








BIBLIA.
Se on

Coco Pyhä Ramattu
Suomexi/

Wastudeft ojettu Alcuramattuin/
Hebrean ja Grecan jälken.

TUNUSA/





BIBLIA,
Coco Pyhä Ramattu
Suuomexi/
Mastudest sjettu Ulcttmmk
tUln/Kebrcan jaMccanjälkcn:Gs

puhetten Marginaliain/ Concordantiainja
Regifteretn cantza-.

lZebr. 4. iz.
- JumalanSana on eläwä ja noimallinen/ jaon teräwämbi cuin «

jocu caxiteräinen Miecka / ja tunge .lckpitze/ sijhenafti cuin
se Sielun ja Hengen eroitta.
TURUSA/

! Präntätty CunlngalliseldKirjaln
j ?IOHAN WinttriMWvsnna iWW"..



Uuurtwaldtallc RumngMe
ja Heuave/

XI/
Rustzjn/Hächem ft W-mdein Lu-
ntngalle/Uuurcllc Uuhttnallc Wuomcsa/Ncr--
tuallc RkäntS/ Esttnmaalla/ Mrois/ Rare-
l<6/ Wchmls/ NerdlS/ Utttttn- Noinmms/
UassubtS ja WendtS/ Uugcnm Muhimalle/
Ungertnmaatt za Wtsmartn Wenalle; ntm
Myös Wfaltz « Wrcftvlllc Uhclnm Wejcrtsä/

Multchln/Mcwm jaBcrgtnMrtualle/

Minun caickein armollistmalle Her/allen ja Cuningallen
toiwotan Armo/ Nauha ja Nunsasta Hywästtsiu-
musta Iumalalda Caickiwaloialda.



Suuriwaldias Kuningas
Kaickein Armollisin Herra/

Uiimngal Kaj-"" werratotnNa-
Ahkerus Isänmaan parhasta saakka caickein uscoUtftm

Sydämet iloitzeman / »a heidän suurimman welwolisudenS
jälken HErralda lumalalda T. C. Maj-len pitkä ikä/ ja onnellista Halli-

tusta rucoileman. Sillä cunga ikänäns me itzem käännämme / nstn me aina näem ja
cuulem T C Mast-kin suuren ja ahkeran murhenpltännsen / ja nijn monda wai«
wattista »vaellusta Waldacunnan yhteisen tarpen / ja Alemmaisten Holhomisen täh-
den; nijn myös ne moninaiset hywät asetuxet/ ja aiwan tarpelliftt ojcnnuxet / joita
caickia T. T Mast-tin hywiä töitä/ Cuninzalisia / Armolisia ja suurest ylistettäwiä
Toimimxia en minä taida ylösluetella / maan toiwotan sildä hywäldä lumalalda/
että hän caickiwaldiasta woimastans tahdoisanda L C. Maij.len Woimaja Wäke
sen nijn rascan Hallituxen euonnan alla. Erinomaisesi on T. L. Mastnin uscolli-
silla Alimmaisilla iloinen ja hywä mieli sijra caickein suurimmasta Halusta ja mur-
henpitämisestä / cuin kyllä nähdän / Jumalan Scuracunnan rakennuxesta. Cuinaa
suuren murhen on T. C. Mast.tin pitänyt sijtä nijncauwan to:wokujia
lungista? Hywästä ja terwellisest Schoulu-Ordningista / ja nuoruden oikiasta ylös-
tä swamxesta ? T. C. May tili jumalinen aicoimusja ahkerus oikiasta Christillisen o-
pin harjoituxesta näky myös julkisesi sijtä caickein armollisimmasta tahdosta/ että caic-
kis Scuracunnifa pitä oleman et ainostans hywin oppenek ja uscolliset Opettajat ja
Saarnamiehet/ mutta myös paitzi nijtä jocu joca lapsia ja nuorucaisia kirjalla opet-
taman pitä / että he nijn cohta nuorudesta oppisit käsittämän ja hywin ymmärtä-
män ne meidän P. Christilisen opin Pääcappalct / ja että yhtäläiitensaman Chri-
ftilisev opin harjoitus mlis coco Waldacundaan/ nijn on T C Mast:kin aiwan ju-
malisesi Halusta andanut sen Christilisen Latechismuxen tygö panna muutamita luu-
ri taroellisia ja'selkeitä' CatcchismupenKysymnpiä / joista ne yxikereaiset raitawat saa-
da täydellisen ymmärryxen Christilises opisans ja sen harjoituxesa . Ja nijncuin se
sn wstsas Luningqs / jocarauhan aicana ajattele cuinga taitan war.
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,elda ja edeswafiatta sodan aicanä; nijn on myös T.C. Maij.-tin murhenpitäm «s s,
toimituxet fijncttm asiasatyllän ahkerat/ ettänyt caikillaSotamiehillä / ylimmäisillä / ja
alimaisilla nyn hywin cuin caitilla muillaSäädyillä/ on heidän asuinsiansjaylöspttä»
misens/ että he nijn ruumillisella muoto tailawat hywin edesmlla- nijn pitä myör heHarjoiteitaman oitiaan Jumalan mndoon ja pelcoon / nijn hywin cowmaasa/ cuin
iilloingin costa heidän täyty Jumalan tahdon jälten solaan uloslähle / että he tai>
daisil odolla ja toiwo sitä parembaea onne ja siunausta caitis edesottamisisans ,a me-
noisans. Jonga syyn tähden T. C. Maijl tin on caickein armollisimmast kästcnyt mi»
nun anda myös tämän Suomen Biblian wasiudeft vrändätä täsä soweljas coosa o
ft muodösa/eltä se ilman waiwata taitan myötä pitä caitis Sotawaellurija- ja tä-
män Biblian pränllämisen Cuningallilest armosta merkillisen awun lahjoittanut.
On myss T. C Maij, tin cortias cunniamuistosa Esi Isäin Ruotzin Waldacun-
nan jumalisten Cuningain suurcst ylistetläwillä Esimerkeillä armoillisest kästenyt tä-
sä pränttämisejä ojeta ne nmhet / cuin tätä ennen SuomenBibliaan owal epähuomio-
sta sisälle tullet; ja ilman sitä wisun waarin otta Jumalan puhtanjaaumaxtekeMsen
Sanan seltiästä ymmärryxesiä/jonga Alcuramaltuin/ Hebrean ja Grecan/Texti ano
za waati. Ia nijncmntämän jumalisen työn toimilureen on Prowasti Paimiosi»/ XIZF.
ylitzepuhua / nijn on hän myös jo täiä ennen tämän suuren waiwans tähden T. C
Maij. len caickein suurimmas nöyrydesä recnmmencleratm / että hän caitella «virey-
delläsitä ahteroinu»/ että SuomenkielinenTexti lulis sanasanasta yhtäpiläwäisexi Al-
curamalmin ia tielttn cant)a / sillä seltiämmällä Suomenkielellä täätyxi ja ojecuxi/
nijn paljo cuin mahdollinen on ollut/ nijn monenKielen parren seas täsä suuresa Suo-
men Ruhnnacunnasa. Nijncuin nyt tämä ilmain epäilemätä mle JumalanMi-
men cunniaxi/ ja hänen P. Seuracundans rakennuxexi/ nijn on myös Caicki<wal-
dias Jumala levyisesi catzowa tämän ja muiden sencaltaisten T- C> Maij-tin juma-
listen toimitustenpäälle/ ja ne caitellaruumillisella ja Hengellisellä fnmauxella «M
fiawa/ M «ickein uscollisimmast toiwo

Teidiln CuniNjM Maij:"»

Anneltu Tumsa
Caickein nöyrin aleMainen jaedejltz

Rucoilewainen

JOHANNES GEZ ELIUS, D,



JumaliselleLukialle Armo/ Rauha ja Terweyttä.
HDMUinga suuri JumalanArmo se on/ että hän sulasta Hywydestäns näinä wljmel-

Mailman Airoina on suonut meille Pacanain Sikiöistä jälten jääneille
autuaxletcwäisen Sanans/ jaandanul sen meidän omalla Kielelläm

seltiäst ja vuhtast tulkilla ja selitettä/ sitä ei taida yxitän arwata/ ei semmengän täydel-
lisisi tijtlä. Sillänijncuinläsä Suomesi, ennen puolitoista sata Ajasiaica ei paljo lu<
malanSanasta tietty; waan je 01l caicki Pawin Taicauxilla/ Epäjumalan Palwelu-
Ma/ialinanKielisellä Kirconmenolla>)xikertaisten/ jayhteisen Cansan edestä peräti
pimitetty jasalattu ; nijnon se nyt Jumalan suuresta Armosta l jongapyhä Nimi ol»

ama sijtä ajasta seltiämmin ilmoitettu/ ei ainoa»
stans sijnä suloisesjaaiwancaunis Suomen Wirsi-Kirjasa/ jongane muinen cortmsii
«ppenet Miehet/ s co 8 rl dl o, silloin Kirckoherra Turun Caupungisa/
jaHer HEMMINGI Mascun Pitäjäs/ owat juuri lattawast coconpannel : nijn
myös nilnttetyn lvigF. Jacobin lchdullists ja sydämellises Rucoustirjasa ; Multa
myös muummisa Pyyäi» Ramatun Kirjoisa : nijncuin Usi Testamcnti on ensist Suo-
mexi täätty japräntätty >zs Ajasiaica sijlte; senjälten colKa colmen Wuodcn perästä
Davidin Psallari/ la muutamat cauntt Cappalet Prophetaista, ic. Sitä suurcmbi
iahja on se/ että nyt 4;. Ajastaica sijtte coconans se Pyhä Biblia/ caicki Pyhän Ra-
matun Kinat owat Suomexi täälyt cortiast ja hywm oppenuilda Michildä/ joeca
caicki owal HERrasa aumat/ mm. muinenTurun Pispa/ 0. H3cmi.i.UB kl 3.

