








Uusi W>^^

WllänspitäwH ":

lotwa caumsta P. Naamaan Kir-
></ ynnäEvangeKumem ja EpistolaW
ujjnmytstäl)dtUuenßutou«c«Kirjanjamllit«

«en eallistkn jacarpelllsten c-pattm canfa,
että ennomaistst/ '

~

Täljdellistn Wirsi - Kirjan j johon cmcki
WiiTkt ja Lauiuc cuin tähän asti erinomaisisaS«omala;ftsKtrjois owal Prämihin pannut/

owat suurella «vireydellä »h«en
coolUl. '.

. Nijn että
MLöytän Kirja eli CappaKtta /

Jotta toiftsa plMsa ylbs
iuetellan. M

Cuningallisen Majtstttin?nvllegmmitta. 7

MnMtyHEN"NICH Keisanlda/,
Cunmga«:Majest:ia^7M«cl:Präntäläidä.
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18. Christuxen ylösnousemisest. .
Christuxen Taiwasen astumisest. 9sest.

20. Jerusalemin Häwityxen Histo-
ria

21.B. HieronymyxenProphetia. r
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23. Täydellinen Rucous Kirja. 10^
24. Matcamiesten Rucouxet

25. Yhteiset Rucouxet Saarnan
jälken. 11



Eorkias arwos pidettawat jacorkiast.
OppeneetHerrat ooÄor« jaPispat/

«, m

Nijn myös
'2 Corkiast/ jalost jahywm cunnioitettaws

ja oppen«tHer.rat/

! Wrowaftit/
Z Wircko-Nrrat

' ja
«2 Muut Jumalan Vanan palweljat

Turun ja Wijborin
hijppacunnam/

Mstettawat hywänSuowatjaCun

ihmtfelkö että minä teitaSu
l OVUmenNtlelläyuhltttelcn: locaeisti'-,



M
ninuuiisminulla st onni ollut on/ettänminui°
wuoteni Turun Caupungisa olen wiettänyi, jl'
sillä tilalla myös ei ainoastans tullut tundeman ft
yllsiettäwän Kieldä/mutta myöshänenkijtettäwät tapans/ ucholliftn toimens ja miehm
dens / wnga tähden minä myösaina sitte myöden

- K merkixi ahkeroinut olen sitä cunnioi-
tmawa Sl>omen CanM moninaisten tarpe»li-
sNn Kirjain ylsspanemistlla hywäntähtoiststi
palwella/ Mchnytnhsä suuret culucuxet/ ei sää-
stäin äica lc< wireyttä; osottain mnss silläftmalla/
että MM mitä löyty jotcasitajalsa.Suome!

. Kieldä/ ei y'ö.lc,wzcesawaan/suuresa arwosa ja
cunmafapitäwät. Sentahden nijncuin yxivsn
täällä olewaisista Suomalaisista / nijn mpZS
QuilrmsQi^lttHßigafajaStetinisä,/ ettämyös
niistä Ma Caupan legolla Suomesta täällä
waeldawat/ jaminun cansani jo cauwan owat
tutut olleet/ owat/minulda hattahasti anoneet/
ettän wastalcuisest minun Suomalaisen Wirsi-
Kirjani i>i OHavo heidän tarpexens prs isä ulos»
käydä cmdaisin ; Nijn en ole minä my<.sstncal-
daissa heidän lUMillista anomustans taitanut estä/
waan päällem ottain stn suuren waiwan jaculu..
cuin sencaldaiseen callistm työhön waaditaan,
ylen minun wanhoille ja cunnialiiscke Cauppia-
hiileni palwelurexi ja mielen nomexi / mi,n>n/
Hänen Cumngalliselda MajestetildänS rrivil-.

S"omalaisenWirsi«Kirja!U in c>s»vo,
caunilla ja Uudella Mykillä / nyt neljännenKer-
ran tahtonutylstzpanna jaedestuotta/ toiwodem

e,M



H)osZ4
' nNimisencauttaylistetyxijamonen

Uhl Sielunlumalisudcnhayoitus edes-
taita. Ia nijncuin minäennen tätä/

rnncuin ästcn mainitun/ mondacaunista Kirja
r!eä uloskaydä andanut / niMtaydon minä nyt
tästedes erinomaisesi ahkeroira että edessaatta
walkcutcen Suomalaisen jalon jonga
koUumijn olen aicönutanda Trykatä / jasixitci-
stxi Hengellisen Wesi> Lähteen / V^s'-Heliumi ja muiden tawallisten jatarpellistenKlr-
saincansä/ cauneillnfuwilla caunistetun/ paidzi
muitahyödyllisiä jaChristillisyttä edesauttawai-

, siaKjrjoja/joitanSuomexißuodzin/Saran >a
Engelandinkielestä käätä annan/ nhn että minun
wanhat ja kijtettäwät Cauppiani taitawat ja

,

mahtawatminuaedziä / jaMaan hwrlmitä ja
, sisälle tulojawastan taancaldaisita KirjojaMaa.

cunnan hyödytyxexi / wKitawammalla hinnallacuin josacusamualla mmulda saada jaotta. Idze
" Kirjat pitä ilman epäilcmälä oleman oikein try«

kätyt jaidzeculleki otollistt , jotea mnos Suo-
men taitawilda Miehiltä owat ylldze-
ndzotut.

Tämän minun ?livileZ«rÄrunWW-Ki:'ia!'tinQÄHvo,.jonga minä emien tätä / mmittäinW«nna 1671 Hänen Cuningällistn Majci'
tmswrkian Nimen alla alimmaisimmiw N'
rydes olen andanut uloskäydä / olen minä tällälerrallc noyrydesii rohjennut Suo-

- men SeuracundainCflmiehille / Herkoille Pi-Mllle/ ConllttorialexiUe, PromasteillnKiMo^
nöyrällä



H)°(s>
nöyrällä japalwelewaisella anomurella / että heminun hywän aiwoituxent hywin ylosottawat/
ja minun sekä heidän idze ettäSanancuuli.

päin ulostoimittawat. Josniillä Venenconlilloriumeitta olis muutoinjotain
kästemistä/ niin tahdon minä walmis olla caickia
welgoMa cuuljaisutta osottaman / joca myös
«ma Ml,

Teidän Herrattttenne

M«Mi5 Sun-
nuntaina'.

Idzeculleki til, sja
arwons jälken/

Nöyrä jahywäntahtoiM

HENRICHKeistr.



Cuulla on XXXI. päiwä. Päiws on 8 hette
pIM/Pö läAurittgo lwuse«iyöd!tl'./ia wst('4U?ös«s.
, 2l 19 Ci- Ndtn wuoden P.
2 b 8
; c l 6
5 e 5
6 f
7 g ';

8 A
»o t 2,

li d IQ

12 e
'Z f 7
»4 g, '5

,6 b 4

.8 d 12

21 g ?

2i 2l »7

24, c 6

26 e 14
27 f
29 A :i

za b ,2

z» c )a(

4 ii- , !<ein.

ori<i.
Kon. NU3, Simeon.

7. vi- IjuliHnu«
6 ii-

oi - L«ru«
4 ven- Tiemic.
; 6i- '
lriä. c»r B.euliio!<i.'
läio. <Dc. ttil^rlu»
ip le- kelix
lX li

»6 cei

14 l-len. l-lcnlicus
lal). 1'a!). Beo.

ii Vin- Vinc^nr.
iQ ceu-
v ti: limoiK.

7 ius
6 no- (2K>)'!^^.
5 oi-
4 le LalnuLi.
z 1u-
ori6. men. Virgnms.



VLLKN^«.ic73«
Helmemulla on xxvili.päiwä. PHiwä onw^

httke pittä/ VZ'4. 2luringo nouse 7. lyö»
des/ ja Mes.^>)ödts.

, d 8 Oal.rel). Lri- Lrixitt»
! t 16 4 ?ur. Kyndermessu

4 Z 5 priä. su« Veionic»

6 b iz 8 Dor. Ootc»rli«t
7 c il 7 le- V.icliHl<iu»
3 d ic> 6 blu- Helena
y t , 5 o. H^ollania
«o f 18 4 Bciiy- Bc^ol2^ic»
xi g 7 ; la-/ RupKrollne

A 15 ?riä. lii» Lulali»

14 t - ,6 Va. VHl3ncini,i«
«) d 4 15 BiA

l4 suliana
,l/ f 1 li. Kamuiu»

»5 l7 II Bu<2NNH
2» v i'o Ze liucliÄliu»
.:i c 6 runc, !^I2!H«

h 8 pe- ?«. Br.
?.) t 14, 7 rruM) Berenu,

Matth. 2lp. f.M.
rni-... VlKoiiH s.Up.

in» )s.
>6e MacLiius h.

29 d CarcaM-päi» KOWHNUS c.'



MnalisCuulla Vn XXXI, päiwH. Päiwäon^.
helke pitkä / Z)l «N2Zö 12,. 2luringo «euse 6.

lyödes/jstlast,emyö^6.lyi>les.

t ti- BimpliclUB
; fl6 5 u« Kunigunä
4 g 5 4 ok-
5 A 3 ll!ciericu«
6 b 1; ?iici. ci- Viäonnuz ,

7 t >lc>n. « - ?er^ecu^
8 d II 8 Ä«- ?jliiLMN!l

10 f «/ 6 l- V!V!lc^?eazl

A 7 4 (3le- (^^c^oii^z
,z ö ; go- i:>, ~!^^

c ,15 ii-
15 d 4 Iciio. 2- d^nacl^uz
17 f :: ,6 0?l- (Dern i..c!.
, 8 g , ,5 truä (.^aoiiel,
,F A 14 Ab- loläpauz'.
21 »2 , Le- Lene6ils>,^,z

d 17 il necl. <2Hlnnnu,?

s 8 Yo- Mclrl«m Ilm, P:
26 ?( Z 7 - mi- l^mHnuc^
27 h 6 I!2 t^Ult.iVU»

!y dI! 4 ni- I^uliacNlu»
,9' e z tri-
,i s 8 ?riä. ce. Oeclaus:



Hubei Cuulla on xxx. päiwä. Päws on 14.'hecke pittä/ W io.Au?ingo nouft ilyödtSi
ja lftste 7.ipödes.

« g ,5 H,-
2 2l
3 b 5
4 c
5 d ,;
6 e ,«

f ,Qz g
9 2l .8
,2 b
,i c 7
.2 d
'; e .5
,4 l!

»6 A 4
»7b «

,8 c
,9 V 9
2« t 17 »2
2 f ii
22 g 6 ,o

2; A »4 9
24 d z 8
25 c , 7
26 d »l 6

2? g 7 3
3« A priä.

4 pril. kel<iinHncius
; in o>>lilii2nu«

!>'on. bru-

7 i LAeliMuz6 te- Diun^liu»
5 stiz
4 o- LxecKiel
; var
pliä. »c- JulianaIciil,.
»8 I°i- 'liburriu»
,7 Ol^mpiu,

,4 Va- . "linion.

Ban- BulpiriuB
iti-

Oeor^iuz
or.

ci-

Vi. Vniliius

iri. M^3.



54^1^8.
MwCuulla «n XXXI. päiwä. PHiwä on ,6.

htttepittä / Yö 5. Auringo nouse 4. lyöden
ia laste, 8. lnides.

h ,6 ?!n- Pbil.lac.Walb.
; b 5 F <2nix P chz Risti.
4 e 4 >Lc
7 f 'Z , Z Cci6. OociiÄl äuz

a 2, prlä. ?o- Jo!,,
A >"c)N« Kun DamicMa
c il 7 tm, I4ion
d 6 LpuTiacliuz
t 7 5 .vi.

"j'g 4 ; re-
»4 A pricl. c^lAtien^uL
'sb i! löi!,,, yue iapliiH
'6c i >7
'7 d ,6 juz Jociocu,ll e ,5 L_ 'lslicuz
'? f 3 »4 ric. ?arenriHg ,; se. BioMa
21 A'? ,2 n- kluäenz
22 b 6 ,1

t ,Q ie
d y vomiriaiiuze ; 8 l^r'dÄ^u,
f " 7 ba-

27 s <l N-.NN,
»8 A,9 5 il'
''l'" 4 czui-
<° t 8 ; Vi^ZnäuF



KeMltulla onXXX. päiwä.PziwäoniB.hetke
pitta / <M 6. 2luringo nouse ;. lyödee/

M laste lyödes.
1 e Oal. I>lic. «7)ottscn2lcu3
2 f 5 4 IVlar- Ivl2iceliuB

4 2l 2 j«i6. ras. <D)linu2 /

7 d ciar
8 e 16 6 sun- IVlc6'Hl6u3
y f 7 5 piiinu»
ic> g 4 ml. Onupn.
, » )l, «)- Lar- ' Li>lN2o«
il b 4 priä. Lscn. Llcnilius
»'; c läiu. /^nruniu»

,; e I '7 Vil VIUH
»6 f ,6 czue pustina
,-7 g 9 ,) Lor Loiul^''^'.';
,8 A 14 lTi^niicuz

20 c ,2 V 2 t>I2!,V!U!!
21 d 11 f>2- ,<

22 e '4 lo rl'

2 f' y rer Hasiiluz ,
24 g 8 Jo- Ich. Caftaia.
2 5 ?s 11 7 lian. Liotus
27 t s
28 l 4 ,Ie Leo



. M 1.N7 3.
Heinä Cuulla on XXXI. päiwä. Päiwä 0n,6.

hette pitkä/ P 3 8. Aur!ngo.wuse4lyödesi ,
jalasteL.lyödts.

, g 5 'lKeobHlöu,
2 A ; 6

'

Vi. Mar. ltzico P.
z b 5 ilr <2olneliu«

5 d »c» ; le-.
6 e PIA. ttclwr
7 s 18 >lon. ner Oemcrriu»
8 g 8 5l- ckiii.nu..

5» A 7 7 l?i
»o b 6 lsmel
Hi c ptein I:lepnolH
, 2 > 4
H-; e 11. z ii e-
»4 s prid. H Lo'^2vennnH
,5 g , Icnb. fra- 2lpvstel. httMUs»6 A 9 »7 n«! Imurit
«7 b In-
»H c 17 15 <ie Kolina
»9 b 6
2» e ,4 ,; Lii«3
2i f i! ?«x. vainel
22 g ; Il I-.jHsiH
2; 25 ic>

c 8 )H- Jacob Tlp.
26 tz 7 cub
»7 t 8 82:1. 54,i cna
28 f 5 <ln« I^n^.H^on
29 z lä 4 01. C.
Z 2 A 8 ; H!?. .

-3» b Qer. (^rr.



EloCuulla on XXXI. päiwä. Päiwäonl4,hetkepitkä/ Yö iQ. Aur,ngo noust 5. lMeö / )a
laste 7. l,Ms.

2 d 2 4 tt2nni!i«l

5 g Kun, 00. Dunacuz
ö A 18 8 sixr. Bixrus7b 7 ?

" l <; B^li^cuB
lc> e 4 I^aureniiuz
'' s ' ; liar kerman

,; A , läib. tt^uoliruz
'5 ? 18 Bum- lllcenlio

l> -- 17 Macuz
"7 t ,7 16 o VUi!)2lcius
'8 f ö ,5 f>att l^elenH
'? g l 4 le- LernkÄläu»

21 b ; ,2 iur

2; d i« Bin-lp^c,linuz
'4 < >? ? V«r- Barcholomcu»Ap.
25 f 8 ikul. I^uäyxvicuL
26 g l 6 7 lienXuz
27 Ä 6 in Q«I)NHl6uz

c 4 lo- loh:Cau. leilM.
zu V ; ' Q»n- Lelljarnl»



8^?1-Z^lLeil..
SM Cuulla sn XXX. pHiwä. PUM on l!»

tzttte pittä / Z)Z m»zs Auringo nouse 6.
lyödts/ jalastt My3s 6. lyödes.

»f li 01. Bep. H.'

4b 17 ?riä." un, I'tteu6u!'Us
5t , Nau, Bcu.
6d 7 8 na" I^Ä^nug
7 e 15 7 ber. Keminä
8 f 6 Nar. Mar. syMmäp.
9 g 4 5 Lrunu
««Ai» 4 Zsn 8oliKen««
n b 1 ; ?lorn LobHläuV
li t z> lnä. «- B^ru3
»; d Iciib.

e ,7 ,8 cru- Pyhä. Risti.
»5 s ,7 ccm I^icoäomuz
»6 g 6 «6 BunÄ Lupn«mi»
»7 A ,9 15 l^ambsnus

ly l Z , j tUM B«I'VANUB
20 d »2 cum ?Hul.inn«
21 e I, Il M^ttbeus

f ,0 K4au- ,

24 A 8 ti- KuK-ltU5
25 h 6 7 U 5 dleo^K«B
26 e »6 s öc Oumiiiznuz
27 d 5 5 D»
28 e 4
29 f iz ; Michael
za g klicl. liie«. tiieion^mu»



toca Cmcka onXXXi päiwä. Päiwäsnio.hMpitkä/ W,14. Auringo lwuse 7. KMs/
ja laste z.lyddt^.

1 A ~ Q»!.oa.
2b, 6 l_.ec>nN2l6u«

4 d 17 4 ?IHN- kranciscuz
t 6 ; cisc. kluciäu»

6 f ?riä. Llcli. Näe»
7 g 15 >l«n. Lri- Ln^Util
8U 4 8
9b ru, vioniliu»
»o c 7 <j p»- Qiäeon
»' d » 5 li- Lurcnarlj.
ii t 4 M2xim',nu».
»; f 9 ;

«4 g ?n6. 0«- Oalixcu,
,5 A »7 Iliio. lixr
«6 b 6 17
,7 c 14 ,6 li ltnienrinu»

»p < ; ,4 cal pwlulnZeu»
2Q f I; 65
21 « li ,! IFrsula
2!, A II In <^c>l6ui2

b lp 30 Be> Bevcrin.
24 ! 8 ve >i2t^»l)2e!
25 h 17 8 Oi- (Uril^inuz
26 f
27 f 6 ni. Oliiiitinu».
23 g, 5 8i- Simon ludt
29 U;;' H, mc>- l^arciilul
;o h nlz /»,l>w!c»n
zl f ««



Marras Cmcka on XXX. pUws. Psiwä on 3.
httttpittä/ Mö l6.2l»«ringo nouftB.lyödcs/

fg lafte 4.lytdes.
, d 10 Oal,. l>lov. 0- Pyh: miesten päi.

; f 18 ;

4 g 7 riicl, vem- onc»

8 h 6 «!?

p t i! 5
<c> f i 4 ii Hilrr. QuiK.

«j b lcli!?. nu«
14 c 18
,5 h 6 ,7 z?i-
,6 e. «6 lcop.
,7 f 14 15 Hä- «nzu
18 g z ,4 juu- i^st)'cluu»

2Q b li 11, li- />iNO»
2, c 1. di Marian T.P-
-!; t 8 y
24 f ,6 8 l^in^lo^onus
15 « 7 (lokarin»

2,7 ,l> 5 Vi- Luilo
28 c iz 4 t» (^<.,nr>-!ei.
2<) h 2 li,o:ii!,
"" - 2lndrcas.

NOVL^LXK.



dRO^MLI«..
Talwi eli Joulu Cmcka on XXXI. päiwä. PäiM

lyKdes/ j« laske ;. lyödes..
i s O2l.Oec.ve-

g '7 4 «m- OHnäiäa

4 b ?ricl. Lar- L^rbara
6 d 8
7 e 4 7 cc»
8 f 6 ccm. Mar. SMäms.
j> g li 5 Quft. Outt»vu«
'2 A l 4 H,.
»l b p clnlpk lo2cKilnus

c ?lici. czue
»4 t 6 ,p ci
»5 f ,8
,6 g 14 17
»7 A 16 Ku» I^naiiu»,8 b ; .5 Ht, QliMopl,.
»? c !l ,4 in I^otK
!o d l; c!ä
2, e,? ,! 'lliu- Thema<Apost.
2,2 f 8 », ma» Lema
2Z 3 '5 »o mc»> Vlitoiia
24 U, c, clc, Lva.
25 b '5 8 loulupäiwä
26c 7 Br«pK. Stephan
27 d »; 6 InK. loh. Evangel.
28 e 5 ?u- lasten PäiwK
2? f l l 4 I'tio. sarkan
;o ,c> ; MN I)2vicl.

lB kric!. 87!- B)lvetter.



PxikertamwstckysWnosicauben
Aigoisi ja Pyhc!

I. Aigoist.
on se gicai cun: Auringo waelta »e

taiwan mertlä / ja tule taas endlseen palc«
taans, 2lhttau puriwon A»caan Nbeuwuöden '

pälwä wastau. Sinä VN 365, pänoä /ja liki i.
hette. Nlln suljetan ul:°s wuonna toinen ,
toisens perän/ jotcaZ)hteiUi cuy;m««:
Muts«Ma neljäs wuosi/ lie cnickj lchtten luel.in/
joista coconalnenpäiwä tttle wuostcauten lisätszi/
jecaCÄrcausWuodenlzHzman / ianynsir.äo»
;66.Päiwä. St p!.nva sioitemn Hclmi-
culchun/ pänvä ennen N-athin pänoä.

Wuostcaudesl>nnel,äOsaa/ joecs meildafeu'
rawaisina päiwinä aljecan:

Pttan,P«llsl3vKtwäden su? /

Gemttti pä:wi.in!Ms Lalirm tn?.
Guwm suloikn Uidol jäänba/
Tain Binuli Gpj-pxi MndZ.

Cumautta luetan Wlwficaubes oletvM/Cuu»
jeuxun ,'älkeni
luerellan. Wcuu / tupsi?c. l3ytHn Cm!
lugnn wguse: ti:dä / l.Ellä N.iCuu
nimuetäu siltä Kuusta josa se loppukin. 2. E.?' N»
sicml cabp culminensMän/ja paista chtona-M,t«
ta lopulla se ja paista husimntlban:paista ctttkeu yyn.

Pälwät «te Auri:!go?l juolu/ joidtnlucu /

mutHin lnsndaco nntawiwdesHn/ emunsa
Ia alMn m«ldä puoljyön gitjlan.



Dtdä täsä: Costa pälwä ja «3 tasancosca Auringon pysazdymy» lahdnst lvi
tapahtu:

Lambcr jaGrcus wuodeld ain:
Paiwan jaPun tuowat tasmn:

pisimmän vm auda'
Vitu» pistmman päiwän canda.

WijckooWuosicaudtsouse. ja,.P'twä/ A
teises wuodes : Mutta i.Päiwa Carcnus w>
des. on 7.Puwä jlochinne7.800ts
ivia / 7IBC DC'F G / stoitetan. A alca l
best wuodest / ,a ny» ft>tte tttroitan caictlWl<li
jaE><ucaudet.

ii. PyhapäiwA
cwatW'.wfil«»udls Cahtalaisei

' aina paickans pitäwät / ja.owatCalellbariinni
pa««ut. ' Sunnuntai ja
tastlainmi ,a siiäe nt lnuntcu.n Wlsiä cahdtsta
ripsu wat.

Sraauntai sn ai«a sel3z<m3s p«uwä, s
Vookstawi
loca lahden fchdcn -c M!Mlct.l« :

«. Sen «vuell,^

5!. wijcon on i jv^nähd^ j».
wijmeisnä päiwän,i ol;px/Pc^ki^wini
«'.llläin A. 2. ,cl!u

' Wlicon yiidze caxi pänva «n. Iä coco
' muutostapuhtu!BW«cdes/jollaa >iN.!aAuringon

PijNl.nu Wutd:!, uua
ludz!!Mn)Mlajaiälle,'s/ Nonjrca dzNlahänmBvrtl lawmA nijncuinfturckrcunezl ofolta.

Clncans



«5)°(35
hartaus wnsdtlla on wn Voetsiowia: Cdtlmät»
mnpidetän Ktwäiscll Mathinpä.w^n«sii/ mutta
toinen sijtte coco »uoben.

'

r ! I j ' !, O

Il II , , ! l5! l 6 I7', 5 ! I !! O
H, Q r ! O cIL r 't^

c Q r! ti o! L

Nijncuintällätvuodella/ i6'y-. jom c>n iCc'.'

Sentähdcntukwana wuMl.c, 4,u!! Sunsiu ,

suwi «, <a Aminin Pijii-ucn 2;, jZ nyu ci,,a >,

?.'l>: ja lugunsma liMlybdcit/KcnftinvUbdenSui
Bc»oksiawi/
näidenßoolftannnjinjchyMvcrän owmtuln!!ci/ r
wctan taas algnst lukeman / nhuwin rnneUgin.

kastiainni lyötän wuosiiVuodcld / Cullaisen lugi
jesiyxclt^cmalvaistZ^,
tarpciliittn: l. Cusa il >n on 1
i.Cn>« sc lä«ä Taulus löi>tän/i!ijnincsidäkön siilN ai.
den siwullcpäin oilian puolan, nnn
tilcn Eunnuutal
Wijeot/ !,-uoiilNjc!L«stai!cnwc!!iiiä,- »e
«linna sijuaradison / näuitä päiwät cnii!
owat. Ca> luetan wijkot ldejiiftn, mm»,
wattoi!mß2ol!l»lvl»i!ttan.



Sunnuntai Bootstalvtt!
L o o e r Q
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Z 9 8888887!»'7766666!^
«

ii 8887777,3:
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16 666555517!9z8 8 8 z 8

7 7 7 6 6 6
19.10109 9 9 9 9

o1i; 4 5 6
. Paiwät.Nljncuintämän Wuoden/ <6p;/ CullamcN lucu on;.
wan Huotztn/ >6y4/on janijnaina edemma/sijhen

cn asti liune sila tina tuhdot/st on sen wuodentuliaine
> uwuau taas algusi luscman nijncuin tuntngin.

n»!'siltä onPäasiaistln ftidzl'<s,anwijcko: Paasiälilstä HcluncaillMpossndzcmailwijcko:
iltaina P, Holminaiiuden paiwäan pxi «vycko / janim

««ma tdemma / yaman Adbcntim asti/ ioca aina on lähi»
maiNln SuiUlllNda!/ ennlnßarbonpäiwa/ M

on wiMtineu LijckuwainenPphapäiwK
ivuoficaude».



Tarpellium
AJAN TIETOs

losa erinomaiset muutoret jatavauxel/
malan Scmacummsä/
dacunnisa/ hamastaMsttman almussa nvln!
aicacm asti / n«a anncraam

1656. Wwi vedenpaisumus ylidzs
calken MsUman '

1,745. Sanstatl Nubdzin waidacm<w alcmlisaanen.
2l!:'2i,st znsinMntn M«-

1948. Syndyi ?Zrriarc!iH /Vliraliam.
2048. HHw»ttttw Sodomatultllg Tajwasta.

Ij!N»iIi«!eil1ä myvtlll ia ?. 2',,'. 2ls?:fttul
2lj 9. Mtl«i/2co!,?HlrlH! ch« häntN W«sa

jottaMom oli 70 Htrg'/
2454. Johdatti llstL^n lapse!

camiesti f «,. u
olit pllttti ia4c>a)astajanptrastät«bthe
Conaan Maalle.

29;;. Anemn Ittusalemin Templin rakennus
Tuningas SalomenUda.

)b( , z^li.Moi



Moi Nomulus Romin Caupungln.
HäwitettmlerusiCallpmlgiNtbucndneza»
rijtza/ja <3Oniä lmttmßabelijnfangeuteen.

- 34!!. Alcsjst loinen/ nimittäin Persialaisten ja

z4z 5. Cores Pnsian Cuninga< Cansialle
tuwan palaiia I-lulalemln.

Z4z6. lnstit ludalaiftt jälkinläjsen Templin p«»
rustuxen

3627.' bMlllt wnoret ja kilvet.
3619. Aicsi sc Gr«kiläisten
Z9O!. Aicoi se Neljäs ja wijmeinenlomalaisten

narcKm, jocawielH seiso.
3947. Eälvistmen iastun Mken waan muiden

, 400 Syndyt lneidän wapahtajamlEsus
Silloin wallitzi Keysar 2lugu>

stusRuomic/ja CuninZas Erich seWijsas
Ruodzis / johon ajcan coce Mailina oli
tnn?mMsRauhas ja lewos.

H,nne, odritti z«. 2lnd«>i Ehnstus,idztns Johan»
nexelda casta Jordanin wirras.

Zu. Ruxeiss CYrisilltz.sMrnaman ja opettaman.
34. Annoihän ibzensrisiinaulitta Mailmä

stuxexi. THHän aican on neSwitzereit jctca
I!ipe,ren wlwrilla asuwat tulletRuodzistai

.
uyn myös Cansa Dtottlanbin.

7«. Ryöstettm Jerusalemin Ttinpli 'licu» Vt-
s'astar.uxe!da.

54<). chrin UpftlaRwdzin PHäcaupungifi.
V>oitettiii RomlGöthoin Cuningald Ala»

m 547 l^nlalä.
z?, s. D:dstliu<^onciliä>iicLenäH.lsiuttHwastan.,

Wäusi 8. tt«or»an Liblian
4; l.



4;i. AlMoil^^en^oliuzN.pitä Qoneiliumia L>

lima«duiPawißtt3
62 Ilmandni mybo M.-homecb.
800. TuottiCunmglsßchruleEl'lm«ts6ll^Ni-

mellä/ ChristinNscö»
xen jaAnsgariuxen Hä»nt> n?

> BiKrköönPääcaupungixi.
1 AljettiMlcköpln^nDusMwkirkonrt'!'

<>«z. Perustekin / josst
mybsS:t S?g"rtd haudaun v^,

980. Platttteais ja lewiM Stott
, lewiEl-lchulPolea-Zhrzsiiu U-conwyb -,ri
Ruodzm/S.Digfriduxe ca a--dlst

iop<?. Wotteitmlerusulcm ' l,'c>,>^uln.
zi> o. iähemEllningaK Sn°. , S pen-

ritnl E,
luhdista cotoistn / je:«si«., ',^c-,!^.

Kirckonapidtum,' -- ,
singw maalda paljon Ruodza' ?<a

.

"culMttuSuomehen/joi'.,
nmalls «suwat.

ii) i. RatenstCunnlgasElick IX. n:
miotircon/jong'

Tämän < ~ .ua
leicatlm C.
lari!dl«6s.

ii2<). CÄ»inMi>Ericuxen!X.wuli>!lhaic>.,aun>
doi Herr B,rger larli 5 'n
lautta tätä pacanarHälneesChristi U
M rakensi Hämeen -. A

Oanonlcorum Becu!Hlim« Liic.



,160. ?ttcoi DlrkinWaldacunda jaPawin sano-
matoin ylpeys.

,261. A«nöi Herr Birger IHrli panna Stock».
HolminEaupungm perustuxen.'

1:64. MkeuinStockholmmisoiKircko S-tNi»
colaus nimeldä.

z!? z. WoittiTolchillusWenälaistt/ja tänstCar-
jalaisetEhriftinUscoon/japerusiiWizborin

woitt:Kexh:i2^s.
I 2 97. ZlöorakettinWadsttnallKlösicri.
,;00. On TurunDuomiotircko perustettu la ra»

kettu.
,; 18. Poldettin Turcu Wenäläisildä /jaKircks

r-Bsiettin.
H; 80. On llxiFrancistanMunckiBertel Swartznilutldäylösajatellut Bysiyt/ ja

Fältftykit.
1415. Poldmin Johan Husi CostnitzisChristsl-

lism Ustdn tähden.
,44c,. JohannesGuttenbergKirjatt

Pränttämisen Konstin.
«454. Moittija sisälle ottiMahometCostantinopt ,
1472. työtin Cuningas Ehristiern I. Brllncka-

bäriilä SteenSturelda
jasuuri esa yänen roäcstäns. ,

»476. (/dlÄan.

,48c S.-udyi C!MingaeGnstavus liindholmas
-, 4<> z. :o
«4<)7. 'Seisoi Sota Rottbrosa.
,522. T^i,u matcansaattiCuning-Cbristiernll.

julman jalauhan T>-rassmden Stockholm-
»52i. SuostuitDalMslatGustavuxenl. joca

samalrwuona ensimaisen terran woitti ja
mahan löiDanmarkin jouco»Balingzäa,a.

»5!l Wa-



H.?: i Wastais
,52; Wo:ttiGustavns I. Blekjngin. .

,524 Aleoiimheruren oppißuötzis.
Crunattin Gussavus I. Npsalas.
SaaniCuningas Gust«vus 1. iutheruxen
puhtanopm<duomcen.

152c) Nlosjaemn ensist iuchcruxeyCattchismus
1519 iijckui setarttuwainen tauti) Mucutzmtin

Englandin hiki.
«szo Publiccrattin2lugsburin Tunnustus,
l 5 z; SynnyiEricus XIV. Swckholmis.

Synnyi Johannesm. VMcboris,
,542 Tchnnßuotzi Perindöwaldacunnaxi.
1542 AlcoiDanmarkinVota.
«544 Oli suuri nälkä Ruotzis / silloin R«?lSus-

päiwät aljettin,
1546 Cuoli t). M^ltinusl.mKei-uLWitteubäriL.
1548 Alcoi Danmarcki WalVacund.ms Wapu«

nasa pitämän; Crunua.
1549 PojesHyljäis Cuningas Gustavllsl. Pa<

wilaisten Imenm.
1552 Syttdyi Cunungas <2arl IX. StockhollNis.
1560 Cuoli Cuningas Gustavus I. Stockholims

ja lMdattin Ndsalas.
»561 CrunattinCuningas Erick XIV. Nbsalas.
156 z Oli weljesten sota Cunigas Eritin ja Is'

hanin wälillä.
1566 Syndyi Cuningas Ngismundus Gripsh:
1567 MurhattinGrcfSwar.lt 2,Poicaisens ja

z hengen canftMiddarinsugustaFangeudes
Upsalan tumasa.

1568 Sisälle astui Cuningas Johannes m. Hal-
litufen ja1569 CrunattinNbsalae.

)b(ijj 1577EU0U



1577 E'wli Enck Xiv. ja Haubattin
WHsteraäst?: HänkPmcansGßKvus cus»
li CarialajaMntMTvtar naitinßmdnsa.

.1579 IX. Hepdtlbaris/
PrinltssanMarian/ PfaltzGrefwiniude»
vttnxon HiMärcn cania Ministä.

1580 Wotttija sisälle otti Pönws ä»
Ia Qai-äie Ca.«yungm z>» immml
ja wnotta sitä jälkmWäftnbärin / ,Tl>isbä<

- rin/ it>d!.r/Flckilin<iesalin/Hapsali«/Nar<
wan l Iwanagärdin/ Jaman i Caporian
»a Wittmftemjn.

1587 CrMattmCmung:Bizizmnn6u3Wa?scattfa
1538 Dli canhnl Rittw Suomis..
1589 CwliDretnMaria/ia haudaitmStrHngn:
1592 HylM Cuningaslohauzze^!!!.

?a imulla wnlchclla cnoU VtMhvlmis."
i59 5 WMttu, Cun: IX. wisenKerran

kwvingis PrincMn O HcrtAA'doiphinTnttären cansa HMfteznist.!,
1593.25 Feb?: pldettin

cazcki Säädyt yximielistst hyljäisit Paavi-
laisten opin.

1594 CcmlättinCun:3i^izmul!',illBNbsa!as.
1594. 9 !>-c: SyndyiCun^Gmtaf^lLo^HStochh:
1598, SmygbrossfstnjMlhMttlttCun:

6!z«m:N»odzin Waldac',!,nz!uil/la
IX.mli staan jällttts M cru>.?art!n 1607 Ms:

,599 IX.
surmata jsrcahändä wustan idzenl< «setit.

1602- SZtit Cun-. IX. aicana.
~ M«: Ou S«omes ja Pobjannmalla situri halla

i6a; lljckui R'.ttto Susmen
-- , i6isCuoli



5615 CttoltCun:Calolu«lx.Nnkispin<;:s:
CrunattinEun:GustaffAdolph Übzalas.

2618 limanduisuuri Pyrstötähti; samalla wus»
dellaalloimyös Keysar Saxan Sodan.

1619 Wihittm Cun: GustassAdslph/Princessan
MarianEleonoran/ Churfurstin Tyttären
ca.-.tza Brandeuburist.

1621 Pimeni Auringo wconans.
i6n WoittiCun-GustaffAdolph Rigan Cau'

pungin WeMläiiild.
i6!! Eyndyt^>,UN:CariGvstaffNMöpingis.

SnudyiDroumng Ei)riMnaStockhVlmis/
Samalla wuodtUatäpahdm Pohjamaalla
suuri maan iijckuma.

16zQ !äriCun: Gustass2ldolpl) Saran Sotaan.
,6 z Woitti Cu«: Gust:?ldolphnsKensa,sin cuKl»

ltsans ltitzin al!a;a haudatlin Swckh:^^4.
1640 2lsettttin^caä-mi2TurMU!!DttNCl)?ist!N:
1644 Vli sota Maalla ja Merellä Danmzrtin

c«ntza.
1645 T«htin sowindo DlMmackn musa Bröm<

sebrsos.
1642 TuMttin 3iUiH Suomexi/ jongaDrotnlng

Christina Pränttin toiviittt.
1648 ,
16 50 Ernnattm Dr«tyiss« Christina Nbsaias.
,654 tuspmDrotnwgChnstina HMuuxestu/ ja

samalla wuevttm Crunattin Cu»:<l2iix. ,

Nbsala</ nijn myös wlhittin Prilitessan
Hedwig Neonoram cansa Hol<»einist / ,oca
myös nimitetyllä wuodtlla cruunattin.
Syndyi lneidsn nyt armo«:inen Cuniugas ,
C2low«,Xl. Stsckhslmisj!< !^livem!)l:

i^Syndyi



'656 Sondyi meidän?crlMllnenDMtN:l?lll^
Köptnhaminas.

1656 Oli Wenäläinen iljckewz / josta oliPelco
Suoinalaistll/ jasewuost cubzutanCarcn»
wuodcri.
Sodittin woimMststPuslackgtawastan.

1657 Hll rutto Nuodziis/ Suemes/Rigas/ Mr,wns / Wi-boris jaWiroit. -

i6> 8 SotiDaiunarkl jäHollandißuotziawasta.
1662 Muckui Herrasa

theboris/mjn DrotniMariaSleonora
Stockhelmis/sinä wuouna tehtin myösrau«
hatKöpenhamin«s Ru»diMjaD«um«rti»
wälillä, ~

1664 Mwyitircas Pyrstötähti.
Osti Cml:oÄlc>W,X!. hallituxenwastan.

1675 Crunattin meidän Armollinen Cuninga»»
carolueXl.UMai».

1675 Tyraniserais jawaUtzi s? julmahengMata
pienet.Lapset ja lnuutamia WiftH Stock-
hslmlsa/ että nwndn heistä psl»
dtttin,a päiwiidä pois ottttin.

1676 Wojtettin Damnarkin sttawäki Halmsta<
din alla i salnaila Wwdtlla oli suurlweren»
wusMtus lundm tykönä / ja Danmarkm
Wäti maahan lyötin/ PöszoMtinbeidanArwlleriensRonnebergisl japakenitLandz»

1677 WoitettinDanstatWrupin tykönä/ puoli
penincuormaiandz Crunasta / jamistsjsir
caiken2lrtol!triens.

,678 Machan
«nartin Wäestä jaFanMi otti htista '

iHndtßMniO.
1675, Tthtin



Tehtin rauha Keisarin )a Muutamitten
Saxan Förstein ia Hollandin / nijn myös
Danmartin cansa.

1682 VhtttnWch«tin<midän Armollinen Cm:
<2<llol,u« XI. Drotning Meonnran
cansa i samalla »vuodella.Crunattin hä«en
Majtstttins Etocktzolmis.

1680 edellä suuri Pyrstötähti
iämlesä.

,68i. Syldyi PrinceM Hedwig So»
phi» Swckholmis.

1682» 1; lunilSyr.dyiPrintz XII. Stockh:
,68;. 4 lunij Syllyi Printz (3usiavu2 Slsckh:
1684. z lulij Syndyi Printz NlricuZ wrichsd:
1685 PolcsnucuisHerrasaPrintz 26

April/ jaPcwtzMricus !yMM Stockh:
jotta 19 Ilwij Ittdderhollnan haubaltin. -

,68s. 27 Eeptelnbr: Sunnyi Printz kiläcricu,
Stockholmis, jocasam«Uawuodel!«kmyös
Herrala pois nusuijaweliwchnajainstygö
haudatkin,

.

,686.17 decembl: Syndyi Printz cH>l Gnst.lff
'ivttoM« jäikin/!6ret,i:Her.

raja Psjeö nuckm.
,686 Mtzw cadzcrtin (Vu»mal«linen LiKlia j<

Prändätrin wkheuchan Formatin »li i" 4W
168 5 ja'636 Vlidztn cadottinuuslKircko-ordnittgi

»llMms Stockhu s neld corliast orpenttd
- HengelWldaH«rroiidaiPispoilda/?:ofess:

j<zPrl>wasteilda/nnämuidenSaätyin cansa.
,688.;; lamSyndyiPrincessnUlricaEleonora

Stockboiinitz.
1689 EurttDrtttningChristinaßuonnsil.

)b(V Kestiä



lubel - eliRittnu Wuodesta.
tälläfiMH olewalstlla wuodellai^^;

ttt iaMn.s Sunnuntai/ hHnen Cunmgal»
l!>uMajesietms armMftmman Suosion ja kä«
I'tA, jältin/ ylidze wco,Ruodzln WHlbac«nnan/
phteintll 3nlenn jälkimuiftt pidetän-/ chtä että
sumana pHjWänä sinnas« Cftusa ennen iva aZastai»

, s«< m-^dänpuhdas DnsiiLintuOppim/yhttistsä/
waVasa / hengcllisesä Corouxesa caltilda
Sääbvilda waldacunnaj.l wsstanottttu on: Mizn
m? «lyö>.i tällä tiKUkl smThristilllftn iuNan HMy-
typxi / taancaldaisesta ytzttisestä Tlvusestajoca
muutoin MdMzn l^'i)lÄiens e, josH
Mhös cuca tlssi «aitille mjncmntutts tuttu eiole/

, Kchdomma tarpeilistn titdon ayda ja myös stnsi<
stllä oKVäiseu R!tmuwuode»l jolla

' nimitmi'Mn«stollilM ta aicacaunisttttlu/jmella
jaiuknttle titttäwä^,tebdH.

Sittccuul st suuraa IvMS ciznnia Muistos
pidettäwä kuningas Quttav u» I. sli astttanuthä-
ntn zHcuii Rusdzillwawacunnan/endlsttn
wap«llittt>,s Maihnulliftn Mtlwn puolesta / ujjn
ojt häftl n Msjtst?tin>s myös fKnläUa muotoHttnel-
line., aen UstVllisia Alimmaifians
ftn Ha ittt!!a!da/ nijtt että ft suurin työ

' sinui «lsiaz/3-?l! csiMilmanmettltitä«immtuxi/ta
lÄmallN! sana t.man ihknisten opetuxta ja juttuja
Ruovzm n>d»ldacunnas julklsest

,i; Ia wclicta hänen Malestetins jo
eläii -, 'ipäHlösttn/Kästyln

piti

ja Tieto



piti hänen WalbaomnasaM hänen jälkentulewai-
siwa-ls / ilman ja lnuutoxetawoimas

Nii« edtstuont cuitsnginaicain wui'
httoxetmuutamit«.myrfy!lzsiä Se«täh«dtnmzclistyltcaicktSäädytphttMsijhen/ ettäse
vtztzenenwapajahergeUmenCocons/ jocsCuÄin»

oli iuwltttn pi'
~ dcM/Mi cehtahänen Euele>nans jälknMalof»

tuleman työhön toimitetuxi. laettäCunlngl,K

WaWacunMn Perindö FZrsti/ Hertjg joca
jHltenhallitukeen tn!!/ ftj. asetsxens

etri hän idz«Euningalljstkßac,di Hcr?ai«z/2, ?,?/l2^
gis.crin ja zc)6 INUUII Pnppimieht!! / lN'!n e>
yilninitten cMenßuodzin Adelin/ j"< wimellisten
Miesten cansa (saupungeifla ia Maatha / ftc»
Maanpaicasta Ruodzisa/nip.z Maal-

- da ja SuomesiH/llvslll! s;ttenS:«l'
.

wänpäälle F?br: eliHelmi Cullsiv j lklN pääletnn
- Jumalan palweluxen EhtK-Sacirnala/ Duemio'
kittosi;< Cocouxeen alcu Nhtin. Kirckohcrr« Up«

' ulos toi-
mitti czzsist Pappein edejäpittM puheelw tä-
hän Heagtlllsee«CocottxetN! wiwottainheille In-
nmlalba onne ia siunasta siihen työhön cuinedes«
otenamanplti. Gitte wiettitinnulutamitafHi'
wlä taanc^ldaisillä tngZpicheilla ja maftauxitta
PappeinMjll,i/e'zst!naiseenpäiwäänastWiaalis
Cuusa/ wnaHenigCarleinkästynjalken/ Cup.in«

uklMäxl ylleen astuit/ jaDrctz.-jvsa myös
on Cantzeleri/ HerNiclV Gyilenstiema/ Hertuan'puolestaheitä ttrwcytti/ ja sanHNl mertiMjtUäO-

r^cioll»



?2t'wUa eliplchM tietä MdoyuMsest tämän Chri«.
jamisä »vaarasa Isänmaa/

yhden.eli toisenpahailklowan/ ylös «osttttuin rij«
tain/ csutta/ jo
»neltiäu nilK ollut oli. Neuwe»ftntöhde jawaroitta
VhttiM coco i että he ottaisit Ju-
malan awutens' ja zdzms täH corkiastmrpellisesa,
asiana lnnvin yhdisiWMndain heille sen johdatuxf/
että hän(jsca oli tzppe«mHErra)häni puo«
KstanKmltlisty siihen UscontlmnustoxeenjocaKei'
sarille Csrl V. HtIMM päiwillä
j>l muutanllZe SaranChurförsttille/Försteille ja
Säädyille oliannettu / jomyhteen tule senOpin ja
«scontnnmlstoxen cans/ jota"lrchiPispa
tiu, elaisänsjulista
nnt j«edeöwastanl.t' uijn myhv cuolemallans wah»
wistanutoni jawilmein toiwotti Jumalan Armo»läsiläckmista tälle conciliumiUtz, että caicki
käwisit hänen Pyhän Nimens cunniari jaylistö'
Mi/jaRuodzin afuwllle hywHxiMM jailancaic»
kl sexi sielungutudiri. Igta wnMniinkiZpingin
Pisptt/ sillä ei sen cuolluen Archi-Pispa siM ollut
»»ielä tetän asttertu / wco Pappein ja Muiden
Säätyiupuolesta/ tekinovnmmänKijtoxen/ senedestä ettäHtrtig c)2il, eiainoastansole<tnd«lnuttätä yhteistä ja wap«a Solusta cocooncudzua/
mutta että hänen FnrstMmnArmonsibze/Cunin»
gallisenRadin cansa / heillettinomaisexiritmuxi
M awuxi tahdoi saapMaolla/ osottain/ että hei»
dän corkein toiwotuxens jahallm< olis stncalda ista
tortiata työtä waimansperästä toimitta/ jaonnel»
<iftKnpäätö?e»nedes aueta.-. Senjälkenasttettin

«äcmiÄB, Hertig Carleilda/ RAinßaadildaja
muilda



wmldä Säädvildä/ että hätttti piti oleman?!-«seB
!tt ridettili sM cnntn että

Men puolda paiwä wirjät yhlccn tullimuxet ia
ungaratvichmariornijstä rascaiinista meidän N'

jaWastau seisojwen suurim,
mistä erhetyxistä ja stloitnxista/ jatämätqpahdui
täydellisellä wapaudella puheisa jawast-.uirisidze-
culdakiPapin zäädyffä / heilit culltki cusccki

> asiasnäwyitarpeWximuisiutta. longatähdin
myös CuningcUliftn Naadin jasmun! jouc?nßid-
dlrstapistaja2lde!ista lätzä ollefa/ caicki
xetsijnä/^szo wuotena
tunuustoxesa järjcsians ylös luettin / elmomai»
stli« wireydellä ja y.riwacaisnbella IUÄt»
tin/ ia wijmein nijntum JumalanPyhän Sa»
nau cunga yhttensopiwaiftt/ calbiidayxinntlzstst
hywkxiwtti/ri jawastanbtettin. Näiden
lustenylöölutnnistn iopukla/ joca wpaydnineljän,
nes BeLc>s, eli yhten tulcn'.iD / Nimittäin 5 päi»
wänä Maaliatuulia pllolen pzjwä«M?n <

nousi Strängnäsii, Pispa
syin CnnmgalljstidaRaadilda j,, tä^ä'

he nzielistywättä.
hänoppihin jatuninistuMN/ ia tchtoM.tsizMlu»
jangpnsyäaimjaizantaickijMwäickawielaln'
malalle telpais anda heidän ftntähden lMktnksiä. lohöngacalcki yhdellä; Misitja
pajsit että he sen täbdenHengens jatawara?ji / ja
caicki mitH heille Mailmao olis/ tahtojat cUd.',ri
panna. NNn sanoi?lNleB: NytonN!«:HzilMnt
yhdexi miehcxi ja meM läikillä on yN ainoa 5..,»
mala. Se sama 7lugsb!lrin Tunnustus käytin
sitteß»odzixl/l«t sen:Bpälwän päälleMaalisscuusa
i/s>; julNsest enfist edköpa^din/

päivä



päiwä jälk?Hettnasl? assittin/la
ca.ken Ccuisan ylös luemu/ nöy»

rilnällu Rilcouxella jaanomurella/että hänev F«r<stiUtnkArmonv,iäsnäolewaMenCuujngall:siaadi
, Herrain ja- - cansa sf alwKir,!oitaM;jonga

,us'ös fitte ten/N Hert- IX. Ruodzin
Wald!-aunl»aii Pn-.:;döförsti / la HerrigGuftaff
Sarista it- 14CuuingaUistaRaad» Herra/se äste
ascrettuArchi Piixa / Seldzcmän MMn Pispan
<an q.Sutenlähetettin se nmbärint-caickijzMaan
pmcrochmi ia yhteisestiRidderstapilda zaAdeKlda/ ,
Cttlttngallisilda nljn,
wvös Papeilda/Bora-Mestarcilda ja3taade,lda/ >

etm myös yhreiftlda Canzalda Cauvungeisa j»
Maalla/ cocoÄdwdzwWaldacunnaia lvaylvlstet»
,

tanittakereojatrnkälty/josa lbytän mitäfilioin pää»
teri p inyös suuraa paljoudtsa nijden mmiä

'a sen aUekirio.ttaneel owat/ jocaiwös nm wa«
st >dc»t Hänen Cuningajl:May:tts?llNlollistil«an
Ta!)d.'n jäljenou Ruedzin tieltllä uios / »a<

,ecu.nig',n Klrctotzon sibottl» Lxem,?wi MH
»'nuu >a anucttu. /

? V??

Hze lubel-luhlan 3c.!cnnj«n ja
i6y; oli tcaucaldainm:

ccmacaNlda eunen ni«
.' Hunnunmina/ ;Hlröpää«

)!iP.'ol'paiwHS'aanlanoli'.Nös llltttu erino-
ftiä varten afttettll iaPräncin camra?u-

luniai si,'ua Mäm< ämilMu SwMolnusa Cari

3Mestetiss ja H w's^m



Mn wc» Waldacuimn/ nijn n:onc'!o, m'n paft
<as« löytyi. I!da« was ahondeila

nijn Linnan cn.
«ckm! öihin sekäC«upuugi? nta N «n»^,i!,jotca pultit tt!>o
cuudestaninlcahlccn«ju pöllö. Olit nwoöLinnan Porttiin

suun WalonjaPaistln c> nnoit.Ki; ckoinTorneis»
soit »a caikuil cannisti,3lump,«lit/Pu(:u/,',10z::/ja lor-

dzi id;ccukin mnömar,.li« Konsti legoilla j«
huonlitanzcamusta / joifaolitpaicZi ,> t j»
launid<!ivisit, >« nitNiNLit. a

'lMNsstossitäMommaxi silloinmyou :>^,^.a,:!>-
wmen jaLuminen aica oli/
laamsii liisit ja idnc!i!i stwehafli «njillw

> pmdarins mljeffelll',/
nyncum tätä myös-caiölnailien Aaenpai! Ml-to.sattki. ( tttulnyöv

fencanö/dä!',cnOuninga!!lftilMalesittUi :s
)NttK onneiiisia Wc!>

naft»/, t^Äctta,
,

t!i Pinulnqiziä / loi' a t<,ta Tiia ii t

«cchdatÄttan.Cuida?
'Mttin/painoit ,
Ni!»a jcuraw«isina m.
Juhla siliä muodolla / «M id;,
l-2lic>t?7c>t'«s!c>rei!cl2, Latinan, 6i'2?«n j'
sekä ennen että jällenpuolen päiwan/ joila
gallinc» Majcstttins/CuningMn?!! Pninbös

- Mtftillinen corkludenöPnnb y- ~-5,:
w-

eliPaltueljoita/paidzimuuta maärätoindä i?äen z liijojitta/
lnocic. stln aikaiset corkiaOoporlluna 15 nm-sia jenPyhän Äamatun DoHanxi > tttöm

~ Hakan Spcgell Pisou vii.kiopinc.iiv cZ/i cm-iM >p-spa Wötteuiajes / Weu^/, 'Hs>p«,
, Pijp< Calmanja /



Carlstadi^/^:>latt^w,s3teuc!iiusBup^!ntel^:.^trNofanas/

Cu 'NHo^Vrcolkalttl/^:^nr.

/^!,laKanNaU^H,in/Blii.'enntenc!:SttalslMdis.
?7,?mc>i2r oli ?«s: ?riinm'ius DaK: ?enuz 3.uä,-
I?cc!<iuz, SkaranHowlllalciettuPispa/jatoimitettinidze
'!>i-OM!)ti2nin tällä tawalia: Enslst pidettin isösaDuo-
wloMrcofaLohyt taancnldaisten tilaan solvnettn saarna/
Hänen CuilinZallislil Mastzmurs / Hänen
<o>,fmdeu6 Pe>i ldoförftin/ Hancn zurslillisencorkclldinsHolsteinista/ nijn muöi; monen Cuningall: Raadi Herran/
MerasttuöliiMi-ssln j« suurcuwist» paljouden talkista str-
dyista/ jotta moncjiu .ulana talle Juhlalleolit cocsuncet/
Läsnä ollcsa; Costa Saurna oli paättcni / tm NrÄi-Pispa
Dc>ai:c)l2U3,B>v<:dil:u« algun Action/ caUNijllaNra-
tiollaclipuhecila. longajalkmmcrkilliststorcl^z?!> !.'U

««, päatcain Hcmcn^u-
M MllscilNajistttMöt»go / jaiMttNMsaadaMS
naita etceii asttettuja oppmchita
Sitten tdcs a-iui hancn corkiaGnNvillincr: ssrccllcntzins/
Cunil.g.uiis!! RH.ldi/tblf.i>i N!nitter,!a iork.att
CuNMga ij?.!

st Corkiast MM juanuin
Gnnv./., .'na/HtrrßeWOxcnstiema/ j«Arn!oliik!!a

- niin m,)2s s!Nl)i!!l!ä wastauxeila hänen Cuningalliftn Na»
,a andoi v< tta-

«it:i c>?B MiN'',! 2stin cotia
tu!!Ut^«Z!lt«>!!aidcsp»nise,!cott!ank^!nn,)N/josjocutöi'
v. 2 taida°s olla c2ckoUBlcat ja tatttalsilt

laatta: Ivnga
'pöau-.

lvstraisia fijhen erino-
tt>aisc!!afuoslo!!.a wbyit. Costa sj? Hcn^wmcxic,,-oli hiille
id«emllrcki anda,iut
V, Ramawiivugiiilixi ju!is>amlt/vaätett>n coco^Äivnit:

tansaL!nunhäld.?'Nvttnd?!/ci,
MNsjMnCuniftgaiki^elattinjuMttin.



Wsaltari
i. Psaltni.

waella jumalatto»
MM? mitten neuwosa/ eikä astu synneistenteil»IWM istu cusa pilckajat istuwat.
i WaanracastäHErmniakia/ jaajattele hä-
nen takians päiwät ja yöt.
; Hän on nijcuinistutettupuu wesi ojantykönä/
joca hedelumns andaajallans/ jahänenlehtensei
ivarisc/ jacaicki menesty initä hänteke.
4 Mutta jumalattomatci ole nijn / waannijn«
cuin ncana/ jonga tuuli hajottele.
5 Sentähde:; ei jumalattomat testä duomiotaj
eitäsynneisetwanhnrstastcn seura.
6 SilläHErratleläwallhurstastentien/ luutta
jumalattomitten tie, hucku."

2. Psalmi.
pacanatkiucuidzewat/ jaCansat turhia,

2 Maan Cunmgathangidzcwatl>eitäns/jaHEr<
ratkcstenansnemvv pitawat/ HiLßra ja hänenwoideltuans waMlt.
3 Carcaistam heidän sltens/ jaheittäkälnmelstäm
pois heidän köytens.
4 Muttajoca taiwas asu/naura heitä/ ja
pilcka hettä.
5 Kerran hän heille wihoisans/ jahirmuisu»
desans peljätM hettä. A <l Mutta



2 Daviditt
<5 Mutta minä asetin minun CnmngamZisnuU
minun pyhälle wuorelleni.
7 Mltck
r<r lNlnnllesanoi: Sinä olet minunPcncan/ttanä-
pan ininä sinun synnytin
8 7lno milmlda/ nijn minä annan sinulle/ pacanat
sl«:un pernmöxes/ ja mailmanäretomaxes.
p Smä särjet heitä rautaisella waldicalla / ja
nijncttinsawiftnastian heitä milrelnla'.
iQ NytteCuningalsijsnmmärtätät/ jätemaan
Duomant audatat te.tän cuxitta,
ii PalwelcatHEßra pelgosa / ja iloicat wapi<
stup, >
it 7lndamtsnutaPojan/ etteihän wihastuisi ja,
te huckilisiite ttellä: SUU hänen wchans syttn pian;
Mutta amuatowatne iotca häneen uscald.awat.

;. PMtti.iDavidi!' '?sca hcln pukcin psicsnsNsssomi
O i HErra/cuinga mondaon minulla Wiholli«

nijnusiat carcawat «lunua wastan.
; Monipuhu minun sielustani?, Ei ole hänellä a>
p,-n Jumalan wtöna/ Sela.
4- Mutta sinä HErra olet minunkilpen i jocamu

funniaansa nar/ja «n ,i «hennat.
nuu -

6 M,!'.a!na:aii/janucun/jaherän: SilläHErra
tuke ma^.a.
7 Ei mzna pHä nw ldasata tuhatta Canssoista/

>ua pljrzttäwät.
8 N.' use HErra jaaura minua minr.n Jumalan/

,mä mmnu wihvllisia.u postelle pai«
M/ ja murennat jumalanolnam hambat.

9 HE-.ran



Pftlmrs. ;

9 HErranwkönä apu löytan / ja simmCanlsas
päällesmunsilumuxeö/,Sna.

4.'Psalmi,
t. Davidin Psiilnn candelcilla.

cuule minna nmnm wanhurs an >

deniInmala / jocanmmalohdutatahdisiuxe«.
sam/o!e lninullc armollinen /. ja cuule minun ru<
couxen.
; Te pääruhtmat / cuinga canwan pitä ltnmlu
«cunnianipilcattaman? Mixiteracasiattcturhutta/
jatysijttt nmlheua? Scla.
4 Nijn tllndecar ettaHEßra wie hänen pyhans
ihmeliistst/ HErracunle/ cosca lnina handu ru-
coilen.
5 lostewihastutte/älMtsyndiättl)kZ/,ptthncatsi)'
Mmisiin/ teida,l wlloteisa»l/ jaodottacat/ Sela.
'6 Vhmtcatwanhurstautta/ jatonvocatHErmn
päälle.
7 Moni sano: ffumga ft meil!e.osotqis mikä hywä

nosta sinä HEna meidän paäliöln sinun'casivos paiste. .
8 Sinäilahlttat minun ftdämenjj elMMcklnpn
wijna ja jywiakyllä.
9 Millä macan jalewänjllnriranhasarSilla sinäHErrayxilläns autat nlinna turwas asintkn»

5, Psalmi.
, Ps«!ml^dellälveisattapa/pcrimistss»-.

ow mimm sanani corwijs / hawaidic nu«A)mmvnhc:n. Ota waart minnn huzwostani/
«! mun Cumngan jaJumalan? Sillä sinua nnliä
rucoilen.
; HErra cuuldtlewarhnjn minnn andmn/ war«
yam hangidzen mjnä idzeni sinuntpgocha sijtä otan
waarick A ij 4 SM



Davidin4
4 Silläet sinä ole.se Jumala/ jollejunmlation !tw

', notelpa/ jocapahaon/ ei'se pysnedesas.
5 öyMriteipysiisimmsiunäisedes/ caickiapa-
hamekioitä sinä wihat.
6 Sma cadomt ivalehteliat / HENra cauhisiu
murhait jawieckait.
7 Mutta minämenen sinun huoneses sinun suure-
salaupiudesas/ jacumarransinun pyhän Templis
päin/sinun pelgosits.
8 HErra saata minua wachurscaudefäs/ minun
wihollistcni tähden/ ojenna sinun ties minun eteeni.
9 Silläheidän silusans eioiemitan wtutta/heidän

on sydämen tiplt/heidän on awom
yauta/ jaheidänttclilläns he lichacoidzewat.
10 Nuhtele heitä Jumala/että he langeisit heidän

, ajatuxistans / si)sxä heitä ulos heidän suuren ylidze'
- tähden: Silla he owat sinulle wasta«

hacoistt. '
n Ilsitcat caicki jotcasinuun uscaldawat/anna hei»
t>anritlnuita ijancaichisest: Silla sinä wnrielet hei°
tä/jloitcat ne sinusajotcasinunnimcsracastawat.
',; Silla sinä HErra siunat wanhurscat/ sinä cau<
nistntheitä armoUas nijucuiz,,kilwellä.

6. Psalmi,
i.Davidin Pjalmi edclläwi^attapa/cahderalla

, kielellä.
HErra/ älamngaise minua wihasas/ jaälä

curita.
Z HErra ole ininulle armollinen: Sillaminä olen
heiko/paranna HErra minua: Silläminun luuni
owar peljästynet.
4 Ia minun sielun on sangenhämmastMt/ woi
HErm/ cuinga cmnvan z >

sKMmä



Pftlcan.
5 Käännä sinuas HErra japelasta minun sielun/
auta minua sinun hywydes tähdeil.6 Silla ei cuolynas tengän muista sinua / cucatijttä sinua hclwetis?
7 Miyä olen nijn wäsiinyt huocauxista/minä uita,f.
«ninltnwuotcniyli yötä / castan unnun leposiani
kyynelilläni.
8 MinunmuownonmuuMmutmurhesta/ jaon
wanhcnnut: SM minaahdisterancaiMdapuo»
lilda.
? Eritkät minusta caicki pahoin tetiät: SMHErra cuule lninun itcuni.
, o HErra cuule minunrucouxmi/ minun awmi»
scni HErra sM wastan.
« CaickiminunwihMsenihäpiänsaawat ja suu«rest pcljatttän / tändäwat heitans tacäperin/ ja
nopiast hawäistän. -

7. Psalmi.
1. Davidin w!al"omus /josta hän HTrrM wtisaiS/Chusinlcmnun pojan sanali lähden.

/ auta minua mutista minun wainolli»sistani/ japelasta minua.
z 'Enei hercpis jasärtisminun sieluani nijncuin
iejom/ iunan hothojata.
4 HErra lninunJumalan/ jos»ninästn tein / ja
jos waarys on minunkäsisäni.
5 Jos«tinäpahalla costanut olennijlle/
Nllnrauhas soitolewan / (minä olen mjtäpelasta»
nu:/ jotcailman si)ytä lninuawihaisit.)
6 Nijn wainockan mimln wiholliseni nnuun sie«luani jasen kasinMn/ja maahanpsljestelmn mintt
elämälu/japainacanlnimln cunniam tomuun.

A iij 7 Wuse



s Davidin
7 NönseHErra nlidzo un-
»NinwihoÄsteiiihirlNuisilden / ja saata muma jät-
lcus sijlMn wircaM/jvlMs»uunin haldluu annoit.
8 EttaCansiatcscöMiisit jallens slnim wgö?/ ja
tule httdan tOtens taas ylös.
5> HErra on EazUfan Duö;nari/dltvmid;e HErraininua/iumnniv-ulharstatldeni ja wacudeni jalbcn.

töppuconjtt,nalattomlttenpahtw'/jahvihowa:v
hurscaita/ siliä sinä wanhurscas Jumala tuttit
sydälliet ja mnnascultt.u Minunkilpen on Imnalantykönä/ jocawagat
chdamo: autta.
»2 Jumala on Ma Duomari/ jaJumala joca
jocapäiwä uhca.
«; Ellctrepalaja/ nijn hän on mieckansteroitta-
uut ja jouvzens jännittänyt/Marcotta.
«4 Iaon pannut sen päälle sprman nuolet/ hänon
«valmistanutwasamans codottalnan.
« / Cadzo/ hänelläon paha miclcsl hän on onnetto-
muttckrastas/ lnMta hän synnyttä puuttumisen.
56 Hän caiwoihaudan jawalmisti/ jaoncaatm
«llt syhen cuopaan/ jougahänoli tehnyt.
»7, Hänen onllettonmbenspitä hänen paäns päälle
tuleinan/ jahänen wäarydens-pita hänen päältä
laelle langeman.
»s Minä tijtauHErra wanhurscaudens tähdenj
jacunmoitanylimmaistzlHEnan nime.

8. Psalmi.
:. DsvibinPsalml edtlläwtisattapa Gichi-

rhin pMilt.
' meidällHErram/ cumga ihmellinen on.

sinun nimescnikesa maasa i jocapanit cunnias.
tai,mstm ylidze.



z Nourten lasten ja imewälstcn sitnlfa perustk st'
nä woiman suum wiholllstes tähde!» i ettäs wcholll'sen ja tijwancostajan lnurennaistt.
4 Siliä minänäenTaiwnr/ sinuitsormeistegot/
C>n»n jaTähdet / jotcaswaAnstit.
5 Mltäonlhmincn/ettäs häudä muistanEli ihmi»

. .sen poica / ettäs händä edzistclet?
6 'Sinä teit hänen wähä wähemmäriEngeteitäi

'

ivaan sillä caunistaf hänen cunnmlla la caumstux»
elia,
7 Sinä asetat hänen sinun täsitecoisHEcraxii
caicki oletsinä hänen jglcainsalaheittännt.
8 ialnbatjacaicki carjat/ jaznyös m:d;än eläimet.
9 Linnut taiwan alda/ jacalat meres/ ja»uita me-
res waclda.
»o HErra zneidan HErram/cuinga ihlnellillenon-
sinun nimes caikesa maasa.

?. HMmi.
l. DavidinPsaly,,/ caunijfa nuorudessa/

s^>-^ luettelencaicki su<.un ihmes.
«Minä iloidzen jariemuidzen sinuna / ja tijtän

'. sinunNunes/'sinäcaickeinylnilmäiilen.
4 Ettäs minun wihölliftm olet ajanut tacaperin/
he langeisitja nucuit sinun nees.
5 Stlla sinä saatat minun oikcudeni ja snyni toi»
«tecll/smä istuit istuiluella, o^iaDaomari.
6 Sinänuhtelet pa anat/ ja cavotat Jumalatto-
mat / jahcidäll nimens sinäpyh itpois aina ja .jan-
caickisest.
7 Vihollisten miccatowatlipetetut/ Caupungit

, sinä cutistttl cttähtidanm l stoas hejdancan a,s
Huckandms. A Matta

7Psalmn.



Davidin8
8 MuttaHErrapysy ijancaickisest/ hän onwal°
nnstanut istuitnens dwnnoon.
5» Ia hän dumnldzemaan pijrin oikein/ jahallidze
Canjsat cohtullisest. '
»o laHErraonwaiwaistenturwa/ jaturwa
hädäst.
«l Sentähden,hesinuuntoiwswat/jotcasinunnt-
mes tundcwat: Sillaet sinä nijtähyljä/jotca sinua
HErra ebziwät.
'i WeisimatHErralle jocaZionis asu /. julista».
carCansoisa lMen tecons.
»z SMhänmuista jakysele heidän wertans/ eikä
unhoda köyhäin parcumist.
,4 HErra ole minullearmollinm/ cadzo minun
radolliluttan wihollisten seas / sinä jocaylönnet mi»
nun surman porteista.
»5 Että millä luettelisin caicki sinuntijroxes Zionin
tytärten portcisa/ja iloidzisinsinun awustas.
16 Pacanatowat wajozmet sijhenhautaan/ jonga
he wallnistit / heidän jalcanson käsiteM) sijnawer»
cvsa/ jongahewiritit.
«7 NijnymmärretänHErran tckewän oikeuden/cosca lumalatoin juurivmisatättens töisä käsite»
tän/ sanan cautta/ Scla.
»8 Josta jumalattomatpalajaistt helwettijn/ ja
caickipamnati jotcaJumalan unhottawat.
ly Silläci hän nijncchtatöyhäMhoda/ jaradol»
lisien toiwo ei hllcu ijancaickisest.
l o Nouse HErra/ ettet ihlninen sius walda/ anna
caicki pacanat edesäs duemita.
!i HErra anna heille opettaja/ Mpacanat run»
disit idzens ihlnistxii Sela.

»v. Psalmi.



Psallari. 9
10. Psalmi.

AAlxisHErramjn cauwas menet / ja tuscan
sinlls peitätt

2 Nijncauwan cuin lumälatoin wallidze s täy-
ty köyhän kärsiä / Wtettätön he heidän juoni»
sans/ joita he ajattelewat.
g Silla jmnalatoin idzc kersca oma
dans/ ahne siunaile idzens/ jawihoitta HErran.
4 lumalawinsncorjajawihamen/ ettelhälike»
täu tottele caitesa menosans /, ei hän lumalata
mixikän lunle.
5 Hän joulutegoisims/ sinun duomios on caucam
hänestä/hänylpeile caickeinwiholliftens edes.

Sillähän puhu sydanMns: En minä itänäns
tukisteta/ eikäcoscan hätä ole.
7 longa suu sn täynMkiroMai cawaluttaja
wiettmM/hänentielens saatia wanvan jatyön.
3 Hän istu jawäijy cartanoisa/ murhatäxens sala
wiawinda / tzancnsilniäns pala köyhän puoleen.,
9 Hänwäijy fala luolasmts/ hän
wäijy radolusta kasittäxens / ja hänkäsittä hänen/cosca hän tcmma sen wercksijns.
i<z Hän paista ia polte alas/ jaM köyhän wäki>
wallalla maahan.
«l Sillähän salw si)dä,nesans: Jumalaon hänen
unhottanut/ jawerhannutcaswono/ eihänikäliens
näe.
l! Nouse sijs HErra lumala/ylönnä tätes/ jaälä
töyhä unhoda.
»5 Mixi julnalatompilcka lumalata /ja sano sv-
dämesäns: Et sinä sitä tottele?
«4 Cadzosijs: SM sinä näet tuscat jasurut/se on.
sinun käsisäs/ sinuun tbyhä idzens luotta/ja sinä o°
letorwoilastw holhoja. Uv l^
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«5 Särje JumalattomankäsiwM m edzi pahllt-
ta / nijn ei suingP:hänen julnalattolnuttansMtte

" löytä.
»6 HErrasn Cumngasainaiaijancaicklsest/
lanatpitä hawitettämän hänen maasta
»7 KZyhämhalauxensinaHErracuulet/ heidän
ftdämens on wahwa / ettasinullcorwasstMotta
ivaarin. '

»8 Ettäs oikeuden saatatorwoille jakZMlle/ettei
ihlninen enäylpeile heitä wastan lnaan päällä.

u. Psalini.
r. Davidin Psalmi edcltaweiftttapa.

nnnäustallan: Cninga te Anotte mi-
sielulletli/ että hän lennaw nilncliiu lindu

teidän wuorillcn? >^

3 Silläcadzos/ Jumalattomat jänmttawät jou-
dzen/ japanewatnuolens jandenpäälle/ salaisesi
alnlnl»taxeizs hurstaita.4, Sillä he ricoit pcrustuxen / mitä wanhnrscas
taita toimitta?
5 HErran'istuin on tauvaja/hänen silmäns ottaDatwaaiiu/ja
hänen sillnä!:s laiwatcoettelewat ihmisten lapjet,
<i HErra coettelewanhurscasta/ hänen siellmswi»ha lulnalatoinda/ ja jotca wääryttarasastawat.
7 Han anda jataJumalattomainpäälle piMisen
leimauxia/ tuldajatulitnve/ jaanda heilletuulis-
päät palcaxi. ,
8 SillaHErraonwanhnrscaMaracasta walchur-
ftautta/ ettäheidän casivöns cadzowat oikeutta.

, 12. Pzäimi.~Navch:n p,almi edellaw«sttlapa cahdcxalla ticlellä
sHVmHErm! SMpyhätowatwähendynetj-a
M uscoWt



.PsallM 11
uscollistt owat harwat ihmisten lasten seas.
; locaintli puhu lahmunäisensransa turha 7 lie-
hacoidzcwatja opettawat erjpuraisist sydämistä,
4 Catcvickon HErra caiken ulcocullaisudelt / ja
ylpiast puhuwaistt sydämet.
5 lotca sanowat: Meidäntieltlnpitä woittalnan/

-6 Ettäköyhät yäwitetän jawaiwaistt huocawati
nyt minä uonftn/sano HErra/minä saatan awunj
että rohkiast pitä opetettaman.
7 Herran puhet owat tirckat nijncuin selitetty
hopia salviastiois/ seidzemenkerta cyetetdu.
8 Sinä HErraMke jawarjelemeitä tästä su-
gusta ijanmickisest,
9 Sillä jocapaickaon jumalattomiatäynäns/ cuftsencaltaiser irraliset ihmiset CaNssa hallidzewat.'

iz. Psalmi,
i. DavidinPsalnn edeUwnsattapa.

camvansHErra peräti tahdot minua
Cuinga cauwans peität caswos mi-

nusta?
; Cllinga cauwan nuna yxinäni neuwo pidän? Ia
tthdistetanftdälncsäni jocapaiwa?Cuinga cauwan
»nutunwiholliscnyldy minua lvastan?
4 Cadzosijs/ia cuule minua.'MRra minun Ju-
malan/ walism minun silmäni/ etten ininärostancoillelnaan nuckui^.
5 Miuäwoitinhä'

Aen. Ia minun sortajan iloidzjs / että minä com-
bastuin.
6 Mutta luinaturwan sinun annoos/ minun si)dä°
menrienmdze/ ettäs nijnnlirleiläs autat.
7 Minä weisan HErrM/ että hänminulle nijn
hywW tcke. .4. PsglW<



n , Davoin
14. Psalmi.

?. Davidin Psalmi lBe!lawcisattapa.
H*"Mmä: simowat si)dämejans -. Eilnmalata

ei he mitän telpa/ jaowat iltiät heidän
menoisans / ei ole Ma hywä tcte.
3 HErracahzoi taiwast ihmisten lapsia/ nähdä-
zrens/ jos jocu eliedzeisJumalala.
4 Mutta he owat caicki poikennet pois / ja caicki
Vwatkelwottomat/ eioleyxitänjocahywätetc/ el
ainoacan.
5 Eitö teng In pahointetiöist sitä hawaidze? lotca
minunCanssämsyöwät rawitenyeitälw/ waan ci
he rltwite HErra.<l Siellä he cowin pettäisit: Mutta Jumala on
läsnä wanyurstasten suma.
7 Te häw.UftÄeköyhän muwon/ muttalulnala
«n hänen t^rwans.
8 Di/ jos a M tlzlislftacljlleZionist/jaHERra
pääsiäis silngÄm Canssans/ nijn Jacob »loidziÄja Israel r^niindzis.

15. Psalmi.
i. Davtdln Pstlmi.asu sinun majasas? Eli cuca lewä

pyhcM wuorellasi
? loxawacldawaeaMatekemkeudm/ ja puhn
totudÄtfi>d.!Ntst.!Ns.
4 locacif-ci7-!anspach!tele/ eikälähimmäisens
»nitanpaha Ä >/;a eih chunmäistäus.
5 Joca cad?,oMn / waan cunnioi»

zocalähumnäisellens
wamu>/ ptt'.

loca, ei anna rahans corgolle / ia ei ota lahioja
locachmtcte'/ eihänhorjada

VtancaickM. »6. Psalmi,



16. Psalmi,
i.David!,- ,': cappal^

minua Jumala: Sillä minä vstallansi^«^nuun.
MznH olenHErrallesanonut: Sinäolctminu»

HErran/muwn täyty sinuntähtes kärsiä.
! -z

nialistm tähden / hcisa ou minulle caicA »nielen
noude.
4 Mutta McatsismjWenriendäwät/',t.'MpitH
sinlrichdämenkipu oleman / En lninävhra heidän
juoznauhrins wercllä / engiNnaiindzt hi idän ni«
Ntiäns simsani.
5 MuttaHErra on minun tavaran jaosan/ sinZ
tähdelle panet minun perimiseni.
6 2l?pa langeis minullecauninunisa/minä ole»
jalonperimisen saanut.

7 Minätijtän HErra/ jocaminua on neuwonut/
' nijn »nyös minun mlmascuuni owat minua yölls

cltrittanel'.
8 Minäpidän a inaHErran cafwoni tdb<: SittHhän on mimm oitialla puolellani / scntähd.:: en mi»
nä horju.
p Sentähdcn »ninunsydäntenricmuid;c,' aminun
cumlianon iloinen/ja nununlihan leiväreuyss.
»Q , Silla et sinä HM zuimlllsitwaili htlweiis/eMsalliPyhas »nätäneroän.
»l Sinä osotat lninullc eläuzän tien/filllut VsiVSsedeson täydellinen ilo/ jariemullinen meno oitialla
tädeuas ijancaickisest.^

!?. Psalzni.
». Davidin.Rucous.

HErra oitenw/ hawaidze minun par-

13PMan.
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t 4 Davidin
can / ymmerrä tninun rllwuxen / joca ci wieckasta
suusta lähde.

Puhu sinä mimm chysäni/ ja cadzo sinä mitä
oikeus on.
zMä/ jatutkit minua/ jaet mitän löydä/ nnnä olen
mcoinut ettei minun suuni mijakänrico.
4 Minawarjelenminuni/ sinun huuldessanoisa/ihmisten töistä / murhajan tiellä.
5 HallidzeminunMyndhnipolguilles/ ettei
asteleni liucadais.
6 Minä huudan sinua / ettäs Jumala minua tuu-
lisit/ cumarra corwas minunpuoleni/ cuulc minun
Puheni.
7 Ofota sinun ihmellisethywyVes/ sinä nijden wa<
pahtaja/jotca sinuun vscaldawaMjtä wastan jotca
sinun oikia kättäs wastan owat.
8 Warieleminuanijncninsilmän muna/ suojele
Aililla sijpeis warion alla.
9 lutnalattolnilda jotcaminuahäätänet/ ,nilmn
wHMisistanl/jotca lnnuwsieluani pijrittäwät.
»o Heidin lihawans yhtä pitäwät/ hcpuhmvat
suullansylpiäst.
«l Cuhunga me lnenem/>ujn he mejtä pi;nltawät/
sijhelt he sillnänstarcoitlawat/meitH cukistarens.

Nimcuintejoniofasaalisthauitttle/ niNcnin
nuori Utolasta wäily.
»z. Nouse HERra /. carca ia polje hända/ M wa»
pahda lninunsielun lniecallas julnalattomista.
»4 SmunkätesihckisistHErra/ tämän mailman
ihmislst/ joidenoftontäsäelämW/ M joiden wa<
dzansilla täytättawarallas/ioilla lapsia kyllä on/ ja
Mäwät tähteys heidän lapsumisillu^.

ls Mulca



~ ? Mltttn lmnäcadzon caswoas wanhurscaudesa/
minäraroitanherättyani/sinun cuwas jalkem

18. Psalmi.-
i. Davidin HErran palwcizan Psalmi/ edMwcisal-
tapa/ wr<l.Y Vrrallc nämst weisun stnat puhm,cost<»

HErra b inen wapahei caickein wihollistcns
jaSaulin käsistä/ jasanoi:

' racastan ftnua-HErm/ mi-
"-"mmwoiman/ HErra unnun callion/ unnun
linnan/ minun wapähtajan/,minun lulnalan/
Nllnwcihan/ johongaminä tllrwan.
z Minunlilpen/ za minunautudenisarwi/ jami-
«lln^varieluxen.
4 Minä tljtän mrucoilen HErra/ mjnminäwa-
pabdcean wihollisistam.
5 Sillä cuolemansitet owat käärinet mimin yzn«

Ibäri/ jaßelialinomtpeliätitminun.
6 Helwetlnsttet käsitit minun/ja cuolemanpaulat
ennätit minum -

.
~

'7 2lhdistuxesani rucoilen minä HErra/ japarane
minun Jumalani tngö / mjnhän clmleznizmll ane-

-Ini hänen Telnplistäns / ja minun humcm hänenedAms tule hällcn corwijn».
' 8 Maa lijckui ja.wapisi/ jawuorren Mustuxet lii^cuit/ cosca han wchastui.
p Tomu smdzihänen sieramistans/ ja culuttawa

, tuli hauen suustans/ mm että st sielda leimahti.
>'lo niistitaiwat ja astui alas/ ja hämäräM hänen jalcains alla.
" Hän astui Cherubiminpäälle ja lensi'/ jalKnlensi tuulden sizpein päällä.
i: Hmm maiansymbKillä oli pimeys / jamustapllwi/ j<Män lmnns oli.

»zlKiw



l<s Davidin
,; Kirckaudest hänen ra<
leilla ja leilnauxilla.
14 Ia HErra jylisitaiwaisa/ ylimmäinen andoi
panhmans / rakeilla jaleunaurilla.
»5 Hän ambuisnuolens ja hajotti heitä/ hän jsti
cowat leimauxet / japeljätti heitä.
16 Ia uijn ilmestyit wetten culjut ja maan/ HEr-ra sinun laitoxestas ja sinun sierames puhalluxesta
ja cuorsamisesta.
»7 Hän lähetticorkeudesta jahaki minun/ jaweti
Minunvlos suurista wejh'tä. ,

»,8 Hän wapahtizninun woimallisista wihollisista-
ni/ minunwainouisistani/ jotta»ninuawätcwänp
«natolit.
»p lotca minunelmätittuscasani/ jaHErra tuli
nnnlln turwaxeni.
22 lahänweimmunlakialle/ hän mnmais mi<
Nun vlos: Sillä hän mielistyi minuun.
21 HErra tete hywästi minun cohtani/ minun
ivanhurscaudem peräsi/ hän maxamnmllekätteni
puhtauden perästä.
22, Sillä minä pidän HErran tiet/ jaen ole juma-
laton: lulnalatani wastan.
2 z Sula caicki hänen oikeudens owat minunM
24 Waanolenwiatoinhänenedesuls/ jawaldan
syndiä.
2 5 Sentähden HErra costa minulle wanhurscau-
deniperästä/ minunkätteni puhtauden perästä/ hä«
nen silmäins edesä.
2 6 Pyhäin cansa sinä Pyhä olet / jahywäin cansa
hywH.
27 Puhdasten cansa sinä puhdas olet/ ja nurjam
cansa sinä nurjaolet. »s SM
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! -z. Silläsinäantatradollifta Canssa/ ja coMt

' sl!l>lät st!?ä alennat.
29 SilMmnuntynMmsinH watalftt,/ HEna
Nttnnll lulnalau/ walaise unn!u-. pimeydeni.
zo Sillä siMtn canttas minä sotawäen murennan/
ja«ninun Ittmalasaniminä carcan Nt,l,:rinylidze.
z. Jumalantiet owat wiatto»nat/ HErranpw

' het owat peratut/ hän on häneen
vscaidawat.
z! Sillä cuca on Jumala/ paidziHErra? Ett
waha illl>.an nieidänlulnalatam»
zz lun>.ala wyöttä minuawoimalla/ja pane mi<

' nuntieni wiattomaxi.
Z 4 Häntckeminunjalcani nijncmn peurain/ ja
asetta uumla cork?udelle.
35 Hänopetta Nttnuntätenisotitnan/jatäsiwar'
teni wastijsusta wetäntän.
mm olkiakätes wahwista NlilNln. Iacoscas mmm»
alennat/ sillä teet «ninunsimrcxi.Z 7 Sinä teet minulle smn täydäxeni/ ettei minun
candapääni liwistyis.z 8 Minä ajan wiholltsianitaca/ jatäsitänheitä/

palaja ennencuinminäheitä hucutan.
z 9 Minärundelen heitä/ja ei he taida seiso mimls
wastan/heidän täyty caatuaminun lalcaini ala.
40 Sinä taidat minun walmisia wounalla ftv
tmu,/ sinä taidat ne paistata alas/ jotcaowatmi'
uua wasmn.
41 Sinä saatat mimm wihollisem pakencman/
ja lnmä cadoranwainojan.

Hehuutawat/ waan eioleauttajata/ HErra,
«ntta ei hän wasta heitä.

B 4j Minä



4; Minä surwon heitänijncuin maantomun tuu-
len edesä/ja heitänpois nijncuin loganraitiida.
44 Sinä autat minua rydaiststa Canssasta /

asetat pacanain pääxi/ Canssa palwele minua/ jota
tn minä tunvenut.
45 Se cunldele minua cuuliaistlla cörwilla/ ja
muucalaiset lapset ci»nittusta mitan woittanet.
46 Mullcalaiftt lapset waipuwat / jawapisewat'
heidän stteisäns.
47 HErraelä/jatijtettyolconminunwahan/ja
»ninnn auttlMeni Jumala olcon ylistetty.
48 Jumala joca minulle coston anda/ ja waati
Canssat minun alani.
49 Joca minua anttawihollisistani/ jacorgotta
mimmnijstä/ jotcacarcawatminua wastan/ sinä
autat minua wäänstä.
52 Sentähden unna tijtän sinuaHERm paca»
nain jaweisannimelles tijtoxen.
51 Jocasuuren aMuudcn Cuningalles osotat./ ja
teethywästi woide! lules/ Dav idille jahänen siemt'
nellens ijancaickM.

ly. Psalmi.
"

2. Davidin Psalmi
illnoittawat Jumalan cumuan / jss

julista wgot.
3 Päiwä sano paiwälle/ jaH ilmoittayölle.
4 Ei ole tieldä eitä puhetta/eusa ei heidän änens
cuulu.'
5 Heidän nusrans käyvlos caickijn«näihin/ jahei-
dänpuhens mailman tvppunasti < AmuWllt hän
pam lnajM heisii. 6I«

18 Davidin



Psallan.
6 Ia hlnkäyvlossammiosiansnijncnittylkä / ja
nnnuidzenizncuin Sangari tietä jnostaxells.

. 7 ja juoxeymbä'
rins haman siehen loppun/ ja ei olepeitetty mitän
hänen lämbymans edestä.
l HErran lakiön wiatoin/ja wirgottasielllt.
5> HErrantodistus on wahwa/ jatete yxitettaiset
taitawari."
»o HErrantästyt owat oitiat/ jailahuttawatsi).

' danict.
,i HErran kästyt owat tirckat / ja walistawatsillnät.

2, HErran pelco on puhdas/ja pyft ijancaickisest/
HErran oikeudet owattodeta caicki tyynni wan>
hurscat. -

'-

l z Ne owat callimmat culda / jasaickeinparasi
culda/ja makelnmathunajata/ jalnesileipia.
'4 Sinun palwelias n»yös heidän cauttans neu-

'wotan/ja jocanijtä pitä/hänellä on suuripalcka.
' «5 ExytyxetcucaymmärtäzAnna «nimille «lldexisalaiset ricoxet.

