys on /

HErran kasi tehnyt
oncaickia/ HErran
lupaus luja liene/ Ei
kelan pettä se ttennt/
Wahwast Pscowajst-
sins nuttap.

Wnicfas nMiwal-
dakärsinet/ HErran
perän ohot ja toiwo/
Hän puolcstas. puhu
lasottnep/autta wol/
Ma za tahto/ Mun
tuo tygö turwawst-
tens/Saatta oikeuden
pstowittens/ Pahain
pchudenpoispolke,
Callillcowall näljän
M/ Jumalomtans
«rjattiecä/ruockt ra
widdze ruall juomaa /
Tarpentarjöalnpttä/
Fanglt päästä tornein
pohjasi/Puldeist/cah«
lelst/ pahast päiwest/
Viholliset carcotta
lauwos.

soktat. neke-wn saatto/ Murhe-usedilautta/ Sorrud
»apoljetudylösautta/
"iendaoikmncautta/,

Cutnotkiutttotutt tot-
tele/ HErran armoon
turwaele / hand
stap tdz Jumal.

> vvdoiwleraitHEr.
ra tvarjele/ Hädäst
'waarasthe,tsästa/Or<
>woi pnnettomij autte-
le/ Wäryst wNwal-
! lnst päastä/lestist mui-
sta murhen pita/ Hol-ho heilä/kädellans pei-
tä/ Heidän 'ylömad-
zens.costa.
HErra hajoitta Ju-malattomain/Alivoi,

turet ja cliet/ Työt
tyhjar^teke/juonet jul,
mat/Akild iloncarcot-
ta wäliän/ HErra on
Cuningas, yancaicki-
stst/ Caick wallidzewoimalisest/seuracund
H"lleluja weisap.
?5»!.147.1,»u«135e.

pyhH
l jMcaupung/ Ma
sinun HErrss wah-

' wast/ Sillett hän on
01l sinull apun/ Vsein
sinunpäästi myös wai^
wast/ Hanlapseshy-
wästisilu,aisi/ Sinull
myös rauhan lupaisi/
Cackll hywä hän sinun
täyttä
Sanans ja Wyns

sinull lähet/ C«ln on«
mnmowat myödansMyödänS

Et
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Einytestäsaaeliwähet
Ettei ne päätä työ-
täns. l«ma ja jän nl-
denedessulapi/Wirta
myös poics cuiwapi/

siellä myös
Pysy.

Nain Jumala tehdä

Israelin^-sall aina.Et ole my»s
ilman syytä/Ettei hän

> nljlt caikill lain«/Hä«
'nm sanans jalosiM.
hapi>Mutta st sitah».lapi/long Jumalsy«
damen awap. .

in. Muutamat Evangettumit
Witsixi tehdyt.'

Matchei^s.
V.c. Minun sielun kijttä Hslr»

WMMn lEsus
GMViäwi hahte»

cans
ylidz meren/Hän hä-
nen? lasti lewämän/
As» ilma il>uhalda-
man/ Tuulispäät» t>i-
lyd tuoxuman/ Aallpd
kyll cowin culftman/
laine lalwahan läykyi
ja täytti / Vppomau
heithälytti.öpetus la-
pset perät peljäiftytd/
Hätinans HErra he-
rätid: Herra hera ylös
«utcaman/Hengen hä-
dästä päästämän.
Elles apum nyt eh-

tine/ Jo me hädässä
huclunem: Puhui he-
rättyänsHErra:Mix
pelkamä» olet arat/
Canssan mm»n vscot-
tak vppowan?Eli ey

z auta teitä» woimon?
«öngvscooollMMte-
- illa ? Meren, tywemf
jtetiheille/ Coht ilnm
äkrldä asetti/Hengen
'hädällheit autti. TD
- tunsithand tuscas M»
-waxi/ Hädän ahw

, ald auttäjari.
> Cuintuscat tungM
päällem Aurhuuloll
HErra herattWn,.

Hctkex hän nuckun><!«
näkyp/cuitengoifai!«'
jallawurchtip.Vscoll/
ain apuu häneld ane-,
cam/Auxhudost h«»
hera mett auttamaii/
Awunidzonmellllix
ijastluwan/ ön tch!
nam tuscas turwo».
Hänen omans me ol»
naolem/ElämelitWj
lem/Hänenoma» !»«<

>rellän«»fiet»t,/Hä>!<^



NiiMscanscastttut
Cmn lastaus ätti ar-,

mmdze/ Hadäst hand,
plos auttane: Nyn!
Chrtstusmeit murhe-
js muista/ Naiwoist
meil emiansvlosaut-
m. Ellei apl,u ajaisi an
d<me/Eroaicam eteem
joutune. Tie tuonelan
cmmning käyminen /

Idkunalhosi erjämän.,
Cautcuolemancorjap!
meitlygöns/Nietvat-l
wolft itcuist vlwos/,
Nljn <»utuan ilohon!,

t°s lEfuxen).
Mach. n,

MUdzu Chnsius
tygön tul«j

tut minua cmrlcat/?
Jotta synnilrastautc-
M olet/Heidän pääl»
dnn cuorman hiiojen-
nan.Sen sälytän sel-
käni ivzyman/ N AN
cuolemastelänfään tu-
let.
Minun iken paasien

Pttacat/ Ett sydämesi
liwtä olett/ opplcat /

Luorma te ca>,dacat
tewiäc: Minun cuor-
man knpia/ tftn söwe-liP/Sen suhten/clitnstidän ontyöläs/ Sitts«lullenlcwon löydät.
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Teidänrastan cuor-

man cannoin / CoftHengen ristin pääl H«
lönannoln/Karsinlu,
malan julman wiyan
Tätä täal aina muista
mahdat/ Turlvatcat
tähän / cuin parhain
taidat/Sittsaattatlos
el a ijän.

Minun ikeem ihanatwetäkät/ sanan katke«
kät/ kästyn pitäkät/
TchM cuin tetllen tein.
täällä / Hesienän toi»
»cnteistanracastacat/
Hlkat pqha pahal costa
co/ Waan woiltacat
paha hywäst.'
Ristin cuormq cans

castdacatjosateminuat
,seuratcat /Se tcilleu
lsowtlinssienc/101l hi-
otan häjyt lilM hi-
lmot/Cntti synnin he-
lcuma» tiiymop/ All
Jumalan wihan wie-
ne.

, Ett woi le minuncn-
>rmancanda/Idzeah
bsn leilien awunanda

, Teit Hengellän halli-
na tiennen. Idz olen
tuscas teidän rytönä».

. Teit eij lengän käde-
stäniryöwä/lepon teit
Ml« tytjmein lvie?

, nen>
, Cuinracastan hecu<
mathartast/nätymiel.-



4tF Ewam
lestam risu raftax/L»«
ca kärsin wähän erän/!
Jos Jumal otkiullkä»!
wis cansam/ Meillen',
tekis/cuinole ansain/!,
lotzuctunetolisimpe-!
fät. !
Meidän Mli täyty!

karsi waiwa / luodut,
«aick tätä todistawat/
loötahdomChristityn
»lla.Mut mc!ilmawai
wohtnsuuttu/laChrl-
siuxenvstost pols puut
tu/ Häijyn halunshi-wos ollen.

Cuolemas eij rikasi
«uta rickaus/ Et suu-
ruus / nuorus / eick
whsaus / Tasan caick
cuolem surmap/cutn
parhallans raitin/rie-
uiusna ollan / Hcki
sairax lullan/ pois
«uollan/ Cuin lucoi-
stusraukeratk turhan.
Cukin cuoleman cau-

hiut pelkä/ Cuoleman
kielis aieoi käändyä/
Ia pain paranost pi-
tä,Culn kieli ei sillen'
puhu woine / Eit aju
ajatella tainne/atcaid-
zens tärkäx wetä.

Keng catu ajallans/
Nutizas liene / solM
terwena siehen rtene /

' Idzens turwa Christu-

,'gellumlt ,

xentygö/ Jumalan
pelgos idzens täyttä /

!Syndij ja mailmanwältä/ Näin
lodotaHEßca» tuloo.
! Sit ijanmickinenily
t,ule/(Iot<l ei ole luul-
tu / ei nähty ollen )

Meill Chrtstlnvstoli-wijmein/Sijnmei-'
, dän murhen mnxetan/
Waiwat nykyiset pois
vnhotetan/ lodntto-
cyn Jumal sini, met-
tä'

Mach.- 17.
V.c. Jumala sumlihywydesi.

men Apostollns näh«
den. Moses ja Elias
ilmestyi / Christuren
cunnian tähden. He
puhuit hänen pljna-
stans / long tärsim
dän autuuden tähden.
Cuin Pielar kipinä»

kirckaudest/ Ia taiwon
, ilost saj maista / M

tarckau-
dest / lott ennen el

,nähnyt coscan/ Rie-
musi raufeis huorms

.sanoin/ColmetMMtehdäxens anoi/M»>
'sexel/ElijalljaHErM



Isän ääni ptlwest
cuulut/Cuinheitäym-
barins wasjol Christu-
fest todistain nain pu-
hui/ Ia caickemetee-
mewaaloi?Tamaon
minun racas Poican/
Cuin minäk/sama Ju-
mal jocn aicon/ Mi-
nust ijancaickisest syn-
.dyn,
, Johoncoconans mie-
listyn tähden
ouhywaminull suosio/
Myös muihin eaickin
ihmistjn/Cuinhanehen
tahtomat suostuu.
Hand cuulcat / mitä
hän tiel! sano / Caick
tehkat / mitä hän tetld
«no/ Caick cartacat/
mitä hänkielda.
H>ht opetuslapset wa

lvadtt/lotc ennen rie-
'mostuit sanZen/ Eitt

cuin Isänciänicajah-
tl/Pelgost olit maa-
han langen. Jumalan«ändä kirckaudesans/Et liha tär,i turmel-
l><fes«ns/Ennen cuin
mcosietan.
Hell Christus ojenda
jolohdutta: Ett tästätc pelätä maM/Tä-
wll nakö teit cotutta/
«tyscoo minun päät-,
>m laidat. Minä lu-

> wnlan ainoa Poica,
' Cuittng teidän!,

l tähden cuolen/ Cuitt
-ennustit vhrit/ Pro«
- phettt.
- TämäChristuxen kijl«
- dawä kirckaus / Cusa
icaswo cuin auringo
haisti/ Waattet cuin
-walfeunwllcaus/Cuin
- opetus lapset sen moi,
stt/Cansedesmennylt
Tatwäkicckauxes/näid

- cunnias suures ihastu-i xes / On tuleman elä<
' män menosi.
! Tään elämäli heclft
>ma/ ilo jaloin/Cun-
, nia/hywys / tlckaus

i rauha/Werraxwede-
l tydcans taiwan elon/

' On waiwaisus/häpiä/
'meno turha Ei taida
tääll taitom käsittä /

> Ijancaickisen elämä»
hywyttä / long Chri-
stuxen Jumal meill
walmtst.
Siel näem Jumalan

caswost caswon/ Enge-
litten ja pyhäin sen--
ras/Ilos yancaickises/
cuin siel on/ Cunnias/
sanomattomas rau-
,has. Tuhanen tuhat
kerta ylidze käy / Caick
enä cuin cukin ajatell,
woi/Paidznyt/culnci
ilmoitett liene.
Mix cuolemat ajalil?

cowtn pelkäm/ long
elon autuan tu»

Km.
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lem. Ett Mnen ilo
onscnMen/ long
sichten ei walwat mi-
tan olle. Mixeng nyt
wähä kärsiä mahda?
lyoiteng häneii cunni-
ans tähden tahdo?
Cuin ansain on
den meille».
Mix catoivaisi mall-

ina racastam/ Sen
hecuman perän pyö-
riltt. Ain ajalisi pyy-
dän wähwasta/Näin

Idzen. Helwctin py-
nan pudotan,/Ia Tai
ivan vnho-
tam/f lotca yäntaic-
flsed ollcz

Sinn ihanan iloisen«lamahan / JostW°
öä tulla tahdomzNyn
paratcam paha elä-
mätäin,/ Ia Christu-
sta cuullä mahdam/hä
nen vscosans aina ol-
enm/ Ristim kärsikäm.
Nain sinne tulla»/
Cungilonmeitlulnal
wiekän.

Mach. l 8.
Cuningas tah-z>Mooi lucu lastee /

Eans caicketn palwe-
liöiittlls: Palwclians
edes käydä täsie/Tily
tekemän eceenS eoh-
toitms/Ntzn Me-

»des eusimälnen/Imz sat lowutt culla/ W I
- welca olikymmene,,/
t Tuhatta lewiftäcu>!
? Ei ollut hänellcM
-taickmha/MaxasG
? caldaiMsuurta weli

meno oli hä„,
juur paha/Cuinccki

- sen lylläajatelcä. E,l
, WiHErrahänemp
- tä / Waimon / lapso/
-caick calun. löllck
i muoto maroo hMi

, Aicap annais nöW
! den halun.
i Ge palwelia llm^

- maahan tal)än/W
, rästi CuningastrmOl zlen: Ohywä HEMI l

> cuules tväha/Ia«»s
, mahda minun Mi/ <

> Ole kärsiwäinen c»
, mingin/ Minun tz i,
, köyhann weltan/M
i xa wiimaisengpemi»
, gin/Tahto minäck
. ies jälten. „^

) Cadzos nyt sitä ft p.
ta lauplut/ longoft !«i
säse HErra näsii «^

Ett kärsi eaiken nilU tt«
paidziut/Näin sittß tehweljatans «jt
tN Armahti idze!,!!>
nen paällens/ M lii!

icailtelnandex h»>,
Päästä päalisex
lalens/ NyncuW s»»,
em,en annei,

430 Cvangeltvmit



Nirsixi tehdyt.
Multsejama pahamal. Ivs emme sydä-

palwelia/wähän kyllCu mest ann andex/ Cuin
mnganarmoö muisti/meill lähimätsen leke /

löysi hän yhden cansa jotcatulla ta idaisitc5!-
palweljan/ jolacurkustder/ Nijn Jumalmeil
ivetikiristi.Se oli wel- tehdä kate.
lasttapenninglt:Max Jumalmell näytäb
nepiast caickikäte/talck lauplude/synnit myös
tornin sinun paistancassillen
cummingin/Cunle/en Nijn tahdot/ kestenäm

jätä. rackanden / Ett toinen
Cansa welja langets wistamwastan cannä.

m«h>in/Kärsi minua O Jumal siehen meitä
iccaa/Kätes ma- ama/Täällä näin käyt

M,.-aikerahan/Ettes tä elom/ Ettwijmein
ensingän minua laita,
Monweljenseijsäa-
'stänyt/hcithänepimä-
inMckan/Citsielden
"en vlwos päästänyt/
cmx joca ropoin sai-

Poicascautta/TultsiniTaiwan ilon.

2Q>

MbNaiwan walda-
AScunde önwedet/

Ccha Cuningas sai Yhden perhen Isä-lamzncuulla/Nalla-ncn werrap / locss
Uhan sittsimrest san° wijnamäkens lähett /

gt«/ Sen palwelyan Ia palckais työwale
l>y°nsannoitnlla:Sitcrrax. Nlos meni
m halutoin/ wihanhän huomeneld war«
p''>illes lange/ Armo st hain / Caick cuin sijn

iinul andex «n- löys / cudzuiperans/
«oin/Coscos nöt)r,Mt Kasti mennä wyna«
««n/ Wellicllesnijn mäkeen / Sitt cuin«hdli mahdoit/ Etkös paiwa pennmglst mää
«Mlluttätä? räis.»Mlluttätä?
HERmwelcanslal»«schgölukt/Sillpa

>»ll falweljallen tui.
la cowin hänens"°chn sukl/ Haldun«a!nbön)ellNenM''

Cölmannell hetkell
vlgoslex/ löysi Muit
joutilas seisomasta.

Kesi wijnameken/men
> nä päiwäf täx/ tupais
'hett, «ohtullscst maxa.



Nijn cuudel hetkel ja
yhdexall/Tefihänratk
samal muoto/ Meni
mys yhdel toistakym-
menell / Soimats heilicälken päiwän jouto.
Hecohtwastaisitnäinhändä: Et meit ken-

gänpalcattahton:Kä-
sti heidäng wynamä-
teens mennä/ lupats
deilleandacohtu.Niin
ehton perhen Isanoä
töste/Perhenhaldians
mara heill palcan:
Täys päiwä pennin
cullenglasie/ Ensim-
mäisin ast/wijmeisist
alcain.

Edes tulit cuin het-
ken olit työs/ Pmdz
luulons satsit täyden
päiwäpalcan/Sitten-
simäisel, luulit saa-
wans myös/Enämäm
Saio hetin päiwä val-
lan. Ia napisit perhen
Ijänpacwastam Na-
mut wljmeisct työs olit
yhden Hetken/Tetd Hell
werrarem / meit la-

lotc cannolm
caiken paiwän helten.
En tee wääryt/ sanoi

yhdelheist:Edks mää-
rän paiwä penniugistcausan: Ot cuin sinu,
tule/mene matcas täst/
Cuinsinungin/tahdon'
wjmcise!» anoa / Eng

saa tehdä calust,,/
mitan tahhon?cMch w
ear,ast7 ett olen lM ,i,
Nyn wymeistt «G «

mätsix h
set wymeisex

Chrtstus sanoi:U« se
cudzutut owat/ Ml ««

vl>voswalituthar«/ m
Sen idze pahude»W
wal»awat / HylK >°

Jumalanhywan» >»

won armo/ CM<> !

mara jälken mallmi, !«
tawan / loca jM» «

työn ja ansion codzo/ i>
muttandajälkeormii ti
>'iwan/ tvaldacuim-
ftms cuing hän tahto,

Mach. 22. <

nki,s mlesft3' >
zHMewä työs/Ml' i
uusti suuria häitä W >

noall PMll / sum! >
wotmall/ Iol! M< >
»lians tahboi nnytt», >

Ia cudzuuannoi/n»»-
ri ja wanhot/ Etp li»'
ne tahdottu fäyta,
Hän käfiimenn/stla

sinne ja tann/ M<
raita cudzuman
hin. Wan cudzuls
teid/ nijncutn tyhmät,
E,k tullet pttohin näi-
hin/Olit esten/heM
i ästen/Tulit nynp»<

'hoin päiwln.
> Hän cuozui tygons

yhdc»
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. Wirsiri tehdyt. ,
'

«Z
Msystäwistäns/lu- Nijl ajell mahdan/iös
i,,,i§ hänen hywästpt- muutoin taidan/Stll
,z,H«! wastaiiintjn/atca on minulla tärc«
„mhdu minä sinu/ ki/ Rtckax atwon/ca«

«idä myös teh- lu cocon tahdon / Ia>!l<s.Watmon otin/ nijben uerän pyrki),
sl ickull suotin'/ En Minä idzellän vsein
chl tottel muuta ajattelen: Cxing mail«
M. ma mahdais käydä.
Hin sanot jällensOikein waärln / eoeon
,chllystäwällens/Ei laarin/ Mitä. minä
iillmamitän puutu/saan nähdä. Minä
Mloidzeman/minuli joupelen mond syöxe-
Mson/ M sinä len/Joy muutoin sen
nillliin sullttu/ Cuule taidan tehdä.
NlMen/ tule tygön Hän haki oli Mi/ja
lm»/ Parhax sinul coton sal/cik coscan y<
Mmuuttu. lön andanut työtä. Yö

mas wastais :wymein lähest/härjät
<!» tclla sais / Mutt päast tkest / Ia tahdot
lWlwt rakennan y- nljncotiapyytä/Wat«
!w/H,sa saisin asu mo hänen hylli/jy
llmnhnsu/ ömbmat owen sulki/ Edzi wte«
lli myös toises kyläs/ stäns wastan syytä.
Ci» sinull sanon/ sin° Oytekielyst/ sitte mte«
mmnä tahdon/ Tä lyst/ Cunlngan wle-
ch,ilwänmennäpyy«rax palat/ Muttjou-,
M. . tui myöhar/ ja tuli
E»noi jällens coht työlär/Suljettu vsta

Mliolllens : Wte« awat.
colmas tänn we- tt/ ja heriut jätti /

in/ Klrnt sinus/jo lotc ensistolitwapat.
>«>t pimens/ Wäki loux pois lujasi met
Wens lafte lewät / dän cujast'/ Ett sinä
Eli enä odot eng her<l mahdu tähän pihan,
l» cocot/ Vxen lilnnl Huonen on täys/wte>-
Mscan perät. rant tlots/Mene sijs
L°ht kielsi hän sanoi pojes pian / Ettes mi,
«yis esten. Minull nua emilika enne tull/
°» »ysipart härkij /ey se sinuN tarita ijan.