rrafellor l>l. slooiUZ, Mastun ja Ptjcklsn Kirckoher.
«at/ Her HENRICH HOFMAN, jaHer 13K8530K1.!8 Joca
«»ortia Jumalan iahja aina senMen caitis SuomenSeuracunnisa on suuren Hedel-
män jaHysdytyren cansta monellemhannelle sielulle aueudexi tähän asti nautittu. Cui.
«lengin ette» Ihmisten töisä ole itänänsyhtä haawa jotainaliettu/ ja cohta silloin täy-
dellistxi saam : paljo wähemmän sen corkeimman JumalanSana/ joca on täynäns
Taiwallista Wijsautta/ taitan tpicaiselda tultltla/ ja nijn seltiäxi muillaKielillä selilel-
»lä/ cuin se Alcuramamisa/ Hebrean ja Grecan Kielisä/ itze »vyhäldä HengeldH prophe-
»jain ja Apostolitten Sydämijn sisälljstn Waicutuxen caullawuodatetlu/ jaheidän Kir-
joimstynäänssanottu on. Sentähden on toiwottapa/ettei se hywmymärtclwäinen juma-
lineniutia sitäpahaxu/ (waan»loisella jydämells lumalara tijttä -en Armon iaMn ede-
stä/)etlä tämä Suomen Biblia meidän caickein Armollisemman Cuningam jumalisen
Halun jaArmollisenKästyn lälken/nijn myös monen jumalisen jahywinymmärtäwai»sen Suomalaisen (erittäin Opettaillen Säädysä) Sydckmelien ioiwon perästä on
wielä nye wastudest HERran Pelwosa ylitze eatzottU/ ja Alcuramatmin Men/ nijn
paljo cuin mahdollinen ol»/ojettu/ et H nyt Pyhän Ramamn Sanat mones paicaS
löytän'ettlämbänä/ja Alcutextiä lähembänä cuin ennen. Sillä waicka se muiden Kir-
jaintäändämises nijn olis/ «lä josKirjoittajan ymmärrys on selkiä/nijnci sanoi-
sta nijnpaljo totella/ (waicka me näemme cuinga suuren rvaarm ne oppenel pitäwäe
wanhain pacanallisten Kirjoittaiain sanoista) nijn ei se cuitengan taida JumalanDMnTultitzemistla edsskäydä/ luopuis Sanoista/ joisa wäti ja Woima

on/



W ja oman ymmärryxensjälken ne toisilla/omilla sanoillans kääniiäis eli tultttzis/ eli
myös jongun Sanan poisjättäis. Sillä ei ole pienindätän Jumalan Sanasa/jonga
alla ei ole suurta Taiwallisia Wijsautta suljettu/ joca jtzensJumalan Armon cauna ai
na ellämmän ja enämmän haman Mailman loppun asti ahtereille tuttisielioillens il
moilta. Sentähden HERra lEsus meitä siihen neuwolal,. f.;?. Nijncuin ei st
nylle «vanhoille Ramamn Tulkeilleole millatän muow ylöncatzexi/ eli heidän juma»
listn työns alendamistxi/että st nyt on muutamis paicoisa JumalanArmon cautta sel-
tiämmäxi tullut; nijn olis suuresi toiwottapa/ että jocu suuremmilla iahjoilla jja cor-
kiammalla opilla lahioitetu tästedes camän wielä seltiämmäxi eli läydellisemmäxi tehdälaidais': Sillä waicka meillä'on Jumalansuurest Armosta täydellinen Oppi/ja selkiä lu<
malan Sana ; nijn on se cuitengin sitä lohdullistmbi ja callembi iahja / että Pyhä
Ramatm olismeidän Kichlläm nijn oitia ja täydellinen/ cuin jollain muulla Kielellä
tulkittu. Jos nyt jocutätä camaloitze /se lietkän / että täsä jumalises työsii on mei-
dän wahwa aicoimisem ollut/ , Jumalanarmollistll Awullajoca Almramatun Sana
nijntulkita/ ettäseseltiämmästi ylnmärrettä taitaisin/ja ei pienindätän hywällä tiedolla
ja tunnolla ohitzekäydä/ sijnä peljäten Caickiwaldian Jumalan .angara duomiota.Deut.
4.2, c. Ll:;:. 18,15. Hywänsuopa/hywin ymmärtäwäistä/ lumalata pel-
täwäisiä iutjata ystäwälisesti rucoilen/ että hän julnalisen hywän tapans jälten caicki
parhain päin ulostoimitais/ jahywäxi oltaismitä täsä ei ole toiwon jälten nijnhywin
osattu/ elimyös Präntisä on jocuerhetystullull nijncuin senijnsuuresa Työsä muu»
toin mahdowin on/ ettei jocu Wirhe huomaitzemala itzens Mllelunge- On myös
tijmttamisen tähden nijn tärkillä ajalla Miran töiden toimitusten seas aiwan työlläs
ollut caickia Wirheitci täsä huomaita ja ojela.

Se iaupias Jumala/ joca sanomattomasta Rackaudestans on Pyhän Sanans
meilleandanul/lainalconwielä tähänArmons/että tämä yxitertainen/nijn heicoilda Wck-
licappalelda toimilteltu/ työ tulis aina hänenpyhimmän Nimens Cunniaxi / hänen
Seuracundans Vlösrakennuxexi/ ja meidän caickein SielumijancaickisexiAuludexi
AMEN.

Esipuhe



Esipuhe Wanhast Testamendist.
Uutan-at pitäwät Manhan

W vWTestamcndm haipana/nynculn se
>WMT atwasians olrs annettu Juvan tCäsalle/ja er mttän euämbi ketpa ,

IS / eikä mumasijuä oliö/ cmo ,
multtamlta wanho,a asivita.Ja i

iluulewat ettäheillä on tyi.ä VdesTesian.cndlö/o-
permden/ ettei Wanhas Tcsiamenb-e oee muum
etzm.lsi cmn hengellisia ymmärrystä. Mutta Lhri-
tlupella on tästä tonen ajatus: siitä han jano/
<^oh. ;: zy.Tulklcar Siamatmta/ne todistamat nn-
nusi.a.P.Pamali käske myös T mothcusi ahkerast
lutem.'.Ramatuita i.Tmi.-pit-Ja Rom.nr.Kerjca
hän/etlä Evangelium vn mwattuJumalaldaßa-
niqtuiö.Nyn myös/ 1. Cor.lstZ.sono häntEhn-
sius on tuliut Tawldin siemenesi / cuoletttm / M
tuolluist jäller.e nosnut/uymuinSiamatm näyt-
tä. JaP.Pemrincuwo meitä Eptsioiasans M-
capcrm Ramattuin/ Pet. i : iy. c. z : 15.

Joillahe meitä opettamat / etten me catzo»
RamatmmjaWanha Tesiamentm ylön / mmm
paremmin caickein suurimmalla Mlrcydellä sitä
lut.sim: sillä he itze heidän opcmxenö Vdes Tesia-
niend-s nyn mvimallifcsi perusiawat ,a mahmi-
siamar Manhan Tesiamendin mmm / /a siihen
«ina tmmamat. NyncmnP.sucas myöeAct. 17:
,1. kirjoitta/ että ne Thcssalonicas lutklsiclit jom-
päiwäRamatUita/jos nyn olrs cmn Pamäli o,

petti. Semähden omat Manhan Tesiamendin
.Kirjat tosin juures cunmas pidettämät/ettäne 0-

matsencaliamcn mahma pcrusil'ö / »oja Vsi rip-
pu/ ja jcsia hänelläon hänen mahwisiuxcns. Ja
nukäDsi Tesiemcmi on muuemn lulkinen saar-
na ia umoittisEhr>siuxesi / Manhast Tesiamendis
«nnettu/jaEhrisiuxcn muttatäytetty i

Mutta erm yxikerMlsilla oliö cjcnnus ia opetus
suuremmalla hyödylyxellä uäiläKir>oja lukea/on
tämä Esipuhe tehty >a tähän pandu. Ia pitä en-
sisiltzecungm Chnsitlyn ihmisen oleme n maara-
»un ja ncmrviun/ ettei hän loucta-6 elipahennais
itzens siliä »xikerMlsesi puhcsi jaasioisi / emn hän
täsäusiasionymmärtäpä/ maanel Mllänsiitäe-
pailjs/ ena chkä emnga halwapt jg yxikertaiftxi

se näty cum täsä kirjoitettu.»» / mitenglnonse
cam c sen cortecmman JumalanMaiestetln /moi-
maUlsuven jarteoonsamV käsiala/ vikens ja tee».
Sma tämä onse Ramattu/ >oca caickl ymmärtä-
wälseria tanamalteke lyhn>apl/,aonatnvasiauS
yxikercaisille awvt / mjncum Lhr-siuö san»
Match, ii; 25. Eenrähoenpttäsinun omana/a-
-tuxes täsä jättämän / lapttäman tämän Ra»
matun caiaem corkelmbana ja cMllmbana ta» .
warana. Ajattele myös siMtä sinä olet läjä myn»
nyt sen kamaran / jonga hinda ja callmtta ek
yxtkän lymmen coscan raida täyocllisest armata/
ettäs iöydäisit sen rottsen taivon / jonga Juma-
la nyn yxikertaisesi tlmoitta/caickeylpeyttä sär»
kexcns ja maahan lyödäxens. Täsä sinä löy-
dät Capalusmaattet taseimen/josaChnsiusma-
ca/sinne Engelimyäs neumo paimenet. Luc. z :

ii. Capalus maattet omat sangenhaimat ja huo-
not/maankamara Christus/joca nysä maca/o»
callis. . .

Nljnpitä sinun tietämän/että tämäKirja on
Kafkykiria/joca opetta mitä ihmisen tekemän j»
lälkämän pttä/ »a cuinga senkaltainen kästy oa
pidetty eli ricottu: Nyncinn Vsi Tesiamcnci on
Armokirja / jaopetta custa ihminen saa se» jolla
käsky täyretän. Murca nyncnm Bdes Testament
dis annetan armon opin seas monda Muitta op-
pia jakäskyä / liha eli manha ihmisiähtliitzemä»/
ettei hengi täsä eiämäs tule rkänäns läydcutsexj/»
eli täsä malimas coscan sichcnjvudn / ertäarm»
caicti taidaM mallita : nyn ön myDManhaS
Tcstamendiö käskyin seas muulamita inpauxa»
Arnesta/ ivrliäpyhät IjärjaProphetatkäskM
alla uscvs Christuxcn päälle auruaxi tulit/ nyn-
cnm meklN.Cultengrn nyncuin VdcsTestainendiS
on oikiapääcappatenmoltta Armo jarauha/jyn-
nin andcx: saaimsey caurta Chrisiuxeö : ny»,
on myös oik«apääcappale Wanhas Tesiamea-
diö tiettämäxi tehdä ia osoua chnviä/ja maatta
hymä. Sencaltalsia p-tä sinunWanhas Testa-
mendisktz.män )a iöytämän.