16 WarjelemyZs palwelias ylpeistä/ ettei he
«m hallidzis/nijn minä olenwiatoin/ jamchtewm
suuresipahast tegost.
17 Kelwatcsn sinulle minun suunipnhtt / jami-
mm ftdä meni ajatuxet sinun edesäs.
,8 HErra on minunwahan/ ja minun lunastajan,

ia. Psalmi,
r. Davidin Pstlmi edelläweisattapa.

lacobinlunM
Nilni sinua warielcon.

; Hän lähcttäktznsinulleapua Pyhästä/ jaZioA
sta sinua wahwistacon. -

Bij 4 Hän'



4 Hän lnuistaconcaicki sinunruocauhris/ jasinunpoltto llhris olconlihawat/ Sela.
5 andacon sinulle mitä sinunsydämes ano/
päättätön caicki aiwotuxes.
6 Meterstammesinun ja meidän lu-
malaln nimesi»ne ylennainmeidän lippuin/ HEr-
ra täyttätön caicki sinun rucouxes.
7 Nyt minä tunnen HErran woideltllans autta-
wan/ja händä c,wlcwan hänen pyhästä taiwastatls/hänenoitiakätens alltta woilnallisest.
8 Nämätvscaldawkt rattaisijn ja orcihin/mutta
»ne «nuistam «teidän HErramlulnalan ,iilne<
9 He owat cutistewt ja langenet/ Mlllta mepy-
st»)ällä seisottuna.
»o 2lutaHErra/ Cuningasmeitä cuulcan/ cosca
me hlludamme.

21. Psalmi.
i. Davidin Psalmi tdellciweisattapa.

Erm/ Cuningasriemuidze sinunwoilnasas/ ja
A)cumga suuresi hän iloidze awustas.
; Hänen ftdämens halunfum annat hänelle/ jaet
tiellä mitä häuen sulms ano / Sela.
4 Sinäennätät hänen hywälla siunauxella/ sinä
panet culläisen crunnun hänen päähäns.
5 Hänanoielämätä sinulda / nijns annat hänelle
piMn elälnän/aina jaijancaickisest.
6 Hänellä on suuricunnmsinun awustas/ sinä pa-
net nlistnxen iacaunistuxcn hänen paällells.

'

7 Sillä sinäasetat hänen siunauxeri ijancaickisestt
sinä ilahlMt hänen castyons ilolla.
8 Sillä Cuningas turwaHErraan/jaylimmäism
laupmdcs ei hän horju.
9 Sinuntätes löytä caicki wihollises / sinun oitia

kätes löptä/ jotcasinua cadehtiwak , c> Si»

20 Davidin



Psallari. 21
I o Sinä panet heitä nijncmn cuumaanpädzijlt/
sinun wiyas aicanaHErm niele heitä.wihasansi/llli syö heitä.
II Heidän hedelmans sinä cahdotat maanpääldä/
jaheidän siclnenens ihmisten lapsista.
12 Sillaheajattelit tehdä sinulle paha/ japidit
neuwo/ jotaei he woinettäyttä.

Sillä sinä teet heitä olcapääxi / ja tarcoitat
jändelläs heidän caswoans wastan.

, 14 HErraylönnäsinuas sinunwäkewydfsäs/nijn
me weisamme jatijtänune snmn woimas,

22. Psalmi,
l. Davidin Psalmi edcllckpeisattapa/peurasta

jota warftaln wHijytän.
lulnnlan / minun Inmalcm / mixishytjäisit? Minä pargun/waanminun

apun on caucana.
; Miilunlulnalan/ päiwällännnä huudan/ jaet
sin > wasta/ jaen myös yöllä waickcne.
4 Sinä olet pyhcchoca aftlt Israelintijtoxcs.
5 Meidämlsä,n toiwoit sumun/ ia cuin he toi-
woit/ nijnswapadithem.

Sinuahehuusit/ juwapadettm/ sinuun he tur»
waisit/ ja ei tullet häpiään.
? Mutta minä olen mato ia en ihminen/ ihmistenpilcka jaCanssan ylöncadze.

.8 Caickijotcannmlnnälewät/häwäisewätminua/
wääristelewät huulians/japäätäns pudistawat.
p HanWallitta HErralle/hänwapahtacon hänen/hän nuttacon händä/ joshän »nielisty hänem.
IQ Sillä sinä oletminun wetänm vlos äitini coh-
dusta/ sinä olet minunturwan/ ollesani wielääitini
rinnalla.

B iij »l Sinun



22 D^dldin
»l Sinun paällcs :,lins ylen heitetty äitinicot>dustn/ sinä olet minunlunialan hamast äitinicoh-dusta.
'! Älacaucanaolenunusia: Silla ahdistus onläsnä/ ja ei ole auttajata. '

i; Suuret mullit owatmimmpyrittänet/ liha»
loat harjat kiersit mimm nmbärins.
'4 Heidänkitans nwaisit heminua wastan/ nijn-
cl<m raaielewa ja tejoni.
15 Viillä olen caattu vlos llimcuin wesi/ ja minun
luuni owat caickihaetetut/ minun siMme on wjn»
cuin sulattu medenwaha minunruuwisani.»6 Minun woill;an on nnwcttu nimcuin cruusin
muru/ ja»sinun nelentarttu suuni lakeen/ jasilläPanet minun cuoleman remuun.
»7 Siliä ccims o;rat minun perittänet/ ja jul<
waiilparwi asetti hanens »ninun ymbärilleni / helawistit minun tätmi ja jcrttani.
»8 Mi,lä lukisin caicki minun luuni / mutta hecadzelit janait ihastuMs-minusta.
«? Hejacawat heillens minun waattemi jaheittä»wat nlilUln hameftani arpa.
2c> Mutta sinä HErm älä ole caucana/ minun
Hvakewydcn riennä minun aurem..
21 Pelasta u»i,mn sielunmiecasta/ jaminun ailw«
caisen coirilda.
21 Wapada lmnun Lejonin suusta / japäästä mi-
nua yxisarwillisista.
2; Minä saarnall sinun nimes weljillcni/ minä
ylistän sinua scuracmmas.
!4 PlistätätHErra te jotta hälld' pcllät/ coco
Jacobin siemen cunnioittacon händä/ zacon häudä caickilftätlmMmen.

15 Silla



Pjaltari. 23
25 Sillä ei hän hyljännyt eitäcadzonutylöuköy'
hän radollisutta / eitä MHäänytcaftvoans hänestä,
psis/ ja cuin ft händä huusi cuuli hän sitä.
2 6 Sinua minä ylistänsuuresa seumcunnasa/ ltti»
nä umxan lupauxeni heidän evesäns / jotta händä
pMwät.
27 Madolliset Mwät jarawitan/ ja jotcaHErraedziwät/ pitä händäylistäntän/ heidä»vsi)dälnens
elä ijancaickiscst.
/8 Muistettacan caiken mailman ärijn / että he
Mnnäisit heitäns HErrantygö/ ja cumartacan
händä caicki pacanain sucucunnat.
29 «dMHErralia on waldacunda/ jahänwal»
lidze pacanain scas.
z o Caicki lihawat maan päällä pitä syömän ja
cumartaman / hänen cdesäns polwians notkista-
man/ caicki jottatomusa macawat/ ja jotcasuru»sans eläwät.
zi Hänen pita saanmn siemenen jocahändä pal<
wele / HErrasta pitä illnoltettaman lasten lapsijn.
z 2 He tulewat jahänen wanhurstauttans zaarna-
wat si)ndywälleCanssalle/että hän sitätcke.

2;. Psalmi.
Davidin Psalmi.

on minunpaimenen/ ei nnnulda luitänA)puutu.
2 Han caidze milwa wiherjäises nijtysä/ ja wie
minua wirgottawan weden tygö.
z Minun sieluni hän wirgotta/ hän wie minun
Mialle tielle / hänen uimcns tähden.
4 lawaickaminäwaellaisin pimiäsä laxosa/ en
minäpeltäismitänpahutta ettäs olet cansani/ si->
nun widtas jasauwas mmun tutewat.

B mj 5 Sinä



Davidin
5 Sinä»valmistat minullepöydän / minun lyihol-
listom cohdalle / sinä woiteletminunMni öljyllä/
ja sinä panet täyten ininutlc.
6 /'n?w!Mja laupi>w noudattamat minua caiken
elinai anz / ja minä asun HErran huonesa ijaiv
caickisest.

24-Psaluti.Davldin Psalmi.'
on maa /ja cucki cuilchänejaowatt

Wmaanpiiri jamitkäsenpäällä asumat,
z Sillä hänonptNlstanut sm merten päälle/ ja
wirtain päälle stn walnnstanut, ,

; Cllca astu HErran wuorelle? la, cuca taita
seisoa hänen pyhäsi siasans?
4 Jollawiattomatkädet owat/ jaon pulMs sydä-
mesi/ jocaei halamturhutta/ eikä wanno määrin.
5 Sesaa siunauxen HErralda/ja wanhurscaudetthäiltll autuudcns lulnalalda,
6 TämäonsesucucundaiocahMäedzi/ jocakysy
sintin castvoas Jacob/Sela.

Tehtat portit awarari/ ja owet mailmas cor«
tiaxi/ cunnian Cuningan mennä sisälle.,
8 Euca on se cunnianCnningas? seonseHErrÄwäkcwä ja woimallinen / seHErra.lvounallmen
sodasa.
«? Tehtät portit awaraxi / jaowetmailmascor-
tiaxi/ cunnianCllningan mennäsisälle.
,o Cuca on st cunnianCuningas? seonseHErm
Zebaoth/ hänon st cunnian Cnningas/ Sela.

, Psalmi.
Davidm Psalmi.

HERra minä ikäwöidzm.
Minunlimalan sinuun minä turman/
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älä salli muua häwäistÄ / ettei mmun wiholliseni

inmusta.
z Sillä ey yxitän tule häpuiän joca sinua odotta/
nmtta irrallisct.pilckajat saawat häpiän.
4 HErra osota minulle sinun ties/ja opeta minulle
sinun polcus, "
5 Johdata minua sinun totndesas l ja opeta mi-
nua - Sil" sinä olet Jumala jocaminua autta/yli

s p.lnvä minä odotan sinua.
Muista HErra sinun lcnlpiuttas ja hywyttäs/

.
joca znailman-nlgusta on ollut.
7 Al). muista minun nuorudenisiMejä/ jaylidze«

, käymisitäni/ nultta muista minua sinun lanpiudes
jalken/ sinunhywydcstähdenHErra.
8 HErm on hywä ja waca/ stntähden saatta hän
ftnnistt tielle.
p Hänjohdattaoitiastaradollistn/ ja opctta si«weillehänen tiens.
«o Caicki HErran tiet owat hywyys ja totuus/
fiijllejona hänen lijttonsjatodistuxenspitivät.

~ t« Sim-nnimestähdenHEßra/olearnwllinen
minun pahalle tegollem/ joca suurimon.
55 CucaonjocaHErrapM? j)än opetta
parhan tien.
«; Hänen sieluns asu hywydcs/ jahänen sitUnsomistamaan,
»4 HErrM salaisus on nijdcn seas jotca händä' fMwat/ja hänen lijttons ilmoitta hänKeille.
»s Minun silmäni cadzowat alatiHErra: sM<)än tirwotta lutnun jalcaniwercosta.

,

16 Käännä sinuas mmun puoleeni/ja ole minulle
armollinen/ sillä minä.olen yxinäinen M radol!i«
nen.

B v ,7 Mi<



»7 Minun sydämeni murhtt oivat moninaistu
lvie sijs minua vlos minun tussistani.
»8 Cadzos minun wcnwaisudem jaradollisudmi
plwleen/jaannacaicki nunun simdiniandexi.
«p Cadzos/ cuingamondawihollistaminullaoni
jasulasta cateudesiahe mjnua wchawat.
2o Warjele minun sielunia wapada minua / ala
laste minuahäpiään:SM sinuun minäturwan.
21 Cohtuus ja oikeus warjelcon minua : Silla
minä odotan sinua.
2 2 Jumalapaästäkönlsraelinraitista tustistans.

26. Psalmi.
1. Davidin Psalmi.

saata minulle oikeus: Sillä minä olen
Alwiatoin. MinätoiwonHErraan/ stntähden
en minä lange.
2 Coettele ininuaHErra jatinsa minua/ puhdista
nunun munascuuni ja Mälneni.
; Sillä sinun hywydes on minnn silmaini edes/ ja
minä waellan sinun totudesas.
4 En »ninäistu turhain ihmisten seasa/ enga seura
petollisia.
5 Minä wihan pahain seumcunda / enga istu
malattomain tykönä.
6 Minä pesen käteni waittomudesa/ ja olestelen
HErra Altaris tt)könä.
7 Cusa kijtos sanan ani cuullan/ jacaicki sinun
ih,nes sagrnatan.
8 HErra/minäracastin sinun hlwnes asmnsia/ ja
sitä sia josa sinun nlnnias asu.
9 Hlä temma lnim«n sieluani pois synneisten can
sa / taicka minun Hengeni co iraincansa.
,° lotcapahanjuonisetowatjamielMns lahjo-
ja ottawat. " Mutta

26 Davidin



minua ja ole minulle armMncn.
, ,2 Minunjalcankäy oitiasti/ minätijtän,sinua

HEna scumcunnisa. .

, 27. Psalmi.
1. Davidin Psalmi.

on nnmmwalistuxenjaauttmdm/ ketä
minäpätkän? HErm on minunyengeni wäte«

wvs / kttä lninä wapisen?
2 Sentähden ehkä pahat/ minun wamolliseni ja
wiholliseni/ lähestywät minun lihani chölllän/täyty
heidän cuiteugin heitäns loucata ja langeta.
; Ia wmckasotawakisaartais minua/ mm ei mi»

. nun chdälnen sentähdenpeltäis. Ia jos sota nousis
minlia wastan/ minäturwan sijttekin häncen.
4 Ptha minäHErralda anon/ sttä minäpyydän/
asuaxeni HErran huonesa caiken elinaicani/ että
minä näkisin HEMan Ilttnalan caunin palwt'
luxen/ ja hänen Templiäns edzisin..
5 Sluä hän peittä nnnua pahana aica»

. na/hänkätke minuat«idaans/ja corgottammm cal<
liolie.

corgstta
' m ylldzr/ jsrcaznimln ymbäriUäni owar/mm «ninä

vhran hänen majasanskiitosuhria/ minä weisanja
laulan HErralle.
7 HErm cuule lninun änen cosca minä huudan/

, ole minulle arlnollincn / jacuuldele minua.
' 8 Minun sydämensano sinulle tämän sinun sanas.

KysMt minun caswojani/ sentähden minä edzin
sinun caswojas.

9 Älä peitä caswoas minnlda , ja älä M pois
sinun wihasas/ M sinä oletlnimln

.apun
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apunälä minua hyljä/ älä myös wedätättäs minu»
sta pois / minun autuudeniJumala.
,o Sillä minun Istn ja äitin hyljäisit minun/
mutta HErra corjais minlin.
, i HErra osota »uinulle sinun ties / ja johdetta
minua oitiata polcua »ninunw, hollisteni tähden. .

Alä anna minua wihollisten tahtoon: Sillä
wäärät todistuxet owatminua wastan /ja tetewät
häpelnät wääryttä,
»; Mutta mwä vscon cuitengin näkewäniHEr»
ran hywyttä eläwmen maalla.
»4 Odota HErra/ oletunvasajapälkemätöinja
edota HErra. ,

?,8.
i, Bavidi!» Psalmi.

Osta lninä huudan sinua HErra/»uinunvscal-
nijnälä waickme nnnulle/ että (costas

waickenet lninllstu) »uinä tulen heidäl» caltaisexens'/
jotca hautaan lncnelvat.
2 Cuule minunrucouxeniäni/ eosca minähuudan
siuua / cosca minänostan täteni sinun pyhä Chuo?
rias päin.
; chlä wedä minua junmlattomain ja pahointe-
tiäinsecaan / jotcalähiuunälstmscansapuhuwat
ystäwällisest/ waan pahuua on heidän sydämisäns.
4 Anna heille heidän tnönsperän/ heidän pahan

' menons perän / anna heille heidän tättens töiden
peöän/maxa Mle ansionsperastä.
5 Silläei he om waariHErrän töistä/ eitä hänen
Waloistans / sentähdcnricko hän heitä jaeiraken-
na heitä.
6 Kijtetty olcon HErra-. Sillähän on cuullut mi«
nun rucouMi änen.

,

7 HTrra



7 HErra on minun wakewvden jakilpen/ häneen
minun sydälnentonvo/ jaminä olen autettu/ jaMi»
nunsodämenrieinuidze / ja minätijtan händä wei-
suliani.
8 HErra onheidän wäkewydens/ hänon wätewä/
joca woideltuans autta.
5, Auta Canssas ja siunaperimisessärawidze hei»
tä/ jacorgom heitä ijancaickisest.

Psalmi.
i. Davidin Psalmi.

la wäkewys.
2 TuocatHErralle hänen nimenscunnia/ cumar»
tacat HErra pyhäsä caunisturesa.
; H«3rran änikäy wettenpäällä/ cunn.an luMa»
lapauha / HErra suurtenwetten päällä.
4 HErranänitäy wointasa/ HErran änltäy jul»'
tisest.
5 HErran äni särke Cedrit/ jaHErcksärteCe»
drit iibanonis.
6 Hän hyppäyttä heitä nijncuin wasimn/sM
Muin että Smonin/ nijncuin nuoren vxi'arwisen.
7 HErran äni leicka »njncuin tulen lifcki.
8 HErran äni häälyttä corwen/ jaHErran äni
lijcutta Cadexeu coripen.
9 HErran äni saattaPeurat poitilnan/ja paljasta
medzät / ja hänen Templisälls pita sanoman jo»
caidzen hänelle cunnjata.
»o HErra istu mittain päällä / jaHErra pysy
Cuningasna ijancaickisest.
«, HErra anda.Cansallens wätewyden / HErra
fiuna Canssans rauhalla..^

zo. Psalmi.

PjaKarf.



zo. Psalmi.
i. Psalmi weiwtapa Vavidin huonenwjhkiln^sts.

ylistän sinua HERra: Sillä sinä olet
et myös salli iloita wi-

hollistni ummsta.
z HErra minun Jumalan/ costa minä huusinsiilua / nijns teit minun tenveri-
-4 HErra sinä weit «uinun sieluni vloshelwetist/sinä olet minun eläwänä pitänyt/ nijdenmennes
clwppaan.
'5 Pyhät/wcisatca tijtostHErralle, jattjttäkat
händä pyhydtlls »nuistoxi.
6 Sillähänen wihans wijpy sillnänräpäyxen/ ja
ihastttelälnäst/ ehtona on itcu/ mutta amulla ilo.
7 Mllttanunäsanoinmyötäkäynnstsäni: Enmi«
nä Wnäns tukisteta.
8 Sillä sinä HErm olet hmväsätahdosas minun
wttoreni wahwistanm/ lnum coscas casivos peitit/
nijn ininä hämmästyin.
y SinuaHErm mma huutzan/ jaHErm minä
rucvilm.
io Mitä hywä Annun cuoltuani weresani 0'..?
kijttanekö myös tsmn sinua ja ilinoittancco sizmn
totudcs?
ii HErracuulejaylemtMlllearmollmtn/ HEr-
ra ole minun aimajan.
i! Sinä. olet muuttanut minun wautnxmi i«
loxeni/ sinä oletrijsumtt minun säckini/ Mv
minun ritlnulla.
»z Että minuncunman weisais sinulle tijtost / ja,
ei waickenis/ HErramiu«nlumalcm/ minäkijtan
sinun jMcaickisest.

' , ;i. Psalmi.



;,. Psalmi.
1. Dav:din,Psa!nn cdcllaweiftttapa' >

.

sinuun minä vscallcm/älä minua itanäns
/ päästä minua sinun wanhur-

staudcs cautta.
; Cumarmcorwas minunpuoleeni/ auta minua
ätist/ olelninullewahwa callio/ja linnaminuaaut»
taman.
4 Sillasinäolet minun callion ja linnan/ ettäs
sijssnwn nimes tähden uunua talutaisit jaweisit.
5 Ettäs minun tirwotaisit wercosta/jongahe minä
eteeniwiritit: Silla sinä olet minun watewyden.
6 SinunWjs minä «Man minun hengeni/ sinä
olet minunpelastanut HErrasinä rotmenlumala
7 Minäwihannijtä jotcapitäwät wäärä oppia/
mutta minä vscallan HErraan.
8 Minä ihastun ja riemuidzen sinun hywydes
tähden/ ettäscadzot»nmunradollisuttani/ jatunnet
»ninun sieluni tuscasa.
9laet sinä minua wihollisteni kasijn / siilHasetat minun jalcaniawaraan paickan.
ic> HErra vle lninulle armollinen: Silla minä
aMstetan/ minun castvoni on muuttunut murhe»sta/ nijn inyös »nmun sielun jawavzan.
, i Sillä lninunelälnänon c.»lutettu murhesta/ j«
min»»»» wuotenihuocauxest/minun woiman onrau«
weunut lninullpahain tecomi cautta/ja minun luu'
ni owat muftrtut.
, Minä olen suuripilcka tylänmiehilleni /ja il«te.)s unnun tuttawilleni / iotcaMinunraitilla näte»wät/ patenewatminua.
»; Minä olen si)dä»nestä vnhotettu nijncmn cu«ellut/ minä o(enmincmuricom astia.

14 SM

31Psalmi



zz Davidin

»4 Sillä lnoniminuapahasti häwäife / sMjocal-
nen »nimiä carcko/ he pitäwat tastenans neuwö lni«
nusta/ jatahtowatottaminun hengmi.
1 5 Muta mmatoiwon sinuunHErra / jasanont
Sinä olet minunJumalan. .

,
16 Mmuu aicaniowat sinun täsisas/ pelasta mi-

nua wiholliststam/ja niM jotcaminua wainowat.
-«7 Anna paista caswos palwelms,päälle / auta
minua iaupiudes cautta.

>.l 8 HErra älämmua laste häpmän: Silläsinua
minärucoilen/ jumalattomattulcathapiään/ ja
waiketcat helwens.
,9 TultonmMxiwaärat suut/ jotta puhuwat
wanhllrstastawastan/ cangiast/ torjastjahäjyst.
20 Cuinga suuret owat sim,y hywydes / jotcas
panit tallella nijlle jotcasinuapeltawät / ja jotcas
mjlleosotat/ jotcasinuun vstaldawat/ ihmisten la»
siell evesä.
2 i Sinä lyMytät heitätykönas salaistst/jocaidze,l
haastosta/ sinä peität heitä majasas/ rijtelewäisistä
kielistä.

. „

-l HErra olcontijtetty/ ettähänMMmulleosot«
tam«tchlnellisen hywyden/wahwasa
2z Sillaminäsanoinepäyxesäni:Mmä olen,umn
caswos edestä Mtty pois/ sinä cuulitcuitengn, «ni-
nun rucouxeni änen / cosca»ninä sinun tygös par-
guin. ,

<

24 Racastacat HErra caicki hänen pyhans/HEr-,
rawar«elevscollisia/ jarunsast costa mlle/ Ma
ylpenltä harjoittelemat.
25 Olcat turwas ja wapisemata / caicki Ma
HErra odotatte.

zi. Psalmi.



Psaltari. 33
,!. Psalmi,

i. Davidin Opcms.
A/Atuason jongapahat tegotowat annetut an,

ja jonga synnit peitetyt owat.
2 Autuas on se ihminen/ Men HErra ei soima
wääryttä / jongayMgesä eiwilpiä ole.
z Silläcoscanlinätahdoin sitä waiketa/muserruit
ininunluuni/ mi lun jocapäiwäisestäimuani.
4 Sillä sinuN tätes oli MH t« päiwäll.l rastas
minun päälläni / nijn että minun nesteni
nijncuin se kesällä Sela.
jl Sentähden Minätunnustan syndini / jampeitä
minunpahoitecojani/ »ninä sanoin: Minä tunnu-
stan HErralle miNunpahattt'snl/ui,u sinä annoit
andcxi nnuul» ftndini wäärydet.
6 Tämän tähden pitä caicki pyhät sinua rucoile-
man oivalla ajalla/ sentähden costa suuret wedeu«
paisumiset tulewat/ ei hesiihenvlotu.
7 Dinä olet minun warjcluxen/ kätke minuamur<
hesta / että minä pelastettuna sangen riemnisest

Sela.
8 Minä neuwon sinua »a ösotan sinulle iien jotas
waellat / minä johdatan sinltn Minun silmilläni.
9 Ältat slco nijncuinorhit jamuulit / joittaei ym»
märryst ole/ joillepitä suidzet jaohjat suuhunpan»
damcm/ ellei he lähene sinua.
,c> Jumalattomallaon nwnda widzausta) muttlt
jocaHErmntoiwo/ häNensyle laupius.
u Riemuitcat teitanHErrasa/ja olcatiloiset wa»<
Kurscat/ jaterstatkat idzen caicki teyxiwacaiset.

;;. Psalmi.
Wlemuitcat te wanhurscarHErrasa/ waM

hsndä caunisti tijMmän. /^
E ' z KijtMt



2 KiMitHErra candeltilla/ jaweisittcltth>
n^^'
; Weisarcathineileustwirsi/lveisatcat,)alsstkiel-.
tm leikis helisemift'SilläHErran sana onwtinett/ jamitahinlu-
pa / sen hän wahwana pitä.
5 HänrHcastawcmhurfcauttajaduonwta / maa
on täynäns HErran lazipiutta.s, HErranscmaM vwmtaiwat tehdyt / ja
Hänen jouch>nshänen simns hengellä.
7 H.W pitä coosa weden meresi leilisä/ ja
sala jywydet..
8 PchäcköncaickimaaHErra/ händä. pelMkön
caickinman pijrinäsnwaisct.
9 Coscahänsano/ nyusttap<;htu/
«i/n se on tehty.
,o HErratekepacanamneuwottyhjäxi/ jäkälä
daEanffan ajatuxet.
» MnUa HErran neuwo piLyijcmcaickisest/hänen
sydamens aMurn sitcuclmnast sucucundaan.
«2 Aumas sn onluma«
la / se Canssa jongahän ldzellcns sn perillisexi wa«
li:mut.
»; HErra cadzsitaiwasta/llas /ja lläki caickcin
ihmistmlapm.
»4 Wahwalda istuimeldans cadzs" hän miM
jonamaanpaÄlä «suwat.
, 5 Hän taitta caickeinheidän ftdälnens / hänym-
märrä caickein heiden tysns.
,6 EiCunmgasta aumh inensuunwätens/ M
Sangari wapadeta suurella womulllazls.
»7 Ochiteimyös MM/ jahM»suuri wätewy»
dens ei pelM<

,3 CgdzÄ
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»8 Cadzo/ HErran silmät mdzowat nijtijmca
händä pMwät/ jotca hänen lanMtteens toiwo»
wat.

.

-

,y Että hän Heidän sielnns cuoleznastaijael.'täishnt'näljin aicana.
20 MtidattsielmnodottaHErra/ jscaon meidän
apum §u kllpeln.
21 Sm, meidän si)dämem iloidzt hänesl /ja me >
toiwomme hänen pyh.m niinrens.
22 Olwn finunlaupiudesHEßra meidän pääli»
läln/ nijncum me sinuun uscaUazn.

; 4. Psalmi.
». vidiilPsirmi cosca hän muoeons muutti Abi-

«'.lclcchincocsä / joca ajo: pois lyköäus
jal äii mciu pois.

lnäkiit.iA HErra aina / hänmtijwxens o«
inimln sinlsack

z Minun sielun kersiaHErrasa / eitä radsllifttsen cyulzwat ja iloidznvat.
4 PlisMcHErra lnttmncansani/ js
cam ynnä hänen niimns.
5 Es,'ca minä HErra edzm/
»apela>ti minun caickistawapistuxista.
6 Jotcahändä catzowatt jahäneen luottmvat/
dan cosivsns ei tule häpiäan.
7 Costarndsllmtl: huusi / cuuli HErra händä) ja
autti hänell, caicksta tustistans.
8 HErran Eugeli piirittä heitä jotcahänba peika>,
wäc/ ja pelasta heitä.

<> Maistscat jacadzomtcuinga HErra on suloi°,
»en/ autuas on se jocahäneen turwa.
«o PehäMnHErra caicklhänen pyhins: Sillä/
jotca

Elj TF. NuVM
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36 Davidin
~ Nuoret lejonit pitä tarwidjeman ja isoman /

mutta jotcaHErra edziwät / ei yellda initän hywä
pUlttU.
i! Tulcattänne lapset/ cuulcat minua/HErran
pelgon nlinä teille opetan,
»z Cuca on/jocahywäelämätäpyytä? lapidäis
mielelläns hywiä paiwiä. , -

»4 Warjeletielespahudesta/ jahuuleswilpipu.
huinasta.
»5 iacka pahasta/ja tee hywä/ edzirauha janoutele
hanbä.
< 6 HErransilmätcadMat wanhurscasta/ jaha»nen cörwans heidän parcuans.
»7 Mutta HErran caswo on pahointckitzitä wa«
stan/ hucutaxens maasta heidän muistoans.
«8 Cosca wanhurscathuutawat/nijnHErra cuu-
le/ ja pelasta heitä raitista tustistans.
,9 HErra on juuriläsnä nijta joilla onmurhelli'nen ftdan / jaautta nijtä joillaon surkia uueli.
5a Wanhurscalle tapahtu paljo paha / mutta

' HErra hänen nijstä raitista päästä.
21 Pahustappa jumalattoman/ ja jottawanhrseasta wihawat / hetnlewat wieapMxi.
2; HErra lunasta palweliains sielut /ja caicki
jotca häneen toiwowat tulewat nuhtettomaxi.

,5. Psallni.
~ Davidin Psalmi.

M IlttleHErra minunrijtaweljeini cansa/ sodi
minun wihollisiam wastan.

» Tematilpi jateihäs/ianouse minuaauttaman,
z Siwatlaatz jasuojelleminua/ nlinunsortaitani
wastan/ sanos sielulleni: Minä olen apus.
4 Häfiään japilckaan tulcon caickijotca minun

' sttlu-



Psalmri. 37
sieluaniwäijnwät/ palatcontacaperin janauroxi

' tlllcon jotca minulle paha suowae.
5 Olcon he nijncuin acanat tuulesi» / jaHErran
Engeli ftsattön heitä yois,
6 Heidän tiensolconpimiä janiljacas/ jaHEr»
ranCngeli wainotcon heitä,
7 Sillä he owat ilMan chytä heidän werckons
wirittänet minuacadottaxens/ jaiunanst)ytä owat'
sielulleni cmwanet haudan.
8 Tulcon hänelle waiwa/ jota ei hän tiedä / ja
wercko/ jongahänwiritti/ Wttätön hauen/siehenhän langetcon.
? Mutta minun sielun itoitcanHErrasa/ jari«"
muitcan h awustans. - >

i o Caicki minun luunisanocan: HErracuca on si-
nun wertaisecl? Sinä joca päästät nöyrän wäke«
wäinän täsistä/radollisenMköyhänraatelialdans.
i' Määrättodistajat astuwat edes / jotcaminuHnijhin sounäwat/ joistaininäolenwiatoin.
12 He tetewät minulle paha hywästä / minulle
mielicarwaudexi.
»; Mutta minä/ coscahesairaistit/ puinMn
päälleni/ waiwaisinidzcni paastolla/ jarucoilin sy-
dämestäni.
14 Minätäytin idzeni cuin he olisit ollet minunystäwänija weljeni/ minä täwitlMurchtieu/ nijn»
cuin se joca äiti wainatans sure.
»5 Mutta he iloidzewat nnunu wahingostani ja
coconduwat / cuucat myös cocowat heidäns hawap
dzemata minuawastan/ herepiwät jaeilacka.
»6 Wiecastm ja pilcurittenseäsistewät he hanp
baitans minuun.
»/ HErracumgacaMVanstnätatacableltt/ pää-

E n, sta
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stafiis »nimntsielnn heidäjvmettliställs / jaminun
yxmaisen nltonsio, lejoncista.
,8 Min.- kijtän sinua suureta seuracunnasa / ja
paljonCanssan nnnä stnua ylistän, '
,n Äl., salii heidän iloita minusta/ zotsa syyttö-
mästä minun wihclliseni omat/eli silmiäns istewät/jolc,a minua ilmanftyitä wihawat.
?. o Sillä he aicoiwatwahingoratehdä/ ia edziwätcha fyid' hiljaiftm wastan maanpäällä.
21 Ia lewMMt timns awaralda minua wa>
sta,»/ piiMw>,t)l. sanowat:
naemine.
2 HErm sinä sen my?>s nlet,/ älä sijswait ole /

HErra äl,- lle ynnusta.
2 3 Herä ja nollfe -adzoulan minun oikeutan» ja
jyytäni / mmun Izznmlttll jaHEnan.
24 HENrammun Jumalani diiomidz? minua
oikeudes jackm/ ettei herkmuidzis minusta.
25 MM heidänMännstns i,l.:anna
heidanfanoa: Me olemina hänen meller.
26 Häwäistätön ja naurpxi jouwcon caickijotca
minunpahlldcitani iloidzewat/ puetettawn h,ipi.,l.
>la/ japilcalla/ jptcaibzensminusta kersiawat.
27 Iloittani,ariemmtcan/ jotta mimcke sitelt-
dm sitowat/ jaainasanocau: HErraolcen suurestkijtetty/ jocaluovalweljallenFh.)wä.
28 Ia minun tieten puhu stnun waähurscmchs«
stas/ jaMäfinua jocap'iwä.

PMni.
l. Davidin HErnul xalwclmn Psalmicdenäwcisa?eapa.

on sydämestäni sanottu jumalattomain
>Vmenosta/ ettei l)t «nsulgM lumawta peltä. >

? Hän



; HM lichacoldze idzelläM nijncauwanM hä-
nen lihattapa pah udens iln:<uchu.
4 Caickiheidän oppins on wahmgolinen jawalhe
ei he niyös sMheitäns neuwoa / että hejotatin hy»
wä tekisit. ,

Mutta heajaitelewatwnvteisans wahingota/ ja
pyjywut wahwaft pahalla tiellä / ja ei he mitan >
paha carta.
6 HERra/ sinunlaupmdes ulottunijn lewiäldä
cz«in taiwas on / ja sinun totUdes nijn awaralba
cllin pilwet jwrewat.
7 Sinun wanhmscaudes on nijncuin Imnalan
Wuori / ja sinun oiteudes nijncuinsuuri fywyysl
HErrasinä autatM ihmiset että eläimet.
8 Gun callison sinun hywydes Imnala/että ihmi»
sten lapset sinun sijpeiswarion alavscaldawat.
9 He jMpuwatsumnhuonesrMsasttawarasti ja
sinä juotatheitä hecumallanijncuinw irralla-
«o Silla sinun n)könäson eläwä tähde/ja smu»
walkeudesas me näenunewalkeuden.
i, iewitä laupiudes niille jetca sinun tundelvat/
jasinun wauhurscauves tAmeWlle.

>, i Mä falli minua tallatta coreilda/ ja jumalatta
main käsi ältön minuacutista: o.
>; WaanannapahsuMlätsichenlangtta / M
he ftöstäistn pois/ jaei seisontla pysyis.

?7. Psalmi.
e i. Davidin PftlMi.i wibastupahain tähden/ juälä cadtti

'tAtetiötä.
Sill '.niMuinruohvhtpianhqcatMpsis/ jahe

cuiwawat nimcuin wihsittaparltti,
; Tciws tee hnwä/asu maasa iaelätä
idzcswacuudella. Ciiij 4Widze

Psilllcltt.'
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4 Iloidze HErrasa/ja hän anda simllle Mitä sinunfydmnes halaja.
5 Anna ties HErmn haldun/jatoiwo hänen päal.
lens / tnllä hän sen teke.
6 Ia hän tuo edes sinun wanhurscandes nijncuin.
wq!kellden ja sinun oikmdes nijncuinpuolipäiwän.
7 Odota HErra ja händä/W tijwoit'
tele sitä jongatie pahudes menesty.
8 iacka wihasta ja hyljä tuimudes/ älä nijn wi?
hastu/ ettäs idzeckin paha «et.
9 Sillä pahat häwitetän/ mutta HErra oborick
lvaiftt periwät «naan.

Wieläwähä yeckion/ nijn ei jumalatoin ole»
ckan/jä cuinscadzot hänen siaans/ nijnhän on pois.
« Mutta siwiätperiwät maan/ jailoidzewatsuu'resa rauhasi»,
'! Iltmalatoin vhcg wanhurscasta / jatiristelehalnbaitans hänen päällens.
i, MllMMrrauanra hqndä: Gillähännäkehänenpäiwäns joutuman.
'4 lu«:alattomat wetawät mieckans/ ja jännittä»
wätMdzens / cukistaxens radoMstajatöyhä/ ja
teurastamat hurscar,
'5 Mlltta heidän mieckans pitä Mmän heidän
siMmeens/ jaheidän joudzeltspitä särkymän.
'6 Se wähäVmnwanhurstM on/ on pargmbz.
cuin monen jumalattomansuuret tawamt.
' 7 Slllä jumalattoman täsiwarsi pitä rikotta-
man/ mutta HErra wahwista wanhurstat.
>" HErratietä hmscasten paiwät/ ja heidän pe«

rimisens pysy ilancaickistst. /

><? Ei he tllle häpiaän pahalla ajM / janälkä
wuMUa pitä öeille tyllä oleman.

io Sillä



2 0 Sillä jumalattomat huckuwat jaHEßran
wiholliset/ chkä heolisit mjncuin ihana nijtty / nijn
heidän pitä cuitengin mjncuin sawu catonmn.
2» Imnalatoin otta lainan ja ei maxa / mutta
hurscas on laupias jarunsas.
?! Sillä hänenstunattunsperiwätmaan/ mutta
hänen kirottuns pitä häwitettämän.
2; HErralda sencaltaisen miehen waelkts halli-
tcm / ja hänen tiens kelpa hänelle.

Jos hän lange nijn ei händä hyljätä : Sillä
HErra tuke hänen tätens.
25 Minä olin nuori jawanhennuin/ jaenikänans
nähnyt wanhurfcasta hyljätyxi / engä hänen sie-
menens kerjäwän ieipa,
26 Hän on aina laupias ja laina mielelläns/ ja
hänen'sicmenens on siunattlt.7 Wälda paha jatdc hywä/ japysi) ijancaickiscst.
» 8 SilläHErrarakasta oikeutta / ja ei hyljä py«
hiäns/ ne kätketän ijancaickisest/ mutta jumalatto
main sielnen pätä häwitettälnän.

Hursiatperiwät maan/ jaasuwatsijnajjan-
caickllest.

Wanhurftan suu puhu taitalvast / ja hänen
kletcns opetta oikeutta.
; 1 Häuenlunmlans laki on hänen sydämesäns/
ja ei hänen astelens liwisty.,
5 lunialatoinwäijy wanhurscasta/ja edzehälchä
tapparens.
z z Mutta eiHErra jätähändähänen täsijns / ja
eiduounze h'ndä / costahänduomitan.
;4 Odota HErra ja tätte hänentiens / nijnhän
sinun corgotta/ettäs perit maan/ jasinä saatnähdä/cosca, jumalattomat hawitetän.

B v ;l Mi,
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-35 Minä näin jumalattoman / sangen jalon ia
waldian/ joca lewittildzens/ ja wihottiniMuin
taurbärin pun.
26 Iatäwin ohidze/ cadzo/ nijnhänolipois/ minä
kysyin ja ei handa cufan ltzntty.
97 Olewiatow m pidä sinus oikein: Silläsencal»täiset wijmetn tnenestywät.
z 8 Mutta Määrät pitä yMH huckuman/ ja jmna»
lattomatpitä wijlneinhäwitctläul' n.
5? Mutta HErra autta wachurscMa/ hän on
heidän wätewydens ruscanaialla.
40 Ia HErra autta heitä/ japäästä heitä/ jape»
lasta heitä jumalaiwmist / ja wapahta heitä:
Mlla he vscalsu hälwen.

;8. Psalmi.
«. Davidin Psalmi/ muWri.
älärangaise mittua wihasas/ jaälä cmi»

minua hirmmsudesas.
z Sillä sinun nuolesolpiU minuun tijnmtetyt ja
sinun tätes paina minua.
4 Eioleterweysnnnunruumisimi/ sinun vhcau-
xestas/ja ei olerauha minunluisam/minun syndei..-
tähdm.
5 Sillä minun si)Mnikäywätpääni ylidze/ nijn«
cum rastas cuorma owat he mmulle ylön rastari
tullet.
6 Minun haawanihaiftwat jamätänewat/ mi-
nun hnlludeni täydcm
7 Minä täyn ty luäräs jacuMnixis / yli päiwä
minä täyn murhaani. .

8 Sillä minun cupeni cmwettuwat/ ja ei
ele mitäit lmnunruNmsani.

9 MiuH

42 Davidin
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9 Minä olen ylin pallo rmmeldu ja lyöty ricki/
mmä myrisw minunsydämeni kiwusta.
,c> HEMfmuncdeslsoncaickiminunhaluni/ ja
minun huocauxcn ei ole sinulda salaun.
n Minun sydä»nenwärisc/ mimmwoinmnon
minusta luvpunm/ jaminun silmäni walkeus ei ole
mmm» tykönäni.
, 5 Mmun ystawäm jatangoni owat cohdastans
minua pastan / jacadzowatminunwaiwani/ ja
mmun lchimmäismicamvas astuwat.
K; lotcaminM sieluaniwäijywät/ hewirittele-
wät mmun eteeni/ ja jotcammullepaha suomaa he,
neuws pitäwät cuinga hewahmgoitzistt / ja sulillajuMillahekiertäwät ymbäri.
,4 Muttaminuntäyty olla nijnmin cuuroin/ ja
ei mitan muleman/ ja nijncuin mytän/ jocaei aw«'
ja suutcms.
,5 Ia minun täych ollaniincuin se joca n mitän
cuule/ ja jongafuusa ei olewastaufta.
»6 Mutta minä odotansinua HErra / sinä HEt'ra mmun Jomalan cuuldelet nnnua.
»7 Sillämin,. / ettei he luingan munn?a
'lvidzis / josmmunjalcanauloastans cembastuis/
nijn he kerscaislt sangen minusta.
,8 Sillä mum olen tehty tarfunän/ jammun ti-
pun sn alatiMinuntdesmi.
19 Silläminä julistanpahan teconi /ja murhed in
minmlsytHini tähden.
20 Muttaminun wcholliseni eläwät ja owat wa.>
keivät/ ne owat suuret/ Ma»mnuasi)yttZm.ist»>i'
hawat.
2, Ia jottammulle maxawat pahalla hywan /ja
asettawat heitänsminua MstM / että minähynn

:! M
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2, Älä hyljä NtinuaHErra»ninun Jumalan/älä
«le caucana minusta.
2; Riennä sinuasmuma anttaman/ HErra mi«
nunapun. )

35>« Psalmi,
r. Davidin Psalmi/ Icduchumilda edellHweisattapa.

cawahta/ etten minä tee
kielelläni.

3 Minä hillidzen lninm: suuni / että minä näen
jumalattoman edesäni.
4 Minä tulin mytaxi/ waickenin ja en puhunut
riemusta/ jaminun murhenlisiN)ndy.
5 Mickln chd unen on palama minusa/ jacuin mi<
nä fitä ajattelen/ nijn minä sytyn/jäminä puhun
tielelläni.

Mutta HErra opeta Minua / että minulla on
loppu/ jaminunelämälläni on mitta/ jaminä erca»
nentaaldä.
7 Eadzo/ minunpäiwäniowat kämmenen leweys
tokönäs/ja minun elämän on nijncuin ei nmän si-
nun edesäs/ cuinga aiwatyhjät owatcaicki ihmiset/
jotca cuitenginnijn suruttomasi eläwät/ Sela.
8 Waan he menewätpoisnijncnin warjo / jatett.
ivätheillens huckansuuren»nurhen / he cowwat ja"

ei tiedä cuca sen saa.
9 Ia nytHErra / mihinga minä idzeni luotan!
sinuun mmä toiwon.
ll» Wapada minua mikistä siMeistäni/ ja M
«nnua salli hulluden pilcaxi.
«i Minäwaickenenjaenawasuutam/ Mäsinäsen tlet.
, sinunrangaistuxes pois minusta-SillH
mmäolennäändynyt simm kätes piexälnisestä.

~; Coscas



,; EoscasjonguN rangaiftt symintähden/ nijn,
hänen cmmijillxms culllteeannijncuin coilda» woi

, cuingaaiwaN)hjätowatcaicki ihmiset/ Sela.
»4 Cuuldelt minunrucouxcn HErra/;a ylmnärrä
minunparcm:/ jaäläwaickene n«inun kyyneldeni
tähden: Sillä minä olen muucalainen ja asuwai»
ncn sinun canssas/ nijncnin caicki minunIsäni.
, 5 iuowu »ninusta/että minä wircoisin/emM cuin

Mnä menen pois/ jaen si'!c täsä ole.
Psalmi,

l. Davidin Psalmi <del!<Mi'sattapa.
odotinHErra/ja hän callisti hänens mi<

tygZni/ jahän cuuldeliminun parcnni.
zla hän minun vlos sijtä hirnnliscsta hau«
dasta/ japastaisesta logasta/ jaasetti nnnnn jalcani
cailiolle/ja minuntäymiseni.
4 Ia hän andoi minun suuhunivden weisim/ tijt-
tänmn meidänlmnalatam. Sitäsaawatmonda
nähdl/ japeltäwät HErra/ja toiwowqt häneen.
5 Autuas on/jom pätte vstalll,xetts HErman/jaei
täänä ylpeittentygö/ ja jotcawalhelmivaeldawat,
6 HErra lnillun Jumalan / suuret owcit sinun
;»Mes ja ajatnres/ jotcas meille osomt/ei ole mitän
sinun wertas/ minä ilmoitan nijtä/ ja janonwaickil
he owat epäluntisct.
7 Vhri jaruocauhri eisinullekelpa/ waan corwat
sinä minulle awaisit / et sinä tahdo polttouhria eli
syndinhria.
8 Silloil»minä sanoin: Cadzo/ ming tule:t/ Raa?
matuson minusta kirjoitettu. Sinuntahtos/im
nun Jumalan/teen minä mielelläni/jasinun iatis
on minun sydämesäni.
9 Minä saarnan sinun wanhurscauttas suuresa
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seuracmmasa/ cadzo/ en minä anna tukita suutMli^
HErra siuä sen tiedät.
,Q En minä sala wanhurscauttas si)dämesäni/
«ninä sinun totudestas ja autudesms / en
minäpeitä sinun laupiuttas ja wacuttas / syMtsaseuracunuasa.
ii Mutta sinä HErra/ äläkäännä laupiuttas mi»
yusta jmunlaupiudes jawacudts aina mix
,wa warjelcon.
12 Sillälukemclttomatwaiwatowat minun pij<
rittäuet/ minun syndimowatmmun ottanatkiftmi/
nijneitenminä nähdä taida / he owat Manunat
cuin hiuxetpääjani/ ja ininunftdmnenon mmusa
waipunut. ,
»; Kckwatcon se sinulleHErra/ ettäsminunNH»
padat /, rltnnä HErra m;nua äuttaman,
,4 H iwettön ia caicki pil'axitulcon / jotcammun
sieluaniwäjywäthucata,rtlts/ pala:t',Vn tacaperm
ja häpiääntulcon/ jotcaminulle paha siwwat.

HämmWkynheidänhapiasäns/ jotta minua
/ pititMlvät.

»6 Ilsitcan jariemmmtcan cmcki / wna sinua
edziwät/ ja Htca simul autuuuaswcastawat:
lwcan auia: HErraolcon csrklast kzjteity.
17 MinäoKntKytzä jawattVaintlliMUZtaHErra
ftremmun edestäni/ sinä M minun auttajan M
wapchtajan/ minunlumMn älä whwy.

, 4«. PjälMl.
1. Bavidill P^a:ni cdÄKwelftmra.

MVtnas on joca konhH hslho / häM HERra
pahana pailyäm.

'') HErra NckeMen japitähäneneläwänä/että
Mmtlttsty »uaanpMH/jaeihyljahäMwiholli-
M»s 4 HEr«



4 HErra wirgotta sinä
autat siurmldi,'^'a >.

5 !e armollinen/
parallna lninun sielun: SiUa millä tein jiMck
sinua wastan.
6 MiMck wchollistnipuhuit vahoja muuta wastamCosinhan cm»ue? Ia hänen nimenF cadonne?
7 lacuinhetulewatcadzelemau, «esitH
fydamestäns/ waan jotakinedziwat/ icta helaittaa
.sit/ nijn he pois ja sitäpanettelemat.
lz Caicki jottammuawilMrat/ cuizcuttcltwatks»
stenäns lnulua wastan/ za ajattllewatpaha mmus
wastan.
y He swat päättänet minusta coiranparin: Costahän maca/' nijn ei hän nouse Mcns.
10 Nijnmyös minunyftäwän johon Mnä ustal»sin/joca söi minun leipäni/ setaliais lninun jalcains
ala.
11 Mutta sinä HErra ole minulle annsllmen /ja
auta minua/ nijn minäsen heille costan.
, 2 Sijtä minä ymlnärrätt ettäs suotmnmllehy»
wä/ ettei minun wihelliseni saa kers ata minusta.
,; Mutta minua sinä holhot mn:u.! wmtwmtp
deni tähdm / jaasetat minun cnswss eteen iMv
caickisest.
14 Kijtetty olconHErra Israelin lunmla/ Vaw,

caickisest ijancaickiften/ A«mn.
41. Psalmi.

t.'Corahn lasicn ope?us cdctlilweisi?tfapa.
I>'ljncuinPeura himöidze tuorepa wM imj»
-» sielun hunoidze sinua lumM.
,3 Mmun sielun jgmImnalM/ M MnMä.
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lumalata / sitä eläwätä lumalata: Costa lninä
tulen luutalan caswo näkcm -,n?

4 Minunkyyneleni owat minunruocaui päiwällä
jayöllä/ että jöcapäiwäminullesanotan: Cusa nyt
on sinun lumalas?
5 Costa minä näitä muistelen/ mjnminäwuoda»
tanvlos minunHdälneni idzesäni: Sillä minäme-
nisin mielelläni jouconcansa/ lawacllaisin Heidincansans Jumalan huoneseen/ ihastuxeila lakhto'
xella/ senjouconseasa/ jotcaiuhlapitäwät.
6 Mitäs murhedit minun sielun/ iaolet nizn lewo-
toinminusa? Turwa Jumalan. Si.li min! wielä
nytkinhändäkijtän / että hän minua autta hänen
castvollans.
7 Minun Jumalan/ minun sielun on murheisans
minusa/ sentähden minä nutistan sinunst nä inaaft
Jordanin ja Hermonm tykönä / sillä wahällä
wuorella.
8 Sinun wirtas pauhawät cowln / nijnettäyxi
fi)wys pauha täsä/ jatoinensi)wyssiellä/ caicki sinutt

jaaldostäywät minunnlidzem.
5> Päiwällä onHCRra luwannut hänen hywy.
dens/ja yöllä minähänelleweisan / jarucoilentttt'
nun elämäni Illlnaluta. '

16 Mi«
xis olet lmnun vnhottanut? Miximinäkäyn nijn
umrheisaui? Costa minun wcholliseni minua ah?
H>ista?
»l Seonnimcuinmuchamimnlluisani/ ettämi»
tulnwiholliseni.häwäistwät minua / costahejoca«
päiwä sanöwat minulle: Cusa nyt on sinun
las?
« Mitäs nmrhedit minun sielun/ nijn



niin leivotom? Turwa Jumalaan: Silläminft
wielänytkin händä tijtän / ättä hänon minun cns<
woni apu/ jaminunJumalan.

4;. Psalmi.
minua Jumala/ jaratcaiseminuK

asian/ japäaM
"

minua waäristä ja ihmisistä.
2 Sillä sinä olennimmluätewydnu Jumala/ mi«
xischöxat minunpois? Mixiv minun annatmure»
hisimitäydä/cosca wihollinen nunna ahdista?
; täheta waltcuves jatstndes minua saattaman/ja
tuoman sinM pyhän wuores tygö / jasinunasiuni»ses t,)gö.
4 Ia unnäkäwisin Jumalan7lltarintyg3/senlu.
malantygö jocaminunUon ja riemun oil/ja sinuaJumalaCanvelifa tijtäsin/ ummn Jumalan.
5 MitäsMurhedit minunsielun/ ja olet mmusa
nijn lewotol«?Tunva luMalaaa-GM minäwi>
lä m)ttm hända tijtän 1 ettähän on minun casivouj
apu/ ja minun Jumalan.

44. Psalmi.
». Corahn lasien opcms cdclUwcisiittHpa.

me olema convillam cuullct/ meidän
Zl>Mm owat »neilleluttellet/mitäs heidm» mca-
nans ja muilMltehnyt olet.
; Sinäolet ajanutpacanat pois tädelläs/ muita
mjtäM oletistuttanut Mens / sinä olet canUt
cadottanut/ mutta nijtä sinä olet leivittänyt.
4 Silläei heole Miecallans sitä maata omistanet/
jaheidän täsiwartens eiauttanut yeitä/waan sinun
oikia tätes/ sinm»täsiwartes/ jasinuncaswos wal»
teus/ Mguämielist!)itheihin.
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se, Davidin
5 Jumalasinä olet minun Cnningan/ jocaapna
Jacobille wpat.
6Siimncauttas mewihollisem paistan» »naahan/
sinun nimeke »ne tallmn »»teidän wastamcanmat.

7 SiUäenlilinäKlota minunjoudzccni/ ja,»»inun
Nlieckall ei auta minua.
8 MuM sinä autatmeidän wihollisistam/ jasaa«

h,,piään/ jotcameitäwihawat.
5 Illmatastamckerscam jocapäiwä/ jatijtälnsi-
znmnimesijancaickisest/ Sela.
»o MixisnytMt meitäpois/ jahäwäiset meitä/
jaet lähde lneidän jo»»ckolnca»»sa?
11 Sinäpalautat meitä wihollistem edesä/ettäne

raatelisit meitä/ jotca wihawat meitä.
i! Smäannat meitä syötä nijncmn lambaita/ ja
hajotat nmtäpacanain secaan.

Sinä lnyitCanssas ilmanhinnata/ jaet mitän
siM ottanut.
14 Sinä panet meitä häpiäxi meidän läsnäasu»
waistlleln/ pllcaxijanaurux»/ jottameidän ymbä»
rilläm öwat.
»5 Sinä teet meitäsananlascuxipacanain seas / ja
ettäCanssatwäändelewät päätäns meidänteydäm.
16 locapäiwä on miilun häwäistyreu «nimm edes
ni/ja minun caswon ontäynäns häplätä.
»7 Että minunpitä pilckureita ja laittaita cuule«
man/
18. N.Nlät caickiowat tullet meidänpHallem / ja.
en mesentähden ole sinua unhottanet/ engä sinun
lltttos rickonet.
»y el meidän siidämentacaperm mennyt/ M
meidän ta>misem poikennut sinun tiestäs.
2« ET^smcitänijlilöltri^»DrMmstas/jamej'

»» Jos



Psallan. ft
?» Jos me ölisim meidän. Jumalan» nnnen Un-
hottaim / ja meidän tätem lwstanetwieraUclu»
malalle.
2! Sen luMala edMn / waan hän idze tietä
meidän sydämen poh>an. -

1 Sillä sinuntähtessurmatan Me jocäpäiwä/ ja
. lueran cenrari tehtäwäxi lalnbaxi.
24 Herä Hl3rm/ mixismacat ? Walwö/ jaälä
iucitä siift pois caiketicknn.
25 Mixis peität caswos? Ia unhodatmeidän ra«
dollnndcm jäahdisturem.
2 6 Sillämeidän sieluin onpainettu alas maahan
Ksti / nieidän wadzainrippu maasa. .

7 Nouse/ auta meitä/ jalunasta meitä sinun laip
piudes tähden.

45. Psalmi,
i. Morsialnen opeius wlrsicuctnisest/Coräha lap-

si'da edelläweijanapa.
ln»n sydämen laubtn / minä

Cuningasta / minunkielen on Mlon
tirjoittämn kynä.
; Sinä oletcauneln ihmisten lasten seasäi suloiset

. vwat sinltn hnules/ semähdm siunu lunmla sinua
ijancaickisest.
4 Pane »nieckä wyölles/sinä Sangari/ jacaunisia
idzes cunnialisesta.
5 Mencstykön sinun caumudes / ajätotudenpar-
Hari/ pitämänradoMsioikeudesa/ nijn sinun oikiä
tates ihlnellisiä osotta.
6 Teräwät owat sinun nnoles/ että Canssat la!M
wät erees lttahan/Cuninganwihvllisten testels^.
)7 Jumalasinun NtuiMespysy aina ja yancaiM
sest/ sinunwaldacundas wawickaonhmfcaswal-Vicka. . D ij 8 Si-
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l / jawitzatjuma«
lawindamtno/stntähden on Jumala/sinun
las/ sinuawoidellut ilonöljyllä/ enä cuin<u:m» osa-
»eljts.

Smun waattes olvat sula Mirrham/ Aloesja
Kezia / costas Elephandin luisesi tuastas lahdtt/
minusta he ilauttawat sinun.
io Sinlm tä,)wät CMugasien tyt<
täret/ nprsian seiso oitiallatädtlläs/ sulascallim»»nas cuUas.
~ Cuule tytär/ cabzo/ jacallifts corwu</ unhsda
Canssas jaIsts huone.
, 2 Nijn Cumugas saa palun sinun
Sillähänon zmunHERras / jaMun pitä händä
cumartaman.

~ »; T^tyttärmpitämyKsfijhenlahjsmens tule-
man/ rickatCunssois pitä sinun edesäsruwilm^an.
,4 Cunmgan tytär on cocor«ms caunis sifäldä/
hän on cMMswaattts puetettu.
, 5 Hän wwdänznsmlla nnltlalla cudotms waat-
eeisCunmgantygö/ cattai»sens / iotca händäsn^awat/luodanMuntygös.
,6 Ne wudän llslla jariemulla/ jamennvätCu^
ningan tupaan.
»7 Sinun Is.issiaanpitä sinu» lapsia saaman/
jotcasasetatpäällnchixt caickeen mailmaan.

Mwämuistan smunuimes sucucunnafta nijn
sucucundaan. SentähdenpitäCanssiu sinuatijt
täulän/aiuajaiMcaickistst.

46. Psillmi.
,:Csrahn lasten w«su/nuocudest/tdelläwcisattap«.

' ssTMmala on meidän turwcun ja wätewyde»/



« Sentähden enme pelkä /jos wielä «ailmahuc«
tms/ m wuoret teMle merta wajoifit.
4 Waicka wielä meripauhais jalamedis/nijnettcl
fiMpaichinastamaetcntistu:sit/ Sela.
5 Cuitengin o» Irmialan Caupungi ihana wir-
«tvinens/ jojawckimmanpyhär asumisetowat.
6 / sentähdmsetyllH
pysy/ JumalamMaKända wamtzin. .

7 Pacanainpttä hänlmästymän jawaldacmmat
langeman/ ja:naa huckucosca hän änensanda.
8 HEÄira Zebasth onmeidän cansam/ lacobm
Jumala snmeidän tukem/ 'Sela.
5» Tttlcatia cabzvcatHErrantecoja/ joca nma«
päällä sencalraiset häwittixettele.
»o Jocahiliidzeftbatcaikesmailmas/ jocgjoub»
zenMr jaricko kechät/ jamitatmlesapoltta.
i, jawndecat minualumalaxi/ minä
olenwoiAawacunmanpacallawseas/ jaminäyle»
tän maanpäällä.
«! HErm Zebaoch on meidän cansam/ lalobw
JumalaM «leidan tzzkem/ Sela.

47. Psalmi.
1. Corahn lasten Psalmi cdMweisampa.

jaihastume
iloisella änM.

; SillH HERra caickein corkein on hirmumenl
suuriCumngas coco maanpäällä.
4 HanwaariCanssat mechän alami ja pacauat
»widän jalcaim ala. >'

5 Hänwalidze meNemeidän perinnsem/lacobin
ttmnian/ jotahänracasta/ Sela.
6 Jumala«Mihaftuxella ylös l jaHErrahelil
ftwallä Basnnalla,

Diij ?Wtft
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, 7 Weisatcat/weisatcat lumalalle/weisatcat/wej»
satcat mcldän Cuningalleln.
8 SilläJumala on coco maan Cunmgas/ wch
saecat hänelle taitawast.
l> Jumala on pa:auoitten Tuningas / Jumala
istu pyhäsi istuiincsalls,
<« Canssain päälnkhet owat cocondunet7lbraha<
Min JumalanCanjsau tygö: Sillä/ Jumala ».y
sangen corg»te,ttu kilpein tykönä maan päällä.

. 48. Psalmi.
1. Corchn lasien Psalmiweifu.

Uurion HErra / ja sangentijtettäpä lneidä»,
Caupungisa/ hänenpyhällä wue«

rcuans.
.3 Zionin wuori on nijncuin munis wcsa / cow
maanturwa/ pohjanpuolella on suuren Euningan..
Callpllngi,
4 Jumalaon tuttawa hänen hupnesans/ sitäwar-
jelelnan.
5 Sillä cadzoi Cuningatowat coonnet/ jaynnä
menit ohidze.
<l He ihmettelit cosca he fätlläy näit / ja hämmH.
fty t/ >a Nltistemn.
7 Wapistus on heidän siellä täsittänyt/jaahdistus "

nij;cuin synnyttäwäisen.
8 Sinä särjet hahdet ineresä itätuulella.
p Nijncuinmecnulimma/ nijn me sennäemmei

anZcbaothin Ca»lpungisa meidänlumalan
C ulpllnM / lullklla sen wahwista ijancaickistst/

,o i.llnala »ne odotamme sinun hywyttäs / sinun
?t mjnmyös

olt

>M'din



- Psallari.
tijtoxes hamanmailman ären/ sinunoitia

tätes on täynäns wanhurscautta.
,2 RiemuitcanZioninwnori/ jaludanttMret
iloitcan/sulunoiteudestähden.
i; Mengät Zwnin ymbäri japijritätät händä/
lutecat hänen tornins.
14 Turwatcathänen wahwuteens/ ja corgottacat
häilen huonens/mainittatulewalstllesucucunille.

Silla tämä Jumala on meidän lumalam/
aina laijancaickisest/ hän johdattameitä cllolelnan
asti.

4p. Psalmi,
i. Corahn lasten Pjalnu edclläwnsattapa.
uulrat tätä caickiCanssatiottacat corwijn caicki

tällä Mlla elätte.
; Sekä yhteinenCanssa / että herrat l setä rickat
että köyhät/ yxi toisens cansa.
4 Minun suun puhu taitawast /, jaMinunsiM»
men sano ymmärryxen.
5 Minä tahdon cuulla hywän sananlascun/ jacau»
llin tapauxen candeleilla soitta.
6 A)tixi minäpettäisin pahoina vaiwinä/ cosca mi-
nun sortajani vahar tcgot tänwät minua ymbäri.
7 lotcaluottawartawaroihins/ jasuuresi tersca-
wat rickaudestans.
8 Ei welitäntaida tetän lunasta l eitä Jumalalle
ketän sowitta.
9 Silläheidänsieluns lunastus on ylön callis/nijn»
ettaseiäätetemätijancaickisest. -

i o Waicka hän myös wiela cauwan eläis/ja ei na»
tis halita.
«, Silläeuitenginnähdänsenmuotoisettaitawat
cuolewan/ nijn itanäns cuin tyhmät ja hullut

Dmj cawwat,
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catowat s ja täyty muille jättä heidän tawarans-
«7, lasijttctin he ajattclewat heidän husnens pv-
siMnijancaickisest/ zacotVnssugustasUuun/ laheidän nimene mmstctajsin «taanpääl!
»z Waan ei ihminen taida pujya cumyasq/ nmtta
loppu mjllcuin cläilnttkin.
,4 Tämä heidäntinls on fulq hulluus/ cnitengin
heidän sucuns sitä suullanstijnäwät/ Sela.
«5 Hemacawathtlwttisnijncnm lambat/ cuole»
«na heitä calua/ luutta hmscatsangen pian,hallidze«
«vatheitä/ jaheidäntyckäyxens pitä hulfuman/ ja
heidän täM) jäädähelwettijn.
»6 Mu«a Jumala cuitengin wapahta minun
Mimi helwetin wallnMMl hän wrjals minua/
Sela.
«7 sitä tottele cofta jomricastu / el» joshänenhuoncns cunnia suurext tule.
l 8 Sillä cofta hän cuole/ei lMmitgn nnMätls wie/
<il>! hänencmmians mene hänen canlans alas.
»? Waan hän uscaldatähänhywaän elänlään ja
tiMä °ttä, cofca ircu idMeus hywiä pä,wiä saatta.
?° N'jnhemenewäelsäinsperän/ ja einaeitä-
näne walkeutta.
», Sillä l csca ihminen on cunniasa/ jaeioleylw>
mänyst/ mjn hänmene tääldä cum eläimet.

50. Psalmi.
i. Hssaphin Psalmi.A>Erra lu»ttala sc wäkewä/ puh», jacudzu mail»

HMMstAmittgonwittstanijn lastcmi-ftn asti.
2 Jumista täh ylös kirms Imnalan paiste.
3 Meidänlumalam tule ja ei waickene/ culutta»
lrainentulikäy hänen edelläni / jahänen
Uns sumi ilma. 4 Ha»



Hän nwzutaiwanja maan/duomitaxenshänen
Canffas.
L Ccotcat minulle mmun pyhäni i, lijtofta
enämmän pitäwät cum uhreissa.
6 Ia tsiwatpitä hänen wachurscauttans ilmoit'
taman/ sillä,lunmlaonDuomari/ Sela.
7 CuulemmunCanlsan/, anna mimm puhua/I«
sraelapnammun sinun seasas todista/ Mnälu<
mala/ olen sinun lumalas.
8 Sinun »tzrnstasen minä sinua nuhtele: Sillä
Anun poltouhris owatalatimmun edtjäni.
p En minä otahartia sinMhuonestas < mgacau-
rita nawetoftas..
,o VM micki medzän eläimet owat minun / ja
carjat mäMä jotcatuhannin täyw^t.
«i Minätunnen caicki linnutwuortcn päällä /ja
caictinaiset pedot medzäs owat minun cdcsäm.
ii les minäison/en minä sitä sanoissinulle.Sillä
maanpijrion mimm/)a caicki mitä sijlläon.
»; inuletcos minun chöwan härjäii liha / elickä
cauriften Mrea wowan?
«4 Vhm JumalalleWoeuhrj/ja nmxa ylimmäp
ftlle lupauxes.
, 5 larllwillc minuahadäfas/ nim mi,;ä autan sl'
nua/ jasinun »itä cunnioidzeman nlinua.
l 6 Mutta jumalaaomallcsanoJumala:Mixis
ilnwitarminun viteuxiam / jaotat minuntyttöni
suulles?
l 7 Ettäs cmtengin cmitusta wihat/ jaheität mi'
nun sanani tacas.
«8 Coscas warcan näet / nijnsjuoxethänen cay'
jaus/ japidät yhtä huonntetiäin cansa.

D» Sinun
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«9 Sinunsuussallitsina paha puhua/ jasinuu
kicles saatta petosta matcan.
20 Slnäistut japuhut weljeis wastan/sinapanet«
telet äitis poica.
i«l Näitäs teet jaminä olen wait/ nijns luulet että
minä olen sinunwertaises. Mutta minärangaistu
sinua / jaasetan näitä silmäiseteen.

Ymmärtätät sijs näitä/ tejotcaJumalan
unhotatte/ etten minätemmais joscuspois/ olis
enämbi wapahtaja.

;. loca kijtosta uhra/se ylistä minua/ja siinä on se
tickttä minä osotan hänelle Jumalanautuuden.

5». Psalmi.
l. Davidin Psalmi edelläweisattapa. 2 Costa Pro-

phemNachan mli hänen 'yaöns/ sijtt«mn häl>
BachSedan lyM käynyt oli.

NUmalaole minulle armollinen sinun hywydes
Ntähden/ sinun suu«

ren laupiudes tähden.
4 Pese minuahywäst lninunpahasta tegostani/ ja
puhdista minua minun synnistäni,
5 Sillä ininätunnen pahat tcconi < jaminun si)ll«
diniowataina minun edesäni.
6 Sinua ainoata lvastan minäftndiä teini japa-
hasti tein sinun edesäs. Ellä sinä «lisit oitia sa»
nasas/ japuhdas / coscas duonndzet.
7 Cadzo/ »ninH olen syndisest stemenest simdynyt/ja
Minun aitill on ftnnisä minun sijttänyt.
8 Cadzo/ sinähalajattotutta/ jocasalaudeson/ ja
julistit salatun taidon mimllle.
9Puhdista minualsopilla/ että minä puhdistuisinl
pese minua/ ettänmcklumnvaltiaxi tulisin. .

»a Anna



Pftllari.
,0 Anna minun cuulla ilo jariemua/ ettäne luut/
Massinkenyt olet/ ihastuisit.
~ Peitä casivos mimm synnistäni/ja pyby pois
caicki »ninun pahat tcconi.
12, Jumala luo minunpuhdas chdän/ jaanna lni'
nul!e uhsi wahwa hengi.
,; heitä minuapois caswos edestä / ja älämi-
nulda ota pois sinun pyhä Hcnges.
»4 Wahwista minuamas awullas/ jasillä wäke-
Wälla hengellä tuke minua.
15 Sillä lttinä tahdonwäärille opetta sinun tiesi
että simdiset tygtzs palajaisit.
16 Päästä minuawerenwigoista/Jumala/ joca
minun amudeni Jumala olef / M minun kielen
terscais wanhurfta»lttas<
I 7 Awa HErra »liinunhuuleni, / että minun simn
ilmoittas sinua tijtoxes.
18 Sillä ci sinulle kclpa uhri /. lnuutoin
lnielclläni annaisin/ jaeipolttonhri silmllc ensingan
telpa,
»9 Ne uhrit jotca ImMallekclpawat / owat
«ttilrhclinen hengl / ahdlstettua jasäMM)ä sydända
et sinä luinala hylja.
-o TeeZwnille hywästi sinun annos jälten/ ra-
kenna lernsaleinin muurit.
21 Silloinsinulle tclpawat wanhurstauden uhrit/
polttouhrit jacaickinaiset uhrit / silloill sinunAlm-
rilles härtlä uhratan.

52,. Psalmi.
l. BaviKin opews edelläwcl ftttapa / cosca Edomeri

Dcog tuli ja sanoi SaulM: Hav.d on tullut
Abim.iackn'. huoncften,

kersmt smä wWwä/ Ms taidat wq.



Davidin
M Ettäcuitengwlulnalanlaupiuswielä

Wmvä pnsy.
Sinunkieles ongiwahingota / ja leicka ivalhel»

lans nijncuin terawä panaweidzi.
4 Sinäpuhut pikemmin paha cum hywä/ jawA
l??tta cnin oitmtta/ Sela.

Sinä puhut mielelläs caicki mitä cadotuxeen
sopiwat / wäärälla tielell.
6 SmtähdenJumalafarte stnM aiwa coconans/
jaznurenda Mun jamajasta temma sinun ulos / ja
hHWilt / Sela.
7 Wanhurscatnatewät sen japeltäwäti janama-
wat händä.
8 Cadzo/ tämä on se mies/jom eipitänyt luma»
lata hänn;Klnvanans/waan ustalft jnmetneiMu'
teells/ jaoliwäkewä wahingota tekemän.

Mutta minäpysyn nijncuin hedelmälinen öljy»
Mi Jumalanyuomsa / minä vscailan Jumala»
laupiuteen/ awaiailancaickseft.
io Minä tijtän sinuaijancaickisest l ettäs sen teit/
ja lNtnä odotan Mun nmus: Sillä sinun pyhäs
iloidzewat sijtä.

5;. <psa!mi.
i. Davidin opems/ Chuoris edelläweiftttapa/

MayeDthitt päälle.
Phmätscmowat G Jumalalao-,
ieckan s cihe mitän telpa iaowat ilkeys heidän

mtnMlns/ ei oleyxikänMahywä teke.
?. Icknala mdzoitäiwast chmistm lapsia/ ettähän
n As jos jocu olis ymmättäwmnen/ jocaluma-
lata cdzis.
4 Mutta heowat caicki wilpistelleti jacaicki owat
kelwottomatt ei vl« MänjocahiNvätM eiaino.
MM. F Eitöst
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5 Eitöst hnomaidzttlotca minM
Eanssani si)öwät/idziansrawna/ waanei he Nlwile
HErra.<z Siellä he pettäisit cusa ei mitän peljättäpä ollut:
Sillä waatiwaiDm luut/ sinä hä«
wäiset heit>/ ma Jumalakin csdzo heitählön.
7 Oi/ jos apu tmis Ziomstlstaelille / jalumala
hauen fangirun CcUfM päästäisi mjnJacob iloi»
dzis jaHraelriemuidzis.

54. Psalmi.
1. Bavidin opcms Candcleilla edMw^sanapa/

2. Costa ZlpheittUlit / M ilmoiiil Saulille:
Bavld on lylnynyl meidän tykönäm:

minua Jumala sinunnimelläs/ jasaata
oikms sinun wallallas.

4 Jumalacuule minunrucoupe»/ ota corwije mi<
nun suuni sanat.
5 Silläcoriatcarcaisit minua «»asian f jawätk
wallaisetwäijywät minunsieluani / jaeipidä Iu»
malata stunäins edes / Sela.
6 CadM JumalaautM minua/ jaHErratute
Nlinun sieluani. <

7 Hän cofta minunwihollistempahuden / halota
ne sinun wacuudellas.
« Nijn minämielelläni sinulle uhran/ ja Min
HErra fitmn nuniäs/ jocamjn hywä on.
9 Villasinä pelastat minuncaitefta hädästäni/että
«mnun siunäni Mbzisit minun wihollisistani.

55. Psalmi.
«. Davidin opems edMweisattapo/calcheleilla.

cuule minunrucouxen / jaMpeitä ft<N)»uas minun rucouxmi edestä.
; Ott.



; Ota minusta lvaari jucuuldele minua / että Ml'
yä surkiast walltaurilcouxisani/ ja pargiln.
4 Että wihoslinen niin hnuta/ jajumalatoinahdi-
sta: Sillä hetahtowat milma wahingoitta/jaowat
minlllle sangen wihaiset.
5 Minun si)dä«nenwapise »nnusa / jawolelnan
pelco tule minulle. .

6 Pelco jawapistustUlit mimmpäälleni/ jacau-
histus sattlli minuun.
7 Minä sanoin- Josta minulla olisit sijwet nijn'
cuinmettisellä/että minä lenäisin/ja lewäisim

Cadzo/ nijn minäcauwaspakenisin/ jaoksin
corwesa/ Sela.
? MinäLiennWn/ että minä pääsisin sijtä tuulen
puuscasta jatuulis päästä.
»o Secoita HErra jaturmele heidän tielens:SillH
nnnä näen wääryden jarijdan Caupungisa.
«i Ne täywät päiwällä jayöllä ymbäri heidän
Muurins/ sijnä on waiwa ja työ.
i; Wääryssiellä hallldze/walhe japetos ei luowu
heidän polguildans.
»; losminunwihollisenhäwäisislnmua/ kyllä
minä sitäkärsisin / ja jos minun cadchtmn minua
aiki!'telis/ nijn,ninälymyisinhänen edestäns.
»4 Waan nyt sinä olet minun cumpanm/ »ninutt
haldian / ja minun tuttawan.
»5 Me cuinystäwälisesttoinentoisecke cansa olim
testenänl/ me waelsim ynnä Jumalanhuonesa.
»6 Riendäkön cuolema heidän päällens/ -a men<
gän eläwänä alas helwetijn / sillä sula pahus on
heidän joucosans.
»7 Mutta nnnä huudan lumalam / jaHErra
autta minua.

'8 Ehtona



,8 Ehtona/
tan /a itken/ janijn han cuule»unun aneni.^
19 Hän lunasta minunsieluni nijstä jotcasotlwat '
minua wastan/ jasaatta hänelle rauhan/ waicka
minulla on monda wiholllsta.
20 lulnala sitä cuulwn za heitä nöyryltäkön/ jöcä
alati pysii/ Scla. Sillä ei he parannaheitäns/
eitä pelkä Jumalala.
21 He lastewatkateus hänenrauhallistens päälle/
jarijwawat hänm littons.
22, Heidän suuns on liuckambi cuin woi / ja pitä»
wät cuitengin sodan mielesäns/ heidän sananso-
wat silemmät cuin öljy / jaowat cuttengin paljat
miccat.
2 z Heitä sinunsurus HErran päälle / ikän sinustmurhett» / jaei hän salli wanhurscanolla cilltiana
ijalicaicklsest.
24 Mutta sinälumalasiiöxätheitä sijhcnsnwään

murhamiehet ja pec/äjät ei tule puoli
Måns/ waan minä toiwon sinuun.

56. Psalmi.
i. Davidin Mainen myM memsest muu-

calaistcn seas / cosca Phtlisierit käsitithänen Gachis.
N Ninala ole »nimille armollinen: Sillä ihmisetVvmhtowat sulloa minua alas / jocapäiwahe so-

tiwat/ la ahdistamat minua.
; Minun wcholliseni sullowat nlinua alas jota»
päiwä: Sllla monisoti ylpläst minuawastan.
4 Costa mmä pelkän/ nijnminä toiwon sinuun.
5 Mtnaylistän Jumalansanan/Jumalaanminä
toiwon / jampelkän mitä liha minulle tetis.

Psallart.



6 Isca päiwä l»e mimm sanani iMryttelewät/
caicti hoidä.l cyatllxens owat uunua »vahingoit»
tarcus.
7 He pitämät yhtä jawäijywät/ia ottamat nnmm
candapäästäni waarm / cuinga hemumn sielunitäsitäisit.
8 Mitä hepaha tetewät/'opa se on annettu andexii
Jumala sencakaisia ihnnsiä fyöstön alas illnan
armoita.
5» iue minunpawni/pane minun kyyneleni leilijs/
jlnäheitä luetllmanepäilemätä.
,<, Silloinpui lnilmnw «yöllisenipakeneman ta»
caperm/cosca mmä huudan/niinminä hnolvazdzen/
ettäs nmmn Jumalan olet.
~ Minä ylistän I«malan sanan / Minä ylistä»
HErran sanan.
,i Jumalaan minä toiwon/ jaen peltä »nitäih-
minen minun tekis?
»; Minäolensinulle Jumala luwanut,Attä sinua.
,4 Sillä sinä olet pelastanm minun sieluni cuole»
masta/milum mlcani langemiftsta/ että »nin.i wael-
laisin Imnalanedesi/ elawuM» walteudes.

57. Psalmi.
1. Davidin cullianencappalc oMweijattapa / ettei

hän huckunut/ cosca hän Saulin edcM
pakeni,luolaa!!.

ole lmnulle arnwllinm) ole minulle ,ar»
Z2?mollinen: Sillä sinuun minunsielun ustalda/
jasimln sitpeis marjon ala minäturmani stjhenaD
että paha täy ohidze.
, Minähuudanlnlnalata/sitä caickein corkemdal
sitä lulnalam jocamulmi wlheljäisydem lopetta.

'

4 Han lähettä tftiwazt / ja<mm minua mmm»
»potta-

Davoin



saltan.
upottajanipilcoista/ Sela/ lähettätönJumala ar«
lnons ja wacuudens.
5' Minä macan sieluni cansalcjonein stas/ ih,ni»
sten lapset owat liekit / heidän hambans owatkei«
hät januolet/ jaheidän kieleus terawämiecka.
6 Cörgota idzes Iltmalataiwanylidze/ ja sinun
runnias cttickeen mailmaan.

WercoUhewirittäwät minun kaylNiseni eteen/
japainawat alas »uinun sielllni / cuopan he caiwa»
wat nmluneteeni/ja siihen he idze langewat/Sela.
8 Walmis on minun sydämen Jumala / walinis
vn nnnunsi)dä»neu/ weisamanjalijicamän.
z/ Herä minun cumuan/ heraPsaltamacandelc/
warhain «ninä herän.
lc> HErra sinua «ninäkijtän CaNssain seas/ja wcp
san sinulle kijtost sumymnisa.
i' Sillä sinun laupiudes oli nijnawara tuin tai-.
lväs/ jatottnldes nijnawara cuinpilwet käywsst.
12, Corgom sinus luinalamuvan ylidze/ jasinun
runnias caickeen nmillnan.

58. Psalmi.,i.Davll>m cullalncncappalcedclläweisattapa/
ettei han huckunyi."

tejuuri nijn mykät/ ettette puhu sitä .

oikeus on/ ja duomidzecuincohtuus on/
te ihmisten lapset?
; la/ sulasi pahubest te tettewäärydenmaacun'
«asa/ja riennät cohta/ Wllän wätiwaldaal,.
4 Nurjat owat Jumalattomat äitins cohdusta/walehteliatexywät hamast äitins lohdusta.
5 karnlen jullni'
stus/ nijncuincuurömtyykärmen/ jocacörwans tu»
tidze. E 6 Ettei



Davidin
6 Etteihäncuulislmwjansända l lumojanjoca
hylvästi imnoja taita. ><

7 Jumalasärjeheidän hambans heidän suuhuNs/
murenna HErra nuoren iejonin syömähambat.
8 Heidän pitä sulaman nijncuiy wuotawa lvesi/
he ambuwatnuolillans/ mutta ne rickanduwat.
9 He huckuwatnijncmn nakincodatraukewat/ ja
nijncuin waimon luoden cande< ei heAuringota
näe.
,Q Ennincuin teidän orjantappuran kyplywär
pensasans/ nijnpitäwihanhtitHtuorenans rewäi
semän pois.
11 Wanhurscas iloidze cosca hansencaltaisen co«
ston japese jalcans jumalattomanw.eresä.
»T Etta)ocaine« sano: Wanhurscassen iuitengm
namidze / että Jumalawielä on Duomari maan
päällä.

sp. Psalmi.
Davidin cullaincn cappale (että hän huckunm)cosca Saul lähetti hämn huonctml.s pijrntä-

MÄ:/ jaadgxenshanda mppa.
minua minunJumalanwihollisistani/.

,
warjele minuanijstä jotca heitänsaselta'

wastcmi.
>; Pelasta minua pcchointckijst / ja auta minua

. mulhamiehistä.
> Sillä cadzos HErra he wäiMvät minun sie»
lllani / wätewät cocovoat tzeitäns »nil»ua wastaw
ilmanHytä ja ruosta.

,5 He juvxewatilmanHytä/ ia walmistawat hej»
täns / nousecohtamannMua jacadzylnan. -

6 Sinä HErra Zebaoth / Israelin III»
nmla/ Hcräevzimsncaickipacanat/ MMn hei-

stä
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stäarmaidze/ jottasencaltaisttpaatunetpahante-
tiätowat/ Ssla.
7 Viwocan taas ehtona nijncuincoirat/ jasamot»
can ymdäri Canpiugin.
8 Cadzos / he puhuwattestenäns/ miecat owat,
heidän huuljsans/ cuca sen cuuljs?
9 Mutta sinä HErranaureMetheitä/ japilckat
raictia pacanona.
»c> Heidän wäkewydens tähden minä tnrwan si.
»luun- Siliä Jutnala on minunwarjeluxen.
n Jumala osotta minulle runsast hywydens/
lunmla anda minun iloni nähdä minun wiholli»
sisant.,
«! -Hlä heitä tapa/ ettei minunCanssim sitä unoh'
bais/ nmtta hajotaheitäwoimallas/ HErra mei-
dän tilpem / paista heitä alas.
l; on sula syndi / jatäsitetän
heidän ylpeydcsäns / ja ei he mmtta saarna cuin
sula kiroust ja napistusi.
»4 Pyhi heitä poiswihafas/pyhi heitä pois /eM "

heolisickan / jaylnmärräis Jumalan olewanM»
cobift haldmn cmtesa mailmasa / Sela.
, 5 Vlwocantaas ehtona mjncuin coirat » sa»
motcan ylnbäri Eallpungin.
, 6 Anna heidän juostasinne jatänneruan tähden/
ja ulwocon cosca ei he rawituxi tule.
»7 Mutta minä weisan sinun wätewydestäs / sn

kerscan huolneneltainsinun hywyttäs: Sillä sinä
olet minun warjeluxen ja turwan minun häda-säni.
»8 Minä weisan sinulle minun tnrwan tijtosta: .
SilläMä Jumalaoletminun warjeluxen/ jalA .
nun armolinen Jumalan.,

Eij , so. Psalm-
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60. Psalmi.

i.Davidin cullaiiiencapMe/ edellckweisattapa / cut»
lal sest seppelincuckaisesi/ opettaman: l. Costa hänoli sonnm Synalaisicn cansa Mcsopotamiafil ja

Zoban Syrialaisten cansa. Costa loab palais
ja löi suolalaros/' caxitolsiatymmendä

tuhatta Edomeriä.
Vinala sinä cuin»neitä lyttäisit pois ja hajotit

«Ilja olitwihainen/wahwista taas »neitä.
'4 Sinä cuin nman lijcuttanut jahalaisnut olet/
parannahänenracons/ jocantjn haljennuton.
5 Sillä sinä olet sinun Canssalles cowutta osoita
nnt/ sinä juotitmeitä wijnalla/combistuarem.
6 Mntta sinä annoit cuitengin peltäwaisilles li"
pun/ jonga he nostit ylös/ että he olisit turwatut/
Sela.
7 Että sinlln ystäwäs wapadetuxi tulisit / nijtt
auta nytoitialla tädelläs/ jaclmtdelemeitcd
8 Ilimalanpllhn hänen PylMns/sijtä »ninä iloi«
dzen/m jaanSichemin ja»mtta»lSuchothin laxon.
9 Gileädon minun/minunon Manasse/Ephraim
o,» minun pääni woima / Inda on minun päc>
ruhlinan.
»o<V?oab o»» nnnllnpesinpatan/ Edomin ylidze hei»
tä minäminun ihastu
i» Cuca wie minua wahwaan Caupungijn? Cu»

ra johdattammua ha»nan Edomin?
l; ltnnala sitä tee / joca»neitä lyckäisit
pois?
wäem cansa?
,; Saata mellle apurustasi»: Silläihinisten apu
on turha.

lnmalasamewäkewät tegotteemme/ ja hän
tall» alas meidän wihMisem, 6 l.Psalmi.



<ii. Psalmi,
i.Davidin Psalmi cdMweisattapa candeleilla.

N uldeleHERra minunhnuton / jaota waari
rucouxistani.

z Täällä alhalla maanpäällä huudan minä sinua/cosca »uinunsyda»nenahdistuxes on/ wie minuastjs
corttalle calliolle.

' 4 Sillä sinä oletminun turwan/ wahwa torni mi»
mm wihoilisteni edes.
5 Minä asiln sinltn majasas ijancaickisest/iavscal»
lan sinun sijveis ala/ Sclq.
6 Silla sinä Jumalacullletminun lupauxeni / ja
maxat hywästi niille jotcanimeaspelkäwät-
-7 Sinäannat Cunmgalle pittän ijän/ että hänen
wuotens olisit sucucunnasta niin sucucundaan.
8 Että he alati istilwana pychisit Jumalan edes/
osota hänelle hywyttä jatotutta / jotcahändäwar»
jelisit.
9 Nijn minä weisan tijtost sinun nimellesijan»
caickisest / maxaxem minun lupaustani päiwäpäi<
lpäldä.