T Lutti,



Cultn sylte / ja mi-
nua hylke/ lapsen/
pcryenjawaimon.Cu-
sa mahdan lewon sa>
da / Cung yön sia
myös anon: Cowa

°hetit minun mailman
löeti/ Kirotux minäsen sanom
Mailma cowa/ pahan

- suoiva/. Siuun pääl-
les minä luotin pal-

Kmotttt on ml-
nun elon/ Pnhut on
kyllä tation.Siiljettin
taiwas/ sillolen wai»
was/Menoon minull
.juur waljoi

Nytt minä cuölen/
menen wierax tuonm/
Ell Mtnähändä wältä
taida. Mailma minun
petti/piru paulans n?e

li/Sitä minä waiitla,
mahdan, Helwetintu-,
li/palama vuui/Senz
edest annctan saada.
Nirsi tämä neuwo,

Meitä/ Eltemhyliä E-,
vangelinminheitä/enä

- pitätn mailman vitoi/
Tawarit ja menot näi^
la ? Jos sen teemme/
mjn hukumme/Cado-
tuxen syöxem melläm.

Mach. 25.
Nl>Hristicund Chrl«lHsstupll kihlattu,
Kymmene neidzc wer-
s«ttu/I«tc>Mwasts

cheitcins yangyd,^
lampujans wG,',!
walmistic / Meit s«,

mahd.
Wjjs lvtzsasi G

> täns ollun otid/H,:
l tyhmät otta vnh«li,
Ntjpyis yljän vnch^

' caick tulitt. lonM
woakastewän «M,
?Kettsynneisit/>c,
Pljan tulon puoliiM
huutonuosi.Häni>!W
sian känkätliCalck»
sit / lampujans m!,
mistamanwirjäsi/D
tyhmilv coht summ!
curjast/ Meit/».
Tyhmän wtjmeinpH
saildoli» anoit. O»
.ielsit heheild/jasN^
id:CuiugfitäleMlch
tätaidam/Ecteilw
pum sammu/ cui>!tl><
däng/ Mclt / lc.
Mutt tygö myp««

mennämahdat/ liö
olju osta teil taidat H!
dän ostos olles yllä!»>
li Häihin menit / cm
malmit olit/ Meil/!.'
Nynowtcohtkijchi
jttltu/Sieldvlwöstz
mätteljettin/lotclft
salwam awad aniiiL
bErramiellawa/hch
noid/ Meit.
Pois tykon meW!

en tietä tunne/hän w»'
D

434 Evanaeltumt^



Nirsixi tehdyt 4,,

siaisheit: Kasti men-
z,ä/sin'Mstnidcm, Pi-
miän paickan/Helwe-
l/nhirmuhu Hait«/M

Näin Christuxen tu-
lemus tietämätöin/het
kl nuoleman myöshu°
matoin/long jälteen
»n armon anavlgos
juosnut/paranoxepaic
kapolspaäsnyt/M.
Elje manap meitHEr
ra wnlwoma»/Armon
aMojenduMan/häne
«nsions olin ottaman/
Wdhnväs elos odot-
ttmon/Meit.

Seuracunnas owat
scclilaiscd/canshywäln

sttlMoltunhyliäwäd/
mmlnian hekumasi huc
lumo/ Mcit syn.
Ei taida tehdä autu-

«ronsiom omad/ Pa-,
ldz Christurcu ausion
suomat/Cung luotain
lujostturwaccam/Atn
clom caunist täyttä',
tam/ Metll smineisil,
jonglumlilsuocon. ,
Matlman myös suru

suistacam / Autudcstmurhemuistaeä/bEr»!
mn tuloo wirjest war-!
<>!>tcam/nyni<ontai°>
nmtawollam/Meil. >
hnnetsil Mg Jumal j
»«olon.

-
Christitnd y.'
Hcrätkät/Ia' a<n walwocal/

' näinä surulisin p.ic,
' win / Hlkät maatto sy
win. Sill tulos on <!'« ,

HErra cohta/'lyhetä
>ijat aicoiVcaick syn«
neisetduomil tahto/

edes sijn seiso woi.
, Et letän auta suu«

' rus/ Et nckaus
; nuorus/ cosc cuole,''

tygöm tule/Ei a»
punaisi yhlänole/tzi

' nunlumal fyll caoot»
.ta taita/Jos synms
elaaicoid: Sijsiozes !

hywin laita/hand
hywäxes jos wacc'.
Cilin Christus tli<«

eunmasans/ lacac.
kein Engelins canö;
Nijn anoa hän äänen
cuulla caick edes tay-'
ty tulla/ Eläwatyn-
nä cans c"oluitten/
Duomiolla K<gutcco«
Teke hän lammc>stei»
ja wohten / Paham ,
ett hywmn eron.

VsoolM on hansanowa / oiNall
puolell owat /Te siu» ,
natut tänne tulcat/
waldacund tvalmis
saacat. Isoisin/ ja->
uolsin olin öillo /

Sairas/fftngin/ala/
T ij Te



Te minua ajna pydit c
Holhot/Vsconna näy-s
ttttlujusl.

, f
Nchurscat hamma- k

stvwät/ Tahan Eun- l
man ja wasiawat:Cosc cnäim sinun nait lar- t
widzewan?Meit sinua
palweletvan i Waanc
HErraheit tähän wa-r
sta: Caickeut»
tehnet/ Näit minun l
pienimbitän Nastan/ l
stn olet minun suonet, j
Mmt nijlloisit on hän,

ftnowa/ lotc wast-«
mallseisolM: Helwet- >
»in teidän pila tule-
man/ Pirun cans ole-,
nmn/Ltt te minua wa-,
sian ottanet/ Etk lau-,
pwt näyttänet. lul-,
muden olet osottanet/
Tarpcisan minun hyl-
jännet.

O HErra/ fanowat
he: Cosc tarwidzewannäimme/ loscus wal-
was sinun puuttunen/
Eng ole sinua holho-
net'. Waan hän jäl-
len; wasta
Saatta» heit häpiäl-
len: Niitä ett tehnet'
minun plenimillen/Ett
tehnet tätä minullen.

He helwelin tulenhei»
temn/Piruin huoma»!
teljetä»/ Cusss pyna
Pilcka puuttumat/Id»^

tu kitu catkemat. H„i!
scat ijancqicklsen e>z
man/Chrlstuxen:<„,s,
käywät/Iloon lnch
mat iloidzeman/
cunntan cruununsG
wat.
luckal weill omj

annoi/ Ia pyhai.,
ncins meillen soi. , >
kätkem/ sen jälle»,-
läm/ Tott autuon»'
leM.los pahoin el«/
jaseuhy!jäm/3M
malan wihoitam/yH
tietä waellamwW
Meitan idze cohto,»,.
Gttt öttemme M

olletMuttcohdchch
mcuollct/ ellem «

rämin
roi/Kättein lunM
sanol.OHErralihi
meill armos lain<!,i>,"
hänHeuges caut«/l'
olisi m - taäll wch«
aina/ Meit tygösx:
mein auta»

Marc. .5
W!

emanän röM
«astaja jl>

kinen/Sen sucm
'zautsoimais/Fang!«-
»zHerodes heitti hä»>

> Totuttu totellutta
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WlMtehtzyt. 4?5
jmi/Seisoi hänen hen-
gens perän.
Eijulkinljennethand

surmat/ lost canssa
pnljopiti/Edzitatcaa/
Mnturwa/Soweli-
ast surman witi.Pyhä
miest mestata walmlx/
Herodes s>)ndymä pai?
Mien/Wieras pidon

wukewän walmist /

Porton neuwon pi-
teest päänäns,

Saat sang«rit alri-
oidzeman/Hercuillans

' heitä täytti/Saat mie-
kat lviM st iloidzeiyä/
Lans, jnopumux td-
zens näyti. Tytärtä-j
sa dandzais taitamasi/
Herotexen mftli.suosi-
osi/Hyppäishajypa-,
basttawast/MäuätÄ!
'tinsä neuwLst. "

<
Tai oantzin tapa kel-.

Poisi/NieraiNjaHe-,
rederel!en.bänpi)fall <
lujasi lupaisi Walall!
!vannotulljällen/Mitk <
jkans tahdois anoa/
lvnick puolen walda- lcunoa. Nam paljon,
palcka jaloa /Saanex <eij cuullun monoa. <

Tytär tygö äifinsä l
Ml/ Kyftin/ mitä.
ftningald anois. Ee j
l cl sanat suuhun syöxi/l
werta miehen )olon l
ian°is:loh<«mes jul- i

- ki meit soima/Ett hänpoispäiwiid wiedais/
> Sen pataafatis stnull

, tuoda/ Anos ett cohtse tädäis,
Cutncuningascnuli/

lMlßanol/Teettelisu-
' ruista se 11 erän: Man
wierästens tähden tah-
dot/ Seiso lupaurrns
perän. Cuin micle-sans aicoi eimeng/
Käst böwelin pyrkii
eiksiecatl/Porton mie-
len noutex semmeng/
CohtCastajancaulan
leuat.
Wiexaisteijyxikäne-

stanet / wuodattamast
wiatoind werta/ Eick
heitäns synntst säästä-
net/ Mielyio tähän
Wykertan/Cuiniaal
tapa tahto wtel näky/
Herroill mielin kielin
olla/Turhan bandzin
tähden täyty/ Mur-,
hald miehen hurstancuolla.
Böwell pyhän mie-

hen pään cannoi/Plj-
can pahan portyn kä-
teen. Se wickall ättil-
lens annoi/ cuin pään
werisen wetieteens.
Herodias, hercupnlan '
sai/Päät meristä wie-
iätuckcks/Ihastu! wal
lan saanes näin/ päÄ
Kle/cuinhandluckats.
T jy He-



Herdcs cu< <
ningas / Päamestens!
j>> portons cinsa/Eltd
heccnmas/corlias cun-

lansa. loild Johan»ms ftmnn saarna mi,
ts myös / Poljettin
pahum toden/ porton
tyhiän danzitt tähden/
Pitoon pää böwelild
tuodan.'
O pito kirottu kiufui-

nen/ Cusa wert wiä»
<oinwuota/Canscau-,
Pat nluild työd tehtä-,
nen/ Cuin paljon pa-
hutta tuotta. Suuret
eij salli synneins soi-
mat/ Eik tdzenS oteta
anna. Saarnait wai°
nowat wäkewäll woi°
mall/ loill maxawat
pahoin palcan.

Herodes .Huorans
tanstuli/Hywlldpat-
wlldpois perät/ Cul-
<uinelit/lunniatcuo-
lit/Caaduit cadotuxen
«iät.StjnCastajaeaic-
lein pyhäin cans/ E-
lämän irunua canda
lost ktjtds lEsuren
olnostanas/ suin Id-
cust tlon anda.

Luc. 2.
siemenee

tylwämän/
loist muutamat lan

geis tien oyeu/ Se i«I,
laein linnmlda syötin:
Mlintamat kiwirau-
nion lyötin/ loicH,
zenscöhtytöHjoudM/
Markyden ' pu„ttest
pö»oittin.
Mutt örjätappuroi«

tulit sttt/lotynniD
stayden tticahuttt nijl.
Neljäs osa langeis hy-
wan maahan/Toi he>
delman satakertohun/
löll corwat cuullaon
se cuukan. Taiten toi,
cast Mitohontulcan.
Jumalan sana se

siemen on/ long Ju-
mala saarna ll tylw.l-
- on/ Ne cuuliol
tien merrat owat/lol>
ca laistasi sanan cm>
lewat/ Percel sen mui>
stofl otta pois/ Et«i
ivscbin autuar tul!,!
'!sais,

' Callion caldajsct «-

' wat ne/ Cuin stnl!»
>wasta» iloll m»
' Hehetkerjaajarvsn«

° wat/ Costa päallm
käypiwaiwacowa/)<!
kiusauret tulewal/cch

°ta vstostapois lanZl'
'

OriamapuranmM
tawaiset/ Owat j°Y

s asiat ajaisit/ Esnß,/jarick<Hslirus!iul/V
«-'tämän elämän be<>"
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- Wlrsixi tehdyt. 4?y

Mjuur/ Jottei sa-
nan caswa anna/ Eick
se nijs hedelmätä can^
na.

Hyway maan ta-
ivaiset täsowat/ euin
sanan «visusti cuule-
ivat/ Sen hywas sy.
tames kätkewät/Sen
jalfenelämanskäyttä»
wät/tusiisowatkärsi,
wälset/ Sanantunnu
siures pysywäiset.

Meidän cowal sydä-
men 3 luwal/Kännäsanas ja woi-!mall/Mailmäliset e-!
sted pojes rewi/ Etei
ne meidän sydämen le-!
wi/Annsanas hcdel-,
män canscuulla/ Ia
vscoin sitt autuax
tuulla.

Luc. is.
on wicaj
suur/ Jo-,

talumaleijfärsij!yoi-.l
ne/ Cusa sydämes seosu jnur/ Jumalan,
Hengi eij olla sijntain-l
ne/Pyhä kirja kyllä,
nurjar/Sitäwiaxnuhl
telelijax/Cujnmenytl
täft tietä ftanem. >

lainoppenutlEsu»<
reld kysyiz Mitan teen/ <
ett elon saan tzaneatc-j
lisen: Sanoi lEsus:,
lostäsapysyd/Ra-,

-cast Jumalat sydämesi
lcalkest/ nyn lähim-
. matstäs/luin idzsinu.-as.Hurscax tehdä hän
- idzens tahdot/ Sanoi:
,KenZlähimmäisen lte«

- ne?
. lEsus Mstais:M
, ihminen lerichoonwa
, elsi lerusalmist. loca
sitt cowalyckyine/ wa-

, hingon oli langeman
walmis. Rywärten
Wjn tult hän sijn/
Euin caickpois otid/
hand haawott/ latchhänen puoll cuoliari.

Nyn yx pappi sama
tiet täwi/ Nati hänm
ja ohidz mene. Sill
mattal myös leiwijl <
näwyi/Mene pois/ !
eit siecaele sijn enä. ,
WaelsSamarijt/ttei
samastit/Ia «alisen >
köyhän miehen/ Ar«
maht pääll sitoi hänen
haawans.
Slsall wuobatt wij- 1

na ja olju/ Ia pani
hänen luhtans pääll/ ,
wel majan/ corials !

händ paljon / Nyn
cauwan cuinhänwij-
wyt siellä. Rahaa hän 1
annol lahtes/ja sanoi/1
Isänäll sille / corja '
händ Vielä / Mitäs
culutaf/ palatesma-
xan.
t iitz S».
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epennlKTallcuinryö-
lverten fasijn tuli/keng
hänen lähimäisens on
01/ Nätst folmest/
tuins täsä nyt cuulit?

' luur 'cohdastans lain
oppen wajiais i Sensanon totta/ jocasen
<ohtan laupiudentyön
jasateki.
Sitt lEsus hanel

näin sanot: Mene/,
ja tee ftmal muoto.
101 l puhell hän tiettä

ann°l/ Ettet hän
nijn tehnyt 01l intllan
muoto.Waick oli tay-
nansomaylpöyttens/

llsuurest/losiwrjmetn
häpiämän rupels.

ihminen'on tyh-
y»a tsssn/ Cliin idzens
pääll ensingän tur-
wap. Me en taida ol-
la toisin/ Cuin synne-
in wwitz täynä curi-
äd. Siehcn Samary-
tin turwadcam kyn/
Sangen wHist/ cuin
on lEms Lhrist/hanUiizäns parandahaa-
waw.

on wedefWrmiehen werrax /

101 l oli Poica c.-pi.
Coton on oldu kyllkr

sax/ Se nuoreMsanax l«ffi/Mitami'l yun tule tästä taloist/
> Ann Isä minun st,-
'da/ Minä tahdon l-
!lää juur jalosi/MB

> maille mennä mch
lban/ Haiseman, col»
rrupe.

> Hän laxi sijte wuil-
len mail/ Mutt?!fijl

l paljon hyötyn. Cil!
', culi hän pian monbo
. walll/Calu Häneld y,
»>ös syytin. Irstasta>läma>, tottui/ M

> cautyay cutn täW
raha. Mutt sitt cm
köyhys pääll joutui/

i Tul» hä:iel meno M
> ha / ieipä myös M
tuma» rupeis. ,

' AnnoisittyänesM
'»»«ner/Ylidzeficall!»
man/Söirapaa wMzansa täytcr / (M

' läkan täytynyt »

' wan. Han muistiW
wijmeisetd / Iläns»'maM paalien / W

»perhe sai sieli,M
' seld / Ei »M oM
-heillä/Moinljn«li«!
Mennä.
Minä käyn täst (M

lsqn maal/V
H, sydämen käänli

.Jumal/ Ett tuleß
«un tygön. Cn W

M



MenPojarens/Mi-
ziun coiruden tähden/
dttacan waiwöin mi-
nua orjaxcns/Työhön
wma mcllcllän lähde/
Emt» enä julke anoo.

Cose Isa hänencau-
canäki/ luox cohta
händä »vastan. Ia ar-
mon hänen canfans
tekl/ ött sylins / eikä
hand lastan. Parhat
jvattet edes annoi /

Kast hänen ne pääl-
zäns pufc / Sormu-
xcn hancl myös an-
noi/Gp site wiel lm-
Mnluken/Etthar-
jan teki teurox.
Ilottcathywätweic-

kaisen/ Minun can-
san tällä hetkell:Sillminä sain Mens Poi-
iäisen/jo<a onollpa-
l)»ll retkell. Ni/n tuli
pellold toinen tvele/
Cuin eoton oli aina
»llut/Perheld se coh-
ta Uelt/Mitä nyt tä-
hän on lullut/Mlst
mä ilo nousi?
lauluja hyppäscuul-

l« tätz / Huilut jahar-
put myös soiwan.Mi-
länyttmahtaollalatz/
lost ilokäypi näin co-,
<«<m? Sitä Isän juo-!
fls nyt tekele / Iost!
hänen tyhmydens mh-!
M/ Miljaa «nda,

° kyll täketie / Hä^yn
/Pojansa tähden/cui»
-on cailm «lunstuh»
ilan.
/ Isänpalwelinelinal-
. ean/ Olen häncst waa«

° rin myös otian: Ei
> cuitengan yhtän woh«
-lacan/ Minun ystä»
!wan eteen tuottan/
> Vaan tämän tähde»
inyt tahdot / Suure»
'culutu,rentchdä/Syö«
tetyn Häriän myös
tappoi/Zuca näit woi-
pi nähdä ? Ia tätä
wäärm färfij.
Nrjnlsa lausui Po«

jallens: Cuule mitä
minä sanon / Sinä
olet Colon cohdallans/
Sinun haldus minä
catck annoin. Tämä
lvelies on pois tullut
Häwin verät köyh-
tyn/Hanon cauwan
cadon ollut/ Mut'
jällensnytt ölöslöyt-
tin: Sitä minä ilod-
zen suuress.

Slnust eii 01l cosca»
syytä / Tall muoto
Iloa pitä. Ed sinä
cungan tahton pyytä/
Ed mahda myös ca«
tm, sitä. Ed ole sinä
kärsin suurta waiwa/
Custst on sinun ha«
lus?Omastasedmitän
caiwa / Tallella om«

TH bt

441Wirsixi tehdyt.



bttalus/ Ebkös näi-,
ta ajacelmahda. <

Ntzn ole nytt syn-> >
deinen iloisas /Sinull >
vn laupias Isä, Cuin'
tnle tl)gös pynöisäns/!
Armonsa hän stmlll ki-
sa/Jos
dod nöyrytta/Issnuh'!
tesander anot: Nijn
hän wthaus kyll löy»
htttä / Syndis myös
andep sanop? Kay
sinä sijt, peltamät e-
des/ ' '

Olion nytt Juma-
Taiwast /Khtos

sanottu. ain<, Han!
päästä meit wiW
watwast/ Se sana sinä
sjjdZmespaina.ÖHer'
ra aut«s meitä hädäst/
Armos anna päällem
paista. Kirwot meit
perkelen käoest/ lZuö
meidän Ilos maista/
Amen sm pääl Sa»
noin.

Lue. l<s.
ZWlttilEsuspuhm
hahin auri:Nkas per-
he» Isänd oli/Jo llo-
sois 01l Cartanon hal-
dia / määrin waldia/
Sesijs nyn candesin
tuli/ Ett HErrans
omaolttuhlan.Eutng

cuullan/Sinust näin!
Sanot se HErra: T«
lucu smun halli»!-
xestas / 'Cohdasm/Tästedes hallita elsaa.

C«sc Huonen HM«
taan cuult/ Much«tuli/ Idzelläns chllil
jalausul:HErramck
wiran dttäpois/Lo!»
wa en wois. Hapii

, terjäyrest joutu. Tel»
dän kyllä mitan H
tetn:Corjaten/,Hl«>
nesottawadsiltmU,

,Catck HErräns mI.
jgolisedcudzuc/ M
puhui: Paliot HN>
ran 7 welcä on »>

l nun ?

! S«'sanol:SataW'
> nyrt/OljuMri/KD

! hänenkirjans ottt/sm
»>ian kirjoit lvhskW»
>Stttlolsel hän s«
cohta:Mitäsun we>!«
munHErranonNi»
tahdon. Sanoi: L»>

, ta punda Nlsui. H«»
' sanoi: Kirkas mch
datoltaKirjoitta/cch
)efan kymmeno M
wisust.