Ia että me ensisi rupem MosexenKirjoisi / 0-
petta hän cnsimälsc6Klr>asans/cumgacalcki cap-
paler omat luodulla s)»sta hämllä pii suurm ivy

A kirjo»



Esipuhe
kirjoitta)custa syndi jacuolema owat tullet/nyn- L
cuin Perkele» pahusest ja Adamin längemtsesi/ h
Gen.j«4. Mutta ennencuin hän puhu kästylst / t
opetta hän cohta custa apu jällenstule / ajaman t
pois syndiä jaclloleinaka/nimiktäin ei käskyistä e- n
llttötsiä/sinwuoxi ettei kästyjä wielä ollul.W»uan c
watnton siemenesi Christuxest/ joca Adamille ja «
Abrahamille lumattu oli. Gm.z: ij.c.lu .z. Et- h
tä nyn »sco piti cohta Ramattnin alusta./ ja i
fijtte aina caickein töiden / käskyin jaansioitten
ylitze/kytetijxt tuleman. Näin sijS onensimätnen l
Mosexen Kirja/enimmitten uscostja epäuscost/ l
ja mitä hedelmätä usco ja epäusco candamat/ 1
ja on seutähdenkyllä EvangelinmKirjaxi luet- l
tapa. 1

Toises Kirjas / cosca mailma 01l nyn wim- j
Mattu jasowarstu / ettei lähes mikäncnä tietty/ j
mikäsyndl oli/eli custa cuolema tullut oli / nyn >
tuo JumalaMosexen Lain cansia. Jaottahänel- 1
lenS erinomaisinCansan / jongacautta hän tah- !
doi jällens«valista mailman /jaLain cautta ilmo- !
ttca synnin. Sen. Cansan sito hän catckinaisella >
Lailla/ ja eroitta eastista «muistaCansoista / käste
heidän tehdä Majan/jaasetta Jumalanpalme-
luxen/Ruhtinat jaWtrcamiehec/ja toimitta heil-
le saligen hymäst sekä ruumllltsia mailman edes/
että hengellisiä Jumalanedes.

ColmanmsKirjas asetetan erinomaisesiPa-
pin«vlrca/iakeins «a »ikeuktens cansia/ joiden jäl-
ken Papit hettäiis hallttzeman ja Cansa opetta-
man piri. Äyuä nähdä»/ cuinga Papin mirca
ainoasianssynnin tähden onfäätty jaasetettu/ il-
moittaman Cansalle syno«ä / jaJumalatalepyt-
tämän. Äyn että Papin m«rca ei Muuta tee/
«m» pitä cansiakaymrst synnin ja.siinneisiincans-
fa. Jonga syyn tähden ei myös Papeille maata
etkä mandereca / «i myös jomcutamailmallista
hallimsta annettu / maan si oli ainoasiansheidän
»ma wircans / että heidänpiti ottaman «vaarin
Cansan synnistä.

Neljännes/ cosca Laki annettu/Papit ja Pää-
miehetasetetut/Maja ia 'Jumalan palmelus saä-
tyt/ jacaickicuin JumalanCansan tule/ olit mal-
mit : aljctan harjoituxec/ jacoetellan mitä mene-
stystäsencalcaisilla asetuxella olis / ja cuinga si
sopis. Semähdenkirjoitecan myös sijnäKirjas
»yn paljoCansan comacormaisudest/ja mitzauxist/
jotcasijtä seuraisit. Scliterän
Lait/ jalisätän:Silläsialnanyn capahm / että

Lgit owatpian annetut/muttacosta »ykäruweran
harjoitteleman/ tule cohta nyn monoaesiectä/ et-
tei se tahdo nyn hymän to,men tulla cumiaktmaa-
ti. Nynettä tämä Kirjaon erinomainen esicu-
wa/ clsinga caickt owat peräti turhac ia tyhjät/
cpsta Lain cautta luulla» ihmiset hymaxi teyta-
wan/ja etteiLaki mitan muutacuin synnin ja «vi-
han matcan faatta / nyncum P. Pamali sano/Rom. 4:15.

Wydennes/ cosca Cansa tottelemattomudens
tähden rangmstin / ja Jumala armons ja
hywäncecons cansia (cosca hän heille ne cax« Cu-
»inganwaloacunda andoi) joldisestakin suosittelihänenLakians ilolla ja rackauoella/nyn Moses kertoi jällensLam / jacaickt mitä ta-
pahtunut oli/ (pachi sitä cum Pappmteen tule )
janäin wasiudestselittä caiken sen cuin mailmalli-seen ja hengelliseen hallitus «vircaan ruie. Ia nyn
caikis cum totinen >a täydellinenLam opercaja/te-
ke wircans täydellisesi/ ettei hän ainoasians anna
Lakia/mutta on myös tykönä / cosca sen jälken ru-
meta» tekemän/ja cusa jotakinpuuttu/selittä hän
ja vjenda sen jällens. Mutta tämä silitys täsäwysenues Kirjas / et opeta / muuta cuin uscon
Humalan / ja ra kaijden meidän lähimmätsem ty»
gö: sillä sitä carck. In nalanLait «vaatimat. Sen-
tähden kreldä Noseö silltyxelläns cacken sen/ jocauscon Jumalanpäälle turmele elihucutta / jasen
hän teke uo. Lucun asti. Mutta mitärackauden e»
stä/ kieloa hänkirjan loppunasti. ,

Sytte on tasa olla unen maari / ensist / ctts
Moses sinrayden nyn kyndiäst sitoCansan caicki-
natsillaLailla/ettei ihmisellä olis tilamaitta itzel-
lens jotacutatijötä/ ellckaomalumalanpalwe-
lufl ajatella. Sillä et hän ainoasiansopeta pel-
kämän/uscoman jaracastaman Jumalaca/ mut-
ta anda myös nyn momnatsit tamat ulconaisiftJumalanpalmeluxest/uyrein/iupausien /paasto-

> tn ja curitusten cansia /etc. ettei yjlkän ta« lvttze it-
zechänellens «valita jotacuta mm«a. Syhen hän

- myös opetta istuttaman/rakendaman/naiman/
- sociman/ lapsia / perhettä japalckamäke hallltze-
- man/ostaman ja myymän/iainaman jamaxamä/
- japian sanottu: caickt mitä ulcona ia sisärä teke-

: m'.nen olis/ jasen hän teke nyn ahkerasi/ että muu-
i tamat nystä Lajista liiullan tyhinäxi ja curhaxi.
i Mutta«NMgätähden hän sentteke ? 'entähden:
t Jumala oli omistanut hänelleus sen Cansan/ että
! st olis hä,«en omans/ja hän heidänJy«naläs.Sen-
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Manhasi Zcsiamendisi.
tähden tcchdoi häll heitä nyn hallita./ että mitä he
t«t / pltioieman hänencdesänswahwajaoikia.
Sillä costa )otatin «ehdan/ jostaei Jumalansa-
na jakästyä ole/st ei nmäntelpa häneedesäns/ja
on caicki turha. Sillä hän lieldä myös sijnä
ja 12. lugus wydennes Kirjas mttän lisämäsi hä-
nen latyns. Ia «2 lugus tieldä hän lctcmöst/mi-
ts heUie oitlaxinätyls.David myös walitta Psal»
tans/ ja caickl Prophctat/että Canst, teit sencai-
talsia hywm töitä/ iotca he itze heillene olitwalm-
net/ja ei ollet tästnyt lumalalda: sillä ei hän tah»
doeltäwo, kärsiä/ että necum hanen omans o-
lvat/ jotakintetlsitiotn ei hän ole töstenyt / olis ft
nyn hywäcuin itänäns ft tNldais. Sillä cuullai-
sus joca Jumalan stmas rlppu/on caickeinhywä-
»n töiden caumstus jahywyys.

Että sijs ihmiset täsä elämäs ei taida olla pa-
itziulconaista Jumalanpaiweiusta ia säätyä/on
luntala andanut heille sencaltalstt momna.set
säädyt/la sitonutheidän hänen kästylliäns / että
jos he tahdottlumalata ulconnlstua muodolla
palwella/. piti hndän yhdo lla näistä hänoä pal-
welcman/ jaei ajatteleman itze heillens jotakino-
ma/ nyn he olisit wahwat ja suruttomat/että hei-
däntyöns telpats Jumalalle/ costa he nijn «vael-
latsilcuulialsudesja Jumalan tösiyis. Ia nyn
hnllä on jocapaicasklelty seuramast oma järki-
äns jawapat ehtons / costa hejotaftn hywä «ke-
wat jahywin elä tahtomat/ ja cuttengm heille on
yldäkyllä sanottu jamäärätty / paicka/ sia/ aica/
persona/ työ/ sääty/ etteiheidän sijtä mttän pitä-
ilyt «valittaman /clkä tarwitcu wierasten lumal-
den palweiusia seuraman.

Sitälckln on ottaminen «vaari/ että lait owat
colmllalstt : muutamat heistä puhumat ainoa-
st.msajalllstasiolst/ nyncuin Keisarmlakl / eli
muu mailmallinen laki. Nämät lait omat lu-
malalda annetut emmmitten pahain tähden/ pi-
tämän nytä cuntuxcs./ ettei he tekis pahemmin.
Sentäbden owat sencaltaistt lait Kieldölait e-
nänumn cuin Hpetuslait/ nyncuin st on costa
MestsFästi emännän eroitta erokirjalla/ Deut.
24: i. Slncaltainen on myös tylvausuhrin la-
tlcmändätä«vastan/ Num.s:i<. etc. Ne eaicki
owat mallmalllsct lait.

Muutamat opettawat ulconaisesi Jumalan
palweluxest/nyncuin ennen sanottu on.