6i. Psalmi.
i. Davidin Psalmi Icduchunin edestä/

cdclläweisaltapa.
siellln odotta ainoastans lumalata/

minua autta.
; Sillä hän on minunvscalluxen/ minun apun/
«linunwarjeluxen / ettei minua inikänpahacuki»
stais/ehkä cuinga suuri se olis.
4 Cuinga cauwail te yhtä wäijytte/ että te händä
surmaisit/ nijncuin jocucallistuwa seinä jarauke»
wa muuri.
5 He ajattelewatwaiwoin cuinga he händä polti«

E iij s,t

69Pft/mri. '
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sit maahan/ ahteroidzewat heitänswalhesa/ anda-
wat hywiä sanoja / waauHdämisäns he kiroile"
wat/ Scla.
6 Mutta minun sielun odotta mnostans luma<
lata Sillä hän on mnuln toiwon.
7 Hän on minunuscalluxen / minun apnn ja war<
zeluxen/ etten minä langeis.
8 Jumalasonmmun autuuden/ miniln cunnian/
minunwäkewydenicallio/ »»nnUn turwanonlu<
nmlasa.
9" Toiwotrat häneen ainarackat ihmiset/ wuodat»
tacat teidän si)dämen hänen eteens / Jumala on
Oeidänwrwam/ Sela,
I o Mutta ihmiset ci cuiteugan lnitän ole/ jaSan-

myöspuutuwat/ he painawat wahemmän
cuin eimitän/ nijnuwnda cuin heitä on,
II Ältat uscäldaco,wääryteen M wätiwaldaan/
nltat turwatco nijhin jotca ci mitän ole / jos te
rickaxi tuletta/ nijnälkätuijstä lucnapitäkö.
i Jumalan ou yhden sanan puhunut / sen olen
mmäcahdesti cuullut / että Jumala yxinäns wä-
kewä on.

lasiuäHErraoltt armollinen/ jamaxatjo»
cgidzen ansions lälten.

6 z. Psalmi.
i.Davidin Psalmi/ cosca hän oli ludan corwes.

MN»nala sinä olet minun Jumalan / warhainNiminä sinua edzin / sinua minun sielnn jano/
minun lihan halu sinua / cartiasa jacniwasa »naa<
su/ joca wesittzin on.
3 Siellä minä cadjttl sinna/ sinun Pyhäsi?/ että
minä näkisin sinun fvoimas jacnnnias.
4 Sillä sinun hywydcs on parambi cuin elämä/
minun huuleni kijttäwät sinua. 5 Siellä
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5 Siellä minämielelläni suma cnnnioitäifin nu«
mmikäpaiwani/ jaminuntätelii nostan ylös sinun
nimets.

Seolismmunsydämeniilojarimm/ csiscami'nä ttjttälsin sinua iloisella suulla.
7 Costa minäwustescnilasten/ nijnminä muistan
sinun/ costa niinä heran/nijnminä puhun sinusta.
8 Silläsillä olet minun auttajan / ja sinun sijpeis
warion alla minä terscan.
« Minun sielun rippu sinuft / stnlln vitiä Ms
luinuntuke.
»o Mutta he edziwät cadotaxcns minun sieluani/heDän tänty lnaan ala mennä.
~ Heidän pitä mieckaan lgngeman/ jaketuille
osaxi tuleman.
12 Mutta Cumngasilttdzelumalasa/jocahänm
cautta»»s wanno se cunmomtan: Silläwalhttte-
liain smltpitä tukittaman.

64. Psalmi.
1. Davidin Psalmi tdelläweisattapa.! ,

Jumala minun ändäni minun ivali»
/ warjeleminunelämänsilda hirmui»

sclda wiholliselda.
? z Peitä minua pahain_cocouxist / pahamekiäin

, tilllbusta.
4 lotca heidän kielens hiowat nijncuin miecan/
jotca ambuwat heidän myrkyllisillä sanoillans
nijncmn nuolilla.
5 Että he sillaisest ambuisit hurstasta / ambuwat
händääW/ ilman pelgota.
6 japw
huwat cumga hepaulat wiritäistt/ja simowat: Cu»
cck taita ne nähdä? E inj 7 He



7 Healattelewatcoiruttai jasalasenpitawät/he
owat pahan eltiset/ japitäwät cawalat juonet.
8 Mutta Jumala anchu heitä atist/ nijn että hei-dän pitä tiivistämän.
p Heidänoma kielens pitä heitä langettaman/ että
zocainencuin heidän näte/ häwäise heitä.
,o Ia caicki ihmiset jottasen näkewät/ pitä sano«
man: Sen on Jumalatehnyt/ za astaidzeman sen
olcwan Jumalan tegon.
«i WanhurscatpitaHErraftricmuidzeman/ ja
hälleen uscaldaman / jacaicki hurscat sydämet ter«
scawat sijta,

65. Psalmi.
1. VavidinPsalmi M wcisu/ edelläweisattapa.

NUlnala sinua kijtetänZionis hiljaisudes / ja
»naxetan lupaus.

; Sinäcuuldcletrucourtt/ sentähden tule caicki
liha silmn tygös,
4 Meidänpahat tecom meitä cowinrascauttawat/

. waan annasinä meille si)imit andexi.
5 asu.
man cartanoisas/ hänellä onrunsas uscallus sinunhuonestas ja pyhästä Templistss.,
6 Euuldele meitä ihmeltisest wanhurscaudesta/lumalameidänautuudem/ jocaoletcaickeintuf«
wa maan päälläi jacaucana merefäv
7 loca wuoret wahwistat awullas/ jaon hangittn
woimalla-
-8 Sinä cuin asetat meren pauhinan ja hänen ab
doinspauhinan jaCansiain metelin.
9 Että ne hämmästmsit/ jotca nijsä maan ärisä
asilwat / sinun ihmeitäs / sinä iloitat caicki lijctu-
waiset/ awulla ja ehtona.

»o Sinä

72 Davidin,
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»o St>.lä edzistelet maan jaliotatsen/ ja teet sen
ylönrickari/ Illmalan wirtaon wettä täynäns/sinä
caswatat heidän jywäns / ettäs näin maan »val-
mistat.
,! Sinä juotat hänen wacons / ja castat hänen

tyndöns / satella sinä ne pehnutät / jasiunat hänen
laihons.
i - Sinä caumstat wuoden hywydelläs / jasinun
asteles twckuwat raswasta. ,

iz Corwenasnwaisetowatmyhslihawat/ että he
tiuckllwat/ jacuckulatowatymbannsiloisans.
, 4 laitumet owat laumatäynäns/ jalaxos ontih»
kiäldä jywiä/nijnettä fijtä ihastutan jalauletan.

66. Psalmi,
i.DavidinPsalmi jawcisu/cdcllaweisattapa.

sUHastucat Jumalallecaickimaa/ weisatcattij»
ZVwst hänen nimens cunniaxi / ylistatat händä
suurest.
5 Sanocat Jumalalle: Cuingaihmillisetowatsi'
nun työs/ sinun wihollisildaspnä puuttuman sinunsuuren wäkes tähden.
4 Caickimaa cumartacon sinua/ jaweisatcantij»
tost sinun nimelles/ Sela.
5' Tulcat jacadzocat Jumalan tccoja/ joca nijn
ihmellinenon hänen töisans ihlnistcn lasten seas.
6 Hän muutta meren cuiwaxi / nijn että jalcaisin
täydän wednl ylidze / sijtä me hänesa iloidzennlla'.
7 Hänhallidzewaldanscautta ijaycaickisesti hä-
nen silmäns cadzelttvat Canssoja / eripmaistt ei
pidä woiman corgotta hcitäns / Sela.
8 Kijttätät te pacanat meidän lumalatam/ ca-
jahtacan hänen tijtoxens äni cauwas.

5» Jocameidän sielum elättä/ jaei salli meidän jal-
cojamliucastella. Ev ,o Sillä
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,2 SMsinä Jumalaolet meitä cottellut/ jawa.«
lanut nijncnin hopia waletan.
,» Sinä weit meitä fangiuteen / ja panit^uor-
män meidän landehillem.

Sinä olet andanut ihmiset meidän päämme
päällidze mennä / me vlemmatuleen jarveteen tul»
let/ mutta sinä weit meitä ulos jawirgotit.
,; Sentähden minä «nenen polttouhrilla sinun
huonesees/ jamaxan sinulle lupauxeni.
, 4 lotca minunhuuleni lupaisit/ ja minunsuuni
puhunut on minun tuscasam.
, 5 tihawat polttouhrit minä teen sinulle polde»
tuista oinaista / mi»»ä uhran sinullenaudat cauri»
stencansa/ Sela.
»6 Tulcat/cuulcat/tecaickiptcalumalata pelkät/
minä ilNMtau mitä hän minun sielulleni on tel)»
nyt.
»7 Händä minä suullani huusin / jaylistin tie»
lelläni.
-8 Iss minä jotakin wääryttä pidWu sydäme-

- säni/ nijn eiHErra »ni!n»a cuuldelis.
i? Sentähden cuuldele nunualumala/ jaom
waari »ninull rucouxem änestH.
2o Kiitetty olconIllznula jocaei hylja minun ru»
coustani/ ssikäkäännä hywyttäns pois mmusta.'

67. Psalmi.
1.Psalmi ja weisu edelläweisattapa candeleilla.

NNmala olcon meille armollinen jafiunatconsVmM/ hän walistacon caswons aina meidän
paällem, Sela.
; Että »nenäänpäällä tundisim hänen tiens/ jH
caickeinpacanaiu seas hänen auttuudens.
4 Sinua JumalaEnnssät-rMawät / sinua caicki
CaMt tijttäwät, , 5 Canssat
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5 Canssatiloidzelvatjaihastuwat/ettäs canffiu
oitein duomidzet / jahallidzet canssat maanpäällä/
Scla.
6 SinualulnalaCanssattnttäwät/finuacaicki
Canssat kijttäwät.
7 Maa anda hehelmäns/ siunatcon meitä luma«
la/ meidän lunmlam.
8 Smnatcon meitä Jumala / ja caicki mailma
peljättön händä.

68. Psalmi.
!. Davidin Pstlmt ja weisu

V>Ostan Jumala/ että hänenwihollisens hajote»
''taisin/ jajotcahändäwihawatpaetcanhänen

edestäns. ' ,

z Aja heitä pois mjncuinsawuajetanpois/ nijn«
cuin meden wqhasula tulenedes / mm huckucan ju»
»nalattonmt lumalqn caswon edes.
4 Mutta wmchurscat riemnitcan ja iloitcanlu»
lnalan edes / jariemuitcan sydämestäns.
5 Wiesatcat Jumalalle/ weisitcat ttjtoft hänen
nimelltns/ tchkät hänelle ncta / Ma hiljan meiw
edes / hänen mmens sn HErra / ja iloitcat hänen
edesäns.
6 loca on orwoin Isä jalestein Duomari/hän on
Jumala hänen pyhäsi asumisesans, .'
7 Jumala jom yxinäisten anda huonen taynäns
lapsia/ jocafangitwieulos oitialla ajalla/ jaanda
eripuraiset cuiwasa asua.
8 Jumala / coscaMwitCanssgs edellä / costas
waelsit corwesa/ Sela.
5» Nijn maawapisi jataiwat tiucuit / täinän Ju,
malan edesä Sinais/ sen Jumalanedesä / jpca
staelin Jumala on.

lQ Mutta
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,o Mutta nyt sinä Jumala annat armollisensa'
ten/ja wirgotat sinun perunises/joca cuiwaon.
n Ettäsinun eläimes sijnä asnisit/ Jumala sinä

' wirgotatsinun yywydelläsradolliset.
l! HERra anda sanan suurella Evangelistain
joucolla.

SotawäenCuningat pakenemat/ pakenewat
jahuonen cunnia jacaryswäyxet.
14 Costa te leirisoletta/ nijnst tijldä cuin»nettisen
sijwet/jotcanijncuin hopia jaculda läickywät.
»5 Costa caickiwaldiasjocapaicas heidän seasans
Cuningat asetta/nijn tule stijäscusa syngKi on.
16 Jumalan mäki en hedelmälmen mäki/ suuri
jahedemmlinen »näti,

»7 Mixi te suuret wuorettippatte? Tämä on In,
malan wltori/ josahän mielistyasuman/ jaHErra
pych siellä ijancaickisest.
18 Illmalanrattaita on monda tuhatta kerta

hat/ HErra on heisä pyhäsä Sinais.
Sinä astyit ylös corkeuxeen/ 'ja olet fangiri

ottanut fangeuxen / sinä olet lahjoja saanut ihmisiä
warten: Eripuraiset myös/ ettäHErra Jumalasiellä cunnnmgin asu.
20 Kijtettyolcon HERra jocapäiwä/ Jumala
Pane cuorulan meidän päälleln/ mutta hän myös
autta meitä/ Sela.
21 Meille on Jumala joca autta / ja HERra

' HERra/ jocacuolemasta wapahta.
2! Muttalumala särke h.lnen wihollisens päät
heidän päänlakeins cansa / jotca pysywät heidän

~ Hunisäns.
2; Cuitenaiu sano HErruMinähaen muutamat

lvista/ meren si)wydestä lmnä muutamita haen.
Sen»
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«4 Semähden sinun jalcas tule painetuki sinun.wihollisesweresä/ jasinun coiras sennuole.
2 5 Se näty Jumalacuingas waellat/cuingas nn<
nun Jumalan ja cuningailPyhasa waellat.
26 iaulajattäywät edellä ja Me leicarit pijcam
seas/ jotcatrumpltja lyöwät.
27 KijttätätHErraJumalalaseumcunnjsa/ I<
smelin lähten tähden.
28 Siellä hatlidzc heidän seasans ivähäßenla»
jnin / Illdalt päämiehet jouckoinens / Zebulonin
päämiehet / Naphtalin pääunehet.
29 Sinun luinalas on sinun waldacundasaset»
tanut/ wahwista sitä Jumala meisä: Sillä se on
sinun tccos.

Sinun Templis puolesta cmn on lerusale»
mis/ pitä Cumngat sinulle lahioja wiemnn.
z i Mhtele peto tuogosa / härkäin laumat wa^
fickainsseas/ jottawaatiwatrahan tähden/ hän
haiottaCanssat lotca uuelelläns sotiwat.
32 Egyptin päämiehet pitä tuleman / Ethiopia

pitä täsiäns lulnalalle ojendaman.
3; CuningasteN waldacunnat maan päällä
weisatcat Jumalalle/ weisatcat tijtostHErralle/
Sela.
34 Secuinasutaiwais jocapaicas hamast algw
sta/cadzo/hänanda jylinällenswoiman.
3 5 Andacat Imnalatte woilna/ hänen herraudens
on Israelis/ jahänen pllwisä.
36 Jumalaon ihmellinen hänen hänon Israelin Jumala / hän anda Canssalle wätn ja
woiman/ tijtetty olcon Jumala.

,65. Psalmi.
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6c,. Psalmi.

i.Davidin Psalmi cuckaisista/ cdellaweisattapa.
NNMala aummimta: Silläwtdetkäywät ha-
Vinan ininun sieluni asti.
3 Minä wajonsywaanmutaan/ pohja ole/

» Ntinä olen tullut sywijn wesijn / ja wirta upoya
»uinun.
4 Minä wäsim huutamisesi/ minun curckun cui-
wellll/ minunnätynwaipu/ että minä nijncauwan
Jumalala odotan.
5 Ntjtä on enämbi cuin mimtn pääsäni hiuxia/
jotcaiwlan si)ytä minua wihawat.

- 6 Jotcaftyttömast minun wiholliseniowat/jami-
nua hucuttawat/ owat wäkewat/nifta täyty minun
lnaxa/ joitaenminäTyöwännyt.
7 Jumala sinäpätiedät minuntyhmydeni /M «li-
nun ricoxeni ei ole sinulle salatut.
8 Älä salli heitähäpiaän tulla Minuntähteni / jot-
ca sinua odottawat HErräHErraZrbaoth/ ala
anna heitä häwäjftä minun tähteni / jotcasinua

~ edziwät Israelin Jumala.
p SillasinuntGtesnftnäpilcka karsin/ minun
tasivon on täyuäns hapiätä.
ic. Minä olen nnmcalatstxiwelijlleni tullut/ ja

-VUboxi äitini lapsille >' .
,i. Silläsinlln huenesktiwaus si)ö minua / jahei-
dänpilckans jotcasiicka pilckaisit / langeistt unnun
päälleni.

Minä itkin japaastoisin hartasta / ja minäpil-
cattin pääliseri.
,; Ia minäpuwsttin päälleni/ waanhesijttekm
leiM teit.

, »4lotcaportisaistuwat/nemimlstajaarittelewat/
ja juodesanshe minustamifawat. ' > Mut»



»5 Mutta minäHErra rucoilen sinua otollisella
ajalla/ Jumala sinun suurenlaupiudespuolesta/
cuuldeleminuawagan awuscautta.
16 Pelasta minua logasta/ettenminä wajois/ että
minäpelastettaisin wHol!isistam/ja siMisiawesistä

Etteiwuominua upotais/ ja sywydet minua
lainois/ eikä caiwonsuu suljetais minunpäälleni.

Cuuldele minuaHErra / sillä sinun hywydes
on wrwallincn / käännä sinuas minunpäin / sinunsuuren laupiudes tähden.
i y Iaäläpeitä caswoas palwelialdas: Sillämi».
na ahdistetan/ cuuldele minuanopiast.
20 iähenc Minun sieluani/ jalunasta händä/ mi'
mm wihollt/teni tähdenpelasta minua.
21 Sinäpätiedät lninunpilckani/häpiäni jahywäi'
styxeni/ caicki minun wiholliseniowat edcsäs.
2; Pilcka särke minunsydämtni/jawaiwa nunua^
Minäodotan jos jocuarmahtais /jae!olekengän/
lohduttaja/ waan en nunä ketän löydä.
2; Ia he annoitminulle sappefyodäxeni/ jattiM»
ta juödaxcni/minun suurimmas janosirni^
24 Heidänptzytänsolcon heille paulaxi/ ftkä co»
stoxi että langemisexs.
2 5 Tlllconheidän silmänsplmiäxi / ettei he näkis/
jasalli heidän landms aina hvrma.26 Wllodata »lärtästyxes heidenpäällens/ja sinunhirmuinen wihaskäsittäkön heitä.
27 Olconheidänasuuttsenskylmillä/ jaeikengä»
olco / joca hejdan majajans asins.28 Sitlahe wainowat sitä jotaslyönyt olet/ ja
terscawat ettäsolnawzes pahasti haawoitar.
29 Salli heitä langeta synnistä lyndijn/ ettei he-tulis wanhurscandes tygö.

30 Pyhi



ZQ Pyhiheitä eläwlttenkirjasta/ ettei hekitjoittet!'
tais wanhurstasten cansa.
zl Mutta »nina olen radollinen ja »nurhelfinen/
Jumala/ sinun apus suojelconminua.

MinäWän Jumalanmme weisulla/ ja yli-
stän sangen händä tijtoxella.
; z Se telpa, parammin HERralle cuin härkä
taicka nlulli/ jollaowat sarwet jasoreat.
;4 Radollisetnätewätsenjailoidzewat/ ja jotta
lulnalata edziwät/ heidän ftdämcns pitä elämän.
.; 5 Sillä cuuleköyhiä / ja ci hän silugians
cadzo ylön.
;6 Kijttäkänhändätaiwat/ maa jameri/ taicki
lnitä nijja lijckuwat.
;7 Sillä Jumalaautta Zioni/ jarakendaludaU
Caupungit/ että siellä asutan jane omisteta».
;8 Iahänenpalwelians siemen ne peri/ ja jottä
hänen nimensracastawat/ asuwat nijsä.

70. Psalmi,
l. Davidin Psalmi tdcliawcisattapa/ muisioxi.

M lennä lu,nala minua wapahtaman/ kijrutä
nunna auttaman.

z Häwttkönja häwäistäkön/ jottaminun sieluani
wäijywät.
4 7ljettacontacapennjatulMlhäwaistUi/ jotta
minulle paha suowat.
5 Ettähejällenshäpiääntulisit/ jotta minua pi-.
tittäwät.
6 Iloitcan jariemuitcan sinusacaickyotca sinua
edziwät/ jaiotca sinull autulwasracastawat/ jano-
tan aina: Jumalaolcon simresr ylistetty.
7 Mutta minä olen radollineitja köyhä / riennä
Jumala minun tygbni: Sillä sinä olet miuun

auttajan

3o .
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auttajan japelastajan / miuun Jumalan älä wij-
wytä.c

71. Psalmi. '

'V'nua itänäns häwäistä.
Wapada minua wanhurscaudellas japelasta nu»

nua/callista convas minunpuoleeni jaauta minua,
z Ole minulle wahwa turwa / johon minä aina
patenifln/joca ainaautta luwannutolet:Silläsinä
olet »uinun collien jalinnan.
4 Minun Jumalan auta minua jumalattoman
kädestä / wäärän jaylpiänkädestä.
5 Silläsinä olet unnun turwanHErraHErra/
»uinuntoiwon hamast lninunnuorudestani.
6 Sinuun minä plen luottanut hamast äitini coh«
dusta/ sinä minun wedit ulos äitini cohdusta/ si»
nusta on aina minunterftauxen.
7 Minä olenmonelle ihmexitullutl mutta sinä olet
minun wahwa turwan.
8 Täytä minun suuu sinun tijtoxestas/ jasinun
cunniastas jocapäiwa.
9 Älä »nnua heitä pois minunwanhudesani/ äl»
»ninua hyljä / costa minäheicoxitulen.
»o Silläminunwihollisenipuhuwat minua wa»
stan/ja jotcammun sieluaniwäijywät/he teilancns
ueuwo pitäwät.
, 1 Iafanowat: Jumalahyljähänm: Ajacat mca
jatasittätät händä: Silläei ole wapahtajata.
i! lulttalaäläercane cauwas minusta /minun
Jumalan,riennä minua auttaman.
«; Häwetkön jahuckucon jotca minun sieluani
lvastanowat / hapiän ja hawäistpxen alatulcon/
jotta minulle paha suowat.

F l4Mutt«
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,4 Mutta minä odotan aina / ja corgotan aina
siuun kijtoxes.»
iF Minun suunpitä ilmoittaman sinun wanh,lr<
stauttas/ jocapäiwäsinun autuuttae/ joitaenAinä,
wo; eaickia lute.
,6 Minä waellanHErran Herran wäkewydes/
mjnäylistän ainoastans sinunwanhurscaUttas.
17 Jumalasinä olet minua nuorudeftani opetti

nut/sentähden »ninä julistansinunihmeitäs.
»8 Ia minun wanhudcsani jaharmaxi tulduani
älä lulnala minua hyljä/ silht«asticuin minä il-
moitan sinun täsiwartes lasten lapsille/ja sinunwä<
tewydescaitllle tulewaifille.
1? Ia tosill Jumalasinun wantzurfcaudes on san<
gencortia/ sinä suuria teet/ Jumalacuca on sinun
tvertaises?
2, o Silläsinä annat minun nähdä paljo jasuuria
ahdistuxial jawirgotat minua jällens/ jataas sinä
haet minua ulosmaan sywydestä.
21 Sinä teet minun sangen suurexi / ja lohdutat
minua jällens.
21 Nijn minäkin kijtän sinuaPsaltarilla / sinun
wacuuttas/minun Jumalan -. 3Ninä iveisan kijtt st
sinulle candeleilla/sina pyhä Israelts.
2; Minun huulen jaminun sielun / jongas luna-
stit/ iloidzewatja'weisawattijtost sinulle.
2-4 Ia minunkielen puhu myös jocapuiwäsinun
wanhurstaudesms / sentähden häwetkän he jaha»
piään tulcon / jotcaminullepaha suowat.

72. Psallni.
Salotnolle.

MNmala anna,duomws Cuningalle/ ja wanhur-
Euningan pojalle.
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z OM)Hn!veisClMssaswanhurs:auteen/ jaaut»
tais sinun radollistas.
; Wuoret tuocanrauhan Canssalle / ja cuckulat
wanhurscauden.
4 Hänen pitä radollisen Canffan oikeudesa pitä«
inän/ja köyhiä auttaman/ jasärkemänpilckurit.
5 Sinua peljätän/ nijncauwan cuin 2luringo ja
Cull owat/ lapsista nijn lasten lapsijn.
<l Hän astu alas nijncuin sade nijtctylle nijtyllei
mjllcuinpisaratjotca Maall liottawat.
7 Hänen aicanans wanhurstaus ja suuri rauha
tucoista/ siehenasti etteiCuum oleckan>
8 Hän hallidze merestä mereen/ ja wirrasta ma»
ilman ärijn.
9 Händä heidän pitä cumartaman jotca corwesa
owat/ hänen wiyollisenspitä tolnnil nuoleulan.
»o Cllningat lneren tykö ja luodoist pitä lahjoja
candalnan, Cuningat
pitä annot tuollian»
11 <H.aicki Cuningat pitä händä cumartaman / ja
caicki pacanat pitä händä palweleman.
i! Sillähänwapahta huutaipaisen köyhän / ja

radollisen/ Ma ei ole auttajata.
) i; Han on armollinenwaiwaiselle jaköyhälle/ ja

köyhäin sielua hän autta.,
14 Hän lunasta heidän sieluns petoxest jaylöllisest/
jaheidän werens luetancalliri hänen edesäns.
15 Ia hän älä/ ja hänelle annetan culdarickastIlrabiasta / jahändä alati cumarretan/ jocapänvä
tijtetän händä.
«6 Maasa ja wuorten cuckuloilla pitä tihkiäntulon olelnan / Hänen hedelmans pitä häälymän
nijncuin Libanonin / ja sen pitä cncoistamansil Cau.
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Caupungeija / nijncuin ruoho maan päällä.
,7 Hänennimenspychijancaickisest./ mjncauwan
cuinAuringo on/ ulottuhänennimensjältcntule'
waisille / ja he tulewat siunatuxi hänen cauttans/
caickipacanat ylistäwät händä.
18 Kytetty olconluumla / HErra Israelin In-
mala/ joca yxinans ihmeitä tete.
»? Ia tijtetty olcon hänen cuuluisanimens ijaw
caickisest/ ja caicki maatäytettäkö» hänen cunnia-
stans/ 2lmen/ Amen.

Davidin Isäin pojan rucoustm loppu.
73. Psalmi.

l. Assaphin Psalmi.
on JumalaIsraelille hywa / nijlle jotta

sydämest owat.
2 Mutta minäolin pian jalgoillanihorjunut/ mi-
nun afteleni olisit lähesliucastunet.
z Sillä nnnä närtästyin öyctäristä / että minä
näin jumalattomatmenestywän.
4 Silläei he ole misan cuoleman hädäs / waan
he owat wahwana/ jaheidän woimans pysi) wah-
wana. '

5 Eihe ole wastointäymises nijncuin muut ihlni»
set/ jaei waiwatanijncuin»nuita ihmisiä.
6 Sentähden on heidänylpeydeNs callis/ jaheidän
wätiwaldallstäytt) hywaxi tt)öxi cadzutta.
7 He paisuwat caswoilda nijl;cuin lihawa wadza/
he tckewät mitä ainoastans heilletelpa.
8 Caickiahecadzöwatylön/ ja sijttepahasti puhu»
wat/japuhuwatza laittawatylpiäst.
9 Mitä he puhuwat sen täyty ollataiwasta puhut»
tu/mitä he sanowat/sen täyty maan päällä telwam.
10 Sentähden uoudatta HM yhteinen Canssa f

ja



ja cocondutvat heidän tygöns nijncnin wedet.
i, Ia simowat: Mitä luuialan pidäis heitä kysy»
,nän?Mitäpidaiscorktiman heistä lucuapitäntän!
12 Cadzo/ne owat jumalattomat/ heowat onnclli»
sttmailmasa/ jaricastuwat.
i; Pidäistösijs sen turhan oleman/ että minun
si)dämennuhdctoinnaclä / jaminä pesen Matto»
mudcs minun käteni?
14 Ia ruostitan jocapäiwa / jannnun rangat»
stchen on jocaamullatasis?
»5 Minä olisin lähes nijn sanonut cuin hekin
mutta cadzo>/ nijn »ninä olisin duolninnut caicki
sinun lapses/ jotkaitänäns olletowat.
16 Minä ajattelin sitätutkia/ muttase oliminulle
yltzn rastas.
1? Sijhenasti cuin minä menin Inmalan py-

hään/ jaastäitzisin heidän loppuns.
,18 Mutta sinä asetitheitä liuckalle/ jasytzxithei»
ta pohjaan.
19 Cumga he mjn pianhuckuwat/ hehuckuwat
ja saawat cauhign lopun.
2 o Nijncuin llni cosca jocuherä / nijnpasHErra

' teetheidän cuwcms Callpungis ylöncadzotuxi.
21 Waänse carwastele minunsydämesäni / ja se
pistä minunmunascuitani.
22 C M minunpitä tyhmänoleman/ jaei mitan
tietämän / ja minun täyty olla nijncuin naudan
sinun edesäs. .

2; Cmtengin minä pysi)n alati sinun tykönäs:
Siltä sinäpidät ininunoikiasta kädestäni./ »

24 Sinätalutat lnjnuaneuwollas/ jacorjatmi»
nua wijmcin cunnialla.

Cuin sinä ainoastans minulla olisit/ nijn m
F iii minä

85Psickari.
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minä ensingän sijtte taiwasta eli maasta tottelis.
26 Waicka wicla «nimln ruumin ja sielun wai«
puis / nijn sinä Jumalacuitengin olet aina minun
sydämeni uscallus/ jaminun osan.
2 7 Sillacadzo/ Ma sinllsta heitänserittäwät/ ne
huckuwat/ sinä cadotat caicki/ jotcasinua wastan
huorin täkewät.
2 8 3)wtta st on minunilon/että minäidzenilmna-
laan pidän / japanen mimin toiwoniHEßranpäälle/ mainidzelnan cuinga sinä sen teet,

74. Psalmi,
r. Assaphin Opcms.

MUmala mixis meitänijnratti pois syörät ? Iasuolet nijn hirmuisesta wihainen sinun laitui<
mes lalubaille.
2 Muista seuracundas /iongaswanhast omistit/
Ha smulles pcrilnijexi lunastanat olet/ Zionin
ta / josas asut.

Tallaheitä jalgoillas/ ja sysä j»mripohjaan/ wi«
HMnenonraiscannttt caickiPyhas.
4 Sinun wihockftskiljuwat sinun huoneisas/ ia
ascttawat epäjumalaa nijhin.
5 Kirwer näkwvät wälckywänylhällä/ nijncuin
»nedzäs hacataisin.

hackawat ricki caicki hänen snickarin cauni<
stuxens/ seka keihäillä ettätirweM.
7 Hepoltawatsinun Pyhäs/ ja rijwawat sinun
nimes asuinsian pohjan asti.
8 Hepuhuwatsydänlißns: Radelcam heitä yw
nä/ye poltawatcaicki Jumalanhl,onet maalla.
y Ein nle näe meidän ihmeitäm/ eitasillenyxikän
Propheta saarna/ei kengän opettaja lueitäopeta.
,y Jumala/ cuinga cauwan wiholliucn häwäv



se / ja wainollinen simm nimesratti nijn Pilcka?
«! Ä)lixis täannät poisMuutätts?la oitian lÄtes
nijn ratti sinnnpswestas?

> i! Mutta Jumala on wanhasta minun Cunin»
gan/ jocaawut caickimatcansaatta maanpäällä.
i z Sinä hajotat merenwoimallas < jasinä mu»
rennat Dratein päät wesisä.

, >4 Sinä musersitwalascalain päät/ jaannat ne
Cansialle ruaxi «nedzän convcsa.
,5 Sinäc»oh»tatlahttt ja wirrat/ sinäcuiwatwätewät costtt.
l'6 Päiwäjayöowatsinun/ sinärakennat Aurin»
gonjatähdttlnäärätynjuoxMspitämän.
.'.7 Sinä sowitit jocaidzen maanrajat < sinä teetsuwen jatalwen.
T 8 Niinntuistasij^ettäwihollinenhäwäiseHEr.
ra / jahullu Canssa laittawatsinut» niules.'
19 Älä fijs anna pedolle mittises sielua/ jaälä nijn
ratti unohda sinunköyhiä eläimitäs.
häwjtetty/ja huonct owat täynnäwääryttä.

l Älä anna huonon mennäpois häpiällä: Sillä
köyhät jaradollisct tijttäwätsinun nimes.
2! Nouse Jumala ia aja asias/ muista nijtähä«'
wäisttixia/ jotcasinulle jocapäiwä hulluildatapah»
ttlwae.^

; Älä «nohda wihollistesparruja/ sinun wainol»
listesinetcli tule ainasunremmari.

75- Psalmi-
i. Assaphin Psalmi ja weisu/ ettei hän huckunul/ >

edclläwcisallapa.
tijtämsinua Jumala / metijtäm sinua m

sinun ihlneitäs/ että sinunnimes on
nijn läsnä. F mj ; Sillä
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z Sillä ajattans minä oikein duomidzen.
4 Maa wapise jacaicki jotca sen päällä asuwat/
mutta minä wahwistcm lujast hänen padzans/
Eela. ;

/ Minäsanoin önckämlle: Ällät nijnterscatco/ ja
jumalattomille: Altätwallan päälle yaastaco.
« Äkätnijn paljo haastaco teidän waldan päälle/
ällät puhuco nijn niscurist.
7 Nijncuineimetänhätäolis/ eikä idästä eli län»
«estä/ taicka Wuorista jotca corwesaowat.
l Sillälu>nala on Duomari/ jocatämän alenda
ja toisen ylendä.
9 SilläHErrankädeson
lvälläwijnallatäytetty / m sijtä hän pane sisälle/

/ jara»
hangin ryypätä ulos.
«c> Mutta minä ilmoitan ijancaickisest / jawei»san kijtost Jacobin Jumalalle.
' i Iaminä tahdon särkiä caiktn jumalattomain
wallan/ ettäwanhurscasten walda corgoitettaisin.

76. Psalmi.
1. Assaphin Psalmi' ja weisucandclcilla/

cdclläwcisattapa.
AiNmala on tuttu ludas / Israelis on hänenVllnnens suuri.
3 Salemisonhänenmajans/ja Zionis hänen asu»
wisens.
4 Siellä hän särte joudzennuolet/ kilwät/ miecan
ja.sodan/ Sela.
5 Sinä oletkirckambi jawäkewämbi / alinryö-
stöwuoret.s Corjat pitä ryöstettämän jaNuckulnan / ja caicki
sotamiehettäyty wsistäns hWvottomaxi tulla.

-? Sinun
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7 Sinunrangaistuxestas lacobinlumala/uneen
waio orhi ja ratas.
8 Sinä olethirmullinen / cuca woiseiso sinunede>
säs/ coscas wihastut?
p Coscas duomion annat cuulua taiwast / nijn
maa wapise ja waickene.
»O Costa Jumalanouse duomidzemani että hän
auttaiscaictiaradollisia maan päällä / Sela.
11 Costa ihmisetkiukuidzewat sinua »vastan/ nijn
sinä woitat cunnian / jacuinhe »vielä enä tiucuid»
zewat/ nijn sinä myöswielä olet.
i; illwatcat ja andacat teidän HErrallen Iu«
»nalalle caicki jotcahänen ymbärilläns otetta / wie«
tät lahjoja hirmuliselle.
l z loca päämichildä otta rohkeuden/ jaon hir«mullinen maan Cuningaille.

77.'Psalmi,
i. Assaphm Pftlini Icdushunin edestä/

edeilawchattapa.
huudan änelläni lumalata/ lumalata
huudan/ia hän cuuldele minua.

; Minun hätä ajallani edzin minä HErra/minuntätenönyölläo;ettu/jaeilacka: Silläeiminunsie»
lun salli hälwäns lohdutetta.
4 Cuin minämurhcisani olen / nijnminäajettcleu
Jumalan Päälle/ cuin minun sydämen on ahdi°
stuxes/ nijn minä puhun/ Sela.
5 Sinäpidät minun silmäni että he lvalwowat/
nunäolen nijtt »voimatoin/etten minäpoi puhua.
6 Minä ajattelen »vanhoja aicoja/endisitäwuosia.
7 Minä ajattelenyöllä minuncandeletani/ japu»
hun minun sydamelläw/ja minun hengentutti-
-8 Heittänckölumala poisijancaickisest/ja ei yhtän
anno sillen osottanez Fv 3 Puut<
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9 Puuttune» hänen laupiudeus: laHllecolu-
pauxellajo loppu?
1 a Onga Jumalaunhottanut olla armollinemlasulkenut hänen laupiudens wihaus tähden? Sela.
li Minä Se minua wänva/ waanyli»
inäilen oikiakäsi woi caickinmutta.

muistan HErran töitä/ ja
miM ajattelensinun endisiäihmeitäs.
,; Ia puhun caitista sinun töistäsi jasanon sinun
tegoijws.
14 Jumala sinun ties on pyhä/ cusaonnijnwäte-
wätälulnalata-cuinsinäolft l
15 Sinä olet Jumala jocaihuuitä teke / sinä oso»
tit woilnao Canssain seas.
16 Sinä lunastitCanssas woimallisest/ Jacobin
jaJosephin lapset/ Sela.
17 Wedet näitsinun lunlalan /' löedet näit sinun
jawapjsit / jasywydetpalchaisit.
18 Paxm pilwet caastt wettä / pilwet jylisit ja
nuolet lensit secaan.
19 Se jylisitaiwasa / ja sinun leimauxeswälkyi
lnaanpijrin päälle/ maa lijckui jawäristsiitä.
20 Sinunties.oli meresä/ja sinunpolcus olit suuri»sa wesisH/ jaei sinun jältiästengänhuoluainnut.

1 Sinä weitCanssas nijncuin lammaslauman/
Mostxen jaAaronin caniia. ,

78. Psalmi. .

i. Assaphm Opetus.
minun CanAn minun iabm/ callistacat
corwan nnnun suuni sanoin.

2 Minä awan suuni sananlascuun / ja wanhat
tapauxet llminibzen.
; Isstca rne cnulletolemma jatiedämme/ja meidän
Ijälnzneille jutellttewat. 4 Etten



4 Etten me sitä salaisheidän lapsildans / jottat».
lewat/ julistainHErmnkiitoxita./ ja hänen woi-
mansjqihlneitans/ Mahan on tehnyt.
5 Hansaasi todijtuxenlacobis/ mandoiiainl
sraelis/ jongahän tästimeidän Isämopetta hndän
lapsillens.
ö Ettäwastatulewaiset oppisit/ jalapset/ jotta.
Wielä si)ndywat.
7 Cuinhecasivawat/ M hekin myös ilmoitaisit -

lapsillens.
8 Että he panisit toiwons Jumalaan/ ia eivnho-
daiv'lumalantecoja/zapidäisithänenkästyns..
y laeitulisnijncuin heidän Isans/hmkendelewajacangiasucn/jocaeiwahwistanutsi)dändäns/ ja ',,

heidän hengens eiripvnnutuscollisestlumalasa.,
»o Nimcuin Ephraimiy lapset/ yarnifcotut/
jouyzimiehet, vakenit sodan alalla.
«» Ei hepnänet Jumalan lijtto/ jaeiwaeldanet
hällen iaisaus.,
12 lahe unhotit hänen tecons M ihmens/ jotta
hän heille osottanm oli.
,; Heidäy Isitttts eteen teti hän ihmeitä Egyptinmaasa / Zoa»: kedolla.
»4 Hän halcais «neren/ja wei heitä sen läpidze/ ja
asetti »chncnin muurin.
»5 Ia hän talutti heitä ylipäiwäpilwellä / ja y^
liyötä waltialla tulella.'
'6 Hän halcais calliot corwesa/ ja juotti heitä
wedellä yldätyllä.
»7 Ia hän lasti ojat wuotaman calliosta/ nijn että
hc sijtä wuodit cujnmrrat.
, 8 Ia wieltj he siitengm syndiätiet händä wastan/
jawihyitit cyrticlnlnan corwesa.

,? He
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i? He kiusaisit lumalata si)dämisäns/ anoden
ruoca heidän sielullens.
iv He puhuit Jumalata wastan/ja sanoit: Woi«
neco Jumalawalmista pöydän corwcsa?
2 i Cadzo/kyllä tosinhän callion löy/ jawedtt wuo»
sit ja ojat juoxit.
22 Mutta cuinga hän woi myös leipä anda/ eli
Eanjsallens liha saatta?
2 z Cuin HErra sen cuuli/wahastui hän jatuli si)-
tytcttin Jacobisi ia julmuustuli Israelin päälle.
24 EM heusconet Jumalanpäälle/ jaeiusalda»
net hänen apuuns. Ia hän tästi pilwitte ylhäl»
dä / jaawaistaiwan owet.
25 Ia andoi sata heille Mannaftödäxens/ jaan»
Hoi heille «iwan leipä.
26 He stitEngelittenleipä/ hän lähetti hellekyttä
ruoca rawiunoxi. -

27 Hän andoiitätuulenpuhalla taiwan alla/ ja
hänmwätewydelläns tehoitti etelattwlen.
28 Ia andoi sata mjncuin tomua/ liha heille/ ja
linduja nijncuin sanda mcresä.
2? Ia sallei langeta testelle heidänlejriäns/ joca»

paicas cuin he asuit.
zo Nijn hestit jarawittin/ jasait heidän himons.
; i Cuin ei hewielä lacan,lethimoidzemast / jahe
wielä sijtte stit.Z 2 TW Jumalanwiha heidän päällens/ jatap»
poijaloiMinatheidän seastans / japarahimmatl'
sraelis hän maahan löi.
;; Mlltta wielä sijttetut caitift näisä ht syndiä
teit/ jaei usconet hänenihmeitäns.
3 4 SemähdeMndoi hänheidän cuolla / nijn ettei
he mitänsaamt/ jatäytyi heidän elinaicans ran«
Mstung ollu. 55 Cuin
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; 5 Cuin hän heitä tappoi/edzit he händä/ jahepa<
taisit/ ja tulit warhcunlumalantygö.
; 6 Ia muistelit että Jumala on heidän turwans^
jaIulnalase cortein heidän lunastajans.
37 Ia hepetit hänen heidän suullans/ jawalehte-
lithänelle ticlilläns. Mutta heidän jMmens ei
ollut wahwa hänenpuoleens/ jaeipitänepllsollisest
hänen lijttoans.z 8 Muttahän oli armollinen/ ja andoi pahat te«
gotanderi/ ia eihucuttanut heitä/ jahänkäänsi pois
usein wihans/ ettei hän lastenut caickia wihaans ,
lnenemän.
39 Sillä hän muisti heidän lihaxi/ tuulexi/ jocn
mene pois ja ei palaja.
40 He wihoitit hänensangen usein corwesiU jake«
hoitit hänen autiasa «naasa.
4» Ia hekiusaisit taas lumalata jocapaicas/ ja„
härfyttelit sitä pyhä Israelis.

Eihemuistanet hanentättäns/ sinä p^iwänä.
jonahän lunasti heitäwihollisista.
4z Nijncuinhän oli ihmensEgyptis tehnyt/ ja
hänen merckinsZoan »naasa. ,

44 Costa hänheidän wetens wereximuutti .ettei
he ojistans taimet juoda.
45 Cosa hän turilat heidän secaans lähetti / jottg
heitä stit/ jasammacot c»tinheitähucutit.
46 laandoiheidäntulonsruohomadoille/ jahei» '
dän kylwöns etanoille.
47 CoscahänrakehillaheidänwiMpuunsMsja
heidän medzäsic»lnans jääteellä.
48 Costa hän löi heidän carjans mkehilla/ jah.ei«
dän laumans pittäisen tulella. . '.

43 Costa hän hirmmses wihasans lähetti heidän
secaqz^
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"

M'
dotta ja wahingoitta.
SQ Hän päästi wihcms heidänftcaans / ja ci sää.
stänyt heidän stelujanscuolemasta/ jaheidän eläi-
meni? rutolla cuolctti.
5 1 Costa hän caickiesicoistt löi Egyptifa/ ensimäin
set perilliset Chamin majoisa.

la lasti hänen Canffans nijnmin lambat/ ja
wei heidän nijncuin lauman convefi'..
5; Ia saatti heitä irstasta/ettei he peljannet/ waan
heidml wihollisens peitti meri. , <

54 Ia hän wei heitä Pyhäns mjoijn /tämän
lnäen tygö/ jongahänen oikia tätens saanutoli.
55 Ia hän ajoipois heidän edcstäns pacanar/ ja
jacoiheille perimistll arwalla / ja nijden majoisa
azidoi hän Israelin sucucunnatasua.
56 Mlltta he kiusaisit ja wihoitit Jumalan M
korkeimman / jaeipitänet hänen todistuxians.'
57 Waan he palaisit tacaperin ja cadzoit ylön
nijncilin myös heidän Isäns/ jaeipitänet/ nijncuin
hellinnnt wudzi.- . ,

58 Ia hewihoitit hänen medzistöilläns/ jalM
fyttelit handä epajumalillans.
.59 Ia cuin lulnala sen cuuli/ nijnhän närkästyi/
jahyljäis cowin Israelin.
6° Nijn että hän luowui asuinstastans Silos/
sijtä majasta josa hän ihmisten stas asui.
6l Ia andpi heidän woilttans faugiuxen/ ja hei-
tän cauniudenswihottistenkäsi»n. -

62. Ia hän hyljäis Canffans mjican ala/ janar»
tästyi hänen perimistänswastan.
6 z Heidän mjehucaisens culutti tuli/ ja heidän-
midzens täydyt huolsmamMda.

64. Hti<
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64 Heidän pappins langeisit miecalla/ jaeiol»
lutmnleste/ jotca heitä Mi.
65 laHibrra heräis nijncuin jocumacawaineni
nijncuin jocu wätewärälnäjä wijnan juopumisest.
66 -Ia löi wihollistansperäwierijn/ japaniijan-
caicttsen häpiän heidän päällens.

'6? Ia heitti Josephin majan pois/ jaNivalin-
nut Ephraimin sucncunda..
68 Waanhän walidzi ludansucucunnan/ Zio»
njn wuoren/jota hänracasti.
69 laratensiPyhäns cortiuxeen/ nijncuin Ijan»
caickiscst pysywaiscn »naan.
70 Ia ivalidzipatw:lians Davidin/ ja otti h'ä«
nen lalnmashvonesta.
7» Imettäwistä lambaista hali hän hänen/ että
hän hänen CanMns Jacobin caidzis/ ja Israe»
lin hänen perinnsens.
72 Ia hän caidzi heitä caitella s)da»nens wa»
tuudella/ ja hallidzi heitä caitella Mrudella.

79. Psalmi.
1. Assaphin Psallni.

patanat oivat pericundaas camnntt/A)he owat saastuttanet sinun pyhän TeuuM/
ja Jerusalemista kiwiraunion tehnee.
2 He annoit palwelias rulMlit linnuille taiivan
alla ruaxi/ ja sinun pyhäis lihat maa,» pedoille,
z He wuodatit heidän iverens nijncuin wcben
lerusalenlin ymbarille/ jaei kengenhaudannut.
4 Me olemma meidän läsnä asuchaistllem
roxi tullet/ häwäistyxexi ja pilcäxinijle jotca
meidän ymbärillam owat.
5 HErraCuinga callwan sinä nijn wihamen olet?
jaannat sinun tywaMs nijncmntulen pata.?
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6 Wuodatahirnmisudespacanain Mlle / Ajotta
ei sinua tunne/ janyden waldamndail, päälle/jotca
ei finun nimes rucoile.
7 Sillä he owatJacobin si)3net/ jahänen huonens
häwittänet.
8 Älä muistele meidänendisiä pahoja tecojam/ ar<
»nada pian »neidän päällcm: SM me ole«mnasangen töyhäri tullet.^
9 Auta sini meitä Jumalameidän auttajam/ si«
nun nimes cunniantähden/ pelasta meitä ja anna
»neillen synnit andexi sinun nimestähden.
,c> Mixis sallit pacanain sanoa: Cusaonnythei<
dän Ilnnalans? Ilinoiteaacan pacanain stas /

meidän silmäin: edes sinun palwelias werencosto/
joca wuodatettu on.
,i Anna etees tulla fangein huocauxet/ sinun suu»

ren käsiwartes cautta/ corja cuolemanlapset,
i2, Iacosta lneidän läsnäasuwaisillem seidzemen
kerroin hc,dän pilckans heidän helmaans / jolla he
sinua HErra pilcailnet owat.
«; Mutta mc sinun Canssas /ja sinun, tvehmas
la»lnakijtäm sinua ijancäickisest/ jajulistamsinun
tijwstas loppumata.

80. Psalmi,
i. Psalmi cuilimM cuckaisesia/

cdeltawctsattapa.
Uules Israelin paimen / jocasaatat Josephin

lambat / ilmoita sinus jocaDut Che<
rubiinin päällä.
z Herätä sinun waldas/sinä cuinEphraimin/Ben
Jämin jaMcmassenedes olet/ja tule meidän auxem

Jumalalohduta meitä / ja annasinun caswoS
paista/ nijnmetulemmaautttuxi.

5 HErra
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. HErra lumälaZebaöth/ cmngä MlwansWi«
hastl:t Canssas rucoll>'ijn?
6 Sinäruokit heitä hninelitten leiwätlä /ja juotat

< heitä suurella mitallatäynchlekyynelitä.
7 Sinä annat caickein meidän läsnä asuivaistem
Meitä kiroilla/ja meidän wihollistem »»eitä pilcata^
8 lumalaZebaoth lohduta meitä/ ja wallstasi-
nun caswos / Nijn me autetuxi tlllcmma.
i> SinätoitWijnapuun Egyptistä/ zaoletpM»
nat carcottaMlf/jasen istuttanut.
»o Sinäpenäisittietthänen eteens/ jaannolthä»
nm hywästi ettäse täytti maam
i i Mäetowatsen wariollapeitetyt/ja hänell sxil-lans lunlalan Cedripuut.
, Sillä lewitithänen wesans hamanllleren asti /jahänen haarans/ hainan wirrantyg§.
~ Mixis si)s sätjit hänen aitcms / että sitä caicki
ohidzetäywät repiwät.

.

»4 Medzäsicäonsencaiwanutylös/ jäpedotowat
turmellet. -

,

! 5 JumalaZMothkäännä sijs sinUas/ca/dzo alas
taiwastja näe/jaedzi sitä wijnapuuta.

' ,6 lapidäsetijndiänä/jongasinunoAakäteson
istuttanut/ja jongässinulles lujastiwalinnut olet.
«7 Cadzo siehen januhtele / että polttanuftst ia re»
piMisest loppu tulis.
18 Sinun käteswärjelcön sen sinun Man M«5
Canssan/ jaihmiset jotcas sinulles lujasti walinnut
olet.
, y Nijn en mt stmlsta luöwu/ suo meidän elä/ mjn
me sinun nimes rncoilem.
ics HErra lu,nalaZ. baoth tohdltta meitä/ jaan»nacaswos paista/ nyn >ne autetuxitulemlua.,

G , 8 lisäin/.
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si. Psalmi..
1. Gichichin päälle cdclläwtisattapa/Assaphi!^

Jumalalle/ joca onmeidän
ihastncat Jacobin Jumalalle. 7,

; OttacatPsalmitjatuocatTrumbut/iloisetcau»
delet ja Psaltari.
4 SoittacatBasimilla udesaCuusa/meidän lehti»majamiuhlapäiwanä.
5 SM st on tapa Israelissa Jacobin Jumalan
oikens.
6 Senhän pani losephis todistuxcxi / cosca heE»
gyptinmaaldaläxit/ jaoudonkielen cuullet olit.
7 Ia hän oli heidän olcans cuorumstawapahta»
nut/jaheidäntätens pääsittijliätekelnäst.
8 Coscasinä tuscasas minuarucolit/ uijn mmä
aminsinua/ jacuuldelinsinua/ cosca tuuliöpätuli
sinun paalles/ jacowelin sinuarijttaweden tykönä/
Sela.
9 Cuule minunCanssan / minä todistan sinun sea«
sas/ Israel/ Munpitä lninua cuultlmn.
«c> Ettei sinun seasas muucalaineuJumalaolis/
jaettes wierastaJumalalacunmrrais.
i, Minä olen smun Hsrras lulnalas/foca sinuG
»vein ulosEgyptin inaalda/lewitä suus/ nijn»nin^sen täytän.
,; Mutta minunCanssan ei cuultut minun ändä-
ni/ ja Israel et totellut minua.
I z NijnNlincr lastinheitä heidän sydämenspahll-
teon/ waeldamanneuwons jälkell.
14 Jos lninunCanssan cuulis minua/ jaIsrael
mmm: mjani kawis.
16 Nijn minä pian heidän wihollisens painai»
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fin/ ja
päälle.
, 6 Ia jotcaHErrawihawat/ huckan he pyrtiwät
handän wastan / mutta heidän aicans olis ijnncac'
tiscst pyjywä.
,7 Ia »ninaruockisin heitäparhailla nisuilla/ ja
rawidzisin heitä hunajalla calliosta.

8!. Psalmi.
1. Assaphin Psalmi.'

seiso Jumalan seuracunnasa l ja onseasa.
; Cuinga cauwan te määrin duomidzettajalu»
»llalatton»anmllvto cadzotta / Sela.
4 Tehtät oikeus työhälle jaorwoille/ jaauttacat
radolliset jawaiwaifetoikeudelle. «
5 Pelastacatylöncadzottua jaköyhää/ japäästi
tächändälumalattolnan mallasta.
6 Alutta ci he tottele eikä lucuapidä/ hekäymatz
lackaniattapimeisä/ sentähdm täyty caicki maan
perustuxet caatua.
7 Minä tosin sanoin: Te otetta Jumalat/ja caicki
cortcimman lapftt.
8 Cuitengin täyty teidän tuolla nijncuin ihmiset»
kin/ ja»ijl«cuin tyrannit huckuwat.
9 Nouse Jumala jaduomidze maa? Sillä caicki
pacanat owat sinun omas.

8 z.Psalmi.
1. Assaphin Psalmi ja Msu.'

ratti waickem/ jaälacaikoti
äl'nl)n hiljainenole/lu,nala älä sitä nijnkärsi.
; SiUäcadzo/ smunwiholliseskiucuidzewat/ ja
jotca sin»la mihawat/ylendäwät pääns.
4 Hc pitämät cawaloita juonia sinun CanssasG. ij mastani



wastan/japitäwat neuwo sinun salatuitas lvastan.
5 Sanoden: Tulcat/häwittäkam heitä/nim ettei
he ensingau Canssa oliscan / ettei Israelin nime
sille nmistellais.
6 Siilaheowat pannetneuwo,ls yhteen/ jatehnet
lijMi sml»a wastau,
7 Edomereinjalsmaelitereinlnajat/ Moabite»
rein ja Hagariterein.
8 Gebaliterein/7llNMonitereinjaÄnlaltchiterein/
Philisterit jaTyron asuwaiset.
y 2lssur ön lnyöshänens heihin lijttänyt / autta«
maniothin lapsia/ Scla.
,OTeuijllenijnc»linMidianitereille/nijncuinSis»
seralle/nijucuinlabinilleKisonin osan tykönä.

', !> lotca mistattin Endorin tytönä / ja tulit lo«
gaxi maan päälle.
, Tee heldan pääruhtinans nijncuin Hreb sja
Seeb/ ja caicki heidänylimmäisensnijncuinSe«
bah jaSalmuna.
i? lotca sanowat: Me omistam meillem I«ma<
lanhuonet° >

, 4 lulnalä tee heitä nijncuin tuulispää/ nijncuin
corsi tuulen edesä«
«5 Nljncumculojöcamedzanpoltta/ ja'nijncuin
lieckijocalttäeMyttä.
16 Wai!'.o juurinijnheitätuulispäälläe/ jahäm»
mäftytä heitä ttnsculsas.
i? Täytä heidän caswons häpiällä/ Mhe sinun
nimes edzisit.
,8 Häwetkön ja hcknmastykön ijancaickisest / ja
hapiään tlllcon ja huckucon.
i? Nijn he saapat tuta että sinun Nimes on ai»
neastans Herraijäylinunäinencaickesa mailinasa.

84. Psalmi.

100 Davidin



101

84. Psalmi. .

i.Cvrahn lastm PsalmjGichichin Mlle/
edelläwcisattapa..

/s>Ninga ihanat owat sinun asuinsias HErm
; Minun sielun itäwöidze ja halaja HERran
esicartanoihin/ minuuruumin jasieluniloidze eIH»
päsä Julnalasa.
4 SMlinduonhuonen löytänyt/ iapäästyinm,
hänen pcjans/ iohongahepoicanslastewat/ nimit»
täin/ sinun MarisHErraZebaoth/ minun Cu»
ningan jaminun Jumalan.
5 7lllluatowatjotcasiuunHuoneisas asuivat/ he
tijttawät'sinlta ijancaickiftst/ Sela.

,

6 Autuat owatne jhlnistt jottasinun pitäwät wä«
le,nä>ts/ jaMamesians waeldawat sinun jaltes.
7 Jotta täywät itcnn laxon läpidze / jMekewät
siellä caiwoja / jaopettajat monellsssinauxella cau»
nistetan. >

8 Hesaawat-libdenwojtontoisenjälken/ cttähno«
mataisin oitia JumalaZionis.
9 HERra Jumala Zebnoth cuuldele minun ru«
fouxen/ota Jacobinlulnala tätä corwiis/ Sela.
Io Eqdzele sijs Jumalameidän Mvem / cadzo si»
nun woideldlls casipoa.
II Sillä yxi paiwa sinun esicartanoisas on pa«
ralnbi cuin tuhatta nmälla / ennen minä olisin 0-
wenwartia »uinun Jumalani huonesa / cuin cau«
wau majoifa.
i!. OM HEMm Jumala ottAutingo >a tilpi/
HErraauda armon ja cunnian/ hurscailda ei mi-
tän bywä puutu. !

1; HErra Zebaoth/ autuason se ihminen / ioca
sinuun uscalda. Giij 85.Psal<
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85- Psalmi.
i.Corahn lasien Psalmi cdclMeisattsspa.

cuin mumen olit armollinen sinunA'maacunnalles/ jaJacobinfangit lunastit.
? Sinä cuin mumen olet alldanut andcxi sinun .Canssäs pahat tegot / jacaicki heidän syndinspeit»
tänyt/ Sela.
4 Sinä cuinmumen lepytit caickiwihas/ jatään»

-fit sinuas wihas ml.',nldesta.
5 tohdota meitä Jumala mMn wapahtajam i
jakäännä pois-wihas meistä.
<i Tahdotcos sijs ijancaickisestolla wihainenmei<dän päällem? Eli sinun wihaspitäsucucmmasta
sucucundanl
7 > Etkös meitä wlrgota jällens / että Canssas sinu.
sailoidzis?
8 HErra osommeille armos ja auta meitä.
9 Josta minä cuulisin mitä HErra Jumala pu<
Hu/ että hän rauhan lupais Canffallms japyhil,
lens/ ettei he huliuteen joutuis.
,c> Cuitengin on hänen apuns nijdentykönä jotta
hälldäpeltäivät/että lneidänmaallacunnia asuis.
»i Että laupius jatotltus testenäns cöhtais«/wan<hurscaus jarauha toinentoistns suuta andaistt,
,! Ettätotuus maasta wesois/ ,a wanhurscallsiaiwast cadzois.Cuä myös meille HErra hywintckis/ jamei-dän lnamnhedelinausannais,
'4 Että wanhurscaus sijtetin hänen edesäns py«
lyisjalnemstyis.

86. Psalmi..
i., Bavidln Rucolw,

AllistaHerra corwas ja cuuldele lnimlä-Sillä
olenradollmen jalöyhä. ;Kätke
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5 Kätkemimmsielun: Silläminä olenpyhä/auta
minua minun Jumalan/ sinun palweljatas/ joca
idzeni sinuun luotan.
4 HErra ole «nnullearlMlinen / sillä minä huu»
dan ytipäiwH sinua.
5 Ilahma sinun palwelias sielu/ sillä sinua HEr«
ra minä ikäwöidzen. ,

6 SilläsinäHErraolethywä ja armollinen/ ja
sangen laupias mikille jotcasinuarucoilewat.

.7 Puunärrä HErra minunrucouxen/ja vta waa»
ri nunun rncoureni änestä.
8 Tllstasani minä sinua rucoilen / ettäs minu«
cuuldelisit/ HErra/ eioleyMn Jumalistasinun
caltaises / jaei olekengän jocanijn tehdätaita cuin
sinä..
9 Caickipacanat jvtcastehnyt olet / pitä tuleman
jacunmrtalnan sinua HErra/ jasinunnunes cun-
nioittaman.
«o Ettäs nijnsuuri olet ja teet ihmeitä/ jasinä olet
yxinänslnmala.
»« Osota mtnulleHErra sinunties/ waeldaxensi»
nun wtuudesas/ kiinnitä minun sydämensiihenyh<
teen/ että minä sinu». nimespettäisin.
»2 Minä kiitän sinuaHERW minunJumalancaikestasydämestäni/ ja cunnioitan sinun nilnes
ijancaickiscst.

,

l; Silla sinun hywydeson suuri minttsa /ja sini
olet pelastanut minun sieluni sywimnMä helwe»
tistä.
»4 Jumala/ csrjatcarcawatminuawastan/ ja
tyrannemjoucotwäijywät minun sieluani/ ja ei

.pidä sinua silmäins edesä.
«5 Mutta sinä HERra Jumalaolet armollinen

G iiij ja



jalaupias/ tarsiwainen m sangen hywä jawaca,
", 6 Käännä idzes »uinunpäin/ ole minullearmolli»

'. pe;»/ wahlvistapalwelists sinun woiMllas/ jaauta.
pyM poica.

,

.styis/jcrhe sen näkisit jotcaminuaftihawat/ia
piäisitiettä sinä HErra a«,tat ja wahwiststt minua,

87,, Psalini,
1. Psalmi/ Corchn lasten weisu,

on wahwast perustettu pyhäin wuorten
HErraracasta Ztoninportia/caickistg

Jacobin asuinsioista.
; Cunniallisct asiat sinusasaarmtan/ sinä Im

'

malan Canpungi/ Scla,
4 Minä annan sagrnataRahabin jaBabelin cde«
säiettä he uunMtundewat/cadzo/PhiMrft/Tyrit
Zss Ethiopialaiset syndywat siellä.
5 sanottalnan: Että caickinaisetCallstsaf siellä synhywai/ja että Cortein sitärakenda.
6 HErra anda saarnara caickinaisilla kielillä/ että
Myös mmuamat heistä siellä synhywätl, Sela.
7 Ia wcisa)atnijncuintstntzis / cmcki mmun läh"
teni sinusa.

88. Psalmi.
Psalmi/ Corahn lastm><>iju /eMwcisittlapa/

radockstenheickusdeliin Hemanin senE-
phrahitin oppi.

minunwapahtajan/ minä huu-
dan yöllä jqpaiwallä sinun cdesäs,

; Anna »niinmrucouxcnsinunetcestulla/ tällistä
corwas mimm huutoni puoleen.
4 Sillaminun sielun on stwtiutta täpnäns/ jami-
pun elämän on luuri W helwettia.

5 Minä
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5 Minä vlen arwattu nijnen caltaisexi jottahel'
ptstijn mellewät / luinaolen nyncuinfe mies /olla
ki yhtänapua ole.

Minälnacanhyljättynätuolluittenseas/ nijn-
cuin hawoitctllt jotta haudasamacawat/ joitaet'
sinä stllen lititista / ja iotc.akadestäs eroitetlltowat.
7 Sinä olet minun painanut alemmaisecn cai»
Ivoon/ pimeyteen jasi)wyteen.
? Sinunhirmuisudes ahdista minua/ japacotta
minlia silmn altoilla?/ Sela,
p Sinä eroilit cquroas minunystäwäntminusta/
sinä olet minun tehnyt heille cauhistllxexi / minä
macan fangittuna/ etten minä woi päästä ulos.
io Minun caswoni on surkia radollisuden tähden/
HErra/ minärucoilensinuajcfapäiwa/ luina ha»
jotankäteni sinun puolees,
, i Teetkössysihmeitä c,zoluittenscasa/ eli nouse»lvatcö cuoller sinlta kiMmän? Sela.
i lltetellango haudoisasinun hywyttäs? Ia sinun
wacuuttas cstdo,tuxe'a?
,i; Tutango simln ll)n«espimiäsii? Eli sinun wan»
hurscaudes siinä maasa jofacajcki uilhotetan?
,4 Muttoinmä huudan sinua HErra/ jaminunrucouxen tule wamhin sinun ctees.
15 MixisHErra heität>poiö minmsieluni/ja pei«
tätcaswssnunuwa?
16 VAnä olnl radollinen ja wäetöin / ettänunä
nijn hyl)äM) olen/ ininäkärsin sinun hirmuisuttas/M minä lähes epäile».
17 Sinuniulmudesfule minun päälleni/ sinun

pelcos likistä lninua.
»8 Ne saartawat,ninua jocapäiwänijncnin wesi/
jaynnä minuapyrittäwät.

Gv ,9 Sinä



,9 Sinä teet että minun ystäwäni jalähimmai'
selli ercallewat cauwas minusta/ jaminun
willeni olen minä pimeydes.

89. Psalnu.
» Echanin sen Esrahitin opetus.

AAlnä weisan HErran armoista ijancaickistst/
jahänentotudens ilmoitan suullani/ sugusta,sucnun.

3 Ia sanon: Ijancaickinenär,nokäy ylös/ jasinäIpidat uscollisest sinuntotudes taiwasa.
4 Minäolen lijtontehnyt walittunicansa / minä
«olen Davidille minunpalwelialleni wannonut.
5 Haman ijancaickisuteen nltnä saatan sinulle
siemenen/ jarakennan sinun istuimes sugusta su»
tuun/ Sela.
« Ia taiwatpitäylistämanHERra sinunihmei»
eäs jatotuttas/ pyhäin seumcunnasa.
7 Sillacuca taitanpilwisa werrataHErraamla
cuca on HErran caltainenlulnalitten lasten seqsl
8 Jumalaon sangen wäkewä pyhäins cocouxisa/
Za ihmellinen caickein nijden stas/ jotcaowat hänen
yinbarrilläns.
z> HErra JumalaZebaothl tuca on nijncuin si.nä i watewä Jumala! Ia sinun totudes on sinun
ylubärilläs.
»o idillä wallidzetpauhawaisenmeren / sinä hil»
liozet paisuwaiset allot.
>« SinalyZtßahabia cuoliaxi/ sinä hajotat si«
<mn wihollistsurhollisella käsiwarrellas.

Taiwas ja maa on sinun / sinä olet perustanut
maan pijrin/ jamitä sijnä on.
'; Pohjan jaetelän oletsinä luonut / Thabor ja
Hermon ihastuwat sinun nimees.

i 4 Sinulla
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14 Sinulla on lvoimallincnkäsiivarfi/ wätewson
sinunkätes/ ja cortia on sinlln oikiakätes.
is Wanhurscmls jaduomioou sinun istuimes wah»
wistusj arn»o jatotuus owat sinllncaswos edes.
,6 Autuas on se Eanssa jocaihastua taita/HErra^heidän pita waeldaman sinlln caswos walteudesa.
»7 Heidän pita iloidzelnan jocapaiwasinunnime»stäs/ iasinun wanhurscaudcsascunnialliset olema.
18 Sillä sinä olet heidänwätewydenskerscaus/ ja
sinun armos cautta nostat sinä «neidän sarwem.
i y SilläHErra on meidän Mpem/ja pyhä Isra«elis on meidän Cuningam.
2«, Silloin sinäpuhuit näwyisä pvhilles/ja sanoit:Minä olen Sangarin herättänyt qllttaumn / minä:
olen corgottanut yhden walitun Canffasta.
21. Minä olen löytänyt palweiiani Davidini mi»
nä olenhänen woidellutpnhallä öljylläni.
2 2 M immtäteni tute händä/janunun täsiwarteni
ivahwista häudä.
,; Ei pidä wiholliset hälldä woittalnan/jawäärät
eipidä händä sullonuu».
2 4 Waanminä lyönhänen wihollisens hänen ede«
stäns/ ja jotca hnndä wihawattahdon minä wai«-
wata. -

25 Muttaminuntotudeni ja armoni pjtä hljnen»
tykönäns oleman/ ja hänen sarwens pitä lninu»
Nimeni nostettazzmll.
2 6 Minä asetan hänen tätens mereen/ jahänen oi»
kiantätcnswirtoihin.
27 Nain hänen pitä minunmdznman: Sinä olet
nunun Isän / minun lunmlan ja turwan joca
Minua autta.
»8 Ia minä asetan hänen esicoisexi l caickeu»
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corteimmaxi Cuningasten seas tnaan päällä.
29 Minä pidän hänelle armoni tähdM ijancaic«
tistst/ jaminun lijttoni pitä hänelle wahwa oleinan
3 o Minäannan hänelle ijancaickisen siemenen/ ja

tai'watpysiiwät.
; 1 Mutta jos hänen lapsens minun iatini hyljä'
wät/ja ei waella minunoiteudcsani.
;2 Jos heminun säätyny xijwawat/ jaei minun
tystyläni pidä.
3; Vnn millä heidän ftndins widzallarangaistn/
jaheidän pahattecons haawoitta. - ,
3 4Mutta lninunarmojani en minä hänestä MnnHpois/ engä salli minun Mudeni wilpistollä.
35 En mmärijwa li)twani/ ja mitä minun suu-
stani käynyt on / en minä muuta.
;6 Minä olen wihdoiu wannonut pyhydeni caut»
ta/ en minäDavid, ille walhtttelc.
;7 Hänen siemencns on olewa ijancaickifest /ja
hänen istuimens minunedeßmnijncuin 2luringo.
; 8> Ia uijncuin Cull/ wahwistetan hän ijanmicki»
sest/ja on wahwana uijncuintodistus pilwisä/ Sela
;? Waannyt smä chöxat jaheität pois 1 ja wiha»
stut woidellules.
4» Sinäsärjetpalweliaslijton i ja tallat hänen
cruumtns maahan.
4« Sinäricot hänen nwurins /ja annat hänenlinnans särjettä.
4,2, Händäraatelewatcaickiohidzekäywäiset/ hän
pn tullut laM oltwaistlleus muruxi..
4; Sinä corgotat hänen wihollistens oitian ka»
dän/ja ilahutat caicki hänen wqinollisens.
44 Hänen mieckanswoiman olet sinä myös

otta»
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ottanut pois / ja et salli hänen woitta sodasa.
45 Sinä hawitit hänen puhtaudeiis/ japaistat
hänen istuimens maahan.
46 Sinä lyhennät hänennuorudens ajat/ ja pci-
tät hänen häpiällä/ Selai
47 HErra/cuinga cauwan sinä sinus nijn salat?
Ia annat hirMmfudes pala mmcuin tulen?,
48 Muista/cuilM lyhyt minunelälttän on/ mixis
tahdoit caicki ihmiset huckan luoda?
45» Cuca elä,/ja ei uäe cuolcmata? loca sieluns
helwetin käsistä pelasta? Sela.
52 HErm/cusa owat sinun endisei ärmos? lotcas
Davidille wannonut oletsinun totlldesas ?

'

51 Muista HErrapalweliaspilcka/ jongämmä
cannan helMasani/caickista ilijn»»onistaCanssoista
5! loillaHErrawihollists sinuapilckawat/joilla
hepilckmvac sinun woiveltuis jäljet.
5z Kijtetty ottonHErraijäncaickisest/AMen/Alne.

' po. Psalmi. ,
Moscxen / Jumalan michcn/ Rucous.

Jumala/ sinä olet meidäntunvam/ su»sucuun.
2 EnneNcuin wuoretolit eli maa / jamailnm luo»
til./sinä olet Jumalaijancaickisesta ijancaickisten.
3 Sinä jocaannat ihmiset cuolla/ja sanonTlUcat
jällens te ihmisten lapset.
4 Sillä tuhat ajastaica oivat sinun edesäs nijn-
cuinMmen paiwä lneni/ja nijncninwartia yöllä.
5 Sinä wuodatatheitä nijncuiu costen/ ja owat
nijncninuni/ nijncninruoho amulia/ jocacohm
lacastu.
6 locaamullacucoistajanopiastcuiwa/
naleicatanjacmweM

- , 7 SeN
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sinun hirlnnffudes/ cttame nim ätift tääldämn»
lnatan.

Sula meidänpahat tecom sinä asetat ettes/mei"
dän tundelnattoznaf syndim walkemeen siimn cas»
wos eroen.
9 Smrähde:l culuwat caick' meidän päiwäm st<
nunwihttstas/ »neldän wuotem loppuivat pitnw
min cnin mttu. '

,o Meidän euuaicam sn kymmendä
wuotta / taicka eninnättu cahderankynuntlldä wu-
«Ma/ ja cnin separas on ollut/ nijnon se tusca ja työ
ollut: Silla semene pian pois/mjncuin me lcndäi»
sim pois.
, i Mutta cuca usco sinun min rastasi wihasiu<
wan/ jacuca pelkä sencaltaista sinun hmnuisuttas.
,: Opeta meitä ajatteleman/että meidän pitä cuo«
leman / että me ynunärtäwäisexi tulisiin.
»; HErrakäännä W idzes taas meidänpuoleeln/
jaolepalwelioilles armollinen.

Täytä lneitä pian arnwllas/ nijnmeriemuid»
zem jailoidzem caickina meidän elinaicanam.
»5 Ilahuta nyt meitä jällens/ ettäs meitä niin»
cauwan waiwannut olet/ ettäme nijncattwanon»
nettolnuttakärsinet olem.
l 6 Osota palwelialles sinun tecos / jasinun cunm-
as heidän lapstllens.
'7la/ HERra lneidän lumalamolcon meille
lepyinen/ iaauttacon »neidän tättemtegot meidän
cansam/ la/ meidänkättem tegothän auttawn.

y». Psalnu.
MOca corteilntnan warjcluxes istu/ ja on
«Vwaldmn warjosa.

2 Han
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z Hän sano HErralle: Minuntoilvon ja
minun Jumalan/ johonga»nina uscallan.
; Sillähan pelasta «ninunwäiiyjän paulasta / m
wahingoliststa ruttotaudista.
4 Han tymlläns sinua wario / la siuu,ltunvasoi»
hänen sijpeinsalla/ hänen totuudens onkeihäs ja
tilpi.
5 Ettespeltais yön cauhistust/ januolia/ jottapai»
wM,leudäwäk
6 Sitärutto jocapimeisä lijcku/ ja sairauttacumpuolipiäwänä turnule:
7 Waicka tuhantlen lallgeisit siwullas /iakymme-
nen tuhatta sinun oitiallas/nijnei se sintin satl».
8 Ia tosin sinä näet ilossilmilläs/ jacadzot cuingit
Jumalattomalle costetan.
9 SMHErra on sinuntöiwos/ ja ylimmäinen
vn sinun turwas.
»o Ei sinua cohta mitanpaha/ jaei yhtänwaiwss
pidä sinunmajaas lähestymän.
«i Silla hän on andanutkästynEngeleillcns si«nusta/että hekätkewät sinuacaitisa teisäs.Ettähe candawat sinua ettes jalcas
tiween louckias.
,; Sinä käyt lejomn ja tyytärlneen päM/ jatallat »nuorentejonin jaDrakin.
»4 Että hänminuahalais/ nijn minä hänen pää«

hän tunde minun nimeni/ sentähdenminä»varjelen händä.Hänrucoiieminua /sentahben minä cuuldelmlMda/ hänen tykönäns olen nunätufcasa/ sijtämi"
«a hänen temman pois/ ja saatan hänen cunniaan.«6 Minärawidzen hänenpitkällä ijallä/ja osomnhänelle autuudeni.

3i:Psalmi.



hi. Psalmi.
i Psalmi Sabbitthma weisatmps.

HErrakijttä / zaiveisatatijtostsiyM
'

.

Alnulla jlllistasinun armos/ jaehtona sinun to»
tunttas.
4 Kymmenen kielisM jaPsaltarilla / soittain
candeleilla.
5 Sillä sinä ilahutit minuaHErra/ iveisimnsb
jmntegoistas/j a minä terscan MM tätestöitä.
6 HErra / cumga sinun tecos owat nijn suureit
Sinun matuxes owatylönsywät.
7 Hulllt ei usw sitä/jatompeli ej yinmärrä nijtä.
8 JumalattomatwcherMzewät nijncuinruoho/
japahointekint caickicuwistawat/ sijhenasti cuin
hehuckuwat ijancaickisest.
9 Mutta sinä HErm olet corkein/ ja pysht ijaN<
caickAst.
l° Silläcabzo/ sinunwihollises HErm/^cadzs/sinun wiholiises pitä cawluan/ja caickipahantetiat
pita hajotettamam
n Mutta minun t;lle c«rgotetuxi nijn-
cuinnxisarwisttM »tina woidMnruorella öljnllä
ii Ia lttmun sillimni näktivät lhvrstuxlNs wihoM
sistani/ >a minun cor-.vani cumewatilonspahoista/
jottaheitäns asettamat minua wa?ian^
ig Wanhurscas nuheyöidzemjncuin,palmupuu/
häncaswa nijncuiu Ccdripuu iibanonis.

lotca oMt lstutetutHErraN huonesal imher<
jöidzewät nmdaNluMalamcartänöift. ,
,5 Hewesoiwat wirlä wanhudesans/ hedelmöi-
dzewät jatlwrehtuwat.
16 Ia he julistawatettaHsrraM nijnWscas/mi<mmturwan/jaeiolehänesäwääryttä. pzP5

112 Davidit:
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yz. Psalmi.

on Euningas/ ja jalostcaunistettu/ HEr<
jaon «lcanut waldacunnan

nijn lewiäldä cuin»nailmaon/ jäwallnistisen py»
jyiilän.
2, Sijtaajastapysy sinunistuimes wahwana/ sinä
vlet ijaucaickinen.
; HErra/wesicostetpaisuwat/wesicostet paisutti
wat wesicostetpaisuttawat aldons.
4 Allot meresä owatsuuret ja pauhawatchirnmi»
sest/ »uutta HErra on wieläwäkewämbi corkeuxes.
5 Sinun sanas on oitia oppi/ pyhitys on sinunhuones caunistus ijancaickisest.

Psalmi.
Jumala jongacostotowat/ Jumala jon-

A)ga costot owat/ selkiäsi idzes näytä.
i Corgotasi'.massinämaiimanDuomari/ maxa
toreillemitä he ansainnetowat.
z HErra/ cuingacauwan Jumalattomat/ HCr«ra cuingacauwan Jumalattomatcorrilewat?
4 lanijnylpiästpuhuwat/ ja caicki pahantekiät
heitänsnijnterstawat?
5 HErra he poltewat alas sinunCanssas/ jasinunperimistäs he waiwawat.

,<l iestet jamuucalaiset he tappawat / jaorzvoit hecuolettawat.
7 lasanowat! EiHCrrasitanäe/ jaJacobinJumala ei sitä tottele^8 jatetyhmät / cosca te taitawaxi tuletta?
3 loca corwan o»istuttanut/eitö häncuule? EN
joca silmän loi/ eikö hännäel
»o Joca pacawjta curitta / Mchän rangaise?

H low
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leca ihmisille epetta »nitä he iietäwätv
»> Mutta HErra tietä ihmisten ajatuxet/ että m'
turhat owat.
,! Autuas on st jota sinäHErra curitat/ jaope<
tatsimmiaillas.
,z Että hänellä tärsimys olis coscawastointäy/
fijhenasti minlulnalattomalle hauta waln»istetan>
,4 SillaeiHErra heitä Canssanspois / eli Yyljä
perimMns.
,5 Silläoiteudenpitä sijttetin oikeuden oleHan/jacaicklhurstat sydäinet sitä seurawat.
,6 Cuca seiso minun cansanipahojawastan? Cu»
ca astu minltntygöni pahointetiöitä wastan?
»7 ElleiHErra minuaauttais/ niju minunsielun
macaislähes hiljaisudes.

Minä sanoimMinun jalcanonhorjunut/waansmun annos HErra minuntuteis.
«9 Minulla oli paljo surua sydä,msäni/ muttasi»
nun lohdutupes ilahutti minunsieluni.
20, Etpäs mielisty cofcan tosin »vahingolliseen
istuimeen/ joca lain häijysiopetta.
21 He hangidzewat wanhurscansielua wastan/ja
duomidzewatwiattomanweren.

Mutta HErra on minun warjeluxen/ mi»!
nun lulnalanon minun uscalluxeni turwa.
2 z la'hancosta heidän waärydens/ ja hucuttahei» l
tä heidän pahudtlls tähden/ HErra meidän Iu» s
malam hucutta heitä.

?5. Psalmi.
HErralle/ jailoitcammei»

autuudem turwalle.
2 Tulcamhänencastvons eteenkijtoxella/ jarie»
muittam hänelle lauluilla. .



; SilläHErra on suuri Jumala/ ja suuri Cm
lullgas ccnckeiu lumalitten pääile.
4 Sillä hällpn tädesäns on caicki lnitä maa can»
da/ jawuonencuckulatowat myös hänen.
5 Sillä hänenon meri/ jahänon sen tehnyt/ ja hä«
«en tätens owat cuiwanwallnistanet, '

6 Tulcat/cnmartacnlnjapolwillemlangetcam/ja
«mahan lMecam HErran meidän luojam eteen.
7 Sillä hän on meidänlumalam ja me hänen
elauisCanssans/ja hänentättens laulna.
8 Tänäpän/jos te tuuletta hänen änens/nijn ältat
paaduttaco sydämitän/ nijncuinMeribas tapah»
tui/ nijncuinMassas corwesa.
9 Cusa teidän Isanne minua kiusaisit / coettelit
lninua/ j«näit myösminun teconi.
»o Että minä neljätymmenda ajastaica kärsein
waiwa täldä Canssalda//a sanoin: Seon smcaltai'
nen Canssa/jongaftdämet ainaexyä tahtowat / Mjotcaminuntietämei tahtonet oppia.
11 Joille minä wihoisani wannoin: EM heidänpidällnnun lepooni tuleman.

§>6. Psalmi.
UssEisatcatHErralle ust weisu/ weisatcatHEr.-aralle caicki mailma.
2 Weisatcat HErralle jaMätät hänen nimens/
saarnatcatpäiwä päiwäldä hänen autuuttans.
; iukecatpacanain seas hänen cunnians /'caickein
Canssain seas hänen ihmeitäni
4 SilläHErra on suuri jasangen tijtettapa/ ih»»nellmen caickeinlumalain seas.
5 Sillä caickiCanssainJumalat owatepajunla»
lat / lnutta HErra ontaiwat tehnyt.
6 Cunnia jacaumstus owat hänen etesälls/ jaHH.

Hij mn.
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nen Pnhäsäns tavahm wahwast ja cunnialisest.
7 Clmssattuocat HErralle/ tuocat HErralle cun«
ma ja wöima.
8 HErralle hänen nimens cunniaj wocat
lchzoiajatulcathänen eschuoneftns.

CnmartacatHErrapyhäsä caumstuxesa/ pel<
lätkän händä caickimailina.
,0 Sanocat pacanain seas HERra Cnningaxi.
jocapitäwaldacundansnynlewiäldä/- cuinmail»
ma on walmistettu/että sepysy jaduomidzeCanssan
oikein.
, i Taiwatriemnitcan/ja maa iloitcan/ meri pau<
hmcan ja mitä siinä on.
,i Kedotolcaniloiset/ ja caicki cuinhänesowat/
ja caick> pum ihastutan medzisä.
,z HErranedesä: Sillähäntule/ silla häntule
duonudzeman maata.
»4 Hän duomidze »naan pijrin wanhurscaudesa
jaCanssathänentttude'ans< '

97. Psalini.
on Cumngasi st,tä maailoiican/ jaolcot»

Vsaarctriemuiset/nijn Monda cuinheitä on.
» Pilwet ja syngi't owat hänen ymbärillänSl
lvanhurscaus ja duomw owat hänen istuimens
wahwistus.
z Tuliläli hänenedelläns / japoltta ymbärillä hä-
nen nnhollisens. '

>

4 Hänen leimauxens wälckywät maan pijrin
päällä / maa näte sen mwapise.
5 Mueret sulawat nijncuin meden wahaHER»

sdes/ coco mailmanhaldian edes.
< Taiwat»ulistawat HGrran wanhurscautta/ ja
catckiCanssatnätewät hamn cunmans.

7 Häwtt-
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7 Häwetkäu caicki jotcacuwia palwelewal/ jaker.
scawathcnäns epäjumalista / cul,mrtacat händä
xaicki jumalat. '

« Zioll cuule stn jailoidze/ jaludantyttäret owat
rmnuistns/ HErra sinun halliturcstas.
9 Sillä sinä HErraoletylimmäinen caitis maa»
Lunnis / fu;ä oltt corgotettu caickcu» lumalitten
päälle-
»o TeminHEßraracastatte/ wihatcat pahal
HErrakätke py!)äins sielut / Jumalattomaintasi»
ftä hän heitä Pisasta,. ,

, l Walchurscallc coltta walteus / jailo hmscaille
sydämiile. V '

Wanhurscat iloitcat HErrasa/ tijttäkät hä»
nen pyyydcns muistoxi.

98. Psalmi.
Sillähäntcke "

ihmeitä.
<! Hän lvoitmojtialla tädelläns wgiton/ja hänenpyhällä täsiwarrellan^.

HErra anda nettawaxi tehdä hänen autudensl
CanssdUle anda hän ilznoitta wanhllrsauttaM
4 Hän muista armens za totudenslsraelin huo»«elle / cai.,Alttailmanäret nätewät nteidänluma'
lannluttuutta.
5 IhajtucatHErrallccaickimaillna/ weiigtcat/
ylistätät >a ti,ttärat.
6 KijttäkätHErra candeleilla/candelella jaPÄl-«litta.
7 WaMtorwilla ja BasimHa/ ihastucatHEr-
ranCmmMnedesä.

' Hiij «Meri
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8 Meri pauhatcanja caickimitä hänesä on/maan
pijri ja jotta asuwat sen päällä.
9 Costet ihastucan/ jacaicki wuoret olcay iloiset,
»o HErranedesä: Sillä häntule maata duomi«
dzeman / hän duomidze maanpijrin wanhurscaw
della/ja Canssat oikeupella.

9?. Psalmi.
on Cuningas / että Canssat wapisewat:

istu Cherubimin päättä/ sentähden lijcku
»nailma.
2 Suuri on HERra Zionis/ ja cortia caickein
Canssainpäällä.
z Kijttatan sinun suurta jaihmellistä nilnes/ joca
Pyhä 0M
4 Ia tämän Cuningan waldacunnasa racastetanMeutta/ sinä annat hurstauden/ sinä saatat duo»
nuon ja wanhurscaudenlacobis.
5 Corgottacat HErra meidän Inlnalatam / ja
cumartacat hänen astinlautans jumes/sillä hänonpyhä.

.

6 Moses jaAaron hänm Pappeins seas / jaSa»
muel niidenseas/ jottahänen mmens rucoilewat/he
rucoiljt HErra/ jahän cuuldeli heitä.
7 Hänpuhui heille pilwen padzaffachepidit hänen

ja tästyns jottahän heille andoi.
8 HErra sinä olet meidänlumalam/ sinä cuulde»
lit heitä/ sinä Jumalaannoit heille andexi/ jalai»
tit heidän N)öns.
9 Corgottacat HERra meidän lumalatam / ja
cuinartacat hänen pyhällä wuorelians: Sillä
HErra meidän lumalam on pyhä.

lvv.Psalmi.
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»00. Psalmi.

Kijtos Psalmi.
MHastucat HErralle caicki mailma/palwelcat
NZHErra ilolla/ tulcat hänen caswons eteen iha»
stilxclla. -

Tundecatcllä HErra on Jumala/ hä»ubä iuei«
dänteki/ laenmeidzemeitäm/ hänen Canssaxcns
jalaituimens lambaixi.
3. Mengat hänen portijnc!tijtoxella/ hänenesihuo-
neisljnsweisulla/ tijttätäthändä jaylistäkät hänen
uilliens.
4 SilläHErra on suloinen / jahänen «rmonspy-
sy ijancaickiscst/ jahänen wtuudens sucucunnast,»
silcucunbaau.

lQi. Psalmi.
' Davidin Psalmi.

lnä weisan armosta jaoikeudesta / jasano»
tijtoxen.

2 2)?inä Nytan mimmi taitawast ja toimelliseft
nijtä cohtan/ jotcamilmn omani owat/ jawaellan
ustollisest minunhuoneMi.
z En minä ota paha asiata eteeni / minä wihan
wäärmtcttöitä/ jaen salli heitä olla tykönäni.
4 NurjasiMnolcon minustapois/ enminätärst
paha.
5 localuhimmalstänssalapanettele/stnminähu»
cutan/ennltnätarstylpeitaiaröyckiöitä.
6 Minun silmäni fadzowat uscollisia maan päät»
lä/ että he asuisit minM tykönäni/ jaracastanhur»
staita palweliyita.
7 Petollista ihmistä en lninä pidä huonesani/ ei
walchteljat lllenesty minuntykönäni.s Warahin nnnä hucutan micki lumalatto-H iij mat/



Davidin
mat maasta / häwittäxeni caickia pahointetiöitä
HErran Eal«pl,ngista.