° Tätä tväia huo«
haldtatstn/riittlHO
ranijn/ Ett w>B
eteensä cadzel. Dlsussanoit 'Mailm««
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lavscl/ Wysamad lie-
wat. Menoisans cuin z
walkeun lapset/lost i
Mstus caickij meic>
näit näin mana/Täl.
sonol/ Tehkät ystäwit >
Elinaicä/wääräst t«-5
warast/cosi jäll tar-.
witals: ColMais / t
TeitiMcalcklsinMa-l
join. - l
Tall puhel hän opet-

l« näin: Etl caickin 5
ain/TiwiMjaahneutc
wältam/ Tarpes au- h
wm waiwast sijt wa- <

rost ja Tawarast/i
Cuin meidän tykö-j
nam löytän. Näin c
mallman edes tunnu» e
stam/ Vscostam/ Ett f
«utuden lapset olem: l!
Sill laupiuntyö/mei- a
st näyttä sen/ett lE°suxen/VscostAutuaxiktulem. j!

Luc. 16.
W>Eelsatcam nytto
Mlßtckast miehesi/Cuin waatet hänens rcaunist/Eltmyösylön»
Herculiscst/ Nyn ettZ
M moni cauhist. <a-
Msterjajamtespart.
l<!/leipä haneld ket
mantuli /Haawoist n

)<> Paiseista
mmonda paha muli.«Hansy°dänfes/u,u«^

rmpyytt/lotcputoi»
sitPöydän ala. Tah-
toi myös mieleläns
tyty/ Sen caltaiftn
HerckunjaPalan.Coi
rat sijn osotit haluns/
Nuolit puhtnx hänen
Haawans/Rtcas köy»
häld sästlealuns/ 11.
mott nijn pahat ta»
wans.
Cuoltwtlmeinsefoy,

häMies/ja wtetinEn»
gelilo Taiwas/ Abra<
haiuin Helmaslewon
löys/ Silloin loput
hänen walwans. Sen
Mcn myös NicaS
ciioli/Rimmis handin
eormstHaman/Sielu
pijnan jawaiwan tu«
li/ EipRaha mitätän
auttan.
öllesans pijnas/ja

kiwns/ Silmänsä no<
sttyläs/ Soi nahd»Abrahamin stwus/ia-
z«uxen tstuwan llos/'
Nijn huuti hänb)ll
surkiast l O Abrahamratas Isä/ Armadpäällen mur hutkiast/M MKipun lisä.lazarustögöntlähe»
ta/Handa minä suu»cest caipan/Käst ha.
nen,pijnani wähetä/Ia kewlttä minun wai
van:wete hän sormes
astacon/lähoyttäkön.

siel.
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M kielen/Täsältetcs/
culn palama on/ Ei
käy jälken yhdengän
Mielen:
Muist Poican misä

Ilos/ Olit sinä mail°
mas wielä/ Wijna ja
Mettä joit Pidois.
Makiat Hercuut söit
säsieM iazarw par-
ca sitä wastan/ karsi
nälkä ja ktpuu. Gil!
lllöasaanytt maista/
Mutt sinull bn It>
tn jaKitu,,,,-

. Suurjohaömbiivah
wistett/Nletdän ja tei-
dän waihell / Tie on
iäallwMI ntzn ahdi-
stet/ Ettet yritän tule
MM Sijs rucoflen
ininä, »sano hän/) Mi,'
nulonwljsiweljeElos/
Pane iazarus heitä
käskemän / Paran-
daman' paha me-!
nons. !

O poican sanon sen,
puolesi/ Ei taida ft«

olla. Euulcan,
ProplMitjaMosest/,
Nljn tohtiwat Autu-
or tulla. Oracas Isä

nij-,
hin tydy wiela / lähet
Cuolluit ja Saarna- j
man/ Nyn palawat l
oikiallen ttellen. <

WastaisAbrä.samal!<httkeNlEAtheMosest^

'woicunlla/Prophetai,,
oppij myös tätke/Cuin
soisheitAuluartuU
Ey vsco he myös A
näns/ Jos,cuolliH
ylös nostan / Saruo»
taisin heidän nMnäns/ Ey cuitenMottaisi wastan.
Cadzosculnglumck

Köyhä jaon-
ncttut ylön / Pyytä
hand pästä waiwnst»/
lasaattatatwä Ilon.
Naista me sentähden
opptcäm/Waiwasihol
homan.lina/ Eik D
tain W sortaman/
Nijn Jumal meil«<
mons laina;
HlfännytyrikeaMl

co/Ett Micas heitetD
pojes,SillrickOllssu!!«
riiahjaon. Eisitälote
tatolmes.Miitrsitara
Mttukylt laitta/Cost
määrin käytetän s«<!<
tu/Cikwaiwisttahl>M
autta/ Cuin näljäs
maahan c<mu.

M. 2.
zWöntAwiostasi!)»

Cuin on
juur häijy tapa. PO
hingheit siehen
ta/Pytkäm hänest
olla wapa. ChriMsencuitenglnwahnß

l«h'



ichMja ihmell cau-
niftt / Nijn cum Jo-
hannes sano:
Caanas Galilean

Moacunnas/Häätö»
lit colmancll pätwäll/
Mi cudzutin Maria
Muinen cans. Sille
Pido«en Köyhäll.Chr!
sius ynä Apostoltt/I-
loisans sinne myöslu-
lit/ Nahwistaman Ä-

Wynan puutteis Äi-
ti'sanoi :Poican/wlj-
n»tatz puutu Wasials
lEsus: Sinä Wal-
mo/ Nytt tahdon
minä sinun suuttu/
Eik ole minun aican
tullut/ Eng tahdonh-an sano sinull/ Mitä
minä tehdä tahdon.
Ei cuitmgan sijta

Sanasi / hämmästyn
haneaittns/waanpal-
tvelioil sanoiwahwast:PilMc hänen Kä-
styns. Stzn oltpand
lvesi Cruusi/Juuttain
tawan jällen Luu-
si / Ne hän täfi we-
dell täyttä.

Cohta se luopui
luonostans / Cutn
ennen oli weten. Chri-
stussen wiedä lohda-si<"'s/ Käst edestä»wän eteen. Cosca hän«l> mistqn wynan /

Cudzui Man tygöns
pian/. Ia sanoi talla
tawall:

, Eukin ensin eöesiuop»/
Pidsisans parhan wii'

' nan/la.silte cuin wa-
l ki juopu/Huonommat
pane sian. Hywän si'
nä kätkit tähän asi/I»'
Wierail annoit huono-
inasi/ Ongo se oikein
tehty ?

Sentähdench yritän
mahda / Awtosteskn
laitta. Se on solmu
luajawahwa/lotaeij
psästettä laitta/Alkän
sitäpeljätkö kegän/mut
ilon, cans siehenmin-
gan/lotc et taida mu<
toin elää.

JosMu puutos tu-
le pääll/ja jotakintar-
wttan Talois: Sen
Christns omalla wäell/
Anda täyttä jalosi:
Christus tarpet par-
hain näke/Hänweden
wtznarwleltekc/Mur-

Me rucotlem sinuaChriste/ Pysy aina
cansam talos. Nljn
meill hywyttkulla pij-,
siä/ Sekä Arcus et-
tä Salwos. Piru
Taloista carcota/ cui»
loudzellans meit tar-

l coitta/ Nyu we sinuaainsskijtäm.
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N.c. Gumn tygös HEk
ra Cbnsie huudan.

ÄMäin suuresi lu-!
armahtan.

on/ Mailmät
listans ilftat/ Ett rae
ka» Poicnns andanut <
on/ Ihmltex Ihmi-. 1
sten pilcax/ Öriaxa- <
la surkian surman:
Sywäst synnin eado-
turest/ belwetin tustt
cast / Mailmat vlwos <
auttaman/ Nyn au-
tuax elämähän vs-!
cost.
Keng arwat Armon!

«warutca / Täs tai-»
dons tarckaull laine? >
Eij ole yhtäkän wis- >
sautta ) Cuin kasit-
täne tämän taick ma-
ne. Eip andan Jumal f
Poicans mailman/
Ett cahoottamanma-'
ilmac / Waan wa-l>
pWaman / Hän ma
roi synnit mailman / >l
Joi uimalan wihano
malsan. !>

Meit Jumal armoste,
Autuarautta/paidzo-y
IV. Eatechismus

Jumalan tpmm
ne lii
Kä m

owat/u
Cuin Jumala

man ciwun a»si«.
' Christien lunasture»
.eamta/ Cuin lain «l»jedestäm annoi/ Chrj.
stuscaMauMzAU'>tuuden / long vscoll
omax. otam/ Ilman
ansiotam/Culnturm
paal ohristuxen/Sill
armost Autuus on om

Cuin ey Vsco/j»
suomittu on/EHtoi

da hän Autuax tulla?
Ettet pääll InmalanPoM Vscon/HMhänen ansions ollen,
Cauhia eädotus Mseura/Eik
oa aittta/ Synnill
wapautta/losiChn-
stus apu on aino/Vsc»
wust osaltsex saatto.
Sen Chri,lusit>ze°>

petta/ Ettl,ätlenck>
„ai> saane/Cuin»s>

«-os lopetta/Taäl tun-
nusta Christue lainne,,
Sen Christus tunnu»
lca lulduans Isäns e-

seratwa/eudzupcaicke-
in cuuloen/ Ilon tjat
i>andTnwan.'

liri tehty.
nenen Knssyt.^
ian tahdon metll t»<><
wat / lotc hän M«
!>xen lnul an»oi/I»ZinamMnorllemeill
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l»nnoi/Kyne eleison, e
Minä olen sinun h

HERrras Jumalasi
M muitpidäturwa.s

, M / minun päälest
! »fto wchwnsta / mi-r
,' nua myös Sydämesi t
«casta/Kyr. c
OiliunHErraslu«t

malasNm»e/ Pidä»
- mn» suuren ihmcn /

Oä turhan lausu st° l,
tä/MUItM/ ltt-t
coileja M/K. t
Mulli lepopäiwäpy-i

hi«ä.Ett'orias «ah',
d«ts lewätä. Sinun
lyas silloin ylön an» l
na / Ia Jumalalli
palwtlus canna/K.,, .

Isas ja äitts cun-«
Ma/ Heild ltztosa-i
ln pydäwoitta/Ntjn
tyis Maan päällä me,
«esty/ Ia itäs sinul-le pitkästy/Kyr!
M sinä ketän Cuo-

lt»l lyi/Kädell/ Asell/Wihall/jaTyöll.Hck
pois Wtha ja ylpeys/
Pidä catctein Cansa
ystciwys / Kyr.
AiviostMyn pyhä si-

de/ Sinä wahwanai'NM/ Tydy sinun
omn' puolisas / öle
puhdas tns ja puyei-
ste/Kyr.
Sinun welies lalu
j« rahaa/Hlä charast/

eli temma sala / M,
händ coscanjuonlttel/
Mutt pydälhänd ai»«
suositet/ Kyb. '
Häwärätodisioftfa,

no / ala myös cosccm
waärin.wanno/ Rcj«
cnsta aina totutta/wal
hest sinuas pols luo,
wtita/K.HIH sinun iahimäises
huonetta/ Eli emän,
dat z>yda himoita/mi-
tahänen ombi omans/
3Wn sinun tulco huo,
wns/ Kyr.

Suo hänen taicki ne
Hywäl/Euin sinä myös
idzelles pyoät / Se o»
HErran lastu jalaki/
Johonhän meitwah»
wGwaan/K.

Naita nytt KästMtäyttämän / ja elon»
nijoen jälkm
män/ Pyhä Hengt
meit aulcacsn / Ia
w»ima siehen lainat-
lön/Kyr.

>äMERm JumalNlHasua Taiwäs /

'hän tahtonstlettawäx
'fanol/Meillcuinmaä

> pääl eläm waiwas/jn
l Kymmene lastyä an-
>doi.

Sanoi: M pld»
lmuitjumalit/alaapuu
/'täijäheilda/minäolen



448. CathechlfnM
smun ainoa lumlas/ >
Tygön turwa/ racast!
minua/pelkä.

Hlä laus turhnn Iu
malaCMme/ Hlästll
sadatte!/wäärinwan-
no / Sitä auxhuuda/
ktztä/ pidä ihmey/jos
tuscat tahtonet wältä,

Muista pyhittä iepp-
pZiwas/lumalallpal-
tvelus edescayna/Hä-
nm sanans cuuse /

Orckos käylvös/muyd
Ascaret täs ylön anna.
Wanbembitas Cun-,

nias pidä/W ylönca-!
dzo nNta/Mn nautit
saad ikää pitkä/Mene-,
st,)t myös h^)wil,Dä.,

iähimaistäs ala ta-'
pa/Hläwaha/sorra/j
alaspaina/Näisthänd,
wastan ole wapa /

Händ racast/ holho/
aut aina,
Carta huorutjariet-'

lait tapoi / ole l
haureuden Hallus/Ra-!
lssst puolisotas'Awio/>
ole pHdas Puheis /!
Tois/ Haluis. ,Hlä warast/ petä/lvi >
«ltel/ ryöwä. En loi-lsen omast tyyni/ Waä
wirastas waknul py-<
dä / Cuins sijt saad >
siehen sitt tydy. iM wäanu tooistl
lähtmäist wastan/A°!

la walhettel/panette!/ 1
hawKis/Totutt/oikillt
pvdaracafta/iähWl-
sestäsainpichllhynH,
Hlä pyda lahlmmi-ses hMnet / Hä«»

maatanssaamans / Hlä se<>so perätf wickallju,-
ncll / Salli ne hän en
01l omas huomas. '
Hämn emcmdätäns

älä himot / Häm
Pechettäns /

tosin/Hlä suo heitä y
göskimmot/ suocoils
hänell/cuinidzessMNamätlästyttaml
idzJumal/ laff«,
m.idän nyt täyttä,!)
Jumalawus jaams !
suomat/Ann meldi» ,
njjs am elom länM ,

ZMEcuintahMlastit olla/ W <

Nimen cansa myii
,

Cuolla/ Hqnen ck <
käsiyt tietä/ I««<5 hmeit coscon weitä.B
Jumalanftnnilllch Zoitettln/StnainW»'

reltvast2otet?in/E<« >i
hurstä Mosexe «M <!

Muista käskyn «l«» <«
pitä/Spi myis s» l
raman nytä/G»» „,

idze HERra I»
Cuin lalncans el ff ,„

wak Pidä minuaK ,e<
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malas edest/Ia vsto
päallen sydämesi/Wie
rnit Jumaloit myös

, waldä.
Minun Nimen cun-

Ds pidä / Kijtä ja
, ylistä sitä? Jos sen

saujut coscan turhan /

Heitän pääles, wihan
julman. Sitä myös
lasin sinuld pydnisl /

liitas lcpopäiwän pi-
hisit/la, töMspY'
lMstt.'

! Nanhcmmild älä
cunniat kielä/
caumn ja hywinsaat!
elä. M myös lähi-,!
mistäs tapa. öle huo-l
rulest aina wava. Ä- <jämmst/äläwäärini
Mst:M lählmai'!s« huonet omisi) Eli!M onHänenomans <MmätHEßrankä-lsiyt oivat / lotc lu->nolan tahdon meil(
tulvat/ Hlä nljt wi-1
haell pM Stllettl

°n caunis oppi. iVscol! colm MnM'
Mmäiset päätetän/<

Jumal c
loinap. ,- ''
Mä pitä/ Sydä-s

>«e»vaina/ Siehen t«M metllen laina/aula>"ps ett me kajkyis y'Ms/lammsahy-!'

lwisF menois/ Tasasurkindes nyn cläi,im/
!Ett wijmetn Taiwa-
jen wiehäisin/Christll-ren Poicas cqutta,

stos.
AM E vstom yhden

pääll/
Maon laupias I-
M/ E»i,n suurellwoi-mal ja wäell / MM
inhioj nnda ja lisä/Hän on Taiwan ja
Maan luonut/ Caick
hywät myös Mall-
man suonut / Hänmeist murhe» ai-
na pitä/ En me mah
da epäillä sitä/ Hän
meitä tahco rawlta /

Ia myös caifty tari-
ta/Mitä me mahdam
tarwita,

Me vscom ICsuxen
Christuxen pääl/ Ju-
malan Pojan mei-
dän HErran/ locaon Woimolla jaTyöl/
Isäns wertaine» mo-
nin kerran/ Hän sittSikis pyhäss Hen-
gest/ Syndyj myös
Mariasi Neidzest/Ri-
stin paalien Cuoletet-
tln/ Haudattin nyn
astui Hclwettin/Nousylös omal woimal/
Istu Isäns

Sleld



Steld tahto tulla duo»
mioll.

Me vscom pyhän
Hengenpaäll/ Phden
pyhän Seuracunnan.
Johon Saarnalla ja
iiastel/Cootanmonda
maacunda. Ipsacaick
synuio anneta» andcx/Päästetä» myös tain
lanocst. Ny» me wij-
mein l)Iös nousem/
<2>aam myös nähdä
toinen toistm/ Sitt
ljancaickisen elämän/
Pitä Chiisiityv peri-
män/Ia nijn Mai-
los pysymän/ Amen.

W.c. Q Iksu euings
«l« piinattu,.

cuin tahtoa»-
ollä/ Hän

tunnustacan vsconZ/
Ei st muutoin taida
tulla/loseilumal an-
na tundons. Isä ja
Poicatutapydä/Hä
myös vnhöt Henge
p,)hä/Nämätcolm on

Jumal." Minä stjsvsconlsanpääll Ia hänes ri-
puu kijni / Hän onsnur woimal ja wäell/
Hänell o» catckwal-
dian Mmi/ Taiwan
ja maan on hän luo-
nut / Caicklle tarpet
myös suonut/ Et hän
meitylönanna.

' Ninä Myös M
lEsuxen päall/Lch

, onChttstus IsKch^
>l,a> Hän ombi mei'

. oän 'HErran M/
iwäkewakyllä ja n>o<.
lpa> Hänssttsikispy-
hast Hengest/ Syxtzl
Maariastpuhtastnck

>;est/ Jumal ja nn«
nytt ombi.
Karsti M catlem

ipljnan/ Ristin D
t cuoletettin / PoM
hautan «aunln sim/

, Cohtalasastmhel»
tin.Taäll muoto p»«ss
meitcuolemast/Estcb
dotuxe tulemasi/?!»!»
piru nytt woims w
dott.
Nous jällens Ä

, manell paiwäll/ Ln»>
Olemasi omall »Ä

, Astui sitt Taimft
-ylhäll/Istulsäns»
,kialkädell.SieldO'
tta» hän tulewN/
lEläwätjacuollet!»
, midzeman/ Sen
man sai hän JM

> Minä myös O'
-Hengen pääll/W
tttrm nimiltä M
- käy/VhderlowM
i hywär/ Hän st»«
-pacanad cocopi/ ?

t Seuracunba HB?
icuinonntzden»
joucko.



SiM sitt ander an-',

nelmi/synnit ja wää-,
«c legot/ Rmmtt
cuopastylös nostetan/j

Kasaamat toiltt mc-!
n«.
elämän/Mähurscad!
hcltänswetämän/3ai-i
wahan waldäcundan '
Tämä on nyt minun j

vscon/ Sen tunnustan >
tiedos wahwas/ Ju-
mal hänen perustoxens l
o»/ Sill se on hänen,
lahMs/ Ett me täsä,
»sc°spysysim/Ia Ju-
malan perän kysyisim/
Auta minua pyhä
Hengi.

meidän yl<
Hall T«iw«j

Mö vscom paäll

Wncaifwaldiä/ caic-
Ku, luojan/ Taiwan/
maan/nijs cmck ole-
""/sten / näkymättö-
Wm / näkywäisten /
Cu!n luodut holho/Mze/Meitracasta
l«rawidze.Me vstom pääl yhden
bErran/ lEsuxenhumalan ainoanPo-M/Isästyancaickisest
lyndyneen/ On lu°""last Ilimala toti-
en/ M,s cans yfi

long< cautt
l,aick luodut tehdyt on.

loca meidän Ihmi«
sten lahden/ Ia mei-
dän autuuden tähden/Tänn alas astut Tai»
wasta/ Ott miehuden
,neidzest Mariasta /

!'p>)hän Hengen wäel!stki,si/ Tulttaydcx IH.
mistri.

Jumala ja mies U
Christuson/cuin ede«
stämAWm nautit on/
euollPilaturenwallan
all/Maxol meidän sy«
dtmsillluolemall/wa«
pahtimeitPirun wal.
last/Cadoturest/cuo»
leman cuopast.

Hän coht cuoltuans
haudattin/ nljn astui
alas helwetin/ Hcl-
wetin wallan hajotti/
'Pirun woiman pois
cadotti/Ettetmeltwa-
singoitta saa/cuin o<
lcm Christuren omat.