Nämäl molemmat wo:«a uston ja rackauden
lati/ nyn että cMlia muilla laeilla puä oleman

hcltän ojennuxens j«imlttans «isiesi jarHcksiutM
jasillä ehdoin pidettön cm / ette, ne tillläfisöle
«stoa ja racknutta n ostan. Mutta cusa ne ufcs
jarackautta wasiä oi.fit/siiltee, ne ensingän telpa.

Syta se tule/ cuin me iuem / ettei David tap-
panut murha)ata loab,/ioca cnttengtn ol» eah.
dest cuoiemanansal«nut.».Sam.j:27.
Ia c.i4:ii. lupms hän Thecoan«aimolle/ettei
hänen poicans pitänyt cuoleman/ waickahän wel«
jens tappanun»li.Ahsolomi ei hän myös tappa-
nut. IaDavid ,tze söipyhistä Pappem le,wistä/
i. Sam. 2i: o. Thamar luullCunmgan kyllä an-
tawan hänellens An monin hänen «velipuolensa-
w,osl/ 2. <3 am.iz : »z. Näistä jamuista stncaitai-
sisia «oista fyllä nähdän/ cuingaCuningal / Pa-
pit jaPäälmehet usiast owat rohtiast lakia wa»
sian tehnet/cusa usco jarackaus onwaatmut.Ny»
eitä usco «a rackaus. caicki lait ojendawgt ja hal-
litzewat. Että sijs caicki laki »vaati usco jaracka-
utta/ nijn ei yxikän lati enämbi kelpa / eli ole
luettapa lnixi / costa st on usco jarackautta wa-
stan.

Sentähden exywätludalaistt wielä tänäpän
sangen suuresi/että he nyn cowinja angarast pi-
tämät muutamat Mosexenlatt /jaennen hyljä»
wät rackauden ja rauhan / cnin he meidän ccms-sam syöwät jajuowal/ elijotatin muuta stncal-
taista tekewät / eitä catzo oikein lain toinda / o»
sijs tämä yminärrys tarpellinen/eiwaiwollllu-
dalailllle/ mutta caitllle jotca lain allaeläwASilla nyn sano myös Chrisius/Match. 12: 4.' M
lepopäiwä ftadan ricko jaauttahärkä/ joet» on
caiwoon pudonnut/joca cuittngin ei muuta^ole
cuili ajallinen ja »vähä wahingo. iLuinga paljo
enämmin saadan wapast ricko cffickinalset lait/
costa hengenwaara sitä waati/)0s ei, muutoin u-
sto jarackautta Nyncuin Chti-
stus sanoi Datvldln ttlmeU pyhist leiwist syöde»
säns/Marc. 2:2;.'

Mutta tulnga se tule / että Moses nijn secastl»,
raisinpane lain/ja stcoitta toisen toistens/mixethän pane paremin mallmalllsiae» inäns ja hengll
lisiä taascrinäns/usco jarackautta erinans kertoi
että «ocu suuttu nytä lukemasi jacuulemast?Wa-
staus: Moses kirjoitta senMe cuin hallltuxes ja
täsä elämäs tapahtu/joisia häneKlnoislls selkiäsi
opeteran :Sllla st tapahtu nyn että nyt sitä nyt
tätä tehtämän pltä. In ei exltän ihminen taida
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Esipuhe
toscätt Nytt laitta elämätättskjos se muutoin on x
Jumalinen) ettähän yhtenä päiwänä eläis ai- si
mastans hengellisen Lain jäikc»/ jatoisnamatt- t
mallisen Men: Mutta Jumala sowttta nyn
MckiLait kästenäns/ nyncuintähdecTaiwas ja c
«uckaiser kedolla secaisin ftisowat/ ja ei heille näy c
»lewanyhtän järjestyst/ että ihimsen pitä oleman j
Mnamalmin sekä yhten että toisen / ja tekemän «i
sitä enfist cuin ensistkäsijn pääty. Nyn omat
myösMosexenLait secottetut. » l

Mutta sentähden hännyn useinkertoi / janyn s
mahmast sitä yhtä waati/että sitä paljo felkmm- i
min hänen wircanS oikialuondo tuttaisin. Sillä r
ft jvca petäLain alaistaCansahallitzeman/ hänen cpitä lackamathokeman jamaaliman/nyncuin A- x
sia ajetan: Sillä ei yxikä»Lain työ tehdärackau- i
hella ja hymallä tahdolla/ maan sepitä oleman c
«aickimaadittu japacotettu. Että Moses on Lain s
«pettäjä/nynhänen pitä nyii maaliman/ jasillä i
maacimisellaosottaman / cningaLain työt omat >
«vaadituttyöt/jotca'wääsi)ttäwätihmisen/ sijhe- j
«asti että hän sen cautta rupe tunseman tautins >
jaylönmieltsybins JumalanLakia mastan/ ja-sijt- >
te etzimänarmo/jvca sitä seura. .

>
Colmannenkerran on tämä oikiasyy/ mingä- ?

tähden Moses ontullut Lain cansia / nimittäin/
.tiettämäxi tekemän ja ilmoittaman ihmisille hei- >
hän syndtns ja caiken ihmisen uscalluxen oman
«äkeens/ häpiän saattaman. Sytä cutzu hänen
P. Pamalt Gal. 2: ip.synninwircamiehexi/ja hä-
nen mtrcans cuoleman miraxi/ 2.Co'r.z:6. ja
Rom. j: 20. cap. 7:7. sano hän:ettei Lain cautta
muuta tule cuin synnin lunds. JaRom. z: 20. Ei
kengän tiile hurscaxi Lain töiden cautta Jumalan
edes: silläMoses eiLain cauttamitän muuta mak-
ean saata/ maanosotta mitä tehtämän jajätcttä-
män pltä. Mutta mäke ja moima sencaltatsta
tehdä ja jättä/ ei hän anna/ maanjättä mettä
syndyn. Mutta cosca menyn jäämme syndyn/
tunge cohta cuolcma meidän päällem / nyncuin
«osto ja rangaistus synnin tähden. Sytä cutzu
P. Pamali synmn/cuoleman odaxi/ t. Cor. 15:;6.
sillä cuolemalla on synnin tähden caicki oikeus
meitä mastan. Mutta jolleiLaki olis/nyn eimyös
olis yhtäkän syndiä. Rom. 4: le.ScntähdenMo-ses tämän caikenmatcan saatta / cosca hän Lain
cautta herattä jailmoitta synnin / ja nyn cuole-
ma motmallisesiseura syndiä. Että selkiäsi ym-
märretä»/ mmgäkähdenP. Päwali cutzu Mose-

xen mirän/syvnln ja cuoleman wlraxi:Cor. z:6.silläet han Lain caukta mitan muuta matcan saa-
ta meidän päallem/cum synninja cuoleman.

Mutta cuitengin o» sencaltainen synnin j«
cuoleman mircahymä ia suuresi rarpelllnen: silläcusa et JumalanLaki ole /. sijnä on thintsen »arki
ja toim, mjnsokla-/ ettei hän taida tuta synoia.
Silla el ihminen sitä tiedä että epausco ja epäilys
Jumal.isi /on synsi/ jaet hän tiedä että Juma-lan päälle pttä uscotcaman jaluotettaman/ ivaanpysy sokeusesaits sururomna japaatununa/ ja ei
lkänäns ymmärrä että se on synoi. Ia tekc mäliS
mnutamtta hywiä töttä/ jap-tä ulconatsclla muo-
dolla cunmalltst elämäkerta/ luullen ttzens autu.i-
xl/ja caickl asians hymin roimittanens. Nljncuin
me näemme pacanois ja ulcocullatuts / cosca he
caicketn-parhain elämät. Ei hän myös tiedä li-
han paha himoa ja waino tviholltsia mastan/syit-
nixt. Waan etta hän ymmärtäjä näkecalcki ih-
miset oleman sen cnriset/pitä hän sen luonnollisnajahymänä cappalena/ luullensijoä kyllä oleman/että ihminen amoa stans ulconaisisia toista itzens
marjele. Sentähseu pysy hän snrutotnna/ japt-
tä sairaudensmäkemytenä/ syndtns hurscautena/
pahans hymänä/ eikä sitä edemmä joudu.

Catzos/ tätä sokeuta jaylpeyttä potsajamä/on
Mosexen mirca tarpelllnen. Matta et se taida
poisajettu/ muutoin / ellet se ennen tule tlmet ja
tutuxi. jocatapahm Lain cautta/ joca opetta ih-
misen pelkämän lumalata/ luottaman ja usco-man hanen päällens/ jaracasiaman handa/ et
myös pitämän paha halua eli waino jongun ih-misen tygö. Cosca ihminen näitä cuule ja oikein
ymmärrä /nijn hän hämmästy / silläet hän tosialöysä hanesäns iohdutust eli uscoa/ eikä pelcoeli
rackaurta Jumalantygö/ eikä myös jocacurarac-

. kautta lähimäisens tygö / maan peräti epäuscon/
i epäillyren/ylöncatzcil ja mamon/etc. Juuialata
' mastan. Läihimmälstans mastan myös wainon ja

t pahan tahdon. Mutca cosca hän namät nä, n löy-
ita / nijn on cuolema cohta silmäin edes/joca tahto
. sencaltaisetsyndifetduomtta jacadotta.
> Tästä sijs syndi cuyutan cuoleman odaxi: sillä

> synnin caurta hän meitä tappa. Nynherätetän
-ja ilmoiteta» synstLain cautta/jolla ihmistenyl»

i peys jacoreus maahan lyödän/ että hän mpe ma->
- riscmänja epäileman / eikä muuta mitän tehdä
- taida/ cuin huuta Prophetan canffa : minä olen
- JumalgjhgHyljätty/Esa. 4 SU4.Mmillä lkänäns
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Wanhast TestMelM.
«utuäxi tule/ett. Catzö/ tämä oikeutta myöden/
cutzutan helmcttyn wiedä. Sitä ymmärtä P. Pa-
malinrjllä lyhykäisillä sano-lla/l.Cor. 15:56. cuo-
leman ota on syndi/ muttaLaki on synnm moima.
Nyncuiu hän tahdois sanoa / että cuolema meitä
pistä ia tappa/ sen syndt matcan siiatta/ jocamet-

sälöytän/ ja on wicapää kuolemaan. Mutta ec-
tä ihminen löytä hänesäns synnin / joca cuole-
waan wicapääxi tckc/senLakl matcan saatta/joca
ilmoitta ja tiettäwäri reke synnin/ josta en me.en-
«en mitän ttennel/ja olim sentähden suruttomat.