Psalmi.
i.Rodolliscn rucous/ cosca hän murehisans on> ja

hcknen waliluxcnsHkrran «ccn wuodatta.
cuuldeleminunrncpuxeni/ jaanna mi»

parcum tulla tygös.
- ; Älä caswojasmmulda peitä/hädäsä callista cor»

was minun puoleeni / cosca unnä sinua rucoilen/
nijn cuuldclepian Minua.
4 Silläminun päiwani owat culunet nijncllinsa»
wu/ja lninunluuniowat poldctut nijncuinkekäle.
5 Minun sydämen on lyöty jacuiwettunllt nijn-
cuinheinäinijn että minämyös unhodanminun lei»
päni syödä.
6 Minun luuni takistuwat tuscalla minunlihaa»
ni/itkemisest jah»'.ocaunststä.
7 Minä olen aiwa mftlcuil: ruogonpäristäjä cor«wesa /' minä olen nijncuin Hyypiä.häwiMyifä
Caupungeisa.
8 Minä walwon ja olennijncuin yxmäinen lindu
Mton «

p locapäiwahäwäiscwät minun wiholliseni lni<
nua/ ja jotcaminua syljestelcwat/ wamwwatlni»
nun cauttani.
,o jasecoi'
tanminunftlonm!! itcuUa.
, i Si-.lun uhmuxes ,a wihas Mdeni ettäs minunnosmnm olet iapaisca-mut maahan.
»2 Minunpaiwäniowat culunet nijncuin warjo/
ia >m,!ä cuttvenm nijncuinruoho.
,; Mutta sinä HErra pMt ijancaicktseft/ jast<
NllNNlUistos sucucummsta sucuculidaan.

,4 Nouse
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,4 Nouse sijs jaarmahda Zionita/ M aicam
händäarnmhta / jaaicaon tullut.
, 5 Sillasinun palwelias halajawat sitä ratetta/
janNsitmielelläns/ että hänen Nwens ja kalckins'
Malinit olisit.
,6 EttäpacanatHErrck sinun mmes pettäisit/ ja
caicki Eumngat lnaan päällä sinun cunniatas.
17 Että HErmmkendäZionin/ ja ilmanduhä».
nen cunmasans. ,

,8 Häntäändäidzenshyslättyiden rucoustenpuo»
leen: ja ei heidän rucoustans ylön.
,y Senpitäkiyoitettalltan tulewaisM sucucun»
nille / ja se cuin luodan / pita kijttämä»
HErra.
?c> SM hän cadzele pyhästä corteuxestans / ja
HErra näte taiwastamaa,; päälle.
21 Että hän cuule fangtin huvcauxet /ja tirwotta
cuoleman lapset.
i Että he ftarnawat HErran nime Zwy)s / ja,
häilen kijtostans lenisaic;!-:is.

CoscaCaussat cocondmvät/ ja waldacunnat
HEcm palwclelnan.
2 4 HännöynMtiAminunwoimani/.hän lyhen»
du min!»n päiwäni.
25 Minä sanoin:. Minun Jumalan älä mmm
ota poisminunkesti ijäsiwi:
2 6 Sinlmwuosicautes owat ijancaickisest/ sinä s-
let maanperustanm/jataiwatowat sinun kästalas.
27 Ne catowat/mutta sinäpysyti ne caickiwan-
hcnewat mjncunl waale / ne muttuwat nijncuin
naatr/ cosca sinä heit/l ninltttelet.
28 Muttasuiäpysytmjncuinsolet/ jasimmwus-

tee' ci.lopu.
Hv t? Sm»»
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29 Sinunpalweljais lapstt pysi)lvät/ ja heidänsitianssinun edesäs ulcncsn)wät.
,Qz. Psalmi.Davlöm Psalmi.

' minun sielull/ ja caicki «mtä minu»
on/ hänenpyhä mmrns.

2 Kiitä HErra minun sielun / jaälä unohda lnitä
hywa yän minulletehnyt on.

loca sinulle andaandexi/ japaran-
da caicki sinunricoxes.
4 loca sinun henges päästä turmeluxesta/ jocasi«
null cruuna arinolla ja laupiudella.
5 loca sinun suusllolla täyttä/ että Mun nuoru-
dtsudistettaisinnijncuin Cotcan.
ö HERra saatta raitille wanhurscaudcn jaduo«Nlion/jotcawääryttä tärsiwät.
7 Hm on tiensMostxelle tiettawäxi tehnyt/ I«sraelin lapsille hänen tecons.
8 ialipias ia armollinen on HErra/ kärsiwäinenja aiwan hywa.
5 Eihänainarijtele/Wäwihastu ijancaickistst.
«Q EihänmeidänsyndeimpökHst tee meille/ eikä
costa meillepahain tecvim jälken.
»» Sillä mjn corkia cuinraiwasonmaasta/ anda
hän armons lisändyä nijlle/jptca händä pelkäwät.

Nijncancana cmn itä on lännestä/ chrsihän
»neistä pahat teconnM.
«; Nijncuinlsäarmahmlastans/ mjnHErra»
3in armahta pcltäwäisiäns.
«4 Sillä hän tietä mingäcältainen teco me olen^
ma/ hän muista meidäntvumxi.

lhminen on eläisänsnnncuin ruoho/ hän cu»
wista mMluin cuckainenkedolla.

,6 Costa
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, 6 Cosca tuuli käy sen päällidze/ nijneihän enH ke«
siä/ eikä hänen sians tunne händä ensingän.
, 7 MuuaHErran armotulottuwatilancaickisest
iiancaickistcn/ hänen peltäwäistens päälle/ jahä«
«en wanhurscalldens lasten lapsljn.
, 8 Nizdentykönä jollahänen lijttonspitäwät / ja
ajattelewat hänenkästyjäns/nijtä tehdäxens.
„y HErra on walmistanutistuimens taiwasa/ ja
hänen waldacundanshallidzö caickia.
2c> Kilttäkät HErra te hänen Engelins / te wäke»
wät Eangarit / jotca hänen tästyns toimitatte/
että hänen sanans änicuultaisin.
? i Kijttätät HErra caicki hänen'sotawätens/ te
hänen palwelians/ jotca teette hänentahtons.

Kijttätät HErracaicki hänentyöns/caikisahä»
nen waldanspaicoisa/kijtä »uinun siellln HErra.

»04. Psalmi.
HErra nunun sielun/ HErra minunlit'

"'Mcrlan/ sinä oletsangencunnialliften / sinä olet
caunis ja jalonipuetettu.
2 Walkeus on sinun wattes/ jollaspuetettu olcts
sinäicwität taiwatnijncninwaatten.
; Sinä peität sen paällyxenwedcllä/ sinä menet
pilwisänijnminratastenpäällä / ja.käyt tuulen sij«
pein päällä.
4 Sinä teet Engelis tulexi/ jasinun palwelias
liekidzewäisexi tulexi.
5 Smäjoca maan perustit perustuxens päälle l
pysyluän ijancaickistst.
6 SywydM sinä händä peität nijncitin waat>
tella / jawedet seisowat Wuorilla.
7 Mutta sinunrangaistuxestas he patcnewat f si»nun jylmästäs he menewätpois.

z Wuorel



8 Wnorttastuwatylösja laxot astuwat alas si-allens/ johongas heitä perustanut olet.
5> Vtäärän sinäpanit/ tom ei hekäy ylidze/ eikä pa<
lajamaata peittämän.
,c» Sinä annat lähtee laroisa cuohua / nijn ettäwedetmätein wälidze wuotawat.
». Ettäcaickieläimetmedzäs joisit'/ ja ettapedot
janonesamlnutaisit.
»i Heidän tytönäns tstuwat taiwan linnut/ ja
lvisertäwät oxilla.
,; S inä liotat wuoret ylhäldä / sinä täytät maan
hedelmällä/ jongasinä saatat.
»4 Sinä caswaiatruohotcarjalle/ jajywätitzmi'
stentarpcxi/ tuottaxes leipämaasta-
»s Ia että wijnaihlnisen sydälnen ilahutta/ ia hä^nen caswolls caunistu öljystä/ ja leipä wahwista
iy>msen sydänten.
l 6 Että HErraupuut nestestä täynnä olisit/ iiba«
nomnCedripuut / jotcahä,» on istnttanm.
»7 Sttilä linnut pestwät ' jaHaicarat hongisa
nsuwat.
,8 CorkiatwuoretowatmeVzäwohtenturwa/ ja
tiwiranniot Canineiu.
«9 Sinättct Cuunwuottajacaman /ja Auringo
tietä lascuns.
20 Sinä teetpimeydenjayö tule/ silloin caicki pe»
dot lntiwät.
21 N lorcttejomtfaalistatiljuwat/jaheidanela?
tusianz I:nnalalda tdziwät.
!!, Mnttacofta Auringo coitta/ nijnhelymyivat
ja iuoUsims luacawat.
2; NiMmene myös chminen hänen työhöns/ ja
nftr. cUlcns ehtostn asti.

«4 Davidin
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, s4 HE:ra cum suuret jamonet owat sinun käsiä»

las? Swaoletcaickitaitawastsäntäilyt/ jamaa
. "on täynäns iinuntawaratas.

-5 TanUmcrijocaunnsuuriialawiaon/ hänesH
epälugut coitistelewat/ sekäisoit ettäpienet eläimet.
16 Sleliä hahdetculjestelewat/sijnä walascalat

, owat/ jotcastehnyt olet/leitldzemcm hänesä.
!7 Caicki ovottawat sinua/ ettäs heille andaifit
ruan ajallans.

' t 8 Coscas heille annat/ mjn he cocowat/ costas
kätes awat/ mjn hehnwydtUärawitan.

t 29 Jo» sinä caswos peität/ nijnhehämmästywätf
coscas otat heidän hengeus pois / MM he huckuwat/jatolNuritulewat)äUens.
;o Sinälastet sinun henges/mjnhe luoduxitule^
wat/ jasinä udistaunaan muodon.
;» HERrancunniaoniiancaickinen/ HErraöla
on Mielen noudekäsialanspuoleen.
Z! Häncadzahta maan päälle/niin se wapise/ hän
rupe wuorijn/nijn he suidzewat.

. z; MnäwtisanHErralle nnnun elinaicani/ ja

. kijtänlninunlumalatavinijncauwan cuin minä
olen.

- Hurrasit. , ,
; 5 Syudiset»naalba lopttetan/ jaHumalaltomat
ei pidä sillen oleman/ tijtäHErraminuN sieluniHalleluja.

«05. Psalmi.
AljttätätHErra/ jasaarnatcat hänen nimensi

. hänen ttitäns canssoijsa.
» WeisatcathänestHja tijttMt händä/ puhucat
kaikista hänenihmeistäni.
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; RieMllitcat hänen pyhästä nimestäns/ iloitcan
nijben sydämet/ jotcahändäebziwär.
4 Kysi)kätHErraja hänenwoimans/ edMtal««
ti caswons. '

5 Mmftacat hänen ihmellisiH Mäns i jottahän
tehnyt on/ hänen ihmeitäns jahänensanans.
6 Te cuin otetta Abrahamin hänen palwelians
sittuen/te Jacobin hänenwalittunslapset.
7 Hämbä onHErra meidän Jumalan,/hän duo«
midze caikesit mailmasa.s Hän mufsta hänen lijttons ijancaickisest/sanaus/
jongahän onKuvannut monelle tilhanllelle sugulle.
9 longa hän teki Abrahamu:cansa/ )asen walan

cansa.
«o Ia säästsen Jacobille oiteudexi/ jaIsraelille
ijancaickisexi lijtoxi.
~ Ia sanoi:Sinulleminä annan Canaan maani
teidän perimisen arwan.
, Costa heitäwähä jaharwatolit /ja muncalai»
set hänesä.
,; Ia hewaelsitCanssasta canssaan/ jawalda»
cunnasta toiseen canssaan.
14, Ei hän sallinut yhtän ihmistä heitä wahingoit-
ta/jarangaisCuningattin heidän tähtens.
,5 Ältät ruwmo minun woideltuihin/ jaälkat
tehtö paha minun Prophetailleni.
,6 Ia hän cudzui näljän maanpäälle/ jaweicai<

ken leiwän waran pois.
,7 Hän lähetti miehen heidän-eteens/ Josephor»
jari myytin.

.

,8 He ahdistithänen jalcanslalcapuuhun/ hänen
ruumins täydyt raudois »mata.

,z> Sijh»



«p Gijhmasti että hauen sananstuli/ jaHErran
puhe coettcli hänen.

Nnn lähetti Cnningas japäästi hänen/ Cansisainpäämies tästi häne» laftetta.
li Ia asetti häilen huonens Herraxi/ jamitenta«
waraus haldiaxi.
2i Opettaman pääruhtinaillens oma tahtons/ ja
wanhelnmillens taito.
2; IaIsrael meniEgyptijn/ jaJacobwli muw
talaisexiHauunln maalle.
24 Ia hän ando»Canssar.s sangen suurest caswa/j<»
tcki heitä wätewällllnaxi cuinheidänwihoUisens.
25 Hän käänsi heidän sydämens wihalnan hänenCanssans / jahetahdoitjuoniUal.'änenpalwelia»ls
paina alas.
26 Hän lähetti Mosexen hänen palwclians / ja
Aaronin/ jongahän walidzi.
27 ja hä»nen ihmms HalNmin maalla.
28 Hänandoipimeydentulla/jssenpuneytti/ ja
eiollet he hänen sanoillens cuulemattolnat.
29 Hänmuutti heidän wetens werexi/ jacuolettiheidän calans.
30 Heidän maans cjlohutti hänestänsjämmacoi«
ta/ heidän Cuningastens cammioisa.
?.' Hän sanoi/ nijn turilat ja täit ttllit heidän
lnaans grijn.
,2 Hän,andoiraketheillesatexi/ tulenliekit hei»danmaallms.
3; Ia löiheidän wijnapuuns jaficunapumls/ ja
Hall särtipuut heidänmaans äris.
34 Han salKi/ nijn tulitpannat M wapsgistt epä-
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35 Iahe söit caicki ruohot heidän maaldans/ j<l
stit caikcn heidänmaans hedelmän.
;6 Ia iöi caicki esicoisetEgyptisä/ caickiheidänensimäisct perilliscns.
Z 7 Ia hän wei heitä hopialla ja cullalla ulos/ jcl
ei olllttheidän sucucunnisans yxikän sairas.
;8 Egypti iloidzi heidän lähtemiftstäns/ silla hei.j
dänpelconsolitulluthtidänpääiitns.
; 9 Hän lewitti pilwen werhoxi/ jatulen yöllä hei»tä walistalnan.
40 Hennoit/ nijnandoi hänmedzäcanat tulla/ ja
hänrawidziheitä taiwan leilvallä.
4, Hän awais caliion/ mjn wefi wuotifieldä/ että
ojat juoxitcuiwaanerimaahan.Siilä hän muisteli hänenpyha sannns/cuin hä»Abrahamillehänell palweliallens puhunut oli.
41 Ia hänwei Canssans ilolla ulos'/ jahänenwa<
litttlns riemulla.
44 laandoiheille pacanain maan/ mjn että hecansiain hywydet omistit heillcns.
45 Että he pibäisit häl»en oiteuttans / jahänen la»
tms tälkisit/ Halleluja.

i<,6. Psalmi.
Dljttäkät HErra: Sillähänon hywä/ja hänen

laupiudens pysy ijaucaickisest.
2 Cuca taitapuhuaHErran simria töitä/ja ylistä
eaickia hänen tAettäpiä tecojans?
, Autuat owat jottakästyn pitäwät/ ja aina oi»
tein tetewät.
4 HErra mmsta minua sen armos peräst/ jongas
canssalles luwannutolet/ osota meille apus.
5 Ettäme näkisin»walittuides »nenestUxen/ jailoi»
tzistM että sinun Canssas menesty/ juterscaistm
lwitäln sinunperimifts mnsa. < Me
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Psalcard 129
s Me ttim svndiä meidän Isäimcansa / me teiiit
»väärin jaolemnm ollet Nlmalattomat»
7 meidän Isälntahtonet ymulärtä Egvptis' st»
nun ihmeitäsi eitä »nuistanetsinun snurta
tas / jäolit merentykönä tottelematwlnat/ nimit»
-täin/ punaisen meren tykönä.
8
että hän moimans osotti.
9 Iahän uhcais punaista merta/nijn se cuiwi / ja
Mi heitäsywydenläpidze/ nijncuincorwesa.
io Ia wapahti heitä nijdenkäsistä/ jottaheitä wt»

, haisit/ heitä wihollistens
«i Ia wedet upotit heidän wainoilisens/ mjnettttz
yMn eläwäxi jäänyt.
, Silloinheuscoit hänen sanans/ jawetsaisitha»nen kiztoxcns.
,z Mutta he Ullhotit pian hänen hywättyöns/ ja

odottanet hänen ncuwons,
»4 I« he kiehuit himojacorwesa/ jakinsäisitlu'

,'malam erimaasa.
Mutta hän andoiheille heidän anottnsens/ jas lähetti heillä kyllä/ sijhenasti että he ilgcitit.

,6 Aaro-
fnita HErran pyhä wastan.

»7 Maa autenijanieliDathanin/ japeitti Abi.
tamln joucom
«8 Iatuli syttyi heidän joucoisans/ ja liecki poltti
Jumalattomat.
)p He teit wasican Horebis/ jacunmrsit walettuacuwa.
''t o Ia he lnuuttelit heidän cmmians härjän «nue.
ton/jom heiniälyö.

<3 «t He



i He unhotit Jumalan heidänwapahtajans/ j«!
caölinijnsuuriatöitä tehnylEgyptis.

> 2.2 Iynuita Haninnn lnaalla / ja hirmuisiatkii>puna.scsa uieresä.
2; Ia han sanoi heitä h ncuttawans/ ellei
hänen walittuus sitärangaistusta estänm olis/ schten hänen hirnuiistlttans/ ettei hän ratft heitädottanut.
24 Ia he cadzoit sen karstin maan ylön/ M ustt>
net hänen ftnans. .

25, lanapisitheidänmajoiftns/ eikä
aisetHErran anelle.
26 Ia hän nosti kätens heitä wastan / maaha<lyrdäKns heitä cörwesa.
27 Ia heittäxensHeidän siemenens pacanain s<s

. caan/ jahajottaxens heitämaacundijn.
28 Iaheryhdyit BaalPeörijn/ jasöit cuolluittci
epäjumalinen uhreista.
29 Ia wihoitit hänen heidantöilläns/ ,nijnjllln«
stui myös rangaistus heidän secaans., '.

; Q NijnPiilehas astui edes / ja lepytti sen asia^nim rangaistus lackais. ,

z i Ia st luotti»hänelle wanhnrscaudexi/ sugusn
sncuun ijancaickisest.
;2 Ia he unhoitit hänm rijtawcben tykönä/ jl
waiwaisit Mosesta pahoin. ,
2 z Sillä he saatoinnurhelliscxi hänensiidamcmNljnettä hän simoisiuis exyi.
54 Eikä he hucuttanet niitäpacanoita/ cuin HE«
ra umcngin heillebästenytoli.
; 5 Waansccoittt h.eitänspacanain secaan/jaopi!
heidän tbitänö.
; 6 Iapalwelit heidän epajulnalltans / ne yllyti
hM-pahcnnlyiM.

, 37 I
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j ? Ia he uhraisit htzdan poimns jstyttärens per»
keleille.

la nnwdatit wiattoMaU weren / heidän poi-
caiiw jatytärdens weren/ jotcahe lchraisir Caualie'
rein epäjumalille/ nijn että niua werell wigoista
turmtltnl. ,

;9 jateithuc<
Nss heidäll.tc^oisilNv.
42 Nijtt yllmistlliHErran wihaCaiGmsp,/,
le ja caudistui hänen perinustäns.

lidzithcuä/ jotca heitä wiha-slt.la heldänwihotlistlto chd«stitheitä/ ja he snettin heidän kättens ula.
4z Hail monaist heitä pelasti/ mutta he »vihoitit
Nnennnnboiilano/ ja hewahelyt pahain tccoi.zv
tähdw.
44 Ia hän näkiheidäunnsans / cosca tzilchMnWalitlycns cnuli.
45 Ia muisti hänen lijttons/ cmn hanhtidän can-
siuw tehnyt oli/ja catln sltä silurestlaupmdcftans.
46 Ia aichoi heidml arilwil lö;M caickein e>
c»iil heila sauginnet otit.
47 Anta meitä HErm meidän lumalmzl/jacoco
,»eita pacanoista / - että mekijttäisnll sinun pnbä ni -

lltes / jakehuisim sinunkijwstas.
8 Kijtetty olconHErra Israelin Iliinäla/ ijan-

caictisiidesta nijil ijancaickisuten/ jasauocan cmckiEanjsa/ 7luml/
.o/.Psalun.AlMätHErm: SMhän on hywä/ja hänenpusi) ijancaickiscst.

2 jotta olettaHE3wm mutta lu>
I iz' nastetuti



nastetut f jotta hän on tuscasta wapahtanix
z Ia Mca hän on maucunnasta coonnut/ id>!st,
ja lännestä / pohjaiftsta ja etelästä.
4 lotcacxyxiswaelsncorwesaumbltieta/ ja,
löytänee Tallpungua asuaxens,
Mältäistt;a jancwaiset/ja heidänsieluns waipu,
6 Ia he huusitHErra heidäntustisans/ ja hänpl
lasti heitä heidän hädistäns.,
7 laweiheitäoMatattetä / että he menitasui,
Canpungijn.
8 Kljttatän he sijsHErra hänen laupiudens et»
stä/)ahänenihmeittens tehden / jotcahänihmistn
lasten cohtan tcke.
5 Että hän mwidzejanowaisen sielun/ jatäW
jsowaiscnsielun hywydellä.
,c> Ima istllwat pinttis jacuolemanwariosW
gitut ahdistuxes / a raudasa.
i. Että heolit luiualan tästyä wästancowam
lvaiset / ja olithäwäisnet ylnmnäisen tam.
, i Sentähde»täyty heidän chdälnens onnettom»
della waiwatta / uijn että he langeisit / jaeike»lgä,
heitä auttanltt.
,; Iahe huusit HErra heidän tustisans /ja hi
autti heitä hoidan hadistäns.
«4 Ia weiheitäpimeydestplosjacuolemmnvl»
josta/<a färNcheidän sitens.
15 Kilttätän he stjsHERra hänm laupiudens
Vestä/ jahänen ihmeittens tähden/ jotcahänch»!
ften lasten cohtan tete.
,6 Että hän särtewastiportit/ jarickoraudaij

'salwat.
17 Hullut jottarangatstin heidän ylidzetäyn

sens tähden/ jaheidän syndeins tähden. ,z E,
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Psaltari. l y,
,z Että heidän sieluns ilgotti caickeruoca i jasait
,? lahehuusitHErrahcidäntustisans/ jahcln

htttä heidän hädiltäns.
io Hän lähetti stmans,apamnsiheitä/ ia pelasti
Heitä/ettei he cuollet.
11 Kljttcckän he sijsHERra hanm lanpiudens e»
l>tsi/ja hänen ihmeittens tähden/ jotcahän ihmisten
lasten cchtan tete. '

'
!Ia uhratcan tijtosuhri/ jaluetelcan hänen te-

cons ilolla.
»; loua haaxilla meres wäelbawat/ jaastans
toimittawat suurilla wesillä.
,4 He owat tundentt HErrantegot? jahänen ih-
meitäns si)wndes.

Cuinhän sanoi/ japaisutti suurenilman/ jeca
aallot nosti.
,6 Mnhemmitylostaiwasta cohden/ ja menit

. jywutenalas/ että heidän sielllns ahdisturest epäili.

«cti jaei sillenneuwo tietänet.
28 Ia he huustt HErra hsidantustifans < jahän
autti heitä heidän hädistäns.

i 2? lahänhillidlicowanibnan/ tttnallotheitänt
kasetit.

i 3° lahetulitiloisexi/ettätnwem/ jahanweihch
tä sataman beidän mielens jatten.

, ;i Ki,ttäkHnhesijsHEßra hänen laupiudens e»
> iest/ ja hänen ihmeittens tähden/ »otca hänihmisten
.lasten cohtan tete.
i;;
. tijttätän händäwahimbain seas.
' z; Joidenojmcuiwit/lähmwuotttmastalackaisit



- Davidiin134
'' z4> EMhedelmällweninaa Nlimnrandamtt/ l«i,
Hänpahndenstahben/ jotca sijnänsnit.
;slast cuin cuiwaoli/- sen taas wetisyl teki!

lia cuinmn»naan wesilahteixi.
; 6 Ia asettisil<ne isowaistt /'waltnistaumnsljhen
Caupungita/ josa he asnM
37

hedel»näll sinsit.
'z s, Ia hän siunaisheitä l enändälnän siuigcil hei.täns/ jaandoih-. ilopaljo carza.
3y Jotca alaspaMtut jasortut olit pahoilda/ jtt-
ca heitä waatinet jawaiwannetolit.
4° Costa ylöncabze päännestcn päälle wttodateitu
pli/ ja caicki»naa exyxis jaautianaoli.
4, ,Ia hän wavjeliköyhä radollisudesta /ja enänsiHänen sucnns uyncuinlayluan.

Näitä wanhurstatnakewät ja iloidzewat/ j«!
jocainen paha sini pitätukittaman. ,
4';, Cncaon taitawa/ janäitä täcke? Nijn he astg»
idzewat cninga lnonet hywättegot HErra osotta.

ic>B, PMu.
t. Psalmi Davidin weistt.'

-MNmala/ nlimln Mäinen on wallnis/ mini
jakijtait/ja nwös minun cunnian.

;RousePsattari jaMlwele/minänousen warahm
4 Sm:!aHErralliinsskijtänCanMm staslnÄ
WciAu sinulle kiitostfucucunnisa.
5 Silla sinun annos ulottu wjn lewiäldä cm
tmwas sn / jnsinlin totudes nijn lewiglda minpil
6 CrnWtasittuaslltmalsttaiwal»ylid;e/Msiml!!

caiwnmaannlwze.
7 Ett':sin,ttn rackanMwaswapaMllWi aut<
pjtiallatädclläsi jaAwldkle minua, '8 I»
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s Jumalapuhu hänen pyhäsans/sijtä mma,iloidzc/
ja jaan Sichemin/ ja uuttan Slichotin laxon.'

Glleadonnlinlln/,Mana«seonmyöominttn/ ja
Ephraim on minunpääni wärewys / luda on mi»
nun paännchen.,o / minäwmytän
tengäni Edolnin päälle / Philistereinylidze ininä
ihastuu.
,i CucawicminuawahwanCaupungin? Cuca
wie minua Edomijn?
> i Etkös sitä tee- ? locameitä heittäuyt'
oletpois. et nzene ulosluluala meidän sota-wätcut cansa?
,; Saata meille apua ttlstisam: Sillä ihmisten
apu on tiuha.
«4 I,m«la!a >n.e tceil,urhollisiatöitä/ jahän pol-
te meidän wiholiistm alas.

l oy. Psalmi.
7. Davzdin PsaliniHUlnala«uinun tijtoxon/ nlawaickcne: Sillä6Z)heowat heidän Jumalattoman japettäwaisen

suunsmvanuct »uinua wastan/ ja puhuit muwa
wastan wieckalla tielcllä.
z Ia he puhuwat alati «nyrtyllisestnnmta lM'
stan/ /a fttlwat llckluawastal» ilman syytä.
4 Että lluua heitäracastan/ owat he minua wa--stan/ ullltta »uiua rucoilen.
5 He lllinulle paha hvwäncdcstä/ jawi«ha mckaudcn edestä.6 japertelesnsocan hänen oikiallatädetläils.
7 loca hanens sijtä sanasta opettaanda/len elämä»Kon Ilimalatoin/ jahänenrucourens olconDndi.IMj - 8 Oleon



8 Oleon hänen päiwäns harwat/ jahänen wirc«ns!
ettacon toinen.zlHän,slapsellsolconorwoit/jahänoemändänsleft>l
»o Käytän hänen lapsens culttana/ jaterjättmxs
ja eritän elatuxensradoUisudes.
»l Caicki initä hänellä on corcorahainen ottaconi
jamuucalaisetrepitän hänen hywydens.
,! Ältsn tengän hänelle hywätehtöi eitä yxikän
armahtaco hänen onvsians.
,; Hänen sucunsolconhäwitetyt/ heidän nimeni
olcontoises polwcs pyhitty pois.

at tcgottulcon muistonHEnan
fdes/ ja hänen äitins syndiei pidä pyhittämän pois.
«5 Olcon ne alatiHErrancaswon edes / jahucku,
con heidän muistons maanpääldä.
»öEtrci hänellä enfingän laupiutta ollut/waan wai»
no isradollista jatöyhä/ ja mnrhellifta tappaxens.
'7 Ia hän tahdoi kirousta saada/ sen myös pitä
hänelle tuleman/ ei hän tahtonut siunausta < sen pi«
ta nlyös hänestä, cauwas ercantlnan.
« Ia hän puti tirouxen päällens mjncuin pai«

jase meni hänen sisattyrijns mjncuin wesi/ jo
hänen luihms nijncuin öljy.
,9 Se olcon hänelle mjncuin waate / jolla hän
tzverhotan l janijncuin wyö / jollahän aina idzeniHyöttä,

Alwa naintapahtucon heille HErralda/ jotta
owat minua wastani japuhuwat pahoin miftun
sieluuni wastan.
2,' Mutta stnä HErra/ HErra ole ininun cail<
siyn sinun nimes tähden/ sillä sinmi armos on mini»

, tunvm, / pelasta minua.
2 7 Minä olenköyhä la rad. olluM/minun sydämen
«ll sarMy. minusa, j Min^
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z; Minä menen pois mjncuinWaris / jocaajmm
pois/ sa pudisteta» ulos nimcuincascat.
24 Mlnun polweni owat heicot paastosta / jamft
nun lihan on laiha/ jaei ole ensinganlihawutta.
25 Ia minuntäyty ollaheidän pilckans/ coscaht
minun nakewät/ nijn he päätäns' pudistawat.
26 Auta minua HErra minun Jumalan/ aut«
nunna siliun armos perästä.
27 Että he tundisu sen sinun tadexes/ ja ettäsinä
HErra sen teet.
2« Costa he sadattawat! nijnsiunasina/ coscahe
carcawat lllinna wastan/ nimtnlcon he häpiaän)
mutta sinun palwelias iloitcän^
1 p Olco»i lnimln wainolliseni hawaistyxella puete»
tut/ jaolcon häpialläns werhotnt nijncuinha»:ella.
;o Minäkiitän suurest HErra »uinun snullani/j<;
ylistän hända nionen seas.
;i SUla hän on köyhän oikiallaMM/auttamaa
handä nysta jotcahänensieluans duomidlNvat.

no. Psalmi.
sanoi minunHErralleni: Istu nnnun
tädclieni/ sichenasti cuin»nina pane»»si«

nun wihollises sinun jalcaisastinlaudari.
! HERra lähettä sinun waldacunnaswaldican
Zionista/ wallidze sinun wihollistes seas.
; Sinun woitostas sinuncanssas znielelläns sinul«ie uhrapyhffä caunistuxifa/ sinun lapsts synnytt,
tgn sinulle nijncuincaste amuruscosta.
4 HErra on wannonut/ ja ei cadu sitä / sinä olet

- Pappi
5 HErra sinun olkialla tädeKas musettaCunin-
gaita hänen wihans a»cana.
6 Händuom»dzepacanoimnst<ls/ häntcke suuret

Iv tapot/
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tapot/ hän mustrta suurden luaancundainpäat.
7 Hän M o/asta tiellä/ semähden corgotta hän
päans.

l i r. Psalmi.
" Halleluja^

lnäkytän H(3rra caikestasydämestänihur.
nenwos ja seuracunnasu

2 SuuretowatHEMrantegot/ joca nijsta M
hayella on nijstä sula riei?

- 3 Mitähäilasetta jahä>
nen»vanhurscandens plisyijancaickisest.
4 Hanonsäätälwt lhmeiwns muiston/ armolli»
nen ia laupias HErm.
,5 Hän andarnan peltawaisillens/ hän »luista lijt<
tous ijancaickisest.
6 Hän anda ilinoittq canfsallenswäke.wydens w
got/ andaxens heille pacanain perilnlstn. ,
7 Hänen tätens tegot owat totuus ja oikms/caicki

Ne pvchwät wahwana aina jaijancaickisest/ ja
tapahtuivat nscoilisest ja cohtullisest.
y Ha» lähetti canssallcus lunastuxeu/ hau lupa hö
nen ou hänen niutens.
« o Herran pelco on taidon alcu / se on hnwä ym«
märrys/ jocasenpcrästtcke/'hänentistoxenspysi)
ijancaickisest.

,i!. Psalmi.,
Halleluja. '

MUtmrs on st cumpeltäHErra/ joca hänenAsangen, hiinoidze.
2 Hänen ssemenens on waldiasmaanpäällä/ hur«
scastensugmsMnatan.

z Rickaus
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; jaha»
«en wanhllrscaudens pysy ijancaickistst.
4 Hurscaillecoittawalkcuspimeis/ armolliseldai
lnupialda ja wnnhurscalda.
5 Antttasou stcuiulanpiason/ jamielellanslai»
na / ja soivitta nijn asians ettei hän tenengän tee ,
iväärM.
6 Sillähäldpysii ijancaickisest/ ei wanhurscas i»
känäni unhoteta.
7 Costa rangaisnis tule/ nijneiHänpeltä/ hänen
ftdämens' llscalda lujasti HErran päälle.
8 .Hanm chdamens onwahwiftcMl jaeipelkä/ sij»
henafti cninhän uclte ilons wihollisistails.
9 Hai:hajottaja anda waiwMen/ hänen wau«
yurscaudens pysy ijancaimstst/ hänensanvens cor»
gotctttn cuilnialla.
, ° Illmalatoin näke sm janärkästy/ hän purestele
hambaimnu janaandy / silla ulita JumalattomatSalmawat/sptyhjäxi tule.

ii;. PMm,
Halleluja.

Dljttakät HErra / tijttätat te HErran pulwe«
rijttMt HErran Nime.

2 Kijtetty olcon HErran Nimi/ nytjaijaneaicki»

; Auringon coitosta hänen lastemistns asti/ olcon
HErran Nimi kijtetty.
4/HERraoncorriaylidze caickein pacanain/ ja
hlwcn cunniaustäy mjn lewialdä cuintaiwas on.
5 Cma on nijncuinHEDa meidänluinalmn?loca niin cortialla asu?6 Ia cuitenqm cadzo alilnaisia/taiwasa jainaasit.
7 loml-ölHäntomusta ylenda/ 107
Kasta corgotta- 8 Istut»
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.8 Istuttaxenshandäpäämiesten siwuun/ jahänen
Lanffalls päunic-ien siwuun.
5» loca helemlänömät saatta huoneseen asuman/M hänritmuisexi lasten Hir:xi tule / Hallclu/a.

i Psalmi.
> läxi/ Jacobin huonemuu<Hakalaisesta canjftsta.
2 Nijn ludatulihänenpyhäxens l Israel hänenwallaxens.
z Sm meri näki japakeni/ lordani palais taca»
perin.
4 Wuorct hyppäisit nijncuin oinat/ ja cuckulat
nijncuin nuoret laulbat.
5 Mikä sinun oli meri/ettäs pakenit? Ia sinä lor<
dani/ ettäs palaisit tacaperin?
6 Te wuoret että te hyppäisitte nijncuin omat / te
luckulat nijncuinnuoret lambatt
7 HErrancdesä wapisi lnaa/ JacobinJumala»
edesa.
8 loca calliot muutta wttisixi merixi/ ja tiwen
«ivesilahtexi.

~5. Psalmi.
/KImielle HErra/ei meille / waan sinun nimel»

anna cunnia/sinun ar»nos jatotudee tähden
2 Miripacauat sanowat: Cusa on nyt heidän Iu«
malans?
3 Mutta meidän Jumalan:on taiwasa/ mitä itä»
näns hän tahto/ sitä hän tete.
4 Waan heidän epaMnalans owat hopia ja cul>
da/ihmistenkäsillä tehdyt.
5 Heillä on suu jaei puhu/ heillä owat Dnät j«
Li näe.
6 Heillä owat corwatt jaei c»M heillä owat sie<
famtt jaei he haista. 7 HM



7 Heillä owattädet ja eirupe/ heillä owat jalat ja
eiMy/ja ei puhu heidän curcustans.
« Jotta nijtätttcwät/ hc owat heidän caltaisensi
jacaicki jotcaheehin ustaldawat.
? Mutta Iftaet toiwocanHErran päälle i hän
on heidän apuns jatllpens.
iv Aaronin huone toiwocanHErran päälle/ hä»
cu hndän apuns jatilpens.
~ JotcaHErra peltäwät toiwocan'mvös HEr-
ran päälle / hän on heidän apuns jakilpcns.
ii HErra muista meitäja siuna meitä/ hänstuna
Israelinh uonen/ hän silina 7laronin huonen.
>; HänsiunanecuinHErrapeltäwät/ sttäpie>

«ec että suuret.
14 HErra siunatconteitä mämmin jaenämminl
teittä teidän lapsian.
«5 TeolcttaHEßran siunatut/ MatamanjG
maan on tehnyt. ,
«6 Taiwason coconansHErran/ mutta lnaan ott
hän ihmisten lapsille andanut.
17 Cuollet eitaida sinuaHERra lijttä/ cikane
jottamenewätatas hiljaisutceu.
,l Mutta mclijtänlHErra»/ hamastnytjaijan-
taickiscen/ Halleluja.

>'l6. Psalmi.minä racastan / että HErra cMdele «M
rucoureni änen.

2 Että hän corwansrallista minunpuoleeni/ sen-tähden minä nlcoilenhändä elinaicananu
; Cuoleillan paulat owat minun pijrittänttl/ ja
helwetin ahdisturet owat minun löytänet / ,ninä
tulin waiwaan ja tuscaan.
4 Mutta minärucoilinHErran Nune/ OHEr-ra pelasta minun sielun. 5 HEr-
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5 HErra on armollittön jaojkia/ ja meidän Ä>
»nalaln on laupias. '

6 HEi)tm hänkätke yxitcrtaistt / cuinininä M<
taisin alta / nyn hän lninua alltti.
7 Ole>mttaasrauhasmilmnsielun': SillaHEr<
ra tekehywästi,sinulle.
8 Sillä sinä ol«lt minun sielunirewäisnyt pois c>lo>
leluasi / nnmm silmänikyynelistä / lninun
colnbasturesta. -

9 MinäwaellanHSrmn edes/ clawittcnlnaasa.
«o Minauscon/ sentähden minä plihun/ nmMminä sangen ivaiwatau.
«l Minä sanoin hänmlästyxefäni/ MckiilMistt,
ewat walehteliat.i 2 Cuinga niinä umxan HErmlle caicki häne»lhywättecous/ jottahän »ninnlleteki?

Minä otan sen autuallistncalkin/ jasaarnan
HErran Nimen.

'

14 Miliä ma.ranl'tpauxcniHEnalle7caikczi hä'
nen calchanv edefa.

/ 15 Hänen pyhäins cuoleniaon cällisHErran edcsä.
' O HErra minä olen sinun palweliaMmin ptj«

.
cäs poim/sinä olet lninun siteeni rewäisuytrlcki.
»7 MinäuhranfimUlekijtosta/jaHErrallNimesaarnan.
,8 MinämaxanHErmlNupauxeni/ caikenha»,
nm canssans cdesä.'

,9 HErrauhuonenesieattanoisa/ testM siima
Jerusalem/ Halleluja. '

,17. Psalmi.
F)ljttakätHErra caictt pacannt / ylistätäc hä«<

' caicki callssa.
2 Sillä hänen cmnons ja on woilnNineN
Meidän ' u3Ps<
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ilB. Psalmi.
AljttäkätHErra-. SMhänonhywä/jahälm»

pysy ijancaickisest.
i Sanocan Israel/ hänen hywydms pysi) jjatt»
taickistjt.
z sanotan 7laronin huone/ hänen hywydens pysy
ijancalckl-scst.
4 Sanocan caicki jottaHErra peltäwät/ hänen
hpwydelis pysy ijancaictisest.
) Tustisanim.inäHEßrarucoilin/ jaHERra
cunldcli ininna / jalohdutti minua.
6 HErra on minun cansam/ scnmhde)! en minä
pM / n: itä ihmisit miniln tckistt,
7 HErra oil ininuncansaniauttamaa unniln/ jaminätahdon nähdä iloni minun wihMslsiatti.8 Parambi on uscaldaHErnmpäälle/ cuiuluot«
taihmisljll.
l» Para-nbi onuscaldaHErran päälle/ cmnluot'
ta päämiehiu.
,° Caicki pacanat pijrittäwät minua / muttaHErran Nimeen »ninä heitä lyön maahan.KHe pijrittäwät minun joca curilda / muttaHErran Niinä, nunä heitä lytzn»mahan.He pijrittäwät minua nijncnin Nmalaiftt/ jahesa!n,nuwatnijncuin.tulioriantappuroisa/ltt«t-
WHErran Ninieenminä heitä lyön maahan.
»; Minua s>)sätäu langeman/ mutta HErra m«« '

ta unnua.
'4 HErm on minun wätewyden/ jaUlinun Psal»nim/ jaon minun autiuden.
»f Ilolla wcisatau woitostg ivanhltrscasteu uza.Wsa/HErrauoiliatäslsaawoiton. ,

>6 HEckanoikiatästWMgottttu/
m lal» jaa woiton. ,-, En -
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«7 Enminäcuole/ waanelän/jaHErraNtenj<
illnoiea,,.
«8 KyilH HErra minua curitta / waan ei hän n,i
nua wolelnalle anna.
,5» Awatcat lninu'!e wanhur scauden portit / lni
nnn sisällekäydäreni/ riittämän HErra.
Ta Se on HErran portti/ wanhvrstac stjtä käy-
wät sisälle.
21 ettäs minua nöyrytit / j«
autit minua. ,/ /,

Setiwijongaratendajat hyljäisit/ on tullul
culmMwcxi.

,2; HErralda se on tapahtunut/ jaonihmemei
dan silmäim cdesä.
24 Tämä on sepäiwä jongaHErra tcke/ iloitcam
ja rlcinuckcaul l>nesa.

, 25 O HErra auta/O HErra anna menestyä.
26 Kijtetty olcon se joca tule HErran NlMtt»!
me fiunam teitä HErrai» huoncsta.
27 HErra on Jumala joca nieitä watista / muw
stacat juhlalehdeilln/ hamau7lltann sarwrin asu
28 S»na olet minun Jumalan/ zamumtijtänst
«ua/ minnn luinalan/ sinua minäyllstan. -

29 KiittäKu HErra: Sillähän on hywa/ jahi
neu hywydens pysy ijancaictijest.

ny. Psalmi.
owat ne cuin wiattomasti elawat/ s<

HErrail laisa wacldawat.
2 ,otca hä'.:cn todisturians pitt
lvät» »a caitestftdamest handä cdznvät.
g Silläjotcahänenteisanb waeldawat /eihe te
tnitänpaha.
4 Vinäolettastenytpitäwisuststnunkästys.

5' losc
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Cc.sca minäamoastans cadzVn caickia sinun tä»

niin?n minätuje häpiään.
7 VlinäkljtänsinMoikiastasydälnesta/ ettäsope<
mc lninulltwanhlnscnudes oikeudet.
z Sunin oiteuMMn., r: ii/ älä Mlnua itä»

> nubttttoinast hä<
nm täyttä sinun sanas
»o MiuKMli sinua caiteMdäinestäm/ älä salliininun eryä sisinl,käftyist
»i Minäpidän sydämesäiftsinllN Gims/ etten
bicköisMlm wastan.
,: Ki-tcttyotwo sinäHTrrawpMutinltllesinuU .

Mlttas. .H. .

»;' MiuaMMelen huulillani caiM sinun oi<
keudet. H»

tloid,Mstnun.wdtstuxtstcisH/ mjucuin
cllickma^^^.jccaudefta.

/ ja-ccldselen
/ ja en unhoda

eo hpw^.stiMO>W;llU/, cuä lllinä eläisin ia
»NlnsanasMä
« AwamsnnMtWNMemän ihmeitä ssmnlltstas.

.In,-slalwiirasmaan päällä/ Mpeitä M.»llda kästyias.
limmfteluuon »ttltstrretturickiikäw3idzeini«t!l/ ulati slnlln oireudes jälkeil.

'' / tirotut>wat ne cuin
»lm lWMMpoickewat..

.
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2: Käännä minusta pois pilcka jaylöucadze: Sll,
la minä pidän sinun todistus es.
2 z Istnwatmyös paäuuehet ja puhuwat minuli
nastan/ mutta sinun palwelias puhu sinun oiten.
dcstas.
24 Sinuntodistuxias minä halajan/
nun nemvonandaani.
25 Minunsiciun tomusa maca/ lvirgotamum
slMln sanas jällen.
2 6 Minä lue»; minun teitäni ja sinä cuuldeletm
nua/opeta minulle siunn oiteudes.
27 Neuwo minulle sinun tästyis tiel nijn mim
puhun sinun ihmeistäs.
»« Nijn ininäsuren/että si)dän sula minusa/wch
wista mimm sinun sanas »alten.
2 p Käännä minusta pois wäärä tie/ja suo minulll
smuil labis.
;° Tomden nen minä olenwalinnut/ sinuun
keudes olenminä asettanut eteeni.
zl Minä ripun sinun todiDxisas/ HElvra äli
salli minuahäpiään tulla.
;2 nijn m
«a juoxensinu.n histyis tietä myöden.
;z Opita minulleHErra sinunMeudestie/ ett
minä sen loppun astisättisin.
,4 Anna minullenmlnäxrns/ kätkcaxensinunK
tia>.'/ ia puaxensitä coro fydämcftni.

Wleunmlasmunkästyispolgulle: Sillani
hin unna halchan.

4 mimtnsi)dsmmstnuntodistuxeis /»

,nn sil,näni pois cadzelemasttu'
ha wirgota minua sinun tiehes.

;8 An»



PsMri.' 147"
,;l Anna palwilias lujasti sinunkaftys pitä sinunsanas tähden/ eM lninäsmua pclkäisin.
z p Käännä lninllsta pois se pilcka / jota minäpel>

An/ sillä sinun oikeudes owat suloiset.
4° Eadzo/minä pyydän sinunkästyjas/ wirgota
minua sinun wanyurscaudellas.
4» HErra/ anna armos minulle tapahtua/ sinunapu 6 sinun sanas jällen.
41 Että minä »voisin wastata minun pilckaitani:
Sillä minä luotanidzeni sinunftl aus.
4; Ää suillgan omtotudcnsana pois' minun suu«
ftani/ sii>ämlnätoiwonsinunoikeuttas.
?4 Mmä pidän alatisinun lakis/ ailla jaijancaic-
tisest.
45 Ia minäwaellan ilosa/l silla minäcdzin simm
MMs.
46 Mi,lä puhun sinun todistuxistas Cunillgaste»»
edesa/ ja en h.ipe.
47 Jäminä halajan sinun tastyjas/ joita lninst
racastan.
48 Ia nostankäsiäni sinun kästyihis l joita nu
racastan/ ja puhun sinun olkcudestas.
4? Muista sinun sanas palwel»aUcs/, M sinä an«
noit unnun wnvo.
50 SeonmilUtnturwanminunwaiwasani? sillä
sinunsanas wngotta mmun.
5> Corjat irwtttelewät minua saugen/ en minä
sentähden sinun laistas poicke.
5! minä (Nattclen/ cuing!,, sinä mail-
Man algusta duonnnnlltolet/niin mum lohdlltctan,
5z Minä sytyn Ilimalattoulam tähden/ zot.a si'nun lakis hyhäwat.
)4 Vinunoikeudesowatmimmweisuni/ minnn
MUuxelnhuoneza. Ky 55



>55 HErra/mini ajattelmyöllä sinunRuyes/ j«pidän stn'.ln lakis.
56 Se olis minun tawaran/ tttälninasunmtlli
stys pldaisin.
57 MiUä oltn sanottltti HErra/ se on minun peri,
miseu:/ että lninäpidän sinun ties.
58 Minärucoilen sinun caswos edes taydestM
mestwlc minulle arnwllinensinun sanas jälken.
59 Minä tutkin»nmun teitäni/ jakäännän ,nin<n
jalcani sinun todistustes puoleen^
6o Minäriennän jaen wi)wy/ siMmkästyjäs fll
täinän.
6» Jumalattomainkicuriraatele minua / umtt«
en lninä unohda.sinun lakias.
6z Puoli yöstä nunänousen sinua tijttämän/siim

. wallhllrscaudes ojkeuden tähden.
6 z Minä olen heidän puoleilans jotcasinua peN
'wät/ ja sinun kästyjäs pitäwät. ,

64 HErra/maa ontäynäns sinun h»M)ttas/ oM
lninuUe sinun oikeuttas.
65 Hywästi sinä teitHErra sinun palwelias ntz
tan/ sinun sanas jälten.
66 Opeta minullehywiäWoja/ja tatto: Sill!
minä uscon sinun kästys.
67 Ennencuin minä lAyrytettin/ exyin minä/ »ml
ta nyt minä pidän sinun simas.
6 8 Sinä olet hywa jarunsas /opeta minulle sin»,
oikeuttasi

Corjat ajattelewat palhen/mimm päälleni
- »yutta mma pidän taydtst si)dä,ncstsinun tästys.

70 Heidän» sydämellä on paxn nijncuin raD
mutta minähalajanfimin lakias.
71 Sctelpa minulle ettäs minun nöyrytit/ etl
minä sinunoiteuttas 72, S
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7! Sinun,smls lari on minulle otollisenwi cuin
monda tuhatta cappalctta culda ia hopiata.

Sinunkätes owat minun tehnee ja wälmista»
nct /

st»M. ' ' -

74 Jotta sinua pMwät/ ne »ninun näkemät ja
ileidzcwat/ silla mmä toiwon sinun sanaas.
75 HErra ininätiedänsinun duomiosoitiaxi / ja
sinä olet minua uscMsest ntzyryttänyt.
7F Otconsijs sinunaruios lNlnunlohdutuxen/nijw -
cuinöpalwelia!tts luwannutolet.
77 2lnnaminulle sinun laupiudes tapahtua/ M
minä eläisin: Sillg ltcktä hala, an sinun lakias.
78 Josta coriathäpiään tulisit/ jotcaminua pai-
namatalas walhcllans / mutta minäpuhun fmun
79 Jostane tulisit minuntygoni/ jottasinua pel'
tnwät/ jasiliun todistuxes tundewat.
80 Olcon »ninltn si)dä»nentoilnellinen sinun oiktu-
tesa? / enen ininähäwaistäis.
?< Minun sielun lkäwöidze sinun auttuuttas/ mi-nä tolwo:l snum/anas päälle.

Minun silnckni hiwetdywät sinun simas jäl»
km/ jasimowat? Costas miilua lobdutat?8 z Silla- nlinä oleil ni>ncuin nahca sawus / en .

minä unohda siinln ckktltt:as. X
Citinga cauwait silnzzlpalwelias ddytta? Co-scas duomidzetnunun nminojaili?

85 Corjat minulle cuoppia caiwawat/ jotta eiote silmn lalW perästä.
»6 Caickisinuntästys owatsulatctuus/ ne wal«Wa minuawaiwawat/ autanmmq.
«7 He olisitjuuri lähes minun maan pNllä <)««

K <ij cultanct/



liittänet/ mutta en minä sinun hyljännyt.
«8 Wirgota lninuast:'.un armollas/ että minäpi>
däiftn siniln suus tcdistuxet.
8 9 HErra sinun sanas pysi) »jancaickistst / nijn le<
wl>ld. cuintaiwas on.
90 Stnun totudes pysi) sugusta sucuun/ sinä peru,
stit »mau / ja se pysi,. -
91 Se pysii jocaxäiwäsinun sanas jMn: SM
caicki tälun sinua pallvclla.
9! Ellei sinun laKs olis ollut minun lohduttytnj
tnjn N'.!N.; radollisiidtsani h',:cknmlt.
9; E>l nnnc. itäliän?' unohda sinun lästyjäs / sillä
millä sinä nunna lohdutat.
94 Sinun minä olen/ auta Minua: SMminä
edzin sinun l'..st 1 s.
95 luinalattvnnn minua wartwidzewat hucut»
taxens/znutta sinun todlstnxestas minä ota
96 'Caikistn slchpalnsta minä olen lopunnähnO
mutta sinun kästys p^fhw.U.
97 Cuinga lniiiäracastan stnun latias? locapäi»
wä niinä fytä puhun.,
98 Sinä teit minun taitawammaxi tästyW
tuin minun wihollifeniowat: Sillä se, on »muu»
ijamckckinm tmvaran.
99 3)?inä olenopptnembi cuin caicki minun opth
tajant: Siliä sinun todistuxes owac minunpuheni,
,oo Enämmän minä ylmnärrän cuin wanhem
mat: Siliä minä pidän sinunräftojäs. ,
,«1 Minä wgldän jalcmncacklsta pahoM teistä!
että minä sinun sanaspidäisin.
,c>7. En minapoicke sinunoiteuyestas: Sillä sini
Vpcmt minua,
«o; Sinun,sanas owat mnmnsuMcnimakiaw

»O4 zG
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Psaltan'.' 151
'.<?4 Sumu sanas teke minun ymmärtäwäisexi/
ftniä )dm minä wihan caictiawaäriä teitä.
105 Sinun sanas on minun jalcainityntilä / j<z
Mike »s minunteilläni.
,06 Viina wannon ja / että minä sinun
lvanhurscaudes oikeudet pitä tahdon.
«07 Minäolen sangen waiwattu/ HErra wirgs»
ta minua sinun sanas perästä.
,08 Olcon sinulleHERra otolliset minun suuni
mieliset uhritt jaopeta minulle sinun oiteudes.
,°? Minä cannan alati minun sieluani minun
tMni/ ja en unohda sinun lakias.
,10 Jumalattomat wirittäwät minulle paulat/
»nutta en nnna exy sinunkästyistäs.
m Sinun todistures owat «ninun ijancaickiset
penmiseni: Sillä he owat minun sydämeni riemut,
«i! Minä calliftan minun sydämeni/ tekemän si»
nun oiteudes jälten/ aina ia ijancaickifest,
«1 z Minä wihan wieckaita hcllgejä / Mracasta»
sinun laftas.
»14 Sinä olet minunwaneluxm jatilpen/ mini
toiwon sinun sanas päälle. .

>«5 Poiketcatulillujta tepahaneltistt / minä pi-
läu lninun Jumalani tästnt.
«,6 Tuke minua sanallas/etta uunä elaiM jaäIH
anna minuntoiwoui wilpistcllä.
1l 7 Wahwista minua/että mwä autetuxi tulisinlnijn luinahalajan alati sinun oikeuttas.
«'8 Sinätallat alas caicbi jotcasinun oikeudessas

heidän wietellyxenson sula walhe.
"? Sinä heität pois caicki jumalattomat.maan
päälränijncuinlogan/ sentähdenmmäracastansi.nun todistuxias.

Kiiij «!°Mi.
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l-o Milläs pelkän sinua, / nijn että minun ihon,wärisc/ /a wapisen sinun dyomioraF.
l i Minä otan waarin oikeudesta ja wanhm.fcaudtsta/ älä miilua hylja nijlle/Ma uuuulle wä<kjwaida tckewat.

Wäfia palwelias edestä ja lohduta händälettei cor,at tckis nunulle wäkiwalda.
i>!; Minunsilniuni hiweldyw.U sinun auwudtiperän/.ja sinunwanhllrstaudcs sananjälten.

Toimita sinun palwcliaecanfä sinun armosperästä/ ja opeta minullesinllnoittuttas.Sinunpalwelias minä olen/ anna minulleyllmlärryst/ että niinä tnndisiu sinui» todistuxes.Jopa aica on cttäHErm sizhen jotakin te»kis/ he owatsinun lakis särkenet.
i!/ Setltähdeu minäracastan sinunkästyjäe/en<i
cuin culda/japarasta mlba.
12H SentäHdeil luina pidän wisust caickia sinuntästlM/ minärvahan caickia wääriä teitä.

lhmciliftrowatsinuntodistuxes/ sen tähde»
v mmun sielun «e pl'<

i? o sinu!' Keran / nijn se ilahutto!ja anda yx;lcrra:sille ymnläpryxcll.
' >

''
> suuni jahuocan / silläminälp

lajan sinun kästyjä^.
:'z2 /'äännä minun puoleeni ja ole M
uu>.c / mjncuins olet nijlle tottunuttt
kc«uän / siuun mnres racastawar.
1;; Anna -miscnl olla ivadwana sam

wakttoauannuttua.vallita,
- ;4 iunalta l!i!nuaih,ttiste>lwakiwattasta / nijl
»num pidän s«'IUN käftyjäs.

> ?>- Walnca sinun ca^rpos'palwelias päälle/ j<
opeta minulleoiteudes. ,;6 M



,;s Minun silnläniwettäwuotawat/ ettei siuunMMs pidetä.
,z 7 HErra sinä olet wanhurscas / jafinun sanas
pn olkia,
i;3 Sinä oletwanhursraudestodistuxet/ jatotu«
l>en wisilst tästcnnt.
,zy Millä olen lähessurmaxem tijwannnt / että
minun wlhcMjeniowät sinun sanas unhottanet.
14a Siilun puhos on Mgencoeteldu/ j,a sinun pal<
lvtlias sen rackana pitä,
141 Minä olenhalpa ja ylöncadzottu / mutta en
minä unohda sumu lästyjäs,

Sinlnl NMchullmMs on iiaNcaickinen wan«
hurstans / ,asinun lasson totuus.
»4 z Ahdistus 1a tufcaowat minuun sattunet/muttaminä halajan sin>.:n kistyjäs.
,44 Eilmn todistuxetowatijan' ,
caicknec/ anna nuunlic r!lunärtt)s/ nijn n,inä elän.
'45 Minä lnmdan cvlo sydälnestäni / cnuldele
Mrra nunna/ enä minäfinuu oiteudes pidäisin.
146 Sinua lnincchundan/auta minua/ ettälmnä
smlln,todistuxcs piduijm.
»4? Wqrahin miiH ennätän ja huudan / sinun -

ftnas päälle lninä toiwon.
.»43 Wavahin ylinä walwon / että millä puhuisin
sinun sanoistas.
'4') Cnuldele minun änen sinun ar,nos perästä

,-HErra/ wirgotalllinua sinun oitcudcsjälten.
»50 Minun pahanelNstt wainollistni carcawat
päälleni/ jaowar cancana sinull laistas.

HErra/ sinä-olet läsnä/ jasinun Mstys owat
Ma totuus.

Kv Mutta
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,«52 Mutta minä sen aicaticstn/cttä sinä olet sinu»
todistuxes ijancaickisest perustan:!!. ,
«5; Cadzo minunrado!lisnttam/ja pelasta minmj
auta minua / sillä e»nbä minä -mchda stnmi lakias,
,54 Tounita minun snyn japäästä minua/ ww
gotanunua sinunftnascanM.
«55 7lutuus on caucana Jumalattomista/ silli
<i he tottele sinun oikeuttaa
»56 HErra/ sinun lallpiud.s on suuri/ wirgota
minua sinun oiteudes per.sti.
A57 Minun wainojani ja wiholli>eniowat men»
da/ mutta en minäpoicke suma t?distuxistas.
»58 Mjnänäenytöncadzsjat/ ja se teke minulle
paha/ ettei he sinun sanas pidä.
«59. Cadzo/minäracastan sinun tästyjas/ HErra
wirgota nnnua sinun annos perästä.
,60 Sinun sanas on algusta totuus ollut/cmcki st
nun wanhurscaudes oiteudet pysywät ijancaickisesi
»6 i Päämiehet wainowat zninun ibncm syvtä/ ja
Milunfndälnenpeltä sinutt sanojas.
«6i Minä iwidzen sinun puhestas/ mjncuinjocu
sais suuren saalul.
,6; Walhettaminäwihan ja cauhistun/ multa
sinun lakias minä racastaft.
«64 Veidzemäst päiwäs minä kytän sinua sinun
wanhurscaudes oikeuden tähden.
165 Suurirauha on nijllä/ jottaMm latias la»
castawat/ ja ei he horju.
,6ä HErra minä odotan sinun autuuttas/ jatee»
sinun kästys perästä.
,ä 7 Minun sielunpitä sinun todistuxes/jaracasia

tä sangen.
;6 zMmapipän sinunkästyjus jatsdisturias:Silu
catcki minun tieni «wat edests. »öyHEr



HErra/ anna minun candeni tulla sinun e-
ms'/ anna nunulle ymlnärryftä sinun sanas jälken.
l?o, Annaminunrucouxeniwlia sinun etees/pela»
sh in.lnua sinun sanas jälken.
171 Minun huuleni,kijttäwät/ coscas minulles-
pttat sinun oikeudes.
>/! Minun kielen puhu sinun sanastas: Sillä
caickisinun kästys owat oitiat.
,7; Olcsusinuntätesminulle awullinen: SM
minä olen walinnut sinun tästys.
174 HErra/minäitäwöidzen sinun auwuttas/ ja
halajan sinun latias.
,75 Anna nnnun sieluni elä/ että hän sinua kiji>
täis / jasinun ockeudes auttacon minua.
,76 Minä olen yijncuin exywäjacadotettulam'
mas/ cbzi sinunpalwelias: Silläen minä unohda
sinun kttstyjäs.

Psalmi.
1. Weisu corkeimmas Chuoris.

lna huudanHErra minunttlstisani/ jahän
nzinua.

2 HERra pelasta minun sielun walehtelewista
suista/ ;a wäärifiä kielistä.
z Mitä wäärä kieli taita sinulletehdä? Ia mitäse taita toimitta?
4 SeonnijncumwatewäNterawätnuyltt/ mjn>
luintuli catawisa.
5 Woi minua/ että minä olenmuucalamen Mse-
chin seas/minuntäytä asuaKedarin nmjain seas.
6 Se tule minun sielulleni itäwäri/, afua nijden
tykönä/ Mca rauha wchawat.
7 Minä pidänrauhan/ mutta cuin minäpuhun/
wj,l he ftdM nostawat. n 1 Psalmi.



Psalmi,
i. Weisu corteimmas Chuoris. .

nostan silmäni nmkljn pain/ joista>»i«.cvMlle apu tule.
2 Minun apun tule HErralda/ joca taiwau >«
maan tehnyt on.
z El hin salli sinun jalcashorjua/ eikäftmacajb

.ca sinua katte,
4 Cadzo/ Israelin wartia/ ei hämnaea eli torcu.
5 HErrakättekön sinua/ HEcm on sinun warjos!
sinun oitialla tädclläs.
6 EtteiAuringo sinua poltaispäiwällä/ eitä cm
yöllä. ,
7 HErra tätkekön sinua catista pahoista/ hanD
tetön siiuln sielus.
8 HErra tättcton simm uloskäymisesi, a sisMlH
mises /' hamast nyt jaijancaickisteu.

i!i. Psalmi.
', Davidin wcifu corteimmas Chuoris.

iloidzcn nijsta cnin minulle sanotut e
että me mmem HErran huoneseen.

2 Ia että meidän jalcampitä seiso»nan/ sinun M
teisas Jerusalem.
; raketin caupungixi/. johonga t»
tulenunen cocoon.
4 Ettäsumounnatastuisit sinne ylös/ nimitläi»!
HErranfllcncunda/saaMalnanlsraelin canssalllja kijttamän HErran niine.

Sillä siellä vwar iftuizmt raketut duomM
Davidin huoncn istunuct.
6 Toiwöttacat Jerusalemilleonne/ he menestyi

, zstca sinua racastawat. -

7 Ranha.olcön sinun«mureis sijM / ja ouni,l
mm huoyeisas. z Minu
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Psaltari. 157
H Minun weljeinijaystäwäinitähden/ mmätoi'
womn sinnllc rauha.^

Meidän HERramlumalam huonen tähden/
tbzin millä sinnnparästas.

Psalmi.
1. Weisu corkmumas Chuoris/
.nostan siltlläni sinun tygös/ jomasut,ll^caiwalsa.

i Cadzo/ cuulpalweljain silmätcadzowathcidäl»
isändäins lVisijn.

Luin pijcain silmät cadzowat heidän emändäins
tästjn.
4 Nijll meidän silmäm cadzowat meidän.HEr»
t^inlmnalatatll / sijhenastiettä häll meillearnwl-
liscxi wle.
f Ole meille armollinen HErra/ ole meille arnwl<
liiun: Sillä »ne oleln sangentäytetyt ylöncadzesta.
'i Sangen täynäns on lneidan sielmn ylpcMen
pilmsta/ jacoreittenylöncadlcsta.

Psalmi.
1. Davidin weisu corknmmas Chuoris.sMeiHErraolis meidäncansam / nijnsanvcan

! Mci HErra olis meidän canfgln / cosca ihinlset
lneitä wastan.

j Nijnhcniclisitlneiväneläwäldä/ cosca h.idäntvibaNs' julinistn meidän päätlem.
4'Nijn wesi meitä upotais / costet täwifit meidän ,Mmm ylidze.
5 KijtetN) olconHEßm/ ettei hän meitä anna
matcluj-exi heidän hanlbaillens.
6 Meidän sieluin pääsi nijncuinlinduinichen pan»
lnsta. PMaonsäWMMmeolemm ,'t.

7



158 Davoin
7 Meidän astuin on HErcan nunesä/ jscarM
za maan tehnyt on.

Psalmi.
r. W«su corkeimmas Chuoys.

M Otca HErran päälle uscaldawat / ei he lanzpyst)wät ijancaickisest »chncuin Zion,
Wuori.
2 lerufaleminymbäri owat wuoret/ jaHEn
vnhänen canssans ymbärilla / hamast nyt jaWcaickiseen.
3 Sillä Jumalattomain waldicka pidä pH
»nän wanhurscasten juoconpäM/ ettei wach,
scat ojennais täsiäns wääryteen.
4 HErratee hywästi/ hywille
mille.
5 Mutta jotcapoickewat wäarijn teihini nijl
Jumala ajapoispahantetiäin cansa/ mllttarach
«lcon Israelille.

. ,26. Psalmi.
1. Weifu corkeiwmas Chuons.

Osta HErra päästä Zionin fangit / nijy me
«"lemma nijncuin unda näktwäiset,
2 Silloinmeidän suumnaurullatäytetän/ja «tl
dänkielemon täynänsriemua / silloiy sanotanst.
canoisa- HErra on suuria heidäncohtane tehnnt.
5 HErra on suuria tchnpt meidän cohtam: SÄ
«ne olemma iloiset.
4 HTrra käännä meidän fangiuxem/ nijncuill
wirrat eteläs clliwannut olet.
5 Jotcakyyneleillä tylwäwät/ ne ilollanijmWs Hemenewät jaitkewät/ ja wiewät uloscck
siemenen / jatulewat riemulla / jatuowat heili
tphtens,

,17 Wln,



Psickars 159
t!/. Psalmi,

i. Salomon wcisu corteinunasChuoris.
ei HErrahuonettarakenna/ nyn hehuckan

Vcnöta tekewät/ jottasitärate»dawal.
l Josei HErra caup<«ngna warjele/ njjn ivartiad
Mn wabvolvat,

, Ve on turha että te warhain nouset/ ja hiljan
Ma intnet/ jasuurellatyöllä elatuxe »valmistat»
tt: Sillahän andaystäwillens htldän maatesans.

lapset owatHErmn lahja/ jaruumin'
edelmcl on ando. -

5 Cuinnuoletwäkewäntädesä/ nijnewatnuoru-
coistt.
i Uutuas on se jonga wijni on nijtä täynäns/ ei
nehäwäistä/ cpsca heillä lvihollistens cansa portiss
ckmiston.

12.8. Psalmi.
i. Weisu corkcimmas Chuoris.

Mtuas on se cuinHErra peltä/ja hänen teilläns
l Sinä elätät sinua tättes töistä/ autuas sinä eleti
«sinulle täyhywästi°

! Sinun emandäs on nijncuin hedelmällinen
OWpuu / sinun huoueslouckaitaymbäri/sinun
l«!>lts nijncuin-öljyn wesat/ sinun pöytäs ymbä«'
M,
l CadM nainse miessiunatan/ jocaHCßm

' HErrasiuna sinua ZisnOa / ettäs näetlerusa-uninonnen/ caickena sinun elinaicanas.
! 3» saat nähdä sinun lasteslapset / jarauhan I«.

li». Psalmi.
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,!p. Psiumi.

i/Weisu corteimnias
A!7E öwat usein miilua ahdistancct h,u>last nA>)mm nuorudestaiu / sanocan Ijracl.
-2 <?c owH liftm minua ahdistanet hanlastnuni,
Nuorudestäni/ milttaei he minua woittanet.

K"-.däjät owat minull selkäni päällä tyndäne
ja wacons pittäxiwetänen
4 HErra jocawanhurscas on/onlumalattmoi
töndet cafcoinut.
5 Jostahe häpiään tulisit jakäändyisit tacapni,
caicki jotcaZicnita wihawat.
6 Josta he olisit nijncuin ruohot cattoin pW
jotcaennei, cllnvettuwatcuin he rewäjstln ylös.
7 - lolstaniMjä eikättäns täytä/ eikä lyhtcnsch
s.>ljäns.
8 OlconHEÄ
siunausteidän päällen/ me siunam teitä HEm
Niineen. izo.Psalmn

t. Weisu corkettnmKs Chuorts.
,i,u,H huudan sinua HERra.

2, HErra cuule llunun änen/ waarin oM
sinun corwas unnunrucouxeni änestä.
'; Jossinä HErra soimat syndiä ?- HERra.t!li
W pnsn?
4 Sillä sinun tykönäs on andexiandaltuls / M
nua ptlzatäisin.
5 Minä odotan HErra/ minun sielun odM
minä toiwon hänen sanana päälle.
6 Minun sielun wartioidze HErra/ huomen N
tmsta toisten huomen wartmn asti.



Psalmri. > i6l
> MettoiwocanHErran päälle: Sillä HEr«
i.,,11l on armo / jarunsas lunastus hauella.
! Z hän lunasta Israelin caAsta hänen fynnei'
Ws. Psalmi.i.!Davidin weisu corkcuumas Chuoris.

eiminunHdämenolecoria/ eitä minun
oleylpiä / engä waella suurisa asioist/

M minulle työlät owat.
en minä minun sieluani asettanut ja wai'

Mnllt / nijn minun sielun tuli wieroitttuxi / nijn
Ick lapsi aitistäns wieroitetan.
; FmöltoiwocanHErran päälle hamäst nyt jct
IWcnickisitn. - ,

i. Wcisu corkcilnmas Chuöns.
HErra Davidita/ jacaickehänen wai«

loca HERralle »vannoi / j.alupais llchauxeuswäkewallc.s» ininä menc'minun lmoneni maman / enqä
Wstlii paile maata.
3« litinäanna silmäiui unda saada / .enää stlnu^mmitorcklta.Sijhenasti cuin linna löydän sian HErralle/«in wälewän asumisexi.wzo/ me cuulilllllla haltestäEphtataö/ meo<«m jcnlöynnct inedjänkedoistaNctahdolnma h,>uenasilittswinsinennä/ jacu.
M! hänen jatcains astinlaudan edes.Mse HErra sinuil lepoos / sinlin wäke'
Anuasinmlipappis pukeheitäns wauhurstau'
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,0 M ota pois sinun woidellus HMtust/ stpalwelias Davidin tähden.

'

" HC-rxa on wänuomitDavidille totisen ml
ja ei hän siftä wilpistete / sinun ruumis HMstä minä istutan sinun iftuimeUes.
«i Jos sinun lapses minun lijttoni pitäwätjl,,
nun todistuxtni/!otcaminäheille opetan / nijn!
dän lapstns myös sinun istuimellas istuwati»!caickisest.
,; SillaHErra on Zwnm walmnut/ ja hÄ
siellä asua.
, 4 Tämä on minun lepon ijancaickisest/ tD in
tahdon asua - Sillä stMinnllekelpa.
,5 Minä stunan heidän elatuxens/ jaWenlhittenstyllä annan leipä.
I<s Hänen Pappins minä puetan autuudella l
hänen pMns pitänemuidzeman.
»7 Siellä minä annan puhj.eta Davidin saw
minä walmistinkyntiläni woideltultzni.
, 8 H.luenwihollisen»' minä häpiallapuetanl»!
ta hänen päällanscucoista hänencrmmuns.

i;;. Psalmi,
i. Davidin weisu<orkcin',mns Cbuons.

. 2ldzo?/ cmnga hywä jasuloinen ston/ M»
««, jetsowwnos testenans asilwat.

-

! Nijnminst callis woide/ jvca2laroninM'
wuota coco hänen partaans / jocawuem hä«
tvaatttisizns.
3 Mncuinnche/ jocaHErmoM tule Ms?
nin wlwrelle: Sillä siellä lupa HErra siunW
jaclämtu alati ja iMmiMst.

li4.P
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i z4. Pschni."

7. Wcisu cork«mmas Chusris!
kijitätät HErra

jotcayöllä seisotta HErranhuonela.
i kären pyhä päin/ja tijttatät HErra.
, HErra siuuatcon sinua Zionifta/ jocataiwan
jaman tehnytom

l?5. Psalmi.
Halleluja.

kijttätätHEßratt
S^palwcljat.

i Te cuinseisotta HErran huonesa / zneidän Iu»
mlamcsihttoneisa.
; KAätät HErra/ sillä HErra on hywä/ja
Mtkiiwst hänen nimelkns: Sillase on suloinen.
4 walinnutlacobini
Melin hänen omaxens.
5 Minätiedänettä HErra on suuri / ja meidän
Zmlan caickeinlumalain ftas.
i CaicA»nitä HErra tahto/ »chn hänttkc/taiw«l /

Moi / meres jacaikes ftwydes.
' Icca pilwet nosta maan äristä/ jocapitkaisen/
mlmjasattnteke/ joca tuulet salaisista paicoifta
M yuhalda.
l Ka chcsistt Egyptis löi / sekä ihmiMMH«rjafta,

andsi merckins jaihmenstulla Egnptm
KlltjPharaolle ja caitille hänen palweliMens.
"> Jocapalion canssa löi/ jatappoi wäkewät
»ingat.

ja OgM
fanin cumngan/ jacaickiEanaan waldatu»'

Ul «Is



,'2 laandoibeidänmaansperimtsexi/
hänen canjsallens perimisexi.
«; HErra slnuilNilncs pysy ijancaickisest/ sin„,
nlnistos pysy HErra loppuilmm.
,4 SijläHErra duomidze hänencanssans / jao,
palwelioillens armollinen.
, 5 Pacanain epäjumalatowat hopia ja(uldai ihmisten käsillä tehdyt.
«6 Heilläonsim/ jaeilnitänpuhu/ heilläowatsil»nät/ ja ei nntäil näe.
,7 Heillä owatcorwat/ ja ei mitän cuule/ citi
ole hengeensingän heidän suusans.^,8 Jotta nijtä tckewäc/ he olvat heidän caltai
sens/ ja caicki jotta heihinuscaldawat.
,9 Israelin huone knttätän HErra/ te Aaroni,
huonesta/ kijttätät HErra.
!o Te-lewinyuonesmtijttätätHEßra / te cuii
HErra peltätte / kijttätät HErra.
11 Kijtetty olcon HErra Ziollista/ jocalerusalt
misc>su/ Halleluja.

i z6. Psalmi»
AljttakatHErra / sillä hän on hywä / jahäiin

pysy ijancaickistst.
i KiMkär caickein ju«nalainJumalala / silli
hänen hywydens, pysi) ijancaickistst.
4 locayxinäns suuret ihmettete, sillä hänen h?
wydens pysy ijancaickisest.
5 Isca taiwat toimellisest on tehnyt/ sillä hm
hywydens pvsy ijancaickisest.
6 Joca maanon lewittänntwedenpäälle/Mh^

5 sillä^änenhl
wydenF pysy iiancaickistsi.

8 AmM
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z Auringon päiwä hallidzcman/ silla hänenhywy»
Bs pysy ijancaickisest. '

Cuun jatähdet yötähallidzeman/ sillä hänen hy«
Mcns ijancaickisest.
.o locaEgyptin eficoiset loi/ sillä hänen hywy»
Kis pysy ijancäickisest.
,i Ia sietbäwoi Israelin ulos/ sillä hänen hywy»
Kns p«ft ijancaickisest.
,! WÄewällä kädellä ja oietulla täsiwarrella/
M hywydens pysy ijancaickisest.
,; locapunaiftnmeren z acsicahtm / sillä hänen
hyMens pysy ijancaickisest.

läandoilstaeljukäydä/sillähänenhywydens
M) ijancaickisest. ,
i) locaPharaonsotawätinens punaiseen mereen
«Mi/ siliä hänen hywydenspysy ijancaickisest.
>6 locacanssans weicorwen täpidie / sillä hänenhMcns pysi) ijancaickisest.
>7 loca suuret cuningat löi/sillä hänen hywydens
ch ijancaickisest.
>l Iatappoi wätewät cuningat/ sillä hänenhy»
Gms izancaickisest.
i? Sihonin Ämorrereil» cumngan / sillä hänenWydens pysy ijancaickisest.
:° Ia Ogginßasanin clmingan / sillä hänenhy»
wydeus pysy ijancaickisest.

la andoiheidän maans perilnistxi/ sillä häncn
Wvydens pysy ijancaickisest.

Perimisexipalwcliallcns Israelille/ MHH«
A hywydens pysy ijancaickisest,
!; Hän muisti meitä/ coscameolimmapainetltt
chs/stllä halien ymvydcns pysy ijailcaickisest.

la lunajA meitä hänen hywy.



? 5 loca anda caikelk lihalleruan / sillä häneich,
wydens pysi) ijancaickisest.
H 6 KijttMttiliwan lunmlata/ Ma hänen hywy.
dms pysy ijan«aickisest.

~ ,i; 7, Psalmi.
<5)) Tlbelin wirtain tykönä me istuimme ja itkim,

cosca meZionin muistimntt.
2 Meidän candclemmeripustunpajuihin / Msiellä olit.
z SiM he kastit meidän weisata /' jotcamM
fangina pidit/ja iloitameidän itcusam:
meille Zionin weisu. v
4 CuingameweisaisimHTrran weisunwierM
maalla?
5 Josminäunhodan sinua Jerusalem/ nijnolwll
minun oitla täten unohdettu.
<i Tarttncon minunkielen suuni lakeeni ellen mini
sinua muista / ellenminä tee Jerusalemitaminun
ylimmäisexi ilo).eni.
7 HErra muista Edomin lapsia lemsaleminß-
wänä/ iotca sanvwm: Raadelttlt/ raadtlcm cM
ha»nan hänen perusturens asti.s SjnäHäwitetty tytär Babel/ autuas on se M
sinulle costa / nij ncuinsinä meille tehnyt olet.
9 Autuas oA stjom stnunpistmftt lapftsotta i jo
paista tiwijn.

,;«. Psalun.
i. Navidin.

kijtän sinua cscösi)dän«stäni/ 5Maitten edes minä sinullekijtost weisan.
A Minä cumarran stnun pyhänTemplis puolten!
jakyiän sinun Nimes/ sinun hywydes ja wauw
de»<mhden / silla sinä teitsinunNimes cunniaust?
caickem simallas..

166 Davidin



Pstlmri." ' 167
; Cesm minä sinuarucoilen nijn ruuldele minua,
jo«nna inmun sielulleni suuriwatewys.
HENra/sinuakijttäwätcaickiCuningat maan

MM / että hecuulewat sinun suus sanoja.
laweisawatHErranteillä/ ettäHerran cun»

M m suuri.
z SilläHT-rra on cortia/jatadzele nöyriä /, jayl»
fH Mnde cauca.
7 Josminäwaellaisin ahdistnxeni testellä /. mjns .

wirMt minua/ jalähetät kätes «ninu wihollifteni
mhm päälle/ jaautat oikiallatädelM
z HErra-tcke fijhen lopim minuntähteni/ HErra-
sWn hywydesFn ijancaickinm/ älä sinun täsialashljä. ,

Psalmi.
i. Davidin Psiilmi edellZweisattapa.

sinä tutkit minua/ ja tunnet minun.
Waicka minäistun elinousen < niin sinä sen

tiedät / sinä. ymlnarrät taalnba minun aja-
«Mi.
; Ehkä minäkäyn elimacan/ nyn Mä olttminun
Marillani/ ja näet caicki minuntieni-

-4 Sillä cahzo/ ei olesanacan miMnkieleni päättä/
joitaet sinä HErra caickia tiedä.

) Sinätoimitat/ mitäminä ennen M fijtte teen?
>» Pidär sinunkätes minun
< Smcaltamen ti«o on minulle ylbnihmellinen
jttlyncorkia / en minä wei sitäkäsittää

minämenen snmn hengestäs l Ia cu»l»ngl; «nä sinun caswostasPakemn? >
l losminä astuisin taiwaseen/nijn sinäsiellä olett

jlsminäwuoteni helwetisratenmism/ cadz?/ MWfiMoltt. '

l iiij 9 Jos



168 Davidin'
5, JosMinä ottaisin amuruscon sijwtt/ ja asuisinmeren ärisä:
,c> Nijn sinun tätes cmrengm sinne lvnsmimi,!
jasil'.un ostiatätes pidäis minun.
11 Jos minä sanoisin: Pimeys peittätön Ulin,,!,!
nijn myös yön täyty olla waltcuden minun >Whärilläni.
, «Qillä ei pimeys olesinun tytönäs pimeys/ja yo
watista nijncuinpanvä/ pimeys on,chncumw4
tcus.
i; Sinlln woimasas owat minun munastuumssinä peitit minun äitini cohdusa.^
, 4 Minä ti,tansinua sen edestä / että minäihmcl'lisest tehty olen/ ihmellisttowatsinunttcos/ lascn
Minun sielun tyllä tietä. , >
,5 Ei lninunluuniolletsinuldasalatut/ cosca»>i>
nasijnäsalaisestchtyolin/ cosca mM olin luoti,
alhalla maasa-
»6 Sinun sillnäs näit minun/ coscaenmjnäwl
llä wallnistettu ollut / jacaickipäiwät sinuntirM
plittirjoitetnt/ jotcawielä oleman piti/ joista ei
yxit än silloin wielätullut ollut.
17 Mutta cuinga callit owat minun edesämD
mala sinun aiatuxes ? Cuiuga on heidän w
ftuis.,z Josminä heitätutisin/ nijn he sanda usiamm
plWcssca minä herän/olenminä wielä tytönäs.
»y Jumala joscas tappaisit Jumalattomat/ j^
wericoirat »ninusta poickeisit.
2Q SIN he puhuwatsinustahäpiällisest/ <lsinm
wiyolllses corgottawat. heitäns ilman syytä.
2,1' HErra/ttiinätosin wihan,nijtä/ jotcasinun wi
hawat/ jaminä närkästyn heitä / jotcacarccnMs,
nua wastan. 12, Vh
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,l Täydestä todesta minä heitä wihan/ sentähden
l',!'at he minulle wiyolliset.
:, Tulti minua Jumala ja coetteleminun sydä-
«»eniliusa «ninua jaymärrä cuinga minä ajattelen.

la cadM josminä pahalla tiellä lienen/nijn
.

ftllta ininua ijancaickiselletielle.
140. Psalmi.

l. DaMn Psalmi edcllckweisattapa.
pelasta miima pahoista ihmisistä / war»

minuamääristä miehistä.
lotmpaha ajattelnvatHdämisäns/ jajocapäp

M sotaan hangidmvat. ,
Ht hiowatkicldäns ttijncuinkarme/ tMärmcnMcky on heidäll Nelens alla/ Sela.

) Warjeleminua HERra Jumalattomain käsi-
D/ warjele minuawääristächmisistä/ jotca ajatte» -
lewat lninun käymiseni cntista.
<! Corjatastttawatpaulat minun eteeni/ ja we-
mMwät lmoratwercöximinuneteeyi / jawinttt'
lewattien wieres unnua warten / Sela.
7 Mutta minä sanon HErralle: Sinä M minun

, lumalan/HErrn ymmärrä minunrucouxeni äni. <-

l HErra / HErra minun wätewä apun / sinä
»varjeletminun pääni sodanaicana.
!> HERra älä salli lunmlattomalle hänenhimo» '

,w'/ älä wahwista hänen paha tahwtws / etttihän'"'
chennyis/Sela.
>° Pahus/ jostawihollistnineuwopitäwat/ lan«
Mm heidän pääns päälle.
" Hän Warista heidänpäällens leimattm/ hänlyö heitä tulella alas sywähän Ulaahan/ ettei he M< '

Mns nouse.
n Pahansuunei pidä menestymän maan päällä/

iv häi'



häijy wäärä ihminen caycotetan ja cuklstttan
«; Sillä minä tiedän/ että HErra radslllfen«'.
sian / jaköyhän oikeudentoimitta.
»4 Wanhurscat kijttäwätlsiuunNimes/ ja wa.
Oat pyfywät sinun caswos edes.

,41: Psalmi.
Davidin Psalmi.

A7Erra/minä huudan sinua/riennä sinuas minun
Alpuoleen/ ota corwijs minun änen/ costannni
sinua rucoilen.
2 Kelwatcon minun rucouxen sinun edesäsmin»
cuinsawuuhri/ minun käteni ylsnnysnijncuinch

-~ touhri. , , -

.

5 HERmkätke minun suun/ jawarjele mmm
huuleni. .

4 Älä callista »ninun sydändäni lnihingän pahu.
teen / pitämän luinalatoindameno pahsimckm»
cansa/ ettenminästisnijstäjotcaheillekelpawat.
5 Wanhurstas lyötän minuaystäwällisest/jg lait»
tacanminua/ se teke minun aiwahywä / mjncuin
Balsam minun pääni päällä: Sillä minärucoile»
alati/ettei he minua wahiugoidzis.
6 Heidän opettajanssiisiuäkinkiwem/ nijnsijttt
cuullan minunopttuMlsuloiseri.
7 3)ieibän lmttn owat hajotetut hanmn helytt»
jijn/ nnncltinj,octt!naanrepisjacaiwais.
l? Sillä sinua HERra/HERra minun silmM
cabzowat/ minä uscallan sinuun/ älä minun s»e?
wani hyljä.
9 Warjele mumasijtäpaulasta/ jsngahe^asttit
Actni/ ja paholntetiäin ansasta.
«o Illmalattoznat langewat toinentoistns canft
emijn werctoib:ns mutta minä ainapääsen.

«41. PMM
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,42. Psalmi.

i.D<w<d!n oppi/ rncoilda/ cosca hän luotas oli.
HErrantygö minun änelläni/

ll<i/jarucoilen HErra «ninunhuudollani.
, MiM wuodcktan minun puheni hänen edesänst

hänellemmun hätäni.
Costa minunhengen on aydistuxes/nijn finä cor,

jlltiuinua/ he astttawatpaulat minuneteeni/tiellt"
„j jom minä waellan.
s Cadzcle oitialjekädelle ja / siellä ei yxikän
tthdo minuatuta/ en mmätaida paeta! ei tottele
ttnq n minun sieluani.
6 HErra sinua minähuudan/ia sanon: Sinäolet
mun toiwon jaminun osaneläwittenmaalla.
7 sta waari minunrucouxestani/sillä minua wai<
mtail sangen/pelastaminua waittollisistaniiSillz
lM,at minua wakewämmät.
« Wie minun sielunfangeudesta ulos/ kiittämän
ftmNtmes/ wanhurscatcocönduwat minun tt)<
glni/coscas minullehywästi teet.