Cuolluist nouscol»
'mandenpäiwän/Py-

' hän kirjoiturcn perän.
> Sit suren woitoncu»
nianc<lns/Hän ylös

> astui taiwasi/jstujsan
> oiki<lll/Kädcll/WaM-
ze caick omall wäell.l lällens tulewa
-duomidzeman/ Suu-
ren Cunnian canS

woiman caicki/
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4f? Catechtfmus
Cuölluit ett eläwitä/
Vscottomatpinan hei-
tä/Meitvscomaistty-,

köns otta/ Ilon iha-
nan meil tuotta.

gen pyhäni HtzrrW
wirgottajanlumalan/
Isäsi Pojast vlwos
käymän. V«n yhdes
lZunnioitettawan.Hän
puhui Prgpetain caut-
ta/Meitlumalstap-
six auta.

Me vstomMailmas
oletpan. Vhden pyhän
Seuracunnan/ Cutn
onvstowaistenjoucfo/
Sanal Säcrawentil
coottu/ Sijn Christus
päa on ja palwellan/
long jasenix meilän
tunnustam.
Vstom synnit, andex

armosi/ Jumal an-
daPoicans ansiosi/
long werell olem oste-
futt/Hänen pyhänNi-
mcens casietut/ Näin
lapsir tulcmlumalall/
Se tapaht» vscoll ai-
noall.

Vstom ja odomm
wilM/Cuoluittenylös
nousemtst/wimeispät-
wän tapahtuman /

Meit ijälsen elämän
läywän/Iloon jarie-
muun lackamat/ long
lumallmcill suo lop>!
pumat.

lsä meidän»
meidän y!hal>

- WfTi!i!vns/Me köy>
hatcuinolcmpaiwW

/Tulemma sulda r„-
«coileman/ Ia caickij

>l« HErra meidän ru°

l couxem/ öta MMs
»wastanhuocauM».
- Amiaiuaßimespy-
- Hitettä/Ia sanas puh>
tast opetetta. Aut cll»

! me määrät opeturet/
> waltäisim/ja myös er<
> hctyxet/ Sinun opists

' pysyisim/ fiimst myie
hywin.puhuisim.
iähestycön»valdtieun<

das/enätyrtulconstu»
racundas/Ann mrM
siehentäällq tull/ I«
silte tzancaickistst o»/
Pyhä Hengi, meit su°>
jelcon/Ia pirun wol-
lastwarjelcon.
Sun tahtos olt°»

lnijnmaasa/Eninstta-
pahtu Taiwasa. M
että me sinua cuulisim/
Ia tustis nöyrät A
sim/Mitameisonpck
ha sisuu/ Sen jini
HErra poisriisu.
AnmeilMapäiwal-

nen leipä/ Ia eaiti
tarpell lahjoit
Tee tfäwcir cuin meil-
lä on/ Ia sinä meil-

le»



Wirsixi tehdyi. 4;?
tenolet suon/ Caitest
rtjdast ja sodasta/ 0
HErra mettä pelasta.
Meidän ricorew ja

ivlom / Ann andexl
Mra pian/ Ntjn
lumme tahdoM mie°
lestam/ Vnholta mei-
dinwihamiestem/Hei-
dännuhtensjawääry-
dms/ Costas HCrra
lmlt nöyrytät.
M meit johdatkiu-

sni,,«n/e!tm>)ös synnin
horMxen/lohonmeit
tiusoM weta / Cuin
tahto meit alat pelta.
Handäwastanselfoal-nn/Slsämeill w«i-
-m« laina.
CMst pahasi ja ha.täjta/ O HErra meit
«lm paasia/ Sekä
M terwen olle-,
sm/ Ett taudis
w)ss eoullesam/Kta
silloin sielu huomas/Ann hänen tulla si°nunsujas.
Mden päälle cuinweanom / HErm me

nyt Amen sanon,/Ia
l>fto>n wahwasta stnpml/E» sanetahdotand, meil/Sill sinäm andias/ Jumalalalmwaldias.
MHErra Jumal'lsä/'
«»!!VNNMgNjuojss/jg>

mitä ombi uW/Köy-
hiä lapsias laupiudes
cautta/Cuutejaauta.
Me sinua rucotlem/

tahdotsit armos <m<
da/ eaikille Eanssoill/
cuinmaanpljritanda/
Sinun pyhäNimes/
pyhittä Ia M/Ia
eunniöitta.

> Tttlcon Myös tabes
aina watdMindas/Iameitätaluk siuun sera-il cundas/ Hallidze mei-
täaina pyhällHengel/
aja pois Perket.

Engelin jautko Tai-
was/ mleles täyttä/
Nijnanameidän maa<
saelomkäyttä/Tustis
jawaiwois aina nöy-

rän olla/M sinua culla»
Rawidze Herra jöca-,

pmwäperhe's/Ia mei-
dänruumin laina hä-
nen werhons/ Suo
meillerauha/rhdat my
öspoisotaeiamastta.
Ricored suured cuin

tulewatcander/nesinä
HErra anna meille»
ander/ ulin cuin me
Meidän waluomiesten
wian Vnhodam pian.
Ma ilma meitä/piru

jamyös liham/ Mo-
nehenwaaltpahutenja'
wihan/Ntjt wastan sti-
ft/ja alas paina/woi-

metll, laina.
. Caicke-



454 Catechtsmus
Caikesta sielun ja

myös tuumin waa-
rast/Ia laikest pa»
hast/ HErra meitä pc
lastjaannacosta Hen
gi ruuniisi eri/ Tai-
wahasperi.
Näitä me sinun ka-

siys jällen anom/Ia
Amen caikest sydäme-
stäm sanom/ Sillsi»
nun sanas ombiwah-
wa sangen/ Se om-
bi/ Amen.

meidän II
ylhällä

wasta / tahdot.
Hengesämieldä/Suas
aina rucoelda, Pyhi-
tet olconpyhä Nimes
ainoasta/ Cunnioitet-,
lucaickildtääldä/Tai'
was ett meild maan
pääldä. Sinun sanas
an meidän cuulla/joll
N lmespyhittä tienem/.
Jota paidz ei se mies
taida tulla/Sesiehen
meitä »vienep / Suo
se töill tunnusta jasul-
la / Nijn Ntmes py»,
hitett lienne. >
Isa an armos wal- >

dacunda meihintulla/>
Sitä wastan otta vft >
zolla/Ett iläc sijn»
fatsin, olla. Sun tah.l
tos cuin Taiwas nyn t
maas meis an >ll«/t

»Cuin wasias ö««j
'pois enolla/lamH-perätpois tulla. Am

: jocapaiwätnenleip»
«Ruumin tarpeilla
lahjoit / Rauhos m-
lutanyös aicam/ 3i«<

sodat pois hl
> Tysmpqäll siunMi
jäykän/ WahiG
meist pois waj»t.

O Isä riloxen jml
cam anderann/ W
mieles »vihoitin «im/
Eng lakat synnistA

s!ne:Ni)nculnmem)i«
nydenw

Aholan, / Heidännch
tensja syyns cohtm/'
lotca ricoid meil»
sian. Älä ann kich<
xen länget / Etei, !!<

nust pois «ri. «Mi
pahastja hadast sw
gen/ nais aina«f>l>!
keri. Näit luntWi
sinä meilandel/W
Taiwan 110 perl

MCldanlsäms»,
ö«»

meit opetti idze Ksne Christns/ C'"
meit/ omadlapsen
lem / Sinä meil >!<>

oitia Isä ainost/b
wa armolinen «lM
woid myös woip««l
tiwaldias/Saamlft,
'tad ama omias/!l»



f,OluM/walawah
no stnoisas.
«pyhitttlTlimrs olcon
«lm/Syn ainos au-
liit tulla taibani/St-
t>, ylistä armosi meil
!«m/Töill/ puhetll
pyhäsi elä mahdam /

».ildacundas lähes tul
,on Msa rauha/hur-
scoui/ tloon. Ntjn
moos cmnTaiwas tah
.vöckon/Ettsuacuu-
li<im/ estä oma tahdo.

Ann meil jocapäiwäi
ne>: ieipäm/Cans eai°
iinaised ruumin tar-
pen!. An andex meill
mc„)>m welcan/Cuin
me meidän welgolistem
«Moni:Ktusaufen älä
mcil jchdat/Ettei ylidz
womis meit wihamie-
>em/ Pahasi jacuole-
nmMltwapat/nyn
!>< aina mekyt-

Cafiesi.DERra Chrisius
Msä tahto täyttä- l»«n/In ottaman Ca-,
"tllohamld/wanhur,
wtnhnpattämän/i
Oin Caste ja puh-f
'!'»s/ Saättin ja s
M>'n vudistus/101l rwoimaltoma^l

»tehtin/ Christuxm »ve-
ren cautla.

> Sijs tiedä jaymmär
ra nyt / Mika pyhä

-East: ombi/cuinpois
l pyhki halud häijyd/ j»
l Jumalan lapsex luo-
pi. Wlsi on se / sanoI Jumala/Eicuitengan
palias wesi / Sijn o«

l,<anans cans hm»
>gi sala/c uin riettau-
det pois pese / Idzep

, Jumal mettlLasta:
i Tutkistelemme mijös
melkiäst/ Mitä Christil
xen Eastes tapaht. I«

I sä huuti Taiw.ast sel-l kiäst/ Ett se maa»
> päällä cajnht:, Tämä
> on minun racas Poi-
> can / loca minun
Mielen tietä/ Hända

eliakan/ EH
hnn teit tahdo wiet-
tä/ Seuratcat hänen
oppins.

Poicarunminscans
seisoi nähten/ Johan
nexcn tytön wedes.
Ayhkytsen muodolla
lcten/ Pyhä Hengi
tuli edes. Sijs vsco-
cam täydelisest / cosca
me castett pydäm/Etl
sijn on yximielisest/I«
sä/Poica / jaHengi>,
vyhä/ lotctchtowad
meisä asu.
Christusomä oppins

caut
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4?s Catechismus
lautta/ Tahtonsa»-r
not meil tietä. Käftl
Cansaa wäärydest aut-
ta / Ia vscoon heitä c
wetä. Anda heitänsr
ntjn castetta/lapyy-<
tämän Christuren o- r
max. Näimb autuus z
meil annetun/ Tullan l
myös Jumalan Po- <
jax / Näitä sä johda-
ta mteles. l
loca näit ei tahdo!

vsto / Hän synnisäns <
«ina pysy / Pahus ja i
luoleman pustoo/ hä- l
«en helwetln ja !
sysi. Sicldhänetsuin° >

, gan>v<woS pääs / O»!
man woimansa caut-,
ta. Et työ toimi/ eij
yritän mies/ Händä?
myös taida
ru hänenwastan otta.,

Weden silmä täsä,
neke / Cuin ruumin
puhtax saatta/ Sielun
sana tirckax teke/Py-
hän Hengen woiman

. lautta / Tällä siis ter
welisell wedell / Tau-
dit pois pyhitän sie-
lusi / Sillsconsecoi-
tettu werel!/ Cuin tiu-
tui Christuren kyliest /

olconhäne suurikytos.
Riplsieli ftnmn

päästösi.

NVHrlst«s M sa-

nans saarnana/Kbar mailman ««K»,
Ia nijoen pääll tz,i
armahta/ I«c s»wastanottatbadUl»,
Sen caut sieluiM,
wotetan/ SIMW
pimusi kirwotetaW,
danjällens Iu«>«,
armo.
Waan ihminen hlibko ja paha/ Eifti

vscoalaida/Sllltz!,'
stus töisans atn ch
wa/ Kälk npis nl'«
deranoa. Pappi fi
Christuren puolsi /

Päästä synntst M
run juonesi/ I« s<«l
coll otctan wasl»
Mitä maan Hpaastetän/Seon!»
Taiwas päästetl,s
ta lääll sidoten D!>>
tän/ Se»lhäll wfl
dott ja säästett. W
synntd taall andff«i'
netan / Sen M

l Taiwas
bä Chrlstus idze l»
Ota sijs wastanbl'

ran sana /

-pis etta saarnae.il
° ombt luja ja nW
/ Pirun mielesi os»
. gen carwas/ SN>»

suas aina l»>°.l
Se sielun aina <^

dutta/Senedel!!.
.tWmH«naa.^



Cathechismus «^f?

listst.
D3EsusLhrisiuslu-

. asmjam / Tuli
«ynnist wapah-

,am«n/Hännytcat-
fnall cuolemall/ Wa-
o l /cuin olidlado-
>,M>all.
Eten me hända VN-
z,mi>:/ Nynsaasi hän
meillcn r<ri/ Oman
»yhin ruumins leiwa-
a/ lacallinwermsä
oijnasa.
Tällärual pyytä «elt
lc'chvar/ Ia kaikest
schlitest wapax/Vst
o:?, lujasti sen päall/

käykäm tälle
'iydall.
Oe tDä sapi nytt

!!!!»M / Cuin sen vs-
co pyytä/
tttätZsa ruasombi
«n/locacuoliän edestam.
Cosc me tätä ehtollst >
lldam/Ia meidän sie-m sill,rawidzem/Ha«m pynans päälle mm
mm/ Jumalan so-
« myös Julistaa
M.

myös Chri-
tahto/ Eten me >

«tHdestahaiot:luoiilu fls jocoinen we-!

lresta/Cuin ruumin ol«
talciwästa.

Cukili idzens tasatutkican/Ia nyn tätä ruo
i caa nautidcä/jocamah
dotoin Da otto/se ca
dotuxepäällenstuotta.
Sitä tasa sinä muiste,

le/ Msen paall mi.
tanmyös epäile/E«
synnit» on sull onnet
andex/Siehen ruumis
on meill pandir.

, IdzcChristussunsyu-
mscannoi/lasentäh--
den sinull nain w«n«

Nyn totta cuin
minä elän / sun synnis
otin minä paalien.
Sen pääll sinus wah«

wasto luota/Hänen sa
nnstans ala luowu suot
ta/loco synnil ras<
cautettu on/ Selälle
pöydälle tulcon.
locosennyt oikein

tietä/Ett hän täs suure
armon löyta/Se syö»
kantästvstoswahwas/
Nyn sydän saa oli»
rauhas.
Isall euin meitä nain

rawioze/ Ia PoicanS
cautta armons taridze/
Kiitos olcon yancaic-
kisefl/Häne suuren hy-
wyoens edesi.
Wljttäkäm HCr<

lumald yl,
V halo



häld Taiwali/ Hänen,
Myös Poicans ylistä'.
läm wahwost/Ioca«
meit rumill'ja werel-,
lansä ruockt / Jolla,
hän meille autimben,
toutti/ Kyrie el. , ,

HErrasun ruumis ja
pyhä wetes/ Wabwi-,
stacon/ meit las sur«
fiäs eräs. Ölcon myös,
meidän sielund ewäZ/,
wtzna-> ja puhtas lei-,
was/Kyr.

„ „
!

tzhrtstesä ruumis e-,
desiämme annoid/ I«
sillä,elämän meille l<m
noid. Ed sinä lainud
Meillen muuta anba/
JollaMe «uistos mah-
baisimecända/ Ayr.

ra Miehen waati/ Että
päalleslsäs wtha caat!tin/Sinä sijs cuoletet.
tln/Me Isan cansa,
stwltettin/ K»r. ,

Nyt tämän hercun i
tansa meitä wahwist/lVstoll ja rackaudelt
«caunist/Ettäme sinun tpäällesvscallalsim/Inl
Christiweliemainara-
cajZaisim/ Kyr. tMmeilopyhäHen-y
gespoieota/locaoi-l,
tian tien meille osotta/ il
Että rauhssö Christi°t<
rundas/ Waelda stis ssunwaldacundas/Kyr 3

Catechlsmus
ZMEHumielen/tz
lEsurenhyw,>:/?«
waslän hamasta
alas/ Ihmlft
manhunut.
miellyi/ tännl,,!
Nechzen lohdusta
dynyt.
Ilmet lswl/ h»!

näywylh/ Opill P!
amudest/Sitt M
linjasurmattlnG
hän syndein idestA
pääsiäis,
pirun tadest.

Cuölemämems/ch
tenen«htoattl"l»s»!
ruumins ruax/i
juomaf/leiwäe
sowitti-.Meillen
ja myös juota/K
ttmas niuistop c»i!«

Salaus suun iii
«n juuri/ Vfc»<!>!l
märrettäpä. lei
muutu ruumic
suotu/ Vnna yhW
telapa:Saala st r
cawall Taiwan/?i°
mis suulla »autxtz
Taito et tiedä/»

tähdä/ VmMarrzOymmärrä : R»>
leiwss/ wert «P
Cuinga suulla »«»'

tan. Sana sa««»
3hristuS'
Vfto tietä erymät»
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Lhristas, sydän/ «tn

melld Mdan/Ei han
stnwuor wahenc/ru-
Mlllleiwäs/werellwy-
nas/ Coconans cuw-
wasak ollmc/ Murns

iion/caifcscuinon
Chrisius py-

syne.
)A<n se paha cuin sehyM/,leiwä's lvljncis

mnlemin/Suulla syö-,
pi/suullajuopi/Ruuti!,
werenmolemin.Cuo-
lerna pahal/elama hy-
väll/ Eri osa on mo-
lemill. !
Pahaonwieras/ca->

. nmoin iis/ Vsco<>
loin HErran sanoi/!
Ma parane/ainapa-
hcue/Tictm pysy syn-!
nispahom: Eynnix!
syöpi/ biioiniojc juopi/
LltH cadotuxen an-
sion.

,nelnß catonM!
sydämesi surema/M-"lcaclamäiänstahdois/i
"-llvä tqs liene/vftoa>
M,e HErran oman'
«sM sanoin/ HEr-!
rcincuoleman/ pitai»,
°m»n/ Elll synnist!
fäasnens vstyin. j
Tällä pöydcill s!)dä-

inel nöyräll/ Armol
fcriälväll astucam/ >

cudlemall o-

> nain nauticam/ Cuin
>tott naudzem/ nyi,
tott ticdkäm/ Andexisyndln, saawam.Näinlaupiast meit

! lunasti Christus/Cuc«lemallanscowall.Ttil-
wantariozep/ ruocki/
rawldzepßuumillwe,
relläns meit oimll/
Meihin hän yhdistnp/
meillen omlstup/N
wottattt meti alnno.
man.
lEsufijltet/hlistett/

Rmimillasmeicruoc-
kimasi/ wahwistawaff
wirwottamaft/Wej
lös synnist wirut .
mast: Yynn
Hengen pyhän Am.
nja nytt/ cuin
hämast.

Catechismuxm
Summa.

IMCHristltyt
den vsto sydamcs/
rohkiast tunnuliac>Meiräu oppim
män edes /

malidze meit lch)oi/
Ia ciiuten cnp
jacoi/ Catechismsen nimi.
Nljsä nyt on ensi»

mainen/ HErran
fiyd ja laki / Joita
hän mettä pitämän/

Vlj M



Jo aina layttnmcin,
walai.Rackastluma>
lat sydämesläs/

lncutnidzcslöhimäi-
sias/ NynjäWlain
läytäd.
Toinen vscom«ntö-

> ta/Ia ontännans
opoi hywää/sclumalä
wtilosottaIsan/Po-
jan/Hengenpyh. Vso-
<,o:, caulta mc anoer.
saan»/ Syndim ri-
oxcm ja wiam/Chri-

siuxenpynanlooimall.
solmas cappel tä-

säopis/TahloMto.
luta meitä/l Cliing l-
äld Taiwasta sopls/

Rucoel/ja pytä näitä/
loft hänen nlmeste-
fiF pyhäx / Ia meille
mys tulis Hywär/Sie-
lun m ruumin puo-
lesi.

Neljäs cappalcud-
Castex / Se on

hengelinen äiti/ Cuin
synnyt meit Jumalan
lapsi)'/Ia perisynnin
pois peittä. Mitä <Hsijn oled lmvan/Pidch
st wahwan ja lujan/!
Nijn Jumalmyös lij-
lons pitä. «

Wijdes nimitetä» >
ripix/Se on myös su«l
loinen oppi/locasyn-!,
nistontullu riwlx/lai,
Lasten/ lilon mFööj

>,podki/Se tästä
tuxen saap/Sill p
synnid,ondex nnl
Jos hän mmitoi,

l scop wahwast.
HErrnn ehtollise„l»,

pa/bn naista wi!>,l
' nen cappal/CusnC

> stus meU «dzenS j».
-letwanja wijnan!,,
- non all.Sill me h».!,

-vsto meiswahnHe,
°sielummyös ro».
. wahwast. .

Ett me tämän Wmahdaisim/ luM >«

'.tarcajl pitä/ Ia D'ymmärtä taidm!»»'
' Sen Men myös
täm käytta: S!ch»

! aut mcitracas IWpyhän Henges n»
lisä/Ntjn me sua H
ti kycäm.

Aattmwmet.
on nyt l!Ä!

zVedes mennyt/Z
lwaltius sian jäaß
lAuringocaswons»
Astele/Ia paistens m»
le luottele.

Sys tijtos HV«!
andacam/ Ia cm!
hänell candam/
meit synnist /a M
!rast /Mennen fl"jpaästi wahwast.

i Ani meit saattiBI<
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fmnan/plrupMlsy!,,
nis huckuman/ Mutt
HErron p»häd Enge-
lild/ Mettä ymbärins
lenvello.