Catzos/ culnga«voimallisesiMoses seikealtai-
sia hänen wircans teke jatoimttra/cttä hän saa-
tais ihmisen oman tocmen ja järjen peräti hä-
piään/ci hanamoastans scncaltarstaLakia anua/
jocapuhu luonnollisista jaoikeista synneistä/ nijn-
cuinne kymmenen käskysana/ maan hänteke myös
sen synmxi/joca ei luonnostane syndi ole/ tungein
japainain heitä suurella siiliin läjällä. Sillä c-
päusco ja pahat htmoc omat luonostans syndt ja
cuoleman.anstoliset. Mutta ettei hapo-nda leipä
pidä Pääsiälsnä snötämän / eikä saastaistaeläin-
dä syötämän/eikä iho haamoitettaman/ jamui-
ta sencaltaisita / jotcaLeivin Pappeus luke syn-
nixi / se ei ole syndi nkä-paha iuonnostans.
Waan on sentähden syndi/että se ci» Lain cautta
kielty / jom Lakia kyllä hymin kairan olla paitzt.
Mutta ne kymmenen käskyä ei ole nyn/ silla se on
siindl/maicka eine mieläkirjoitetut cekä tutut ol-
let. Nimenin pacanoitten epäusco on syndi / ehkä
ei he sitä tiedä eikä lue synnixi.

Nijn me sijs näem ettei sencaltaiset ja nijn
moninaiset Mosexen Lait ole ainoastans scntähde
anetuk/että kengän tarmitzishänelles makitzeman
jotakinhymä tehdä ja hymin elä: wa.'i paljo enäm-
miu sentähde/ ettäsynit lisätäisin ja cootaisin mai
waman omatundo/ että se paatunut ihmistä sokeus
oppis tundeman itzens/ja ymmärtämän heickou-
dens/stjhen cuin hymäon / janijn maaditaistnja
ahdistettaisi» etzimän jotakin muuta mi» Lakia/
taicka hänen oma moimans/nimittäin / Juma-
lan armo / joca on Chrisiuxcs lumattu. Sillä
«aicki Jumalan Laki on hymä ja oikta / maicka
hän käskis meitä oljen corren ottaman maasta.
Nijn el se taida olla hurscas eli hymä sydän/jo-
ca scncaltaista hymäLakia ci pidä / eliylonmteli-
ftst pitä. Mutta ei moi ihmisen luondo itzestäns
muutoin sitä pitä/ cuin maadittu / sentähden pi-
tä ihmisen stjtä hylpäfia Jumalan Laista kunde-

man,a Mäst ymmärtämän pahudens /ja elzi-män Jumalanarmo ja Christuxen apua.
Scntähden/ cosca Ehristus mle/ lackaerino-

maiscst Levin Laki /joca sijnnixi teke senjoca eiluonnostans syndi ole/nyncumsanottu on. Lac-kamat myös ne kymmenen käskyä/ei nyn/ ettet
nytä ensingän pidäpldettämän eli täytettämän/
maan Mosexen Mirca sijnälacka/ nyn ettei se e,
nämbi kymmenen käskyn cauttasaata syndiä moi-
mMsexi/ ja ettei syndi enä ole cuoleman ota.Sillä Christuxen cautta on syndi andexi annet-
tu/ Jumala lepytetty / ,a sydän vupe racasta-man Lakia/nyn ettei Mosexen mirca mitän mei-tä enämbi sillentaida laitta taicka nuhdella/nyn-
min se teki emrenminChrisius tuliarmoinens.Tämän opettaP.Pamali i.Cör.z:i4. cusi»han sano : että se kirckaus lacka Mosexen casmostsen krrckauden tähden / joca on lEsuxen Chri-stuxen casmos. Seon/ Mosexen mirca/joca mei-tä syndistxi,a hapiaan siiatta meidän pahudem
ja tyhjyden tunnon paistella/ei tee meille mitä»enambr paha/ eikä motemalla peljätä eli cauhe-sta sille» nyn min ennen: sillä meillä on nytChri-stuxen casivon kirckaus/se on/armon mirca/ mn-ga cautta me tunnem Christuxen/ja saamn,e hä-nenmanhurscaudens / elämän ja mahmistuxea/jolla me täytämme Lain / cuoleman ja helmeti»mottam. Nyncuin ne colme Apostolita näit Ta-borm muorella Mosexen,a Eiran/ ja ei miten-gan heitä hämmästynet eli peljästynet/ sen suloi-sen Chrrsiuxen casivon kirckauden tähden/Match
17: i. MunaExod,4l,s. luetan/cuingaIsra-elin lapset ci tainnet kärsiä sitäk-rckautta jäpat-stetta/,oca olr Mosexen casmos/maan hänen pj.
Tt pttaman peitten edesanSrsilläetChristusollutherlle ilmeisesi läsnä.Sillä colmilaiset omatLainopetuslapset:En-
simaiset omat jotca cuulemat Lain ja ylöncaoo-
mat sen / pitämät paha elämäkerta ilman vel-mota /naidentygö ei tule Laki ensingän/ joidenesimmat olit ne mastcan palmeliat cormes / n»,
den tähden Moses taulut rickilasketti / jaeltua,
nutLakia heidän tygons. Exod.z!:Toiset omat/jotta rupemat täyttämän kaki»omalla mormallans ilman Jumalanarmota.Neymmarretan nyden cautta/ xotca et tainnet cakoMosexen casivoi»/ cosca han toisen kerran taulutto;, Naiden tygö tule Laki/mutta eihekärsi sitä
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ensingän/ ftntähdcit tekemät he pc.ttcn sen päälle/
ja pitämät ulcocullaista elämärä ulconaisest Lacn
töillä/ jonga cuitengin Laki caikentcke synnixi/cosca peite polSotetuxi tule: sillä Lakiosidtta / et-
tei meidän«voiman pachi Chrisiuxen armoa «ni-
tän ole.

Colmannet owat/ jokea selkiäst näkemät Mo-sexen ilman peittet. Näinat ymmärtämät Lam
mielen/ cuinga hänmahdotoinda asiataano ia
«vaari. Synä on siis synnillä hänen täysi moi-
»nans/sijnä on cuolcma «voimallinen / sijnä on
Goljathin keihäs hirmuisesi suuri / että sen tur-
ran kyllä cuusi sata sicli paina/ nynettä caickein
Israelm lasienräyry. paeta/pachi yhtä Davidit
Chnstust me/dän HENram / «oca meitä caiklsta
näistä lunasta ja pelasta. Sillä jos ei Chr i stu-
pen kirckaus lults sccaan/ cusa sencaltaincn Mo-scxen kirckaus on/ nyn ei taidais ypikän tätä La-
in kisldäivätä paistetta/se on/synnin ja cuoleman
pelcoa kärsiä. .Nämät luopuvat caikisia töistäns
ia uscalluxestans nyden päälle/ja ei Laista muu-
ta ope / cliin tundemaa syndins ta halajaman
Chnstuxen jä-ken / joca myös se oikia Mosexcn
wirca on / jaLa:n oma luondo.

Sen onmyös Moses itzc tehnyt ticttämäxi/
Nimittäin/ että hänen wircans jaopetuxenö piti
oleman Chnstuxen astr/ja sijtte lackaman / josta
hän sano/ Deut. >8:15. HERra sinun lumalas
herättä sinulle sinun welj-stäs Prophecan nyn-
cuin minun / handä sinun pitä cuuleman/ ccc.
Tämä on totisesi se caickein paras/ rallin jaoikiä
tuumi coco Mösexes/ jota myös Apostolit nijn
wahymst edespannet owat/ mahmisiaxens Evan-
geliiunita / ja Lakra alas lasiercns / ja Prophe-
rac «nyös owat sijtä sangen paljo ottanet. Sillä
cosca Jumalaroisen Prophecan täsä lupa/ jota
hctdän cuuleman pitä/seura että hän caiketijo-
takin toista opettatva oli cuin Moses opetti / ja
anda Moses lisin hänelle hänen moiivans/ja a-
stu pois hänen edestans/ cttä händä nyt multai-
sin. Nijn ei taida olla/ että se Propheta opeta-
is Lakia: sillä Moses on kyllä sen jo täydellisesi
toimittanut/ nyn ettei Lain tähden karmita jöta-
cuta toisia Prophetat herättämän. Sentähden
«n se tottsest sanottu armon opista ja Christu-
xcsta.

Sen syyn tähden cutzu myös P. Pamali Mo-
sexen Lain Wanhaxi Tcstamendixi/z.Cor.z: 14.
ja Christus myös / cosca hän Vden Tesiameo-

dm asetti. Match. 26:»8. Ia on sentähden y,ci Te-
stamenti/että Jumala sijnä lupa ja anoi auoa
Israelin Cansalle Lanaan maan/jos he muuto-
in pidälsit mitä hän käffynyt oli. Hän andot
«nyos heille sen / nyncuin hän luivannut oli/ ja
«vahmistettin lammasten ja muristen cuoleman >a
meren cautta. Mutta ettei tämä Testanienki
ollut perustettu Jumalan armon päälle / maan
ihmisten töiden päälle / täydyt sen manhcta ja
tyhjaxi tulla/ja maa joca lumattu oli / piti jäl-
lens poisotettaman/etrei työt momet Lakia täyt-
tä. Mutka toinen Testamente oli tulema siaanjällenö/joca el meidän tölde«n päälle ollut peru-
stettu / maan lumamn sanan ja tecoin päälle/
ettei se pitänyt «vanheneman / maan Kysymä»
mahmana ijancaickisen aican. Senmhdcn on
myös se hänen cuoicmans ja mercns caulra mah-
«vistertu / joca yanmickinen on / jayancalckmen
maa lumattu jaannettu. Nämät oicon sanottu
MoftpcnßamatUlsraja Mirasta.