14?. Psalmi.Davidin.Pjalmi.
AErracuuldeleminunrucouxen/anomisinsinun totuws tähden/ cuuldelemm sinun wanhurscaudes tähden.
: Ia älä tay duomiollepatwelias cansa/ sillä ei
A'itt eläwä elewaca sinun idesäs.z Sillä wihollinmunin? minun siell«ani / ja l»5
minun elämäniricki maahan asti/ hänpane minun

pimeyteen/ nijncuincuolletmailmasa.
3a znmun hengenon minusa atzdistcttu / minun

Wtnenon minusa cututtttu.
) Minä muistelen mdiMaiwja / minä puhun

caikista



Davidin
caitista sinun töistas, ja sanelen sinun täsi aloista,'
6 Minälewitäntätenl sinun puolees/ minunlun iano simm/ nijncuin (arkia maa/ Sela.
7 HErra culdele minua nopiast/ minun hengeiicaw / ala caswosminulda kätte / etten minäichdtncaltaisexitulis / jotca hautaan »nenewät.
8 Suo minna warahin cuul-a sinunSilla sinuun minätoiwon/ ilmöua lnululletici
ta lninä täyn: Sillä minäitäwöidzm sinua.
9 Pelasta »ninuaHEßra »ninun wihoilisistani!sinun tygös minä pakenen.
»o Opeta minua tetemän sinun suosios jältc»!
Sillä sinä olet minun Jumalan / sinun yywä hwges wickan »ninun tasaista tietä.
11 HErra wirgora minua siiiunNilnes tähden!
wie »ninun sielun hädästäulos sinun o ikeudes tähti
i; Ia teloita minun wiholliseni sinun hywiM
tähden / ja cadota caicki jotcanlinut»sieluani Oi»stawat: Sillä mmä olensinun palwelias.

»44. Psalmi.Danoin Psalmi.
olconHErra minun turwan / joca»ii»

sotiman/ ja minun sornieni
tappeleman.
2 Minun laupiuden jaminun linnan/minun m»
jelurcn jaminun»vapahtaja»/' »ninunkilpen/ johon
minä uscallan/joca lvinun lttllsiani alaniwaati.
; HErra/ mirä ihlninen on ettäs händä näin m<
jatiEliihnnsepoica/ettäs hänestä mj n otat waan»!
4 önsijttckinihminentyMnwcrta/ hanenaicani
cato «lijncuin wario.
5 HErra callista taiwas jaastu alas / rupe wO
nhi» että he suidzisit. '

<<AtM



HMM 17^
< Annalcimmyet iste jahajota heitä/ ambuast»
M mwlias ja cauhistuta heitä. .

7 tätes ylhäldä jakirwota minua / japela-
si» mmmsuurista weststä / jamuucalaisten lasten
Gia. .
z Joiden opetus on telwotoin / ja heidän työns

? luumla/mina weisan sinulle udcnwirrett/mina
stittn sinullekynunenenkielisellä Psaltarilla. ,

,° Sinä jocaCuningallewoiton annat/ jawapa-
lot Davidinsinun palwelias/ häijyin nlurhamitz»
Usta.
o Päästä »nyös minua japelasta minua muuca-
liistcll' lasten tädestä/joiden opetuson telwötoin/ ja
jeidän työns wäärät.
,: Että »neidän pojat caswaisit nuonldellans nijtt'
mnwesat/ jameidän tyttäret/ njjncuinTemplm
»unistetllt seinät/ jl>cuincorjathuoneet.

>! Meidän aittam olcon täynnä / jottarnnsatMnxetandaistt/ toinen toisens perästä/ ettämei-m lambam poikistt tuhannen / ja sata tuhatta/Aidan tylisäm.
,4 Että meidän härkäm olisit wahwat tytzhonl
Ayhtänwahingota/ eitä walitusta/ cli cannetta
iis ineidän catulllaln.

>5 Autuas on st tanssa jollenijntäy/waan autuas»se canssa/jonga HErra Jumalana on.
145. Psalmii.Davidin kijws.

ylistäustnua ininlin Jumalan/ sinä m-
jatijtän sinunNimes aina ta y -:

XlÄscst.'locapäiwäminäcunnioitansinua/ jajulm.m
Wn Nimcs aina jaijancaickisest. H Suun
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; Suuri on HErra jasangen cunnmllintt:,

«?« suurudens on sanomaton,.
4 lastenlapsetpitäsinun töitäs ylistämän/
nun woimastas puhuman. ,

5 Minäpuhun sinun cunmalisesta cauuiudtW
ja sinun ihmeistäs.

'

6 Ertä puhutaisin sinuy cunnialisista ttgosstaÄjz
että sinun herrauttas mainitaisin.
7 Että sinunsuuri hywydes ylistettäisin / ja sinun
wanhmsiandes kijtetäisin. /

3 , ArlnoMnen jalaupias on HErm/hidas wihM
jafaug«nhywä.

.

y SuloinenonHErra caikille/ja armahtacaW
inen tecojans.

,0 Kijttäkän sinua HErra caicki sinun tecos/ jz
sinun pyhäs kijttätän silttiä.
, i lulistacan sinun waldacnndas wnlnata/ ja
puhuran sinun woimastas.
«! Että sinun woimastulis ihmisten lapsille tiet'
täwaxi / sillunwaldacliudas suuri cuntnalliue»

1; Sinun waldacundas on ijancaickinen waldä»
cunda/ jasinun herraudespych iltnanloputa.
,4 HErratukecaickia caMnvaisia/ janosta uijc»

Aa. sullotulta.
55 Cajckciu siltnät wattioidzewat sinua/ja sinä an<
nat heille ruan ajallans.

.

, 6 Sinä awatkätes / jatäytät taicki cuii,
suosiollas.

, ,7 Wanhurscas on HERra caikisa hänen tci<
.' säns/ japyhä caikisa töissms.

, 8 läsnä on HERra caickia jotca handuruceile>
wat/mickmjetca rucoilewat.



Psalmi !7>-
,y Hbl tcke »titä lumalata p,lkäwaiset halasa» ,

M jacuule heidän parcuns/ jaautta heitä.
,c> HErra warjele caickia jotcahändä mcastawatt
uhilcussa caicki Jumalattomat.
1/Minun suuni pitä puhuman HErrankijtoxeni
jgcaicki liha cu.mioittacan hänen pyhä Nimene/
M ja i/ancaichisest.

,46. Psalmi.

DtaHErra minun sielun/ minäkiitänHEr-t»la/nijncaulvanculnini>zäelän/ juminunlu'
mlllllemtijtoxmweisan/ niincauwancuinminä -

olen.
: Äkätustaldaco päämiehijn / ihmiset he owal/

mitän autta.
! Mä ihmisen hengi pitä ercanewan / ja hänm
ltzty maari tullaMens / silloinewatcaickihänmMl>ituxe,ls hucas.
5 Autuas on se jonga apu Jacobin Jumala o«/
M toiwoHErras hänen Illnmlasans on.
i lecataiwan/ znaan/ meren/ ja caicki jotcanWM tehnyt on/ joca uscon pitä ijancaickiftst.
< oitcubensaatta niile cuinwätiwalda kä:
M/ wca isswaisetrawidze.
?Mira kirwo»a sangitut/ HERra walajftM'
>Mm nosta cukistetut/ HErra racasiaMsmita.

> HErrawarjelewierat ja orwoit/ holho lesteDMalattomain tien hajetta.
cuningas ijaucaickisest/ sinlmln.«sZwnillttanloppumata/ Halleluja.^

»47- Ps^



»47- Psalmi.AljtMtHErra/M meidän lumalMi,,hon callisasia/st kijtos on snlomen ia caMHErra ratenda lerusalenlin / ja coco haWi,
; Hän pamnda muretut Mäluct/ jasiwW
tiv«ns.
4HH« luke tähdet/ja cudzu heitä caickia nimeld^
5 Suuri on meidänHErmm/ ja MittamatoinK
nenwoimans/ jastontäMmätöin/ cuingoii
hallidze.
6 HERm ojenda radollisct / ja lumalattem«laahan paista.
7 Wnoroin weisatcat HErralle tijtos sanalla! j
weisatcat »tteidanHErmllcm candelella.
h loca taiwanpilwilläpcittä/ta anda sue»»,«

, päälle / jocaruohot Wuorilla caswatta.
y loca eläinden anda heidän nwcans/ jaC<!«
nen pojille/ jottahandärucoilewat.
,a Ei hän mcastss wätewitä hewoistta/
«ellekelpa iniehen säärilum^
~ HErralle telpa ne jotca händä peltäwät!
jotca hänen lailpillteens uscaldawat.,
i; Ylistä Jerusalem HERm/ tijtäZionft
lulnalams.
i; Sillähänwahwista sinun porttis salwat i

-siuna sinusa sinun lapses.
»4 Hän saattarauhan sinun ärijs/ jannvitz
nua parahilla nisuilla.
15 Hän lähettä puhens »naan päälle/hänensM
nopiasti juoxe.
»6 Hän anda lumen nijncuinwillan / hän H^Phärmän nijncuin tuhwau.

176 Davidin



7 heittärakensmjncuin palat/ cucahänen
Mnsedestcstä?z Hän sano/nptt st sula/ hän andatuulens puhal'

'.
'

«Häll illäoitta Jacobille hänen sanans/ jaI<
i«!K' hänen tapans jaoitelldens.
2 hän näinfehnyt ttllengäll pacanM/ eikä he
Manmoikcuttans/ HaUelnja:

' 148: Psalmn
Mätätte taiwat HErra / tijttakäthändä cori

! Kijttäkat händä caicki hänen Engelins/ tijttätät
W caickl hänen sotawatens.
! Kijttäeät händä auringo jaCuf,/tWtäthända
M kirckat tähdet.händä jocapaicas tetaiwasten tai^
l.it/ jawedctjotca taiwasteNpäällä owat.
heidän pitäHErrnuNime tijtlamän.- SM

nnnseluodnfitule. > ,
! H,in pitä ne aina ja jjancaickisest / hän asettaM ettei heidän toisin täymä /»pidä is.
>Kijttäkät HErra nmanpäällä >/ te walascglar
ttliicklsywyvet.

! Tuli/mkct/lumi i» sulnusja tulispää/jöica.hänen,
Wnstoimittawat. ' lcaiMCedrit. ,

> Wnöret ja caicki wckulat/ hedelmälliset puut ja
ftPcdot jacaicki eläilnet/madot?.asijwilli,sttltn:lt°
» Tc Cunmgat mäan päällä ;a caicki canssae/,
Wmehct ja caicki duonmritmaan pää'
>l Nuorucasetja neidzet/ wanlM nuorten ca
Wilä kytätttänHErranNilne: Silleainoabänk
«ens on cortia/jongakijtos mm cguwasliluttu/

177Pftfmri.'



14 lomhänemanAns sarwen corgotm/caicfi!
mu pyhäni kijttatat / Ifraelm lapset / caM,.
Mndä palwile/. Halleluja.

149. Psalmi.Halleluja.
HfvAsalcat HErrallcusi weisu/pyhäin stmc,

pitä händä kijttämän.
liracl häucn tttiäsäns/ Amiin l«l

ihastucon cuningastans
; Heidän pitä dantzs hänen nimcns kijtM
r-rumbuilla ja cane«!el,lla pica heidän soittaman.
4 SilläHEna racasta hänen canssans / hän«siwiälä ja radolliM jalostin
s Pyhät pitä iloidzcmanjaylistämän/ jafijM
htldän wuoteisans.
6 Heidän suuns pnä lumalata ylistämän / jac«
ltläiset miecal htidän täMns. '

,

7 Costaman pacanoille/ rangaiseman canssch.z Heidän cuninganans sitoman cahleisijn / jahdän laiombiaris raulacahleisijn.
3 Ia tekemän heille kmoilcmn oikcude/ ja tämät»
nia pitä caiklllehänen pyhillens oleman/HallclO.

,52. Psalmi.
Halleluja.

HErra hänen pyhäsäns/kijltäkäthili!!
wätewydens wahwudes.

2, Kijtlätäc händä hänen jalombalntecoins tW
tijttäkäthändä ylönpaldisen jaloudenstähden.
; Kijltäkäthändä Basunilla/ kijttätät händä Ps<
mrilla candcleilla.
4 Kiittäkät händä Trumbuilla jadantzilla / Wi
händä harpun kielillä ja huiluilla.
5 Kijttäkät händä kilisewilla culcuisilla / kijltä!
händä cumisewilla Cymbalalla.
6 Enicki joillahengi on/tijttäkänHErra/Hallelui

Psaltariu lopplf.

178 DaMinPsickarf.'
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Fesus Wprachjtt
Kirja.

tMW Ensimäiuen iucC
UWAicki wijsaus onHErralda lumalalda/ '
VMja pnsi) häilen tytölläns ijancaickifest.

M meresii/cuinga mondapisarata fateo/ja cum«
gommda umillnanpäiwä olenlan piti? Cuca ou

cmm lnitannut/cuingacortia tanvas/cuinga cuvg'

wniaa / jacuznga sywa lnerioleman piti?
; Ia cuca onlulnalalle opettanut/ lnitähänenMlläupiti,?
4 Silla hänenlvijsaudens on ellnen caickia.
11uir.alau/sen caickein corkcimman/ sanaonrvij»
sMn cäiwo?
<!,la ijancaickinen kasty/ olt hänen lckhtens.

7 Cuca taidais muutoin tietä / cuinga ihmisen
Muden ja toiultn pitä käsittämän?
l Vxioncaickeincorkein/ Csticki-
Mdias/ wakewä culpngas jasangen hirmuinen/
M istu istuilnellans / hallidzewa Jumala.
!> Hau on pyhän Hengens cauttä ilmoittanut hä->
«n/ hän on caicki cappalet enne»» tutkinln/ tietänyt

j«mitannut.
la on wuodattanut wijsaltdenmickein tecoins

/ ja caiten lihan päälle/ hänen arlnons perä?
st«i jaanda sen nijlle/, jotcahändäracastawat.

» HERmnpelco on cunnia jaylistys/ riemuja
lDmecruunu.

HErran pelco ilahutta si)dämen/jateke riemun
«ilmiMcMisest.

.
My «; Iw.



iFa lesus Syrachin
»'; locaHErrapelka/ hänellekäy hylvin iviMstsa hädäsä/;a hän saa lopulla siunauxen.
'4Racasta Jumalalaoncaickein
Ia joca hänen näke/ seracasta händä:
15 Sillahän nake/cuiuga suuria ihmeitä hän tek,
16 HErran pelco on wljsauden alcu/ jocaon,W
listcu sydändeupvhjas/ jaasu ainoastans waliuim
waimointykönä: Ia hän löytänainoastans wa»,
hurscasten jauscöllissen tykönä.
17 HErran pelco on«»itiä Jumalan palwelus.
,8 Jocachdämetwayele/ jatetehywäri/ jaam
ilon ja riemun.
, ? JocaHErra pelkä/ hänelle käy hywin/ jacofthän lohdutusta tarwidze/Nijn hänt»lle siunatun.
20 Peljätä Jumalalaon wijsaus/ joca tele w
kaxi/ja tuo myötans caicke hywyttä.-
21 Hän täyttä coco huonen lahjallans/ ja caiili
paicat tawaroillans.
21 HERranpelco on wijsatlden cruunu /ja a«l»
rickalle rauhan jatcrweyven. '
t; Taina wijsaus teke ihmiset oikein tojmellW
24 laiccahanesawahwastripputijnm/hän»
ta händä cunnialla.
2 5 SilläHErran pelco on wijsauden juuri:
2 6 Ia hänen oxans cucsista ijancaickisest.
27. HERran pelco otta,synnit pois:
28 Sillä se jocaon ilman pelgota/
malaile/jahäncniilpeydcns maahan cukista
29 Mutta siwjäodotta sitä aicai cuinhän
dutais.
; o Sillä waicka hänen asianson sorttu ajaxi/ ich
cuitetlginkilttäwät toimelliset hänen
3, Jumalansana on Jumalattomalle caulM



.Kirja. izi
Villä se onwijsaudm tawam / jocahänM

tättctty on.
;; MlNlll! poican/jpssinä tahdot wijsaxi tulla/injn
,fckäst»saimt/ jalun>.ala anda sinulle wijfauden.

Silla HErran pclco onoikia wijsaus/ ttlritus'/
usco jatarsilttystelpa Jumalalle.
Z) Cadzo/ ettei simln Jumalanpelcos oleulcocill»
laisus/,a äläpalwele hHlldäpetollisella sydämellä.

'

;/ Ia cadzo mitä sinä puhut / uscot ja aigoit / ja
HM idzes / ettes la,lgeis ja häpiään tulis.
;3 Ia HC-rra illnoitta stlMnpahlidts/ja maahan
ciitistasinun julflscst/ ihmisten nähden. Ettes ole
palwellutoitiaslulMlan ja sinun syvä»
,As on ollut petollinen»

4uca.
ss^Oican/ jossinä tahdot olla Jumalanpalwelial

wallnista sinuas tiusauxeeu.
i Pysy wahwanaiatärsi/ jaälä ole»wpia seura»
<mn/ jossuluasijtähaucutellan.
,; Pidä sinuas lulnalan tygö/ja älä poicke/ Ms
»mhwistuisit.
4 Kärsi caickiacuin sinun päälles tule/ zaoletär»
sllvainsn caitesa murhesa.
) Sillänijncninculdattllen cautta: Nijn mytzs
ne jotcaJumalalletelpawat/ murhentulen cauttct
coetellan.
<l luota idzes Huntalaan / nijn hän autta sinuasejennaties jatoiwo hänen päällens.
'7 Te joieaHErrapeltätte/luottacatidzen häneen:Silla ei hän puutu teildä.
l 3e jo«aHErra poltatte/ toiwocat häneldahy»

. lva/ nijn te löydätte armon jalohdutuxen.
M iij 9 Te
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~ Te jottaHERm pMtte/ odpttacat hänen
MONs:
10 I.' Mt poikttco / ettet te huckuis.
,i Cadzelcaiwanhoja/ cuca on coscan häM
tullut / jocaontoiwonmhänen pMtsns?
«! CucaoncoscanhylMy/ joca Jumalanptlgei
pnpysynyt? Eli cum on coscan haneldähyOltz
joca händä on rucoillut?
»; Sillä HEna on arznollinen ia laupias/ häii
finda synnit andcxi / jaauttahadasä.i 4 Woinijtä / jotcaJumalastaepäilewät / ja«
pysy wahwana : Woi sltä lumalatoinda/ j«<!
idzens sinne ja tänne käändä.
»5 Woiniitä epäuscoisimjettei heusco/ sentahl»!,
ei pidä heidän myös warielluxi tuleman.
,6 Woi nijtä jotca ei ole pysywaiset.
17 Cuinga heidäll silloin räy/ coscaHEßmon
heitä, edziwä. ,/
, 8 JotcaHErra pelkäwat / ne uscowat hänen st>
nans/ ja jotcahändäracastawat/ nepitämthä»
pell tastylls.
«3 JottaHErmpMwät/. mitähö
nelleoilotollinen/ ja jotta händä racastawat/ >u
pitäwät lain oikein.
20 JotcaHERrapMwät/ neojendawatM

'mens/ jculöyryttäwatidzens hänen eteens/ jast'
nowat?
21 Membdomme parämminlangetaHEßM
täsijn/ cuin ihmistentäsijn:'Sillä hänen KM«>
dens on nijn suuri / cum hänidzetin on.

Z. 4ucu.
MRckat lapset cuulcat minua teidän ID.

la elakät min / että teille h,Mn täw^
; SM
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. Sillä HErra tahto/cttä lapsetIsänscuMMtta-
Nt/ja mitäaitpkäste lapsille/ sitä hau tahto pidettä
localsäns cunnioitta hänen syndiäns ciluma°

KMllgsist:
)o,ca äitiäus cmmioitta / st coco idzellens hy»

,l'«ll, wwgran. "

/

<! loca IsmZcuqmoitta/Ma ilon lapsistanc -Ia
M hänrucoile/ nijnhan tule cuulduxi.
7 localsäns cunnioitta/ stsqacauwanelä: Ia
jmHErrantähden on cuuliaincn/ hän lohdutta
El,!ls.
z loca HErra peltä/ stcunnioM myös Isäns/ja
Mwcle wauhembitans/ japitä heitä Herranans.Euimwitalsäsjaäitias.työllä/ puhella jakar-
stnisellä:',
>° Että htidänsiunauxeus tulis sinuil päälles:
n Sillä Isän simmus ratenda lapsille huoneet^
Ma äitin kirous ne cukista.
,: Älä nallra IsäsHlldiä: Sillaei simin olesijtä
clmmata.
>; Culyuoitta Isä on sinun oma cunnias/jacadzsOn äitiä/on sinun oma häpiäs.

Racas lapsi ja
D saaca händä murhelljstxi uijncauwancuinhän
tl.!. ,
>5 Kärsi händä/ jos hän jaM
Ozo hända ylön / waickasinä olet jalombi.

Silla st hywä cuin wanhemmilletehdän/ ti
imäns unhoteta: Ia jos sinä olet ftndinen/ nijn
l>nulle cuitengm hywin tapahtu.
y Sinua pita tuscas mulstewman / ia finun
Mis pitä huckuman nijncuin jaa auringon
Wesa.

MM «BlotO



'8 loca Isäns hyljä / hän pitä häwäistämän jzz
fejoca äitins murhellistxi saatta / hän on tNMHErralda.
,o Nacas lapsi/pysy lMtlläsalannnaiscsa M).
sä/se on parembi cuin caiclÄjötg muitmäpMä.
2 o Jotasinä olet corkiambi / sitä cnämbi «oyryt»

nijn vnHEvra> sinulle ariniaö:
, 2 1 .Siltä HErraor.caickeincoßcin/jocattkcsw
, ria töitä nöyräin mu«a

22, Älä pyydä corkemba wircai jaälä ajattele >Mze sinun woimas:
2;, Mutta mitä Jumalaon sinulle tästenyt/ et»
siztä zouari.
24 SM eist hhödytä sinua/ jossinä sitä pyMl
jota ei siwln öle tastetty.
25 loca sinun wircaas e» sowi/ älasijtä tottck
Silläfilllm on euä tastetty/ cmns taid.at toi,r.itta.
2 6 Sencaltatnen mmion nwnda ptttäm)t/ ia hei>dän on heitä cutistannt.
27 Sillusejoca lnielellänsanda idzms waaralUi!
hän hucku sijnä:
28 Ia ylöii,annet:ntihmisen käy lopulla pahoin.
29 Pipläihminen teke idzellens paholl pc,
saatta yhden »nucheu toisen perän :

;o Silläcorja sydän'/ eitee mitälchywä/ jaei nch
can saata muma cun: paha.

4. iucu.
G""OjmMmn ihlninen oppi mielellans Il!«

sana/ jaft'jöca wijfäuttaracasta/ hän cu«h
dele nlielellans.

Nijnculuwefttulen famckutta / mm Myös!!»
dopyhkiHnnit.
z ? Aliinniälnen costaja on sen mmj tawai ja wit!
ftle hänen wahmgofta. » Ä'

184 lesus Symchil!



Kirja' 185
, Racas lapsi/älä köyhä hätayta/ jaäläolecowa >

ftwid;cwal!e. ~

i- Äläjsowaistacadzoyltzni jaaläteemurhelliscft
ttttvidzepa hänen waiwatsudesans.
, Mnrhellistajydändääläteeenämurhellisexi/ ja
S wijMtä l«h)a köyhäldä.
M cadjo wiheljäisenrucoufta ylön/ jaälä tään-'

nj casivos pois köyhän, puolesta.
i Kä käännä pois stlmiäs tarwidzewalda/ ettei
hän sinun tähtcs walitais.,
i Piliäsejoca hänen tehnyt on/ cuule hänen ru»
wuxens/ cosca hän murhellisella sydämellä sinuntähtes watitta.

7 Älä oleriMinen oikeuden edes/ japidäDuoma'
li cunnmsa.

8 Cuule toyhämielellas/' jaivasta händä suloiscst
ftsiwiäst, '

loilewäkiwaldatehdän/ nijngttta händä sildä/
jmhanalle tckewääryttä:la älä / cosca
<!l»!n pitä dliomidzenlan.
>° 9!t isättö,n,ille Isä/ja heidän äitillcns nijncuin
serhen isändä.
" Nijn sinä olet nijncuin caickein torkeimman
poica/ ja hän on sinua r,acastawa cnacuin sinunenm nilis.
,l Wijsausylöndälapsens/ jacorgottane/ jotta
händä cdziwät.
'3 loca händäracasta/seelämätäracasta: Ia jo»,
ca händä ahkerasi edzi/ hän on saapa smn-en ilon.
»4 loca hänes idzens wahwaua pitä/ hän on saa-

pa suuren cunnian: Ia mitä hän mcoi/ftn HErra
«nda menestyä.
A loca Jumalansana cunnioitta/ stteteoikian

Mv Imna- ,



,Z 6 lesusSyrachilt
lulnalan palweluxen -. Ia jocasitäracasta/ häM
lnnös HErra racasta.
,6 locawijsauttacuule/ hän taita muitakinh
uusia opetta/ ja jocapitä hänen puoldans'/ häli,A
asua lewos. >

17 Jocaon wilpit3in/se saahänen/ jahänen jH
ktlltulewaisens pitä »uenestylyäli.
18 Ia joshän ensinidzens toisin täyttä händäw
stan;
iy Ia teke hänelle waiwan ja ahdistuxen/ jacoet,
tele händä widzallaus/ jatutti curituxßans/sijhw
asticuinhän löytä hänen wilpittömäxi.
22 Nijn hän tule jällens hänen tygöns/oitiM
tiM:
21 lailahuttahändä / ja ilmoitta hänelle salw
sudeus.,'
-.: Mnttajoshäneslsytänwilpi/ nijnhänhylji
hänen ja hänen täyty huckua.
2 Racas tapsi sta ajasta lvaari/jawältä wääm
asioita,.
24 2Aä häpe tunnusta henges edestä sitä cuin 4
kein on.
25 'Silläihminen taita mjn häwetä/ ettähänAcansa ftndia teke: Ia ihminentaita myös niji» hg<
wetä/ että hänen sijtaarmo jacunniaon.
26 Ätä annayhdengän siimas tehoitta wahingoen!
Mpeljättä sinuas cadotuxeen.
»7 Mutta tunnustarohtiast/ se cuin oikein on/ «>

sca sinun Canssa auttaman pitä:
28 Sillätunnustuxen mutta totuus ja oiteus il»
»nei lule.
;o Älähäpetunnuftaisas / jossinä rickonut. K
ja,äiä sotzj wina wastan.

z» Ali»
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;, M tyhmä palwele hänen cadzo
jalouttans.

'l M».tta ivasta totuden Molest cuolenian asti/'
uijn HErra Jumala0,l sotlwa sinunedestäs.
;z Äläolewjncuinne jotta paljon lupawat / ja
luitengin ei saa mitän aicoin.

Älä ole iejoni sinun huonesas/ jajulmaperhet-
Mwastan. -

.

;f Ei sinun tätes pidä Äeman aina awoi olta<
«n/ ja piwottu andaman.

e, s. iucu.
ClvUuota idzesrickautees: Iaälä ajattele: Mi-Anulla ou tyllä.

l Äiu seura oum ylpeyttäsi waickasjotatintaidat
mttansaatta: Ia alatee mitäs tahdot.
; Älä ajatteleidzelläs:Cuca senmiuuldalieldä:
SM HErrase vlinlHmen costaja/ on stn costawa.
Älä ajattele: Is minäolen euncnginftndiä teh-

nyt /Za eiminulle mitän paha tapahtunut: Sillä
HKrra ontosinkärfiwäilten / mutta ei hän pidä si'
nm rangaisemata.s Älä ole surutöin / jossinunsiindis on wielHran-
Mtngtm jatahdot ainasentähdenftndiä tehdä,
l?N ajattele: Jumala on ylön laupias/ eihän
«ngaise lninua/ minä teen synMmjupaljocum
ninä tahdon.

? Hän Mitä nijnpian olla wihainen cuin armol'
inengin / jahänen wihans ei lacka lumalatto»
Oa. /^

! Sentähden älä wijwyttele sinuas käända,näst
HErranwgö/ja älä lyckä yhdestäpäimistä toiseen:

> Sillä hänen wihanstule nopiast/ jacosta sinulle
Mdotta sinun. .o Ala



lesusSyrachin188

MluotasinuaswäMäncaluhun: Siliät
auta suma/ cosca tiusauxet tulenxlt.
, i Hla anna sinuas ymbarins wiciella caicki,«
sildatuulilda/ älä myös jocaista tietä seuran,
cuin huitendelewaiset sydänlettetewat.

Mutta olewahwa sanoisas / japysy vhdtsip
Hesa.
,; Ole walmis tuuleman ja wastalnan mitä,
tein oy/ ja älä hoputa.
14 Jos sinä asian ymmärrät/ nijllneuwo WNläistas: Joset / nijn ole aneti-
-15 Silläpuhe saatta cunnian/japuhe »nyös saa!hapian: Ia omatieliihmisttt langetta.
16 Mä ole panettelia/älä myös wäijykielelläs.

»7 WarasonhäpMineni mutta panetteliaoup
jo,pahunbi.
«8 ?Aämitänpidä halpana/ jocoseöliswD

. palzo.
, Älä olesencaltainen / ettäs ysiäwäs päälleni

-- hastunlvilla panetteliattulewatwynlein dapiäi
« 6. iucu.

sMäidMylönwijsasnapidä joca miestä mi!
oleman:
z Ettei sinun lähtes surcastu/ )a sinun hedeln
turmella/ettäs wijlneintulet nijncuin cuiwq pu
4 Silläsencaltainenntyrtyllnlen ihminen w«l
goitta idzens / jatulewihamiestcn pilcaxi.
5 Mutta se jocacaicki asiatparhain toimitta /!saa idzellens mondaystäwätä: Ia se joca asian!
hain päin puhu / hänestä muut jäljenshywin
wat.
6 Pidä idzes jocamiehencansa ystswälliststi»
ta usco tustin yri tuhannesta.
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, usto yhtäkän ystäwätä / jollesole händä coi<
ellnt hadäfä.

! Sillä »noilda on ystäwätä nijucamvancuinhei'
äilsijtä hywäon/ mutta ei he pysywahivanahä-'

, Moni on ystawa/ja tule pian wihamieheri/ja jos
jilnliedäis umrhan sinun cansas/ kyllähansansis,
° Murtawatywatmyöspöytäystäwät/ Man
tzös pysy hädäsa.
i> Costa sinun täy hywin) nijnhän on sinnn n«m-
jmis/ jacläsinlul huonesas/ nyncuin hän siellä cp-
Miesolis.
ii Mutta jossinunkäy pahoin / nijn hänon sinua
Mstan / ja ei händä myöscustan löytä.
,; Ewita sinus wihamiehjstäs ja carmslnuasy'
l»>vildäs7Vscsllinen ystäwä on wahwa turwa / jotta st
»/ häiieliä on suuri tawara.
i) Vscollillen ystäwä ei taita maxetta paljolla ca^
M jarahalla.
i< Vscollinen ystäwä on elämän turwa:loca lu<Nlatapettää hän saasencaltaisen ystäwan.
>/ locallnnalata peltä / hänellä on menestys
Oväincansa / ja nijncuinhän idze vn/ nijll on

hänen ystäwäns.
>l Racas lapsi/ anna opetta sinulles wijsautta
wrudesta / nijn sinusta tulewijsas mies.
!!> Slwstuhäneen/ nijncuin kyndäjä elikylwaja/
ft.odota hänen hywjähedelmiräns.
!y Wähäaicapitä sinun hänen tähtens työtä ja

lärsiiuan / mutta juuriPian saat sinä im:»-yänen heldellnitäns.
» Carwasonhan, niM/ jotca ei olthHndä coe



tellet/ ja idzewaldainen ei pyft hänen tylM
21 Sillä so, on hänelle cowa coetustiwi/ ja hheittä sen pian poit tytöäns.
2z Momterscaidzenswijsaudest/ mutta wätzsijtätictä.
24 Racas lapsi cuule nuunuoppiani/ jaälä cal
Wn «nin!l<l neuwöni.

, 2 5 An»m jalcashänen cahleisins / jacaulashän
ikens ala.
26 Callistaolcasjacannahändä/ jaälä ole W
sitcitäils wastan.

'27 Pidä sinuas hänen tygtzns caikest si)dämest /

pysy taitellawoimalla hänen teilläns.
28 KiO hälldäjaedzihändä/ janijn sinä lochhänen: Iacoscas hänensaanut olet/ nijnäläpo,

- händä pois tytös:
2 y Sillä jinä olet lopulla saapa lohdntuM hm
stä / ja sinun murhes oniloxi täändywä.
;c» Hänen cahlens pitäslenian simille wahwa t«
wa / jahänen itens caunispncu.
z 1 Hänellä on Mainen Crnunu jaPurpttram
Hljppa.

~
.

.

32 Senpugun pm sinun pukeman ylles l Mse
caunin Cruununpita sinun paahäspaneznan.
;; Racas lapsi/ jos sinä tottelet/ nijn sinä tul,
wijsaxi: Ia jossinä panet sydämees/ nijn sinä tu«
toiniettisexi.
34 Jossinä mielelläs cuulet/nijns saat hänen-I
jossinä corwas callistat nijnstulet wijsaxi.
35 Olenmlelläswanhain tykönä/ ja cusawW
«nies on / nijn ole hänen seurasans.
46 Cuule miclelläs Jumalansana / jaota m<u
wijsauden samnlascuW.

37 CB

190 lesus Si)Mä!i
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' Cusus näet toimellisen miehen / nijn riennä
Ms hänen tygtzns/ jakäy jocapaicasulosjafi«
il!c häntu cansans.z Tuck» aina Jumalankästyjä/ jamuista hänc,n
„>ans - Se teke sinun chdänus täydemseri/ja auda
mille wijsauden jotas anot.
i 7. iucu.

tee paha/ nijn ei myös sinulle paha tapahdu.'
Wältä wagryttä/ nijn eisinulle wahingom

mhdn.
Älä kylwä wäarnden peldo / njjn et sinä sijtZ

lihzcin.n: lertaisest jällens nijtä.
Älä tunge sinuas mihihgän wircau Zu«na!an
lt«i jaälä pyydä Cuningalda walda.
A Jumalan edes oleolewanans ylön hywä fij-

m,- Cuningan nähden oleolewnnaltslk wijsas siihen.
Älä pWdä Duomann wirca: Sillä sinä taidatiwounallas tehdä oitiaxi/min wääräW. TaitaAhtm/ ettäspelkät cortiM/ M annat oikeudentzillllä poljetta.
Mcapinoidze caupungis/ älälnyösrchulchmi
Wsa canssasa.Aci cahtalamen siiy tule sinun päälles:
Wän pääse rangaisemam.
M myösajattele: Jumala otta stntahden mi<

>» uhrini otollisexi: Ia cssm minä uhmnlu-"Meylle caickein korkeimmalle/ nijn hän ottalttolltsexi.
rucoilet, nijnälä epäile/ ala mybsole

almua andaman.
Aä häwäise murhellista: Sillä yxionjoca tai'M/aylet^.



ii Äläwalhettaajattele ystäwätäs eli wches^
stan-
i Älä totutcksinuas walhescn: Sillä st on»,
hingcllinentapa..
14 Älä ole suupaltti wanhuiy cuulden.
15 Iacoscas rucöilet/ nijn äläpalj? puhu.
»6 Jos sinä työläst elatuxes saat peldos zvilji
misest/ nijn älä sitä panepahaxcs: SMlmm
on sen nijn säätänyt.
17 Älä luotasinuas sijhen/ cttästjouckoonsW
jonga cansa sinä Mha teet:

.

18 Mutta muista etteiraligaistus ole caucM>,

nllsta.
i? SentähdennöM)tHidzes si)dämest: Silläl,
ja mato on costo lumalauotniile.
2a Älä hyljäystäwätäs calun tähden/ja simm
scollista weljes parhan cullan tähden.
21 Äläeroitasinuastoimelliscstajahywästäu»
»nosta: Sillähän ön callimbiclllda.
2! Mollista orja jahywan tähteistä tnbn M
älä pidä pahoin. >^

2 Racafta hyipä orja /' ja joshän wapaxi tt!
tatta / nijnälä estähändä.
24 Jossinulla on carja/ niin holho heitä/ ja joi!
owat fiuulle tarpelliset / nijnpidä heitä.
25 Jossinullä on lapsia/ nijn curitaheitä/ ja>«
tistaheidäncaulclnsnuorudest».
2 6 Jossinulla on tyttäritä/ nijnholho heidänn
«liftaus / jaälä salli heille idzewallaisutta.
27 Näitätyttäres/ nijns olet suurentyön tch
ja anna händätoimelliselle miehelle.
2 8 Jossinulla on waimo/ jocasinua mcastai«
äläanna sinuas hänestä Mäpois / jaälä uD

.Hansuopa.
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CunilioitaIsäs taitestMamest / ja älä un»
talcuingarastas sinä olet ollutäitilles.
YMista että sinäölet heistä syndyliht / jamitä
Hmidathnlle fijtätthtä/cuin he sinulle tchnet
»at. ~/,',

Peltä HErra caikesta si)dämestäs/jaculinloitct
i,t!i Pappina
Rajasta händäöaitestawöimastas joca sinutt

>nyt on/ jaala hylja hänen palwcliatans.
iyhykälstst.

jPtlkäHErraja cunnioita Pappia/ ja
Me hcidäli ojailv/nijncuinsinulle tästetty on.
s Ejlloisisiu za synbilchrista/ja ylönnysUhrista/jch
lPstajotcauhrixipi)hitctän/)acail'ista Moisista.
) Ojenna töyyallekätes/ ettäsruusastisiunatuxi
ilisit.i Ia sinun hywa työs tekis sinun otollisericaic-
welawälu lylnisienedes. Ia osota myös yywat
jos cuollmtten päälle.
/<tohdma ittewaisia/ ja Murhedimurhettlwai«
m cansa.z Älä wasi) sairaita tutcamast: Sillä semähdennämcastctan.
a 3Nitä sinä itänäns teet/, nijn ajattele loppua/
>nljn et sinä coscan syndia tee.
e s. iucU.
Märijtele woimallisencanD ettes lange hänezl
Älä rijtele rickan cansa / ettei HM tule simille.
.Sillä moni andct idzens lahjojarahallaila lah<lttäälihäwätcuningastengmftdämet.

N 4 M
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Älärijtele rijtaisen cansa, cttes candaispuito

häncn walkiallens..
5 ?llätecleickiä taitamattoman cansa/ etteiMhäwäisis sinun sucuas.
6 Älä sen syMä soinm/jocahänens paranda:M.
ta muista että me caicki wiclännt oleyllna wiallift
7 ÄlHcadzowanhuttaylön: SillälNeaiwoiuM

wauhaxi tnlla.
8 Mä iloidze wihollists cuolemast / waan muWettä lneidän pitä myös caickem cuolen:an.
9 ?Aä cadzo ylön mitä wijsatpuhuwat/ MM
aseta sinuas heidän sananlascuns jälken:
i o Silläsinä taidat heNdä jotainoppia/ jacuiiWsinun ihnnsten stas olelnan pitä.
, i Älä ajattele että sinä olettaitawambiwanhojk
Sillä heowat myös oppenetheidän isistäns:
i! Ia silM taidat heistä oppia/ cuingasizmnW
wastalnan/ cosca tarwitan.
,; Älä wirita Jumalattoman walliata / M
»nytzs sijnä poldemis.'
,4 ÄläharsiMle pilckajata ettei hän sinun siw
,jas taändäis.
15 Älä laina sinua / mutta jos

. sinä lainat hiille / niin pidä se cadotettuna.
16 Älä taca ylön woimas/ jos sinä sen teet/mj»
ajattele maxawas.
, 7 Älä rijtele Duomarita wastan:S,illä hän sane
duouuon nijncuin hän tahto.
,8 Älä waellaylön annetun cansa/ ettei hän stato
sinlta wahingoon.
,9 Silla hän tete mitähän tahto/ fa hänenhullu«
dens tehden pitä sinun wahingotakärsimän.
20 Älärijtele wilMsen cmu.a älä myös mene l>

dolli



Kirja.'
ckyxi!'.äuc? hänen canftns: Silla hän wuodattct
mm/ ja,ei hän sitämmän pidä: Coscaeimyös

c apua / nijn tappa hän sinun.
~ Mpidä hullun cansit neuwo: Slllä ci hän pa<
itftäsydäineens. /

,l Älä tee wicmnnähden/ mitäs salatatahdoisitz
villä ct sinä tiedä lllitä si,ta stiim.
l, sydändäs ilmoita/ taita ta-<

/ että sinua pahointijtttän.
.

3. jucu.
W kijwoittele sinun hywä einändätäs: SillsHstncaltamcn tijwaus ei saam nnmu hywä.
~M annq waimol, sinun paälles walda / ettei
m tule silNln Herraxes.z Mua porto/ ettes tulo hauen paulaans.
M harjoita sinmis laulajan tygö / etteihänAD sinuaA cadzelc pijcoja / ettes heihin

! Mryhdy porttoihin / Mesomastaspääsis.
? Aa curNstcle sinne jatänne caupungis / jnälä
M joca louckasen.Käanilä poiscaswos caunista waimosta / jaälä
G lnuiden waimoin cauneutta.
VNcaunit wailnotowat nwnda hulluxi tchnetl.
° Ia paha himo My nljucuin tuli.
> Ala istu toisen miehen emännän wksuä:
l M myös hala händä.
! Älä pidä puo hänen cansans / ettei simtn syA
stziostuis haneell/ja ettei sinun mieles willitä.
Aä cadzo wanha ystswatä ylön: SM et sinä«cuingas paljo sijtä woitat.

>' Vsi ystäwä on nijncuin usiwijna / ammhänen"lnhtta / nijn hän sinun maiftg.
3Ni «6 M
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,6 Älä tottele lumalatoinda hänen suuresa a
«iasans: Sillä et sinä tiedä hänen onnens loppua.
17 Älä mielisty Jumalattomain aiwoituxijll-Sil,
la ei he tule coscan hywä,ri/ ei hetivettingän asti.
13 Wältä sitä jollaon woima tappai nijn ei smun
tarwita peltämän/ että hän sinuntappa.
'? lossinuntäytyolla hänen cansans/ nijnD
louckasinuas/ etteihän ottais sinun hengcs i cWwähimmän sitä ajattelet
2o Tiedä / ettäs waellatpaulainkestellä/ jacht
ylyällä cortiain tutcainden päällä.
!i Opi caikclla wireydellä tundeman lähimnH
stäs: la,ossinäneuwota«vidzet/ nijn edzi sti
Wijsailda ihmisildä.
2 T Iakysele toimellisilda / jatoinnta caickj aD

. lulualan sanan jälten. ,
Ole hywänlaisten ihmisten sGmsa / ja olei'

lo Mutta cuitengin Jumalan pelgosa.
i<.>. iucu.

tekiänskijttä / jawimellista päämiestä hl
työnsi

' 2-5 Seon cosca jon
pvytä paljonpuhua.-Ia se jocanopsa on puhmi»
hän tule hapiaan.
1 Toilneilincn t/aldia on yxiwaramen/ jacusa mj
sasesiwalda on/stella (aickl sowcliast toimiteta».
2 NnMul haldla on / nijn owat myöshänmtt
stylanenA
? Mjncmnraadimichet owat / nijn owat m>
raupungin asuwaisct. Taitgll:atoin cuningasn
niele «mu!' jacar.ssan / »nuttu cosca päämiehet
wattoii' ?lllzet/ Elloin cailpungion hywin.
4 Hali! swirca maan päättöön Jumalan tä!

!
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si< joca hänelletoissuans andakelivollisen haldian.
5 Joshaldm lnenestyi st on Inmalankädestä/ hän
«ndä myös hänelle jalonCantzlerin.
<! M ylönpaldistst caickiatyhmyttä costa/ jaälä
Mda wihas sanunutta/ cosca sinun pitH rangai»
Man.
7 Jumala jaihmisttwihawatylpeitä/ sM hete-
tewat iväärin molembita wastan.
8 Wäkiwallan/wääryden jaahneudentähden sijr«

hallitus canssasta canssaan.
p Mitäs coreiietsinä waiwainentuhca jamulda:
»o Joca et cuitengan mjtän mulltaole cuiniltia
loca elaisäs.
~ lawaickaiNrit cauwan heitäns sijtä wai^
AWNt:
u Nijn st cnitenginsijhen loppu: Tänäpän m-
ningas / huoznena cuollut.
>; Ia costa ch,uinen on cuollut/nijn hänensijöwät
madot ja wucar.

Sytä tule caicki ylpeys: Costa ihminen luopu
ja hänen sydämenstäändy pois hänenliiejastans.

»5 Plpeys yllyttä caickijn siMneihin l jottahän Mse monda cauhistusta saatta.
<6 ScntähdenonM-rraandanutaina ylpeyden
tulla on sen wijmeiseldä c»ltistanut.v Jumalaon ylpiät päämiehet jstmmelda cuki"stllnur/ ja corgottanut nöyrät.
>l luumlaon hätvlttällyt tyhmäinpacanain juu-
m/ ja on sijhen staanistuttamlt nöyrät.
'y Jumalaon pacanaiu maan ylisqlaisin tään»
Myt/, ja peräti hmvittänyt.
l° on andnnut heidän cuiwettm jahäwitä/

Niij ja



ja on vchkinnt pois heidän nimens nmanpäU
2» EM ihlnycr ja,julmat/ ei se chluon, I;'.«Mlalda.'
2! MuttatocapMJumalitta/ hän pysy cuM,
alla-vah,wana. -

2; Mma,oca Iltmalankästyn ricko /se tule hj.
pi'iu.
24 lotca luiualata pelkawät/ ne pitawät lHdianscmmias/ hän heitä.
2 5 Ei nxiränricac-eitä t'Ki'hä / ei suuri eikäpieni!
pidä nluustä terscaman cuin siM että hän pelti
lulnalata.
26 Ei se telpa mitän että ihminen toilmllHköyhä ylöncädzp: lalumalätomda ricasta cw
nioitta.
27 Päämiehet/ Herra jahaldiat owat sumes
cunnms/ lnutta ei he ole nijn suuret cuin st jocalu>
lnalam peM.
28 'Wiisastä palwelmta tcuM Herran palwM
ja to lluellinenHerra ei nurise siM.
29 Alättewirasasomanpääsperän/ äläyW
tosca sinua rarwitan.
gc> Sc onparembi että ihminen otta waarin asco>
reistans/ joilta hän jdzeusautta: Cuin st ettäW
paljon aicoi /

z 1 Poican / olerohtia wastointäyuujss / jaluon
idzes wircaas:
,! Sillä se joca epäile wirastans / cuca tahtthändäcnM: Ia cuca tahw händä cunnias pit»!
Joca oman wircans häwäise.
35 Köyhäciumioiretanwizsaudenstähden/ jan
tas.tMarans tähden.Z 4 Mutta jos wnsaus yn Bstettäwä töyhD

tunW



linngapayo enännninrickasa? Ia mitärickan pa«
hm sopi /se köyhän paljo Memmin.
> HalwannllHcn wijsaus faatta häncll cunniaan/
ja lsb.lttg hänen päämiesten siwuun.
l Eisilmnpidä ketän khttälnan jaloudcnstähden/
M ketän cadzolnanylKnhuo>:Gdeustc'bden:
; Sillämeuiäinenon piemlindu,/ la anoa cuiren^
gin caickein »nakeimman hcd.'llnän.

/lläcoreilewaatcttes tähden/ jaälä ole pipiäsi»
mcunniastls: Sillä HGrra on töisansihmelli- '
M/ jaeikengän tiedä / mM häntehdä tahto.
5 Monen cunnigan jatyrannin täyty istua maa<,
haili jacrunnn on pandu sen päähän/ jotaciajatel»
la mittu.
i Monda sunrta Herra on langennut / ja jalot
Mningat owat muiden täsijn joutunet.

7 M ketän duomidze ennen cuins asian tiedät/
tutki ensin )a rar.gaise sijtte.z ?<lä dusmidze ttmen cuins asian tuullut olet/
Mg canssan puhua.
!> Älä secoim idzes toisen lniehen asioihin / ja N
istu wäaras duomios.

n. iucu.
äläanna idzes moneen asiaan: Sillä

silläotat moninaista etees/ nijn et sinä sijtä
Mjon woita. Jos sinä wiclä cowin pyydät, sitä/nijn et sinä cuitengall saa : Ia waicka cnhunga

!inä sinuskäännät/ nijn et sinä sieldä cuiteugan
Mse.
" Moni pyrki ja pyytä rickautta / lnuttaei hän
«uutasaa/ sillä idzens-.
>! Mummoni taas hilMnsolestele/- jocaaim
Mrwidzewainen/ jacn nlyös heicko jaköyhä.

N mj i;Hän«



»z Händäcadzo Jumala armollistst / jaautzhilndäwjhcljäisydest< ja saatta hänen cunmalMnijn eua lnonl händä ihmettele,
»4 Caicki tule lumalatdä/ onni jOonnettomujl
flämäjacuolema/ köyyys ja rickaus.
15 Hywille andalunlala pysi,wäisetrickaudtt.
»6 Ia mitä hän auoi / ichn se aina meuestli.
! 7 Moni on saim ja säästä- / jatule sen cautzsickari:
l 8 smlle kyllä idzellens cocowans / ja sano-
»9 Vyt nnnä tahdon elä hywin/ si)ödä ja juM
mimm tawarastalu.

.20 Ia ei häntiedä/että hetki on tullut/ jonahäW
Pitä caicki lnuille jättälnan/ja cuoleman.
?' Pysi) Jumalan sams/ jaharjoita idzes siß
ja pysi) wirasas.

M tottele, M
tawät/ turwa sinä Jumalaan/ ia pysnwirasas:
2; lailtaHErm nnda huotiastiköyhänricastN
24 lunmlasiuna hnwain tawaran / jäcofca «in
tule / nijn he äkist costuwat.
25 Älä sano: Mitä se auttg minua/jamitä,mm

, stjm on?
26 Älä sano: Minulla on kyllä/cuinga mimA
taita jotakin puurna ?

27 Costa sinullenzyödenkän/ nij n ajattele / ettäst
nnlle taita mvss pahoin käydä.
2 3 Ia costa sinulle pahoin täy / nijn ajattele / m
sinulle taita Utyos hywinkäydä-SillaHErrataiu
lpcssidulle cssta cuoleims nyncuin ansaittu on.
29 PahahMteke/ että lhminencaikenilonsw
hotta/ ja cosca ihminen clple nijn hän saa tick
cuinga häa 01l flänyt.

;c> Stl!
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z, Sentähden ei sinun pidä tetän ennen lopplta
Mämän: Millinen hänon ollut/ selöytänhäneu

rykönä.
12. 4ucu.

Elä jocamiestä ota huoneses : Sillä mailma on
Mäftnans wieckautta ja petosta.
,1 Petollinen sydän on nijncuin haucuttelia lin»
iusatimes/ ja wanioidzesttacuinga häntaidaissmm otta tijnni.
;; Sillä sehywä cuinhän näte/ sen hän MM
ssthcmnmxi/ järsitä cuin caickein paras on/ hänmiullän laitta,

tule suuri tuli/ ja Jumalaloin ei
li>M emlen cuin hän werta wuodatta.
;5 WältH sencaltaista pahanjnonista/ ei ole heillä
hmä si)dä>nes/ ettei hesaata sinulleUM hapiätä.
;6 Jos sinä otat muucalaisell sinun tygos / nijn
hänteke sinun ranhattomaxi/ ja carcotta sinun o»
imifudesias pois.
> losgnätahdothywätehdä/ »njncadzotenelles
lltti ja sinä saat tijtoxcn.

Tee hywä hywälle / joca sinulle runsast inaxe-
ft»äl!ens/ joseihäneldä/ nijncuitengin totisesiUrralda.
M liitä/ ei pidä hywinkäymän.
4 Anna Jumaliselle / ja älä lumalatoinda ar«
«ahda.

) Tee hywä waiwaiselle/ mutta älä Jumalatto-malle anna lnitän.
i Pidä idzeleiväs/ja älä anna hänelle/ettei hän sij«
ti wihastn ja talla sinua alans -. Hänteke sinulle«»in paljon paha/ cuin sinätin olet hänelle hnwä
Gw)t. Rv ' 7SM



7 Silläcaickeinwrkeinwihalu!nalatoinda/ j,
tahto hänen rangaista.
8 Costa muutamille hywjntay / nijn ei hetaida,),stäwätä oii ein tuta: Muttacosca pahointHy/ nij»
ei wihansuopataida idzens salata.
9 Silläcosca hywintäy / nijn wihansuopa cadelti
sitä: Mutta jos,pahoin täy/ nijn ystawät »Hzsilltttuwat.
«o Mawihamiestasikänansusco: Sillä mjncim
rauta taita jällensruostua / nijueihä,» myöslM
pahndestans.
~ Joshau wielä culnarta jalyykista / nijncatz
cititengin japidä waaris. Jos sinä hänenkircasm
nijncuin speilut/nijnhän cuitenginruostu jällens.
i l 2Aä ota hända sinuntygös / ettei hän sinua aj.»

Z>ois/ jaastu sialles. 2'lla hända wicrcs istuta/ ettci
hänrupe sinun istmndaspyytämän/ jasinä muistol
lvijmem minun sanani ja cadut.
.i; Nijncuincosca mato pane rupiata/ ei lMkengän armahda. Nijncuin myös cosca jocu p
toincansa seura pitä/ janijldärewitän: Juuri ch
myös sille käy/ jocasuostulumalattomahan/ jo
tahra idzens hauen syndijns.
»4 Kyllä hän hetken pysi) sinuntykönäs/ multaa
sinä contbastllt / nijn ei hän odota sinua.
»5 Wihamies anda hywiä sanoja/jawatitta simlo!
jaon olewanans sinun ystäwäs/taita myös itkeä:
»6 MIM fhdämesäns ajattele hän sinun hautM»
langetta/ ja joshän saa tilan/nijn eihän taida tulli
rawituxi sinun werestäs.
K 7 Jos jocu tahto wahmgoitta sinua/ nijnonhä»
enstttzaiuen. - >
»8 Hänontchtowanans autta sinua/ jacuitengi»

z«2 IcsusSyrachin
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Dm salaisesi lyckä maahan: Hän wäanda M°täus ia naura salaisesi / pitittä sinua ja sumans«ininollele.

i). iucu.
HOcaterwaanrupe/ hän saastutta idzcns / ja
Njoca auda idzens ylpiätnsturaan>häll oppiyl<
M'i.
: Älä anna idziäswoimMsen janckan seuraan:Dilläsiiloi» sinä otatrastan cuorman päättes.
; Mitäonsannastm wastipadan tykönä? Sillä
jwhe louckawat toinentoistans/ nijnhänrickandu.

4 NicastckewääryttäiaöyMsitä/ muttatöyhän
Mykärsiä/ japäällisextljttä.
)Nij,mutwan cuinhänen on sinusta hywä / mjn
M tahto sinua / ,num cosca et sinä enämbi woi/
l!!)!! häll hyljä sINUN. » '

<l Nijncauwancuinsinulla on jotakin/ nijn hän«tidze sinun cansas: Mutta jossinä häwiät/nijn
ei hM sitä tottele.
7 Costa hän sinua,tarwidze / mjn hän taitakyllä »

Wrella sinua janaura sinulle/ lupa sinulle pal'
!k«/ anda hywiä sanoja/ja sano: Tarwidzctcosniitän?
«In cudzu sinun petollisesi Mämest wieraxens/chtstielicolmasti/ nijncauwancuin hän saa si«momassinuldapois.

> Mlttta wijlneisetdä häwäise hän sinun."lajoshännätesimmhätäs/ nijn hän laste si^A menemän ja wäändcle päätäns.
<l Ota sentähdcnwaari/ ettei sinun yxitertaisudes
M<lnua / jasaatta sinunwahingon.n Jos woimnllinen tahto wetäfinuatygöns/nijn
M / hän wttä sitä Mmmin.

«iAlä



i; M tunge sinuas hänentygons / ettes ajttch
pois: Älä>uyössinuasyloncauwassijrrä/ cM
nua tarpen aicana nautita jääväisin.
14 Älä tiellä/jos hän sinun»otatin käste: Mch
ala luotaidziäshäneen/waickahänonystäwMM
sinun cansas:
15 Sillähancoettelesinua/ ja tutti sinua sMsella tayttäluiselläns.
,6 Cosca hän sinulle wihastu/pstälvällistH puhetta:
17 Eitä tee, leickiarangaistuMa ia fangiuxella.
i-8 Om scmahden waari/ ja cadzo hywin ettes,
Siila sinä elät suuresa waarasa.
1y locainen eläin racasta wertaistans:
20 Nijn myös jocamen ihminen plta wertaifcnj
tygs pitämän.
21 Seon juuriniin/ cuin sust menis la>nmast«
jouckoon/ cosca lumalätointule hywäulfeilraan,
22, NiMuinHyenaandaidzens coiran stm»
Nijn tete ricas töyhan cansa.
2,; Nijncum iejcn syö williaasinmedzäs: 3H
myös rickar syowät töyhiä.
24 NiMum yipiä suuttu halpaan: Nij.l >B
ricas suuttutöyhäN'
25 Costa ricas langei nijnhänen ystawans aM
wat händä ylös: Mutta cosca töyhä lange/lyckäm!
hänen nstäwäns händä peräsi.
2 6 Costa ricas tete wäärin / nijn on monda hanti
auttamas/ jacosca hänpuhu wäärin/ nijn se o»
netan olla nijncuin oikein olis.
2 7 Mutta jostöl)ha osa tchdä wäärin/ nijn se M
uitanylön tarcast / jawaickahänwieläwijsastp»
hniÄ nijneist cuitenganlyödä siansa

28 Cest
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ls Costa ricaspuhu/ nijncaickiwaickemwatja

hänen puhens taiwasen asti.
Mutta josköyhä puhu/mjn he sanowat: Cuca

tä»lä on ? Ia joshän jotakinhorjalM »lijn hänelle
pahoin costetan.
;o Rickaus on tosin hywä / costa se ilman chnnitH
«Mitan /mutta Jumalattomanksyhys opetta hä«

»tn paljon paha puhuman.
;. Mitäjhmiscnsydämeson/ se nähdän hänen sil-mstäns/ oicon se paha elickywä.
z: Joshywä on hänen mielesäns/ nijnhäncadzo
sckisest:
zz MuttajollaonpahasiMmes/ mjn ei hänelläKe lcpo<
, Autuas on se/ jocaei annapaha neuwo/ jaei ha»
«tlla. ote paha tundo sijtä.'
i Autuas on se/ jollaei ole paha tundo/ jaei hänen
Awons ole turha.

14. iucu.
ei sowirickan olla/ jamlxi talu jarahasaidalle?

i Jocapaljon coco/ ja ei tee idzellens sijtähywäi
hmcoco muille / jamuutpitä sen tuhlaman.
5 locaeiteeidzellens hpwä/ cuingast hän taim
millelwwä tehdä: Ei hänenole ikänäns ilo calu-
stans. '

EioleyhMn pahembata cuin se on/ cosca ei
Winen suo idzellenshywa/ ja se on oikiarangai»
M hänen pahudens tähden.
? Joshän jotakinhywätete/ nijneihän ymmärrä
W jahän tule wijmein sentähdellkirrixi.Ee on paha ihminen/joca eitahdo/ ettäihmistenmätehdän/ muttaMndäcaswönspoiS/ ja ei ar-
Ahda tetän. 9 Ei
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9 ahne ihminen ikänanstydy osallens/
da ahneuden tähden menestyä,

Ei saita tahdo nlklcllans > että ihminen si ici jlse teke hänen paha/ että.hancnrnoca andamanpica.
,i Poican/ hywä/
HErralle uhri nijnpaljoMinhänentule.

Muista ettei cuotema wijwyttcle / jasinä t>Mtiedät/ mitä lijtto sinulla on cuoleman cansa.
»; Tee ystäwilleshywä ennen loppuas/ ja aimtöyyälle waras jälten.
»4 M unohdaköyhiä cosca sinulla on iloinenpäi»
wä/ mjnsinulle myös ilo tapahtu jotashalajat.
»5 Sinun täyty cuiteugiil waiwalloisen hcks

, muille jättä/ja sinuntöys perillisille anda.
,6 Ilnnamielelläs/ nijnsinullemyösannetan/ja
Pyhitä sinun sielus:
»7 Silläcostasinäcuollutolet/ nijn on se cM
pois culutettn.
18 Caicki liha culn pois nijncuin waate/ sillä seon wanha lijitto: Sinunpitä cuoleman.
»5 Nijncuiuse tapahtu wihcrjäisen lehden cansa
caunisapuusa/ »nuutamatputowatpols/ muuta'
nmr caswawat jäwns:Nim myös se tapahtliihl«i<
stencansa /muutamat yiotcMr ia mumamat jyw
dywät jällens.
2 a Caicki turmellut cappalet saawat loplln.
21 Iane jottanW owat/he myös huckuwatynnä.

15. iucu.
MNtuas on se jocaaina Jumalan sanaracasta/

sitä setittä jaDpetta»
2; TuM sitä sydämcsäns ja oppi oikein vlnmär<
tamW laedzienämmmjaenämminwijsauM:

' ,4 I«
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,4 Iarlendäidzens hänen jälkens/ eW cnhunga
Mmtne / curklstelcackunasansjacuuldeleoweys
tlc?. .- ,

i) Pyytä lliaza lähes hänen huonettans/ jaasetta
MMö häilen feinäns tygo.

locahämUconhywäasuinsia/ hän pane lap»
jinsbälicllsmMms/ japIW hänenoxainsalla.
>/ Sen alla hän warjellanpalawudelda/ jasiellä
m häy.M caunis «suinsia.
> EilltäteeyMnpaidzisecuinHErra peltä/ja
Midzms pitä lunmlan sanasa / se ltzytä hänen.
l Ia hän cohta hända nijncuinäiti / ja otta hänen
Man uiMuin nuoren nwrsiamen.
; Hanmw-dze hänen ymmärryxen ltiwM/ j«
«nda wijsanden wettä juoda.
4 Sijtä hän ivahwistll / että hän taita wahwana
°llil. Hän pitä idzens hänen tygöns/ etteihän tule
Waän.
) Hanyltznhähänen lähimmäisensylidze/ jaaw<thänen suuns ftnmcunnasa.i Hän cruuna hänen ilollaiariemutta/ jalahjoit»
lohänen ijancaickisella llilnellä.
/ Mutta eiwmpclit löydähändä/ ja eiJumalat»saa nähdä hända.-l Sillä hän vn ylpeistä caltcana/ jaeiulcocullatutM mitän hänestä.

> Eilumalawintaidaoikeinopetta: SiNeise"telulnalalda.
>° Oittas opismrwitan wijsaus/ jaJumalaan?«siihen armons.
! Ei sinlul pidä sanonmn: Josminä olen opetta»
«twaärin/niin sen on Imnala tehnyt: Silla jow
»nptza/ sim ei pidais smun tekemän.



I! Ei sinunpidä sanoman: Josmillä olen 0Wnut wäVirm/ nijn hän on minunpettänyt: SMIhän tarwidze luinalatoinda.
i; Silla HErm wihacaicke epäjumalan pM
lusta/ ja st joca händä peltä / hän wälttä sttä.

4 Hän loi ,'hmisenMusta/ja andoihänelle chw
«5 Jos sinä tahdot/ mjupidä tästyt/ jateehywii,

-nscaltnrcs M cuin hänelle telpa.
~, 6 Häll panitulen ja wedensinun etees/ Ota cuu,
bis tahdot.
/7 Ihmisen edes on elämä jacuolema/ Mmmhän tahto/ st hänelle annetan.
iy Sillä lulnalanwijfaus on suuri/ hänonmi
«itallinen ia näke caicki.

la hänen silmäns cädzowat händä peltälvÄ
sians/ hän tietäKM »nitä oikein ontehty/ ja«M
ulcocullaisus on: '

21 El hän taste yhdengän olla Iltnlalatteman
eitä anna tenengän lllpa ftndiä tehdä.

e l<s. iuctt.
iloidze/ M sinulla on monda hillimMckalasta/ ja älä luotaidzes sijhen/ että sumlkel

monda lasta / jos ei he pelkä lulnalata.
2 Älä sinuas luotaheihin/älä myös usealla hcmwaraans.
z Parambi on yxihywä lapsi/ tuintuhannen H
»nalawinda.
4 Parembi on tuolla lapsitoinna/ cuinhänellä el!
Jumalattomia lapsia.
5 Hywänlainen miestaita cäupungitaauttaiim
ta waickia «nondaolis lunmlatoinda / nijn he n
tengin hänen häwittäwät. > ,

6 Sh'
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j Sijta elenminä elinaicanani paljon nähnyt/ jet
wiclä cnämman culluut>
Tuli poltti caiten Jumalattoman joucon / ja

Viha sattui luMalattomihim
l Eihän silästänytmjtawanhoja hijsiä/ jottahu<
lck irÄclvydesäns.

nijtäkänjaästänyt / joidentyMäioch
MMlammoli / mutta cadottiheitä heidän si)dä»
n,n«s wrtlZden tähden.
,° lahäwitticaitensenmaacunnan arnzottolna-
jiii Mgahe si)Nneillänstäyttänet olit: RimhänmMhucunicnusi sata tuhatta/- että he olitcowa-
Mvaisct. .

» Cuiugahänsijspidaiscowacorwaisey rangat
Data?
,: Hän on tosin laupias/ mutta hän on myös jul«
M, Hän leppykyllä / mutta hän rangajse inyös .

iMhinstl. Nijnsuuri cuinhänen laupmdcns on/
Asnuri on »nyös hänen rangaistuxens7 ja häntxemidze jocaidzen-aasions jä -
,z Jumalattoman ei pidä cansa pD.
wäurangaiftlnata /ja hywän toiwo cipidä tllt'«leiiian.
locainen hywa työ pitä sians lHtänlän / ja

IM':» pitä tapahtuman ansiolls jälten.
>5 Älä sano: Ei HErracadzele minua/ cma tysi)
MUll taiwaisa:
<i Ei han nnlista minuaniMsuures joucos/ mitä.M olen sMtren maillMn snhteN?v nunja maa wapiftwatt

ja laxot wärisewäMosca hän edzi btu
>° Eilösm sijs hänen Pidäts nätennm sinun sydän»

O 19 Mmea
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iy Mntta mitä häntehdätahto/ sitä ei Uitann»
janwlda/ jotaon hänen tädesäns/ einäeyMni!
n:il«n.
20 Häntaita paljon tehdä/ jotaeikengän näe -

21 Ia cuca taita puhua jakärsiä/ coftahänt»
midzc? MlmasencaltawenwaatiMusoncauW
slllnäin l'destä. '
2 2 Costatyh»nä ihminen sen cuule / nijn häncn

<< tengiil pysy hulludesans jaerhetyxesälw.
17. <ucu.

cuule minua/ opiwijsautta/ jatM
sananitäydellä todella..

24' Minä tahdon anda sinulletotisen opin/ jancu
won sinua selkiäsi.
25 Jumalaon algusta hywin asettanut hänen ty

on a:ldanutheille jocaidzelleoman työns.
26 Hanpitä heitä ijäti sencaltaisesa järjesWsi
27 Ettäheaina wircans toimittawat/ jaciU
estä toistans.
2 8 Muna owataina hänen tästyllens cuuliqistl
25» Wielä sijtte on hän myös cadzonut maan Ml
le /ja on sen hywydelläns täyttänyt.
';o Iatäyttimaan eläimillä/ jotcamaaxijallc»!
tulcwal. »

, Jumala loi ihmisen maasta/ jateki hänenB
lens maaxi.
2 lamääräis clinaicans:
z Ia loi heidän molemmat < ja andoi lnondn»
cummallmgin / jateki heitä omaxi cuwaxcns.
4 Hän andoiheitä caitenlihan peljätä/ jaettilhn
hänpiti hallidmuan caickia eläinntä jalinduja.
5 Hän andoi heille järjen/ puhen/ silmät/ corm<
ynunärryxen ja tunnon:

6 I



i osotti heille sekä pahan että hywän.
wzoi heidän puolcens crinomaisestnnck

,den suhten.z Ofticaxens heiUe.hänen suuren Majestetins.
, Hän opetti heitä/ jaandoiheille cKunän iain.
,° Hcinteki heidän cansansijancaickisenliiron/ ja
i„witli oikcudens.

,- He näit silmillanshänin Majestctins / /n cull»'
il haneu julkisen änetis corwillans.
,! Ia hän sanoiheille: Carttacatcaickiwääryttä/
Wn andoi myös jocaidzelle tastyn lähinnnaist'
,z Heidän menonson jocapaims häl,en edejMs/
>l>ci ole uutan salattu.

lvcaidzeen maacundaanasettihän haldian:
,; Mutta idze on hän Israelin HERra.

Caicki heidän tccsnsowat juN hänen edejans
chicmnKuringvs jahänensilmäns näkewät iacka.
mt caickein heidän mcnonZ.
,/ CaiOheidänpchudensvnilmeihänenetesän^'/l» micki heidän syndins owat julkihänen edGns»>8 Hällkatke lhnlistenhywättyötsommxen / jahpwät tegot mjncum silmäterän.heräjä han / ja costa jomidzm

nijncuin hän on anjanmnr.
:° Mutta jottaparnndawat idzens/ mandahäulM armoihin/ janijtä jottawäftMtdwat/ loh.aittahan/ ettei he epäilis.
n NijnkäannasijsnytsinuasHEßran wgö jaM simdmen elämäsi

iucoite HERm ja lacka pahasta.
»! Pidä sinuas sen corkeuumantyaK/ eriä wää»Wst: o jj i 4 I4
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24 Ia iviha epäjumalan palwelust
2 5 Cuca tahto sitä corteindatijttä helwtti«:Eßelawät taitawat ainoastans tijttä.
26 Cuollct jotta ei sitten ole/.ei taka tijttä.

Sentähden tijtä HERra nimcauwan cmnj
elät jaterivenä olet.

18. iucu-
/A Cuinga suuri on HERran laupius / hän c»

armollinen/ jotmidzens täändDlhänen tngöns:
29 Sillä mitä taita ihminen olla/ ettei liänch
tuolemätoin?
; p Mitäsn tirckambi auringotas jongacuitengi»
täyty huckua. Ia mitä liha ia wcn ajattele/se en
pcha.^
z' Hän näte mittamattoman taiwan corteudenj
mutta caicki ihmiset owat tuhca jamulda.
1 Mutta se jocaelä ijancaickistst / caickicuinch
tete/seon täydellinen. HErra on yxinäns wanhm»scas / ei taida tenään puhua hänen töitäns.
2 Cuca woi täsittä hänen suuret ihmens?
z Cuca taitamitatahänen suuren woimans ?

4 Cuca taitaluetella hänen juurenlaupiudens?
5 Eiihminentaidasitäwähttäeitä enätä / M»
«en suuria ihlncitäns ei taida hän tasitta.
6 Mutta ihminen / cosca hän parhans tehnyt en!
nijn on st tustinaljcttll / jacofcahän luulesen pM
tälleirs / silloin se wieläpaljon puuttu:
7 Sillä nntä on ihminen? Mihingä hantelpa!
Mitä hän taita autta eliwahingoitta?
8 Joo hän eanwan elä/ nijn hän clä-sata aja st«iw
Nijncuiupisarawcttä on coco merta wastau/ jl!
niMuin smumn hiucka on caM sanda wastan:

212
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sijllharivat owat hänen wuottlls ijancaickisuden
Men.
? Sentähden kärsi Jumala heitä / ja wuodatta
Iliiipilldms heidän paallens.,
.o Hän näkekyllä jatietäi/ cuingahecaickiowat
nelclnail omat:
,i Sillä hänarmahta heitä sitäruusammin.

lhmisen laupiusulottuainoastans lähimmät'
Mns / mutta Imnalanlailpius käy caitennmil'
mn vlidze.
,; Hän tliritta jarangaise / hänopetta jacaidze/pailnen laumalls.

Hän armahta caickia nijtä jottaidzens opetta
«ndawat/ jaahkerasi cuulcwat I»l»nalan sana.
,) Poican/coscas jongun nijn älä nuri'
stl jacoscas jotakin annat/ nijn alatee handa mur>
hlliseri cowilla sanoilla.
,< Caste palawuden jähdyttä / nijn myös hywH
stm on parembi cuinlahja/ja yxi sana«n toisinansMeinbi cuin suuri lahja.
>7 Touncllinell anda ne inolelNlnat:
'8 Mytta tyhmä soima toist c häwyttömäst/ jay«
mmielinen lahja ei ole otoUmen.
'!> Ope ensin idzc ennen cuins »nuita opetat.
l° Auta nisin idziäs/ el»nen cuins»lnlitaautat.
:> Nuhteleensin idziäs / ennen cnins muita duo-
mdzct/ nijn sinä löydät armon cosca nmitaran»'
Man.
n Ätäwijwlttacatumustassijhen asti cuins sai<
Ul tulet/ mutta paranna sinuscoscas wielDindiä
tlhdä taidat. Älä wijwytä hywäxitulla/ja älä wij'
l»ytä catumustas cuolemwl asti.
ij Jos sinä tahdot lulnalata palwclla / nijn

Oiij «e
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tee se wilpitttzmast / ettes tiusais Illlnalati

, 54 Muistasitäwiha / cuin lopullapitätulema
ia cvsto/ cuin lopulla pitä tulenian.
25 Sillä wfca ihminen rawittu on/ nijumuistli.can ettähän jällensisoa / jacosta ihnnnen ricasrnlnijnajatclcan että hä,l jällensktzyhaxi tulla taita.26 Silläehtona taim toisin olla cuin annilla oli!jra caickinä,nät äktst Jumalan edes tapahtllwat.
2 7 Wijsasihminenpltä naisä caitisa waarinsil!,
wälttä si)ttdiä/ cosca hän wielä syndiä tehdätaita.28 Iltatoimilleenon/ hän otta ftncalmtscn ivii.sauden tygtzns/ za joca se,l saq/ hän kijttä händä.
29 Jocasen opin oikeinoppcnut on/ hän taitawi<sust idzens täyttä/ japuhua parannuxexi.

, Mläseura paha himos / muttakäännä pyis sinun
z i SM jos sillä seurat paha himos / nijn sinisaatat idzes-wihalniestes pilcaxi.
32, Äla ole tuhlaia/ älä myös harioita simmstchlaman/ ettes tulis kerläjäxi.
3; Ia cosca ei sinulla olesillcnraha cuckaros/nijn
sinun täyty caswolle lainaxi otta.
« Juomaritöymies eiricastu / jase joca eiwaHAnkätke / hän enamminia enämminKäwlä.
2 Wijna ja waimot tetewät wijsat miehet hul<

, luxi/ jane jottapomoin cansa yhteyttä pitäwätitl»
lewat »nielipuolixi.
; Coijamatoonheidänpalckans/ jahecuiwcttu>muille jultisexi opixi. .

4;lompjcaMftusco/ hän on köykäinen/ jacesn
>. hän anda hänens wietellä / ,lim hän wahingoitt»

idzens.
5 Io«



5 locacoirudestansiloidze/ hän tule ylöncadzo-
luMutta jocawiha telwottoznia pailettelijta/ hän
mrjcle wahingost.
<l Jossinä »otatin paha cuulet/ nijnäläsanosttä:
VAa wait oUa ei wahingoidze tetän.
7Ei sinun pidä sanoman yMwälle / eitä wiha«mchcllc.z ?Uä myös ilmoita jos sinä sen taidat tehdä
ilmn vahata omata tunnom. > ,
~ Silläkolla sinua cuulleUä jaotetan waarisinun
fiihestus/ja cuitenginftmmstntähdw wihatan.
10 Jos sinä olet jotakin cuullut/ nijn anna sen
Masinufas/ nijn sinulla on lewollinen sydän/ ja
tt tznH sentähden cahtin pacahdlt.
>i Mutta tyhmä tahto sen cansa ulos/ nijncuin
«usi aicainengin lapsi, tahto nlos.
,l Costa tyhmä sauangincuule/ nijn se vn niM
lm nnoli istuis tijum hänenrcidesäns.
,z Ilmoita tätä lähinunäistlles/ »nitämax/ettei
hän ole smcaltaifiapuhunut / mutta joshänon sen
sanonut/ etteihän sitä enä tee.
'4 Puhu sitäystäwälles: Sillä tylläpaljoihini'
stm päälle walehdellan.

»5 Älä sijs usco caickia mitäs cuulet.«s Toisinanspääse ihnnseldä sana tapaturmasi?
jmga hän toismynm«ärtä: Sillä cucaon se jocaei

tcisinanscan sauoisans ex<).
«7 Puhu sitä lähimmaiftlles ennen cuins rijtelet
Mmcansans/jammstalnmalantästyt.
i 8 Silläluckalan pelco tcke ihmisen idzens cai<Masiois wisust täyttämän/ ja Jumalan tästy o«
Ma caicki asiat toimelliscst tstemän.

O iiij ,9 Ca'wa«
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,? Cawaluseiolewijsaus/ >petos ci ole toimettisils:
2 o Mutta onpahus jaepäjumalanpalwelus i j,,on caicki hulluus ja tyhmyys.
21 Parunbi on wähä ymmärrys Jumalan pcl, zgos/ cuin suuri-ymmärrysJumalan ylöncadu, lcansa.
22 Monionteräwäymmarryxestä/ jaoncuitE
gin pahanjuoninenl ja taita wäätä asian cunzz

, han mhts.
'2Z Hän tallista pääns/ ja.cadzo tuimasti/ jae»
cuitengin caickl petos,
2 4 Hän laste sim,änsalas/ ja cuuldele corwillaw,
ja et sinä ota waari / min hän sinun pettä.
25 Ia joshän on heicko sinua ivahingoickainU
ei hän cuitengcmtottele sitä/ jos hän tilaus nätchl.la se hänestä nähdän. Iast jocaontoimellinen/ ho>waidze hänen käyttämistns: Sillähänen waattcnijnauruns jakäymistns ilmoittawat hänen.

. eo. iucu.
MHminen nuhtele usein lähimmäistäns M'»omattomalla ajalla/jatetis wijsanimin/ joshmolis,wait. I
2 Parembipn julkinuhdella! cuinsala wihcua/ jo!
jolle se telpa / nijn se tule hänelle hywaxi.
! Joca wätiwalda teteojteuden edesä:
4 Hän on nijncuin se hltonen wartia:
5 Joca sen neidzenhawäist jota hä»leu piti wmie>leman. ,

6 Muutamat owataneti/ ettei he taida tdeMwastata:
7 Mnuttamatowat ja wartioidzewat ai'
cans.

8 Wijsai
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! Wijsas on sijhenasti äneti cuinhän aicans nate/,
Blla rohkia tyhmä ei taida odotta aicans/
,

suupalttion/hän sumutta ihmiset idzens/ja
M paljon wglda otta idzellens/ händä wihatan.
Vniclle käy pahas asiasinyöden/ mutta st tapahtu

wahiugoxi.
,° Moni anda usein/ ja ei hän sijtä hyödy/mutta
chmscan/ lnonimyös anda/ jocahänelle tulepar-
Vi.'
„ Joca pal'F coreile / hän saa sijtä wahingonl
«»ta jocaid;eus alenda / hän yletän.
,l Moni ensin osta halwasti/ nnltttt sijttemara
fticallist.Wijsas tete lahjans otollisexi suloisella sanal'
Anutta lnitä tyhlnät andawat/ sen he idze tetewät
ck'ottolnaxi.

Ei tyhlnän lahja tule paljon sinlln hywäres:
Myhdellä sitnlällä hän anda/ mutta seidzomällä
fticadzo mitähänen sijtä jällenssaanzan pitä.
,) Hän anda wähän ja saiu) paljon andanms / ja
Wa sijtä nijncmn wisnanlastia.
,< Täuäpän hän laina ja huomen tahto jällens/
chnät owat ,»e ihlniset < joitaei woida tarsm-
,? Tyhmä walitta? Ei yMnole mimllle uscolli-
«< eikengän kijtä minua hywästä tvöstn/ Mjotca
»iilun leipäni syöwät/ eipuhu minusta hywin.
>l O cuingausein ja moneldahän häwäiftän.
» Sencaltainen puhe tete hänelle pahenlbam/
»lin joshän putois alas cortiasta huonesta.
l° Juuri nijn tapahtu pahoille / jotta wijlyein
Nst langelnan pitä.
" Häpeulättöutällä ihmisellä on suuri suu/hän pu^

laMclemcita caicki cuin hänenmicleens joutu.
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22 Waicka tyhmä jotatmhywäptthuis/ eiscGtengän telpa: Silläeihän sitä pntzu cktiallu
2; Köyhys estä nwndapaha tetcmäst / sijlä
mllesewoitto/ etteihänellä olepaha tundo.
24 Moni lekepaha/ että hänpidäis cunniansi j,
tete sitä Jumalattomanihmisen tähden.
25 Monipalwele toista Maräs asias/ ja smnijnhänen wihamjehexens.
26 Walhe on suuri häpiä ihmiselle ja se ltzych
cnilnnläst pahain ihmisten tytbnä.
2 7 Ei waras ole nizn paha cuinwalehtelia/ inMwijmeiseldä he wahingool» tulewat. '

28 Walhe on ihmisillehäpiällinen/ jaei häntchikänäns cunniaan.
29 Wjjsas mies cunnioitta idzens wijsalla Dhcilans/ ja toimellisest miehcst päämiehet pahe»
pitäwät.
zo locapeldons hywin rakenda/ hän täyttä sal>
wons/ jajocaidzens pitä pääuucstentygtz/ mjnetti
hän heille telpa/ja hän taitapaljonpaha estä.
z, Andinlttjalahjatsowgisewatwijsat/ japw
watsuidzet heidän suuhuns/ettei he taidarangaista,
; 2 Wijsas miesjoca ei pyydä autta/ jatackettyv
wara / lnihingä ne «nolemmat l'elpawat.
3;Parembion että tyhmä tätle idzens cuin wijsti,

21. iucu.
Q>Oican/ jos sinä olet syndiä tehnyt nijn lM

rucoile/ että emientehty sinulle annetO
andexi.
2 Pakene siindiä nijncuinkärlnettä: Sillä jossi»!
tulct häudä lähes/ nijnhän pistä sinua.
; Hänen hambans owat nijncuitt ikonin hambolja tappawat ihmisen.
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locainensyndi on nijnclnn teräws miecka/ ja
itk sencaltaisen haawan / jota ei kengän parata
!>>!^'

locawätiwalda jawa>'NM tete/ se tule wij«
«imckcMar/ ja se jocaon ynsiä/ häntule lvijmei»
wä pois huouestans jataloistans:
Silläcssa radollinen huuta/ nijn Jumala cuu<

!li jacosto tulenopiast.'
loca ei salliueuwo idzensi hänonloparhallans

Wnc«latto»nan tiellä.
localunmlatapcltni häntalttaidzens/ mutta
ttnistllrion/ stn Jumala taambanäte/ jatai'
,wa Yawaidze hä-ten hintuwan.locn huonens 'toism miehett rahallalcoco kiwiä haudaxers.

,« Jumalattomain »onckoon nijttfujn rohcimttl
W tulella pitä poldeuantan.
" lumalattoinat kälnoat tosin tasaista tietä/ jon<
p loppu on helwetin !vir,M. -

localulMantäftytplta/ ei hän feuraoma
sMtäus.
>z PeljM yxitotistst linnalata on iVilsaus.
<4 Cusaeijarkeole/ ei siclla oteta oppia wastan.
>5 Mulltanlat owat kytlä roilnelliset / »nutta he
»ckcansilattawatsencai^aoalionpaha.
>6 Wijsan n»iehen oppi wuom nijncuinwirta/ ja
»ijncuin eläwä lähde.
>/ Tyhmäinftdän on nijncuinwuotawa astia/ ja
ti taida pitä. oppia.
>l Costatoilnclliucllcuulehyivänopin/ niinhänAästtä/jalewittelehändä. Mutta jos tyhmäsen cuule /> nijn ei st tclpa halulle / jahän heittä senvcansa.

«9Tyh



1 9 Tyhmänpuhe paina nijncuintacku tienpäW
mutta cosca wijsaspuhu/st on suloil-.cn cuNlla.
20 Nsuwon pitämises otta nnes waarin wGpuhesta/ jalnitä hän neuwo/ se on seisowainen.
2 i Tyhmänpuhe onnijncuincaatunut huone / >,taitamattoman neuwost ei tiedäkengän »litan. '
22 Cosca jocutahto neuwo tnhtnä/
2; Nijnhän asetta idzens nijncuin jocu talMsito hänen tätens ja jalcans.
24 Muttawijsasluke senhänellens cullmseriWnisturexi/ ja rannerengaxi hänen oikiastädcsäni,
25 Tyhmä juöxerohkiasttoisen hnonesen/ mWtoilnetlinen pitä suuren eroituxeil.
2 6 Tyhmäcurtistelerohliast toisen ackunasi/»
ta toimellinen seiso ulcona.
2 7 TyHma cuuldele owentacana / muttatoimck
nen pitä sen häpiänä.
28 Paljopuhuwaiset sanoivat palson sitä cmnn
sowi asiaan/ mutta wijsatplnmidzewat sanans c»l<
da waagalla.
29 Tyhmäin sydänon suufa/multa wijsasten sn»
on jydämes,.
;o Tyhmä naura cortiast/ mutta wijsas nam

cohtullisest.
; l Cosca Jumalaloinkiroile sitä paha/ silloin hän
tjroile idziäns.
;; Corwall cuiscuttelia wahingoidze idzens /ja ei
tengän pidä händämielelläns tykönans.

22.
ihmine on nijncuintmi joca loaslnaw

! Jocaotta ylös l)änen / nijn sm pitä sijtte
tens Pyhkimän. -

; Häwytöin poica onlsällens häpiäK
4 Tc»i'
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,Aimellmcn tytär kyllä «laidan/, mutta pahan
Mincn tr tnr anuetan olla/ jahän saatta Isäns '
Mhellistxi.
i Jo'a ylönrehkiä on / hän on sekä Isällons ettäUhctlens h,' piäxi/ja hcildä molemmilda wihatamPuhe joca sopinlattoumn aican puhutan/ rn
Min harpun soitto murhelliselle.
Malla azaUupitä ihmistä curitettaman ja o»
Maman/ !y,lft« jocatyhmäopetta/ se tahto lijt<
Iricotuntruusilicappalda / jatetenijncuinsejo-
ljongun rajcast lincst herätti-Joca tyhlnä puhuttele / hän puhu macawan
Lillittä cosca se on loppunut/ njjn hän tysi), mitä
m?
Eutllutta ittetän/ettei hänellä enä olewalkeutta:
> 3)wtta tyhmä pim sinunittcniän/ ettei hänellältymmärrystä.
! Ei ihmisen pidä ylön pallo cuolluita itkelnän/
blseowar lepoon tullet. Mutta tyhmän < lama
»pahembi cuin cuolema.
! Eeidzcmän päiwH clzollutta itketän / mutt«Pmlmnalatöillda coco hänen elinaicanii.
Mätyhumnsanfapaljon puhu/ älä myös ole

Mmattoman semas.
5 Wälrä hätidä ettcf tulis tuscaan,hänen

jatahnuuxi hänen säastaisudcstanS.händä/ nijnsoletrauhas/ jaet tule ch'mxcen jahätään hänen tyhmndens tähd n>.-Mltä onmfcanlbißchiW? lawt,;ZaM
tyhmä mu,lxi cuinBr.)ljnxi

! Keweulbi on cai-.da sauda/ suola ja muru/ cuinAnmoinda ihlnW.
»9 Mjli
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»? Mncuin huone/ jrca toisen huonon canstnwahwast sidottlt tuulis paäldu culMa,
2° Nijn on myös sefMw joca asians hywillticii
ei hän peltä yhtäkän veljäwstä.