Sljwilläns meitä
peittt!td/Rum<l>? hen-
gen pois estclid. Sl)s!.
händi aina kljttäkäm/
lasyociimstyMläm!,
HErraan wiel nytkin >

nelb huutacan / Että
hän tänäpan ketkis >/ i
Meitä caickis tois ja
redkis. ,

Warielis/tuscast ja>
w«iwasi/!y!mistiail°,
liäst tawast/Ettäme,!
hänen kelpaisim/ Ia
Puen mieleus noudai,
M. ,
Hänen möys halduns,
jahuomans/öutinan- >
docon hänen omans/!
Numons/lapsensa
hengcnsä / Carjans/
lttonsjapcrhensä.

! Ki)tos sije olcon I«lsille/lacimma suuli
Pojalle pyhall Henget

ise olcon myös/ Cuin
imeit wahwista cajkes
Ms.

V.e.Tuleluialoh-duttoia.

Mö hirmuinen nytt
Mämmästp!/ Ett
»nringarmas lähestyi/^

,Sijs kiitos HErrall
sanocam/Tarpel my-
ös hqneld anocam /

Hänen alans meitäm,
wannocam.
Kijtos jarucous nöy-

rä/Cuinsullanda he»
!giköyhä/On simil kel
pawävhri/ Sillsano-
cam »uahwast juuri
Sekä pieni että suu»
ril

O HErra laickiwal-
dia? Isä hywä lau-
pias/ Sä tänä yö»
meit auttelld/ Engelis
:autt mett wartelid/
.Cosc pirud päällem
carkelid.

Seuedestsä mcild
ylötän/ Ia sydämest
cowan tljtttän. Cua
wiel nytkin pyydän»
palwell / Setä kesäll
tttä talwell Emb me
muutoin pysy tallell.

MerucoilemPoicas
caucta / Tnnäpäiwän
sä meitä auta / Pirun
juoned pois hajota/
Luin pyytä mejtä ca-
ootta/lasyndin ain»
majoitta.

Ole HErra meidän
wartiam/ Tukemlil-
pcm ja halolam/Joh-
dat meit Mal relkel/

'Hlä harhal tiell mei!
'lwedkell/ Mutt sijscis
lala aina kätteli.'Vlij su»



Sun haldus annam
me Hengem/Halum/
puhem/työm japerhe/
Tee sä cansam mteles
Mm/Ei sielu stttcuo-
le näliän/entz memyös
tttäkän pelka.
Pyhä Hengi meill lä

Heta/Idze myös tygöm
ftas wedätä/Hywys
«nn meisä enäcä/Ia
pahus aina wahelä /
RijM myös pois sä-
«dla.

sua Isä
Etts tä-

na yön mua suojeli?/
Sild häyyld hingeld
rumald/ I<» muistmyös waroist warje-
lid. Wielrucoelen sua

syndin ja ricoxen.NsinäHEßramuahyl-
jä/Sens oleominul!
luwan. Täll ti<«!
tygos culjen/Rm»!!
len sua aux huudU
Toiwo minull

latna/Cuin mua tuk
wahwasta. Ann rock,»
des p!'syy ainä/Cm>
kij Ehristttyit wastA,,
Ett hylvää maWtehdä/ Mmun wih«>
listengin/NtzneläcA
lel» nähdä/ Cuinj!-
null telpais cultenW

Sanas anna m»
tunnusta. Tain mO
man edes caw«lw
Cautttpällan/wM

lid. Wielrucoelen sua tuscan/ Catoman»!
nöyräsi/ Mua läsnä nian/ tawaran/ M
tänäpän oltyo/minust an eroit mua simWmuurhe pidä köyhäsi/ Elk sanas totudch
Awullas mua aina
holho.'Etenexyisoiklast tie-
stä /Tahtosjälken an.
na ain elä. lihan ha,
luo poisestä/Etei lveis
wärall tiellä. Wariell
Mua Jumal ja estä /

Pirun paulastpahast/
hänen petoristans pää
M/ Joit etten wirittä
wahwast.
öikiavscomulllaina/

Poicas pääll Christu-
fe«. longs tähden an
»Nann aina. Mun

Mun heikuttanHl
muistos/wahwistm»
henges wacuudes.,
Ann mun taai f»i>

wa mieltä/ Etten»
hoitais sua mis»»i
Mutta cunntareslM
tä/ Siehen
nUll listi. Sun HM
ra haldus annoM
Mun hengen/ !>«<»<«.
ruumin /Perhen/<«7
lun/caick saman/caidzewarielwamW

, KtjtttolelEsuM'
, ste / Edest lunast"!»"
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Wirret.
fyos, Meitrawidzetiai Mywistap/ Ruumil-
las ja werelläs myös.
Sulllsäkijtosolcpn/
Armollas läsnä ole
wMlseld/°Cosccuo-

slema» caut pois cul-
llen/Coriailohonyai-

seld. ' '

näemme sen
! päiwän/
Alas Talwast paista-
wan päällem / 101lJumal! walaise joca-,
päiwa/ Mcit ilorem/!mpexem täällä. Ole,
MettHErrahywydes!
tähden/longsjocapäi,
wa meill suod nähdä.,

Sonas walkiullwa-
Inise meitä / meidän
Pimiä sydämen sill
M,tä: Ettem coscam

synnin tieta/Aä l
kästys jälken meitäm <
AM.Waarad/wa-!
.hingob/tuscadainiva-!
»tel/ Cmn «itä meill
»llatarlon.
W Wartell meitä Enae
Ms cautta/Paästcärl
Mrlst pirun julman.>
Poicas pyhän werfn >Gm aum / long<
ldzem welill panem jasmruman / 101 l tie-,
>«m jynnistam pois l»estyx japirun mallan <
xld Mnyx. ' z

46;
» Ei pälwa nyn pit«

° ka/ettei yö peräs /

. Nyn elämät cuoleM
Monimnen

?ehtoton tuonen eräs/
- Euin huomenelb ter-
wen nosia juota /

Hetki luoteman tietä-
matoin '/ 3e»lv«nät
nyn päilvin cuin öin.

Autuas ajn/ öitt
päiwin muistane/Ty-
göns nendäwän cuo-
leman hetken / Ai»
idzens HErran
dun andäne / ruocou-
rill hänen fasiyns M
kein. Aut Jumalpel-
gosas eläisim / Poi«
cas bscos tääld erjäi«
sim.

tLhtHwirret.
säädy»

zWperestä/Ehto j<i
yo nyt lähestyi Päl-
wa on nytt poisculu»
nut / Ptjmeys pallen
jouttunut.
Mäm mefijsvnhot-

t«co/muttkrjtosHEr
rall andacam/cuin ta»
näpä mett suojeli/I«
calkestwaarastwarjeli.
Sitä myös hänelh.

pyNtäkaM/etthänoliS
meidän tykönäm/Et-
tet piru meit surmiasi/jatänäyonämulhaifi.

V iitz SinH



Sinä sijs laupias I-
sä / Gun annos metl
aina lisä/Hallidje meit
tänä cdton/ Ann rau-
has myös tulla kehton.
Siellä sitt lcwosa ol-

la/ Ia pahus meistä
pois cuolla/Ett sydän
sinus walwolsi / Ia
ruumis terwen nou-
sisi. '

Mtos siis olcon I.sälle/ Ia cunnia suu-
ri Pojallen/ Pyhäll
Hengel st olconmyös/
loca meit autta lai-
kes työs.

Olilistc ciu! lux.
MDHriste paiste f.-r-
--»Ncas päiwä/IaIsas walfeutttäynä/sa
yön pimeyden hajo-
tad/Ia mallman pai-,
stellahjoitad.
Sinun Chrisie me'

turmamme/ Sinua?myös aueem huudan,,
me/ Tänä yönä meit,
suojelle: Ia caikest,
waarast warjelle. ,
Ettei vni meit vpo-!

tais / Eik wiholinen imyös woitais/Viili-
hän, meica petäisi/jai
sinuu wihaas wetaisi. >Silmäd ne unen ot- l
tacon/ Sydän finusa'
walwocon/Alä lapsi-las vois heittele/Waan

vphälltadelläs p/jiilll,
! Haljpo HErraM

5 sän yledzem / Woin,,
- inicht myös hillidG

. näp yrin meilä!»«,

lpuhhastid.
, p bErra sitä ch„,
>le/ Ett piru meitl^
to »vietellä /W
cuin sielut wallidzch/Mejtä sijs aina Olidze.
Sen Isa caickinck

dms/ Ia PoicHH,
wyten aldias/ Mck
suo/ laina/ja «M
P> hän Hengen M
m«n cautta.

Wlelä tylsin.

pysy edesas/ SäA
latsed yöll ja pam!!/
Annad meit rauW
kaydell. '

O HErra meitä M>
tele/ Ia tänä yi»!
»varjele / Ann lt«i>
sinun rouhusas / 3l<
köm pois carcot Dnas.
Silinäd vnen D

ottacon/ Sydän <i'nusa walwocon/E»»
kätes meitä pcttätini
Pahutt tiMn f«i!
heittäkön.

MerucoilesuaHb
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taChrist/ Kirwoitt
meitä pirun juonisi/

! Hai, tahto meit si°
! mun suutujta/ Sie-
lun murhat ja hucuta.
Me olem sun oma

, prrhes/ Sen tunnu»
sta pyhä weres/ Ion»
«as edestam wuodatid/
Ia ntzn tygös meit
johdatid.
' Kaste sun pyhä En-
gelis/ Ctt hän meit
siMllläns peittelis/ta-
na yönä meist waa-
rln ottais / Syötän
myös corpen larco«
tois.
Nyn läyfam me nyt

lepamän/ Ett Engel
«n me-bän tnkönam/
Uamtetän myös pel
M/ Mutt HEr-
rald rauha kerjapfäm.
Me annam meitäm

sinun huomas / j)ta
meitä sinun suaM/
Nyn meidän käypi
l>ill hylvin / Eng nu.
cu pahuten sywfn. >

'ÄZculte/Yö syn-
liH silln M.
lan olcon Mi / Ktj-l
los cunnianät.
meit tänäpan tätkj/'
Ettei meill pahoin!
lain/ rucoilcam wielä!
«ytkin/ :/: ArmonS l
sois edes päin. >

Wlrret 465
a Tämän mailman me
/no/Oncaikilcatowat.
° nen/Ainoastans HE»
- ran arms / On jäl
.

pysywäinen /

,lan ldzent turwnn/ cj
. hän n»ua ylönann/
» Eikä myös laste tur«
/han/-/: Waick mallf
t mas wihatan.

Sun haldus idzcni
- annan / Tall surnall
t eloll/Ihminen wer-
° rax pannan / Ratk
-cuckalsen kedoll/Cum

l huomeneldain warha«
ln/Caunist kyllcucoi-
ji,)/'Ehton sitt ranle

!turhay/:/: Culn hei»
nä lacäsiu.
Andex ann raeas

HERra/ Syndin j«
rttoxen/ Joita tein-
monin kerran / Suld
armo rucoilen/ Josfinä sijs tahdot soi»
chat/ Syndinja wäa»
ryven/ Cungan sijtt
mahdan turwat/ :/:

Cuoleman tiedän an«
sainen. -

Armos lain HEN
ra hurscas/ Poicas
caut Christuxen / Tee
minua synnistpulM/
Ann Henges turwixe/
loca mua johdataisi/ ,
tie oikiä ojennais/nljn
ette horjadaisi/:/: Eng
armolasollspaldz.



Ehto
Sielun/ Ruumin

tuins luonut/ Cans
caiken tawäran/lot-
cas mull olet suöut/ta-
loni myös annan/sunkäsijs/ haldus/ huö-mas/warrjel ne wa-
hingost. Corja mun
wtjlMel» suojas / :/:

AscerMfäst lnfufi
nyt

pois sulke/Pät-
wa myös chlolle kolke/
Po syngtä sit ttile sian/
Cuiil carcotta »yalun
Mm
' Sun Isa corkeudes/
Poicas cautt' kytän
nöyrydes/Ettäs mun
tänäpän
jcllur olet anniasi,
Ettei cuolemancaiihi

sios/Sactu»/elick'muu
addistos/ Eik' jzlllua
lvihamichen» ftthan/
Syndijn/ häpiän ole
saaltin.Sull'olcon ljal yli-
siös/O hylva Isä
HErramyös / Iss
nckonut olen wastas/
sias '
Sill'cuf' O Jumal'se liene / Zuin s nnt-

siäns plilM tienne?
Mun stjndin timnu,
stau siuullVAiz fähtWftnMnll

' Munsyndln tuwH

- ftdämen fiwullvCH
- huocauxm: H', eys^
> oin/g laupias HU,
ja pyhi,,.

> N,«jet myös EH,"
>leis cautta/Tän'y«»'
! ettei tucahutc>is/S«,
nill murhell taickhlMl/ Cutn fierdämi!
fyl! lewiätb.
Nie wljmcl» smH

' ja pilcast/ Ann cchzil
' auriugokirfast/ Vij»

l sydämmcst sna M
nem/ Seka nytt <t

' tjallcaickiseen.

CSscawMtM
otetaa.

V. ls» melos!, stha!lT«iw»F.
, capps

luja/ Ii
puuttts tarpeittensa
ia/Säafiad hywin st!
wltab/jam«nodpnch
in toimitad /Ed tl,h!«
myös aicoi ftcoltto)
Mutt pälwän »M>
eroitta.
Auring palsiens H>

pois wci / E«W
. pimeys sian jäi/Loi»
hlstus maan pä.illl

, pouclalS/ Pelco o» j»'
caibzis loukeis.W'



sä / Sun kirckaudce
,!

Nsslks TaiwliN tah»,
dw caunlstad/laCuun,
w>itollmaanwalistad/l
Cuitengin auringon
«ldssist/ Ei iöyta cn-,
«lacanpaicast. Hämar,
heild wallan ottapi/,
Ia hirmu» maan'
pMlMtapi. <
Kiwen Weolliosto-,

sotid/ lofl waikian,
tsiem «tutit» / 101l
huönetlkassid watista/,
Pimeydet pois «hoi-,
sto. Ny» auringon ar-«
mansian/ Sottto.tuli,,
Meidän pihan.
Näinsa HErra meil!

Woitad / Julman,
pimlan pois hajollad/
Tahdod nöliä M pal-
wäl/Walista meitwa-
lon säteili. Sentähocn,
sinua Wmme/Ia!
lurwisasollpydämme. iCuin sä wnlkiallhuo-,
nedtäytäo/Ett ihmi-,
std työns saawar!päättä:Mn an shri-.
sturest ealliost/ sielun,
lsie hanellens wall-'
stost/vstorauttnwah-,
Aono/joca Mliwesttuley tuo.

Naick vnt taas tu-
!«n ftmm«tta/Pääl.len nyn ptmM saa.
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tutcnWalaiscmteng/

> sielu parca/ Ettei hän
olis pimiäs «rca/ Älä
mejt salli ntjn nucku/
Että me fynnis pois
hucum.
Suo terwen jällenS

nosteta/ Ia pimeys
walkiallcostetta.Anna
myös täällä olesam/
latääldä pojes cuol»
lcsam/Tai paiste mei«
tänouvatta/Ia Tai»
wan walon osotta.
Sen Isa / Poica

meillsuocon/Ia pyhä
beng / mnos luocon/
Sinull pyhä Eolmi»
nnisus / Ia wahwa
Ylikertaisus/Kytoxen
Äna sanomme/ Ia
apua smulb anomme,

Rhtcisetaamujll
ehto Wirret.

DFUnlnmalan/sua
des tähden/Kuin saan
nähdä/ Etts erittäin/
ylidz yön (paiwän)
taatn/ Munwarjclid/
lUn suojelid/Nucoilem
wiela/älä apus kiellä/
Tanäpän (tän von )

wastZ mun wiheN sta.
Suojel sielu/ruumis/

e!o/Coto/calu/perhe/
puollso/nijldcuinsoisid
mun nurin käysii.Her-
ra jumol/eorwascnar/



Engel yxloimn olcon
ja wartiam/Annaain
himoi «arta pahoi.
RUcöilen minä/ Cts

olisidfinä/Mulltepys/
jaautChristuxencaut/
Andejanna ealck/ö-
HErra nait / CuiN
licott on puttupmut»
toin. Sinä tiedät sen
HERra kyllä / Mitk
öu cohtaos tapahtun
iaas. ,

DMnnHEßracor
t«nä huomen (ehton)
hetken. Kytän sinuaJumal/ E«s tttuaö-
led kätken. Ia tänä
yön (pan) suojellut /

Waarast/ wahingost/!
tuscast/RucoilenHEr,
ra hurscas/ Poicaö
cault mua cuuldel/
Ami Mdej!, syndin

läWad/loilsunwi-!
holtan olen. Mieltä»!
napana (yönä) Iu« lmal/ Armoillas hol->
hoille. Warjel pitun'
pauloisi/Synnistwa-'
htngost catkest / Mur°!
hcst/ wärän kielen can t
lest/ Pahasi ptaisest
«uolost. <

Itzzensloconans«n-k
.nan/Ain Jumal su."
huomas/iopsen/puor
lisän/ wanheman/Ca- d
lun/j«lOlcklu»m«s.e

, Engme ll.u» wariM
l «m. Ettei perkel m»,
pttäis / Ett

l gori myös wedG/
Eikmua sinuft ml,

' tas.
Gitt Jumal suatz

! tän/ EttS nain mi»
, lhalltdzed / lost ldzl,
' töihin (lehon)stM<tz
EttSc.iick°hywinP

l lidzet. MinäMn G
sis tiedos / Näit lch

> minä nyt suld a»
in/, long pnällll>,
imn sanon/sull olin
aina tijtos.

Rijtos rvirret «i
alle mennes.

V.c. Nyt toicli Kstltyd iloidcat.
lues!-
silmö

HErra wattioidD
päälles/latolwoM
suld rawtnnot yllM»
Costa he jliocmm
näljäs. Sinä si,M
oikial ajall / Ta«li«
am ruall/ja juonliil
Ia heistä murhen!»>dät. >

Coftas runsan !«!!»

awad/ loca onlM
kein hywyden «lw A!
Nljn sa Md meil>»>
ned lahjad/Ettt!»>!
da yxitän laitta, Vf,
eläwa» HErra säM'
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widzd/Heilltarpens'
kyllä myös taridzed /

Ia heidän mielens nou!
dad.
Isa meidän andias ja
hiM/Cuinasudylycili
Taiwas/ Olcon aina
Nimes pyhä. iäheö tul
«n/ waldacundas /

Sun tahtos olcon nrjn!
m«asa/Cuinsetayah«
imtaiwasa/Annmeill
jöcapäiwäinenleipäm.
Ann,ander myös.

meidän ricoxem/Cuinl
meonnamimiittemsy-'
damest / M meli joh-
da!kiusauxen / Mutt
meitä päästä pahasi,
Eillsinuis-onwaldaia
woima/Klltosjacurl-
nla myös oma/ Nyt
jahancaickisen/Amen.
VHCrra cuin hal-

llbzed Taiwas/ lao-led laupias Isa/meitäsiunajanämädlchms/i
Neill se enänä jalisä.!lotkosannoid ruumin
rowinnor/ Ia meidän
Hengemepidor/Sinun,
loupiudestas suurch.Me rucoilem myös!su» nöyräsi/ Ettsar->
wsannaisid meille/«
nht aina nautita coh- ><«W/ locapaiwä l»Yis raitist elä. Ia et lOnpaldisubencautta/>
««nwihas «eidäm'!

oäälläm laatta/ lE-
suren Christuren täh'
den^
HijtHS wyrret

ruan jällen.
WMt HErra ylistä
iHVlamwahwast/jo'
ca on laupias ja hy-
wä/ Iakittäkäm händ
chdamen pohjasi/Sill
ett hänen armons on
sywa. locaeiketany-
lönalina/Ciiln tahto
hänen päällens p«n«
na/Catkenturwansja
toickons. ,

HErran olcoli ain»
kijtos/Hänjocadze ru-
sast ruöcki/Cuin we-
des maas elä ja wij-
dois/ Nehän myös
rmvidzecalcki.Häncar
jan and, heidän ru-
>n,s/Ia torpin poja>
ottahuomans/ lotchändä huutawod a««
cens.
Isä meidän andias

ja hywä/ ?c. Me ky-
täm sua HErra suu»
rest / longwaldav»
lottucauwas/ Cai°
kein sun hywäin tcco-
is edest / Seta myösrunsan lahios laltza-
ten tämän annon täh
ben / 101 l sun annos
ruockt meidän/Tall»
htttel jo ajal,

Cul»



S?S, Wos Wlrret,
Cutn rmMs on saa-

nut riemull hänen
pens jäkyllens: Nljn
laina myösHErra
sielun Hänen rawin-
nons ja elons. Sun
pyyäli sanallas handMtä / Ia elämän wo
dell aina juota/ lE-supen ghrisiuren täh-
den.
N. c. Chtiftus luma<

Poie»./VHljtet ole HErro
lasuu

resiyltstett/ Meitra-
widzit rnall juomall/
lost julli on Mstett/
Suw hywydeS Mett
«vastan/Luin wah-
wista meidän vscom/
Etts oled meidän In-
malam.