Mutta mahta jocukysyä: nutä ihminen Pro-
phetaista ja muista kirjoista Ramarus pitämän
pltä?cäsä «vastata»:että eine mirän muuta tah-
do cli tee / «vaan caickl harjoittamat Mosixcn
mirca / opeccaden Cansalle Jumalan käskyjä ja
Lakia. Ia ahkeroitzemat heitäns sijtä / etrerCan-
sa määräin Prophccain ja saarnamiesten caut-
ta Lain oikiasta harjvituxesta omin rörhins ja e-
päjumallstn ylös löytämisins mictellälö / mutta
paremmin mahmana pysyisit Lain oikias aiacu-
xes ja rmmes/ joca on/ että ihminen sijtä tunde
heickoudens jasijtte etzr apua Chnstuxelda. Sen-
tähden ne myös usein selkkämnun selittämät mi-
tä Moses Chnstuxest sanonut on / ja eteen pane.
ivat esicumat/joista ihminen näke / cutcaneomat
joilla Lainvtkia ymmärrys on eli ei / ja anitä
cummangin heidän palckans taicka rangaisiu-
xcns on ollut. Nyn ettei Prophetat mitän muu-
ta ole cuin Mosexen ja hänen mircans todista-
jat/että heLain cautta caickt ihMiset Chrisiuxen
tygö saattaisit/ joistanemyös caiken taltons/ ja
mitä hekirjoittamat jaopettamat/saanet omat.

Wijmcijseldä / josjocu tahto täsä etzra hen-
gellisiä ymmärrystä / ja Levm Lain ja
den hengelliseen selityxeen metä / olcon hänelle
tämä liMainen ojennus. Ensin / ettei hän y-
limmäisen Papin cansia muuta ynnnärrä cum
ainoastans Chrisiuxen / cum Ebrerein Epistola
sen selkiäsi opetta. Sitälikin on myös Christus

He/

Esipuhe



WanhasiTesiamtnvifi.
ttze/Vhri jaAlcari/ sentähden/nijncuin levin y-
jlmmäinen Pappi uhrlllr.ns ne synnit porsotti/
jotca cc luonnosians synnit ollet. Nyn on myös
meidän ylimmäinen Pappiin / Christus oman
ruumins ia wcrens uhrin cautta poisottanut sen
oikian synnin / joca luonnosians on syndi. Ia
onwihdoln mennyt esiripun laprtze Jumalan ty-
gö / että hän meille ijancaickisen soivinnon ia le-
pytyrcn saattanut oliS. Sytte oivat ylimmäisen
Papin pojat/joille jocapäiwä uhrin cansia tcke-
misi oli/ eaickein Chrisilttyiden ihmisten esicuwa/
jotca myös lycns uhraivat Jumalalle/m Pyhän
Hengen jarackauden cautta / syndiä ja wanha»

ihmisen jätöxitäculuttalvat japolttaivttt/socaoit
sencaltainen uhri/joca Jumalalle hywäst hasa/se on/ saatta hänen eddsäns hywän ja puhtan p-
man tunnon. Näin P. Pawali nämät selittä/
Rom. josahän opetta meitä uhraman mei-
dänruumiin Jumalalle pyhäxi/ eläwäxi ja otol-
lisen uhrixi. Jonga me teemme / cuin sanottu
on / alinomaisella Evangeliumin harjoituxeka/

saarnaten ja uscoin. Täsa olcon tällä erällä
lyhiMsexineuwoxi / cuinga Christusta ja

Evangeliumita pitäWanhasTesta-
mendis etzitkämän.

Erinomaisten Christillisen Opin Cappalden
Register/Prophetain ja Apostolitten Kirjoituxis /

dän elämä, sja loppuos/ cuin ne owat pitänet ja seurannet.- elictclyloncatzonet
ja Nckonet. YnnäCaupungcin/ Virtain/muorten/ ia muiden paickain/ joi-

sa 1 otatinerinomaista on tapahtunut.

On tietäminen cuja jongun Lugun peras Coma on/nijnne n^yt»
täwclt Capitlumin/mutta calck» muut iugut/ iotca scurawat/ jayxi puNcli on/näyttä.

wät senEapitlumin versi)iä.Costa toinen Capitlum sijtäKirjasi aljctan/ silloinpannan Lc.
mutta cusa tämä mercki * seura / näyttä sen että usiambi »«sy/

«li coeo Capitlum pitä luettaman.
A.

A/ Ia O Minä olen/Alcu ja loppu/sano HER-ra/cnstmälnen jamtzineuien/ Esa. 41/4.6- 44/
H. .6c 48/Apoc. 1/8. in 18.6 c 21/ 6.6 c 21/ iz.
Aaron ha nen weljens Mosexen cansta / lähetetän

Egyptyn/Pharao Luningan tygö/Exod. 4/14.
15.16.

Aaron wihitän poikinens ylimmäisexi Papixi/
Exod. 28/1.6c 29/l. 6c 40/12. Levit. 6/8.6 c 8/1.
Num.j/l.

Aaron mala cullaiftn Wastcan / jotaherucoilit/
! Erod.z2/1.2.* Ps. 106/iy.Act.7/40. Ia nuh-

della» Mosexeloa/ Exod. 52/ 21.
Aaronin enstmämen uhri ltzc edesta»s/jaCansan/

Lev. 9/1.
Aaroani poM/Nadab jaAbihu/poldecantulelda/
t Lev. 10/ n Num. 26/6».
Aaron ja Mirlam napisemat Mosesta mastan/ ja

rangaistun HEöiralda / Num. 12/ ,c>.
Aaronin sauma miherjöuzejacanda Mandeleita/

lolla han Papilliseen wircaans wahwistetan/Nmn.i7/1.8. Ebr.y/4.
Aaron mene amoastans kerran ajastajas caickein

Pyhimban/E/eod.zo/io. Lev. 16/2.Ebr. 9/7.Aaron jaMoses er taida heidän epäuscons rahde»
luwattun maahan tullä/Num.2o/24. s- 27/24.
Deur. zi/ 50, 51.

Aaronin emändä/Exod. 6/ 2Z.
Aaronin pojat/Nmn.;/ 2.1. Par. 7/ z. '

Aaronin perindö on HERra / Nmn. 18/20.Deut.
10/y.Le 18/!. Josu.,z/i4. zz. Ezech. 44/28.

Aaronin ylistys/ Syr. 45/7.8.* -

Aaron cuoleHorinwuorclla/ 12Z. ajastajan wan-
Hana/Nuin. 20/28. Lc 2Z/ZB.Deut. 10/6. S- ze/

5».
Aaronin poica Eleazar tule ylimmätsexi Papixt

hänen jälkens/Num. 20/26.
Marimm eli Nebon wuorella / näke Moses Ca-«

naan maan/ jacuole/ Num. 27/12. öezz/ 44»
Dem. Z2/ 49.

Abba,



Abba/Zsä/Marc:i4/z6.R0m.8/l;. Gal. 4/ 6.
Ab dias Cumngas Ahabin Hoffmestari/jumalincn

mies/saiaiS sata 'Prophccat Icsabelin murhal-
da/i.Reg. 18/4. iz.AbeoNego / Prophetan Danielin cumpani/heike-
tän tuliseen pätzijn/ Dan.z/ 21. Cutzuttin myös
Asanaxi/Dan. 1/7.

AbdonIsraelinDuomari/bänellä oli 4o.pcica/ja
zo. pojanpocca/ Juo. 12/ iz.l4.

Abel/ Asamiii poica/Mnalinen/Mga uhrikelpa-
is HERraue/Gcn. 4/ 2. 4.

Abel taperanweheldäns Cainilda/ Sen. 4/8.
I.IOH. z/12.

Abelin werr hunta maasta/ Gcn. 4/ 10. Matth.rz/zz. Luc. ii/zi.Hcb. 12/24.
Abelin usco/Heb. 11/4.
Abel ctiAbela /y.riLaupungi'Nephrhalin sugusa

pljritetänloabtlda/ja tvimelliscn waimonneu-
wolla wapahdelan/ 2. Sam. 20/16. Lyödän
Bcnhadaoilda/I. Reg. 15/20.2. Par.i6/4.Nyn
myös ThiglathPillejseriidä / Assyrian Cunin-
gaida/2. Reg. 15/29.

-Abia Eamuelm.poica / Israelin Duomari/ 1.
Sam. 8/1. 2.

Abia lerobeaminpoica sairasta/ja cnole nuorna/
1. Reg. 14/1.18.

Abia/ylimmäinen Pappein ftas/i. Par. 24/ 10.
Luc. 1/5.

Abtam/Rehabeamin poica/ ludanCuningas/ 1.
Rcg. i4/zi.ö<is/1. 2.Par.iz/z. 4. Hänen jät-
kens tuli Assa hänen poicans Cunmgaxr/ 1.
Reg. 15/ 8. Matth. 1/8.

Ablarhar Pappi/pakene Sänstn käsistä/ i.Sam.
22/ 20. Tuli Davidin tygö Regilaan päälis-
waatten caicha/ i.Sam. 2z/6.Hän pitc sijttc A-
donian cansia/cosca hän itzens Davibita «vastan
asetti/1. Reg. 1/ 7. Iapandm pois Pappeuoc-
stans/1. Reg. 2/ 26. HERran sanan jäiken/ 1.

Sam. 2/zi.
Abidan Gideonin poica/Benjaminin sugun Pää-

mies/Num. i/ii.
Abigail/jumalattoman Nabalin emändä/toimel-

lmcn wauno tuli Davidira wastan ja asetti hä-
nen wihans/ i.Sam.2s/iß.tule Davidin cmän-
näxr Nabalincuoleman jälken/i.Sam.2s/ 40.
wiecm pois sangina7lmalechitereildä/i.S.ZO/5

Abigml/Davidin sisar/Nahantytär raiscatanle-
thralva/ja synnyttä Amasan/2, Sam.l7/25. 2.
Par. 2/17.