. 21 Nijncuincaunift call^lafiwuttu tasainen st>nä/ eiplHsatescaunMa: Eli aita corkella wi,,
rella/ tuulen edesä:
21 Nijnmyös tyhmän siMmen huono aiwoituj
ei ole seisöwainen pujätystä wastan.
2 z losihlninensilmänspainottele/-nijnsijtät!,
nelet wuotawat.
24 losihminen oft töistä sydämeen/ mjnseil
»noitaa hänen aiwoin^ens.
25 localastettalinduiusecaan/
dänpois,: Ia joca Gäwätänshäwäise/ IMMystäwyden.
26 WaickaswtdäisitUlieckas yMvatäs waW

sinä cuitengan sen Tansa mjn pahoin tee cui,häwäistyxella.
27 Sllläsinä taidat jällens kyttä tulla ystäichcosca etsinä pätene händä? lnuttapllhut hänenWsans: Silläcaicki asiatmitantyllä sowittapck,
häwaiMä/ ylöncadzeM/ salaisllden ilmvitustaj
pahoja juonia/ näillä ystäwys ajetanpoir, >

,
28
täs hämmcansansiloidzisit/cosca hänen hywinkä,
2 y Ole wahwa hänell cansans cosca häilelle pahei
käy/ ettäsinätinnalltchzisichänenonnenshywätt
3« Sawu jatomu Mchellä cusa tuli palatch
Mjnmyös häwäistyxestä tule wereil wuodatus.
;, MWewastata ystäwäs edest/ älä myösP
dä pakene.
3 2 Jossinulle jotakinpaha häneltä tapahtui jo
sencuule/se walttä händä. 2;. lu«



KirjH 22Z
e;. Qlcu.'

A9sca minä taitaisin panna lucun suuni eteen/
Mpaina wahwa» sinetin huuldeni päälle/ etten
Mscn cautta langeis/ ja minun kieleni wahin»
piMs minua. -

, HErra Isii Jumala/, jnminun eläinäni HEr-
Mi.anna luinun joutuapilckajittenteftclle/ ja
lianna»ninua heidän seasans tuilnelda.

> Dsca «uinä taidaisin hillitä minun ajatuxeni
Ojilla / ja curitta »uinun Mämeni Jumalan
«lla: Ia etten minä säästäis minuani/ josmi-
cha jotatinpmittuis.

> ttten nnnä syndiätetis / jatuulis suureen erhe«
>M/ jatctiepaljonpaha/ Ma minun täytyls
»>M wihauuestcni edesä / ja olla heidän nau"
MNs.
HErralst lumalq j.jaminunelämäni HEr-
„ »varjele minuahäwyttomistä silmistä:
Ia käännä minustapois caickipahat hilnot/ älä
Rminun tulla tuhlajaxi jasaastaisexi:
Ia warjele lninuahäpemättömästä chdänlestä:Rackat lapset/ oppecat suunne pitqmä^tijnni:
M joca suunspitä kijnni/ei se exy sanoisa.Nijncuin Jumalattomatpilckajat ja ynsiätsttt
M langewat.
M harjoita suuws wannmnan'/ ja lausumanA» JumalanNime:
»S.iiä nijncuiu palwelia/ joca usein widzallltWn / ei ole ilman wandcita:

ei Myös sttaida olla siMnistäp'.<hdas/joc«,
lmvamw/ja JumalanNimetttrbnn lausu.Joca usein wanno/ hän usein si)ndiä teke/ ja ei
Wijiuspidä hänm huonesians luopulnan.

, 1-3 Jos



I z Jos hän wanno ja ei ymmärrä sitä / mjnKcuitengm syndiä tete:
,4 los han sen ymmärtä jacadzo ylön/ mjn hijyndiu tete caritertaisest.
, 5 Mnua jos hänturhan wanno / mjn ci lKi,
tmganoieillnansynnitä/ jahänen huonettansacowin raligaistaman.
16 Seoninytzscuolettawainentiroilenlus/ j«§

.lunmla Jacobin huoneita warjelcon: IaImUstt seucalmWkyllä wältäwät/ eitä tahraPsijnäsynnisä/
17 Älä harjoita suutas tewiästi wannoman!
lä st tllle pahasta aiwoituxesta.
, 8 Älä unohda Isas jaätisoppia/nijns oletW

- räin si as istuwa/ eitä-sinua pidä unhorcttaman,
19 Ettesharjammistyhmyteen/ jasoisit WWettessi)ndym)tkänolis/ja sinä kirot synd»

päiw.l<^
iO loca idzens harjoitta panetteleman/ eihinfi
ranna »dzens caickena elinaicanans.

, Toistamisen syndiätehdä onylönpaljon: Sil
roknannella terralla tule rangaistus.
!-, loca haureudesta on syttynyt'/ hän'on ch
cuin palawa tuli / eitä lacta sijhenasti cuinhi
idzens voltta.
!; Hecumällisella ihimsellä ei ole lepo hänen W
misans / sijhenasti cuinhän tulen siMtä.
24 Hecumallisen ihmisen on caicki ruoca mck
jaei lata ennen cuin hän himons täyttä.

'25 Miesjoca awios tästyns ricko / jaajattcki
zclläns: Cuca minun natd?
26 Pimeys onmimmymbärilläni/)a seinät!»
hottglvat lninun/ nijnetteikengän näe miinm.

. 7
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-, Kirja.
<tä mlnun pidäis carttaman/ se cockin oi
lllimtn siindianil
ma wälttä ainoastans ihlnisten silmät/ ja

«muista HERransilniiä paljo tirckammaxi au«

U!P ftlaisingijn- louckaisihin.
in nctä caicki cappalet ennen cuinne

lulcwat/ lttjncmn Mekin coscache lncdutowat.
!? Se mies pita mltisest caupul;gis rangaista»
«N:
z, Ia piru otettamankiwni/cosca hän wähinunän
wmö cadzo.
!: lunrinljnpitä Myös tapahtu-
An / jrca ln.iehens hyllä/ jaftci loisesta perillisen

Ensist on häil cowncörivamen lumalc.n kä«
)atcke,nyössimdiä miestäns wastan/ ja-

u niin huorndestans lapsen.
3lälnät pun eroitettaulanseuräcmulasta / ja

«en lapsens pitä sen »naxam.v.!.
!.! Elhäuen lapftns pidä ,unrrun:an/ eitä hänenu>6 plda hedeunätä candaman.
i Hän jättäkirotun muiston jätkms/jähänen hä<
Ns ei piVäikänäns pyhittämän pois. Slltä oppe'

/ eucinMnoleparambata/
»npcll/itä Ilnnalata/ jaci ole nmännmtiancha/m ona waarilnmalallkastystn.

idziäns/ jaöyckähaudanscans.seas.
> saarna Jumala» seumcunnas/ ja MH
'.valdacnnnasuus/ jasano.-

olen Jumalan sana / ja !ijc,m ymbari
iaata nyncuill,pilnn.

P, 4Minul>



4 Minun asmnsian en ylhM «rteutts.
5 Minun istunlen on pilwisä.
6 Minä olen Minäns jocapaicas: ,
7 Mjn awaraldtt cuin taiwas on:
8 lanim.sywäldä/ . niil'ywydenperustusdn.
9 locapuica? lncccs'
«o locapaicas lli« ~! p/ullä / caickein caHscas i ja cackcm pacauain ftas.
i caickein tykönä olen minä Hzinyt
sulana / lv,'laxeni siani johonguupaickan.
»? Sii' -a caickein luoja / jaseje,
Minun luonut o!,/siiäs: minulleasuinsian/la ftmi
«; lacobispita sinun asuman/ jaIsrael M
nun pcnudöö cifman.
14 Ennen lnaUma/ algllsta olenminä lllotu/ jnf

s. n isestj >a olenuMasa palwellut häne»
olen sijtä saanutZioius wahwan pmi«

15 hänpani ulinunpyhään causiungijnjle»
salein: hallidzcman.
,6 Minä olen murtunut cunmoitetus caO
jocaIlunalau pcrindö on.
17 Minä olen cortmxi castvannt/ nijncuinCc!<
pult Kuanonis / jst nijncuin Cyprcssi Herm«
wuorella.
,8 Millä olen caswanut nijncuin PalnW

an tykönä/ janijncuinruusnn wesat/ jot»!!
rcho?a casivawat.

Nnncumcaunisöljypulakialla kedolla.
22 caswanM mjncuin wahder / «ii
aunoin idzestäni suloisen hajunMMNlinCancl

tttnrtu/ l« ni>ncmn paras Mircha:n.
2«

ni/ncumpM MwuTcniplls.
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Kn>,.'
'inu ojensin MMM! oramnijncuin tIUNiM

MUN oxani olit caunit M suloiset.
:; annoin Makianhajun minustani ni^m
,4 I(l »»mun cuckaistni cannoit /

y lom wuogrunsan hcdelmän^
l 6 tämle Ulllmn lygöm caicki jottaminua
Ma:
:/ Iarawitcatteisän minun hMmastam:

u::m saarliani on mal-iambi huuaMa:
,l mmunla»)jani ow,at makian'.lmt culnme<

z° lom minustaHö/han enämntiniso nmma-Ia
M minusta juo/ hän janoenmnmm minua.
;, Joca cuulc minua/ei hän tuk> , <ajocasmra unnua/ hällen pitä mchlttomna oleman.
!l Caicklnämätöwat lhton wia/ joca caickcm
Muiunan Jumalan cansa tcluv on.
!! Nilmttäjn Mojeölacobinhuom
Wa.axl audanut om .

zz Josta wijsant' on '-vuotanut/ nijncumPlsoninma / costa hän sunrl o»,
!) Ia niincuinTigrjs/costa hällkewuM c:nHlt.Eytä on vmmarys wuoram-
W«s/ cosca han suur> on: Ia mjnnlm ordlmi
»naicana.
/ Eijtä curitus on tullut nijncuin tyntila / ja
Mcuin Nlluxen wirta syxyllä.
l Ei ole yhtan ollut joca hänen peräti op!-
«ieitlllqmysö yxitnn Mnättu/jocu
tz tutkia mitä.
> Sillä hänen mielens on ,nctt«:
° Ia hänen sanaus symnnua lywen.uiac.



Minusta wuota-mondaojatrydimaihin/ G
cuin sinne wettä johdatettaisin.
4?. Villa minäcastan mmml trydiinaalli / jaD
tan nrinitn nijttyni.

SieUäminm^ojanisuureriwlrraxitulewat,
44 Ia minun mittani isoixi merexi.
45 Sillä minun oppin watista nijn awamlk
cuin anuln walkeus / jamamba paista -

46 Ia »ninunoppin wuodanaProphetian < M
on ijancaickisest pysywä^
47 Siellätenaetta/ etten minäainoastans idztl,
lenityötä tee / <nutta myös caiMe jotta wijjaun»
anomat-

. ts.-iucu.
jotcalumM

ihmisille telpawal.
2 Costa weljex»t owat yximieliset / tylanlnich

racaftawattoinentoistans/ M »nies ja
stenäns hywin sopiwät.
z Collne cappalda minä sydämestäln wihanl jl
heidän menons saatra »ninullemielicanvaudcn:
4 Coscatöyhaoncorial ja rims mielelläns iV«
hcttele/ jawanhaontyhmäjahuormtokiä.
5, losetsmacoco nuorna ollcsas / mitäs tD
lövtä wanhaUa ijälläs.
6 O cuingacaunisseon/ coscaharmapäätwijs!
ow>,ti jawanlMtaitawati
7la HErrat toimeuistt jaymmartäwaiset.
8 Seonwanhau.cunnia/ ettähepalMcoettll!
owat/ lase onheillecunmaxi/ eMl)c Jumala!
pelipäivät.

«

9 Phderätä cappalda minä stdämesanipwan tt
Najtylistettchvänä/ jatymmettämmHsuuliamt,
ta»; IoW
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5o Ihmistä jMon ilo lapsistans: locanijncau»
«ncli / cttahännatewihanllchensolewanlnaa»

>,gn lyödyt.
„ Autuason se jolla ontoimellinen waimo/ joca

.

npnycllans ketälUvahingoidze,/ jollgaei sitä pidä
falwelcman / jocaeisiihenole mahdollinen.
n Autuasonse/ jollaMuscöllinenystäwä.
>j Autuas on se joca on taitawa/ ja joca silloin
tM costa handa mjclelläns cunllan.
«4 ö cujnga suuri st on joca wijsas on:
>5 Mutta zocalumalata pM/ ei händäyleut»
M ole kengän:

Sjilä Iltlnalan pelco woitta caicki:
,/ Jocahänen wahwast omistaa teneengä taidan
«iliiä hällcn wcrrata.
>z Ei yxikän tipu ole mjn suuri <mn fydälnen
«ilrhe.
>!>E! yhdengän cawalusweitawaimoincawalutta
:o A yhdengän wäijyminen wöim wihalniehen
Wymista.
n Eiyxitäncostoolepahembiwihamiehen costo.Ei nMn pää ole nijn cawala cuin tärmen
M: Ei yhdengän wiha olenijn cattera cmn wai»
»n wiha.
:; Ennen minä asuisin lejonein ja Dräkcin te»
M/ cuinpahan wainwn cansa.

?4 Costa hän wihastu/ nijnhän muutta hntzmons/j»tule rymäxi cuin säcki.
l) Hänenmiehellenson hapiä hänestä/ ja coscaWcke sitä soimatan/ nijn se tcke hänen sydämens
«Piaxi.

Caickiwieckaus on wäbä wannoil, wieckauden
Ichm/ hänelle tapahtucon ni,ncuin lumatatto-Wengintapahtu. P iij 27 Suu»



'27 Suupaltti waww siwiällä miohM:
28 On nyncuin sandainen tie ylöspam wanhch
Nlic'..
2 y -Ala häneu cauneudensanna sinms pettä j äli
Myör' ftntähdcn himvidzc l',' ndtzi.
zc> losivaimr saatta nchaxi/ nijneiW
ftura muuta cuin tora/ ylöncadzejafM

z! cpaha saatta murhcllisen si)dälncn/ sw
cadzqnlwn,a sydämen abdistuxen.

;?< Waimo/ jostae« miehen ilo ole/ se sumutta
lie» ca:cki,n cappalcchlw
z; Snudion tull, ,i waimosta /jaftntahdeu chtz
Midän caickein cuol!a.
34 lU,n>''nnihmisen ci andamasilvcdelltft
nijn uiyös miehen salliman n'chmolle häm
tahtons.

Jos ei hän tahdo olla sinunMieldäs mM
«ijn uroita yanda sinustas.

Nwas on se mies / jollaon toimellinen waiM
><lftjrä hän caxi sen loerra elä.
2 Hl)wätalom waimo«mmiehelltusiloxi/ jalck
hänen elämans lewoUifcxi.

Tmmellftv.-nwaimo on callis lahja/ ia annet»»
sttle ,'oi.a peitä Imnaiara.
4 eli köyhä/ niju hän on cmt»

'ic wbdllturexi/ /a aina hända ilahnm.
. e cn hirlnuista cappaletta! janeljäs o>m»

.ipnm / wiattömanwerenwuodatils!
, i owat pchtmmat cuolemata.

unumrhe / cofta tuulia M
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Moisen cansarijtelc/ jahäwäisehändäzacaidzcn.
cuulden.
z> Costa nnehellä on paha wauuo/ mjn he owat
»ijncninsopimatoinpari härkiä/ jotca ynnääviä-
mnpitä:
<o locasensaa/ hänsaaSlorpionin.
,i on suuri rangaistus/ Mäet
hän taida peittä Häpiätäns7
n.Portto tutan häwMZmast cadzanwstans ja
fillntstäns.
.; olchäweli niin pidä händä
tuntuxes/ ettei hän paha tckis/ cosca hänelle tila
annttan.
,4 Coscas ymärrät hänen ylönrohkiast mbzowanl>nwärillens/nijn ota waari: Ia zos et sinä sitä ce,ef
jahän si;rt tete sinua waMn/.Mjn ei sinunsitä tar»
wita ihmettelemän.
>5 Nijncuin mcrt'ustawai«m joca jano i awa
siluns/ zajuowettäcusalähinM/ jalstncusähan
kannon löytä / ,a ottckmnä hck; saada taida,
»6 Suloinen wailno ilahlma lNiehens / cosca
hän p.tä hälltustounellistji / nijnhän MsKYtta hä-
nen jydämens.
17 Ihainw loca taita waitollaf vn Inm.-,lä tchja:
'8 Iahywin wgimoeitnitawa'rea.;
'? Ei olennon rackambata maanpääiia/ cmn
tc> Ia ei ole mitän callinibata cujnpuh ?a? mau

Nijncuinaurmgo/

nen wainw caun?fta'
kaunisiva lno/ joc. nijncuinkir"

las laulpu kyntils.^!c^.



'lesusSyrachin
i; Pxiwacainen ivamw / on nijncuin cilllaisctpadzat hopia lalcain päättä.

2,7-
santtawat minulle mielicarwauden/ jg

unhoitta minun:,
25 Costa wahwa sota>nies wijmeiscldä tövhMtärsi/ >a wijsat NnnvonandajatwHneiscldä cadzy,
tanolö?»: ",

26 Ia joca oitiast uscost luopu wäaraan nsceillSen ou Jumala duominnntmie> an ala.
27 Cauppamieswälttätyötäsiwääryyen/ja MW

~ jäftnnln:
> , Sillärahan tähden teke moni wääryttä/ja jM

pickariru/la mhtowat/ kuäudäivätpoissilmäns.
Niincuinwaajacahdentiwen walWe tlingeW

muunjnp
; Nim myös snndi.tunge ostajan jamyyjän w«,

1 lille:
4 Josei hän idzcns pidä ahkerasi HErmnpelM
nijn hänen huonenspian cnkisittan.i 5 Nijn
myös mitä chminen «nco: tehdä/ nijn sijhen aiW
jotakin saastaista t^M.'

> 6 Nijluuinpädg cocMe udct padat/ nijnmyes
mm he coettele ihllttstn Mlclen.

» 7 Hedelmistä tllnbu/cuinga puu on cad.;ottu:Nij>>
my pllhc fta ynuuaxretan mMinensydan on.
8 Ei sinun pidä tctän ttjnäuläuMnin c,linshi>
nk,l!'uull,ilo!et: S.lla miestmairpchcstans.

. p Jos sillä Akeutta seurat/ nijllshänen samvutMza p'let ni)ncuincaunzn hamen.
in iinnul laymelewät wertafstans) Nijn mMu pjtä idzens sen wgö jocahälldä cuulc.
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„ Nijncuin lejon wartioidze saalista: Nijn
inyös syndi wymein otta tinni pahantetiän.
n lunlalinenpuhltainaterwMsiä / muttatyh.
M nlinlttu nijncuin cuu,
~ Coscgs tairamattolnain seasolet/nijn ota waa«
limitä aica saldiMutta ole wijsastenseasrohko.
.4 Tyhumin puhe on ylön nurja/ ja heidän nau'
Wsonaiwa jynyi/ jacuitenginhe sitä ailacoid»
Ml>t,
,5 Cusaih,ninencuule paljon wannottawan/ siel'!>>hänencarwans nouse / ja heidän rijtanssaatta
hmisct corwans tutidzeman.
>< Costa ylpiät rijtelewät/ sijtäseura wercn wuo<
t ti: / jase on nurja cuujla/ coscahctoistans bä'
Mlselpät.
>7 Joca salaisuden ilmoitta/ se cadotta uscon/cMftosijtteuscollistystäwätä.
>« Pidä ystäwässilmäis edes/ jaolehDclleustol'
lincn.
'y Mutta jos siik! ilmoitat hänen salaisudens /

'

mjn et sinä saa händä jällellä
,>° lolda tule po,s/ hänen on smä uij n pab

sille jongawihausiespääse.
» Nijncuins linnun päästät tädcstäs: Nijn on
mnis se/ coscas pääset ystäwästäs/ nijll et sinä saa
Mda jällens.
n hän
«aambana/ jaon hypännyt pois nijncuin uttdlä»
<a»ris wercosta. '

l; Haawa mitan stto / jaylpiät sanatmitan so-ditta :

Mutta joca salaisuden ilmoitta/ ei hänestä sijtte '
Aail ole.

v 25 10111.



2)4
' lesus Symchitt

25 loca silmä Pe/ hänellä bn paha sydämes/ jaei
hän anna kaatä pois idzens.
26 Sinun edesas raita hän kyllä matiast pr.lM
jaluvawahwastmitäs anot/ mntta Mana puhu

, jakäändasinnltsanas.
27 En minä raida mitän niin vahoinkärsiä cuin

. fitä/ ja eiHErmcanhändatärst.
67i0ca wven heittä coMalle/ st pnto hänen <>

- maan Päähäns /ja jocaDngunsalachst pIU
t?.W l. idzens.
?,y pandan cauva/ hän putoidzesijh;n:

. paulan wirittä toisen eteeni hazlwtoiid>
.cH toista tahtoWchiugoitta/ nijn sc tule tie.

täl,;äihänensmattcaulansp'
. ,

, 1 Ylpiätpilckawatja häiroaistwat < »nultaceft
wartiodze heitä nijnmin iejon.
5, lotca iloidzewat costa hywiile payymkoy <u!
fangttan paulalla/ ,a sydämen murhe calwa Heidin
ennell cu in he cuolewat.
z; Wiha jajufmusou cauhia / jotcalutnala»e.,
mnlla molemmat owttt. I
, locaidze costa/ hänelleHEnajallenscostaiji
hHnpitäuv)HshHnmsyhdins hänelle. ,
2 hanonrW
«msinranoaftanj jarucoilesittc/ mjn<m,tnsi)M
annetan smuUe andexi.
z Ihminen wiha toMa? jnedziarmo HErraM
4 Hänolrarmdtomwertaistanswastan/ MP
rv>coiUa fynvems Mden.

.

,
.

~

5 Eitzänoleilinaulihatajaweretä/ »apttawO
Cllsa tahro siliojy mida hänelle anderihäuenjy»,
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'astuttele loppua/ja panepois wlha/ jocacuv'

!t»!l:u ja catoturen edu.
/ la'WY tästysiuwift.
z Muistatastyt/ ja hyljä sinun uhcauxeslähim»
»mistäs wastcm. , ,

9 Mr.ista corkeilNlnanlijtto/jaannaricosandexi. .
>° Wältä njta/nijn mondasyndi jää tacaperin:

lä niihaincn ihminen saatta capinan / ja
latoin sylyttä secannuxen hywäingin ystä>
nätillela hytyttä ne toinen toistans lvastan/

Alta hywä rauhä on.
ii Costa paljo puita on/silloin tuli enäne/ jacosca
ihmijct uijat owat/ nijn wiha tule suuremman.
Ia josihmiset owatrickat / nijn wihatule sitä wä'
ttwenllnäri: Ia josrijta cauwaupysiMjn se siramäir.nlän pala.
>; Ollawalmisrijteleman/ Uyttätulen/ jaolla
wpia supinaan/ se wuodattawerta.

Jossinä tipinätä puhallat / nij n se tulesuure
lickh i-. Vtutta jos sinä syljet lipillän päälle /,un>.,

sesammu/,a nijn ne molemmat taitawatsmtiu sinl'
!t«s tnlla.
>; Corwancuiscutteliat ja lväärät wieckat suut
watkirotut.- Sillä he saattawalrijdaunijden wä^
Ae/ joillaon hywä rauha.

Paha tielitekemondaihmistäeriputaistxi/ ja
Kge heitä yhdestä maasta nijn toiseen.

>? jasärkcwal'
wuunat.

>i Paha ticki ajapois'jalot wainwt/jatlWxltckeimä shtä josta heidänwaiwa jatytzts ott Mut.
» loca handa cunle/ ei hänellä ole itänänsleps:
l« EM stm cusan olla rauhas.,

u Ruosta



. 2l Ruosta tetewandet/ mutta paha kieli Mluut/ m caicki tyynnl.
2 Monda on langennut' miecan terän cautta»
«wtta ei itanans nijn usia / cum pahain klcldcil
mutta.
;; Hywin silletapahtua jocaonpahoildakielildi
warieldu / jaei ichldä waiwata / eikä täydn «M
heidän ijestäns/ei myösole sidottu heidän cahlnsmsSMhänen itens onrautainen/ jahänmcch
lcns owat wastesta.5 Hänen tipuns on catteranchi cuolnnata/ jaxa>
hembi helwettm.

Mutta Jumalistaei woi hän polte alas/ ja«sen pidä hänen tuiefans palaman.
?7 - loca HErran hyljä / hänen pita sijhen langt»
man ja palainan / jota ei pidä sammutettaimn.
Sen pitä hänen päällenshyöcköämännijncuinlt'
jon/ ja turmelemanhänen nijncuinPardi.

Sinä aitat sinun tawaras orjantappuroilla!
mixes paremmin tee owe jatelke suns crcen?

'2,9 Slnapunnidzethopiasjaculdas/ ulixesmyi»
sanojas culda waggalla punlndze?
zo Otawaari ette» sentauttahonahda/ ja langt
wihaunestestäsim/ jotcasinua wnijyjvat.

eZ. imu.
'doiOca lahimmäistllens lainÄ häntete laupiudt»
»Ityön/ m jollatawarata on/ haneutulcstttlK

iaina lahiimnäisellescos« hän / jaM
n>; iällens määrätyllä ajalla.

Pidä mitäspuhunmolet/ ja älä olepctolline»
hännl cansans / nijns aina saat sinun tarpes.

Moniluule sen löytyxi / jongahän lainanotto!
jarete sen murhelliscxi/ jocahandä on auttani!t.

5 -3
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< Hgn nndakätens suuta/häneldä lainanottaisin?/
ftpuhu nöyräsi iäi, lmmaiscnsrahan tähden:z Mutta cssta hänen pidäis maxalnan jällens/nijn
j«nwijwyttcle ja watitta suuresi:
/Nm m callis: Ia waicka hän wiclawois'/ nijn
hiilandatyölast puolen jällens / jaluke sen hauelle

l Josei hän woi / uijnhän tckel)änen N)hjaxi ra»
«, Silloinon se idzcllens ostanut wihamiehen ra«
Mus/ ja hän llmxahänelle tiroMlla jahäwäi»Mllä/ jaauda hauelletijtoxcsia/ pilckasanat.

'O Monilaina ylömnieicn/ ei payast ajatuxest/
mtia hän pelkä tyhjäxi jääwänsoumslans.
» Kärsi cuitcngin lHimmäistas hädasa/ ja tee
chs se ar,no/ cuas annathänelle aica.

n Auta köyhätastyn täbden. / ja älä annahänenOs
>; Olemielelläsrahaspaidzt lvcljesja lähynmäi.
lMhden/ ja alä Me heitä titvein ala/ cnsaleiickuduwat.

Coco idzelles tawarata ylimmäisenkästnn jäb
W se on sinulle parcmbi cuin culda.

>5 Panealmuseriiwmaiseeupaictan/ jocasinua»n »vahingosta auttawa-
>i laonsotiwa sinun puolestas sumn wihamje«x>s »vastan/ paremmin cuinkilpi jakeihäs.
7 Hywän tahtoilien miestaca lahimmäifens:

>' Vmtta hapeuiätöin ihminen lättä hänen.
? Ala unohda tacausunehes hywä «yötä / silläm oil pannut idzens jinun cdestas.
° wic lacausiiliehens wahingoon.
' wapahtajans;si>lawa«
M.

,
.

'.. Ta«
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21 TMausMinondaricasta ihnustä hä.vittan»
jaon hntä heittänyt sinne jamnne nyllcuin M

2; Se on ajanut poisjalot miehet/joiden My
wieralla lnaalla cultiana tcr. -

>24 JosInmalatoin on taannut/ja juonittelc s.jtä
~ pWHxtnl/ cuitengjn ei hänen pwaranguistM

<

?,5 2!uta lähmunälstäs woimas perästä/ja cä!>ze»
ettes i 3 ze stntähdentule wahingoon.
2 6 SljnH on kyllä tähänelämän / että ihuw
wcttä ja leipä/ waattet jahuoyc/ joilialMMpnis
peittä taita.
17 Parenibi on köyhän elo lMacatou alla/ M
oma ou/cnin hereullmen pöytä ninucalaisteu sech.

3 Tydy sijhen mirä sinulla on wähä cli paljo-
Sillä se on häpiälinen elämä / täydä huomsta l)w>
ncsm.

- -y Cilsajocumlckuucalainm/ ei hän sielläW
suutalls awam.
;Q Hänen täyty heitätygsttspäästä / jaaildahei'
dän juodacansans / ja eisaa chtäntijMa.
z > Hänen tänty myös mulla cMepar sanat:
; , Nimittäin / sinä nnmcMincn / pätene jaN'ol>
mistä Pöytä:
z; Anna minun syödä sinulla on.
54 Item: Mene tästä ulos/nnnä olen siuu,ut»
»liftlistlnllign wieran/ minun weljen tule nmiu»
tygöni.
z 5 SencaltMt owat to.imelliselle, miehelle m
lat/ että hänen asuinsian tabdeu njjtä sanoja cuulf
manpitä:
Me laimttu oli,

zo. M
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?o.'lucu.

Ma lasiansracasta/ hanpitä hänen ainamri'
Icnr.nalia/cnä hän sijtte saa ilonhänestä.

,wsAlö'pitä pclgon alla / hän saa ilon ha«
M/ eikä mrwita hänen tähtenstuttawainön)-

l ,ottä. '

a jocnpoicans curitta / hän tete wihannz-
, HMM / ja iloittaystäwäns:

l SUlä joshänen Isans cuole/ mjn se on nijncmn
stancuoijur: SillähänoncaldaisnlsM'
M eli/ nijnhännätiriemuns/ jailo oli

»llosta ban cnoli / nijnethänentarwittu mureh-
Uswastan/ ja ftttpsaystäwäinnntlenjällens
Mtaua.
Mitta jocalapfillenspehlneon/,j)AwaWastn
mdeita:janj)uuftincuin.ftitfe/mslll)änpeljäjty.
Curittalnatom lapsichl>njju caligjnxi cmn hil'

mätöin henwinen.
! ölepehme pyjalles/ nijn sinlm MM edespäin
Ota händä / lichacoidze hänen cansans/ ny n hän
m wiMein saatta lnurhellisexi.
° M tee leickiähänen cansans/ ettei sinun sijtte

hänen ea»sans murhettilnan/ja nijnsinun My-
ilvijmeinhänen tähtens hambaimskiristä.
> Älä anna hänen walda nuorella ijälläns/ jaälä
Ka hänen tybmydens edest.

> Cmnarra hänen caulanr nnorna/ jalytz händHta« »vähänä / ettei hän tulis sinulle uisturin /attelenMtomaxi.
l Vpet.t lgstas ja UH anns hänen joutilasna



kayda / ettes tulis bäpiään
«4 Parcmbionjongunollaröuhäna/ raldisna
terweuä/ cuinrickanajatipianä.
15 Oila raidisna jaterwena on parcmbi culda<
raidiöruulnis on parembi cuinpaljo calua.
,6 Ei nlitanrickaus ole werrattaparamstnn
»niftn/ /a, ci yxitan ilo olejydälllellisen ilon w
täinen.
17 Cuolemaon parembl tuin kiwulloincn eläni
jaalinomaultn sairaus.
18 Se on nijncuin hywa herckn/ sen suun «des M
ei woi syödä/ ja nijncuin seruoca/joca cuolluenha»
dalle pannan.
, 9 Siliä/mitastuhri on tarpcllillen epäjninalall,
Joca ei.taida syödä eM haista?
20 Mjnseonmyösrickalle/ jongalumMftl
raxitck< .

2. KvllähännäeesensllmWnsjahuocasttä / b
o.i nijncuin cuohittu» joca neidzen ohes niacaj
huoca.

,
: tee idzelles murhetta / älä myös waiwal

nuas omilla aiamrillas:
A z S lliä iloinensydänonihmisen elämä/ jaMIU
ilonv on hänen pitkä itäns.
!4 Teeidzelles hywa ja wahwista sydändäsij
aja murhe cauwas :

25 SMmuchetappamondaihmistä/ jaeiteh
mihmgan:

. ° e .

26 Ki,waus ja wihalyhenda elämän/ Mmm
tete ihnusen ennen aicans wanhax».
27 Iloiselle ftdälmlle maistamat caicki HO
«ttta han sys. .

240
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;r. iucu.
UMvorickantta/ syö ruumin/ jasijtämur-

ei anna maata.
Wajocu macn janmrhetti/ nijnhän ainaherä/
ijncuinsuurisanaustinaina herattä.
Se onricas/ joca aina työtä tcte jaraha coco/ ja
M lacka ja nautldze nijtä.
Mutta se on köyhä/ joca työtä teke ei mitä»
My/ jawaicka hänwielä lacka/ nijnon hän cni-
WN waiwainen»
Jocaraha racasta / ti hän ole syimitöin / ja joca
Maista edzi / hänen täyty ynnä huckua.
Monirahan tähdtntule wahingoon/ ja sen caut»
lturlnellan otnan silmäins nähdcii.
lolca hänelle uhlawat/ ne häniukistamaahani
>tl>itamattolnat hän otta tijnni.
Htuas on sericas jocanuhtettonlaxi löytän / ja
iidzi raha.
Cnca st on/ja metahdommakijttä händä: Sillä
m«ke wäkewitä töitä hänen cansians seas.
»loca täsii wetelluri ja yxiwacaist),; löytän/'
«da syystäylistetän.

> Hän taisikyllä pcha tehdä / ja eicuitengan tel>
!t: Häntaisi lvahin goitta/jaeiwahmgoittanut'
nisstntähden pysi) hänentawarans / japyhät yw
!w>it hänen allnuans.

l Coscas istm rickan pöydän tykönä / nijn älä
«tas ammottele:
> N myös ajattele/ kyllä täsäsi)smist on.
»Mutta muista pha silmäsaidaxi (Mmikaon
»unbi cuin stncaltaineu sillnä )

> Joca itke coscahän näke jongnn ottalvan..
Alä rupe caickijn cuins »lätti

K <7 M
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17Hla lnyö6.sijheu.rupejoca!)änenedtsänsfatis^
18 Ajattcleidzclläs/ mitä sinun lDmmäises m,lellanseliylömnielenhywänäpitä/ ja täytä il»

toimcllistst caitis cnppalcis.
19 Syö nijncum ihtninen mitä etees pandu o,
älä myös ylön paljon syö/ ettei ihnnset smulle>rihastuis.
20 tacka ensin cunnian tähden syömast / äläll
Myös syömästytymätöin/ ettes woittais wiha.
2', Coscas istut monen testellä / nijn äläeysinetil
H2 'Hywän tapainen ihminen tyty wähängin/ se»tähden ci bän tarwidze nicutta wuotesans.

la cosa wadza cohtMsestrawitan/ silloinij
«inen suloisesi lewäjä/ jataita wamhin amck
«osta ie olla iloinen.
24 Mntta N)tymatöins»)smäri maca
ja hänellä on wäanne ja wadzan tauti.

5 Jos sinä oletylönpaljon syönyt /. nijn nousta
c mene japaneKwätä.

52. 4MIO
A 7 l>ican/ cuulcminua/ jaälä cadzo lninuaß

ettei minun sanani wijniein sinulle Mni
palajais.
27 Ota jotakin tehdaxes / ettei tauti tulis sim
Päalles.
2 8 2lndiastamiM tijttawät ihmiset/ja silnowll!
Hän en cunnialinen nncs / ja stncaltaine» puhe e,
hywäkijtos.
2 9 Mutta tylystä ja»Maisesta puhu coto cauM
jjipahoin, jaftn ftan oikein sano.
;° M ole wijnan juomari:' Mlä wpnatttM
le nwnda ihmistä. ~..

Mö coemle jmttttmraudan 5 nijncocß
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wijnnylönannttut sydämet/ costa nejuoxis

wirwolta ihmisenrunlnm/ jossitä coh»
-wMelmnä ston/ cufteiwiiuaoie?
'iMoll sitswarten Kwtu/ että sen pitä ih"
nMaman.

zi Wijua/ farpexi juotu/ iloilla,ihmisen tunnn«
jz sitlun.
zi Mutta jos sitä paljen juovan.
;,' Nijtt se tuo paljon myötä«s.
/i juopumustctehuUunwielähulimnma,ri:

Nil,c .<>. hä« haasta ja uhcn:
4° StjhettM cuinhlm loucatan/ wödan jah,
Mtcta,,. '

ji Älä nuhtele läyimmäistäs jttswuns/älämyös
filcka händä iloisans,

Älä anna hänen paha sa»a / älä myös cchtä
händä pnbelia.
> Mutta pldäidze» heidän castgisnans/ ja asi" t
idzcs nijncuin hekin /' nyn sinä mm oil-em./
: 5« anna sizhm mitäfum»wle./ ,os jinä tahdot!>nä cansa istua.
; EM he olisit iloiset simm cansas/ mjn sinä simt
Anian/ jacudzman tattatzchijahylVmetMexi
'»ichexi.
4 Vanhimmanpitä puhuman: Silläst tule hc>m»tehdä / nijncuin sen jocacoerellutön.
z Älä estä soittaita:
6 Jos myös lvirsia weisatan/ nijnälä sccoita idM"ljdonsecaan/ luutta säästä wijsaudeetotiel iaiaxi.
? «jjn
»OZ weisu«aunistapidon. >

On 8. N-ii"



8 Niinsniji Slnarugdi on caumsa cullasa
9 Nijn lnyöswirretowathywän wiMntylM
,o Puhucan mwrucämen terran eli caxiVttstinijn tanvitan:
,« Iacosca hänelle tyHtäni nijn hänenMWstamanlyhMisest:
, Iahänenpitä pitämän idzens nijncuin sejtt«
eipaljon tidäis/ japarenunin wait oleman.
,; Ei hänm pidä idzens Herrain wertaisna M

'/ nmpuhesens.
»4 Moisella on suuri tulen leunaus myötä:

z < Häweljäisys tele suuren mielisuosion.
«5 Nouse pöyden nM aicanans/ ja M oleH
meinen.

, ,6 Mutta mene nopiast wtias / iloidze siellä jattt
mltäs tahdot. Cuitenginettesmitänpahatte/io
pullicoidze tenellengän suuta.
,7 Muttatijtähändä caickein mjden edest/ M
sinun luonut jahywydellänsrawinnuton.

;;. iucu.
Hi OcaHErra pelkä/hänanda idziäns mielelläni
Vopettaha joca aicanansidzenssen tygö ftwiU!hän löytä armon.
'l> locatysyJumalansana/ hän on senruMsaapa:MuttaMa ei sttatäydesttobest ajattele/M
pahene sijta.
2O >loca HERra peltä / hän osa oikicudopin / jo
ftatta wanhurscauden ivallstawan nijncuin t!)»»
tilan.
?., Eilumalatoinannaidziallscuritta/ jatiitt
cuiteugin autta idMns toism elämällä chänenai»
ivoitllxcsilns.

244, lOs Syrachitt



ft Ei toimellmen nnts cadzo ylönhywnneuwo:
„ Mutta ylönannettu ja ylpiä ei pelta/ ivaicka

tehnyt mitä hän on tahtonut.
Älä tee mitän ilman muwota/ nijtt et siltä ca-

l«sitä sijtte cuin se tehty on.
,i Älä käy M tiefajolla sinä länget/ mickanijsH
joifts idzcs tiwijn louckat. ,
l 6 MWenidzesluotg/ että tie on tasainen/ ja
comhda omia lapsias.
l/ Ehkä mitä sinä teet / ttijn wrwa Jumalaan
Mesta shdämestäs: Sillä se on pitä JumalanMyjä.
ll locausco Jumalansanan/ hän pitä kästysa»
«at ja jocaHErranluotta/ eihäneldä pidämitän
,Mttuman.
. loca HErra pelkä/ ei hänen tapahdu mitän pa«

: Muttacosa hänkiusattu on/nijnhänenpitä jal»
lms tuleman.
l Wijsas,nies ci wihalumalansana/muttn ulco.
cullatu hääly nijncuin haaxisuures ilums merellä.
z Pmmärtäwäinen ihminen pitä idzenslmna»
lan sanasa/ ja Jumalan sana on hänelle walma
nijncuin kircas puhe.
4 Tutti asia japuhu sijtte sijtä / anna idzes ensinhywmopetetta/ nijns wastata taidat.
5 Tyhmänsi)dänsnmjncninwaunuin ratas/ ja
heidän ajatuxens juoxe ymbärins nijltcujn rattan
fyöra.
<! Nijncuin suodanhaldia hirmt jocaista tamina
wstan: Nijn myös plcocullatturippu jocaidzes
pilckajas/ ja sano:pitä yxj päiwä oleman pyhembi toista?Sillä auringo Oy jocapäiwä wuosicaunnayhtä»
Wst. Oiij BHEr<

245
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8 HErran wijsanZ on ne wjn cwittanut / ja
ou Mjn asettanut wuoben ajat japyhä päiwät.

,
? HanonmuutanisstwalinnmjapyhittanytWi.
den pälwäin snhtcn.
,« Nijncuin caiM ihmistt owat maasta/ jaHdam ou mullasta luotu,
i'» Ia HErra on cuitengm ewittanut heitä tMnsanomaftömasi wi)fauveftans / ja en asettanut w
mnaisct tawat heidän seasans.

2. Muutamaton hän siunannut />

. pyhittänyt/ ja palwelluMNts cudzumn : '.

nwnnut/ alelidclnut za htmäimpois heidän, säadnstäns:
i; Sillä he oivat hänen tadesälis nijncuinDi
lvalmistajans Mesä/ hän tckccaicki hänentyW
nyncuin hän tahto.
,4 Juuri nijnowat myös ihmiset häneni
jocaheidän tehnyt on / jahän anda jocaidM«>>,!>
cuin hänelle näli, hywäxi.
15, NijnonmnöshywänscteMlftahä ivastani >«
elama cuolcmata »vastan/ jalmllalincnlum,!
latoinda wastan. Eadzo näin sen ylinunäisen toit,!,
nyn on caxi asetettu rahta wasian/javriyhtä wafi.i
16 Minäolm^älklnnäherännyt / mjncumstjoll
syxM-jälispvime.
»7 .utdoi lninullcsiunauxen/ «n,
na -c minlm ivynaclMrna..

' .t/ elt>'« mjnä ole idzclleni.työtä tki)nri!
. oppia tähtowat.'

rel Herrat/ ja le tanssi»
fitä ftdämesn.

....... ~Ms/ wetjesjayft

246



347 247ssMasilmasmjntauwatt emuvelat / a!ä myös
mwarataskenenganhaldun/ ettes cadusitä/

, täyty stntähden he itärucoitla.
'ijncauwan cuws elät nijn ata anna idziäs

lhdcngazl ihttusen haldun.use on pamnbi että sinun lapststarwidzewat fi-
!>m'c>lin se että sinun pita heidän käsijns cadzclenm
:; öleidzefmuntawarashaldia/ M myös anna
Ma pois sinun tllnniatas.
14 Costa sinun loppus tule/ jasinunpita täälbä
Wmän / nijn jaasilloin sinunperindos.
:) Asin tule saada hänen elons! ruosta ja cuor-
«!>!! Nijn,nyöspalwelian hänenleipäns/ razigai»
ftj'eus ja tt)öns.
:6> Pidä palwelias ri)tzsä/ nljns saathäneldäle.
M: Mi.tta jos sinä annat hänen täydä joutilas»
»/ mjn hän tlllc ylpiäxi.

»es jaohjatnotkistawat caulanl japahan pal».
»ckan haawar ja widzauxet.
:i ?ha händä tyhön ettei hän My jomilasna/ ta>
l.i jouMasnaopetta paljon paha.

Pane aina työ hänc eteensä st cuin palwelialle
W/ josei hän cuule sinua/ nijtt pane händä jatca-
puuhun.
;° Älacuitengankellengänylönpaljöpanei m«t<
tt pidä cohtuus mikis asiois.
; > Jos sinulla on palwclia/nijn pidä hänestä waa«
nnijncuin idze sinustasi Sillg se jocahänen jotakin
A/se wäijy sinun hengee jaelämätäs."Jos sinulla«n palwetia / n:jn anna händä pidettä nijncuinfinäidzcollsit: Sillä sinä tarwidzethändä nijncuint»'
Ahellnes. loiisinä pidät hänen pahannÄlijn tttä
M sinun tytöf / custas tahdot händäed.yä ?

Qmj
. z^.^ucu.



;4. iucu,
ihmiftt pettäwät idzens hullullaIvolla/ jahullmluottawatidzens houramiji,.

2 loca uniatottele/ hänrupe warjoonha edutuul,da ottaxens kijnni.
3 Ei unet ole muut» cuincuwat ilniau olendtta.
4 loca/aastainenonj cuingasetaitapuhdasMja jocapetos on/ culngaraita se tosi olla?
5 jan<saattamat cuitengin rastat ajatuxet.
6 Ia josei se tule ftn corkeimmanilmoituxest/chalasijtä pida nntan:
? Silläunet pittäwät monda ihmistä/ja st puult»mjldä / jotea sijhen rat^udawat.Ei sijhen tarwita walhetta / että ihmisenBhumalan Myt pitämän/ jaJumalan sanMrylla / cosa ihminen oikein opetta tahto.
9 Hywin harjoitettu mifsymmänäpaljon/ jchwm coetslvu «nics taita puhua »vijftudest.
«« Mutta joca ei ole mitan harjoitettu/se wWymmärrä.
»i Ia willidzäwäiset henget saattawatpalj3pahl>.

Eysta nunä wielä exyxis olinitaisin »ninä mylipaljon oppiaj, jaolinnijnoppenut/ etten ininätai,
tantit cajckia sanoa.
«? Ia tulin stntähdeu usein cuole«nan waaraÄ
Wenasti cuin minä sijtä wapahdettin.
«4Nvt minänäm/että lulnalisilla on oiliahengi!
«5 Silläheidän toiwons on hänen tngZns/ Mama taita.
«6 lom HErra pella/ ei hänen tarwita hämßststmän cli »vapiseman : Sillä hän vn hänen m
WMs.

' l?
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,?Muas on jMHErmpM: Mihmgä hän
Mda / jamitä onhancn loydutuxens?
,z HErran silmät cadzowgtnijden päälle/ jottet

racastawat.
,y Häl» on wcjlnMncnturwa/ suuriwäktwysi!
«r,o palawutta wastan/pilwi cuumapuolipäiwä
MM.
«Warjelus con<bc stusta wastan/apu langemusti;
AMn: loca si)dä»nellilottta/caswot ihastusta/ an»

myös ttrweyden/ elämän jasmnauxen.
Ivca wäärin saatua calua nhra/ senuhri on

:

ii Ia stncaltainen Jumalattomain häwäistys
nmillän muoto telpa luuialalle.
ij Jumalattomain lahjat/ eikelpaensingän sillellckimma!le/ ja synnit ei tule sowitetuxi uhrein
soljoudella.

loca uhraköyhän tawarasta/han tete nijncuinse M pojan teurasta Mn silmäin nähden.
>5 Ei köyhällä ole mitan muuta cuin wäh iinenchä/joca sen otta haneldä pois/ hän on murhaM.loca toiselta otta pois hänen elatuxens/ !,än
Wpa lahilumaisens.
y locaeiannatyöntckiällehänenpalckans/ hänm tappaja.

:8 Ccsca jocurakenda ja jällens ricko maahchn i
«itä hauen sijtämuuta on cuin tytztä?
?? Costa jocu rucoile ja jällens kiroile / cuiNMUrra cuule hänen rucourens?
!° loca idzenspese cosca hän cuolluestn sattunutOa tule jarupe hänen jallensMitahänen pesons
NahäM?

Ov .;»Juuri
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z, Illuri nijnonse ihminen/ jocafhndeinstWpaasto/ la aiiia jällensftndiä tete/ kenenpidäM
nenruconxens mulemal» / jamitä hänen pM?,
händä autta?
« Pitä lilmalan wstyt / seon ricas uhri:
2, Cortiana pitä Jumalantästyt/ st uhri ar
win.
3 Joca I<mmlatakijttä / seon Ma sämbyläiM
4 Joca lauotutta harzoitta/ hän tete cifian
uhrin.
5 Hyljätä syndiä/ on Jumalan palwelus / j„l,
HErralle telpa.- Ia lacatapaha tekenläst/en oilu
sowmdouhri.
6 Mutta eisinun pidä ftntähdenhänm etcc,
jällä tuleman:
7 Sillä sencaltaijtapitä myös meidän tck»W
HErran stästyn tähden.
8 Wmchurscan uhri tete 2lltarinrickari/ jal>im
suid,;'.lltamisens on makia sen corteimman edcsi.
9 Wanhllrscanuhrionotellinen/ )acihä:idäOi
iränans llnhtdettaman.
,a 2lima Jumalalle cunnia iloisella mielellä/j>!
sinun esscoists illnanpuuttumuxeta.
ii Mitäs annat mjn anna mielelläs/ japOi
sinun kyimntncxes ildiscst.
»! Alinafiilecorkcukallenijncuinhän sinulleM>
danuton/ jamitäswoit/ nijn anna se iloisella !>w
leiiä:
i SillaHErra/ jom znaxa Mens/ on stn sinu»!

, maxawa
, '4 ÄläwäheiUläsimmiahjas: Sillä ei seolelh

tollincn.
«7 Älä cd;i omaparastas / cosca sinunpitä uhw

M»!
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Kiriä? xfi
!.w Silla HErm on costaja/ jocaeicadzo muoto.
6 Hän auttaköyhä / jaeicadzo kenengänmuoto/
!<!, myös cuulc sen sorrunrucouxen.
~-M.

e:lkyynelet toisinwuotawarsasupäihin.-
,p Mutta ne hu.itawat ylöspäin sitä wastan cuin
»O »vuodattanut on.

Joca lunlalata »nielelläns palwele / hänon o-
Me»:Za hänerucouxens ulottu haman pilwihili
„ Wcheljäisen rucous tunge idzens pilwein lä°
ch< siehenasti cuinhän tule etem/ eitä lacka ennen
M st corkein cadzo sitä.
,: Ia HERra 01l oikein duomidzewa ja rangai-

eitä wijwyi elikärsi wijwytystä.
>z Siehenasti cuinhänricko armottomain landet/
nosta stllwltaisille ihnnsille/ jacadotta cmcki/ jov
uwathäudä wastan/ j»cutistalnaahan pahan
Min ivoilnan.

heidHn töidens jälken/ ja
M heille nljncuin he ansainnetowa.t.
>5 Iacostahauen canssans puolesta / ja jlahutta
W laupiltdelluns.
>i Nijnmm sade on poudalla tarpellinen / nljn
Hös laupius tule hädäs Man aican.

iucu.
plErm caickiwaldias Jumala/ armahda meitä,
iv! Ia cadzo tmme japeljätä caicki canssar.

, NsstakätesmuucalmfttnpMe/ että he sinun
Mnias natisit.l Nijniuins heidän nähtens meidän stasäm py-
!!tttän: Ni,n näytä lnyös idzes cunniaiiseri heidänchmo «nildän nähdnn.

5 Että
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5 Että he tundisit nijncuin me tunnemiU
<5 Ettei yhtän muuta lumalata ole cu« <«

HERra. .

7 Tee udet ihmet jatunnus tähdet.
8 Osota kätes ja oitia täsiwartes cunmalis.Herätä wiha ja wuodata julmtts.
9 Temma pois wastanseisowa/llmserra wihUijariennä.
«q Ia muista sinun walas/ että ihmiset M

sinun ihmellistä työtäs.
,» Tulen wiha culuttacon ne/ jottasuruttm«läwäc/ janehuckucon/ joicasinun canssalesfÄtetewat.
l z Särje päämiesten pää/ jottameidän wiham
hemowatjasanowat: Meolemmayxiltäns. .
l; Cococaickiläcobinsucucunnat/jaannahch
ella sinun pericundanas mjncuin algustakin.
14 Arlnahda sinnn canssas/jolla sinusta Niinil
ja Israeli/jongasinä cudzut sinuncsicoistxes.
F 5 Armahda Jerusalemin caupungita/ jostO
pyhäson/ jajosasasut.
»6 Rakenna taasZion/että sinunsimas sieNftl
nataisin/ ja cunniastulis canssan seas sulixexi.
, 7 Osom sinus heille/ jottaalgusta sinunonu<!
lerowat/ jatäytäneennustuxet/ jotcasinunM
iluwitettlt owat.
,8 Costa nijlle jotta sinua odottawat/ että ft
Prophetas totisexi löyttäsm.
»9 CuuleHENranijden rucous jotta sinua»
c«ilewat/ Aaronm siunauxen jälken sinun c>t

että <aicki jotta asuwat maan p»
tundisit sinun olewanHEßranmalan.

37- l"
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;7. iucu.'

w?s^aottacaiclnaistaruocatygZns/cuitengin
!)),'»ruoca pareznbi cmntoinen.

, Wicuin kieli mjn myös toi»
,i!iiltnsi)dänyl,:lnärtä petolliset sanat.
: Wiccas ihminen taita toisen saatta wahin»>
ainutta jocahywincoetelduon/hllntaitaotta
M idzestäns.
> C«>ckiaititracasiawatpoitians/ cuitenginon
ljr wisinans parembi cuin poica.
l Callnis waims iloittamiehens / ja ei miehelle

rackambata.
, los hän on myös ystäwälinen jahywä/ mjn ei
«»sen »nieken werta.
llMelnäudaoni senhywäsenäne/ jahänellä
HMncn apu tuki/ johonhäntaita idzeus no»

? Ciisa eiole aitaymbärilla/sijnä caluhajotttan/
!wsa ei cmändätä ole/ siellä perhenijändäepä»
tzs kaivele.
< Nijncuin ei ihminm uscoryöwäritä / jocayh«
Mp«nMa toiseen juoxe/ eitä sitä miestä u»

A/ jolla ei pesii ole/ nmtta täyty sijhenmennä
hpimcys hänen käsittä.
Dcainen ystäwä tosin sano: Minä olenmyös
nwn/unltta m<lu:amat owat ainoastansnimellä
M.
Cosca ystäwättoinentoisenscansa wihastulvatt
wihapysi) haman cuoleman asti,
Woi custa sijs se pahuus tule / että coco mailmn
»petosta täynäns.
Cesm ystawälle hywinkäy / iloidzetvathe hänen
O»s/muttacosca hällM pahoin wp/ tulewat he
«iv>hamiehe>tnF, F He



5 He murhettiwathänen wadzm, tÄt<,
znutta costa hätä tule/ turwawat hekllpccns.'
6 2Aä unhota ystäwätäs iloi^
7 Ia muista händä coscas ricastut.
8 Iscamen neuwonandaja tahto anda
mutta muutamat neuwowatomari hywaxens.
? Otasentähdeuwaanneuwouandaista/
ensin jos sthywä en:, SMmitannuthan «jlittii
neuwoxcns idzellens parhaxi / ja anda sinun c«tella/ ja sano:
lo Sinä olet oitiallatiellä/ jahän on clntenginj
uua wastan / jacadzoiumgase menesty.
, i Hla nemvosen cansapidä/ jollapaha ajatus
smuawastan,/ jaäläotanytäneuwos/ jotcas»
cadlhtiwat.
»2 Nijncuinswailnolle tychisit: Cuinga sinuchdäisystäwälisest olenAlnhänenrijtasisarcns cach
Eli pelcifrille: Cuinga sinun pnä sotilnan? ö
cauppanliehelle: Cuinga callixi hän tchto arw«
rijstas hänen culuans wastan?
iz Taickaostajalle: Cuinga callista sinun M
andamanpidäis?Eli tiwijlle: Cuinga hywä pidii
tehtälnän?
,4 El» armottomalle: Cuinga armabdetMU
pitä? Eli laiscalle rastasta työstä- ElipäannA
jolla ci asuinsia ole: CmnZa ci pidä luendäm
pois tt)östä? Elilaiscallepalwelialle / »uoncsta«
scaresta.
»5 Älä näidäu ihmisten caustlneuwo pidä/ G!»
pidä idzls jocapaicas jumalistenihznistentyghc»
sas taidat/ Mä he pitäwät luznalankäsiyl^
»6 jatä>
siwät sinuncansas / jossinä osathorjahm. ,

2'?4 IcsusSMcbin



Kirjo > 2fs
Niju heidän ueuwosims: Silla et sinä

ba neulvo.
taita usein paremmin nähdä

ftidzemänwartiata jotca wartioidze-
Mengin caitisa näisä rycoile sitä caickein
ckiiida auttaman sinun työtäs/ja etteihän sinul'
i«Mls nutäi'. puuttua.

,tnnni cums jotatinalgat/ nijntyjelt/ja ennen
«sjotatintttt/ nijnotaneuwo:
Sillä jos jotakinuttaaljttan / nijn sijhentule
,Mä neljästä: Hywä elipaha/ elämä eli cuo<
«l Mcacaicki kieli aina hillidze.
Moni onsowelias muita neuwoman/ mutta

on hän telwowin.
iMm tahto wijsast neuws / jneicuittngan ih«
m cuulehändä mielelkms/ joca k« jäjaxi:
> 3illä eihanMolc HErraldaurnw sijhen / ja
!il!esä ole wijsautta.
Muion wijsas oman lMMtuxens caittta / ja
Uneuwollans hyödytyxen/ jaesa oikcm.
Wijsas mics taita opcttawälene'/ tuotta hyo«
A» neuwollans ja osa oikein.
Wijsas mies cortiasi cunnioitetan/ ja caicki
»häncn nätewät / neylistäwät händä.
3ocaidzclla on hänen määrätty elinaicanö /

Alsraeliy aicaonmäärätoin.
Wijsason canssans edes suures cunnias/ ja
Animenspysi) ijancaickisest.

?z. 4ucu.
Vicall/ coettelemitärumnilles terwellinenonj
,»»cadzo / »nitä ei hnnelle ole terwellinen < älä
l» sitä anna.

;. SM
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3 1 Silläei caickinainen sowi jocannehelle/eij«
mies woi luickinaista.

Hlä täytä idzes olon täyten calckiuaischi,
cullistlla rmlla /»a älä syö yltzn ahnesti. .

z z Silläytönjyömys teke ihmisen tipiänjatz
lnätöill syömäri saa taudin.
34 Moni on idzens cuoliaxi syönyt/ lnuttchcohtndcn pitä / hän sitä enämmän elä.
! Eullnioita Pamndajam cohtullistst/ ettäsft,hänen hädän aicana:
2 HErraon luonuthänen/ la parannus!
lesildä corkeimmalda/jaCuningat cunllieiM
händä.
4 HErra andaruohot caswa lnaasta / jatoiint!
nen ei cadzo nijtä ylön.
5 Carwas wesi tuli puusta matiaxi/ ettäsenw
ma piti tuttaman.
6 Hän on sencaltaisen taidon andanut ihmisi!

hänen pit» ylistetyxittlleman hänen ihmllitoisäns.
7 Sencansahän paranda ja aja poiskiwml
Apotechari tete fijtä woiten.
8 iylMisest/ caickialmnalan töitä eitaiil!
mincu luetella/ jocacaicke hywä anda maan M
9 Poican/ coscas sairas olet/ nijnälacadzem
ylön/ muttarucoileHEßra/ nijnhäntetesl!!
terwexi.
10 iackasyndiätekemäst/jateeMtesnulMW
ja puhdista sydames raitista pahoista töistä.
, i Nhra matiata smvua ja sHmbylöitä ajat
uhrixi/ jaanna lihawa uhri / nijncuin sinunfid
pois tääldä.
«z SiM salli Parandaja tulla tvgös - H



M hänen luonut: Ia älä päästä hända pqis

,

, mtäyt:,'

!wlc/nijnitk:h^»dä/j^
lmlljllttMN' ltnsmu'
Wcnrzn'.:'. >aa!ma'h!i

' wlll, hautaan.
/ ja walitNlN.

ono!'!,r/ w(M>:lmäxilil!,p)clpaiwtt cli
P/ ettei silttiä pantttto« .

,l JaotaMKu ,nmrhcllatcwtc-
niurhcftatule cuolema/ jaiydainen

Wtete
,) Murhe jalöyhys
«am ylidze »naaran tillftuxes.

lpäW murhetta siMmcs / mutta estä H3n-!»tlM.
»Ajattele loppua ja älä unhota sitä:
>l Sillansieldaole palaj.iwalu/eitast Mltahän<

uiulta sinäreet jdzelleswahiugon.
>! Muista / »ujncuin hän on cuMur/ njjnpitH
N« silNlN.,
>i Gijttcsostacuollut rauhasmaca/ niin >,

W sinärill haudc ,' /a lohduta si?:uasMntähtms/ että hänen heugens o,» Mlda nyn

3i zp.tucu.
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opettaman/ eisisl,,

työtä tehdä / jacosca pitä opctcttM,
nynci silloin pidä muuta tctemist ylelnan.
26 Cuinga se taita opista waari otta jongapiti
tyndäniäl» / ja joca härkiä mielellänsrnoscallachjamuuta sencaltaista työtä tete / eitä tiedä muchcuinhärjistä puhua?
27 Hänen pitä ajatteleman cuinga hän pellon n
tenda/ ja hänen täyty hiljain ja warahin lchiiruockia.
2 8 Juuriniin myösratendajat japuuscvät/ jw
yötä japäiwä tnötä tttewätia cuwia leickawatl j«
uijn ahtcroidzcwat hc.täns moninaista töytätck
lnän. Heidän pitä ajatteleman öttä setulisM
tehdyxi/ jawarahin jahiljainsiM ahteroidzem
että se tulis tehd"xi.
2? Niin myös seppä/ hänen pitä oleman alch»nens tykönä/ jaottaman waarinpajastans l h»«
tule woimattomari liekistä/ tete työtä Mwäsyxijn ahjon tyttznä.
zo Wasara hitidze hänen corwans:
;»,Hanahteroidzesijtä/ cllingahäntt)önstaW
oikein tehdä/ jqpitä ajatteleman cuinga hän senA
walmixj / jawarahin ja hiljain ahteroidzeM
cuinga hän sen taidais hywin lopetta.

Ni»nlnyössawenwalnlistaja:HänenMt^
stäns ottaman waarin / jalgo«llanspnä häncnpyi
rH taändäinän/ ja pitä ama tetelnäntyönsmi»
hclla/ hänellä on hänen määrätty paiwätyöns.
z; Hancn p itä täsiwarrcllans sawesta astian>vo
mismman/ ja täyty cumartaidMsialcainsWwäMn, >

,34 -W



HalMlpitä ajatteleman/ culNgahänstnhywm
jlwllsisäldH/ ja pitä warahin jahilMlkä'

pädzm.
;,- Caicki uämätturwanxttwirmans/. ja jocainett
Kwidze että häntaidais tydns tehdä.
>i Ei nijtä saada olla pa-idzi cauplingis.
;/ Mutta ei heitätaita cuhungan lähettä/ ei heille
Mi mnös waldaannetta / jaei hetaida hallita yl>
Oä caussa.,z, Ei heillä ole ymmärryst vpettainanßanmtnstl
Msaarnaman oikeutta jawanhurscautta.
,<> Ei he taida lnte sanaulascuta / mutta heidä»

oUa waari ajallisesta clatilxesta/eika cdcnunH
lMlc cuiu he tOllclns woittataitawat.

, Mutta jocapyytä son corkeiinlnaniakia opettaa
«»/hänenpitä edzinläncaickeittwanhailUvijsau^.

lcn/ ja tutkiman cnnustuxia.
- Häiun pitä cadzeltlnan jaloinmiesten tccojä/ ja.
MiHn waann n:itäne selittawät jaopettawat.
! Hänen pitä oppilnanhengelliset sananlascnt/ j6
Wittelelnan idzens sywisä puheisa.
- Hän taitapalwellaPäämiehi3/ja olla Herrain

ti etä idzcns täyttä wieralla lnaälln:
; Sillä hän on coettellmmitä ihmisten seas telpa
Xtitelpa. -

«Ia ajattele / cninga hänen pitä wnrahin Nouse«n HErra edzimän/ jocahänen lupnut oni jatu»
'lilcinan sen corkeiwman cdesa.

? Hänawa suunsrohkiast / jarucoile taiten cansism syndein tähdep. -

' Ia cösca HErra lepytetty on / nijn hän andahä'»clle runsast Wijsaudcn hengen:
> häntaim anda wijsastipueuwo/ ja opetta



in Sentcchdenkljtta hänHErraruconx:stns/ j,että hänen nellwons ja oppi»j
' lmncsty.

11 longa hänensin ajattele idzellans / jäsaneh
tenenwons ja oppins ulos/ jawahwista sentlrjoitllxella.
,-, la>nonilhlnettele lMlenwijsanttans/ jem
ci itattäns pidä huckunmit.
<; Ei hända coscan unohdeta / mutta hänen tz

» mens pysy ijancmckisest.
14 Mitähänon o^ettanllLpitaivastakinsaal»«l

talnan/ ja seumcunnau pitä
»5 Nijncauwan cum hänelä/ nijn hällellä on sm

remb»nilnicuintuOalMllammlia/ jocamyösl)»
nellnhallen cuolemanötin jälken pysi).

on wielä jotakin sanomist: Sillzni
olen mjncuin t^nst^cilu.

17 Cuulcat,ninuate pyhcit lapset/ja castvacat-ch
cnin istlltetut cuckaiset juoxewanojanreunalla-
»? Ia andacat inakia haju tcistän llijncuinßsawu.

Cucoistacatnijncuinwalmutjahywälle hcht
cat / welsatcatkijtoswirtts jakyttätät HEnaui
tis hänttitöisinw/ ylistäkäthäilen nimens caumst,
20 Kijttäkät händä jaylistWr weisnlnisclla jahl
tistulliclia / ia sanocat näil, kytos.
21 CaickiHErrantcgot oivat sangan hywatl j>
Nl,tal)änkästc/ setapähtuoiknula qjaUa/ jacitn

sanoa: Mihingi tämä? Siila he tulM
ms toiwotemma,

22, N,)ncum sillonl cosca wesi seisoi hänenM
stäns nijncuin muurit/ ja wcdet stlsott häl!»

sMM
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DttNs zäAn / mjncmn he olisit ellot suljetut:'
Silla unta hän lastyllanstoimitta/ se on suloi-

V» l ia ei ihunnenrohte walitta että )oratinhauen
mspuutttt. , , ,
'.icki ihlmstentyöt owathäll?n edcsäns / jaei
stlmäms edestä ole mitän salattu.

änuÄecaickicappalst mailmau algustai
nuaiunanloppuuasti/ ja ei hänen edejäns
Ään cappalda utta.

:<i Ei ihmisen pidä sanoumn-. Mhmga tälna?
u; luslUltjocgidzen / yijn että ne johoU'

zilil ftlpawat.
illä hänen, sinnauxens wuota nijncuin wir>

ttl ja tuoreutta maan uijllcuinjllosewawesi.
:8 Sitä wastan/ hänen wMtzs sattu pacanoi«

ijnsl.un sllioin wsca hän chyda wetiscn maan
luiwa. . .

'ncntyousowat pyhäin edes oitiati «mtta
iUltolnat louckawat idzens nijhitt.
.nckicuumlgusta luotu on/ se onhywillehy»

>vi/ mutta lumalattomittc on
tarwidze il un' äuip/ -wetta/ wulteta/

mitai suola/ jauho/ hunajata/riesca/wijna/öhyä
!<! »vaatteita-
;: Caicki nämätltnlewat hywillehywäxi i ja In»wlattolyille wahingo? i. '

zz Tuulettivat nmbs puolittain lnodut cos^oxi/j»heidän puhallllxellans tekewäthe wahmgom!
!4 Iacosca rangaistus mtä tulcuun; nijn owat hejlllmat/jatäyttawat heidän luojanswihan.
tt Tuli/rakettnalta/cilolenla/ caickinälnät«wat
lwdilt costmnan.
z<i tarntttjamiecka/

R itj oivat
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owat myls luodut costoxi/ wahmgoittaman
«mlattonua.
g 7 Netelttvät ilollahänen tästyns/ jaowanrol,
«ut cunga hän heitätarwidze maan päällä/ jasca hetki tule / nijn ei ne ole joutilat.
,z 8 Tämä on se jostaminärupeisin jaajattelin tir,
joitta/ nimittäin/ että caickiHEßran legoto>Whl)wät:
33 Ia cutinon ajallanstarpellinen / nijl» ettti h«nison tarwita sanoman:
4° Ei ne cmcki olehywät - Sillä jocainenon Glans callis.
4'' Sentähden pita ihmisen tijttämän ja,M
,nän HErrai,Nime sydämellä / jasuulla.
« Wlheljäinen ia surtia «neno on caickein ihlniDelämällä/ hamast aitin cohdusta/ nijn sijhcnH
tuin he jällens maahan haudatan:
2 Joca on meidän caickeinäitim/ täällä on «

znurhe/ pelco jawijmein cuolema odottaminen. ,

Z Nijn sen cuin suures cunniasistu/ cuinhalww
mangin nman päällä:
4 Nijn sen jocasitckia jaCruitnua canda/ cuin s»
gin jocarohtimihin ott puetettu.
5 Täällä on aina wihul tijlvaus/tnsca/ sota ja
leman waara/ rijta jatora. Ia cosca ihini»yöllä lewä ja maca wuotesans/ nijntulewat !ne»:i
ajatuxet ctcm.
6 Ha lvinckahän wähätt lepo saa/ nijn eistcuitw
ganmilän ole.: Sillä hän pchätctän uyisano/ nijNl
cum hän wihalniehet nätis.
> Ia costa hän heräjä/ m näkehänens suruttoniAil
nijn se on hänelle nijncmn sille joca sodasta on M
Nyt/ jaihuttttele ettei siellä hätä ollut.

zSe»'



l Smcaltaisia tapahtu caitelle lihalle: sckäihmi-
De että eläilnille/ mutta Jumalattomille seidze-
,„.i»kcrta enä.
. hucka

wanva/ caM nämät owat asetetut lumalatto»
Mwastan:
,° SM weden paisumus piti myös heidäntäh<
lmstuleman.

4.!. iucu.
Aicki cuin maasta tule/pitä «naaxi jälleustule<

liinan/ nijn cujn caickiwedet mereen jällens juo»
fcwat,
ii Caicki lahjat jckiväarinsaatu calupitä hucku»
!„»»/ mutta totuus pysi) ijancaickistst.
,; Ilinlalattomaiil ialil raute tyhjän ja cuiwa
,i!j>,s!N!l oja, Na niincnin uckoinensatest lacka.

>4 He owat ilolstt nyncauwan cuinhe lahjojaov
w<u/ mutta wijmeiseldä pitä heidän Nlitengin
huckmnail.

»5 luiualattomainjältentulewaisten
smnan/ jawärintckläin juuriPitä seisontan paljal-
Kmrilla.
'6 Igwmcka hän wielä seisois jotakinsnwäs ja
Men tykönä/ nijn hänen pitä cuitengin hclwitttta»Mi/enneneuinhmitypsi).
>7, Muttahywin tehdä on nijnmin siunattu lry»
l>i,»aa/ ja lallpilts pysy ijaucaicklsest.
loca idzens tyollans elätta ja tyty sijhen/ hänet»«on lcwollinmeläma/se on löytäparhan tawaran

>? iapsia smmyttä jaCauplingita parata/ saattaWn uiuiston/ lnutra cunnialtillenwaimo one«MM cuin nämät inolenunat.
R mj 2vWijna
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20 sOimen/ m„<h,
wi>sa..'«> .ibjmMnwlembita.

'2, i lic.a ya 'scuuluwal hnnnn/ lNttttaM.wa , . nmä parembi.
j>' s"nmn stl'Käs cldzow.u mielelläns sitä ci!,»

'a:uns on/mutta wihcMntnrMöM
2) t.iloyst^wän^tygZtuscas/nmltaiM
ja uo l,a „o Clia^ii^n

tn
2s Nlwv.u nvchm/ nwualM
mmvo paljo t Htt»mn.
Mo paljo cr.Wuw:.

EtHErran pelgoldamitänpuutu/ eitästt«<
MdP ' avua.

ja c»o«
aumsta cuin se on.

P^ii.!.,/ äläpyydakerjätä/ parembioucuck
, >

ons luotta toisen pöytäni ei han ajM
cmmiatliftst: Sillä hänen tayru ch

dn ullehcl: rna» tähden.
z> nmievcawahtasitä.)u,H>» suulle HM
«nlnas t lianne pchaxi.

owtta luuM cattera sinä olet / coscailM
' 'ioua h>.nvät paiwät japalM

uecaickiasialhyw

-. tcet tarwidz ew.M
.on-

, 4^
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4 «sth ole parembata toi-

pa eli odotettawa.
5 Äläpeltäcuolematai johdatamielees ettätä»nä
tt »äin asetettu HErralda caitelle lihalle / setä
Hie-otcasinuncdMZolletowat/ että nijlle jotta
s«!,>n jältes tulelnan pitä.
<Wtäs olet limmlan tahto wastan/ jocos elät
tWMlenen / sam eli ajastaica:z Sllläeicuolemaskyjytä/ cuingacauwanihmi-
nen elänyt on.

iucu.
Malattomain lapset / ja jottaidzens luma-«llattomain seuran andawat / tulcwat muhi-

Mcxi.
lasten perindöcalupitä huckn-

m,i< ju heidänMcadptnt.
,° iastentunty jvalittalumalatomdaIsa: Sjb
l»he owat hänen l Uitcns ylöncadzotut.
» Woi teitä te Jumalattomat/ jottahyljatte sen
iwkeiiuinail lain:
" te elätte eli cuoletta/ nijnte otettakirotut.
>; Nijncmn micki cuin on maasta/ tule läliens
maxi: Nljn tulewat myös jumalattomattirolyö»
st» cadotuxem.

lhmisen tarsimys olcon täällä mjncanwan
c»m hän elä / mutta JumalattomainnimiM py-
hittämän pois / jocaei mitantelpa.
'5 Cadzo^ettaspidät hywännilmn jocawalMM'lana pysi) cuin tuhlnniencullaista tawarata.
's Olcon elämä nijnhywa cuinhän on/ cmtenginse pyh wahän aica/ ,mutta hywä nimipyftijälv
Wisest.

Mv. ,7 Poi<
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, 7 Poicani/ cosca teille hywin käy/ nijn cadM,japysiitat luiualau Pelgosa.r 8 Mixi te häpette minun sanojani?
,? Ihminen häpe silloin vscin/ cosca ei hanenpi»
daishäpeman/ jamielisty usein siihen enin elh^enpidäis miclistynlän.
2c> Häwetkän Isä »a Äiti huorudest/ Päämicsj,
Herra walhesi:
21 DuomarijaneuwonaUdaja waärydest/ jachteinen canssa cowacorwaisndest.
22, Lähimmäinen jaystäwä wahingota tekemästj
jatylänmieswarcaudcst.
2; Häpe ettäs käsiwarrellas znacat pöydällä lei,
wän päällä..
24 Häpe/etteskestä lucualastemas/ jaemsWcosca sinua terwetetän.

Häpe/ ettäs portoja cadzot/ jaettäs kääMeaswos pois sugustas.
HHpe/ ettäs lnuutat perinnön ia huomenlch

jan/ ja ettäs himoidzct toisen emändäta.
27 Häpe sinuashimoitaxes toisenpijca/ ja stistl>>xes hänen wuotens tykönä.
28 Häpe/ettäs soimat ystälvätäs/ja cosccrslnäh!!'
nclle jotakinannat/ mjn älä sitä soima hänelle.
2 p Häpe sanoa caickia lnitäs cuullutolet/ja illwil>
ta salaista za vscottua puhetta. Rijnsinäoittmha'
pttja tuletracastetuxi jayWctuxi cait-lda ihw
silda.
« Mutta älä näiden tähden ensingan <M/ O
luyös te« tenengän tähden wäärin.
2 Nilnittäin: lunmlan laista jasen corkeiMM
lijtosta/ pitä Jumalista oiteudes.

Olla vscoltinen lähimlnäiselle cumpanillens:A«'
da sucMstm saada perindhns, 4
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pitälnän oittata mitta jatvactca/tytya

woitat paljon eliwähän.
Oitcintehdäajalliscn calunostamisesMMNylNi»

MMa lapsiaahkerasi: lyödä pahoja palwe»

iMe hywin omaspahaldawaimolda: Caicki
Winlutim/ cusa paljon ottawist on.

Mitä heille on andaminen/ caicki lute japunni»
N! Caicki ando jaottoArjoitta.
l Neuwo taitamattomia ja pöhköjä ja peräti
mhoja ihmisiä/ etteiche nuorten cansa rijtelis-
Uin sinä tulet soweljaxiihmisexi/ ja jocamieheldä
) Naittamatoin'tytär saatta Ijans paljon wal-
»enian/ jamurhe hänestä/ oua pation nnda hanel'lipois, Cosca hän nuorion/että hän wanhcnis/ eli
G hän miehen saa/ ettei se olishänelle tyly: Eli
»scahanwieläneidzy on/ mahtais häwäistyxi ja
Kns huoncs rascaxi tulla.
,° Elicosca hän michenstykönäoni ettcihänpida
tzens culllnallisest/eli ettei hän saa lasta hänen caw

»Jos ei sinun tyttäres ole häweljäs / nijn ole co«
«hänen cansans / etteihän tee sinua wihamiehesAxi/ ja coco-caupungisaa sinusta puhunlist/ ja

pitä iocaidzelda häpiän tuuleman / ja joca
Hm ed,'/ hapeman.
l caunitaihinisiä/ ja älä
Mläs,vll.- 'vaunowHen seas:
!SM>'NlMlinwaatteistatulecoi / nijnmyös
«lion paln :ule waiinoista.

on asua pahan miehen cansa/euinWlewän ivailnon/ jocaidzens naururi japilcaxi
"ll>l 4; luc».,



4). SMU. '

ylistän HErran töitä/
nijta ilmoitan/ nijncnin »tinänWlukenut olen.

16 2luringowalista ca!,eenlnailman/ jongaU
teus on caickcin tirckain. ,

17 Ei st olewicla nytknn annettu pyhille
cllitl?i.l)ä.ll?nihmens sailoaläcaicknvaldiasHErra on,tehnyt heitä nijn sun.

rexi/ ja caicki cappalet owat ylön sunretyliftui
nijncnin kyllä, föpis.
»8 Hän NlMw !NMZ si)wyden ja ihmisten M
nwt/ja tietä-lmtä he ajattclewqt: SilläH3rrGtä caickicappalet/ jaMe lnM ajalla culinß
tapahtuman. (pnhtuwastl
»? Hän ilinoitta lnitätapahtllntlt on /»aumätz
2 o ilinoitta »nitasalattu on/ han yn.uuärtäw
ken salaisudew jan yxikan asia ole häneldä peiM,

Hän osotta suuren wijsaudens caunist / jah»»pysy ijancaickistsssijancaickisten.
2?. Ei ihujinm.taida tehd.a händä suuremmieiti
wähclN!n,ä,rj/?i hän myös tarwidze lchtärällneum,

. 2)O cuinqa iloisctowat caickihänctyöNsiwaickH
nune möläst taitaainoastanskipinän sijtä y>M,
24HeeläwätcaiMjanijn>nyösijanmickisestB
wat: Ia inihinga hän heitätarwidze/ nijn he M
hänelle cuuliaiset.
2 5 CMsPaicoisowatcaxicahtawastan/ M
yhtawastan-
.26 lamitahänteke/ nijnei siitä ,nitän punti!>i,
hän / cuhunga setarpcki»
olelnanpua.
, In cuca suuttu cadzomast hänen jalouttansa

268 lesusSyrachm
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W,t!»näkc hänen jaloudenssijnäsuuresa corttude-

-rnstuxes/ jamunis taiwahas.
Costa auringo ,wuse/ nijnhän ilnwitta paiwän/ " '

. on sen corttimmanihmettincntyö.
.lipauvast cuiwa hän maan/ ja cuca woi

-: paiawudesans?
onpalmmmbi c»linmonda pädziä / japolt-

«,nioret/ jahohta palawutta tyköns/ /a anda nijn
iMmpmsten idzostäns / että sesilmät häikäise.

? Er on suuriHErra jocahänen tehnyt on / jaon
Mnyt hänen nijn nopiast tuosta.

< Ia Cmmpitä caites mailMas ajallans paista
»m/ja eroittan:ancuucaudet/ja jamuianwuoden.
MMN jältmlMihminen juhlapäiwät/ hän on
»,,!wlsjoca wähenejacaswa jällens.

l Hä» bcte Cuumudiu / caswa jamuutta idzens
A

n watista miten taiwan sotawäen ylhällä
chwudes/ jatirckat tähdet caunistawat taiwan.

w Nijn on HE3lra corteudes tästtllyt heidän«ilma watista. . -^

„ Jumalan sanan cautta pitäwäthe"heidän sää»
!><>!?/ jaeiwäsywalwomast.
" Eadzo taiwan caarta/ jatijta händä / jocasenchm om Sillähän on jangcn munis.

>! Hän on tehnyt taiwan caunist ymmyrjäistn/ .

Hcn ynwllrins.
l lasencortcimman W onwenyttänyt hänen,i Hänen sanans mutta sata paljo lunda/ jahäntulen leilnahtasecaisin/ nijn että»ms awa idzens.Iapilwet haälywät nijncuit» linnut lendäwät.

, Han tele wointallanspilwet paxuxi / nijnett«tsicldä MNvat.H6um NMMiylinä pey; l
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tä maan/ että »vuoretkinhänen cdesäns wärist>>
i« Hänen tahdostans puhalda etelätuuli jaMjatuuti.
»9 Ianijncuin linnutlendäwät/ nijnkäandä^l

- puhaldawat lunda
niinettä hän aja cocon/ jast puto alas mjmi»
hemäsircat.
2 n Hän on nijnWalkia Mhän HMM siliuätj >«
sydämett ihmetellä stncaltaifta cunlalM
sadetta.

i Hänwuodatta härmän nman päälle nijncui»
suolan/ jacoscastkylmetty/nijnsijtätulejää/ ch.

teroitetut puicot.
2 Iacosca tylmäpohjatuulipuhalda / nijn msitule jaaxi.

z Cusa wettä on/siellä se puhalda / japute wcdt,,
päällens/ nijncuin haarniscan.

4 Hän turmele wuoret japoltta corwet/ja cnw
caickinaisen wiherjäisen nijncuintuli. Sitä w
stanMtta syngiä pilwi ja castc wirwotta cailli
jällcns poudan jalten.
25 Hänen sanallans estä hänlnercnpnsyln'!!i!>>l
sans ettei st ede<nmä pääse/ jahänon paanut lnckl
sljhen.
26Iotcamerellä waeldawat/ne juttelenmtsen W
roista/ia inejHtcasitä cuulcmma/ihlnetteleuunc,
27 Sielläowat camalat ihmct / monina,
n:ct jawalascalat / jongaläpidzen täyty ihimsi"
purjehtia. ,
18 iyhytäisest/ hänen sanallans'plOwät
cappalet:

y Ia josme wielapaljongin simoisilNlne/ nlj>>l>
me cuitenMn terkiä caickij»! lyhykäiststatän. ~
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,o Hän on caickityynni. Ia waicka me wielä caic'
Mckiast cunnioitalu/lnitäst se on? Hän on wielä
Mginpaljo cerkianwi cuin caicki hänen työns.

~ HErra on sanonmttomast suuri/ jahaneywoi-
«ns on ihlyellinen. *

,l Kiittälat jacunnioittacatHErra teidän woi«
M,m perästä:
,z Hän on siMtin corkiambi.

Plistäeäthändäcaikostawoimasta ja älkätla-
«ilo/ ette cmtengan sinnetertiä.

Cnca on hänen nähnyt/ että hän hänestä simois?
,i Cuca. taita händänijncortiastylistä cuin hän
«' Meiläemme ainoastalls wahimmän hänen t Zi«
M?' Sillä paljo ihmellistlnmät owat meildä,
iliclä pewwt. Sillä caickion HErra tehnyt /

tt hän anda lumallsten tietä. ,
44'

cmmiallisia miehiä ja meidän I'"siäm/yhtä toistns Wen.
> Nouda cunniullista työtä on HErra tehllyt hei»läncansans alglista/ suurella wöimallaM,
!He owat waldacundanshywin hallimltt / ja
Äja töitä tehnet.
!He owat wijsast neuwonet / jaennustaneet.>He owut maacundia ja canstoja hallinnet luu-
lla jaRa Nlatun ymmärryxella.

! Heowat lauluja opettanet/- jahengellisiä wei»
»ja ajatellet. He owat olletrickat/j a heillä on ollutchn tawarata / jn owat rauhasa hallinnet mjn-
Man cuin he täällä olit.
Näin owat hecaickjaicanansolletkijtettäwat/

l nijncauwau he el»t sutlies cunniaspidetyt.
Elätit cmmiMsm nimen.

zMutM
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9 -Mutta muillaci oleyhtan tijwsta / jotta oh
huckimer/ niMuineihec,c »j
nu)l'S heidän lapseus heidän j
»o Mutta pyhille ihmisille / jold.u wanhmsla,
ci»!ttlohdeta/ on hywäpcrindoMuyt / yuilä hcililaiicns l'ansa.
>i -)cldänjalkentulcwaiftnspysi)ltliitcö/ jaf,
da:: tähtcns owat.heidän lastenö lapsctM,,
ijancaickistst.
.! heidän tijtoxens ei pidä huckuman.

He owatrauhashaudatut/ luuua heidän^
mcuö cla ijancaickisest.
»4 CanA puhu hoidan wijsäudestans:
»5 Ia scuracuuda ilinoitta hcidäu tijtoxcus.
~6 E,och telpais HErralle/ jaotettinpois: E<l
hän olis mailmalk neuwo catl>,nuxeeu.
,7 Noah löyttillnuhtettolnazi/ jahän löysinch

aicana armou»
,8 Ia taMa pidettin »naan päMcosca>»cl<«
paisulnus tuli.

1 ? Häll sai lijton mailman puolest / ettei rrilÄ
liha pidä sillen weden paisuulisella huckuma:>.
2c> 7lbrahamcorkiastcunnioitettumoucu.ca»
Isa / jollaci ole wcrta cuniasa.
2 > Hänpiti scucolkeiuuuansain/ ja Jumalaa
hänen canjsans lijwn/ jonga hän asetti hämll
haans: Ia hän loyttin silloin uscolli,'exi cosaip
tiusattin.
22 Sentähden lupais luluala hänelle
että hänenstemencus cautta piti caicki pac/uimß
nattautall / ft<. hauen pin wjncuiu tuhca l«Ä«
enättänlätt.
2j Ia hänen siemeuens corgottttalnay niM
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Hct' jaoleznan perlllisetyhdestä merestä nijn toi»

virrasta haman ären asti.
la se siunaus caicrcin thulisten päälle:

t,I« hän wahwisti lijton Ijaachmcansil/häneN
MnbAbrahamin tähden/ jaandoisen tulla ia py«
Nlacebis. Hänen siunaiZ hän armolliseMndoiiM perinnön/eroitti hänen osaus/ja jacoihänen,
ichttittoistalylnlncncen sucncundaan.

45- ilicu.
andoi tullapyhän miehenMostxen/cajkelle maillttnlleracas jaotollinenoli/jcs

ckjckä Jumala että ihmiset arzneliat olit / jonga
Mcorliaftcunnloitttan.

, Häudä cilnnioittihän nijncuinpyhiäkinID ja
«M hänen sinlrest/uiM että wihalniesten täydyt
Wä peljätä! , ,

! ?la andoihänen tehdä ttwuda ihmettä sanoillahiinttkihänellcunnialliseriCuniugaften edes/ ja
ckei hänelle kästyn callssastans/ ja osotti hänelleMidens<
Hauwalidzi hanett pyhään säätyyn/ hänen u-
Wsjasiweydenstähdcll/ jawalidzi hänen caitist

! Hän andoihänen cnullä olnan änens / jaotti Hz.A stngiään pilween.
> Hän andoihänelle läsnä ollesanskästysanat/ nl»
Min/ cläulänjawijsandeniain/ että hänen piti
Mctlnan Jacobille hänen lijttoz»s ja Israelille

oikcudens.
'Hän corgottiAaronin hänen weljen^myöste<

hänen calraisens.
> Häntctiijancaickijen lijtonhänen cansans/ jaAi hänelle pappiuden canssan seas.