Jos hecumas nijto-!
lem ottan Plönpaldi-
sudcs/ 101 l päällem
tnldssisim tnotta/ Wi«
has hirmusudeN: Ar-
mostas älä ann tulla/,
Mctll wnhingot sill,

muulia/ICsuxenj
Chresiurcn cautta.

HERra rotvidze,
myös imi, / Meidän,

. sielun laiiast/ Ett ri-,
vms Christuxes kijn /!

! hand ain mastais ma-'
kiast/ Eteihäncoscan,
tsois/ Aurheis/ su.!

! ruis lujan scisois/ sitt jyaisest eläis.

sun hy>
tijtM/

lEsuren ChrlstW
cautla/ Sun lnhDme myös ylisiäni/
Jollas meit tahlch

' autta. Caick jois
'gi ja elämä «n/
nuldasaawadraw»
Olcon sun suuriW,

Nijn cnin sa »

min nyt lahjallos/m
fid sun armos jaltlii!
Nljn rawid sielu ft
nallas/ Etei hänA
lis nälkan. Sun st'
nas händ rawittM
Ia Isän maali K
lens saata/Taiwoii!'
loon ja rauhana

Ann myös meM
tällä Hctkcll/lotcli-
hM tahdtzim tullo/K
stenätnraasta H>M'l
miclell/ 1100 lm!!!
toiseldam cuulla, M
riel tlleitwalnömleh!»
ivihast/ Synnist/hl>
piässmyösnjdast/»
sowinon cansa elä,
Khtos/cunnia nytji
aina/ HKonsullK
wä Isa/ Cum fyns
Miistalaspainat/W
mos päällem alot »>

sä/MevstomPM<vaalCl,risture/hän««'
dameilTaiwasiM"
sinulle lunniarsuur^



syda-
NVmen pohjast/kyt
tätäm Jumalat wah-
n,ast/ Cuin armons
„n meille näyttän/Rtl
«illjuomalimeltatäyt-
tan/ Eläimed linnud
in rowiimut/ Armo-
llsest,netll tarlnnut /

Caick mitq M otem
tiumned.Wtäkäm Jumalat
bCrram/ Tätätah-
<o hän meil joca erän:
Mzculng hän meill
r'l>:as liene / Ihmisestsen k>M liene/Ett hän
in lmsi llhaff/nahi,st/
Koottu tqiten sowiW-
H/ Ia walhun nä-feihanast.

Cuin ihminen Hen-
W si,anut on 7 Coht
P!!?n co«ns walmis
°»/ ?lttins cohdus'««ckat.M/Sijtfyll
!°M rawit taita.Ehfseruola on HM wlcllCuiteng ei puutu ini-wsiell/ Siehen asih« s»ndy täall.
Jumalmaangmwal

Bon «n / LlälmillMinnons andawa
°n/Wuorill/laxolll/MezZcanda/Maa-«ni! myös saten an

hedelmän'«wn/ivtsnan/ An-
" h«n armostans

- ijan / Näimbruumist
t ruockc ainijan.
- Calad wedest sanqs,
ZMn/ Meill Jumal
l annad poyoalkin/Mu-
-nav linnmst pientst
>Wurtst/ Cans linnun-Ipojadk meille nhst/Wiel melll sun suoma
> stas pääuens/ Htrwi/
härkä/olnas/jäncs/On

! ruaxkM sun säänös.Stjs kyttakämHEr-
!ra

' Hengens meille lai«
iiss/ Gtt hänen hywy-

, deus iiedam/ Ain sijS
' hänen lästyns lehkäm.
Hänen pyhäWimens
cunniat/ Vloslewit'
täkäm monlall/ Tätä
ktztost tahto hän cunl-
la ain.

HEr«
«uin onhy-.

wa yan/ luurlaupi
as caickycohtan myös
ain M.
loca meill aina lau-

ptad lchians näyttä /

ynnluodunscaickinijl
kyll runsast täyttä.

Weisaocam meivän
Jumalalle» HErrall/ylistös tytos cunnin
joca terrall.
Hanainmeitlapsiaus
cuinhywälsZ/ruockt/
rawidze/werhop/tar«
lpttM

Ann

471Kijeos Virret.



472 Ruon jällen
Ann Jumal meidän

hyn»)täs «in muista/
sun tasiys pitä idzemsyn mst suista.
Sun Poicas caut

mebän HErran Cbri-,
stupm meidän aut-
tuum elämän /

stuxem: Mcillen ilox
ja riemux suurex san-
gen /Mg paäll me
wctsam nutsydamest/
Amen.
MatcustaromsienNrret,
V.c.Wariel

sinun s«näs.
Nimen

W,waellamme/Hä°
pen Engelis meit leid?
zannelsalumalmeit
rauhanne/Matcastiet
oikiat ohianne.
Ebrtstus johdattajan

olcon/ Madcall meit
waaroist warjelcö/Wa
hlngod edestäm estä»
lön/ luonlst fviholi.sten päästäkö». '

Pyhä bengi meit lu-
jadcon/ Tustis vscom
wahwistacon/Armsns
lahjad ai» andacon /

Hädäs meitä lohdut-
tacon.
CansamColminaisus

olcon/ Meit sijpejns
alla suojadcon/ Mad-
call rauhas hol-

, hocon/ Maioill H
' raiihas jäll tuocon, '

3a<w«si.
D3Sä haldia MW
-W>Ta>wan / Cck

oled lupnut, O
juhdan reen ja myij
laiwan/ Ihmisill, ch

, suomut / Että HOdenc<!U«o/M«ttl!ni«
taidasid tehdä/JM
hnt edes wicdäd, M,

lwncradedcscimnäM
Sinä myös meitä»
t/Tallcd,s otttullcl!l
ttl/Aina ja nyW
lheckell/Sieludj!,»
njdMell/ Mm

sinua sijs Mm/E«>
t nodcn/ Hallelujn,
i lEsu KbristeMlMeitä nyt täsa M
>cas/An olkia laim
tfotta/Ested 'sch«
lcadcais. M meisti

erkane/W.i«nff
»gom n,opi«st m»^
Rauhasmeitedes»

»lienet/ EngelislD'
zkompane/Sulie/»
/Hamiestensilmad/P
-idze taiwan M'
Ann lakiad ja st»"z tiad tlmad/Nyn/^z sinua sijs kijtän,/ff

- noden Halejuo.
- Pywä hengiwirck



tajaCmn.runsas
annoill/Oletustlskir-!
wottaja/Vlaall inerell!
sekarannolll.Piru ty-,
töm pois carcota/Se,
haneld estä ja kiellä/
Ette! sois ylös niellä/
Meitkoyhii Ma tiel-,
/«.Sinä nnnoiswai-
cuta/ 1101 l meit edes j
snatn/Ann nähdä wiel i
oma maata/ Cotia/!
myös terwenä tuota/'
Äljn me sinua sijs ky-<
IM/ Sanoden/ Ha-<
lu,a. «

Punchttwaifien
wirjl. ' .

V,c. Cbn stuslnnw .
Ia» Poic».

«punt
hoiEteen otetus °

madcas. sun turwillas l
tmlähden/Esteedede.fstm/ raocais/ Meit l!
»hjnoikiat laita/ Ann
nxxirad wältä taita/tCoick wahingod pois
M " c,Lä Noan laiwan''lolnell/Wesiajois wa-rielit/Merestpaidzwac
hlngon maineit/ Can. t
Ws ainauttelid:Nijn inylkin armos cautta/

meit mercll ja t«m/Hnnsaadasata-k»>»«t suotuist. !2 Christe Jumalan l

>polca/Ei ole nijn suur-
ta tusca/Jota edsäylidzwoita/Tatdaaut-
la ja poista. MistbErra älä pois eri/
Tällretkey apun keri/
Ann Engelis leidzatmcit.
Chrtstecosks macai-

sjd hahdes / Paisui/
meri pauhaman/Sun
yeratid optuslapses/
Aaldoin alad autta-
man Aallodasetidcoh-toites/Herentywenex
tejd oites/Pois tuea»
hutid tuulen.

Christe tygös me huu-
dan,/ Hera melt aut-
taman/Sun tygös ai-
na turwam/ Ilmastule asettaman, lam-mas lienem/ omas o-
lem/Awullas cadzatpuolem/Meitaläann
huckua.
los aicamjo on jou-

lun/ Ets meit tääld
ludznu tahdot/ )lnn
andex syndtm pahus/
Pyhän pynan tähden/
Semeilturwa curim
ol:on/ Meidän hutom
tygös tulcon/wahwist
yengellas vstom.

losaucadmeidcuin
toiwon/ Tahdom sua
Wäain/Mcit saatad
stnncuinaiwom/cuins
kyllä w«d tehdä Min.

473. Rnan jällen.



'474 Rna» jallkett.
Ald hädän ahcan auta/,!
Sun suuren woiinas!
cautta/ Taidad wiel!,
iuin enneng!

Sä Petttrin
webid/Etelhuckunaal»!,
doi.n all/Sä Paawa°lllinapun ehdid/Haar-!l
ricostautid maal/cäs',
cailen sen seuran sää- l,
stio/ Joonan meren i
pohjasi päästid/ Ha° s
las calnn wadzast.
Nyn lupaisit» awun»

anda/ Ia luscas ty°<
gönolla / Cutn tur-.
wans sun tygös pane: l,
Tainne sua rucMa.;
lupauresluMliene/tästt
tygös turwal/ ticnem/ t
Canssam olet loppun i
ast. i

Wsa hawä/ Polca?
Jumal jaHengi
M yhteys Eolmiyai».,
«en/ A Colminaisus /
Pxinäinen/Tygös me,
luwas tnrwis
Armad.päällem/ m-
«ourem tuule. hTykönäm
ain ole/caswos käänuä smeidän
lem/ Päästä pirun'
pauloist ja nuolisi/«Häyyisthimoist/ ma-«
ilman juonisi/ warjele!^

.hapiäst/ littrW!«,
, woist/RMst/s°W
Iwihoist / wainist,

Warjele cowost «H
!ja näljäst/Rakctst/l«.
!jnisi meren hadäsi/w«,
lhingost/tufkastMft
llost/ Taudist n,t«st /

piaistst cuoloft/H,
hengen retkeSjad»
mion ald/ IjamM
sen cnoleman wolloll.

Me rucoilem
nua Chrlste/ ?W
anna mel/älä «l)«/
HolhomeitainjaW
hädän/ SyndyiM
pynns/cuolemasch
deu. Nousemists/Awas astumas cau«/
tuoiles'j» HOB
mettä «utt,
SeuracundNsbEn»

holhoile/ Puhbas py-
hä sanas sujele/ E<»
sharnaithengellasho!-
lidze/Pyhäll/ eläml
heitwallidze.oilelt»!!!
talt anna meille/I«
sanae! meis hedelml
tehdä.
Pois laanä opin w

hetyxed / Ertseurad jo
pahoituxed/Sanoß
saarnaitles strt<>b><i
wastan seiso/ M
murlnbit/Heidän jo»-
nens tyhjax teM
AutjotawaiwamfO'
nas tähden,



Warjet hengen,/ruu-
uiinMickoman/tstca''pm«t/M!irhatsodadtui
mMalkill Esiwalloil
suosowinot/hywineu-
wo!/ rauhallist elän-
iot/ Meidän maan
Herran»/ huoncs ne«''wonscanswarjel/hol°
ho/HMdzeain.Kalke meit sijpeis
warion al!/'Macun»
damwarjellwlhöllisten
«Mad.Murhellisijsn-
rnlstns lohduta/ Heil-
lc iloci murhe muuta/
Holho köyhäd orwod
jilested/Heidan ylön-
cadzens pois estä,

Sairan kiwud/ M-
didpoista/Synnyttäit
cuormastanst päästä/
Flingid wiatomad wa-
P<!ula/S>)yst waiwot-
tmt wahwist armos
lautta/Kiusanristulosliwota/Hengen läh-
ttis lohdut jawirwot-
l«.
Synnit wtholltsillem

anbexann/Kaänä he-it meil racastaman/Euosios toinen toisemc»n« elä suo / Caicki
meit paranoxcn wedäi»tno/ Meit opel oi-
kein suatunde«an/kä-siys pitämän/sun pal-
lvelemam
" A>m maast merch

iltaM 47l
meille, lWas/ Euin
Meill tarpeiemHullä
taidais/ SuuMmcs
kijtorell nijt/
Meit rauhaMä jaol-
la suo siitt/Perhcm/
puolsam/ calilin/ catck
uoman / Mawam
Sucum/ corjss huo-
mas.

O lEsu Inmalan
Poica/ Slnz oled m°
non armon aitt/ Ehr
oleme ikelwottomcid /

Sun Isäldas jotak
anoman : Uscallam
sunpäälles cuttengln/

oleb wälimte'
h:m eummingin.
S,i lumalgn wia-

tomCartdza/Synnist
meit pesid/ain armos
taridzed/Sina wiatoin
kärseid cuoleman /

lollmepttt lunaste-
tur tuleman/ Armah-
da palleinannamem/
iujast lupaifid/ tapah'
tucon Am«n>

v. loca pyhän
Kirco winet/

eli
Messu winet>



4?5 Messu
Jumal

AMiZra/Cucaom-sinui' w«r-
tas/ Taiwan maan
sä olet luonut/Tarped
myös elawill suonut:
Arinos lahet alas tai-
wast/ Päästä meithä-däsi ja waiwast.
' 0 Christe JumalanPoica/Cuinlsäs sy-
dämesi coitad / Sä
surmata sinus annyid/
Ia sen wahwasta meill
wannoid/ Ettäs meit
tahdott eorjatta/ Sä
päällem aina armah-
da.
'

ö- pyhä Hengi loh-
dattaja / Ia rijdois
paras sowitcaja/ wll-
pimeistpois ahdista/
Totus sydämin wahwi
sta: Armada myös
meidän päällem/Ve-
dä meitoikialletiellem.
Isä / Poica/ pyhä

Hengi / Jumala yri
luttengin/
pales hallidze/ Christi!tundasmyöswallidze/'
Armos cansa tygöm i
tule/Ia meidän huo-'cauxem cuule. !

Jumala» j
ja cunnm olcon. Ha? l

> uen armons edcstH
, rackaudens /

Kostan loppu tnlco,
Nyt oy suuri nch

, tapahtunut maas/3,-
, mal on ihmisten Awä taas / Syt °>»

he suuressa ilos.
Me ylistäm/W l

ja
coilem myös sun rh»kas Isä/ Cuinhi.»'
lidzetTaiwan jam«> >
> / Ia calckch/ > !

mtta on nysä. W! l
cNppaled owad '

l
desäs/CaickwapisM x
myös edesäs /Sm j!
on sinulla wall»». i-
OlEsuMstl»' ,

malan Poica/cuinl- ! t>
siud Isäs tykönä/st ,l«
run sinä ylidze >«M ,'e
Ia meidän puoleiO p>

cansmili bc
sowita/ caitest hältz ?i!
myös owita/ N«j< l«>
wlsta meidän vsc»
ö puhdas Inmch >°'

caridza CuiumailW >"

synnid pois otad/D 5,

armos meillci, t»lil< y,
zed/Rauhan mB «"

caitillen tuotad/W »!

dän sä rucoxremc!» «

le/Ia apus const» >°h!
göm tule/SinäB M
ja corkia HEM
0 pyhä Hengi lch

duttaja/ Sinäil«hs
mei»



WKrel 4??'
meidän sydämet/ Jo-
ca olet tyhmäin opet-
tnja/Meic johdatcaic.
kccn. totuten/ War-
je! meit perfelen peto-
«si/Aut ctcen me luo-

yancaickisen/ Amen.
Saaman edellä

»veisut.
lMPyhäKenal/tul«
Wnytttcin> Wah-
lVlstaman meidän sy-
tämitan/ Vscohon j<!
Mloon ja ymmärry-
re,>/ Jumalan myös
stuan wahwan piM-
lnyxen/Kyrie el.
VPyhäwMus/to-

inia Mit/Kätmäna°
l«i lEsuxen Christu-
Mttjt/Etlämehänes
f»s!ji<im nyt ja aina/
h.vien myös oppins
?llDm/sichenarmos
loi,»/ Kyr.
ö lireas tuli i'a lei-

»!Ml!: Sytytä mzihinf«>l!w<!lackaus/Pltä.»wn sinun sanane ia
lpetuxes/Sinä myös
W tippuman caltes
nnsnuris/ Kyr.
b nohwa turwa ja

Bwde» toiwotus/
meidän sinun sa-iniin tällä cuulla/M me sen canlta

- mohdaisim ilon tulla
- Kyrie el.

- «Wralumala/loca
- meitcudzudlygös/Chrt
- stuxenealltn wertewot
omalla/Synnid pestd

meist pojes: Annty.
lönämollainasanas/
Ett mesunmahdaisim
cohdata. Sinä cuin a-

esud ylhall Talwas/
- Meitä tääll aina joh«
da«a/Etemtieldmah-

' dais pois horMa.
- Tygös me HERra
3 aina huutelen, / Sill
-cip apu ole muilda.
Sitt myös sanaas

° kyllä cuuldelem/ Jos
- me saam armo sulda.
- O hywa Isa sitä tie-

' tel/Ett piru meitco-
' wast waiwa / Tahto
totudest pois wietell/
Ia walhen sydämin
paina/Sill pyhäHen»
gt meill laina.
O Jumala ja mies

ICsu Christ/ Cuin
meidän synnin canno»
id. Se meidän wiam
tiedät kyll tviW/Et-täs suas ihmisex an«
noid. Tygöm sa sinm
as tänn wedät/ö IE«su weli raeas/lohbut.
taja w»)ös meilllähet/
Cuin totuden meille
jacais/latalwanetee
«wqts. bpy-



4?8 Messu
,dpyhä Hengi tule
likemin/Pirun«nuo-
radpoickcadcalSlAnn
Jumalan sana tulla
sydämin/Wnlhe meist
pöjes radcais: Nhn
mecaicki pulMjr tule/
Ia kytäm Jumalat
suurest/Chnstuxenop
py Myös cuulem/Io-
l« meit päästä mnr.
Hest/Amen.sanom sen
puolcst.
Saarnan Men.W. e. Jumal Toiwast

hywi
gMicUtttlsälu-
«UAmala/Cuin ruo°

kidmeit sanans woi-
malla/ laca sencuu
lepi rarcast / Ia se
pääll luottapi Hartost
Ei hän coscan pidä
tuoleman/ hy«
wäs turwas oleman:
Kle kijtett myösIEsu CIM/ Cuin pää-

siid meit pimeydest/ja
ofttid Tiiiwast liemau
xen/Oun pyhän sanas
ymmärryxen/ Sesie-!
lud aina lohdutta/Ial
pirust pojes luorvulta.,

Ole myös ktjtetHen
gipyhä/ Cuin meit jsanan cuulvn pyydäd/ <
Sinä awa meidän Mdämem/ Ett m? sen/,
plihtsssi ymmärräm / t
S«, lM mies Nina!

e wamiO» / Hymiis'
- hin meit laidul!,,

, ö pyhä ,C°lG,
»suuZ/ Caickem,!,
isteu autuus/ A

> nas m«ld poiil,
/ Mutt armos stni:,

i meil tuota: N^
»sijs sinus p,)s!M-
Peräs myös <,i»,bsymme.

' 3crv2 Veu,vnK'
Ml!»,

SanN'.
den woimt» myi»,
alas/ Cuin Lhn
rackanPeicas/)
meldans P>M«,«
pbies.

O CHriste suuckl
ningas / Älä nm!,
nnna cunnias/H
aina ChnsticuM
Wasiat waiwastji'
racundas.

Sayas sortaM'
Heidän p

nens estämnn/ E
hen hautan hcitM
m/ Johon meltsl
täwad vpotta.

Ann heidän N'
sitä tietä / EteN^
jouckoos pois ff
Mutt tahdod «I!w
/

tähettchbism.
P,M Hengi "



Witret 4?y
Mutta/Rauha mett,
wö» ja totum/Tusti-,
sia meitä kirwota/Ia

wirwota. ,

52nitul.
WSaialProphetol

/ Ett
HERm cunniasans
Mnäwyi/lacor-
!A istumel istut/ H«-
nm waottens palle
Tliuplin täytti. Sei-,
DSeraphim lchden>
puolen / Cuus sij->
pe culleng heil oli,
ollen / He caunid cas> >
mns «ahdella peitib/'
Peittox car jalcatns,
Mheitid/Canscah. l

stwel lensid he wa-
pH hutoin toinen toi-!
stlistygö wahwast / <

>i on JumalHEr»
m Zebaoch. Pyhä: 5

': Caiten maan r
cuniallans täyt-
in. Wapistd pih- k»pieled täsi huudost / shwne täytetttn sau- (

>"ch ja tuotusi. t
li

Jumal wal-di«s HEMa.Whaonlsälll-Pyhä on
«a Jumala/Pyhä
M puhdas Hengi /
MheWvlwosfäy
l^mfttawäenpää!

mies /JM et odol«t
wchamies.