AbihailCstherin Isä/ Escher. 1/15.
Abchu/ Aaroninpoica/ poldettmrulelba /Lev. 1 /

Num. 26/ 61.
Abilcne/ yxr maacunda/Luc. z/1.
Abimael/ lakeraninpoica/ Gen. ro/18.
Abimelcch/Cuningas Geraris/ otta Abrahamin

emännän/Saran rygons / ia anda taas Abra-
hamille/ia nuhtele händä/Gen.2o/2.9. Teke A-
brahamrn cansia 2Z.ZI.Hän m'h-
tcle myös Jsaachl/ että hän sanoi Rebccrai st.
sarerens/ Gen. 26/9,10. ja teke Isaachm ouisa
lyton/ Gcn. 26/29.

AbiMelechGideonin poica/Jud. 8/zi.oncapinan>
nostaia/ia tappa 70- wetjiäns/luö.y/z.S.chc'
mltertt luopuivat häl.esiä / ja M wasmo tappa
hänenkrweliä/luv. 9/5?. 2.Sam. 11/21.

Ablnaoabin huoues Gibeasou Jumalan Arcki/
Sll. 7/1. gongaDavid sietoa noutt/2.Eam.6/

Abiram/iahäncn)ouckons/nosiawarcaplnanMo
sesia wasian/ja maa nyelehänen/ Num.l6/26
27.Deut.11/6. Pf. 106/17.Syr. 45/22.

Abisag Sunenust / macaCumngas Davidin s-
wus/tämmittämäs yandä/ sijttecuin hän wan-
hari tuli/1.Reg. 1/z. Aooma auo hända emäi
näxens/i.Reg. 2/17.

Abisal Aerulan poica/ajvlAbneriäraca/r.Sam»
2/18. Tahdoi Simein Geran pojan rappa/ 2.
Sam. 16/ 9. d!c 19/ 21.Ajvl >vebatBichrin pui-
ca taca/2. Sam.2O/6.Luetan DavidmSangaL
ritten secan/ 2. Sam.rz/ 18.

AbiudZorobabetin poica/ Matth.i/ iz. CutzutaN
myös Hauamari/ i.,Par. z/19.

AbnerSaulin Sodanpäämies teke Isboscrhin I-
sraelrn Cuningapl / 2. Sain 2/8. lyotin
pacoon/ja pistä Asahelin cuotiaxi/2.5am.2/i7.
2z. MacaisR-zpat Saulin jalcawarmoa/ 2.
Sam.z/ 7.Siro ltzensDavidin cansia/ Tapet-
tin Ipabilda/ jongacuolemmaDavid itki/ -«

Sam. z/27.^
Abra/ludlthanpyca/ludith.B/Z2. KlO/2. teht

ludrthalda wapapi/ ludith. 16/ 28.
Abram/ Tharahn poica otra Sarain emänäxcm

ruleLhatdean Vrnst/ja asu Haranis/ Gcn.n
29. Mene Jumalankäjkyn jälfenHaranlstLa
naan maalle/Gen.l2/4. Act.7/z.
ajan rähden/ivaclda Egypryn / za Sarai olet
tinPharaonHuonesen/Gen. 12/io. ;.

AbrS mene suurella rystaliaCanaan maalie,ällcs
jaeroitta ttzens Lvchlsi/ystäwäitjest/Gen.iz/i.

Abrap

Register.



hänellekymmenepä/Gen. 14/54. Ebr.7/1. saa Z
lupaurcn pviasta/ jatuic vavncauttawanhur-
sccx/Gen. 5/4. Si iB /10. e

AbrannaeannelanHagar emanaxi Saralda/ ja

synnyttä pojan/ Gi n. 16/4.
... is

Abram cuhuran HERratda Abrahamlpr/ saalu- ?

pauxen >a ymbärmsleickaujen lyron / jaymba--
rtnslcicta itzens/ Jsmaelmjacarektpalwelians e

Abraham otta yfläwalisestwasrancolme Engelitä Z
tzv zeraxenb/ )<l l ufolle Sobonmerem edesta/MN»

Abraham onmuucalainenGeraris / jasano Sa»
ran stsarexens/ Gen. 20/I.*

Abrahamille syndy poica Jsaac/Gen. 21/2. .
Abraham aja palctawaimonnos pork mens/Gen.

21/14 jatahto Jumalankäskyn jälken uhrata '
porrans Jsaachm/Gen. 22/ 9.

Abrahamm emändä/ Sara /cuole/ja haudatan/ !
Gen. 24/1.19.

Abraham otta toisenemanan/ Keturan/jasijtta !
hänen cansans lapsia/ Gen. 25/1.2.

Ahraham cuole 175-ajastaicawanhana/ Gen.2;/
7.8. »ay.>stetän/Syr.44/20. l

Abraham cntzuran paijonCansan Jsäxi/Ja caic- '
kein uscowa sten Jsäxr/ Geo. 17/;. Esa.;1/25
Maltb. 5Z9.iuc.19/ 9.J0H.8/Z9Rom-4/ii. 5718.
8:9/7. Gal. z/ 8.

"

Abraham uscoi Jumala/jase luettrnhänelle tvan-
' hurscaudept/ Gcn.ls/6. Nehcm.y/7. ludith.8/
,2. Eyr.4q/20. i.Macc.2/;2.Rom.4/17. Gal. z/
H.lac. 2/ 24Ebr.11/8.

Abrahamrstja hänen stemcnestäns/Jos. 24/ Z. Ne-
hem.a/7- Esa. 41/8. S.- ;i/2.Ezech. 55/24. Matth.
8/11. A: t. 7/ 2.1 6.Ebr. 11/17.

Abrahamin lapset jasiemen owat ne jotcaChnstu-
xcn päälle ufcvwat / jaAbrahamm lörtä teke-
tvät/ Marth. z/9. )oh.B/zz. Rom. 4/9. öc 9/ 7.Gal. :/8.K 4/ 22.*

Absalom T ar idm poica/ 2.Sam. 5/5. tappa wel-
jens An mcnin / japakene ämns Isa» Thala-
minrygö/ GesnrmCunmgav/2. Sam.ls/29.57.
tutzutll tacapcrm Thecoan toimelllselda walmol--
da/jvr-ga I ab laherrtDavtdm lygo: mutta ei
hän saanucisomaaan Jsäns caswvja nähdä/2.Sam. 14/4.^At saicmpyi tä Isans waldacunta/2. Eam.i;/6.
* ««aca Isans cmäliitteneanha/ 2.Sam. 16/2,.

nljncuinNacha» Prophetalda
oir/2. Sam. 12/1 1.

Absalomnppu tammes / japistetän läpttzeJoa»
budacoimella kerhauä/ t. Sam. 18/14.'

Adsalomr irkt David/2.Sam. 18/55.mmraJoab
whdutra milngastrohkrast/ 2.Sam. 19/5.Abzan/etzt Eözatt.

Achab jaAedcchcas/ wäärätProphetat/poldetan/
Jer. 29/22.

Achab jumalatoi»Cuningas Jsraelis/hakche/25
ajastarca/ 1. Reg. 16/ 29. zo.

Achab nuhdella»ClialdaProphetalda/I.Reg»?
18. woitta Syr alaiset/ t.Reg.29/ 20.29. a tekß
lyron B.nyaoaom SyrianLunmgan cantza/ h,
Reg. 20/ 54. teke julmast Jlabochrn cansta/ L
Reg. 21/2.

Achab onMichalleProphetalle wihainen/ettähäy
hänelle pahaennusta/ i.Reg.22/8. 2. Par.lB/7.

Achabammuta» cuoltaxi/ja colrat lackrwathane»
wercns/i:Reg. 22/58.

Achabm;o. poica 2.Reg. 50/7. li. Elia».
Prophecan fanan jalken/i.Reg.22/2i.2.Reg.y:B>

Achntanlmitekan/Act.>B/52.27.öc 19Z21.R0m.15/
26-1.C0r.16/55. 2.Cor.i/i» ö- 9/2. Lc ii/io.
Thess.l/7.8.

Achaicus / 1. Cor. 56/17.
Acha»kiwltetäu sijtswarcaudesi / cuinhän stjtä

warastl/joca haascaudexiannettuoli/Los. 7/25,
5. Par. 2/7. Achorin laxos/Los. 7/ 14.

AchiorAmmomterem Päämies/Judlch.;/;» An-
ncttm Juvalaistenkäsijn/että han Jumalanrh-
mellisiä röttä tunnusti/ ludith. 7/7. buetan J«
sraelinsecaan hanenfalken tulewmstcos cansta/
jahän andoi itzes ymbärmSleicara/Judit.

Achis Gathin Cunmgaö/anoa DavidilleAielagi»
Caupungtn/r. Sam. 27/ 6.David käyrrä ltzrns
nyncuiNMkletötn/ japakene hanen tykoöns/ z»
Sam. 25/ 15.

Ahilophel/ CuningasDavidin ylimmäinen New
wonandaja/ jaystawa / pttä capina»»ostaja»
Absalom:» cavsaZ2.Sam.ls/12. andapayaneu-
wo/ jonga HERraryyjäxi reke / 2. Sam.l7/1.
hirtä itzensZ2.Sam.l7/2z.

. Achorin laxo cutzutan nyn / ertä Achorfijnä kiwi»
tectlN/los. 6;/i0.H05.2/i5.

i Achsa/Caleb,n tytär/ annctan Athmeltlleemänä-
sr/Jos. 15/16. Jud. 1/ li.

Ada Lamechm mianoä/G« n. 4/ ,9.
. Adaö/Jdumeri/ pqccne Äavtöm casivon ebestä/

P t.Reg,

Register.



.'Register.
~Reg. ii/15.17. herätetänHErraldaCuni,»gas
Salomoni wastan/ Ibid. 14. -

Adam luodan/Ge». 1/27. Japannan Paradisijn/
tieldänsyömäst wyftude puusta/Gen.2/i5.16.17.

Adam lange sijneyn / ja aMan »los Paradisist/
Gen. 5/6.25. Hos. 6/7.

Adamin lapset/Cain/Abel/ Seth/Gen. 4/1.25.
Cuole 930. ajastaica«vanhana/ Gen.s/5.

Adamin wiheljäisydest/johongahsn ihmisen sucu-
mnnan saattanut on/puhutan/Syr. 41/i.Rom.
5/19.1. Cor. 15/21.1.Tim. 2/14.