S § Hän



5 Hän waatettihänen cunnmllisest ja caunist /,,!
puetti jalonhamen hänen päällens/ ja cmmisti^
«tn cmckinaisilla caunistuxilla.
»n Hän walmisti hänelle callinkäädyn/ hän puli
alaisen waattcn hänen päättens / sen pitkän ha>Mjapäällis hamcn.
~ Iaripusti »nonda rullaisin culcuista ja nast<hänen päällens/ ainaymbärins/ hcllsenzäncesnhän käwi ulos ja sisälle.
«2 Ia se helinäpiti cuulnmanPyhään / jollam
Inn«ian edes hänen canssans muistutettaiiMlIa pyhän hamen/ cullalla/ kcllaisella silkillä japw
purulla neulotun/ wattkllwenrinnalle/ waltechz
ja oikeuden.
«; Taitamasi ommelluntalleilla kiivillä/ j»G
cahdentoistakymmentnlsraelinsucucunnan mm
ca»wctutolit /jakiwein wuolialdacutdaan smtll»
lut/ että heitä Jumalanedes pui ckuisteitamcm.'
,4 Culdaladi lakls/ johonpyhys caiwettuoli/ M
caicki oli caunis / callis ja ihanainen.
,5 longacaltaista ei ennen ole nähty.
,6 Ei sitä faanuttengän panna päällens/ mM
amoastans hänen poicans jclhHnen poicans pejo!
jjanmlckiseen asti.
, 7 Hänen uhrins tchtin cahvesti jocapäiwä:
, 8 Moses täytti hänen tätens / jawoittlt häm!
pyhällä öljyllä.
iy Hänen cansanstehtinlijttp/ että hän jah»,
poicans piti händä palwelemän ijancaickisest/ nij^
tauwancmn miwan päiwät elit / pitiPapit olt<
mansiunanlas hänen cansialls hänen nimens.
20 Hän walidzi hänen mikistä eläwistä / r>v,
tauhr»a ja sawuntzrja uhraman HERralle >»»
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hajnxi ja muisioxi canssa sowittalnan.

i, Hän haldutt andoi hänen sanans wiran/ o-
M Jacobille hänen todisturens/ ja hänen

Kos Istaeli »valista.
»Muut asitittostindzens händä wastan/
tttit händä convts/ nimittäin / jottaDathanm
ftAblramin cansa olit/ ja tiucmdzewa Corahn
jmcto. '

i; Mutta HErra Msen/ jaeiftkelwannuthä-
«lllc/ ja he nicltm julmaswihas.

Hän andoi»Gda heisä cauhkln ibmen / jasöiKitänMans.
-5 Hän clMluoittimyös wielä Aaronin/ja andri
tielle perinnöil/nilnittäin/ hän Mv» hänelle en.
Diset: Caickein ntttidcnslchten lähetti hän hänellk >
loickin ellsin leipä kyllä:
ii Sillä heidän piti Mmän HERran nhr»':
Wll hän hänellejnhancnsielnenellens andoi.
>? Mutta ei heillä pitänyt osa nmasa
Mldötä otta,nan canjsnn seas / mutta HEn >!

oli heidän osims ja perindons.
PinehasEleazarinpoieaolicolmas täsä

Us / häneltä olikijwauslumal2n peigosa.
!? Ia coscacanjsil pois langeis/ oli hän uscc:
«! wahwa jarohtia/ jasowitti Israelin.
,° Scntähden annettinhänellerauhan lijtto/ bal-

canssa/ joca myös piti ynnä bä
, «»sicmenens cansa pitämän papillisen cunnmn
, MaickiM
' !> Nyilcuilt lijtto tchtiu Davidin callsa Ilidan
5 Acminasta/ että hänenpojistanspiti ainoastans»Cuningaxi tuleman.

l Nijn M)ös Aaron ja hänen ftmienens / piti
S ij oleman
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oleman sen perilliset, Fpettamas meille wijsiM
jahallidzvmas hänen caussansoitein: EtteilMsäätyns ja cunnians olishuckunut 1 mutta pys».heillä ijancaickiseft.

, sucu.
MEsus Nave oli ulzas sodas' / jaProvheta M<NZstx«l jäll'en/joca (oman nimensperän) sairen woitonluntalan wftlittuin edes.

2 Ia he costjtwihannehillens / jotta nousit HMlvastan/ että Israel olissaanut perimisens.
z Hän sai cunniancosca hän ojensi tätens/ jawtlinmckans caupungecta wastan,
4 Cuca on enne»; nijn lniehullineu ollut? Ha» eitifangixi HErran wiholliset: 'Hänen tähtcns seisliaunngc»:
5 Ia «xi päiwä 01l nijn pitkä cuin taxi.
6 Hänrucoili sitä corteinda jawätewindä / tts«hän wihollisens ahdisti caikeldacurilda/ jase smnHErra cuuli hänen rncouxens.
7 Ia clndoi suuret tiwiratet langeta wihollist»
päälle/ja tappoi ne uppiniscaiset mennesäns alas.
8 Iapalanathawaidzit miM sotaasct näillä
lit/ jaettä HErra idze oli läsnä zodns/ jaazoi jlO
taca.
p laMosexen aicana teft hän myös Caleb I<>

, phunncn pojalle hywän työn/ cosca he olit Mck,
wastanija estit canssashndiatete»nast/ jaasetit»
hmgolliscn capinan.
ic> Sentähden wapahdettin ainoastaltscaxinO
cuudesta sadastatuhannesta «nichestä/jotca cailft»johdantperNdööns/ sijhenmaahan josa
hunajata c«ohu.
" Ia HERm piti Calebin wäesäns ham»



Mlihuttn asti / menemän wlwrelle maacunnas,
Ml siemen myöspiti perinnön:
,i Että caickein Israelin lasten piti näkemän?
cmga lZnvä on cuuUa HErra.
i, jotta ei e-
MlmaKta palweUeet/ eWHErrasta luopunen/
«iws ylistetän.

Heidän lmmswiclämMnwihtnöidzewätcu«
sthtmacawat:la heidän nimens ylistetän heidän laLtsans/
jetca sen pcrineet owat.
,6 Ia Samuel HErranPropheta / joca hänen
Immlaldans racafttttm: Hän ojensi :valdacun«
mn / jawoiteliPäämiehet hänencanfsans.
,7 HänduomidzicanssaHErmniajnjällen/ ia
HErm cadzoijällens Jacobinpuoleen. ,

>8 Ia löyttin ja uftvl!iscxi Prophetaxi/
eltäihnlistt yzunlärsit hnnenokwan emmstuxesans
totisen.
> 5 Hänrucoili sitä wäkewätä HErra / cosca hän»'ihollisians jocahaaralda ahdisti / jauhrais nuo«
lia caridzoita.
w Ia HErra jnlisialas andoi tuulla
idzens suunsa tmllrsa:
11 löi Tyrin päämiehet/ jaPhilisterin Herrat.

la hänen lopouns cdell.» cunencuoltmatanÄ
tunnusti hänHERran jaK men woideltuns tdes/
eltn hän yydeldMn ihiuistldä ollutraha ottanut/eiyhtän tengätän/ ,chn euei yxikän ihminentain»
m händä laitta.
l; Ia cosca hänpois nuckunutoli/ ennusti hän ja
llmoittiCuningalleloppuns/jaandoiidzenscunlla
Masta/ja awistilumalattomancanssan huckuwa.

S jy 47.ium.
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47- iucu,
ennusti Davidin aicana Nathan'2 Ia David oli Israelin lapsist walittu,!,;liincuin lihawa uhri Jumalalle omistettu,

z Hän oli iepnein cansa nijncuin wohlain j
Carhuin cansa / mjncuw caridzain.
4 Nuorella ijWnstappoi hänSangari»/ jaW
Pois häpiän cqnssastans.

.

5 Hau nosti lätens japaistais lingolla/ ja löin»Mnylpiäu Goljatkin-
ö Sillä hänrncoili HERm sitäcorteinda/ l>^wahwisti tatens lyömän sltä wäteivätä sotau,,^
stä/ ja corgotti nijncanssu,ssarwen.
7 Hän andoi hännällistä tuhmmedestä/ ja cunnioitti Ilunalau siunnuxellahän sai CuninganCrulinuu.Hän löi wcholliset jocapaicas/ ja löi «malm
wastanscisojansPhilisterit / jamusersi ricki h»däu sarwens/ nijncuin se wielä tanaanrickm»
serrettu on,

locaidzesta työstä kijtti hän pyhä/ sitäcorkeiMcauneilla weisuilla.
in Hänweifais witest siMnest/ jaracastiD
;oca hänm tehnyt oli.
»« Hän asetti laulajatMarin tygö /ja audoi hn>Hän Misata hänen suloisia weisujans.

Hän asetti cunniallzseft pidettä pyhäpäilvlit!
caco ajastajaspldäisca.unist wuoden ajat mui>
amanHEßran Nilnen tijtoxella/ weisalwiunulla pyhas.

,'? HEWaandsihänen ftndinsandexi/ iack>
Mi lMen, sarwens ijancaickisest: In teki lijm
hazzen canfans < että waldnunda ja CullingM
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»en istuin Israelis piti hänellä pysymän.
,4 Hänen Menstuli hänen wijsas poicansSa»
hmo Cunlngaxi / wlle Isä oli jaapamit lewon/
llillidzcmanrauhas:
',5 SilläJumala oli caicki asettanut ymbäristZi-
j,l/ että hän olis ralez-dannt hänen nimeUens huo-
«m/ja ojeudanutPyhäuWsymän ijantaickizcst.
><l O cuinga hywin sinä olet oppennut nuorella
Ms'/ jasinä olit taynänsymmärrystä/ nijncuin
mst joca uraan peittä. ,

,7 Ia sinä olet caicki täyttänyt sanan lastuilla ja
oMxilla / jasinunnimesctlulncaucanaluodois/
jlisimmrauhastähden mcastettin sinua/ japaljon

ftusta pidettin.
>8 Caicki maacunnar ihmettelit sinun weisujas/
saimnlastujas / wertanrias ja selityxias.
15 Ia lijtitHERm/ joca Israelin lumalaxi
cudz:ttan.
«° Sinä saatit culda mjn paljon cuintina / ja ho«
Mta nijn paljon cninßlyjyä.
:> Sinun sydämes suostiii waimoihmi jasinä an»
»oiteryttä sinus/ ja annoitwirhen tuNa cunniahas.Sinä teit että sinun lapses lMljäitinl jawihä
sattui sinun jättentulewaisijs/ sinun tyhmydesraw
gaistuxexi.
'; Costa waldacunda hazotettin/ jaEphraimis
epäjnlnalallinen waldacunda tuli.

Mutta ciHERra palainnut laupiudestans/
eikäuullltranutluwattuatöytäns / ei myös peräti
kadottanut walittuins Meutulewita / eitä hyl»
Mnyt racastajans sielnendä.

Mutta tallella pui jotakin Jacobincanssasta/
l« juurenDavista.

S iiij 26 Ia
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6la Salomo Nltckui Isiins cansa: .

2-7 Ia jättlsiemcnesiänsßoboamin/taita»M, °
Man mieheni canM hMozcman;
' 8 Jolla ei Ymmärrystä ollut / joca nlielellänsMtti canjsuu luopuman.
29 lalcrobcamMbathinpoica/ jocaIsraelinwei epäjumalanpgliyeluMn/ jasaattiEphrainijn
syndiä tekelllän-
zo Joiden svnnitolit monet/ ettähewijmeinnict.
tm pois maaldans,
3 l, SWHfsääfiscaickinaiset epäjlimalan pawl'
wM/stjhmasti että costo tuli heidän päällens.

48-MAProphcta Elia tuli edesnijncuintuli jalpsanans paloi nijncuiN tulisoitto.
2 Hän andoiheille cowat wuodet tulla/ ja wähcnsiheitä tijwauxesims:
z Sillä hän sultiHEßran sanalla taiwani jo
andoi colmasti.tulen tulla alas.
4, O cuinga cuuluisa sinä olet Elia sinun tunM
tähdeilläs/ cucaonnijncuilluisa cuin sluäolet?
5 Sen corteimmau sanalla olet sinä herättänyt
cuolluen / jatoithänen haudasta jällens.
6 Sinäcutistitylpiät Cunmgatwlloteistans/ jo
hucutit heitä.
7 SinäcnulitSinain wuorella tulewaistn ra»-
gaistufen/ jacostonHorehilla.

, 8 Dinä ennustit Cuningaille/ jotcapitirangaisc»
> man/ jaafttit sinun jältesProphetat.
, 9 Siuaotettu» pois tuules tulisillarattallla jahe<

woWg.,,
, »o Sinä lähetettin rangaifeman ajallans/ja«l<

scttanMwiha ennencuintzirmuism tuli. Kään,
däM
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Mnlstinsndämet, lasten tygs, jasaattamanJacobin suguiic, oitian inenon.
„ Autuas owat ne »otca sinun nätewät/ jastnun
Aiwydcs tähden cunnioitetuxi tulewat: Siellä
M ftamntc oitlan elälnän.
,>. CostaElia ollpoistuules/ tuli hänen hengens
Mn päälle runsast
~ Ei päämiestä/ ei

,cngän.händä avittanut.-
EI 'M undanul ldliln? waatia/ja costa bän jo

Mm ol)/ nijn hämnrllumins wlellsntte ennusti. >
ntcki eläisans tunnus tähnä/ za cuolluna

»itä.
,< Ei cuitengan'näln't scvcki auttanet canssan
!,!r,uulu),'c?nja luckawa> heidän stmnMäns/ llnst.
!'l)t ajcttlv -naustans/ ja

>? Cuitengin j ,z, iu?cko/ja paäinies Da^
Mw; li.:v muummat teit sitä cumMialailetclvais'

,! Af.l«a!N!nna»nattcit syndiä sangen rascasii.
~ 3ehist»a jobdattt sinne»m:H>u andoicaiwa callwlta ja tehdä caiwo
-' HmenajallansmeniSanberibnltzs/jalähetti

joca nosti täeens Zionitawastan/ jä
>lca>s suurella ylpeydellä.

> Silloin wärisi heidän sydämens jatätens/ja he
lapsen

l Herucoilit sitä laupiasta HErra / janostit kä'
U hänen tngöns.
! lasepl)hätaiwastcuuli nopiast heidänrucou-
U japelasti heitä lesaian mutta.

ltzi Assyrialaistat fotajoucon/ja hänenEn»Wshucuni heidän. Sv ,
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25 SM Ichlstia teli sitä cuin HERrMkt,,
pals/ japyiyiljansDavidintiellä/mjncilmll,

>oca oli suuri ja wtm
Propheta hänen ennustuxisans.

Sillä ajalla täwi auringo tacaperin/ jaha,
pidensi Clmittgan ijml.
27 Hän ennustlrickalla hengellä/ mitäwijmG
dä tupahtuwa oli / ja andoi murheWlle ZMlohdntnxen/ jolla hehcitänsijancaickisestplttllj'
duttaman.
28 Hänillnoitti tnlewaistt jasalaiset asiatl m
mncuin ne tapahduit.

4?. iucu.
Osian nimi on nyncuin jalo sawu Apottchisl!

«2)2 loca on matta suus nijncuin hunaja: H
nijncuin candclen soitto wijnajuotais.
z Hänellä oli suuri lahjaMndä canssa/ japam
pois epäjumalan canhislilsta.
4 Hän piti siMmensHErran tygö/ jaojenlO
lens oittanIlllualan palweluxen/ cosca maacxLi
oli täynäns epäjulualan palwelusta.
/ Eaicki cuningat/ piudzi Davidita/lehistiMj:
losiataswatrickontt:Sillä he hyljäisit sen corkeunman iain.
7 sait Juvan cuningat lopun - Ss
heidäji täydyi lmldacundans anda muille/ !»

heidän cunnians muucalaiselle ca»lssalle.
8 lotca poldit walitun pyhän caupungin/ jam
hänen cujans autiaxi.
9 Nijncuin Jeremia oli ennustanut/ jota bcp
hoin waiwaisit/ jocaäitins cohdils ProplMy »>>'>

littuoli/ häwittamän/ sartemän ja cuttstai»
nijnmyös rakendnman ja jällens jsiuttaim»..



Kirja."
,«HesckielnakiHEßran cunnian näys/ jonga

näytti hänelle Cherubimin rattais.
„ Hänennusti wihoMsia wastan/ jailmoitti loh«
hutnxen nijlle jotca teit oikeuden.
,i Ia cahdentoistaK)menenProphetanluutwie«
ljiytwiherjoidzewätcusa he macawat: Sillä he
«t lohduttanet lacobi/, ja luwannet wapau»
tm/ johonheidän lujasi luottaman piti.
~ Cuinga »ne ylistäln Sorobabelita? Joca oli
»ijncuin sormus oikias kädes.

lalesustalosedechinpoica/ jotca aicanans
tmplin ratellsit / jaHErralle pyhän hlwnen jäl'
>Meit/ ijancaickiscri cunniaxi pychmän.
» Ia Nehemmtpirä ainakijtettämsn/joca meilleUfttutlnullritiällms rakensi/ ja sioitfi portit
jtteljet/ ja rakensi »neidänhuonemjallens.

<i Ei ole maan päällä yhtän luotu Enochin wer-
Hxi/ joca on otctttl pois maasta.
>/ Ei losephingan/joca weljeinsherra oli/jahänewssans holhoja/ jonga luut wietin cotia jällcns.
sttl? jaSen, olit suures cunniascanssan ftas.>l Mutta Adam on cunnisitettu caickein eläwwscas / joca caickein ensinlumalalda luetin.

fo. iucu.
Oman poica ylimmäinen Pappi/ jot»

rakensi käytäwät huonen yn<ba-
«ei ja teetti sinne padzat.
Ia corgotti perustuxcn caxi sen werta ylemnlä/
»mlmisti ylnbäring täytäwän Te,nplin päälle.
Hänenaicanansolit lähtct soenneet/ jorcahän
Mlla warllsti.Hän wahingota/ jawahwisti>V»!'gin wihollista wastan.

5 Hän



5 Häntcki tuumallisen työn/ joch andoi caiStulla jällenssikman järjestyreen.
6 Costa hän mli esiripun ttcen i niju hän walij!
cuin coinrahtipilwen lävidz:/nijncuin täysi c»u.
7 Nijncuin auringo paista se» cortcimmanTtii
plin päälle/ janljncuintaiwan caarion hänen c«>
neudcsans.
8 Nijncuincaunistuckaintnkewäillä/ janijncm
cllckaisetwedenreunalla/ nijncuinpyhäilft,V«
pun tcwaillä.
9 Nijncuin sytytetty pyhä sawu astiasans:
i<? Nijncuin cullainenastia/caicku»aisillg callnll
tiwilla caunistcttu.
11 Nijncuin hedelmalinen oljupuu/ -ja MM
corfia cyprcfiipuu.

Csscahänputipäällensse» cauuinpitlAh
nm,/ jacocopugun/ ja tltti pyhän Altariniygi
sitloin cauuisti haucaitenpyhän.
i; Mutta cosca hänotti uhrin cappalctPaM
täsista / ja seisoi tulen tykönä joca Altarilla M
»4 Silloin seisoit hänen wcljens hänmymbin
läns/ nijncuin istutettu Eedripm» iibanonisl i
pyritit hänen nijncuinpalmupuun oM.
15 Ia caicki 2!arouin pojatheidän cunniasllilsl j
HERran uhrit olitheidän knfllans cocolsmlisncucunnan edes.
,6 Ia hän päätti wircans Altarin edes/ pt!
nijn sille corkeimmalle ja caickiwaldialle cau»
'uhrin.
17 Häl» ojensi tätensjnomauhrincansa/ jauh«
punaistawijna / jawuodattiAltarmpohjacW
kiaxi hajuxi sille corkeimmalle/ joca on caictei
cuningaö.

,BSB
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KiMI 285,z Silloinhuusit Aaronin pojat corkiast/ japu«
Mwastitorwijn/)a teit suuren huminan/ heitä
«»istctta scn cortciuunan edes.

,p Silloin caickicanssalangeisakisi maahan cas»
«.illcns / janlcoiliHErracaickiwaldiasta heidän,
lMMlnmalatans.
>o K wcisajat tijtit händä Psalmeilla! että se
Gn coco huones sijtä suloisesta änesta.
la canffa rukoili Jumalala sitä cortcinda/ o-

Imll armoin sen/ sijyenasticuin Jumalanpalwe»
I«slopplli / ja he wircanspäättänet olit.
» Coscn hän jallens»neni alas/ mm hän ojensikä<
lms cow Israelin seuracunnalle/ ja andoi heille

Herran snmauxen / jatoiwotti heille ter-
mdcn llimens.
,z TaasrucojlttyeiMns/ jaotiNvastan siiman»
W sildä corkcmunalda/ jasanoit:
Kijttärätnytcaickilumalata/ jocasuuriaM

itckecaikispatcois/ elawinälparjele
«st äituicohdusta/jatele meille caicte hywä.

1Hän andacon meille iloisen jydamen/ ja lai-
Mn raulxuljocapaicaslsraelis meidäl, clinap
,»!>U!!.
< 5« että hänen armons aina pysyis meidän ty°
m« / ja wapahdais meitä/ mjncauwan cuin
IltlälN.
? ja
«mielleylen minä uijn julma/ etten minä ole
Mgäli nijncuin heiUe:

Philistereille/ jasille hullulleu»e Sichemis.
', Täinän opin ja wijsauden on taban lirjan
Vicmnnt lesus Symchin Poica >«rusale<

Mi!t/mist/



wist/ jaon wuodattanut
tuxen.
30 Autuas ou sojota idzens tähän harivitta/wszjocatäinän pane sydämecns / hän tule wijsari.
?» Ia joshänsen jakenreke/ nijn hän oncaicki!,,
kelwollnleu: SM HERran walteus johdM
händä. ~

Ichls Symchin pojanRucous.
kijtän sinua HErra Cuningas/ jaylj,
sinua Jumala minunwapahtajmu.

2 Minäkijtän sinun uimes/ ettäs minun wch.luxenjaapunolet/ ja olet lunastanut minunrwnnu cadotllxesta.
z Senwieckankielen paulasta/ja nijstä jotcaM.
hella lijckuwat.
4 Ia olec auttanut lninua wihollisia wastan/ jo

minua sinun suuren jacortiast Bftettawän laupiudes jälren:
,5 Nijdensaunasta/ jotca minun niellä talM
nijdenkädestä/ jotca »nmunhengeni perän seistili
jasuurestamurhesta / joft niinä macaisin.
6 l Tulisista kekalista jotca«ninun olit pijrittäuttl
Kestcldä tulda/ etten mmä sijnäpalanut.
7 SywästH helwetin luowasta ( petollisista M
nettelioifta/ walhettelioistaCumnganedesjawA
Mä duoiniosta.
8 Minä olin sangen läsnä cnoiemata/ jamim
elämän tahdot wajota hclwettijn.
3 Minä olin pijritetty / ja ci kengän auttanul
lninl«a.
iQ Minä edzem chlnisildä apua/ jaen löytänyt.

Siiloinminä ajattelin simmlaupiuttasHEr'
ra/ ia cmngaM aina anttanm olet.
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~ Sillä sinä autat caickia nijtä jotcasinua odo«°
Mj japelastat heitä pacalnainkäsistä.
~ Minä rucoilin Jumalala heidM julliwttans
«stau / jarucoilin lunastusta cuolemasta.
I« aurihuusinHErra minun Isääni jahallita

Wni / ettei hän hyljäis minua tuscasa / co,2a ne
mt sydämestä puckailit / ja ei minulla yhtän
M!, ollllt.
~ Muä tijtän sinun nimes lackamat/ jaylistän
«Wn sinua.

,<! Sillä minunruconxen tuli cuulduxi/ ja sinä 0'
lt,„'ttanut minua cadotuxest jacaitest pahaft.,
,? Seutähdentahdon uiil-..l Mä jaylistä sinuaHErm/ ja cunnMtta simm nimes.
,z Cosca minäwielä nuoriolin/ ennencuinniillä
ck, lvietelly/i / edzcin minä wijsautta jlltlisest
»im,! rucouxellani.
!>Hlllplis rucoilin minä sijta/ jatahdon edziä
i„!an lopptlni asti.

0 Minunsydämen iloidzi hänestä/ llijncuin sil.m costa wijnamarjat tysi)wät. Minä täwmiiita tietä hänentygsns / jacdzeilt jotwu«

< Minäedzeinhandä/ jaotin hänen wastan.
1 Silloin opin minä hywän ja enänstn MinnanilHwast hänen cauttans.

! Eentähden minä tijtän händä/ jocaminullechi wijsauden.
i Ätinaaigointehdäse,l jälken/ jaahteroitahy«

ja en tullut sijtä hapiään.
' Minä pyysin sitä chdämestäni/ jaahkeroidzmh"an sen Men.
' Minä nostin käteni taiwasen päin.

»7 Silloin



27 Silloin walaistin minun sieluniettä minä tunsin hnllude.u.28 ':N!in.äp»)psinha«dawacu'.ldel!a /

vlilnnla yxi sydän algnsta/ ja minä loosin!^,
-',na. , ' '

"

2 Sentähden en minä wlc !>',''i :: MimmhAwöidze händä/ )aminäftm hI>VH«
50 HERra on andanut minulle hänen cautW«Ven ,oila mins händ.i kiftän.
z l i',',',ostytät tälUtt nnnun tygöni /'tt jotcalt!<lnitän coetellet ok:
?7, Ia tulcat minun / josteildä jotiH

m/, nijn tetaidarteMilaoppia: SMne.
letta tosin suuresi: Mnoivaisct.z z Minä olen awainnut suuni M olenöpettanul!
a/atelcat nyt handä saada raham.
;4 Ia audacat t/idän nistan hänen itens ala jo
a«dn'at tcitän.
3 s N »,t löytan hän sinigen lästä: Cavzocat jninu»
Minullaon wahä aica ollutwauva;a t»öra/ja ck
löytänyt cuitengin sullrcn lohdUtuxen.'v6 uijncuitt suuri hopiatawara<i<
tacktät händä nij»>cuin suurta culdaläjää.
; 7 IloitcatJumalan lallpindcst / jaälkät lMtö hänen kljtoxcstssns.
28 Tchtät »uita teille önWetty / nijncauA

cuin teillä aica on / llijn hän teille ajallani
hpwmmcya.

Icsus SyrMn pojail Kirja»/ loppu.

Salom

lesusSlMchin Kirja.



Ualsmon Zannntastlck
i. iucu.

MÄmät owät Salomönlsraclin Cunnigar.
pojan simanlascut.Opi-ttanmn wijfttutta/ curitufta/ taito

.a/ kvanhurscautta/ oikeuttaja siweyttä.
MtchmÄ- wijsaxi tulisit.-
D nuorucu istt ymmärMen jataidon saisit.

häncuulmn/ ettähänwiisaul'
Uitulis/ ja joca toimellinen on!hau otta ncuwon.
!Mhänyisunarräis sananlascutja hewänselp
stns,: Wijfasien opin jaheidäntavauxens.HErtanpeuoonrchfiludenalcu/ tyhmäthyljä»
«t»viisauden ja
Poican/ cmllelMcuritusta/ jaälahyljäWs

Silläseonstnun Ms päällä caunistus/ jalää>
zsimill caula!,as.
° Poican/ ws pahanjuoniset sinua haucuuele'
U/ nijn ä!a.heitä seura.
> Jos he sanoivat-Käy meidän canftm/Mcwä'
«wcrlct jawrritäm pauloja nuhtettomun cree»

.ä.
l Me?'.ielcmhänen/ nijnc>linhelwettieläwäld.l/
l wnhurstan n ijncuinhautaan pudotan».
! Me ltzndäln, suuren tawaran / za täytämme

huonein saalista.
l meidän cansam/ meillä raitilla, pnä
nuctaro olem.lN.

> Poican, älä, vaella heidän cansans/ estä jalcas
rcckeildan^.

T I6SM
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«6 Sillä heidän jalcans juoxewat pahmeenj z«tijruttawat idzms wertawuodattamau.
«7 Sillä turhan wercot wiritttän linduw ft
»näin edes.
,l Idzehemyöswäjywät toinen toisens mm
japetoxrlla seisowat toinentoisens hengenperän.
,? Nijnraicki ahnettckewäH/ ja ahneus on isw
nillens surumxi.
«o Wijsaus ulcona watitta / ja cadmlla ämj
ilmoitta.
21 Hän huutaTanssan edespsrtisa/ jatuMs»,
nans edes sanoden:
12 Cuinga cauwan te tyhmät tahdotta olla !»>>

tamattomat/ japilckatirwetracasta «muroa?
2; Ia te hullut wihatta opetusta. KäänMi^
zenminuncurituxen puoleen/ cadzo/ minä m»
minunhengeni edes/ ja ilmoitan teille minuch
nan:.,
?4 Että minä cudzuin teitä / iateestelitteteW
minä cocotintäteni/jaeiyxitän ottanut sytämm
25 Tezhyltäisttecaiten minun nenwoni/ jaw
hotitta lninun curituxeni.

Nijnlmnä nu)ös nauranteidcu wahingoM
ja pilckan teitä/

7 Costa teidän päälle» tule st jotate peltätte. <l>
<ca cadotus ttlle teidänpäälltn nijn, uinraju iw
jatusca nijncuintuulispää. Co,tti teidän pä»

tule ahdistus jawaiwa.
28 Silloinhchuutawat/ jaen>i!,näcuulehW
warahm he edziwät mlnua/ jaei löndä.
2c> Että hewihaisit opetusta / ja?l ottanet waD
HErran pelcoa.
3 o EM N)wnet Minun neuwoni/ «twttä laititw
nun curiwMi. 3» 3»^



,'Variaiuaicul. - 35^
~ Nijn pitä heidän syömän heidän tiens hedel»,„>W/ jaheidän «eumostans ramituxi tulenmn.
zl Että tyhmäin hinw tappa heidän / ja hulluin
im cadotta heidän.
z; Muttajocaminua cuule hän on lewosa yltä
Wjydes/ jaei mitän paha pcltcUmpahapcltcU

2. iMU.
cNOican/ jossinä otat minunpuheni/ ja minun?pkästyni kätkee
i Nhn anna <!cnvas'cuulla wijsautta i jataita

ymmärryxeem .

z Sillä jossinä sitäahkcrast halajat jarucoilct.
Jos sinä sitä edzit nijncuin hopiata/ ja pyöritsm perän Niincuin tamaran.

z Nijn sinä ymmärrät HErran pelgon/ jaHEr<
nin tunnoil löydät.
<l SilläHErra anda Mijsauden/ ja hänenstms tule taito ja ynunärrys. (wiär.
? Han anda toimcllisten hywinkäydä/ jasuojele si?l Warjelehurscm/ m holhopyhäins retket.
j Silloin sinä ymlnarrät munhurscaudmjadu^
mci»/ oikeuden ja caiken homännen.
>° Joswijsaus sinun jydämeestule / nijn että siro sinulle kelwollinem
" Nijn hywä neuwo sinun warjele/ jä ymmär-rys kätke sinuiu

Ettes pahalle tielle joudu'/ eli nijden siman/
Ma toimettoun puhumat.
'! Ia HMM Mian tiett / ja waetdawat,»,'?'
Aita retkiä. '

',4 JottailoidzewatheiM pahoista töistäns/ ja
tmnuidzcwat pahoisa mcnoisans.
'/ Joidentiet omat wastahacoistt/ jaretketwMl«häpMM Tij
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l 6 Ettet sinä ryhtyis toiseen-waimoon joca
nun ole/ ioca sulolsilla sanoilla puhuttele.
' 7 Ia hyl»ä hänen nuorudensjohdattajan/ jaw
H.'tt2 lumalans lijton.
«8 .Sillä hänen huonens cuolelnaan callistu/ jl>
häaen a,kelens cadotettuin tygs.
l p locaincn cuinmene hänen tygöns / ei palchjtitä clänlän tielle jolldlt.
20 Ettäs waclla»sn hywä tietä/ ja olisit oikich
retkellä.
i Silläwanhurscat asuwat maasa /, ja siM

sijna owät.
22 M ma jumalattomat hucutetan maasta / ><
ylöncadzojat sijtä teloitemn.

;. imu.
älä unohda »ninUn iakiani/ muttasp

sydämes pitäkön minun tästyni.
2' Sillane saattawat sinulle pitkä,» i)än/ hiM
wuodet jarauhan.
; Armo jatotuus ei sinuapidä hyljäman/ ripusta
m / jakirjoita sydämes tauluun.
4 Niins löydät armon lahywäll toimen / luw
lau ,a ihmisten edesa.
,5 iuom idzcsHEßraan caikesta siMmestäs / jo
älä luyta sinun ymmärMees.
6 Mutta ajattele händä caitisa teisäs/ mjnhän
sinua oikein lohdattä.
7 ÄäoleMisasMlAestäs/ waanpelkaHEMll
ja waidä paha^
8 jawit'
gotta sinun luus»
p Cumnotta HERrä sinun tawarassas / sinun
lvuodtll rulos esicoisista.

,c> Niin



Sananlascul. 23;
hes täytctän/ jasinun wijnacuur«,d Nijnsinunrijhestäytctän/ jasinun wijnacuur«

wuol-ä ylid;e.
,i jaälä
lletärsunätom cosca hän simla rangaise.
n Siljä jom HErra racasta sitä hän mngaise/
j,,onhänelle otollinennijllcuinpoica Isällens.
, z Autuas on se ihminen jocawijsaudcnlöytä / ja
pimnrryxenkäsittä.

Slllä parembi on cauptta hänbä cnin hopiata/
johänen hevelmans on parembi cuin culda.

,5 Hän on callimbi cuin Mly/ eikä hänen wer«
»W :nvotta taita.
,t Piträ ikä on hänen oikialla kädellätts) rickans

j>, cunnia hänen wasemallans.
,/ Hänen nensowat iloiset/ ja caickihänen aste«ltiis rauha.
,i Hän on elämänMu caikillejotcahäneen rupe-
Mt/,'a autualpwat ne jotcahänenpitäiyät.
y SilläHENra on wljsaudella lnaaii perufta»
mi iataiwat toimella «valnustanut.
l» Hancn wijsaudesans owqt sywydet eroitetllt/jopilwet pisaroidzewatcasten.
u Poican/ älä händä falll sllmistäs tulla pois/

tulet onnellisexi ja wijsan.
n Se on sinun sieluselamä/ja sinunsuusono»lellinen.
l; Silloin sinä murhetoinnawaellat teisas/ ettes
IMsloucka. *

,

Etsinä peltä maata panduas/ mutta macat
«llltiasti.
l/ Ettei sinun tarwita pellämän äkillistä hirmua/M jumalattomain myrstyä cosca se tule.

SilläHERrn o.n smun lohdutnxes / hän war»



?7 Aläesteletarwidzewallehywä tehdä/ joszyun kätes on luinalaldä waraa saanut.l 8 Msanoystäwättes: Mene jatule jällenslhch
mena ininä sinulle annan / jossinullao,».
2p Älä pyydä sinun ystäwäs wahingoca/ jocal'».wäs toiwos asu silum tykönäs,
;° Älatenengäncanfa toru ilman siMä / je^i
hän lnitän paha sinulle tehnyt ole.
5» Älä ti) woittelewäärä miestä/ lä älä noutMhänen retkiäns.
?! SilläHErra cauhistll sitä joea wilpistcle, johänen salaisudens on siweitten tytsnä.
'; lumalattoinan huones on HERran timZ
mutta wanhurscan huone siunatnn.
;4 Hän pilcka pilckaita l mutta radollisisle l^ianda arilwn.
,35,Wijsat cunnian periwät/ mutta tyhmät hipian saawat.

4. iucu,'
Uulcat lninun lapseni teidanlsän curitustch

waari/oppiaxen/ja wijsasslaritullaM
2 Silläminä annan teillehywän opetMn / Wl

.hpljätktz minun lakiani.
; Sillä lninä elill Isäni poica/ hoicka ja ainoa
tjlläni.
4> Ia hän opetti minua / jasanoi: Anna syd.wi
otta lninun sanan wastan / pidä lllinun kästyliii
nijns M,saat.
5 Otawijjaus/ ota ymmärrys/ äläunbota/ älä
myös pozcke minun puhestanj.
6 Älä hättdä hyljä / nim hän sinun bätke / racaft
WM/ nijn hä«l sinua Mrzele.'
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Sananlaftue.'' 2?f
, Sillä wijsäuden alcuon osta wijsauttg / jacai»

M caupoija vsta taito.
i Pidä händäcorkias cunnias/ nijn hän sinua cor»,
gma jgsimtta cunniaan/jos sinä händäracastat.
p Hän sinunpääs jalosi caunista / jacmmioM
sinua ihanalla Eruunlllla.
,° Cunle sijs minunpoican jaota minun puhenil
nijn ikäs wltotta on monda.
„ Minä johdatansinua wijsaudentielle/ jaM«
m sinua oikialle retkelle.
>! Nimettä coscaswaellati ei sinun täymises olemscas/ jacoscasjuoxet/ nijnet sinä loucka sinuas.
>4 Karsi curitusta/ alaHMhändä/ tätte händä:Sillä hän ou sinun elämäs.

M menejMMmomain askeleille/ ja älä astufahain teille.
>5 lätäja älä täy sijnä, carta händä jamene o»hidzen.
«z Sillä ei be maca/ jollei he ole pahoin tehnet/M lnvä / jolleihe ole wWngomtehnee.
>7 Sillä he elättäwät heitäns jumalattomalla
ltilvälla / ja jllowatwaärydenwijna.
'3 Mutta wanhurseanrecki pMa nijncuin wal»««s/käy edes ja watistaha»nan isoinpäiwän asti.
>? Mutta jumalattomain tiet owatnijncuinpv
»>t»s / jaei he tiedä cusa helangewat.
!° Poican/ ota waarintillunsanoistani/ jacalli'
stacorwas minun puheiseni.
;< Älä nijtä anna tulla pois silmistas/ pidä nehdä,nesäs.
n Sillä ne owatnijden elämä / jotca nijtä o,
W ltzytanet / ja owat terwelliset coco heidänAmillens. *

T iitt 2; W<"



2; Warjelesi)dämes taitella aUer udella.- silläs».taelälnätule.
24 Panepois siuuldas paha suu/ jalvaäräthu,,.let annaollasinustas caucana.
25 Cstdzown sinun sillnäs oikein etecns/ jasiWsilmäs laudat ölcon oikiat edesäs.
-6 Cocuele tie jalgoillas/ nijns wilpistelemätz
astm.
2 7 Älä poickeoikialle eli wasemallepuolelle/teink
simnl jalcaspois pahlldesta.

s. >iucu.
ota waari «ninun wUaudestgni/ calli>wrwas minlin oppijni.

2. Ettäspidäisit hywän neuwon/ jasinundaistoimen.
; Sillaporton huulet olvatmjncuinmesileinch
jahanenkitans liuckamoi cuin öljy.
4 Mutta wijmeisclda carwas cuin Coirnoholjo
teräwä nijncujncaritcrainm miecfa.
5 Hänen jalcans juoxepatalascuolemaan/ jahö
nen astclens joutuwathclwettijn.
6 Ei häntay cohdastans elämän tiellä/ buittlM'
waifet owathänen astumiscns/ nijnettnhäntiMcunga hän inene. .

NI/n cuutcat nyt minua minun lapseni/ja äM
lninun puheistani.

8 Olcollsinuntiestaambattahänesta/ja äläläht'
f hänen Hu o nens owe. ,

9 andais cunniatas »nuucalaisillc / ja «iw
siasfulnulle.
,0 Ettennuucalaistt rawitais sinun warasM
ja»m'M tytzs olis toisen huonesa.
,'ila tänälähiu yuocaistt/coscas elämä? nch'

ves tuhlannut olet/ja sanoisit:
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,l Woi/ cuinga minä olen wchannucnlritusta/ja
Miu!! sydänien ou hyljännytrangaistuxen?
,z Ia en ole cunllnt opettajani ändä/engä calli»
stonut corwazli opettajanipuoleen..

inäolencaiOccn onnettomuteen pitimmäl»
cksjoumnnt/ caickcm ihmisten jaCanssainseas.
,s Juo wettä ca«wostas/ja mitä lähtestäs wuota.
Waluondolähres wuota/jqwesiojas cujille.
,<l Mutta pidä ne yxinäs/ ja eiyxitän muucalai-
VnsilNtli cansgs.
,i Sinun caiwos okon siunattu/ja iloidze sinun«rudes waimosiMe onsuloinen niinwilt naaras
tirlvi/ ia otollinen.ntzncnill medzäwuohi.
<!> Hänenrqckandrns sinua ainarawttcon/ja iloi-
nsinuas aina häncnrackaudestans.
w Poicqn/Mlxis aimat nmucalaistcn sinuaspct»,
MhalaM loista?
n cdcsowat caicknn ihmisten tiet/
!«hl<n cadscle cgickhMn astelens.
!'. jahä»
mlnndinspanlatvttawathänentilmu.
'! Hälleupitä cuoleznan/ etteihänandanutopet- ',
l'Udzms/ jahänen suuren ttlhmydcns tähdentuleh.lnptfetyxi,

6. iucu.
sinä tacat lähimmäises / nijns olet

kätes nmucalaiseen.
! Sinun sanoisas olet sinä paulaan istunut/sinäAsaawutcttu puhcisas.
! Tee sijs pökan yaild!pelasta sinus: siltä sinä o» ,
'ttullutlchllNlnmäists tästjn/ joudu jawaadilä'
!>>»mai!'täs tijnni. '.
-Ulaauna silnMesunda/cMsilmälautaistorc'

T v 5. Km
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5 Kirwota sinus nijncuin medzäwuohipoisktz
stä/ janijncuin lindupyytäjänskäsistä.
6 Mene laista myyriäisen tygö/ cadzo hänen w
noans/ ja ope.
7 Wuicka ei hänellä yhtän Ruhtinast ja teett,!»
jätä ja hallidziäta ole.
8 Cuitengin walmista hän hänen elatlyens su»
ivella/ ja caiken ruocans elon aicana.
9 Cuingacauwanslaista macat? Coscas nousi!
«liestas?
,o Maca wielä wähä/ ota wielä unda pänM
laste kates yhteen/ettäs wielä lewätäwoisit.
!i Nijnkbyhys atist tule päälles nijncuin mM>
Nlies / jawaiwaisus nijncuinwarustettu luies.
'! Hmkendelewainen ihminen/ wahingollim
mies/ täwele wäärällä suin.
5? Iste silmä/ nyhkä jalgoillans / cocottelestl'
znillans.
,4 2ljattele aina paha ja wiha si)dämesäns i jo
saatta riita matcan.
15 Sentähdeutule picaistst hänencadotuxenDä'
tist muscrta ricki/ nijn ettei hänellä «htän apuack
16 Cuujion joitaHErra wiha / jafeldztmäso»
kauhistus hänen edesäus.
, 7 Plpiät silmät/ petollinen kieli/käder jotcaM
dattawat wiawinda werta.
, 8 Sydän jocawahingollisiaajattele/jalgatM
owat nopsat pahutemnwxeman.
iy Wäärä todistaja / 'joca lvalheita tuotta / i»
saatta rijdan wehesten watille. .

Poican/ pidä IsäsMyt / jaalähyljä W
iatia.



55?
n Eostaswaettatnijnnejohwttawatsinua/ w«
s«iiicwät nijn he wartioidzewat sinua / costas he»ucmjn he pnhuttelewat sinua. '

izSilläMy onmjncuintynttilä/jaiatinijncuin
Nilteus/ jacurituxenrangaistus on elämän tie.Ettäs warjellaisinpahasta waimostn/ jamuu>
Msm niakiasta kielestä.
:f Älä iloita sydändashänen cauneudestans/ ettes
«tclläis hänen stlmains tijlosta.
>i Silläporwjaatta leiwäldäpois/ muttaalvis
mimo saatta caunin elämän.
:? Taitaco jocukätketulen poweens / ettei hänen
«ttens pala? (poldg?
>z EWjlden MMäwM, etteihänjalcojans
IMiMst tapahtu/joca lahimäisens waimoa lähe-ne» ei hän pääse rangaisemata/ jocabäneen ryhw.
!° Ei st ole warcstlle nijn suurihäpiä/ joshän wa«
Mhengenspitexi/ cosca nälkä on.
!,los hänwarcaista löytän/anda hän sen seidzcmältttaisest jällens/ jacaikenhänen huonens saadun,
z: Muua jocahuoruteen lange/ se on tyhmä/ ja
Utm cläinans cabotuxeen.
!! Rangaistus ja häpiä tule hänen paällens /ta
ftuen häwaistyxens ei pyhitä pois.
jj Michen wiha jakijwaus ei säästä banda wsion

, (paljo annaistt»!5 yän lucua pidä sowittajast/ eitä ota waickas
7.

UOican/ kätke minunsana.ni/ japidä tykönäs
kästyni.

' ,Aa waari zninun opetuxestani/ nijnselä saat/ia""«»n laistclni/nljncnin silmäs terästä.
ile sinunsormijsitirjoita m sinun jydämy?

<». Sans
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4 Sanowijsaudelle: sinä olet minun sisaren- j«
cudzu toimi ystäwäxes.
5 Eftä hän sinua warjelismuucalaiseldawauU
da/ m toiselda/»onga sanatsiliät owat.
6 Silla minä curtistelin huonenj
halin.
7 Ia näin tyhmän nuorucaisen taitaMttomch
ftas/ja ackäisin hänen lasten joucosa.
8 loca täweli cqtmlla nurckain taidze/ja asteli sttä tietä/jocamenihänen huonesecns.
9 Pi,neis/wscapäiwäehtollaoli/ja jo sddänwcii,
l o Ia cadzo/ händäcohtais prru -', wW
teillä»
,i Cawala/ttlima ja hillimätöin/ jonoa jalat li
pysynet hänen huonesans.
' Nyt on hän ulcsna/nyt catuilla /ja wäjy jcii
Mlrcas.
<; Hän ottihänentijnni/ jasuuta ando ihailellejjil
janoi HKpcmätä:
> Minä olen tänäpän tehnyt tijtoonhriu/jat»
tänyt lupauxeni.
15 Ia olentullutsinua wastan/ warahin siumck
ziman/ja olen nytsmun löytänyt.
, 6 Minä olen corjast walmistanllt wuoteni/EgG'
tintirjawallawaatella.
17 Ia olen hywän hajuisexi tehnyt u»in «m ca>O>
ni/MirrhannllaMloellajaCanelilla.
,8 Tule/ Mamhecumallisest/ za halatcam^
manamunasti:
,9 Sillä ei mies ole cotona.
!Q Hän on pitkälle matcalle mennyt! hän o,mu
nm mhasMn »nyötäns/ jatule cotia ststen »näillä
tylläpaiwM.



Sananlajcut ?oi

!, lanijnhändahaucutteli monella sanalla/ ja
Mti händä lnakialla puhella.
: H.in menihänen cansans nopiast/niincuin tcu'
Mttawa häM/ jamjncuin jalcapuuhun/ jolla
chnätrangoitan.,

S.chcnasti cuinhän nuolilla ambu hänen ma»
~„5 <äpidzen. Ia nijncuin lindu idzenskijrut»
«pullaan/ jaeitiedasitähänen hengellensupaa»
ulliscxi. , ,
:i Niju ciiulcat sijs minua minun lapseni/ jaov
t«« waari lninunsuunisanoista.
:, sinun sydämes poitetco hänen tiellens/

kisälli sinuas wietellä hänenrettillens.
:i Sillähän onmonda haawoittanut jala»get>
l,il!»tj ja caickinaiset woimalliset owat hänelda ta-

:/ Hänen huonens owat helwetin tiet/jo,ca mene

8. sucu.
sstW wijsaus huuda/ ja touni cuulu?Seiso teiden jacuiain wieres julk'sest. '

sisällc/hänhuuta'
> Telniehctnuinä huudan teitä/ja cudzunCanssa.'

l Ciiulcat tetyhmät wijsautta/ jate houckot pm»«
!«sydän«jtt'
Cunlcat/ittinapuhyn sitä cuinRuhtinaille sopi/ '

lopctansitäcuinoitiaon.
SM minun suuni puhu totutta/ jaminunhuu>">'vihajulnalatoinda.
Cnicki lninimpuheni owat oitiat/ei ole sijnä ini'!»wääryttä ett petosta
H^watselliätniille joeca nijtäyMlnärtäwät/
>«t»'tt mjlle jotcaottawat nijtä wastan.



i o > Ottacat minun curituxen ennencnin hopia /'^
pitäkät corkiambcma uiinuoppin cuin calliu culda.
,1 Sillä wysaus on parembi cuinparly/ jaM
Mitä ihminen häcklleno toiwctta/ ci ole häucnw.
täisen--.
,! Minäwijsansasun toimen tykönä/ ja minj
taidan anda hy>vän nenwon.
<; HErmn pclco wihapaha / ylpeyttä / tunnutta
japahM tetta/' jaeikärsi petollista suuta.
,4. Minun on neuwo ja meno / minun on toimi
ja woinm.
»5 Minun cauttani Cumngat hallidznvat/ ja

oikeutta saattawat.
,6 Minun cauttani Ruytinat wallidzeMt/ ja
caicki Förstit maan päällä.
t/ Minä racastannijtä jottannnuaracastMt!
ja jottawarahin minuaedziwät/ nelöytäwätw
nun.
,8 Rickaus ja cunnia on minun tykönäni/ py<
jywäinentawara ja wanhurscaus.
,? Minun hedelmäni on parewbi cuin culda ja
tirckaim culda / ja minun tulon parembi cuinw
littu hopia.
2a Minä waMnoikiata.teitä / jaoikeuden ch
leilla.
21 Että minä cadzoisinnijtä jotta minuaracastO'
wat/ jatäyttäisin heidän tawarans.
2; Minä olen ollut HERnm oma hänen teiltä
algusa/ennencuin mitantehty oli/ ölinminä-
- 2; Jo ijancaickisudcst olen lninä asetettu / aIZB
ennen cuin maa oli.
24 Costa ei siMyys wielä ollut / silloin minM

syndynyt.
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~ Costa ei lahtet wielä wettäcuohunet/ ennen
Mwuoretolitperustetut! jacuckulat walmiste'

olen minä siMnnyt.
ill Ei hän olludwtelauiaataluonut/ jännitäsen.
«älläon/ eitä maan pijnnWuoria.
:/ Costa hän-walmistitaiwan/ olin minä siellä/
M hän sywOen wisust^mittais.,z Costa hän pilwet rakensi plhälle/ ja Msi si)«
»M lähtet.
>p Costa hän meren äret määräis/ jawetten eteeet
Mi määrän / ettei he astuis senMdze.

;» Costa hän maanperustuxen lasti/ silloin «ninä
l«nmnsans walcutin/ jalloldzinjocapäiwä/ jn
Fidzin hänen edesäns joca :^

;, Ia leitldzin maanpiirinpäällä/ jaminun ilon
m «la ihmisten lasten cansa.
zl Nijncuulcatsijs minua minun lapseni / M.
Rt owät ne jotca«ninuntienipjtäwät.
,! Cuulcat luritusta / olcat wijsat- / ja äMtBttö sitä.
,i Autuas on se ihminen joca minua cuule/ j»
Mmmun owellani walwo jocapäiwä/ ja war«
ckze lninunpihtipielesäm.

/ Joca minun löyta /hän elämän löytä ja on
»»»alalleotollinen: Mutta joca lninua wasmnBa teke/ hän wahingoidze sieluns/ jocaincn cuin
wawcha/ hänräcasta cuolemata.

?. iucu,
f?lisaus rakensi hänellens huonen/ ja wuoli

seidzemen padzasta.
,Ä teurasti teurans/sewltti wijnan ja walznlsiz
Ia lälMi pijcans/ corkeista Caupunginsale«st«
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4 loca tyhmä ow hän tulcan tanne/)a hulluillanoihö.N:
5 Tutcat jasi)3kät minun leiivistäni/jcijUoc«W
wijnasta/ jota Ininä madan siMe.
<5 Hyljäckäthullu meno/ ni/ntesamteelä/ja^l'ät'.):nmärryxen^tiMä.
7 pilckajata curittä/ hänsaa häpiä»/ j«W
jillmalatoindanuhtele/ hän häwäistän,
3 Märangaise pilckajata / etteihän sinua wihchlwhtele whsiM< jahänracasta sinnn.
6 Anna wijsalle/ mjn hän wiMmmaxi tule/ opt!«
wanhurscasta/ nijnhän opisu cliäne^
,o Wijsaudenalcu oNHErran pelco/ japyhin
opetus on ymmärrlM
i, Sillä minuncauttanisinun päiwäs eilätächMswuodttlisatän.
ii Jossinä olet wijsils/ mjns idzelles wijsasM
mutta jossinäoletpilckaja/ln/n se jdzesinmmsa»
i; Hullu/ huikendelewalnen waimoMelitelloi«
taitainatoili.
«4 Istu huonensowella/ cortialla istuimella/?
liutlnäises sias Caupungis.
,5 Että hän haucuttelis caickia jotta sijtätäM
vhi.oze/ja netänswaeldalvat.
16 Se jocaN)hmä on/ hän tulcan tänne -jaHu11,,!

'lfsanshän': jaM
<clpä «m suloinen.
»7 Waan eihän tiedä/ cl tä stellä kuollet owlch
ha lien wiemns helweriu zywydes.

Nämät owat Salomon sananlcckut.
poica on Isäns ilo / mutta hullu M
,



saatu tawara:i
?<lnh!lrstauswapauna cuoiemasta.
E-HERm nmia wanhurscaften sieluin naltH
«si< mutta jumalattomain wäärin saadun hän
Pttollinenkasi tcke töyhäxi/ Mutta ahkemtäst»MWaxi.loc>i suwtlla coco/ hänontoimcllinen: MM
,iaclon aicana maca/ hän tule häpiään.
Siunaus on wanhurstan pään päällä/ muttaMlatwnmn silllN peittä wäärps.Nanhnrscan muisto pysy smnauxesa / waaiiWalattoman.nnm' pita
loca sydämeställs wijsas on / hän ötta kästyt
«stm/ lttutta tollaHullu suu on/se sila haawoja.

nuhtetto!nastwaelda / hän elä Murhetoin«t, muttajocawciärällä tiM waelda/ hän tule>r.n.
°loca silmä jste/ hänivaiwamatcansaattä/ mM humit huuletowat / hän saa haawoja:-

> Muhurscau suu on elämänlähde / mutta iu^«atwman suun peittä wäärys.

! ToiliMsten huulift löytan wijsgus ,' waan!!>Mn selkään tarwitan widza.sat opin tattewat/ waan hulluin huulet'Nchmistywät.
,RlMn tawara on hänen wahwa Caupun-

,WanhurscHstcketyötä hengm pitexi/ mutta'Mattoman saalls 01l synnixi-
' curuuM ptta wastan, hän on elämän

N, UM
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tiellä/ muttajoca.rangaistuxen heittä pois/ h^mene wäärin.
,8 Petolliset snutpeittivät wainon/ jajocap
nettelc/ hän on tyhmä.
'? losa paljo puhutan/ sijtäeisiindiolecam,
mutta joca huulens hillidze/ hänontoilnelljnen.
20 Wanhurscankieli on callimbi hopial» / mul!
jumalattoinan sydän on tyhjä.
21 Wanhurscan huulet mondarawivzewat/lnii
ta hulluthuckuwat hulludesans.
22 HERra» siunaus tele rickaxi / ilman w
wata.
2; Hullu teke paha/ janaura sitä/ waanWpitä sijtä waarins.
24 Mitä jumalatoinpelkä/ se hänelle tapahtnl j
mitä wanhurscat himoidzewat / sitä heille am
tan.
25 Jumalaloin vn nijncuin tuuli/ jocamck
hidze jatyhjäxi raute/mutta wanhurscas pysi) ija
caickisest. .
2 6 Nijncuin eticka tete paha hammasten jasoo
silmäin/ nijnon laistanijdenmielest paha/ jol,
hänen lähettäwät.
2,7 HErranpelcoenändapäiwiai waanjum«
toman wuodet voähetän.

Wanhurscantoiwoon ilo/ mutta jumM
main toiwo cato.
2Z HErran tie on siwiäin lohdutus/ mutta ihouuetiät owat pelcurit.
z o Wanhurscas pysy aina cohdallans/ mutto
malaltmnan ei pidä asuman maanpäällä.
; i Wanhurscan suu tuotta wijsaudm i m
waaräin suu häwitctän.

;2 M
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;l OantMscan huulet opettawat terwellZsiH
»sioim / waan jumalattomansuu on täynäns nM»
ll>!tä.

n. ,lucu.
ettzMräwaacaönHErralle cauhistus/ mutta

il ,a waacaon hänelle otollinen.
i Gl,a'v!pn?s on/ sijnä on myös ylsncadze/ muita
wij »nls on nöyräin Mona.
; Wmttonlus johdatta siwmt/ waan pahus cut
M pilckajat.
4 Ei rickansauta wihän mutta wan»
hursmus wapnhta tuolemasta.
z Jumalisen wanhurscaus tcke hänen tiens ta«
ftisexi / «nutta junmlatoin lange julnalattomaSmxosans.
s Jumalisten wanhurscaus pilasta heitä / waanwäärintetmt Wtetän wieckaudesans.
7 Cösca juinalatoin ihminen cuole / mjn ei ols
Oäntoiwo/ ia jota wäärintetlätvdottawat/ tule
tchjäri.
l Wanhurscas wapabemn waiwasta/ jajuma^
lotoin tllle hänen siaans.
j Ulcocullatun ihmisen siiun mutta petetän h menlähimmäisens / waan wanhurscat yl,unärtäwät
sm/ »apelastetan.
>° Coco Caupungi iloivze cosca wanhurscan hy^l»in lm,/jariemmdze cosca »umalatoin hncku.
» Wanhurscasten siunauxen cautta Caupungk
lllgotetan/ waan jumalattomansuun cauua cu^llstttti!,.
" loca tähimmaistans häwäise se sn hullu/«nutta toimellinen »nies sen hillidze.



-; Panettelia ilmoitta ftlaisuden/ Manjchl,
«scollinenchdan/ hän sala sen.
»4 losa ei neuwo ole/ siinä wäärin mennän/w«,
josa monda neuwonandaiata on/ sljnä hywinch,
15 loca toisen taca/ hän tule wahingoon/W
joca sijtä idzens pitä pois/ hänon murhewim
«6 Waimo ioca otollinen on pitä cunnians/Wwäkewät pitäwät rickaudem
, 7 Armias mies tete ruumillcns hywä: Maa»!!
joca julmaön / han saatta lihans jawerens»
Hellisexi.
i 8 Jumalattomantyö on tUrhcl / waanjocaw
hurscautta tylwä / sillä on hywä palcka.
,y Sillawanhurscaussaatta elämän/ waanjtti
paha pyytä / hän saaMcuolenian^.
2Q Petollinen sydänön cailhWs HErralle/wW
wiattomat owat hänen edesäns otolliset.
21 Ei lumalattonna ailta waickä caicki täU
yhtenpistäisit/lnutta wanhurscansieinen pelastoi
2! Caunis waimo ilman cunniata on IUM
sica/ jollaoliscullainentäädy mononpäällä
2, VZanhurscasten himo on hywä /ja meuch
Waan jumalcittomainodotuson tiucullinen.
24 Muutama jaca omastans ja saa
Toinen säästä josaeipidäis/j a tule töyhenunäxi.
25 Sielu jocarunsast siima/ tule liyawM !>

jocajuotta/ häntule juowuxin.
26 loca jywätsala/ händä Canssakiroile/ mck
jocamyy / hänelle tule siunaus
27 loca jotainhywä edzi/ hänen hywinmench
mutta joca paha noudatta/ hänelle pahoin tap«h»
28 loca rickauteen luottahän hucku/ waannA
hurscat wiherMdzewät nyncuin lehti.

29 D



Jocahuonens tekc/ hän saa tuulen
ttMoxi/ jahllllun täyty Miisasta palwella.
,° Wanhurscan hedelmä on elämän puu/ joca
ssjjfts on / hän ihmisistäpita murhen.
;i Että wanhurscaspaljo kärsi/ cuinga pallo e»juinälatoin ja fyndinen.

12. Äcu.
NOca idzens mielelläns c»:ritta anda/ se tule toi«
Vniclllsexi/ mutta jocarangaisemat olla tahto/

tute tyhmaxi.
i Siwiä saa lohdtttuM mutta häjy
«shyljätän. >

; Ei ihininen wahwisti; jumalattomudes/ waan
«ichurscan j,!urionpysmväinen.
Ahkera wumw on »nichenscrunnu / waanhäjy

ftlmjncuin «tärtä hänen luisans.
5 Wanhurscusten ajatuM vwat wilpitttzmät/
«liu juinalattolnain^iwoitusonpetollinen.
< Jumalattomain sanat wäjmvätwerta/ waan
Malisten snu wapahta heitä.'

? Jumalattomat cgatuwat ja ei ole sijtte enä/
Mawanhurscan huonepysi).

l Toilncllinen nlies neuwosans ylistetän/ waan
wllinen tule häpiään.

? Pareinbi on «Kyra joca omans cadzo/ cuin stm tahto isoi olla/ ja cuitenginpuuttuleipä.
l° Wanhurscas armahmjuhtans/ mutta juma»
wiuan si)dän on halutoin.

>' Jocapeldonstyndä/se saa leipä yldäisest/waain
ecamrhiaajele taca/ se ontyhmä.
l Jumalaloin halaja aina paha tehdä/ mutta'achirscan juuri hedelmöidze.
! JMkäsitetän olnisg sanoisans/waan wanhur-MG hädästä, Nnj .4 Suun
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54 Suun hedelmäst tule paljo hnwa i janiwch
fukin käsilläns tehnttt on/ costetan hänelle.
,5 Tuhman »niclest on otollinen se cuinhän teki
MUM wizsas otta neuwon.
, 6 T,tunä osotta cohm wihans / waan jocapM
tvaärnden/ se on cawala.
H 7 Jocatotinen on/se oltein asianilmoitta/ »M
joca wäarin todista / hän pettä.
,? Joca aiattclemata puhu/ hän pistä niMi»
miecalla/ waan ivijsasten kieli on terwellinen.
iy Totinm suu pnsy ijancaickistst / waanwW
tleli e» posy cauwan°
22 lotca paha ajattelewat / he peuäwät idMwaan iotcarauha neuwowat/ heillä on ilo.
2,« El wanhurscan mitan waara tapahdu < M
jumalattomat pahudella täutetän.

Petolliset huulet owat HERralle cauhW
waan lotca oikeintckewät/owat hänelleotolliset.
2 z Cawala sala hänentaitons < waan hulluich
dän ilmoitta hullutta.
24 Ahkerakasi saa hallitaMaan laista tete wem

Sydämellinen murhekiwistele/ waanlehw
linenlana iloitta.
26 Wanhurscas on pnrembi lähimmäist»
mutta iumalattoman tie wiettele hänen.
27 Ei petollisen asia menesty/ mutta ahkera ft
hpwän tawaran..
28 jasm Mw
kengän «vtttM cuoleu»aam

l;. 4ucu.
potea otta Mns euntuxcn / nn

ei anna idziäns rangaista.
S,
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, Vuunhedelmästjocainmrawitan/ lvaanylön-
«dzejat ei ajattele muuta cuinwääryttä.
zlow suuus hallidze/hän saa elä/waan joca suuns
chnettoumst awala/hän tule hämmäftpxeen.

laista pyytä ja ei saa / mutta wiriat saawat
slUistst.
; Wanhnrstaswihawalhetta/ muttajumalatoin
M'äise ja pilcka idzens.

«! Wanhlirscauswarlelenuhtettoman/ mutta ju»
Wtatoin meno fantta syndijn.
7 Momöntöyhäsuuresarickaudesa/ ja moni on
«cas köyhydesäns^
l Rickaudella taita jocu lunasta hengens / mutta
jm>töyhä 0l»! ei hau cuuleturinlsta.

z> Wanhurscasten walkeus teteiloisexi / waan ju«
mlattolnaiukynttilä sainnm.
>° Mpeittenseas on aina rijta / mutts wijsaus
soitta ihmisen toillltllisexi.
o Rickauswähenetuhlates/ waancogosapitain
seenäne.

n WiMytttty toiwo saatta jydälwnikäwöidze-
«m/ waan cosca sttule jota hantonvo/ seonelä»»iän puu.
,z Joca sanan cadzo yltzn/ hän tunnele idzens/
mutta jocakästya pelka / hänrauhas waelda,
u Wi,san oppi on elämän lähde/ wälttälnancuo'
Innan paula,
«5 Hywä neuwo on otollinen/ waan ylöncad»

pitten tie on cowa,
>/ Wysas teke caicki toimellisest / waan hullumoiua tyhmydens.
'7 Jumalaloin sanansaattaja ilnwitta paha/w»n totinen lähetys onterwellinen.

N mj »l Joca
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18 locacnrituxenhnljä/ hänellä pnkoyhysj^>
piä/ waan joca anda rangaista idzens / hänWsunniaan.
i? Costa toiwo tule täntetyxi / nijn jydZni^idii,
mutta jocapahutta walttä/ hän on hulluille cm.histllxexi,,
2» loca wijsastencansa oiUhälUule wijsa,i'WAi,
jocahulluin cuuipani on l' hän tule wahingoon.
2. Pahus noudattasiMisiä/mutta wanhurswilltsostetan hywydellä.

syndifen tawara, ipanhurscalle säästetä».
2; Paljonruocaon köyhän kynnös i waan jmlvääryttätekcwät/uehuckuwat.'
,24 loca widzanssäästal hän wihalastansj lm»
jocahändäracasta / hän aicanans sitä turittl,.
25 Wanhurscas syö / että hänen sielunsrawit<!i>
stn/ waan jumalattomainMdza on tytymätöin.

14.
huone ratemn/ Min

->^ huttu cukista sen tegollans.

Mutta jocahänen cadzo ylön i hän poickc hänen A
däns.
3 Hullut julmasi puhuwat/ waan wijsats!!!»!-
hillldzttvät.
waan juhdattyötä tetewäti sijnä tulokyliä c>>,

5 Kotinen todistaja walttä walhetta/ waan»
rä todistaja rohtiast walhettele.
6 Pilckaia edzi wi,sautta/,a ei lvydä/waan toimtl>
liset wijsauden huokiast saamat.
7 Mene pois tyhmän tykö/ sillä et sinä ope mick

8 N
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l Tolmelljsm wijsauson tiestäns otta waarin/
Man srhmän hulluus on aiwapetos.

Dchmä naura jyndiä/ waansnvmt siweitä ra»
ftstawat.
,° Cosiasi)dänonmurhellinen/ nijneiautaulco°
W»en ilo> «

i> Jumalattomainhuonet futistetan/ waanju«
mlisten majat wiherjöidzewät.
,: Muutamat tvt nätywät oitiaxi/ waan wij-
lUiseldä johdattahän hänen cuolcmaan.
>z Naurun jäikentule murhe/la ilon peräsi on suru.
Mvaan hywällehänentaittamisens perästä.
,) Taitainatoinusco caicki/ mutta yuunärtäwäi,
m ocka tiestäns wnarin.
>6 Viisas pelkä jacartta paha/ waantyhlna pää»
tähawin mene.
>? Kärsimättzin ihminen tcke hullun töitä/ muttapiinellillen wiha sitä.
>i Taitalnattolliqt periwät tt)hnwden/ waan seMmMsten Cruunu/etzä hetoilnellisest tekewät.
>? Häjyn täyty cumarta hywiä / ja jumalattv'
M wanhurscasten porteisa.
;° Köyhä wihawat hänen lähimmäisens / waannckulla on monda ystawätä.
'< loca,cadzolähimulälsens ylön/ hänsyndi tekc:Dan autuas on se )oca wiheljäistä armahta.
" waeldawat / nijldäpuuttu/
mitta jotcahywä ajattelewat,' heille tapahtu hy.
lvys ia uscollisus.
'! losatyötätehdän, sijnä kylläon/ waanjoca
tHyn puheisin tyty! sijnä on töyhys.

Wiisastenrickaus onCruunu/ mutta tyhlnäin
Muus on hulluus. Uv 25 Ustol-
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25 n Yöllinen todistus wapahta hengen / lvssAwaam todistaja petta. »,-

2 6 HErra peltä / hänellä on wahwa linmj
ja>hä,ien lapstns warjellan.
2 7 HErran pelco 01l elämän lähde/ että cuoleman
«.ura walttä taitan.
2 ? Costa Cu «ingalla onpaljo wäke / st on hänei
cunnians/ waancoscawahäonwäte / setekehtt.
ran toynoxi.
29 locaonkärsiwallinen/hanonwiM/ waanj^
kakärsimätöin on / hän ilmoitta tyhmydms.
zo taupia? sydän onruumin elämä/ waan caW
pn myrcky luisa.
z, loca köyhälle tektwäkiwalda/ hän laitta hö
pen luojans/ waan,oca armahtawaiwaista/ h,ln
funnioidze Imnalata.
z! luwalatoin ei pysy wahwana onnettomw
sans/waan wanhurscason cuolemasicknrohtia.
z; TonnellisensiMmes lepä wl)sa»ts /ja tule il<
mei tyhmäin seas.

WanhurscauscorgottaCanffan/ waansW
pn Canssan cadotus.
; 5 Toimellinenpaiwelia on Cuningalle otollinen/
waan häpiällistä palweliata ei hänkärsi.

is. iucu.
mutta comsO'

saatta mielen canvaxi.
2 Wijsasten kielet saattawat ovenren suloW
waan tyhinain suutaina hullutta sylkcwär.
Z HErran silinät cadzelewatiocapaicas/ selW
ivät että pahat.
4 Tenvellinenkieli on elämän puu/ waanw«llhet>
telewamen saatta sydänten tnvun. ,

5 TyW
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< T»hmä laittaIsäns curituxm / waan jotaran«
aaistuxenotta/hän tule taitawaxi.

< Wanhurscan huones on tulo kyllä/ waan juma'
Roinan saalis on häwindö,

7 Vliftsten suut jacawat neuwoja / waan tyl>
mi» ftdämct ei ole nyn-
z linnalattolnan uhri on HERralle rauhistus/
M» jumalistenrucous on hänelle otollmen.
lumalattoulan tie on HERmlle cauhistus/

«an joca wanyurfcautta noudatta < on hänelle
Ms.
~° Curitus on sille paha i jocahyljä jajoca
Dgqlstustawiha/ hänen pitä cuoleman.
ii HelweuiiacadotusonHErrancdesä/ cuinga
Mo enämmin ihmisten sydämet.
il ja
!> inene lvljsan tygö.
i; Iloinen ftdän ute iloiset caswot l waan cosccl
Mn on surullinen/ nijnrohkeus raute.

Tounellmen sydäntoiinittawijsastl waanel«
kimldaiset tyhmät / N)hlnäst hallidzewat.
!) Surullisella ihmisellä ei ole coscan hywä pai,
pä j waan jollahywä sydänon < hänellä on joca»
Mwa wieraspito.

><z Parambi on wähä HErran pelwos/ cuin suuri
t»wara illllan lewota.

Paminbt on aterja caalia rackaudesa / cuin
WttwhäMwihasa.>l Wihainen mies saattatoran matcan/ mutta
Asln'ällinen asecta rijdan.

>!» laistan tie on orjantappurainen/ waan siweit»<en tie on tasainen.
2Q Wijsas
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z° MM poica iloitta Istns/ jahullu ihmwhaw'

.2, Hullua on whmys iloxi / waan toiltttlliU«
«neo pysy oitialla tlcllä.
22, Aiwoitus mute ilman neuwota / waan jch
monda neuwonandamtaon/ se on wahwa.
2; Se on ihmisen ilo/ ettähändä toimella WB«.
tan/ ia aicananö sanottu sana on otollinen.
24 Elämän tie »o hdattä wijsanylöspäin / wW.
man helwettiä joca alhalla on.
25 HErmylpeimnhuonet cutista/, jawahnchlestein rajat.
26 Ilttain aiwoituxet owat HERralle cauhi>toiMtllinen puhe on otollinen.
27 Ahnct cutistawat omanhuontns/ waanjm
lajoja w:ha/ saa elä.
28 Wunhurstau sydän ajattele wastausta / nm»
julnalattonlqn suu ammunda paha.

,29 HErra oncaucanainmalattomista/waanhä»
tuule walchurscaften rucouxet.
;o Suloinencaswo iloitta sydämen / hywäs»
»na tcte luut lihawaxi.
zi Corwajoca tuule elämän rangaistusta/ cn
asuwa wilsasten seasa.
z Joca ei ldzens salli curitta/ hän tcke idzens t^>jäxi/waan jocarangaistusta cuule/häntule wijftfi,
32 Herranpelco on curituswijsauteen/jacum
cuin cunniaan lullan / pitä paljokärsittämän.

16. iucu.
HHnnnen aicoisydämesäns/
s2)tule kielen wastaus. ,
2 locaidzen mielest on hänen tiens puhdas/ nnittt
HErra ainoastans teke sydämenwahwaxi.
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j Anna HERranhaldun sinuntyös / uijn sinun
Mituxes llienesty.
HErra teke caicki idze tähtens/ nijn lnyös juma-

Winan pahaxi päiwäxi. .

.

, Vlpiä sydän on HErralle cauhistus / jaei pääse
«ngajsemat / chtä he caicki pidäisit yhtä,

z Hywyden jauscollisuden cauttapahamosowi'
M / jaHErran pelwclla paha waldetän.
7 Jos jonguntiet öwatHErralle telwoUiftt/ nijn

><j>)ös läändä wihalniehens rauhaan.
! Pammbi on wähä wanhurscaudesa / cuin suuri
M wäärydesä» ,
, Ihiliiscn sydän aicoi hänentiens/ waan HErra
»im anda »nenestiM
,0 Ennustuson Cunmgan hnulisa/ei hänen suuns
lchi dnomios wääriN.
„ Oitia puridari jawaacaonHErralda/ja caicki
ftinrtiwct cuckarosa/ owathäncntccrlil.
,: Enninhän edes waarin te!)dä on sauhistus/stliwmchurscaudella istuin wahwistctan.

>j OitinnenwoonCuningallcotollmen/ /a joca
Wn puhu/ händä racastetan.

Cunmgan nuha on cuolcman sanansaattaja/
»wijms mies lepyttä hänen,
h Costa Cumngan caswo on lepyinen/ simä on
>l»!l>a / ja hänen armons on injncuin hlljaillen

>< Ota wijsiiuttätygös/Ma se onparembi culda/
atoimtllisus on callnnbi hopiata.
Eiwiän tiet wälttäwätpaha/ jajocatiestäns

W waarin/' hänellä on elämä.
>l locaaletan/ se ensisttule ylMi/ jaylpeys on
!lH langeumxen edellä.

«9 Parem^



< ? Parenlbi onnöyränä olla siweitren tansa/ cx»jaca muita saalista nlpeitten cansa.
20 locajongunassanwijsastalca/ hän löytää
nen/ jase on autuas/ Ma idzens lliottaHEttW.
2, Toilnellintn mies ylistetän wijsiwdcns chden < »a suloinen puhe lisä oppia.
2! Wnsausone! äinän lähde/ hänellejocKstnftli.
nm on/ waan tyhmäin curituson hulluus.
2 zWisas siOän puhu toimellisest/ja opettaH>M
2 4 S «loiset sanat owat mesileiwät/ lohdun»!
sielua ja wirwottawar limt.
2 5 Monella ontie miclestäns otollinen / waan sl
johdatta wij,ne>n cuoleman.
26 Mc ui tule suureen wahingoon / oman suwcanna.
27 Irtainen ihminen taiwa onnettomutta < j«
hänen suusans pata tuli.
28 W.iätä ihminen saatta rijdan ja pantttck
Me Richtinat eripuraisexi.
29 Wiccas ihminen haucuttele lähimmaiM
ja »ohdana hänen pahalle tielle.
z ö locaMma iste/ei hänhywä ajattele: Ichnhuulians p.irestele/ hän paha matcan Msra.
;, Harmat hiuxet owat cunnmnCruunu/ jm
löytän wanhurstauden tieldä.
z 2 Karsiwällinen on parcmbi cun wätewä /!»

jscclhillidze miclens / onparembl cun; se /ocaCw
pungin woitta.

2lrpaheitttänsi)lijn/ waanhänputonijiM
HERra tahto.

Viwa pala! iohon ihmmentW / on patem
§»«- min huone liha täynänsn/dancansa.

M Salomon
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, Toimetlmsn palweliachallidze häpiallisia lap'
ia jacaperindötä wcljein wällllä.

, Nijncuin tuli coettele hopian/ ja ahjo cullan/
lnunla tutkistele sydämen

Panotta pahoista stllstawaarin/ japetollinen
mldtle mielellanswahingollistatielda.
locatöyha syljestele/ hän häwäise hänen luo<

M ja jocailoidzetoiftn wahingosta/ ei hän p^ase
tlingaistlnata.
i WanhainCrunnuowar lasten lapset/ jalasten
Nlnnia on heidän Isans.
7 Ei sowi tyhmäin puhua corkeista asioista/ paljs
Whtnnmn Fbrstin wnlhetella.
i Jollawam on lahza anda/ sen on nijncuincallis
liwi/ cuhungahanidzenskäändä/ nijn hän wij-sona pidetäld

Joca syndiä peitta/ hän saatta hänellens ystä«
M/ waan jocaastan ilnwjtta / hän saatta För-stit eripuraisexi.
,° Sanaepeljattäwätenämmäntoimelljsta/cujtt
sota haawa tyhmä.
" ihmeen edzi wahingöta tehdä / waanMmaEngeli tule hä,»en paällens.
>l Parelnbi on cohdata carh,m/ joldapojat owat«ut pois: Cuin hullua hulludesilns.
>z Joca costa hyway pahalla / ei hänen huone^Ms pidä pahus luopuman.
'4 Riidan alcuon nijncuinwest/joca idzens leickalackarijdast ennencuins siihen semunut.junlalatto,nan hurscaxi sano / ja joca
wanhurscan soima jumalattomaxi/ ne molemmatwal HE3tralle cauhistus.>i Mnä tohluä tetekädesänsmhM/tttei hänelläMMM osta lchsautta z »7PM,
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i7Yttäwäracasta ainijan/jaweli tille julkiW,8 Se on tyhmä/ j«W
himmAsens.
i ? Joca tora racasta / hänracasta simdick j„iowens corgotta/ hän edzi onncttonmtta.
22 Häjy sydän eiloydämitän/ jajollapaha!
ou/ hän lauge onncttomuteeiii,
21 Jocatyhlnän siinnyttä/ hänellä on murhe,
tyhmän Isällä ei ole M ,
22 Iloinenftdänteke elämän suloisexi/ wWrullmen syban cuiwa luut.
2; Jmnalatoin oita mielMnssalaisestU
»uutcataxens lain teitä.
2 j ToiuiellineN nties laitta hänens wijsasti/w
ehyinä heittele silmiäns sinne jatänne^

HulKipoica önlsänssuru/ jaäitillensn
he / jocahänen synnyttänyt on. ,

2 Eiolesehywä/ ettäwmchurscalletchdäM
t tazcka että sitäRuhtiiiasta lyödän/ jocaeit

2 T>, lmeltinen ltties täitä puhelis Wellti j!!
ja l.ucawa mies on callis sielu.
2 8 Jostyhmä waiolis/ ni)n hän wijsari luetti
ja toimMcxi / ios hänsuuns pidäis tijnnn

18. iucu.
MNipurainen edzi mitä hänelle telpa/ ja setti

caickeen wijsauteen.
2 hyhmällä ei ole hilno ymmärryreen/ muttt
tä häliellä ön hänen sydämcsans.
z jumalatointzallidze/ synä ön ylönc«^
pilckajahäpiäV ,

.
,

4 Sanat ihmistnsuusa/ owatmjncuinsi)wät
det/ jawijsaudm lähde on täynnäns wi«a<



si ole hywä cadzoa julncklattoinan muoto/ ja
M iviUlhurscasta duomiosa.
Wr.än tzuulcdsanttmvat toran/ja hänenfuuns
Mttu haawoja.
Tuhwän suu häwäist idzcns / jahänen huulcns
,M paulaan olnan fieluus.
Panctteliau sanat owat haawat , ja täywät
ip> sydäinen.
lem laista on työsansi hän on sen tveli jocawa»
ingmtete.z HErran niini on wcihwa linna/ wanhurscas
Msil!i»c/ )alalewarjelluxi. ,

>, Rickantawara on hänellewahwaCaupungi/
,n>jncuin cortia muuri stnymbärillä.
i Costa jocu lange/. ni»n hänensiidamensenstst
ckylviäxi/ ja ennmcuiniocucunniaantule / pitä
inm karsiman^

, locawasiaennmcuinhäncuule/ st on hänelle
ja häpiäxi.

Jolla iloinensMn on hau taita pitä hänentz
«luttacosca hengi on mmlMnen/ cuca

M sitä tärsiä.
,! Wilstls sydän tctita hänens pitä toimelliftst/
wilsat euillewatmielelläns/ että jocu toiluellistst

»> heidän cansans.
Hlnisen lahja tM hänelle awaron sian / ju

ma suurten HErrain eteen.
/ locaidzella on ensiss mnasa asiasans oikeu.'/
An cosca hänenlähimmäisens tule / nijn se löy-

l Arpa asetM rijdan / ja eroitta woimalWenBella.
> Vihoitettumlipitä puoldans lujem,ninrum

U wahwa
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wahwaCaupungi /"ja rijtapitä cowemmi»!,
le»»s cuin telki linnan edes.
2 o Senjälken culletin »naxetan cuin hänen s,
on puhunut/ja hänrawitanhuuldens hedelmU
»» Cuolema jaelälnä ontieten woimasa/jocah
dä racasta/ hän saa syödä hänen hedelmästä»?,
22 loca awio waimonosa/ hänlöytähywänu
palen» jamuä hänelle telpaHErralda.
!, Köyhä miespuhu nöyrästi
ylpiäst.
24 Ihminen jolla on ystäwä/ pitä oleman ij
wällinen/ sillä ystäwä pitä lujemmin hänenl,sans cuin weli.

13. iucu.
M)öyhä/ Zocasrweydeswaelda/ onparembi»

2 Joca eitoimella laita/ ei hänen lMvin täyi,
jocaon nopsa jalgoist/ hän wmbastu.
; Ihmisentyhmyys exyttä hänen ti«ul/ wih«l
Ulan hänenfydämens HErra wastan.
4 Tawaratetemondaystawätä/
jätänystäwildäns.
5 Ei wäärä todistaja pidä pääsemän rang«
mata/ ja jocarohtiast walhetttle./ eihämnf!
seltemän.
6 MoniottawaarinFörstistäj jajocainene»!
nmystäwäns/ joca lahjoja jaca.
7 Köyhä wihawatcaickihänen weljens/ jah«
ystäwäns wetäwät heitänö taamma hänestä!
jocahancns sauoijn luotta/ ei hän saa mitän.
8 loca wysason/ hän racasta hengens/ jaj
toiniellinenon/ hän löptähywän.
? Wäärä todistaja ei pidä pMmän rang«
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M / ja jocarohkiast wnlhettele / hän cadotetan.
,° Ei hullulle sowi hywätpäiwät/ paljo wähem»
m palwelian Förstejä hallita.
> Jocaon tärsiwällinen / hän on toimellinen ih-
meni ja st on hänelle cumnaxi/ että hän wmt
l Kmingan wiha on nijncuin nuoren lejonm
iljmcken/ muttahänen Mwydens on nijncum
He ruoholle.
,l Hullu poica on Iftnsnmrhe/ larijtainenwai«
Hennijntuinlllmoulaineuptsaroidzemlncll.

Huouet ia tawarat. peritän wanhinllnilvaj
»Mi, toimellinen emändä tule HErralda.
,; iaistus tuo unen/ja joutilassielu tärst nälkä.
li locatästytpitä/ hänonwapahtanmhellgens/
mn jocatiens hyljä/häne»pnä cuolema».
? locätbyhänrmahta/ hän laina HERmllej
M cesta hänen hvwndellä.z Curitalastas/costawielä toivoon/ mutta älä
Oä händä tapp<u
> Sillä suuri,ulmnus saatta lvahtngon/ sentähim l«lste händä wallallens / nijllshändä enämmäti
ckat.
° CuuleneMo jaotacutitus wastan/ tnllaxes
Gri.
> Monet aiwöituret owat miehen jydäMM
M HErranneuwo on pysywäinen.

lhmiselle kelpa hänen hywättecons/ jatöyhH
«s on parembi min walehtelia.
! HErranpelw saattaelälnän/jatuterawitttxi/
leimitän paha händä lähesty.

laistatättekätens poweens/ ja ej wie händäW sunhuns.
sF M
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25 lospilckajatalyödän/ nijn taitamatoinlchlvijsaxil jos toimellista lyödän/ nijn hän tule Hlnellisexi.
16 Joca waiwalsäns/ ja aja ulos äitins/ h»,
on häpemätöin jakirottu lapsi.
27 iacka minun poicancuuldtlemafiasttäcuck
sta/ wca sinua wiettelepoistoimelliscsta opista,
28 Wäära todistus häwäise duomion/ jaj»
lattomain suut niclewät wäryden.
-8 Pilckaille on rangaistus walmistettU/ jah»
wat hulluin selkään.

26. iu u<
tete pilckajaxi/ jawätewät juotM

->>?tekewättyhmäxi: loca nijta halaja / cihiikänäns wijsaxi tule.
Cuningan hirlnu on nijn6uin nuoren ltjm,

kiljuminen/ jocahänen wihoitta/ häntete omah!gens wastoin.
z Miehen cunnia on olla ilman rijdata: M
jotcamielellänsrijttelewät/ owat caicki tyhmät,
4'Kylmän tähden eitahdo laista tyndä/ sentD
hän elonaicana terjä/ jaeisaa lnitän.
5 Neuwooyivijsan nuehen sydämes nijncuin!
wä wesi/ilmtta toimellinenymärta mitähän lux!
6 Monda ihmistä lerstatanhywäxi/ waanw
löytä jongun joca todella hywä on?
7 Wanyurscas joca slwcydts waelda / häne»!
stens käy hywin hänen peräns.
8 Cumngas joca istu istuimella duomidzem
hajotta caicki jotcapahatowat hänenstlmilläns.
9 Cuca sano? Minä olenpuhdas sydämesäni<
wapa synnistäni.
i« Monilainenwaacaja mitta/ öwat cauW
HErralle. »> 3>>
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,i Nuonlcainen tumn menoistans / jos hän si«

ja toilnellisexi tlllewa on.
,l Cuillewaisencorwanjanäkewaisen silmän/ on
Mrra moleminat tehnyt»

>z Äläracastaundaettesköcht»)is: Annasilmäs
wolwr / nijns saatkyllä leipä.
,4 Paha/ paha/ sano ostaja/ muttapoismenttes
Man hywäxi.
,5 CuldaiacallitatiwiälöytänHM/ waan toi»
Mmm suu on callis cappale^
,<! Om hänen waattens jcca toisen taca/' ja ota

pantti / tundcmattoman edestä.
>7 Warastettu leipä maista jocaidzelle hywin/
ssmn Mepitä hänensuuns oleman taynans terä'
mä tiwejä.
,8 Aiwoituxctmenestywät/ cosca ne neuwolla toi»
Mtmn i jä sodat nwöspitä toimellapidettälnän.
>y Msecoitasmuassencansa joca salaisuden il<
mitta/ 1a ioca panettele jajollapetollinen suu on.
" .loca Isäns jaäitianstiroile/ hänen tynttiläns
M sammmnan syngiäs pimeydes.
l> PeriudZ johongawarhaintijrutttan/ on wij»
miseldä ilman siunauxcta.
n M sano- Minä costan pahan/odotaHErra/hjn mitta sinua.
l; Monilaiset pundarit owatHEßralle cauhi»stus/ jawääräwaacaei olehl^wä.locaidzenretket tulemat HErralda- Cucgih-
minen ymmänä hänen tiens?
l) Se on ihmisille paula/ cosca hän pilcka pyhä:
Z cdzi sijtte lupausta.
«ö Wijsas Euningas hajotta jumalattomat/ ja
O',ramstenkäydä heidän paWdzens.
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z 7 HErrankynttilä on ihmisen hengi / hän täy ti.
pi coco sydämen.
H 8 iaupms jatotuus warlele Clmingani ja häM
istuiinensvn seisowainen/ lanpwden cautta.'
29 Nuorten miesten wäkewys on heidän clnw
ans / ja Harmat carwat on wanhain caunistus.
zo Halvoillapitäpahuusajettamstn pois/ j«W
sydälnen kiwut,,

«. iucu.
sndän on HErrnn täves l nijncui»

Hl^wesioja: Iataitta sen cuhunga hän tahw.
2 locainey luuletiensoitia), ii waanHErrao!.
«wastans wahwista sydämet.
3 Hywin ja oikein tehdä onHEßralje otollimi
nijncuin uhri,
4 Plpiäl silmät japaisunm fydän i ja jumalM
Wam kynttilä/ on syndi.
5 Ahkeran miehen aiwoituxet tuowatö)den: Waan jocapicainm on/st tule töyyäri.
6 Joca tawaran coco walhella / st on cultewa tw
huus: Mdenscasjotcacoulemata edziwät.
7män / fillä ei he tahtonet tehdä untäoitia oli.
? Ihmisentie on umbi jaouty/ mutta
on oitia.
9 Purcmbionasuacatonculmalla/ cuinrijtaise»

cansa huonesa.
,c> Jumalattoman sielu t«iwottap<lhH/ ja eis>»
jäyimmäisellens »nitän.
», Costa pilckaja rangaista»/ nijn tyhmät
sari tulewat: Ia cosca wijsas tule opetetUii B
hgn ptta st« hPväo,



SananlastUt.l 327
,l Wanhurstas pitä hänens wijsast iumalatw'
mn huonetta wastanl waan jumalattomat ajat»
nltwat tehdä wahingota,
,; loca tukidze convans töyhänhuutoon / hänenpitä jaei cuultaman.