HErra jalo jaweke-
wä/Caiken mailman
myös tcka/ Taiwao
jamaaowadtäynens/

! Sinun HErrautaspaanäns : Apu meil«
»m ylhäld anna/ senpääl sanon Hostan-
na.
M HEr-edziwäd Hanelo

myös awun löylä-
wad; Se cmn tule
HErran Nimeen/hy-
wästt siunatan wilme»
Apu:

ajal autualy.
Ainsua tzhriste tijtqmme /

Sinul kytoe «virren-
weisamme: Pyhä/
Pyhä/ Pyhä/HEr-
ra corkiudes.

Engeltlbmyös su»
Uttäwäd / Taiwnttsotawäki wäkewä/ntj»
Cherubim Seraphtm
tekcwah/ Pyhä/Py«
hä/ Pyhä/ corliu-
des.
Sinun eansas nyt

iloidzep / Christicun,
das ratk riemuidzep/
Tähden armos alin-
omaisen/ Pyhä/P-
- HEn<l!lortiudes.



Puhdas luma<HMlan Caridza/luiu
ristinpuusi, pynattin/
Meillesaarmostarid
ze/Waickas silloin co-
wan pilcattinMeidän
synnin sinä cannotd/
Ii elämän meillen
nnnoid/Armahdamei'
dän päällem O lEsu
0 lEsu wiatoin ca-

rldza/Cuin surman a-
la annettin. Meitä sä

löyhiä rawidze/ Ehk
wäärin päälles can-
nettin/Meidän täh°"
tem sinä cuolid/ Ia
synnid meild pois wuo«
lld/Armah:
0 lEsu nuhtetoin

caridza. Cuin tahdot
«rmos marista/ Mei-
dän nytt synneisten
päällem/ cuin asum
alhall tällä. Helwe°
tin sinä woitid/ Ia
piruld wallan pois otit»

Suo meille nyt rauha/
V lEsu.

Rauhan edesi
caickiwal-

om-
blwaldacunda/ Sinä
olcdcan<anhaldia/O°
mas on myös maa-
tunda/Sentähden ty-
gös tulem.

Anna sijs meit ollai
muhas/Nyn lauwan!

Messu
cum me eläm/gtz
sodat carcot »OM
Älä murhan s«,
päallem/ SowiMi
weda caickij.
Op ole yhtan U,päällä/cmn sodGwlttä taita: Cilllll

tä ntjsta vlwos sU!fltämerucollenöM'
meilleim»Mha Herra W

Ia elin «tcanam«
ta/eip maan M
löytä ketän mulil/ctz
rydad asetta taitM
zt sinua yhtä.
Warielmeil/met.i

macundam/ Ti,!,i
losi/ weren wm
Nilb cuin meit t«H
pyytä ain/ Seezll!
htllidze sobast/ Cl!
rauha meill/iotost»

Anandersyndw'
Jumal/ Auca lil
ryhädpidäm/Ei"
inuha pahad tui«>
Hcidau fyunlns!>
malda/tcidäm/HY!»
HErra stwd r<ch>
'Madan M an H

roill mm armos/
rauhan
wnsi/ Elt r.u>hoi
Hywäsncuwos/M'
caunnab hallim l»
dais/ Sowinnos «>

ketnc.., G. ~,



Inmal sinun olcon
lhcos/tain lahjan täh-

ja muitten. Ann
elä rauhan lij°

~ iynutäfkyscuul-

oMnsHErra.
L,c. Ihmis»» lu«llbo

turmeldu on.
MERra aicanam

laina /

3mir hätä on meit
yt cobM/ Senpe-
»n wihamies seiso, ai- j
a/Eltmeilo poissa-,
<!« yuhtaan/ Chri-l
uxen Nimen häwäist'
Min/ Pyytä willi-,
Ms cautta/ Sitä e°
a Aa woimas säästä/
Ää casa/ woid at-
est.mto.

> HErra aicanamrau»
han laina/Is ngcado-
!cimsyndein tahde/Kyll
-puhtan sanan sinistd
saimma/ Jota »vastoi»elamjuurnähden. Au,
tuuttam mepoishyl-

> jamme/Mailman me-
no is pyrkinblem/tun»
nusiam tott/pahus wal
lan ott/ luur luma<
lattomast eläm.
HEna aicanamrau.

ha Meil suo/'Meidän
sydämen wnodat hen,
ges/ Culn Ehristuxes
meit vudex luo/OM
eatumurm täändais.
Häpiät wahiogot pois
tulsid/sodancapin.it/
caickwapinat/Sittcai
kilo lunnia sull olsi.

i. Muuttamat wirret erino
mmfistjulapaiwist.

Chnsiuxen tulemisesta
WHMurwatänn/'WM"/itze synyt'
>, tamtstnayt..
M/ Ihmex tnhi-,
»""nailmall/ Se,

p M.
»'"pchtunstmie-
Mnenesi/ Waan

Hengenwai-
Sana Iu-

mal lihax tann tuli /
Jumal ibze chmiseryhdyi.

> Neltzen cohtu can,'
nsi hedelmän / Pae»tdz puutoxeta neydzy,
den / Ihmeo isoitnyl
ilmanduwat/ JumalTemplisomasasuwa.
Sangar samots vlos

sallstans/Io neibzen
c»hdust lammiostans/

Jumal
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Jumal Mieheri mcllr
oleman / Welieremr
mnta wapataman: (
Isästänsä hän Vlwos t

Wvi/ Täyden miehen,
Isan tygö wet. Hänen
tvnldans yltbz cäickein l
käy/Istu Isänsoilta!,
kädell ain. >
Pm, Isäns cans »h°,

dell woimall on/ iiha-
sc»i,S corwens cuole»
mau/ Hclwetin
mnnhänhäwlttt/Pi-,
runwallastmetläwa-i
pahti. !
Sanan saarnat! ta-

tästä on tullut/Wal-
Uus waiwast walaise-
man/Pimiänsydämi-
hin paistaman/Mur-
hetla tlori muttaman.

KtjtoSolconainal-
säilen/ Ylin ylistös
Pojallen/Canscorkta
cunnla Pyhät! Henget/
Cuin näin armon a-
wnn annoi meill.

«sÄze/Mäsmastan
Hangidze/Hän tygös
tuli tahto tänna/ Cuin
ennustett on ennen:
Hosianna HErra a-
puu anna/ Tall Da-
vidin po/alle aina/
CansCunngallcunnla
laina.
Vtotmngi Zton wss»

rald/ Ma portlz a.
warald / Vta nlkäe
Christus wierax/ Huu-
dahänell tlökenof/
Hosianna/ tc.
HäntulehurscasMtaja/Autuunain!»»!,

daja/ Hand w!',s!,i!,
walmist idzes/ V
hänell riemu wirtee/
Hosianna/ «.

Cadzos cunnili!

le täs/Nöyrän
lä köyhän/ loldTo
wan, tawaranlöydäi!!/
Hos)
lijtons werell mirull

ta/ Cuopast cum«!!
kirwotta/Rauha,i.
saarnat anda/Nclil!«l!
tiilin cattill cand«/H°!
Hän autnun hlnn»

täytti/ meil at'»»
awun näytti/ San!
holisistans woXW
losthänelnätny!i!il
slcon/Hosianna M
ra awun annoit / Ä
Davidin PoMw
>nol / Cans

> »ingat! cunnian »

Sydämen olvi «Ml
cam/ hand me w«P
ottalam
hänen <ygöns/G
hän meic anna
Hos.KxiMtäldt«O

482 Ehrlstuxen



tulemisesi. <M
mm/ Waattcm <ans!
hajottacam / Tusiis
lumiustninhändHEr-!
rar/ Autta)ax monin-
terran/H°s. ,
Hänowastantaylam'

palmuil/MoswirMi
MPsalmeill/Huutam:i
Hywasl siimat olet/,
CulnHErranNlmen!
lulit/ Hos. ,
okonkytoslEsuxen

Tähden taain !una-«
siuxen/ long mctll an >
siosians annoi. Kljtos s
?,äne!l/nainain sano-t
m/Hosian'.Täll:Dav:!
Slll cunnian Cunin°l
g«!l/ Amen. t

Mljcst.
,

eminuz.

Mllemnitmeilldam wähwast/tEuiotsest sangen sa->mmast/ long Cngel s
mtl/ Meille tosina

loiwott!/ Armon
wlin aiwotun/lunasiu» >!
ftn luwatun/ IM lhancaicksseld. lJumalan Poieapy-s
hä/caictcln capftalden
' i hywä/ Piofane i'
plwlvä Taiwan/maanmnw sywän Eorkin t,
«m»i<m Cunmgas/'

Ihnuscr astuialas/O°
lian puugun päällens
puli.

Pilwed/ pisaroibze,
wat/Ia Taiwad täs»
satawat/Turwan ajn
toiwotun/ lunastajan
luwatun/Estjsild ikä-
wöltyn Canssoild tai-
kild halatun / Vhreii
ennen ennustetun.
Taiten tätä tawarat/

Ei taida taiwad awa-
rad/ Sulke sylins st>
sall/ Eikmailmä mah-
du olennoll/ Neidzes
macais mtltamatoin/
Cohtun mahdui mää»
rätöin/Maan jaTai-
wan täyttäjä

Neidzen nuFren coh-tuinen/PaidzpuUtoxe-
ta neldzyden/ Kätlep/
kätkyns candap/tuop
edes/ ilmet andap/
Näkymättömän/ näh-täwän/ Ijancackisen/
Annoll awun ylhäi-sen.
Jumal yhdyt thmtser/
Ihmer/ enrt yhden
yddexVmärrystylidze/
iuonon latjn ohidzen/
Meillen svndyn/meille
suotu/ Neidzen eohdust
tän tuotu/ Wapahta-
lc.r wniwaistll.
Pirun puustitcoste»

tä/Ewan omena oste-



tan/Armoni-pttanne-ii
?<m/ Fanglt vlwos o- l
tetan/ Taiwan owi a- 1
wat«n/ Riemun rau- <
ha jaetan/Onnettomill
autuus. l
Toiwo tosin turwa-

wa/ meille» wle tästä
wahwa/ Sydän syt-
typ vscoon/Tygö au-
tuan Isän armon.
Tustis luja lohdutus/
Idwus iloo/odotus/
Hengen wahwa wai-
cutns.
lcvosuotuissydämes/

Elämä ya.n cnolemas/
Saam namäd ilmei-
sesi/Isän Poicas ih-
meises/ hänen tygöns
turwatcam / Händä
tallin kcjttäfäm/ Isäynnä Henge hywä.

DkloldzeChristecundMlydämest / HEr-
ranwoimastarmostja
hywydest/EtthänPoi-
cans ainoan/ Annoi
tulla mailman/ Ia si-
gitä cohdus Maarian.
Jumal Cngelins lä»

hetti/ Cutn suloisesi
Maria terwetti/Iate-
tt titäwäx/ Ett hän
pandoltsiittäjär/Ia
Chriftuxen synnyttä»
jäx.
Jumal tyllwoi jatie-

tä/Culn neldzy syn.

nynä miehelä/W
cuin me täsä näemme
pidetän suuren thmin/Ensinolistja wim i

Meillesetapaht,
hari/ Ett Jumal
meille/ turwaxi/Ksen Pojan tän am»!/
Cuin autuuden/ n
cannoi/Nijneuin
Isillenwannoi.

' Se on sull suurim
' nla/ Ett Chrlstus z,
ftndy Maria/Sikiwuta/yxtnäns/E

' nutit matlman sik >
'la pldit luiw!
neidzydes.
Sä mahdat

!kyll olla/Ettäs M
i eli taisit luulla/'
nyn Jumalan Hu.
Idzesannoit/ jaft
man/Sill löysit s«t
wan luoman.

' Ann armos «

'Jumala /

, Ma juhlalla/Ett'
'km sydämesi KP
'sinsuawälewäst/P
nancansijantaic!

t Chrisiuxen ff
- mastia syndym

, «

CuniHZ
SyNdyNyt Ml

< Mariasi
»on «nnm a»rl«V
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Maan aarin vlottu
loppumat.
Milman luoja luo-

nen thmer/Idze tuli
chmiscx orjap.Et jmt-
stn luonnos luna-
stais/luoduians ihmi-
sij huckuwu.

Jumalan armon a-
»varat aitta/ Maan
cmck ja Taiwan täyt-
taja/Annot idzens au-
tuan ajcan / Neidzen
nuoren cohtuisen puh-
tan. ,
HErran pyhä wtz-sans pohjatöin /Not-j

N>a wafcwä puuttu-!
matohi / Tainan iy-!
M»tehdä taisi/ Ett,
neidzy sanasi Man,sm.

Gabriel Engel stn il-
nioittt /Maria vstolstn tygöns otti/Paidzi <
Mctzct neidzy
M/Pyhäsi Hengest lsisiian siitti. , .!

Vmmäryst ylidzc/ >
Mswin-lionoo/Paldjil!
miehen- awuta muu-!!
loin/ Newzen lohtuthedelmän canda/Senlt

idzcki.!«ttl!?U.
lEttneidzen cohtusWll^umal,a mies/Eli-'
Awcchterwetyrcsitics/i

juur lun,a°
Msaaitir/ Slr tunsi

> Johan jo lohdus äi-
tins.

Coht cuin se pyhä
! sylinyt tacil!/ Sormen
sallei panda pahnatn
päall/ Hmnö wahäl
riestall, hän raivitan/
Cutn linnut jaluodut
caickruockiain.

, Tästsyndymäst En-
gelid/lloldzlljtoxelui
malallwcisciijit.EnllM
paimentll ilme! suo,
dan/ Se hywä paimen
catckcin luoja.
SyskytosolconlE»

suxell/Ettidzens aula,
jax nnnoi melll/ We-
liex wällniichef symnL
ran/Cans kljtos Isän/
Hengen pyhZu.

pälwan päal-
la/ Ihmeinen ihme?
Ontullul täiwe: lu<
mal loz yhdex Ihmiftx
täydex. Ihmisten ilox/
Toiwotuxturwax/au-
tuudexainar.Catcksijs
tloidcam/HErra cun-
niotdcam/

sijnnyt/
s!)Nd!)!l/

lEsuChrist kljtet/ ih-
miscx/
Isä>)!ist<t/Hcngicun-
niouctt.



486 Chrisiuxen
Chrsiuxen SMdyluäst.

«M.YHä Christlcund
Jumala-

la myös eunnioidze/
Sen suuren armon sä
edest/ long hän suli
ysott ijancaickisest,

Mden suuren thmen
täallä/Armolisest osott
meille/ Ettannoirac-
kanPotcudensllman-
du maan pääll miehu-
des.
Maria neydzy jaäiti/
Miehelä Pojan ilmaZ
weti/ EipMnänseN'
nencuulltu/Ett miehet
on rastax tulou.
Yx vusi Potcasyn-

nyi täs / Cuin Isää
Taiwast istu läs/mell-
le annettin turwaxi/se
meitä synnist lunasti.
Adamin wtan tähden

menijn/ Caickl pahast
vlwos tulim/Ett mei-
dänpiti cuoleman/Ia
ptrun ala tuleman.
Waan meitä päästi

nijstä tustill/Meidän
weliem eoht lEsuö
Christ/ Cuin pijnan
tärsei kyll hirmufest/
JM maxot meidän
sundim edest.Synnin/cuoleman/
helwetin/ Joidencuo-
panmeteljeltin/Mi^

-—,
—,.

»,

hudens cans mach,
hai, löi/Ia r«,ch,
silla meillentoi.

> Kijtetty ijancaiclW
Olcon Jumalarmoni

' edest/loca sen»!ilwon piti meist/ U
lmepääsimpirunM
gMlle ffftft M

l^NCHrist/CulnW.
'huden otid thmisej!/ji

' synnyid neidzesta ptz,
° tast / Ettäs pääW
meld Mskaft/Kyr,
Jumalan atnoM

'ca/ Synnyt mcklf
! hywän aican/HänU°Kthänenspahnoin!«ll

t rittä/ loea ei tel,»,!»
kellengänwääryMl

Jota et mailin»
tanyt/OnneidztNllö
dus lewänyt. SelV
on heiko caickeinem
longmatlmoncim
gin tädcs/ Kyr.

Nyt näkyi olllM
ringonCoi/Cuin»
keuden matlman!l>
Se pimeydet poi§«
jotta / Iumalan lli
sir metl aiwotta/K
rie el.

Jumalan PoM
ivahast/Tulimi!»
wierahax / Hän V
caickiwaiwaised/D
cans saatcataiwch
Kyrie eleison.
Köyhä hän oli»



Mlla/Armaht miten
gin meidän paalläm /

Tahto tattvas tehdä
meit llckax / ja pyhä-,
in Engelins lperrax/,
Kyrieel. !
Nmt pn hän lneilo-
jottonut/ Ia mielens'
fill ilmoittanut / Sljs !
pyhad caickl iloidkan/1
I» handa aina cun-
nioidkan/ Kyr. <

VerluB misr«!»liz.
'HMHristns alas' a-,
«Wstm Taiwahafi/,
Ia si)ndyinetdzestpuh
tast hän päästi meitä«
suurest waiwast/lal
yancaickiscst tuscast.
WAicki Christityd,

tällä juh-
lalla/ Haleluja. Nyt c

«n fhndynyt l
stä idze Jumala/se on s
lyll luja. Vapahtaja
tuli taiwast / Syndyi«
mailman neldzest wa-,
M Päästi meit Mi,-,
Wst.
Nyt näkyi auringon

C°i / Cuin walfeuden

«Wfti. r
Se aurlngo walai- tfe/osottatientaiwa°s

l sen/Pääst siun wai°l
«aisen, s
Päiwan auring edes

<««tt/Pimeyden pois h

Syndymifest 48?
carcott / Walon meil
ostl.
S« luetan suurex ib»

mex/ JumalanPoica
tuli mlehex / Sangen
pinef.
Ihminen onhan l»

Jumal / longa woi-
mal ja turwall / Ey
löydä me murhal.
Esaias annot cuulla:

Ett Jumal omall.
suulla/Oli lutvantaq
ne tulla / Ia miehen
olla.
Samalmuotostmyos

tapaht/Jumala cans-sans wapaht.
Wihansa pois la--

cat' / Pirun sydän
pacat.

oköyyäluuransu--
cu/Mires Mst pida
lucu/ Vsco/ nijn ett
synnis pois hucu.

Scn sanon sull tot-
ta/ Ehristus synnih
pois otta/Cuin Naa-
mat ftsi kyllä osotta/
Hnlcluja.

ZM)jt on meill ilot
alca/ Ia

riemullinen juhla:Et»
ta t.iiwast Jumalan
Posca/ Maan pääl-
le taydoi tulla. Se oli
suuri nöyry.)s/ Ia
ylönpaldinen köy-
hyys / long Chrl-

X tlij siue



438 Christuren
stus otti päällensä
Että tuli mailman wie!
raxt/Ia «ickein ih-
mesien orM/ Saat-!
laman helt iloonjäl-i
lens.

Vxrpähä caums lap-
sucainen/ Ilmandui
Nyt maan päallä/lon
ga synnyit puhdas
neidzykäinen / Suu-
rcxi iloxt meille, loseise laps olis mailman
iullut / Nyn olisimme
catct cadotetut ollut/
ja yancaickiscst cuollu.
olcönsinu siis HER-ra Chnstus/ Khtos/!
lunnia ia ylistys/ lo-
ca eb meidän sitä suo»
nud.
Sinä yöna ciiinChri

stus syntyi meille/vai-
menedcaidzltlaumanskcdoll.Nffn Engel tai-
wast ilmestyi heille/ ja
puhui tällä ehdoll.Mi-nä luon teille hywän
sanoman/ longapi-
ti calkillen hajoman /

Riemuri monin ker-
ran. Tänäpänonsyn-
dynwahpahtoja/Chri
sius calken mailman
lunastaja/ Ia TM'
din huonen HCrra.Se tai!v>'llnen sota«M/ IhastuiDa sa-
nasi/ Ia cohm kytos
wirren teki/ Metsäin

Engelin cans wch
wast : OKon kijt»z!
lumal»n corfcudes/ !
Rauha myös mailmz
leweydes / IhmW
iloja ricm».Vtcmyij
nyt Jumalat W-,

la ChrislH '

, aina ylistäkäm/Im
!on meidän iloon ch-
n,ytl

paimÄl

Sängen h>>»sanoman sanon Ms
' Ilon teille ihanan >!>

° lald julki teili suodW
- Vx pilttpiscunu»
cainen/ Kyll cau»

i cainen 'lapsucaim»/
«On teilsyndyn «H
Zzcst nuoresi/ Teiltz
- yät sangen suurer,
' Hän onHErraW!,!

- stus Jumal ja
'Se luwat tkawilttlD
- toiwot myös / 3eM,
<" armias ainoauttaMU.
° woipawnhwa wap»<u!
- tajcm. ,

< OäncuolcmanlMll!
, tettautta/SymiijW
- run mallasi wapa»M»
Teille tarlozep

l autuun/ Jo su°W»
-cautlsan laupian,

Taäl, teille tähän m«>
»K ilene/ soimeS löM
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lapsen pienen/käy Chrl
stitt caunis cadzoman/
Midk lahjao Jumal
sinne on pann.
Edkshera sieluni?