Salainen lahja asetta wihan / jahelmaan an«
levyttä suurimman wainon.

>5 Seon wanhurscaille ilo / tehdä mikäoitia vn/
Mnpahointetiöillä on pelco.

lhminen jocapoickewijsaudeutieldä/ pitä 0^
lemu cuollmtten joucofa.
>7 loca mielelläns elä hecumas / hän tule töt).
M- lajocawijnajaöM racasta/ ei hän tule
nckaxi.
>8 lumalatdin pitä annettaman ulos wanhur»sc»n siaan / jaylöncadzoja siweitten edestä.

Parembi on asua autiasa maasa/cuinriitaisen
j»wihaisen waiiuon can/a.

:° Wijsan huones onilommtalvam jaöljy/waan
tchnä sen tuhla.
n loca laupmtta jahywyttä uoudatta/ hänlöytä
Män / wanhurscauden ja cunnian.
n Wijsas mies woitta wärewitten Caupungin/
ftmtista heidän suruttomudenswoiman.
l; loca suuns jakielenshillidze / hänwarjelesie»ms ahdistuxesta.

locaynsi) jaylpiäon/häncudzutanpilckajaxi/
!«a wiyas ynseydens näyttä.
'5 iaisca cuoletoiwolnisestans? ettei hänentätens
t« lnitän.

Hanhimoidzejocapäiwä / mutta wanhurstas»"da ja ei tiellä.
'? Jumalattomainuhriencauhist«s: Sillä seo»Mtzuhrattu. Xiitz ,BWM<
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28 Wäärän todistajan pitä huckuman : Wc,«!>
jocatottele/ hänsaa ainapuhua.,
2 y Jumalaloin jyoxepäätähawiwläpidzc:W»l!!!
jumalisentie on Pysnwäinen.
;c> Ei yritän lvijsaus eli ymmärrys eitä MW
auta HErra wastan.
;' Hewoisetwaljastetan sodan päiwäri/ mu!t„
woitto tule HErmlda.

sanomaon callimbi minrickaus / jasw
pamnbi cuin hopiaja culda.

2 Ricac? ja töyhä öitä toinen toiftns cqnsa ch
Man? Ia HErra toi heidän molemmat.
; Wi<sas näre pahan/ja cartta idzens- Taita»
toMat juorewatläpidze / ja sackvatwuhiugon.
4 locaHErrasatärsi/sijnä on rickaus/ cu«
ja elämä.
5 waanp
ca hänens sittä mamma wetä/hän warjele hengcns,
6 Nijncuin lapsi tottunuorMst/ nijneihänD
luowu/ cosca hänwanhene.
7 Ricas wallidze töyhä/ ja jocalainari otta/ hä»
on laittajan orja.
8 Joca wääryttä tylwä/ hän nijttä waiwanjl
hänen vahudens hucku widzalla.
p laupiat silmät siungtan/ sillä hän anda leini
stäns töybille.
,o Ajapllckalapois/nijn-rijtaasettu: Ia tMft
bäwaistys lacka.
11 Ustollinen sydän puhu otollisesi/ hänen »M
wans on Cuningas.
? 2 HERran silulät warjelewat hywät new»
Mutta ylöncadzojan sanatne cutlftmvat.
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,1 laista sans: itjomonukonajaminatapetan
ntulla.

Porton suu on sywä cuoppa/ jocaeiHErran
ftwswsole/ hän lange sijhen.
lf ivaan curi»
Mnwidzaaia sen cauwas hänestä.«z locaköyhänttkewääryttaenätäxens tawara,
!M Hänen pitä idze rickalle andainan/ jaköyhäxi
tlilenian,
17 Callistq corwas ja cuule wijsasien. sanat / ja
De minun oppin fydämees.
>8 Silläne owat sinulle suloiset/ jossinä pidät ne
Mas: Ia ne caicki owat sinun suuscauua on?
Mct.
ly Että sinun tonvos olis HErrasi;/ täyty mmun
iinuascucalmisist jocapäiwaueuwoa.
w Engö lninä ole monella tawalla kirjoittanut
jinun etces / neuwoin ia opettain?
l> Ofttta sinulle wahwan wtuden perustuxcn/wa<
jwafesnijtä oikein / »otca sinunlähettäwät.

« Älä ryöstä köohä/waicka hän köyhä on- jaälä
solwaise waiwaista portlsa.
iz Sillä HErra aja heidän asians/ ja sorta hei»
dmsortajaus,

Älä anna finuas wihaisen miehen seuraan / ja
»l» ole julmantytöllä.
l) Ettesoppis hänenteitäns/ ja saissielullespa'
Annusta.
ll! Älä ole nijden! tykönä/ jotta tätta lyöwät/ ja
,>l'elca tacawat. -

i? Sillä jos ci sinulla olewara maxa/ nijn WUO'
ltsttttan aldas pois.

>!! Älä stjrralacaperinmdistä rajoja/ jottaesiisäs
«Wf ow«l. Xv 2,3 Jos
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2y sinä nätt nopsanmiehen asiasans/ se«pitll
seisoman Cuningan edesä / ja einijden edesMa ei
zvapat ele.

2Z. imu.
Oscasistut jasyöt Herran cansa/lchn ota lvaz.

cuca edesäs on.
» Ia pane weidzi caulaas/ jos sinä tahdot he»,
Hespita. .

(nenlchi
g Älä himoidze hänenruastans/ MseonpttM.
4 Älä waiwa sinuas tullaxes rickaxi/ »alackast
«un wijsaudestas.
5 Älä lennätäsilmiäs sen jälten/ jotaetsiäätM
saada/ M sttekeidzelleitssijwetnijncuinCoW
ja lendä taiwasta päin.
6 Hlä syö leipä cateen cansa/ja älä himoidze HH,m
ruocans.

< e .

7 Sillämmcuinhän idze sydamesans ajatteleiui,»
on: Hän sano: Vyö la juo: Ia eicuitenganll!
hänen mielens sinun cansas.
« Sinunpalas jvtcas syönyt olet/ pitäsinunM
daman: Ia sinun ystäwällistt puhes/ pitähmt»
tltlynan.
5» M puhu hullun corwisa: SMHäncadzeft
nun toilnellistn puhes ylön.
, o Hlä sijrrä tacaperin endisiärajoja/ jaälä >M
orwoin pellolle. "

, i Sillä heidän lunajastajans on woimallW
häntoimitta heidän asians sinua wastan.
,l Annaftdämescurituxeen/ jacorwastoimw
seen pubeftcn.

.»^

»; M lacka lastas curittamast: SilläzosD
tzandä widzalla lyöt/ nijn ei hän cuole.
. 4 Sinä lyöt händä sinäwaM
hänen steluns Hkiwttift. ' j



GanHl»lafcus' 331
l) Poicau/ jossinä wijsas oltt/nijn myösminun
Mmen iloidze.
,6 Ia minun munafcuuni owatriemuiset/ cosca
siW! huults puhuivat mitä oikiaon.
./ Aikönsilwnsydälmskijwoitelco, siMifiä/waan
clcon HErran pelgos jocapäiwä.
<i Silla se on sinullewijmeinhywäxi / jati sinun
Mamises puutu. (tielle.
,? tzuule poican jaole wijsas/ ja johdataftdämes
w M ole juomaritttn ja tnhlaitten seas/ silläMmritjatuhlajatköyhtywätl Ia unikeeo puu
WsMM)man.
ii Cuule Isäs jl«a sinun siittänyt on/ ja älä cadzeiKtiäs ylön/ cosca hän wcmhaxi tule.
n Osta totuutta/ jaälä händä myy: Wijsauttai
Nlitusta ja ynlmärrystä.
>! Wanhurscan Isa riemuidze / ja jom wijsan
hmylbänyt on/ hän iloidze hanM. .

>j AnnalWjaHitis iloita/ jKriemuittan ne
!»tca sinun synnyttänet owat.
!5 Anna minulle pöiean si)dä»nes/ jaanna minun
>Ai silunlles kelwata.
li Silläportto on sywäcuoppa/ ja wieraswai»
>» on ahdas c»oppa.
y Ia hänwacoi nijncuinryöwäri/ tottelematte»mihmiset coconduwathänen tygöns.

Eusaontipu? Cusaonmurhe? Cusa ontom?
ch on walitus? Eusa owathaawat illnan syytä?
U» owat sunnisct silmät?
> Nimittaur cusamielelläus juodun/ jupyytän
Hietil mitä stsälle pandu on.
' M cadzele wijna / ehkä st punoitta/ jaon sel<«clasis /jF huotiust mene alas.

z, Waan



Salomon
; i Waanwijmeiseldapane-hän mjncuin käm,
japika nilncuinkyykärme.
z- sinun silmäs muita wainWijasinun sydames puhu toimettomia asioita.
;; Ia sinä tulet Mjncuin se joca maca WM
merta/ jamjncuin seiocamacaylhällä pielesä.
;4 He lyömät minua/Mi st teepaha: he syslnch
minua/ mutta en minä sitä tunne.
z 5 Costa minun pitä heräinän/wielä sitä edziinan,

< 34. iucu
seura pahoja ihmisiä / ja älä himoidze ello

läsnä.
2 Sillä heidansydämtns pytä wahingoitta/jahn>dän huulens neuwowat pahuteen.

Wijsaudellarateta,l huone / jatoimella se wch
wistctun^
4 Taidollahuone taytetän / caickinaisista calH
j<z jatolsta tawaroista.
5 Mijsasmieöon wätewä/ jatoimellinen M
on woimallinen wäestä.
6 Sillä neuwollasodatttn pidetän: Ia josa>»

da neUwonandajaton/ si/na on woitto.
7 Wljsaus on hulluille ylön cortia/ ei hän H
awata suutans portisa.
8 loca idMns wahingota tete / hän cudM
pää coiraxi.
9 Tyhmän ajatus on syndi/ ja pilckaja on cÄ
stus ihmisille.
i o Ei se ole wätewä/ jocachtuscasa wahwa ole.
i, Auta nijta joitatappatahdotan/ ja alaM
sinuas pois uijdentyttz „/ zotca cuoletetan.
,2, Sanotcos: Cavzo/ en me ymmärrä mit>
luuletcos ettei se jocäsydämettittä/ sitäy»mß
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Ast jrcasielusta otta waarin/ tunne sit3 ? Ia co--
stg ihmiselle tecons jälken.
<; Syöpoican hunajata: Silläse on hywä: Ia
«sileipä on »uatiacurcusas.

>4 Ia ope nijn wijsautta sielulles.
15 Coscas hänen löydät/ nijn sinun wijmein kä»)
llNvin: Ia ei simin toiwos ole turha.!i Älä wartioidzewanhurscanhuonetta nijncuitt
iumlatoin/ älä hucka hänenlepoans.
</ Sillä wanhurscas lange seidzemen terta / ja
wliftjällcnsz Mutta julnalattomatuppowat on»
nMmuoen.
>z Älailoidzewihamieheswahingosta/ ja ältön
sinun sydälnes rieinuirco bänenonnettoNllldestans.
!<! Ettei HErranäkjs sitä/ ja se olis hmMe tel'
lvttoin/jakäändäis wihans pois hänen paaldans.
l° Älä wihastu pahan päälle/ älä »nyös ole tijwas
MMttoinan tähden.
u SM ei häjvillä ole mitan tonvomist/ ja ju>
Nlalloinain kynttilä pitä sammuman,
n Poican/ peltä HErm jaCuningasta/ jaM
sMasinuas capinan nostaittencanfa.
:z Siliäheidäu cadotuxens nouse äkist / jacuca ,
tictä cosca cunuuanginonnettomustulc?

Nämät owat myös wijsasten : Ei ole hywa
todzo muoto duomiosa.

»-5 locsiumalattomallesimoiSinä olctwiatoin:
Wdä tirowat ih,«iset/jaCanssa wiha hända.

Mutta jotca rangaisewat/ he owat otolliset:
Hrunsas siunaustule heidän päällens.
y Toimellinen wastaus on nijncuin suloiueu

K »un andaiuus.
l« Toiinita asias ulcona / ja walmista pcld

Älä



»y Hlätodista lähimmWäs wastanilman si)>H
ja älä perä sinun suullasi '

?c> Hlä sano: Nijncuin muut tekewät minM«ijn nunä teen jällens:Ia costanjocaidzelle teconj
;i Minäkäwin laistan pellon ohidze/ jatchn^wijnainäen siwuidze.
;i lacadzo/ ei st/nä muUta ollutcuinnoculMja oli ohdackeitatäynäns/ ia aidatolit caatunct.
3; Costa ininäsen näin / panin minä sen M>w
m/ cadzelin jaopinsijtä.

Sinä tahdot wielä wähän maata ja unelioi
»lla/ jaenä täsiäs))hten paMa lepämän: Mm
finuntoyhydes pltä sinulle tuleman nijncuin lw
camies/ ja sinun waiwKisudes nijncuin waruD
tn mies.

25. iucu.
K>Hmät owat myös Salomon SananlM

Histian ludan Cunillgan miehet om
tähän pannet t»g3'
2 Se on Jumalanöunnia/salata asiata: MM
Euningan cunnia / tUttia asiam.
; Taiwascmcortiajamaasywa/ waanCum
gan sydän sn tutl°i«natoin.
4 RaistaoletanhoptastgpM nijnftjtätulepch
das astia.
5 Jos jumalaloin meno Oletan Cuningalda M
mjn hänen istuimens wanhurstaudellH wah»>'
stetan.
6 Alä coreile Cnningan nöhdeu/ jaälä astu ft!»
ten sialle.
7 Sillä se on sinulle parmlbi/ cosca simMs«"«'
mu: Mene ylemmä / cuins Jörstinedes aletM
M snmn nälW.
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l Hläolepicamenrijtelemän: Sillä mitäs sijtte
Ilttwscas lähimmäises häwäisnytolttl
p Toiinim asias lähimmäisescansa / ja älä ilmoi»
,«toisen salaisutta.
>° Eueistjocasencuulei sinua häjysi puhuttelis/
Mi sinun paha sanomas palaja.
„ Sana aicananspuhuttu/on njjncuin cullainey
mena hopiamnljasa.
<l locawijsastarangaise/ jahänhändäcuule/ se
«nijncuin cullainen corwarengas / ja cnin cullai»
m caulancaunistus parhasta clillasta.

>; Nijncuin lumenkylmä elon aicana/ nijnvnu»
swllinen lähetys sana/ hänelle jocasen lähettänyt
»n: Ia wirgottahänen HErrans sielun.

Jocapaljo puhu ja wähän pitä/ Un on mju»
mn tuuli japilwi ilman sadetta.
,) Kärsiuusellä Försti lepytetän / jasiwiä kieli
chnitta cowuden.
,< Jossinä löydät hunajata/nij n si)ö tarpeMEb.
lisylönpaldisesttulisrawituxi / jaoxennais sitä.
>/ Wedä jalcastacaperin lähi,nmaists hnonesta/Ai hän suuttuis ja wihastuis sinulle.l« Joca wäärä todistusta puhu lähimmäiställs
Astani hän on keihäs / miecka ja teräwä nuoli.
>). Pilckajan toiwo hädän aicana / on niineni»«odännyt halnmas: Iawilpistelewäinen jalca.
»JocaumrhMsmMämenedes wirsiäweisa/«n nijncuinrewäisty waatetalwella / ja etlck»Wn päällä.

°> Jos sinunwihamiehes iso/ nijn rawidze hän»«lmvällä-los hän jano/nijn juotahändä wedMl> «dilläsinä cocothijlethänen Mns pantte /j«Nm cM jm sinulle,
. «.

Pohja.



2; Pohjatuuli aja saten pois /ja salainen till
saatta caswon wihaisexi.
24 Pareuwi on istua caton cutmalla/ cllinrijtoisen waiuloncansa suuresit huoncsa.
25 Hywasanolnacaucaistlda piaalda/ onkyllnj,
weden caltaiilen janpwaiscllesielulle.
2 6 Wanhilrscas joca jumalattomaneteen la«M
nijncuin stcoirettu caiwo jatuxmeldu lähde<
27 loca paljonhunajatasyö/ eiseolehywä! I,
joca nMitä asioita tulA/ sttule hawlle työläii.
28 locaeitmdahlUitähsngens/ hänonnijnm
mnuritoin Caupung:.

26.iucli.
l«nda suwella jasadetta elon aica,«

Nijn ei tarwita tyhmälle cunniata.
,2 Nljncum lindumene pois / japaästymenlen^
mj n ei salwa nuhtetoin kirous.
z Hnpoiselle ruosta jaAM ohjat / ja hullul!wHa setkan.
4 Ala wasta tyhinä hänen tyhmydens jälten/ ettt
hänen caltaisexens tulis.
5 M.-tta wasta huttuahulludensjälken/ ettH
nätyis wilsaxi.
6 loca tyhmäinsanansaattajain cautta astante!
mitta/ hänonnijncuinnilckujalgoista/ jaDW
hingon. '

»

7 Nimcuin nilckuwoitantzatä / njjn tyhmä tÄ
puhua wijsaudesta.
8 locatyhittälletaridzecunniata/ onnijncuw
cu heittäis callitatiwiä inuidcntiwein ftcaan.
? Sananlastu on tyhmän suusa nijncum »W
mppura / joca juopunenWjnpistele.
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Gänanlastui.' M
« waatt
Mtaitamatcomnn palcka/ hänsen turmele.

~ Nyucumcoirajyöoxennuxens/ nijn o» hullli
Mhänen hulludenskertoi.

,i Cofcas näet jongunjocaluule idzens wijsaxi/
mjonsilloilitoiwotyhlNäst cuin hänestä.

,z laista sano: nuori iejonion tiellä /ja naaras
Wcujalla.

laista täändeleidMswuotella/ mjncninowi
Mnäsä.

,5 laista panekätens poweens: lasetulehänM
Mxi/ saattasuuhuus jallens.

>i laista lulllehänenswijsammaxi/ tuinseidze«
M iotca hywiatapoza opettamat.
'/ locakayohldzenjasccoitta idzens muidenrij^
l»in/ hän onsencaltainen ioca coiracorwasta wetäi
>« Nijncuin sejoca jalaambu/ tarcöitta jolwzel<
Nijnon petollinen ihiminen/hänen lähimmäi»jasano - le,tillä,ninä sen tein.

>° Costa halwot loppumat/ nijntlltisammu: ja
'< Nijnc)linhijlettulen,a puut lietin: n,)Nrij<
M ihnUnen saatta metelin.

> Panettelian sanatomat mjncuin haawat./ jaWät!api sydämen.
Wiecas' kieli japaha chdän/ on nijncuin samia»mhcpian ftwulla juotettu.
Vihollinen tutanpuhestans: jacosca hänlä»

Wi waelda häilpetoxella.
>l Cosca häli liehäcoidze lnateillaPuheillans/uijn«scohänvä: silla seibzemencauhtstusta on hänenmnesäns.



16 Joca pitä silla wiha tehdäxens wahingota / bj,
nen pahudens tule ilmeicocouxift.
»/ locacuopan caiwa/ hänlangesijhen: IaMtiwm wienttä / hän sijhen idze combistu.
i 8 Petollinen kieli wiharangaistusta: lasuujy.ca myötätielinpuhu / saatta cadotuxeen.

< 27. imu.
Aiätehu sinuas huomenesta päiwästä: SM«tiedä »nitä tänäpäntapahtu.
2 Anna toisen sinuaskijtta/ ja ei sinun oma ftMMuucalaisen/ jaeiomainhuuldes.
; Kiwi onrastas ja sanda painck/ waantyhnch
wiha onrascanlbi cuinne molemmat.
4 Wiha on julmacappale/ ja carwas mielit»myrsty, ja cuca taita ollawaino wastan?
5 Julkinen curitus/ on parembi cuin salainenM,
j°aus.
6 Hywän suowan haawat / owat parelnmat cui»
petolliset wcunojan suunandamiset.
7 Rawittu sielu prltehunajata/ waanisowaWsielulle owat caicki carwatkin -

8 Nijncuin lindu jocapesWns culke / nijn on st
joca stastans sijrtä.
9 Woitesta ja suidzutuxestasiidäniloidze/ jali»
stälvän hnwä neuwo.on sielulle otollinen.
, o Hlä hpltä sinun ystäwätäs jasinun IsäsA
wita/ ja älä mene weljes hpontjeen/ coscasmmwäärinkäy:Sillä parembi on jocaläsni
on/cuin welijocataambana on.
,1 Olewijsaspoican/ nijn minun si)dämeniloi<
d;e: Että minä taitaisin wastata sitä jocamimplicka.
«» Wijsasmiesnälewaaran/ lalymyttäidtt»j!



Sananlaskut. A?
Vaan tyhmät menewät siihen / jasaawat wahin«
,; Ota hänen waattens jocatoisen edestä hylvä
M jaota häneldä pantti muucalaisen edestä.
>4 localähimmäistänssiulla cortiallaänM/ ja
Wiisewarahin: Se luetanhänellekirouxexi. ,
i) Rijtamen waimo jaalino»nainw tinckuminen
suuresta siuesta/ lläinätoikeinyhten werratan.
>6 loca händäholho/ häntäsittele tuulda/ japiwo
iljyä tädesäns.,
y Weldzi teroitta weidzen/ jamies miehen>
,8 loca hänen Ficunapuuns warjele < hän lyö
sijtä hedtllnän: Ia joca hänen Hermns wartioidze/
hän cunnioitetan.
><, Nijncuinwarjoon wedesä ihmisen caswonsuh'
A: Nizn on ihmisen sydäntoista wastan,
!° Hclwetti jacadotus ei tuleMnäns täyteni ja
inisen silmät owat tytymäuömät.
liMiestulekiusatttxikiittäjänsliuncauttaMijni
mmhopia ahjosa / jaculda pädzisä.
n Jos sinä tyhmän huhmarosa surwoisit tti)l,,
im kryynit / nijn ei cuitengan hänen hlllludensmestä ercane.
:; Otawaarilambaistas/ japidä murhe lauma»
stos.

SiW ei tawara ole ijancaickisest/ eikä Cruunusxgusta suculln.
:) Ruohot owat putkennet/ heinät owat käsillä/ia witorella yrtit cogotan.

Caridzatwaatettawat sinua/ ja caurjtandK«
wt pellon wuoroll.
l/ Sinullaon wohtenriesca kyllä / huonesrawin»
A - Ia sinunpijcas elattyexi.

Py zs.iucu.
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MVmalatoin pätene / ja ei kengän aja häMN mca. waan ju«nalineonrohtia nijncuin nunilcjoni.
» Maacunnan chnnin tähden tule waldacundaan
mvndamulckausta: waantoillwllisten jaymmil»
täwäisten ihmisten ne cauwan.
; Nälkäinen joca köyhiä waiwa/ on nijncuin ca>
ste >oca hedelmänturmele.
4 Jotta lain hyljäwät/ ne ylistäwät jumalM'
Miat waan jottalain kättewät/ owat heille A
haiset»
5 Ei pabat ihmiset oikeudest lucua pidä.- ivaan
jottaHErra edywät/ he ottawat caitista waarin^
6 Parenlbi on ktzyhä/joca siweydesäns waelda/cui«
ticas joca wäärillä teilläkäystendele<
7 Joca lainkätke/ hän ontoi»nellinen lapsi t mut»
ta jocatuhlajataruocki / hän häwäise Isäns.
8 Joca tawarans enändä corgolla ja woitollalhä»
coco könhain tarpexi<
9 Joca corwans taänbä pois lain tuulosta / lM»
rucouxens on cauhistus^
,V Joca jumalisetsaatta waärälletielle/ han la»
ge omaan cuoppaans: waan siwiät periwät h>)'
wybet.
i. Ricas luule hänens wijsaxi / waatt toimtV
nen tsyhä ylninärtä hänen.
,! Coscawanhurscatwallidzewat/ nijnkäyD
gen hywin: Waan cosca jumalattomat hallitp
wat / nij» muutteetowat Canssan seas.
,; Jocapahan tecons kieldä/ei hän menesty-max
jocasen tunnusta jahylkä/hänelle tapahtu laupius.
»4 Autuas aina pelkä/ waan mscnri lange onnet'
tomueeen.



" Sananlascut. ;4i
,5 lulnalatoinFörsti jocaköyhäCanjfthallidze/
hän on tiljuwa te>oni jaahne carhu.
,<l Costa Försti on ilman toimeta/ niin paljon
säryttä tapahtu: waan joca wiha ahneutta/hän
cläcauwau.
>7 Ihlninenjocajongun sielun weres wääryttä
tck: eihänpääst waicka hänhmnan hautan pa«
tcnis. ,

l» locasiweydes waelda/hänontallesa: mutta
jmkäy paha tietä/ hänentäyN) joscus langeta.

locapeldonswiljele/ Hän saa leipä yldäisest:
mm jocapyytä jomilasnakäydä/ hän tule peräti
tiyhäri.
>» Vscollinen »nies siunatan? waan jocapyrkiric»
Kmden perän/ ei hän ole wiatoin.
" Ei ole se hywä että jocucadzo muoto: M hän
tcte leiwän cappalen tähden wäärin,
li Joca äkistärickautta pyytä /ja on saita - hä<
«enpäällens tule ahdistus / nij n etteilMtiedäckän.
lz Jocaihmistärangaise/, hän löytä paremman
Mwyden - cuin se jocapuhu myötäkielin.

loca otta Isäldäns jaäitildäns/ja sano: ei seolchndi: hän on hHwittäjän mnsaweli.
ls Plpiä ihminen simtta rijdan: mutta jocaluot»
toidzens HERraan/ hän costu.
l 6 Joca omaan sydämeens uscalda/han on tyhmä:mm joca wtjsaudes' waelda/ hän wapadetan.
y Joca waiwaiselle anda/ ei häneldä puutu:wan jocasilmäns hänestä taändä/hänenkäy caicki
llicaperin.
ll Costa jmuMttomattulelvat/ nijn Caussaid»
Mkätke: mutta cosca ne huckuw«t/,lijn wanhur'Weuäncwat.

P iij 20. !uM:
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2?.' iucu.

NOca curituxelle on uppiniscainen / hän WsVcadotetan ilman yhdetäckän awuta.
2 Costa wanhurscaita monda on/- nijnCanssat'
<oidze:Waan cosca julualatoinhallidze/ nijn C«ns.san täyt») huogata.
; Jocawysauttamcastalhän iloittaIsans:Mut<
ta jocahlloria elätta / hän tuhla tawarans.
4 Cuningas ratenda oikeudella waldacnnnanl
hvaan ahne sen turtncte.
5 Joca lähilmnäisms cansa liehacoidze / hänha,,
jotta wercon hänen jalcains eleem
<l Cosca paha syndia teke / nijn hän hänensM
taan secoitta-. Waan lvanhurstas rwnuidze/^hänellä oy ilo.
7 Wanhurst-astundctöyhän asian/ waan jma'
jatoincadzo caitentoimen yltzn.
l Pilckajat saattawat Caupungtt onneMW
teen: Waan wijsatasettawat wlhan,
y Costa wijsas tule tyhmän cansa cauppaan: D
co hänon wihainen eli iloinen/ nijn ei ole häncll»
phtanlepo.
»o Wericoiratwiha.watsiwiätal waanwachw
istat pitämät murhen sielustans.
,» Tyhmäwuodatta caitenhänen hengensl M»
wijsas sen pwättä.
'! Herra/ joca»valhetta racasta/ hänen pawli'
«ns owat caicki jumalattomat.
' z Köyhä jaricas cohtaistt toinen toisenssHErr»
walalse heidän molembain silmäns.
14 Eunjngas joca uscollisest duolHMeköyhiä h^
nen istuimenspyfi) ijancaickisest.
»5 Widza jarangaistus anpa wijsauden: W^idzewaloainen lapsihäwmst «itins, ,



Sananlafcui.' ,4,
,< losamondajumalatoindaon/ sijnäonmondc»
ftndiä: Waan wanhurstat näkewät heidän lan<
zemisens.
,/ Curita poicas nijn hän finun wirwotta / ja
Ma sielus iloisexi.
>8 Costa ennustuxet loppumat/ nijnCanssaha»
Man: Waan autuas täckelain.

Palwelia eianna idzens curitta sanoilla: Sil»
lzwaickahansenymmärtä/ nijn eihänolecuittn,

llli» yuunartäwänäns.
l° Jos sinä näet jongun jocaon nopsa puhuman?
mä entoiwo tyhinascuinhänes.
i, Jos palwclia nuorudest hercullisest pidetänl
Hl hän tahto sijtte poicana olla.
» Wihainen ,nies saatta rijdan/ jatiuckuinen
tcke nwnda syndiä.
:; Ylpeys cukista ihmisen/ waan cunniacorgottc»
nöyrän.
14 locawarcancansa on osallinen/ cuule tirou»
stn jaei ilmoita: Hän wiha hänen sieluans.

loca pelkä ihmistä / hän tule langemuxeen:
Mutta jocaluotta idzens HErraan / hän tule ylös»
fidetyxi.
:6 Moni edzi Ftzrstin casivo / mutta jocaidzen
Soinio tule Hsrralda.
l 7 Jumalaloin ihminen on wanhurscaille cauhi<stus/ ja jocaoitialla tiellä on» hän on jumalatto»
wllt cauhistus.

;<?. imu.
9>ÄmätowatAgurmlateninpoM sanat/ ja
lenmiehen leithielin/ leithielinjaUchalinop.

fllapuhe.
.' Minä olen cajckeinhulluin/ja ihmisten yckärrys"eleminula, Ymj ,E^
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z En minä ole oppenut wijsautta/ta en minä
Mikäpnhion.
4 Cuca taiwasen ylös jaalas mene? cltcatafttj
tuulen piwoons? cucq sito weden waatteseen? Cl,,
ca on asettanut maan pijrit? mitä on hänen ni.
Mens? cuingahänen poicqns cudzumn? tiedaiM
5 Eaicki Jumalan sanat owatkircastetuMomkllpi nijlle iotcauscowat hämn päällcns.
6 Älä llsä häncn sanoiins/ emi hän sinuarangai<

ia sinä löyttäisin walchttljaxi.
7 Cahtacappqletta mini sinulda anon/ ctteslch
pulda nijtatie!däis/ ennWcuin minä cuolcn.
3 Epämmalan palwelus »a walbe olcon mimch
taulana/ kZyhyttäjarickauttaä!ä>nim,llle a«M
waan anna minun saada, mmun lnäarätty osa»
?awinttost.
§ Etten minä (»os minä ytön rawituri tlllisilEiel,
däis sinua/ »asanois: cufaonHENra? Eli jos
Minä ylön ttznhäxi tulisin i lvarastais jasyndiä N'
fis Jumalannnm wastan,
, o Hlä canna palwelianpäälle hänen isändans e>
hes: etteihän sinua tiroilis/ ja sinä nijn nuhtesm
tulet.
«, On nijtä jottahiroilewatlsäns/ jq ei fivnaäi'
Ms
, i On ni,täkin iotca luulewat idzenspuhtaxi / j<
fi ole cuitengan saastaisildestans pestyt.
, ? Owat inyös/jotca silmäns nostawgti ja M
jantanscorgottawat.
, 4 1,l wiila on miecka hammasten sillF/D
taHeidins?z.ni9a,nbai»la ourestelewat/ jasyi^
wät maan Mdä/ jaköyhät ihlnistt»
ftasta.

,5 JM!



Sananlafcut,
llillä on caxi tytärtä: Tuotänne s tuo tänne.

,i Cchne on tylmuätöindä/ ja neljäs ei sano kyllä
tIMN: Htlwtttii waimop suljettu cohtu/ maa

ei wedellä täytetä / jatuli ei sano: Jo kyllä

,7 Silmä joca häwäise Isäns/ jaei cuule äitiäns/
ftCorplt ojantykönä hackawatulos / jaColtan
MsiKvät, ,

,z Colineminullo owat ihlnelliset/ ja neljättä en
Mtiedä: Cotcan tiet taiwan alla/
y Kärmen retket calliolla/ hahden jäljet wedesä
jomiehenjäljetpijcantygö.

!° Wn on myös porton polgut/ hän niele ia pyh.
Ksnuns/ ja sano: en minä mitän paha ole tehnyt.
l> Eolmen cautta maacunda tufe lewottomu-
W janchättä ei hänwoi kärsiä.
?! Cosca palwcl a rupehallidzeman/ cosca hullu
MmvifuxiNlls.
!, Cosca ilkiä naitetan/ jacosca pijcatuleemän«

»4 NcljH on pienpä maanpäällä/ jaywattoimet»
Minmatcuinwijsat.

»5 Muuraaisct wähä wäti/ jotca cuitcngin ela»
lyens suwella toimittawat.
!< Caninit wähäwäti/ jotca cuitengin pesans
wrnnracoontekewät.

y Heinastrcoillaei ole yhtän Cuningasta/ cui»
!<»gin he lahtewät ulos joucosans.
ll Häimnähäckikehrä täsilläns/ jaonCuninganmmsa.
?? Colmella on jalokäyndtz/ja neljäs astu hywin.
!° lejoni woilnallinen petoin seas/ joca eipalaja
ltnmgän edestä.

Iv ;, Hurtta
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» Hurtta jollawahwat siwut jäärä-

Cuningas jotawastan ei kengän olla tohdi.
;! Jossinäolet olluttyhmä jacorgottanm si»Mja jotakinpaha tehnyt: Nijn lastekäsi suus päälle,
z; loca riesca kirnu/hän teke woita: Ia jocamipuserta/ hätNvaatiulosweren: lajocawihall.
hoitta/ hän waatirijtaan.

?i. iucu.
I>'Ämät owat Cuniugas lamuelm sanat:Se oppi jonga hänen äitins hänelle opetti.
Ah minun walittun/ ah minuncohtunihedelniä/gh
minun toiwottu poican.
; Hä ana waimoin saada taivaratas: Ia älä ltz

. ni)ZU retkillä / joisaCuningatidzens turlttnew.
4 Ala Cuningallc/O iamuel/älä anna C'.!!il!!gaile
wijna juoda:Eli Rnhtinalle wätewitä juotawiio.
5 Etteihejois/iaoiteuttaunhodais/jah.ylzäiswlii'
waisten asioita.

Anna wätewitä juotawita nijlle jotta hucalw
man pitä/ jawijna murhellisille sioluilze.
7 Että he joisit ja unhotaisitahdisturens: lätienä johdataismieleens wiheljäisyttäns.
l Awa suus mykän edesä/ja auta hyljättyin asioita,
5 Awa suus jaduomidze ojkein: Ia pelasta w«
wainen ja köyhä.
, o Jolletohnelljnen waimo edes mdzottu or./ h<l»
on callimbi cuin caickein callin parly.
~ Hänen miehens sydän uscalda luotta hänmHänen elatuxens eipuutu häneldä.
»; Hän tekehnwä ja eipaha/caickena elinaican<l«i
I z Hän harjoitta' ldzens willois ja pellawi^!«

mielelläns ttyeä kasilläns.
»4 Hänon nijncuincaMamiehenhaaxj i je«»
latuxenstuocaucs. »)H">



,5 Hätt nouse yöllä jaandaperhms ruoca/ japij.
mlltns heidän osans.Hänpyytäpeldojaosiasen/ ja isiutta wijna<
fmm kättens hedelinästä.
17 Hanwyöllä cupens/ ja ivahlvistatäsiivartens.
,z Hännäkeascaranshyödyllisesi/ hänen t»Mi<
i,ins ei sainlttuteta yöllä.
,9 Hän ojenda tätensruckijn/ja tarttusormillans
lthräwarteen. (tarwidzewille.

i° Häncocottakätensköyhille/ jaojenda tätens
l> Ei hän peitä lundahuonesans: Sillä taitella

jinenperhellälls owatcaxitertaiset waattet.
1: Häntete idzellens sängnwaatteita/waltiaSilc-
li jaPurpura oivat hänen waattens.
i, Hänen miehens on ylistetty portisa / istuisans
Nlln wanhemmittell tykönä.

Hän tcte htt»ne,l ia myy se»» / ja anda wyön
Wppajalle.
!s Hänen caunistnxens on / että hän on puhdas ja
Ora/ jawijlnein hän naura.

Hän awa su»»ns»vi)saudes/ jahänen tielefgns
m otollinen oppi.
:? Häncadzellecurtistellen/ c»»ingahällenhuone«sons caicki asiat owat: Ia eisyö laiscudes leipans.
>« Hänen poicano tlllewat jaylistä»vät händä au»
wri-,Hänen miehens d.jttähändä.

l? Moni tytär täyttä idze»ls caunist/ »nutta sinä
»itat caicki.
!° Otollmen jaihanaolla/on turha: Waan wap
>»o/ jocaHErm peltä/ ylistetän.
!> Händä ylistetän tättens hedelmäsi/ jahanentä-
ttnstyöt tljttawät händä portisa.

Galomon SanaMcmn loppu.
Salomon

Sammlajeut'
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JalomonMarnafa.'
owat saarnajan sanat/ Dawiiii,
JerusaleminCuningan:

Caicki on turha/ sanoi saarnaja/ j,
caicki mitä on/ se on turha.
; Mitä on ihmisellä mä caikesta waiwastanslcuin hänellä on Auringonalla?
4 Vxi sucuhucku/jatoinmtulejällens/waaniW
pysyijancaickistst.
5 Auringo ylene ja laste/jajuoxe'Mens/e«ähä!!
sieldä ylönis»ällens.
6 Hän mene etelään /ja palaja jällenspohjaan! ja
tuulimene aina ymbärins/tuli pala ymbärpyW.
7 Caicki wirratjuorewatmereen/, ja eiumitule
cuitengan täydeinmäxr. Ville sialle jostahe MiK
sijhenhejuorewatjällens.
8 Caicki owat työlät/ nijn ettei kengän taidat
noa/ eisilmät suutu nWnäst/eitä suutu»>
scancuulemast.
8 Mitä on se jocaon tapahtunut? joca mytzstö
stedes tapahtu. Mikä on st jocatehty on? M
mytzs edespäin tehdän?
l° laeinytmitänutta tapahdu Auringon allg!
jos jotakintapahtu jostasanoa taitan/cadzo/seoiwst.- sillä sion »nyös ennen tapahtunut endisillä lii-
goilla/ jotcameidän edellä>n olit.
n El taidakengän muista/ cuingaennen on tt'
pahtunut: eikä taida cucan ajatella/ mitä wO
tapahtu jältentulewaisille.
«! Millä IsraelinCuni«g«ls olin saarnajalerU'
älemis.

.;3<



Salomon Saarnaa 349
,j Ia >ninunsi)dälnenpyysi edziä ja wijsast tut
Uaickia lnitätaiwanallatchdän. Sencaltaiser,
chljaisen waiwanon ImnHa andanut ihmiste»
Wile/ stmä idzens waiwataxens.
Minä cadzoin caickiajotca Auringon alla ta«

ichtuwat < jacadzo/ se olicaickiturhus jawiychäi-

~ Ei waärät taida oitiaxi tulla / M
Mia taita lukea.

6 Minä sanoin sydämesäni: cadzo/ minä olen
jaolenwijsambicuin caickimuut/

M minlm edelläni olitlerusalemis: ja minuu
Amcn on paljon oppenut jacoetellut.

>/ Ia olen nnnun sydämeni asettanut oppeina»
Guttä/ ymmärrystä/ tyhmyttä ja hullutta.
,l Waan niinä ymmärsin että sijnäon myöswai»
«: sillä cusa paljo wijsautta on/ sijnä onmnös
chmielicarwautta/ jgjocalisä ymnlärMen/
>Ulisä myös waiwan.

2. 4ucu
sanoin siidämesäni < täMm hywin elä-i">nän/ japitämän hywiäpäiwiä: waan cad»

ffe on mnösturha.
Minä sanoin naurolle i sinä olet hullu: j«ilol<

!! Mitästeet?
Minäajattelinchdämesäni minun lihani pM
nswijnasta/ja minun si)dä»nen wijsauteen asetta/
Miartämänmitätyhmys on: sijhenastiettämi»
«oppisin/ mitäihmistlleolistarpellinett tehdä/
Uauwan cuin he miwan alla eläwat.
Minä tein suuria cappalita/ miO ratenfinweita/ istutin wijuapuita.
Minä tein minnlleni trydimaita/ jailoista;«««»

<. biauoM
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biaitoja/ jaistutin niihin mickinaisiahedelmWpuita.
ö Mmä tein minnlleni wesllalttlllicoita/ castWwihcrjäisten puiden mcdzä.
7Miu!:llaolipalwelioitajaPijcojajapalcoW
Minulla olisuuremmat tawarat cariastajal»
baista/ cuin caitilla jmcaolit minun edelläni Jet»
sulemis.
8 Minä cotoistn mimlllem höpiata ja culdaj ja
tawaran / Cuningollda janmacuunista. VW
toilnitinminulleni weisaita miehistä jawaimoistaj
ja ihullsten ilon caickimiset candelet.
9 Ia menestyinenäcuin caicki jotca «linun M.
m ollet olit lerusalemis. Wijsaus pysyi mM
lninun tykönäni.
I o Ia caickia mitä minun silmäni toiwoit / M
minäheille andanut / ja en estänyt minun fydMl,
däniyhtän iloa/ nijn että hän lloidzi caikesia mim
työsmni:la oli minunosan caMsta minunltiiD
II Mutta cosca minä cadzoin caickia lninuntii-
täni/ jotta minun käteni tehnet olit: Iawaim
jocaminulla ollutoli/ cadzo/ stolicaickituchuij»
waiwa/ jaAuringon alla ei ole mitän muuta.
,! Cosca minätäällsin idzeni cadzoman wijsM'
ta jahullutta jatyhlnyttä: Silla wcaonstihw
uen< jocaontulewaCnningaujälken/ jongahech
Mt owat.
,; Silloin minä nHinwijsandelNvoittawanh
luden/ nijncuin walkeus woittapimeyden.
«4 Nijn että wijMaowat silmät p.'M- W
tyhmä waelda pimeydes: laylninarsm ycillllc
ivan yhtäläisen menon.
«5 Siljoin»nM Mttelil; si)däm3sani/etta Hull»



nijncmn minungin: Mixist minä olen wijsaut»
tzllnu? Silloin millä ajattelin sydämesimi/ että
>n myös turha.
Sillä ei wijsas ole ijancaickisesa muistosi» / enä
ntyymälän/ ja tulcwaisetpäiwätunhottawat
iti- Ia nijncmn wijsas cuole/ nijnhullu myös

Sentähden minä suutuin elämään : Sillä
A olit minun mielestänipahat / jottaowat Au«
MM/ olitturhat ja työlät.
Ia minä suutuin caickijn minun töihini / jotta
wila olitAuringon all.i / että «ninun sen jalten,
lmaisille ihnlisitle jättämänpitä.
! Sllläcuca tietä joshän wijsas eli tyhmä on/ ja
»cuitengin hallidzeman caickia minuntöitäni/
l» minäAuringon alla wijsast tehnyt olen:JocaD on turha.
> longatähden minä käänsin «ninun si)dämeni/
Usta minuntöistäni / cuinminäAuringon alla
Sillä ihmisen (joca työns wijsaudella/ymmHr.
M ja toiinclla telMyt on) täyty työns toiselleUi joca stjhen eimitän tehnyt ole.
Se on myös turha ja suurionnettomus- Silläti ihminen saa caikesta työstäns/ ja
Uurustans / joca hänellä on ollut Auringon
Waan tiwun / mielicarwauden ja murhen>ma elinaicanans/ nijn ettei hänensydämens
WlMn lepo: Se,nyös onturha.Möst ihmisen ole parembi syödä ja juoda l-tehdä sielullens hywiä pgiwiä hänen

töistänsä
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töistäns? Minä näin sen myös olewan
kädestä.
25 Sillä cuca on iloisemmast syönyt jahttcM,
semmastelänyt/ cuin minä?
26 Sillä/ silleihmiselle jotahänelle on otolli«niauda hän wijsauVen/ymlttärryxen jclilon. Waansimdisille anda hän cowan onnen coota ja lMa>Ia se cuicengin annetan hänelle / loca onlmwlalleotollinen: Sillä st ei ole Myös mmi cuiMhelläisys.

;. iucu.
on heidän aicans/ ja caikilla lnitätai'

alla aljetan / on heidänhettens.Snndyä/ Cuolla/
IstuttaRepiä ylös istutettuci.
Tappa/Patanvci/ Cutistu/ RM.
Ittt/Naura/ Walitta/Hypätä.
Heitellä tiwm/ coota/
Halata / jcl lacatct haläiNast.
Edzia/ cadotta/ Pitä/poisheittä.
Rewäistä/pclicata/Wai olla/puhm.

4
5 Aicaott

« l Racasta/wlKata/Sotia/rauha xiii
, Tehtän nijncuin hän tahto/ ei hän enä saa.
«o Siltäminä näinsen waiwan / jonga Iuimll!
ihmiselle andanutoli / heitä waiwatctxcns.
, i Waan hälltckecaicki hywinoitialla ajalla/
andä heidän jydämens caiwata »nitämailmMl
pahtu - Sillä eiihminen taida löytä sitä työtä jctt
Jumalatete/ ei alcuaeitä loppua.
<2 Sentähden ymmärsin mlnä/ etteimitänO
rembam ole/ cuin iloita jahywätehdä hänenM
«licanalls.
>.z SMj,ocawnchmwnjocasi)ö j,a juo/ ja^hywck
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Mä mielellä tyosäns/ se on lumHlan lahjaa

Minä ymmärrän että caickimitä Jumala te»
~scpysi)/cn me taita syhen lisätä eli sijta wähe^
ljii. Jumala tekesitä että handa peljätäisin.
Mälumalatcke/sepyjynijn/jamitahäntehdä
,p/sttapahtu: sillä hän a,attele sitä jatäyttä ,en.

z Jäminä näin wietä2luringsn alla Duoma»
«istuimella jumalattoman menon/ ja oikeuden
Ha waäryden.
/ Silloin ajattelin minä mielesam.- Jumalan
hch duolmta wanhurscan jnjtimalattoman:-sil«
l caMa. aiwoltuxelln ja calkella tpöN onhä««aicans.'
z Minä sanoin ih,nisten lnenesta minun fydä»
Oli: josa Jumala tiettäwäxi tcke ja näyttäf
li he idzestäns owat nijncnin-carja - sillä ihmi«'»tapahtu nijncuin carjangin.

> Pljncuin he cuolewat / mjn myös HZn cuöle/

ichnon caikillayhtäläinen hengi: Ia ei ihmi-mitän enämbi cmncarjallacän:M caic'
>en turha.
»Caicki menewätyhtä sia cohden: caickiowat
»lilasta tehdyt/ja cacki jällensnwldaan joutuwat.
, Cuca tietä jos ihmisen hengi mene ylöspäin/
karjan hengi mene ales maan ala? Sentäbdenm minä: ettei mitän ole parembata / cuinettä
»inenoN iloinen hänen tyssans: silla st on hä^«olans.
-> Silla cuca tahto simtta handacadzoman/Mitäwljälteusiulewaon?

. 4-iucu.käänsin mil-.nni/ jacadzoin caickia jotca
"tnrsm yMMä Auringon M/ jacavzo,

3 NM
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sijnä olitheidän lyywlens l jotca Waarytta täriswät/ ja ei ollutheillä lohduttaja. Ia jotca wäämtä teit olit woimMfet/ nijnettei ne lohduttaja löi,,
tauet.
2 Silloinylisiin minä cuolluiml/ jotta jo cuelle,
olit/enämmin cuineläwita/ joisa lvielähengleli,
3 Ia sitä jocaei wielä ollut, enä cuin beita moltHbita/ettei hänolecoeteäutpaha/ cum Auringonallz
tapahtu.
4 Minäcadzoin työtä ja toimellisutta caikisa afti,sa < josatoinen toista wiha.
5 Ia sekin on turha ja waiwallinen.
6 SM tyhmä pusertele käsiäns/ ja jarst omKHans. Parcinbion piwon täysi lewos/ cuin
nämen cahmalo waiwasaja wiheljäijydcsa.
5 Minäkäänsin minuni/ janäjin turhudenKnngonalla.
8 Joca on yxinäinen ilmantoista/ ja ei ole hänM
lasta eliwelje/ja ei ole cuitcngan loppua hänen tyel<
läns/ eitä hänen silmäns täytetä ikänänsrickaul>t>
sia. Kenengä hywaxi minä työtä teen/ ja en teesi?
lulleni hywä/se on myös turha japaha suru.
y Nijnon sijsparembi caxi cum yxi: sillä HMe»
hyödytystt)östäns/
io Jostoinen heistä lange/nijnhänen cumpaninj
autta hänen ylös/ woi sitä yxinäistä / jos hänl«tzl<
nijnei ole toista saapujlln händä auttaman.
, i Iacosca caxi yhdesg tnacawat/ nijn he lämck
täwät idzens/ cuingayxinäinen tule lämbymäck

Pxiwoitetan/ waancaxiseisowatwastan:D
collnikertainenttzysiei catte nijn pian. ,
«; Köyhä ja wi)sas lapsi on panmbi wanha "G,



Masia jocatyhmä on/ja ei taida otta idzestäns
mri. '

tullan Cnningalliseenwaldaan/jct
scjeca Cmnngalliseen waldaansyndynyton / thyy-

>5 Ia Minä näjin että caicki jottaAuringo alla e-
liwät/ tolstn lapsen cansa waeldawan/iocatämän
tnsen sman mle.

laCanssalla jocatäwi hänen edelläns/ja jota
Wtzs kawi hänen jälisänsei ollut loppua/ ja ei cm»
tingan hanest iloinnut. Eipä sckin ole muu cum
Mhajawiheljäisys.

f. iucu.
jalcascoscas menetlulnala huoneseen/

tule tuulema/ se on parembi cuintyhnläin
ei tiedä nmapaha he tekemät.

, MoleylZn picainen suustas/ja älä anna sydä'
wstijrutta puhuman Jumalan edes.
l Sillä Jumalaon taiwas/ jasinä lnaanpäällä/ .
lltsentabden wähan puheilzcn. Clisa paljo murhct»
tuon/ sijnäon paljounia//apaljosapuhcs^löytän
«öshulluus.
! Coscas Jumalallelupauxen teet/ nijn älä wij-
wytttle sttä: silla eihän lyhmim mielisty.

f Mitäs lupatnijn pidä/ se on parembi ettes lupa/
llnizse ettes täytä mitäs luwannutolet.
)Msalli suus wietellä lihas/ ja ala sano Engel-,ulle- st oli exyinys: ettei Jumalawihasiuis sinun'
»H jaduomidzis caickia -sinun kättes töitä.i Cilsa paho uniaon/ sijnä on myösturha menoja
Bopuhetta/ mutta pelta sinä lumalata.
/Jos sinä näet köyhän wäanM OrsiwM/ /

3» ja
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jaoiwlben iawaMlrstauden tulewan pois Msta/älä ihmettele sitä: Mä mi c»n joca on coMj,
wartia corkeude» / aonlvietäcortiäbimolelnbita.8 Sen päällä on Cuniugas maacunnaft/ eni
kedot kynnetäistn.
9 Jocaraha racasta/ei hän ikänänsrahaan suutu!
ja»ocarickautta racasta/ei hänelle pidä siitä hyi,
hylystä oleman / jase on myös turha:
, c> Silläcusa paljorickautta on/sijnä on »nytzs pol.
jon syöpiä/ mitästä hyödytystä stjs hänen sijtäon!
Mutta että hän ainoastans sen näke silmilläni
11 Joca työtätete/ hänelle on uni matta/ jocohiowähä eli paljo syönyt on/ waan ylönpsl'
hjsus ei salli hänen maam.
12S'on paha waiwa /iongaminänäinAurinM
alla/ nimittäin/ ettärickaudettallellepaunanhz»
nellewahingbri/ jonga se oma on:
iZSillä rickathuckmvatsuures wiheliäisiidesi jo
joshän on siittänytpojan/ nijn ei sen
Mitän.
«4 Nnncuin hänon alustoina tullut aitinscohw
sta / nijuhän jällens mene pois cuin häntulluO
en/ja eiom mitäncansanscaikesta hänen työM
joca hänen tasisäns onl wsca hän menepois.
, s<2e on paha waiwa ettähän mjn tästä lähte/nU
cuinhän tullut on / mitä se händä autta / ettu hän
tuuleen työtä on tehnyt ?

,6 CaiKnelinaicansonhanpimeyVes syönyt/sO
resa murhesa/ sairaudesa jafurusa.
,7 «Niin minä pidän sen parhana s että ihmi'
men-syö jamo / jaon hywällä mielellä/caiW hi>
«en tybsäns cuin hänellä Auringon alla on/ lM
elinalcanans/ zonga Jumalatzgnelle anda; s<
en hänen osans. l l>Z
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,z Ia jolle ihmiselle humala andarickautta / tg-

wsiim/ertähänsiMsö's ja,oishänen
Mensaa olis iloinen hänen työsäus/ se on In»
Mn lahja:
,j> Silla ei hän paljo ajattele tätä wiheliäistH e°
Mäm/mä Jumala on iloittannt hänen shdä'

6. iucn.
on pahajonga nlmänäin?suringon alla?V»aonyhtcinen ihmisia

i )»!le Jumala onandanutrickautta/ tawam»
ujacunniata/>aei hänelda mitän puutu/jota hä»msndämens ano/ta ei humala anna häutlle cui«
llGn sttä woima/ että hän. sitä nautitataita f
«, tome ne nautidze/se onturda ?a paha waiwg.
> Jos hän sam lasta sijtäis/ja hänellä olisnijnpit-
!iM/ että hän monda wuotta elais / ,a ei hänen
Ms taidais tlllla tawaroifta täytetyxi/ la olis.Mnhaudata/hänestä sanon minä: testen si)n«-

<l2illä hän tule turhaan menoon/ ja hän mene
BpiinWdesä/ia hänenimms pimydellK peitetän.

! Ei ole hänen Auringosta ilo/ eitä hänellä ole lepo
isieilätaickaMäilä.
l )oshän eläis caxi tuhatta ajastaica/ mjn ei hänWän Men tydM ecköst caicki tule yhteen

locaidjella ihmiselläon määrätty ty3/muttasi)«
>n ei tst:dav)tyä siihen:EiUä mitä taita wijsas cnätoimitta/ cuintyh'
ckn? ulitä köyhä aico että hän olis eläwit-»scas.
Parembi on nautita tawaroita joeca täsillä o»
«t/ cum pyrtiä toisten perän/se on myös tur«
lPMhchäijys. 3 ; .oMitäft



358 ' Salomon
, ° Mitäst on/waicka jocucortiast ylistetty
han c-litenMtietän ihmiferi/ja ei hän taida w>.lnallisemman cansa rijdellä:

'. monoa asiam ou/jottaturhuden enmtzwät/ luita sijs ihllusen siitäenä ou.
.7 iucu.

Uca tietä/mikä ihmiselle on hnödyllimn elinai,!
nitticauwan cuin hanturhasamcnc.sanselä/jöca culte nijn cuin warjo: eli cuca ftm

ihmiselle/ mitä on tulema hauen Mens Mi»
gon alla?
2 Hywö sanomavnpareinbi cumcalliswoideij,!
tuoleinapäiwä on parembi cuin syndymä paiwä. l
; on mtlmä murhe hiwnefeen cuinh
hnonesecn/toistsa ou caickcin ihmisten loppu/jach
wä panesen sydänteen^
4 Parembi ou murehtia tuin naura: sillä inuch»
mutta sydän parane.
5 Wijsasten sydän on murhe huonesa /ja tyhnck
sydän ilo huonesa.
6 Parembi on cuulla wijsan (uritusta/ cuin cck
la hulluin laullila:
7 S llä hulluin Muro on nijifcmu ohdackeinß'
nä padan alla/ jase on myös turha.
8 NiscurisaattU wijsim suuttuman/ j« turmck
lauMN sydämen. .

9 Asian loppu on parembi cuin alcu. KärsilN'
nen hengi on partllwicuin ylpiä he»gi.
«o Äläole ylön picaimnwlhaan: MMhaltfi
httlllznjydämes.
, l Hlä sano :Mitä on/ että mennet paiwatolit pl'
fe.mmm/(mntämä:M sinä sitä wijsasttB
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,i WUaus on hywaperinnön cansa/ja auttcrih-
Bsei! iloidzeman Auringon alla;
~; Sillä Wnsauswarleleijarchamyös warje«
imutta wUaus anda sille hengen/ jollase on.
>4 Cadzo I)n,:a!an töitä/ cnca taita ojeta <enMgahän wäärari tele?

Olnloinen hywinä paiwina» jaota lnvös pa-
lkin päiwä hyroaxes - sillä sm on Jumala luonutmsen cansa/ettei ihminen tickais mitä tulewa on?
>6 Minä olennähnyt caickinaiset turhl,deni aica»
Mvanhuvscashuckuwalchurscaudesans, ja jnilM'
lotoin eläcauwan hänen pahudesans.
./ Ala oleylön wanhurscaselickäy;§n wijsas/et-
tes id!ee turnnlis.
,8 ettescuo-
lisenne>»aicas.^
>? Se on hywa ettäs tähän tartut/ja ettesmyös
sitätoista päästä pois tädestäs: >sillä joc,a HERra
Mta hän walttä nämät cai cki.
:° Wijsaus wahwista eno / cuin tymme-
«enwomlalliM/ jotca Ccmpungis owat.
: Sillä ei yhtän ihmistä ole niaanpäällä/ jocahy-
»vaiaeisyndiätee.
n Alapam caickia si)damtes mitä sinulle sano-
tan - tttes cnulis sinun palwelias sinua toruwan:
,z Sillä sinun sydälNts tietä/ sinun usein muita
torunen.

sencallaisita olen minä wijsast coetellut.
Nina ajattelin; minä tahdon olla wjjsas/ mutta seMcauwas minusta.

Se on caucana/ lnixi setule ? >a se on sangen si)>
Mcucataitasenlöytä:
l<> Minli läönsin sydämeni mttelenmu/tnttiulan

Z 4 l»
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in edzimänwijsimtta jataito/ ymmärtäinän lu>malattomai!, tyhmyttäja hulluin crhctyxiä.
27 Ia lövsin että senkaltainen waimo/ jonggst.
dänon we«ko iapaula/ jahänen
let/ on haikianlbi cuin cnolema.Se jocaIlllnallil',
le on otollinenhän Mttä händä/ mutta syndinn,
käsitttän hänen cauttans.
28 Cadzo nnnä olen löytänyt/ sano saarnaja:G
sen toisens jälken/ että mimi myös löytäisin taito<
ja lninun siellln wielä nyt cdzi/ jaei ole löytäliyt.
Dlhamlen seas olen minä löytänyt yhden mieheniwaan en mmä ole löytänyt yhtän waimo caickcinseas. ,
2q Sen niinä ainoastans löysin/ että Jumalaa
luonut ihmisenoitmxi, Mutta-H: edziwätmo»-
da taito. Cuca on inju wijsas ? M cuca taita smsetittä?

8. iucu.
dolHlnisen wijsaus watista hänen caswons/nU.
Vm jocatottelematoin on/ händä wlhatan,
2 Minä pidätl CunuMNsanan ja Jumalanw
lan,

Alä ole nopsa «neyemän pois hänen caswenst'
desta/ ja äläsecannu pahan asiaan- sillä hän tck

-<nitä hänelle kelpa.
4 Cuningansanoisa onwoima/ jacuca tohti s«
häiielle: mitästeet?
5 Jocakästyt vitä/ei hänen pidä paha coettclenmi'
mutta wijsan sydän tsetä aian jamuodon:
6 Sillä jocaidzcllaaiwoituxella on hänen aicans
jamuotons< silläihlnistnonnettomus on paljoa
uen päältäns.
7 Sillä ei hän tiedä mitä ollut on / jacuca «in
sqnomitätulewaon: ZE>



Saarnaja.

l Ei ihmisellä ole woima hengeen/
ja ciolewoima cuolemnn hetkellä / ja ei päästetä
Msa/ ja jumalatommeno eiama jumalatoin-

<, Caickinämätolen nuz,ä nähnyt jaandanut nw
WsndälNtmcaickilNtöihin/jotcatapchtllwatAu'
ch!Vn alla. Ihmmcn hallidze toistailzcllens wahingori.
,° Ia siinä minä näin julnalattolnnt/ iottahau«
l>Mt l'llr/:otca täynet t« waeldaet olit pyhäsä siasaijo M uuohdrtlli Caupungifa/ että he nijn tehneh
M/seonmyösfurha.

n Ettei cohtaxahojatöitä duomita/ tule ihmiftnhd«n t>,!ytetvxi paha
n Jossyndinen sata kerta paha tcke/ ja sijtckin
mwan elä / uijll tiedänminä cuitengin/ ettäniillechhywin jotcaImnalatapelkäwäc/ jotcahänenttsivsans peNwät.
i; Sillä jumalattomilleei pibä hywltt l'äylnän/ia
«jncuin warjo ei heidän pidä cauwan elämin/ jot»
ucilmnalatapeltä.
,4, Se on turha »neno cuintapahtll lnaan päälM
Riutamat owat wanhurscat/ ja heille tapahtlt
Hncuin he olisit jumalattomain töitä tchim. Ia
mutamatowat jumalattomat/ jaheilletäy/niin«
«in he olisit wanhurstasten töitä teh net. Minä
swir.i ft on myös turha.
'.; Sentähdenylistin nnnä ilo/ ettei ihuchM olezparembata Auringon alla/ cuin Mm jq
!'M ja olla iloinen. Ia sen hän saa iS»en tytzstäns caickena elinaicanmw'/ jonga
Ala hänelle Auringon alla anda.

Minä annoin minunsydämeniwijsauttatie-
tämän
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tamaas jacadzommsitäwaiwa cuinmaanpäD
tapahtu/ja ettei jocu paiwällä eli yöllä saa »AsllMlj',ls.
1 7 Ia minä näin caicki lumalan>egot: M eiih.lyötä sitä tystä joca2luringonal!atl>.
pahtu/la jotacnämin ihminen ahtcroidze edziäjfti"lvähe-nminhän löytä. Joshän wielä säuo-inmäl.lm wijsas jatiedän sen/ nijn ei hän cuue:igm>G
taloytä. 5. iucu.

minä olen caickia sencaltaisia nlinui, st.
pannut / tutkiman caickianäitami

muutamat wanhurscat owat jawijsat/joiden tcg«
owatlumala tädesä. Eitäihminen tiedä tentiMi,
rultauttaeb wiha/ caitisacuinhancn edesänson.
2 Se tapahtu mjnchdelle cuin toisellengin/wanhw
scaille nyncuin jumalattotnillekin j hywille japuh-
taille/ cuin saastaisillegin/ uhrajille/ nyncuin si!w
ginjocaeiuhrackan. Nijncnin tapahtu hmvillcj
niinmyös tapahtu syndisille-nijncuin käy walaM»
loisten/ nijn myöskäy niille/ jotta wala pcltäM,
; St on paha caickcinseas < jotta 2lmi!'.gonM
tapahtuwat / että yhdelle täy nijncnintoijeilcnDl
josta myösihnnsensydäntäytetän pahudella/ ja
hulluus on heidän sydämesans/nijncauwall cuin ht
eläwät/sijtte pitä heidän cuoleman-
-4 Mitä sijspitä walid^eman? mjncauwan cuiiw
letän/ pitä toiwottmnan (sillä eläwä coira onft'
remhicuincuollu iejoni)
5 Sillä eläwat tietäwät hcidäns cuolewanl Mt»
ta eiciiollet tiedä mitän/cikä he znitän cnä anftilze.
6 Sillä heidän muistons on unhotettu/ n>uttttti
bM enäracasteta/ wihata eli wainotaieMheilä»
ole yhtän osa mailmasa/cmW »nita Auringem'

. la tapahtu. M"
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mielellä: Mä sinuntyostelpa luiltatalle.
> Xnna waattes aina walkiat olla/ ja äläpuututa
pidettä pääspaäldä.
, Elä caunist wain.os niin-
mnmn cuins tätä turha elämäta saat nautita/
Mga lulnala sinulle 2lurlng3 alia nndanuton/ ja
,ij«cauwan cuin«mun turha elaznäs pysyisillä st on
him elämäfas jatyösäs Aunuqona!!a.
,0 Caickia initä tule sinun ctece tehtälväxi/^e tee
Upl!st:silla haudas/!oho!'.gas tulctiei ole työtä/ tai-
<l>j »nllnärrnst cliwii sauna?
„ Minäkäänsi;, ibzeni jacadzoin/ cuinga7lurin'
Malla täyiuän pidäis? elm auta juosta/lhkäjocu
Molis/cikäautasotunan waickajoc,i wäkcwä
l!is. Ei auta clalnreen/ ehta jotutaitawa olis/ei
Wes rickauteen aitta toimellisims/ että joeuotolli»
m, ou/ eikä se auta/että mna hywin/
«litta st on caicki ajasa jaonnesa.
>: Ia ei ihminentiedä hänen aicans/ wagnnijn-
lmcalat saadanwahingollistlla ongella/ jamjn-
Minnnt käsitetän paulalla/ min myös ihmiset
»matan vois pahalla ajalla/ costa sc atistä tule
»nUnpäällens.
<; Minäolen myösnähnyttämän wij simden Au<
lingonalla/ joca minullesnurepi näkyi.
Ettäoli wähä Caupungi / ja sij nä wähä wäke/

!Moimal!men nllijapijritti sen/jara^
W suuret wallitsen yutbäxilie.
'! I" sijnä lZMin köyhä wijstlsulies/ jofä taiss
Uaudellans auttaCauvutlgita/jacinxiläu il«ni-
«ninuistanut sitä köyhä miestä.>6 Silloin sanoin minä: wijsaus onpareuibi cuiq
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köyhän/ lvijsauz

ylön'u eicuultu hänensanans.
,7 Sk<c"teti/että winasten sanat nmrawat t'^nännn.ln luljaisten tykönä/cuinHerrain huuto tyh.«näin ttksn^.,
', 8 S' ll.i wiisaus on parembi cuinharnisca/wal»!
pabane!km?nturmele valio hywä.
1 Nij n >npö<i vahat tärMi'et turmelemat HM»
ivoiten / sentähden on tyhmyystoisinansparelnbi
cuin wnlaus ja cunnia:
2 Slllawi san sydän on hänen oikialla tädellansl
waan hullun ftdän on hänen wase>na!lans.
; Ia wcnckcl hullu on tlchmä hänen aiwoituxisM
nijn hän vitä cuitengin ca cki munt tyhmänä.
4 Sentähden ios wssimalliscn »niehen waatimisel»
laon menestns<ssnnntadtoas wastan: njin älä häw
mästy.: sillä myötäandaminen asetta paljopahutt»,

'a, '.iucu.
wielä vaha meno / jongiminä näin N»

alla / niniiÄäii: taitammonmdcnl
jocaon enilnnläst woimallisten stasa.
6 Ettätyhmä istu suurefa cunniasa/jarickat alew
hanaistuwat.
7 Minä näin palwelw istuwan hewoisten päällä!
ja jalainnyncuin
ta ioca cuoppa caiwa/ hänen pitä fthen idze langt»
Man. . , .

8 jocarepi aita maahan/handa pita madonpl'
stämän/jocakiwiäwwrittä/hä lMon siitä waim
9 Jocapuita halcaise/ hän tule siitä lMwoitttU'
xi. ,

.

,o Eosca rauta tylsäxitule/ ia eipysty/ilijn tM
lujeinminrmveta: mjn myöswijsansaMu"

oudatta. i»E^



„ A lackan parembiolecuinkärme/ joealumo«
>otpistä-
„ W jjansimnsanat owat otolliset/ waan tyh»
ch> huulet nielewät hänen.
>z Hänen puhens alcuon loppu on wa«
lingollincn hulluus.

Tyhmällä on palio puhttta-sillä ei ihininen tie.
lwitä ollut on.
,5 lacuca tahto hänelle sanoa mitä nilcwaon?

työt tulemat työlaxj/ etteitietäCaupun»
jijnmennä.
ii Woisinuas maacunda/jongaCuningas lapsi
»n/ja jongaRiihtinat warahm syömät.''
</ HM on sinulle maacunda/ jo»igaCunlrqas
«pa on/ ja jongaßuhtinaioikealla ajalla si,ou äc/
»chwisturexi meihecumaxi.
,i l EAa laiscuden tähden malat maahan puts»
W/ja Mtuam kätten tähden tule huone wuoia-
»,)

,? Sijtäseura/ettähe nauroxi wallnistawatlei»
a wijnans eläwitä ilomama»: Zaraha caic-

l> tonnitta.
-° ÄlätlroileCuningastasi)dälnesac/ia älä kiroile

macausCaMlosas: M linnut taiwan alla
licwut ftnun änes/ jaloilla sliwctowat/ ilmoitta»
W sinun sanas. n. iucu.

leipäs mennä weden ylidzen / nijn sinä senkallan» löptäwa olet.
cahderellcMa

lttowa onni maan päälle tulla taita:Co.ca p,lwet
Hnäne owati nyll he andawat satenilman päälle.
> I»cosca puu caatu/ioco se caan, etelään el, poh-

hän lmtu/ sinne häniää.



loca ilma cadp /ei hän tylwä / ja joca pW
curtistcie/ ci hän mitän leicka.
5 Nijuclimetsinä tiedä tuulen tietä/ ja cmi^luut äitin cohdnsa voalmistctämiin et sinäulyiZt,e-
dä^ulnalantöitä/ jolta häncaicfficke.
<l Kylwä sienleaes huomeneldain/ jaäIH pidä k>it,
tesylös ehtona: sillä ersinä tiedä mmbiparemmin'
me.;ejty/ja josmolemmat menestywät/ nijnonp^
renlbi.
7 Matteus on suloinen/ jaseonsilmilleotollim
nähdä 2luringota.
3 Josjocnihminencauwanelä/jaon cMsailoi.
nen/ nijn hän cmtenginajattele ainoastans pahej»
paiwiä/ että nijtä nim mondaon: sillä caicki mitä
hänelle tapahtui on turha.

il. iucu.
9!>linilsid;enyt nuorucainen nuorichesas/ j<l

sydälnes iloinenolla nuorlldc'as: tec mi-
tä sydämes kaste / jastlmillcs on telwollinen.
'o Ia tiedä ettäJumala caickcin näidentähdensi»
nnn duomioneteen asetta. Pcme pois lMlthe Ai-
mestäs/ja heitä pois paharuumistasi sillä lapftl»
lisus januoruus onturha.
» Ajattelcfinunluojas sitmnnuorudesas/ t!!!M
cnin pahat päiwättultwat/ja wiwdet lähestywät.
2 Coscas olet sanowm ei ne minulle lclpa. Ces«
2ll»ringo jawalteus / ja tähdet pimchitulc-
wat/ la pllwettulewat jällenssiuen jälkeu.
3 Silloin cvsca wartiathuonesa wärisewäti
wäkewät nottistawatidzens/ ja jauhajatmvat
tilasna / että he harwaxi tullet owat/ja natö tulep?
zuiäxiackmmnlapidze.

366 Salomon
'
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polvet caeuawastan s«lie,tan/ nijn että myl-
Miwaickene'7 jaheräjä cosca lindn laula/ ja
Min tyttäret mipulvät.
Mnettäcuckulatpell-Hwätja wapisewat tiel-

ilCosca Mandelpnut cucoistuwat )a heinäsircat
»scaximltwat/ia caicki hi,no caw.

! Oillu ihminen mene sine/ josahänen ijancaicki»
ista oleman pita) jaitlejat täywät ymbäri catu-
». Ennen cuin hopiaside catte/ jaculdalähde juoxe
lltil jaämbärirawislulahtentytöttä/ja ratas me«
nicticanvontykönä.

, Sillä muldapitä jällenslnaahan tuleman/nijn»
!nnfcollut on / jahengi jällensJumalantngö/ jo°
uhanenandanuton.

> Cmcki on turha/sano saarnaja: caicki on turha.
, Sc saarnajaci ollutainoascans wijsas / muttaLopetti inyösCanssalle hywäoppia/ia mnmarfi,
»tutki/ja pani cocoon monda sananlastlla.
,->Hci!l edzci sowelmita sanoja/jarirjoitti aiwa
Wcn sanat.
» Nämätowat stn wijsau sanat/ keihät janan.
Kl kirjoitetut seuracunnanmcstarilda/ ja anne»Upaiintnelda.
" Cawata sinms poican muista: sillä ei ole lop-
Mkirjain tetcmisest/ja ylönpaldinen ajatuswai>
«ruuumi.
>! Cuulcalli sijs caikcn opinndyindä: Peltä lu<MM/ja pjda KälUntäMns: sillä sitä tule caic,m lhuttste!» tehdä. Sillä, Jumala tuotta duo°wlle cajcki salatut työt / joco ne owar hvwät eli

Salomon Haamajau lopp».
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Mlomon Dorkia Neisu.
.i. iucu.

suutaandacon minulle/ hänen suuns a«dl!'U/misella: siliä sinun nisäsowat suloisemma»
tui!, wijna.
z Että sinun hywä woites haistetaisin. Sinun ni>
mes on caamnut woide / sentähden racastawachnua pijcat.
4 Wedä minuayerasniinmejuoxemma/ C«>i,!>
gas wie «llinullhänenCanmrijns.Me iloidzemja
rieumidzem sinusta/.lneajattelem enä sinun nW
cuin wi>na/ siwiätracastawatsinua.
5 Minä olen musta/ mutta sangen otollinen/te
rusalemin tyttäret/ nijncuinKedarin majat / NW
cuin Salomon kirjoiteldu waate.
6 Älrätsitäcadzoco/että nnnänijnmusta'olen:D
lä päiwä on minunpolttanut/ minun äitini lapse!
wihastuwat minun päälleni/ he owat asettanet >ni>
nunwijnaMäenwartiaxi/mutta en minä waycl'
lutmmunwijnamäkeni.
7 Sano sinä minulle / jotaminun sielun
cusaslaiduinda pidät/ ja cusas lounalla lepäi!
etten nnnä sinne tänne täwis sinun cumpanittcj
laulnantygtz. !
8 Jos etsinä sinuas tunne/ sinä caickein ihanaisia
walmoinseas / nim mene lcmmmstes jäljille/ jaW
tä wohlas paimenitten huonetten tytönä.
9 Minä wertansinun/minunystäwän/
radzas caluihinil Pharaonwaunuihin.
»o Sinunsasupääsowftt jtzamt/
cstulatäWs. .«



> Mttelnme sinulle cullaisttpangut hopla näi

! Costa Cmnngas käänsi idzens tänne/ andoi
BunNarduremhajuns.

l Omlnystäwan on minun Myrrham kinip'
«>! ioca minuntznnoillanrippu.

on minulle wijnaCopherry-
OlEngebduswijNamäesta,^

,! Ladzo/minun armani sinä olet/ ihana sinä o»
lijsiimnsilmäsowat nijncuin tyhkyläisen silmät»

liilze/ minuliystawäNi sinä olet ihana jasnloinenl
!iid.in wuoteln wiheriöibze/ meidän huonemcaa»
«ewat Cedripuusta/ wuoldet Cypressistä.

2. iucu.
Alnä oten Saronin cuckainen/ jacucoWs
Nijncuinruusu örjantapppurois/ nijn on lA
Norman tytärten seas.'
iNijncuiu omenapuu medzäpuiden seas/'nijn on
mnOawänpoicain seas. Minä istun hänen
Osans jom minä anon/ jahänen hedelmäns on
»ncurcusanmakia. /

Hin johdattiminitawljnMiarijns/ja mckays
cklniNlippltns Minun päälleni.
Hänwinvotta jatuoretta
iMomenallaMalninä olen sairasrackaudesta.
Hänen wasentätens on minun, pääni alla/ hä»
intia lätens halaja minua.
MM wanNotan teitä Jerusalemin tyttäret/

„ llpwohten jä naaras peurain cautta tedolla/et»
!teherätä cliwaiwa minun.armastani / syheua»

Elliin hänen idze telpa.
Mä on mmun ystäwäni äni/ mdzo/ hän

!! Aa tule

>rkia Weisu.' ?6Z
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tule ja hyppä Morilla / ja carca cuckuloH
s>Minunystawan 01l «nedzäwuohe eli nuoren Hir2
«altainen/cadzoi hän seiso meidän seinäintacana!»
cadzoackunast sisälle/ja curtistele häkin läpidze,
-o Minun ystäwänwasta jasano minulle: noiilminunannani/ minun ihanaisen.
», Sillä cadzo i talwi on culunut ja sade lacnnm
jamatcans mennyt:

»2 Cuckaisetowatpuhgennetulos kedolla/tewlonj tullut ja toucomettinen tuulu meidämzisam.
»; Ficunapuut puhkewat/wijnapuutcucoistM
jaandawar heidän hajuns. NmO minun arm
jamlcminun ihanaisen/ tuletänne.
,4 MinnnKyhtyläisen wuoren raosjatiwim
nios/ anna minun nähdä sinun casivos/ Mm
nun cunlla sinun änes: sillä sinun änes on suloin
jacaswos ihanainen.

Ottacatmeilletetut/ ne
lnelewat wijnalnaen: sillä meidän wijnanM
,ucoistawat.

o Minunystäwän on minunijaminä hänenli
, l eaidzecuckaisten testella! silhenasti ctta M
jähtt)/ jawarjotkulkewatpois. ,
1 Palaja/ ole nijncuin medzäwuohi/ minun>)!<

wän/ eli nijncuinnuorihirwi wuorella.
-!, iucu.

yöllä »nnun wuotesani/ lotan
sieluni racasta/ minä edzein händä/ »n

mm löytänyt. ,
~,

2 Miuänousen/ ja käyn Caupunglta lM.ru
catuillaiacuM/ ja edzin/jom »mnun sielun.



z, minä edzein/ mutta en minä löytänyt.
Baltiat/ jottatäywät Caupungin ymbärins/
it»ul'.un.
Maco nähnetjotä minun sielunracasta?
M lnmäheistä waha eraunsin/ löysin minä

minä pitelen hända ja
W sijhenasti että minä hänen saatan
»im äitini huonesten / minun äitini Cam«

Miäwannotan teitä/ Jerusalemin tyttäret!
DwolM! ja naaras peurain cautta kedolla/et^
itt yerätäis minun armastani eli waiwais hän-

cuiil hänelle idzekelpa.
Cuca ontälnä jocalähte corwesta/ nijncuin nou«
»«sawu/ Mirrhaminsuidzmus/ pyhasawuja
Onaiset Apotechari»yrtit.
Eab;o/ Salomon wuoten ylnbärilla seisowat

ttncnda wätewatä Israelinwätewistä.
Hepitäwät caickimiecka la owat soweliat st»
A jocaidzella on hänen micckans rcidelläns/
ltzon tähdenyöllä/
kuningas Salonwandoi tehdä idzellens
inMou Libanonin puista:
° Sen padzat olit hopiasta'ja sen peitos cullaskls
luin olipurpumsta/ja perwando soweliastlastet->i Jerusalemintytärten tähden.lähtetät ulos te Zionin tyttäret jacadzelcatCu»
Ws Salomot sijnäCruunusa/ jolla hänen ai-

cruunannut on hänen hää päiwänänsl
Mc» sydamens ilopäiwana.

4 imu.
Mzo minun arman/ sinä olet ihanainen/

ihanainen sinä olet/ sinun silmäs
A«2 ew
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owat nijncuin Mettisen silmät sinun palmickos wililla/sinun hiures owat nijncllin
owatkeriwtGileadm wuorella.
2 Sinun hambasowat nijncuin laumat kerittrilvillaincansa/ jotta pesosta tulewat/ jacanist
tijnetowat/ ei «wtzs VMu heistä ole
!j Sinunhuules owat Nijncuin ruusun pun«is<

rihmat/ ja sinunpuhesowat suloiset /sinunM
owat niil,cuin Gmnatin omenan pMä/sinun p«!mickoswälillä.
4 Sinuncaulas on nijncuinDawidintorni/ Mon ratettu toramuurin cansa/ josa tuhannen tik
rippu/ jacaickmatset wakewäill sotaaset.
5 Sinun caxi nisäs owatnijncuin caxi uusna »!tlzäwohla/ jot>,a cuckaisten seas laiNnmella täM
6 Sijhenasti että päiwä svipeMmaxi tule/ >am
jocato. Minä menen Mirrhammwuorelle ja
hän sawun cuckulalle.
7 Smä olet coconansihanai minun arnun/jat
sinmaoleyhtänwirhe>
8 Tuleminun morsiamen iibanonist/tule libane
nist/ineuesisalle < astu tänne Amanan cuckulalle
SenirinjaHermonin niscalda/ lejonin luolasta >!
leopardein wuorelda.
5 Sinä oletottanut minun siMmeni pois i iti
nun sisaren/ racas morsiamen/ sinun yhdellä st
mälläs ja yhdellä caulatäadylläs.
,o Cuinga ihana on sinunrindas/ minun Dm

racas morsiamen/ sinun nisäs owatiloisemnu
cum wijna/ia sinun woites haju woitta caicki
, i Smun huules / »nilutn morsiamen/ owat ck
cuinwalowa mesicacko, lyesi jamaito onsinuntll
les alla/ja niMumliban<

nm haju. »z M»
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Minun sisaren/racas morsiamen/ sinä Msul»

tu trydimaa/ peitetty lähde/ tijnnipandu caiwo.
Sinun hcdelmäs on nijncuin trydimaaGra<

mnellista/ callin hedelmän cansalCypritNar»
ltncanstl: '

NarduxctSafframin cansa/ Calnms ja Ca°
liiiaickmaistnpnhän sawul» puiden cansa/ Mir>
mia Aloes / cmckein paraften yrttein cansa.
Nijncmn krpdimaan caiwo ja eläwän wcden

jocaLibanonista wuota,
Pohjatuuli nouse/ jalouttanwli tule/ jaM»

K minnn trydilnaanilapidze/että hänenyrttins
moidzis. 5, lucu. ,

hänen trydimaahans/
chötän hänen callita hedelmitäns. Minä

Annuun sisaren/ racas morsiamen/ mi«Mtry«
mahani/ jaolen minun Mirrhainin ja minun
«inleicannm ylös. VNnä olen syönyt minun
Geipäni minun hunajanicansa/ minä olen ,no'
ltmilmnwijnani minun lttaitoni cansa: syötät
m, arinani /- ja juotatminun ystäwäni / <a mo»

Mna macanjaminunsvdHmeni walwo/ se on
«nystäwani äni joca colcutta. Awa minun
»ni / minun annan/ minun sisaren/ muum kyl)-'
Gsm/ «uinun ihanaisen: silla mmun pään on tay«
Wcastetta/janiinun palmickontäynäns yön pi«
wita.,
Miitä olenrijsunut minun hameni/ cmnga mi»

taas pukeman päälleni? mina oicnwi''
»tanut lninun jalca,n/ cuinga lninu<t pidäis so«
Winannejällens.
l Muttauli.iua ystä<vän pisti tätens läwestäf

Aaz ja
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ia minun sisällyxeni wapisit sijtä/ silloin nt„«m»na awaman nstäwalleni.
5 Minun tateMtiucuit Mirrhamita/ ja m,?
rham waloi minun sormistani/lllcun salwcm
< Iacosca »ninä ystäwälleni awaifin/ oli hän »icn,
nyt pois ja waeldanutohidzen.
7 Silloin taximinun sielun hHnen scknansminäedzcin händä/mutta en löytänyt, minä hm,
din/ luutta ei hän wastanuut. Wartiat/ jm,
täywät Caupuugmymbärins/ löysit minun >n l,l>«,
woitit minun/ja wartiat muurinpäällä otit,peli
Minun päälijnani.
8 Minä wamwtanteitä Jerusalemin tyttä? et/jkj
te löydätte minunystäwäni/ «jjn ilinoittacat hil>nelle/ että ininä olensairasrackaudesta.
9 Millinen on sinun ystäwäs, muiden ystawitt»
suhten/ sinä caickein ihanaisin waimoinstas? nm
Oäc Utainen on sinun ystäwäs/ muiden ystawittn
ehdolla/ ettäs meitä olet nijnwailnottanut?
, o Minun yjiäwän on waltia japunainen/walit'
tu monen tuhaftnen sias.
i,. Hänen xaänson se paras culdal hänenhiuxeni
owat caharat ja mustat nijncmn Carneh:
,! Hänen silmäns owar nijncnin lnettisen silinät!
wesiojantMuäricscalla pestyt / ja owat täynack
lZ Hänen posteus owat nijilcmn Apotecharin w
swawainenkrydimaa/ hänen huulens owat O>
tuinruusut/ jotcawuetmvat Mirrhmuin pisam
sta«
,4 Hänen tätensowat nijncuin cullaiset sorm
Xet / täynäys Torckuusia/ hänenihons on!'.,!>.»
puhdas Elephandin luu/ Saphirllla caunistM



is Hauen jalcansowat nijncuin Marmorpad«
Mrerustctut cullaistenjalcain päälle/hänen hah»
Mjon nijncllin iibanon ja Ceder/ hänen
lchuison suloinen japeräti ihanainen.
,< Scncaltainen on minun ystäwän! minun
icknon sencaltainen / lerusi^lemintyttäret.

6. KttU."
Mngasta sinun ystawas on «nennyt / o sinä
»l/caickein munin waimoin seas? Cunga smun
Mwäs ontäändänytidzens/ lne cdzilnme Händel
Manfns? Viinun ystäwän on n:eunyt, trydi'
«hans/yrttisangijns/ että hänsicllä krydiumas
ilzens iloitais jaharis nmsuja.

: Minun ystäwän on lninunla minä olen hänen /

Midzens ruusuin seas iloittele.
, i3inäolet ihana minun tulvan/ nijncuin Tirza/
bmen nijncuin sftrusalem/ hirllluinen nilncuin
smioucon lauma.

4Käännä silmas lninul» tygöni: sillä ne minun
Mäwät: sinun hiuxes owatmjncuinwuohilau-
Msjotca Gileadinwuorellakerityt owat.

! Emun hambasowat nijncuinlammas lauma/
M pesosta nonsewat ja caicki caroisista tijnei 0'
Rt/ ja einxitän ole heistä hetelmätöin.
<. Sinuncaswos on nijnllnn Granatomcnan py«
At sinun palmickois wälillä.
? Cuusitymmenda Drotmngiowat / jacahdexan»hmnendäwaiino/ janeidzetowat epälucmser.
l Muttanxi onmimmtyhkyläisen/ja nliuuntäy^
Wsen/ yxi on hänen ajtinsruckaiu/ jahänen si)w
Wäjänswaliltu: Costa N)ttäret hänen nait/ylp

ssthe hänen Drotniugit jawannot yli<

A«4 ? Tu-
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