Het waca? Cadzos
leng sin soimes
maca?Siel on minun
HErran Christuxen /

Jumalanpyhä Poica
lEsuxen.

Tcrwe sinä tulemasi
ianntygön/Cuinsyn-
neisij ett cadzo ylön/
Täntuitdköyhyoeskyi
len/ Cmng kytän sun
Win edest ollen ?

Ah HErra sinä caick
coppaledloid/ euings
«led alendan sinusno-
in? Etts macat hei»näin japahnain paali/
joit juhdat ja harjat
syöwädMll.
Namad sinun silckis

l«ck«nlijnas/HErra-
lnHErra/ Taiwan
Cuningas/caickcallim
mnuldaisedwaatted/
Huonot» olts sinull lsittäk maata. ,
Näin syndyä koyhy-,

deslelpatssinun/Etls
loiwas saataisi»rickar!
minun/annoit täll tie-!
MEtt turha on juur/,
Moilman meno!em->
p!/cans coreus suur. !l Ah lEsuinen minun j
Mroisen/ Tule mi- l

lnun lydan cansinaise/
l hcs/tustas/anna minu
ollaoikias vscos. ,

Tästsangensuuresti»
!hastu/etts tänne tygön
olet astun/ Taain edest
sinuakntänChriste/^>ilIsä pyhä Hegeylistän.
(D^NgelilmestyiTai
nill/tcmahdattiloltwah
wast/riemuisill micltll/
erjalaulaca/lunastetut
:lettaCu»leman«.
Tänapänptltiptscu/

Synnylßethlehemis/
Se ikäwöidz HErra
Christus/Davtdin cau
pungis/ Eija laul. «.

On,HErra suuri soi-
mes/ Käärit capaloin
Taiwas maa jongo»
woimas/Eaickhänhal»
lit woi/ Erja.
Engellt thmettelewat

Vltdz taan ihmen/ Ett
Neidzyn cohtu ftlwä
Jumalan toi ilme/
Eija laulamma/ lu«
nastetut olemmaCuo-
leman cadotuxest.
Ett luoja lasti näin

nöyräx / Idzens >nei-
dän tähtem/ Ia syn.
nyi sangentöyhäx/catc
fein kyll nähden/Eija
laulamma / luuna-
stetut olcmma Cuole-
man cadotuxest.

H v Muu



Muutoxen camiUan,
feti/Tuli täi, orrjar/j
Pllljonkyllcowuttna.!
11/meitOrjoi saati her-'
roix/ E. ,

Me riemull mainit,
mahdam / HErran,
hymyttä/ Kijtä cuin
parhaim taldam/ Ar-,
mons kyllytta/ Eija.

V»na cans caikein,
luotuin/Kilwaukhtä-kän» JM Jumalat

suotuin/ Ainons,
annoi täun/ Eya.
oiconsulllEsu kii-

tos/ Tänne tulemasi/
Ynn pyhän Hengen
lutos Almons, anoa-
mast/Eya,

MAAt? Ae muita me
Nytt

MjDulunjuhlall/Sill
Christus ftndya tah-
doi/Neisizest ja tänn
tulla/ Hän meidän ai-
no auluum on/ lost
iloita aina tahdM/
Nytt M. joulun juh-
la!!.
Ilmoitta Engel en-

«Htt. luur lunmlgn
ormoist/ Pyhä M
synnyi tänne/ Neidzen
puhtan parmoist/ Se
meill liimat lunasta-jam/Täntulitoiwottu
turwam/Nyt/lc.

Hän soimes maeaie

pahnos/Waljus ro»-
jasjuhtain.Tunshär-

kä HErrax luoM/
Neidzen Pojan puli-
tan. Sen ainoapuin
ja elon»/Ia aina A
wöit iloni/ Nyt.
Tast Engelin joucl»

iloidzep/Ilon meill il-
moitta. Krjtain Ju-
malat cunnioidzep /

Rauhan meill totw»!-
ta/lost Jumal M
lapsixotta/TaatnM
caisens lautta colM
Nyt,
Ei woi cuolema «,

dotta/ Ett ChriD
tänn synoyi/Han sp
yin muld pois M
long cautt cualey»>l>
'dyt. Cust tillnan G
lztatäm HErra / M
l nmltcam myös »

' ,Un kerran/ Nyt.
> Kljtetolelsnliiinii

° Poicas tän lahel!»»tmast/KijtetfansMl
- tamast llädäst, KW
bErran Hengt hiM

-Coco colminaisusfi
> ha/ Nyt.

Kelonet.
e ZMAuluja nytlost
-«Wlcam/ lumM
, jutelcam/ JouluB
weisattam/ lEZ>

»cannishelmasw«l«
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Miäriam Gabrielin
ennustoe on täiitett»)/
Eya/Cija/Neiozynuo
n Mn sai/ Ilman
miehetPojan toi/cuin
caicki loi/ Tydy tähän
pilttin wähan/ pilttin
wc>han/Israel/A<a lu-
nastajat toisia toiwo
sill. Tosin Cunnian
Cuningas Emanucl/
Neldzest nuoresi syn-
dyi/ sanoi Gabti, lost
prophctad puhettd/E-
Uat ennustit/ luttad

jutttlld/ IE- <
sus/ lc. >

Pojat parhat pau° >
H«ttcat/Neidzct nuoret
iloitcat/Wanhat wcch-
wast wrtsadcat / lE°
sus/lc.

Eioni sinun HEr- lras pidä
m«8/Ladzos sinunCu-
n!Ms lEsus/ie.

onlsoiilo/Mailman
lMMsmaca/insllr.>lesioj PWacuinau»'Irmg annas/ Mtril in

« O .IKlu p2ivu!e ~

>Euamenicoilem/Ann,
Wrmos aina/ c> puc,l<
>°snm«. I« sanasrGmllle laina/ o plin.j

tc, mc f»H
> cc.

Qn2t! lcnit»s. Pirut
rumat meit caasil/r«l

i nultl» climmll, Sljs
sinä meille saatit/'c««
IOMM F2l«!l2, Äutä
sinn HErra/Aul« sinn
HErra.

Vbi sunt FHuäiH
Et surun liel sia/ Cusa
Eng/lit
vZc-Znlicg, Ia taiwat
calckicaiawat/liileniz
curi«,AutasinnHEr>l
ra/Au.

Wlclä tosin.
eans weisal'

rien,uldcam / Meidän
turwam ja toimen/
Eyndyt/ja pantin sot°
men/ Paista cuin pai°
wä armas/ Oman /

äitinsä parmats/ Mu
ia loppu.
Ö ICsu wahäinen /

Tygös me lähcneM/
Murhts meit a«ia
lohdut/ bywtllcn t<!-
woillett totut/ Osa
cunnian Isä/ Ann
meidän pysy nnsä/
<Wedä meit lyaos!/
lNedä.

S Isa-
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K Isän rackaus/ O

Pojansulotsus/Synd,,
meitä pois cadott/la,
helwettin alas wajott.
sameita sield ylösno-
stit/ Ia callill/ werel-
läs ostit/Saata meit
talwas/ Saata.
Cusa onriemFt suuri/
Ia meno jalo juuri/
Engelit weisawat siel-
lä/ Sielud el laulun
liella/Eitoraeliwiha/
Kärsi sen Cuningan
piha/ Sinne me ha-
lon,/ Stnnn
l>lc>l?ilN2tu« eK Ksiiie.

cör-
CuninZas /

Newzest nuorest puh-
tasc syndyt ihmisex,

Cutacuu/ilma/au-
ringo/ Maa/meri/
tähded/ Taiwad/Ain
palwelewat. a. p.H.
Cnäämechinisedmah

dam/Hand hiljain/ja
warhain/tyttäpaiwell
ain. ij. ij.
C»tn meidän tähtem

tuli tan/Synnyt san-
gen köyhän/ Soimen
pandin pahnoin, y.
ja», j.

. O Pyhä Piltipiscul-
nen/>puhdist meit syn-
nistäm/ Tääll syndy-
mälläs. lj. ij.

OlconsttlllEstiSW'
tos Tänn tulema
stas näin. Vnnlsall:
Hengel: Pnnä yhden
Wll/lapyhällHw
gel.
In n«tali vc>mm!i

M»Mzmiehet/mie-
Jumalan/

Engcllt cuta cumar»
t!iwat/Taiwä/tähtein/

< tefjan/ Synnyt Neit«
, zv pysyy neidzen. W !
, toslorkian Jumalan/
Jumal synnyiihmW!
Jo lumall leppyiD!

' Mlsill.
Costa lEsuS synH

melll/ 110 nousi En>
geleill/Tatwan suml

' sotawäell / WeijW
corktall auell / Ki!w,
Engel puhui piinil'

llmoitt tloifi
mielell/Christure meil«
syndynen/ Wapaht»-

iöydänlapsen nöyw
!nä/ Capaloihinkarl!-
tynä/ Waltus w<!l<K
olewan/ Soimes w

' was macawan/Ky>,
' Metdze nlsi imeM
Hitin rlcscall ruoti»
wan/Cuin linml/
luodutruocktcaik/G«

>met elatta/ rmDl
ratk/ Kyt. l
WM lapsetMl



tit Culdäa Pyhä sau-wuo/Myrhamit/ lu-
mnlnr/cumarsit/cun-
nioidzit / Cuningain
Cuningax tunnustit/
Mos.Tätä armoawarat/
laupiat lahja jatawa-
rat/ Sydän suruinei»

Hscoll mafian
jasanocan/Kijk.
0 lEsupyhäPillti-

nen/Puhdist/pesemeit
synnistäm/Puht,'.ll py.'
hallsynoymatläs/ Ar-
mos awull/ ansiollas/
M
Suo Jumal meittaN

juhlall/Mieldäsmyö-
den iloll olla/ Suosi-
ot!/.sowinnoll/racka-
ull/Sinua ylistät,, sy-
dämet! suu!!/ Kyt>

sijscatc-
Wfi/Nytt tähän ar-
mon atcan: Ett ned-
zynuon äiti/Neil
nytt pyhän
Se» meidän tUwot
turwssn/Canscaisetn
HErrainHErran.lveifttcam tijtos kylmä»)
Nyt tänä vnna wuon.

Joseph j« toit tunst/Maria» powes potki-
>M/Engelin puhe stMmarsl/HändHew.gest pyhäsi räscaxI°st lEsus launis

nähty Cuin apun ae
Mas ehtyi/Custktjtvs
ääni ain puhle/ Nyt.
Poicainen pieni syn-

nyi /Meill ncidze plch
tats parmots/lostlsZ
Jumal miellyt/ Meit
työhijcorjaparmoins.
pois suru surkia sal-
watt/Cusikijtos laulu
cajaht/ Nyt.

Idasi Miisat wijsust/
'edzitjulklnstalahjoillt

' Cusa Cuningas Chrt-
stus?Näimtähden/tu-
lim tiedotll. He lapsen
laupian löysit/Paca«

l natn turwax tnnsid/
öust kytos Christe sull
onsitt/ Nyi.
Simeon se wanha/

Ottpiscupildinparmo»
hins< Sanoi ratk rte-
män cansa: HErra
pääsi mua caäld ar-
mois/NaimhanChri-sturenHErran/Myn

, «utuun anio turman/
,Sull ktjtos moninker/
ran/Nyt.

Wanhan wuoden
Medosi/ Meil paljo pa»
buttehtm/Cuitcadun
'c«kest mielesi/HErra,
turkis tulem rieten/'Meil Poicas panit

l pandix/tvlou wanhan
.'muona candelx/ Ann
, Jumalmeilne anoer/
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<H4 ChristuM ..,

Cttnmaolconlsäll/
Metl ainoans awur,
annot. NynpoMpil-,
dillpyhäll/ Culn mei-
dän cuorman can»!
noi.EttHErranHen-lgelhywäll/Silsolmi
naisul pyhäll/loNkli'!
tos/ cunnia ylhäll/A-!
in joca vnna wuon.
VVer nntus in LetK-,

Iclicn», Vncle ,
serulalcin, UZIc.

Pildtn synnytt Beth- >
lehem/lost ihastui le-!
rusalem/Hal.

HiejacctinrilXlcpia, l
l)ui i«lnHt llne termi- !
no, H.il.

Hän pandin soimen c
mäcaman/ Cuin hal» >
ltdzellm.Nackamsi/H.

(Dolnc>vit j
nu«, pucr e«t l
Dammiis, N?!.
Aasi tunsi jaharkäine/l

et se pilt oliHerraine/ h <
6e521)1> veniunr,

«ileiunt, >
Sabast tulit sitt wij-

sahat/iahM teithä-.
ncll cunnmt/H.
Dc n>3tre N2tu« vii -

'

«me, Bine viril> l«mi- U

dzesta / Cuin wapa o- d
limichesia/Haleluja.ri

Bin e lcis>cnti«
re, I)c nultro vcnil
sÄnzvine, Ulll. ,"

Jymisen luonöpU.
lens ott/ Karinen ty-
könsä pojes pott/ H,

lnc«ne n«>?is limi.
1,5, ?ccc«tl» lcci ciill,

iiha on hänell >ch
cuin meill/ Eicuiten.
gankaynytsynninteil/
Haleluja.
Vt rec!<!>el« ÄO5 Ii«.

Werraxens tahl>!>
meit tehdä/ Ia IsänicoswottaiwasnäM
In Il2c NI»»Ii A!!l.

LcncäicÄMUlv»
mino, N«I.
Täällä nytt ajalla

sell/ PalwclcamM
ra kytorel / Hal.
ni«z,vcc> cll«mu«^

pnm't / Sen Co!»
lackamat/H

'Wielä tHisin, >j
Nk tapsi jymMl

'

ilo noue lerilsalensl p
Jumalan
ia/IHN!!senluon3tch>c<»ototta.EngeltoiWD,!ttallsanomä/Eth»>l<
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piti syndymcm Pojan.
Cuin ylkä

hnonesta/Tuli hän äi-
il,!scohd!<sta,Hän pn-
lii! soimen p.ihnain
pääll/ C»in caick hal-
lidze omall wäell, En-
gel ilmoitpaimenill:Et
sePiltoliHErramcill.Mijftd maald wie-
raldlulewad/iahjtziha
»ellcandelewad/Sisall
hu°nestnmenewäd/la-
sla nuorta terwettä-
wäd / Kijttäkäm sijs
HErra Jumalat/tääl-
lä nytt iloisell juhlall.

HMEsuChristenincWluononsaid/Ia
sy,inyid midzeft kir-
iäsi. Rackaus sinun
siehenwei/Ettäs meit
pWisidpilcast. Sinä
näid misä waiwasa/
Me olim täsä mail-
mosa/ Helwel oli edesam sswöi.

Annoid sinus cohta
!Mn/Senruman pi-
run wastan: Iatahdotoli meidän otan,/coscahän rijtan mcit han-
sia. Sinä saatto meil-

Otidmyss
pmldäm pois waiwä/
Pynas ja cuolemas
,l<>utta.
Non sinä myös caic-

«Wd/ Turlyaman

sinun päälles. Orwod
ja myösköyhädlesied/
lupalsidcorjatpuoles/
loshewaan vscowad

! sen päall / > Ett sä ne
tahdod andahetll/cuin
sinä luwannut oled.
Sinä oled meidän

weljem/ loca lneit
cunnian tuooao / Ed
sä myös meil eadzo y«
lön/los me snn vaäl«
les luotam. Engöst me
mchdailoita/ sillChtt
stus JumalanPotea/
0n «eidän racaswel,
jem.
Tämän suuren ar-

mos tähden / Olcon
sun lijtos Chrlste/
Ettäs welyres saati»
meidän / Ann meil
aina sitä pistä. Sen-
tähden mahdam iloi-
ta/ Ia lummalata
cunnioitta!/ Hän on
meidän racas Isäm.

l HWHristus luma»
culn'

on meidät» HErram/IsäM vlwos coitla
(Sanot Naamat mo-
ninterran.) Hän onse Coin tähti '/ Culn
meitä »valaiseman eh?

> ti/Caikes pimeydes.
Hän tuli wail«

man lopus / M«t«
>dan tygöm tatwast.
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Sikis Maarian toh-
Pus/Päästi meitä wai-
ivasi. Cuoleman yltdzc
»voitti / Ia elämän
»neille tuotti/Taiwan
eleem awais.

Armos Chrisie-meill
laina/ Ia palnwa
rackaus.Vjco sydämen
paina/Ia synnistlac
kamus. Ann meitä jäl°
tes himoo/wilpi mcistpois kimoo/ raca-!
staiotutta.

Caiken woiman nytt
Isä/Annoi sinun kä-
«s. Se sinull kiitosi
lisä/Ettäs sen otid e-
tees, Sill sinun tule
autta. Ei sorta eli lait
ta/ Sitäköyhää wol-
matoind.
Mitäs saanut oled

Isäld/M nntä ca-
»ota. Vie heitä
las lahjoita / Sielläsun peräs kysyn/la'
tyfönas aina pysyn /

pyhäin cansa.
V. Riemuidcan ma»^
Taiwas wahwaft. j'

HUljn cumHER ,!
caickein pyhin!

Teki ja sowitti eaick
bnwtn: N ijn paastoi-
hin myös käski tottu/
Ia raitijn elohon suo-
sin.

Auta meitraitjutpi-

tämän / Polkuis pälla
myös ain kaymän/eil
«i.ui wadzaat>'yttä/j«
nijn melcäm pahoin
täyttä.
Ed aikoi elec jämää»

ritcll/ Ed ruokij tahton
myös erttel!/ Cosc
paastois paranosttch
tä tahbod/ Sen meil
oman huoman annoil.
Raamatus ruad pch

distetan/ Cudkkijtoxil
cohtust oletan. Mit«
suu otta ruumin fW
Et sill sielull pahutli.
säil,
Ne paastod ja m>K

rucoured/Muud myi«
Jumalan palweluxel/
lotc ei sydämesi puh-
keile/Nijn HErrail-
ze nuhtele.

Ne cuin lyöns M
'te luottawad/ laitti
xen kirjasi woittanM
Mutt HErrallen «l
kelpawad/lotchä,,!»
päallens turwawnd,
Rucolslafästid lack«-

mat / Ibze «auml
jlsää Jumalat/ Hu>
ges totudes hartM l
,long hengi^raidis<!>»
ke taimwast.

Rucous/ raitM»vsco tarwttan/ W»
lapaljon hywyt >«>1O
tarltan/ PirunDD
coht waiwatan/V>



scad ja waiwad wähe- j
län.
Aut HErra meit siitti

fMäman/ Ia raidist!
elÄnät pitämän/ Ett!!
hengi woitaisi lihan /j
Ia mc wäldätsiml-'san wihan. ,

ja cnolemaii.
MUmal qut minä,
fAtaidaisin/Sun hy» >
wlä töitäs muista/sy° <
dämest fyttä mahdat-'
sin/Sanastotuttatun
»usta. Sen wacuus
hät olle wahwan/iähet
li mnll Poicans cuin
l>,pais/'losthändkyt
tn mahdan.
CxinmailmaslEslis

lawi/Autuun tien opet
ti oikein/Mnest armo
apu ain näwlsi/ Wa-
smnwaiwasielaickein/Cnnssald omald oletti»
piinatta/ Christus se
w!l!toincaridza/Mei<dän lahden waiwätta.

Cuin syön oli pää-!
siäs lamdan/ Cohteh!
«än M/ftnoin näin:'

mun ruumttt!
tx tMa/ciiin teidän e-!
destanannctan/Cnole-^
nxmMcohtoiten/mun'
»'»istoreaintetttaatn.

calfjn otti ja

sanoi:Mun weren on/ ,!tästcaick juocatt/jong
syndcinnä maror an-
nan/ Mun rumista»

wuotta/Nijnv- '
siasi cutn tästä juotta/
Munphnan muistoxtehkät / Sig pstetud o»
let totta.
Pesi opetus lastenS

Mad/ Cust keskenamtehdä tienem/ Racasta
toinen toistam alat/
Cuinhänmeil! tehnyt
liene. Tätä tekemän
kesienäm meitä käst/Ett mett hänen omax
cansax/Cukintutatie-
tä täst.
Costa yrtitarhas ru-

koili/Cans cuolemgn
kiwuin campais/Wa»
pisjawertahicolli/fli°
notettin/ puusiid hän
sai.Syljettin piestin/
'prjnattin/eans orjan
tnppurotlcruunaltin/
Duomioll wääräll sur
maltin.

,! Ripustettu,ristin paäl x
!lä/Eticad/sapedtä»-
>,dyi niellä/ Häwäisty-
red ptlcad wiellä/Hen-

ylön/annoisiel-
ellä.Caick kärlei meidän

tähden/Py-
nan ja catkera» cuole-

!,man/Maxonlektk>)ll
.täyden.
» Panoin hän häutan

risttst
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