Adama / Cunlngaltnen Caupungi/ Sodoman ja
Gomorran cantzahäwitetty/ Gen. 17/ 8.

Aoar/ caxicolstakymenes Cuu/ Esth. 3/7. sc 9/17.Adonia pyytä IsänsDavidln waldacunda/i.Reg.
1/ 5. Costa hän ano Abiftgi emänäxens / nyn
hän Salomonin käftyst tapetan/l.Reg.2/i,.2f.;4

Adonlßestksaadan fangixi/ja peucalot sormist ja
tvarpaist haneldäpoishacatan/ nijncuin hän 70.Clwingalle tehnyt oli/ lud. 1/6.7.

Adoram/Cuningas DavidinRentmestari/ kiwi-
t«tän/l. Reg. 12/18.2.Par. iQ/18.

AdraMelech tappaweljens SarEzerin canft/ I-säns Sanhelibin/2.Reg. 19/37.Eft.37/38.
AdraMelech Sepharwaimin epäjumala/ 2.Reg.

»7. j».
Ägabus ennusta tulewlasesta rallista ajasta/Act.i 1/

28. Ennusta myösettä Pawali pittlerusalemtS ,
fangittaman /jamthoklisten käsijn annettaman/
Act. 21/ ii.

AgagAmalechiterein Cuningasfangita» Cunin-
gasSaulilda/ i.Sam.i;/s.JaSamuel Pro,
phecalda cappaleixt hacatan/!.Sam.i;/zz.Nyn-
«uin ennustettu oli /Rnm. 14/20.

Agar/Saran pyca synnyttä Jsmaelin/Gen.l6/4.
15. ajetanpois/ Gen. 21/9.

Agariterik ajetan ulos maaldansRubenitcreikdä/
1. Par. 6/iy.

Agarixi cntzuttinSinain muori/ ja merkttze Lain
kjttoa/ Gal. 4/ 25.

Agrippa mule Pamalin asian/Act. 26/1.
Ahala/ jahänen husradens/ Ezech. 2Z/5.
Ahaliab Ahlsamachin potca/ teki taitamasi Taber-

nacltn työtä/Exod. 51/ 6. s-55/ Z4.
Ahaliba iahänen huoxudens/ Ezech. 25/5.
Achas Jothaminpoica jumalakoiuCuningas Ju-

das/hallitze >6.
merckca anoman/Esa.7/10. Matth. i/y.Lutzu-
tan Eliezerixi/Luc- j/29.Anda poicans käydä tu-

Len läpitze/2.Rtg.i«/z. 2.W-.28/2?.Cnvle/ ja
hänen postans Jehisiia tule Cunmgaxi hänen
siaans/2. Reg. 1 s/20.2.Par. 28/27.AhasiaAchabin poica/Jsraelin Cnumgas/2.Reg.

' 22.52. Tule fairaxi/ >a kysy BaalSebubtldaE.
kronin epäjumalasta«eumoa. Cuole cosca hän
kolmasti oliElia» Prophekantygo sana» lähet-tänyt/2 Reg. 1/2.9.17.Ahasia Joramtnpotca/JudanCuningas/2. Reg,
8/25.Pakene JehuaMegtddon/jacuole/2.Reg.
9/27. Ia jättä postans Cuningas Joaxen jäl-
kens/ 2.Reg.ii/2. 12.Lc 14.1.Par. z/11.2.Par.
22.11. 6-2Z/8. 11..

Ahasiverus/ PersianEuningas/anda malmista ja-
lon pidon/ Esther. i/z.LttaEsthcrm emänäxenS
Esther. 2/ 9.17,

Ahia/Ahitobm poica/Propheta Siloö/i.Reg. 11/
29.Repi hamens cahdexitmstakymenexi cappa-
leixt/1. Reg. it/50. Ennusta paha Jeroboamm
emändätä mastan/rReg. 14/6.ic>. Hänen ennn-
stuxestanspuhutan/ 2. Par. 9/ 29.

Ahieser/Daniterein Päämies/ Num. 1/1,.
Ahicyammapahta leremiaxen cuolemasta / Jer.

26/24.
. Ahimaas Zadochin poica/2 Sam.ls/ 27. Ilmoit-

ta Davidille Jonathanin cautta Ahitopheltn
' nemvon/ 2. Sam. 17/17. Ja ilmoittaDavidille
M woiton Absolomia wastau/2. Sam. 18/19.

Ahimelech Pappi/ anda Davidille catzelmus lei-
mät jaGoliathin mtecan/1.Sam. 21/ 4. Tape-
ta» Doegista 85. Papincansta/Cuningas Sau-
lin kästyn jälken/i.Sam. 22/18. CutzutanmyöS
Ahiaxi/1. Sam. 14/z. S.

AhinoamDavidinemändä/ 1.5am.25/45. fans
gitanAmalechstereildä/1. Sam.50/ 5.

Ahio jaVsa/Abinadabin pojat/aioit maunuaJn-
malan arkin edellä/2. Sam 6/5.

AhiraEnanin poica/PäämiesNephtalin surucum
nasa/Num.l/15.

Ahneus.Kieldän/ ettei pidä lähimmaisen huonet-
ta pyyttämän/Exod.2o/i7.Deut. 5/21. Ei moit-
to eikä corcoraha/iev. 25/56. Ei odotusta otetta-

- man/Deut.2s/2o<Psal.i)/ 5. Ei rstkautta haa-
. littaman/ Syr. Etcoocraman

rysta maanpäällä/eikä sureman ajallisesi elaru-
> xest/Matth.6/i9.Luc. 12/15. i.Cor.ö/io.Eph. 5/
> 5.5. Col. 5/ 5. Tit. 17/ ii. Heb. ,5/ 5. Ei ahnetten
> cansta pidäwaellettaman/ Prov. 1/ 19. Ahneus

> cukistqhnontn/Proy. 15/ 6. Le 16/27,Kn turha/
Ettl.



Register.'
Ecck. 2/ tt.2Z.5-4/». VnkytymätSin /5/ 9-5-
S/ Hänen tyttärens :Eamia lännä /canna län-
«e/Prov. 50/15. Wo; ahneira/ Esa. 5/8. Habac.
5/9. n.Ayneuttawalitemn/ Esä.s6/11. Jer.6/
15. 5- 8/10. Amos 8/4. 5> M-ch. 6/io.n. 12. Ay-
veus e; p»daEuni»gottmo.en»an/Deut.i7/i7.Et
Duomaretlla/ Exoo> 18/21. EckaPrspoum 5a Ju-
«valan sanan pauvcl;o;..a/ I.T-M.5/ 5. T;r. 1/ 7.
ii. Ahneus on »uuri carckc»payuteen/ 1. Tim. 6/
y. -o. Ahnetten yallituse; ole ;lman waytngom/
Esa. j2/7.

Ahne; owatollet -Laban/ Gen. zi/ 1.2. Bileam/
Num. 22/7.8.2. Pet. 2/15. Epist. II. A-
chan/ Josu.7/1. Samuelin poM/ 1. Sam. 8/ z,
Saul/15/19. Nabal. 25/11.Achab/ 1.Reg.2l/ 2.

Gehasi/ 2.Reg. 5/20. Nuor; »mes/ Marc.lo/20.
iuc. 18/ 25. Judas/ Matty. 26/15. Joh. 12/6. A>

»an;as;a Saphira/Act. 5/2.Simon Welyo
19/ iv. Felix/ 24/26.

AmCaupungi polsecan/caickenCansan cansia cuiu
siinä on/jayeidänCunmg .ö hirlerän/Jos.B/19.*

Ma.Että waaralliftt ajar wgmeisinä pmwma;ä-
hcsi»)wät/1. T;m. 4/1.2. Trm. 5/ 1.2. Pet. 5/ 5.

A>an t;la p;ta caiklö pihettämän/ prov. i9/2.Eccl.
z/i.5-8/s>Syr.2o/i5.5.'52/i6. Roin. 12/11.

Armon amsta p»tä ermvmattam waart pibettä-
män/ Psal. 95/ 8.2. Cor. 6/1. Heb. 5. 5- 4.

Amsta: ca. Pyhä wuoflon secheines ajastmca/ Lev.
. 25/ 6. Wapawuosi et; Rauhan wuosi on wyoeö-

kymmenes ajastacca/ Lev. 25/10. Joca se-
itzemendenäa astaicana/se vu/ wapawuotena/
pltl caickl andexi annetraman/Deur. 15/2.

LTT. Aiastarca/ olc Baby!oman Fangens/ 2. Par.
56/21. Jer. 25/11. 5 c 29/10. Dan. 9/2.

CD. Ajastaaa ol:Egyptin orj>uus/Äen.is/is.Act.
7/6.Eti/ CDä-Täi. Exoo. 12/40.iXZ.Aiastaica/ ia mamma/; 80. ajastazca ihmi-
nen elä/ Psal. 90/10. -/yr. 18/ 8.

Amstomudella uhgacan cowacorwalsia /Deut. 28/
46. Adam jaEva tundewat heidäns alastomapi/
Gen. 2/25. Alastonna pttäwaatetetraman/ Esm
58/7. Ezcch. iB/7.Tob. 1/20. Matth. 25/56. EtzlLaupius.

Alammaisten jayhteisen Cansan wirca / jamttä heEsiwallaliens / jaEsim.ehillens welcapäät owat/
Exod. io/28.5c 22Z28.Num.16. i/i6.Prov.
20/2.Lc 24/'?. 5: 25/6. scEecl. 8/2. 5c 10/16,
Jer. 29/7.Baruchc 1/11. Matth.l7/27.5c 22/16.
»t.Lc 26/52.Luc, 20/22,Roni. 15/17,1.Thes. 5/IZ.

i. Tim. 2/1.2. Tit. z/ !.». Pet. »/»5. Hebr. »z/ 17.
Eplst.JudcrZ.v.

Mimus ricko »valans/ jongahänJudalleteki/i»
tuli ylimmäisen PapmwircaancawaluxeUa/ 1»
Macc. 7/5. y. 2. Macc. 14/5. 15. Lyonn Jumglal»
da anllisllä cuvlemalta/ 1. Macc>9/jj/;6.

AlexanoerBi. EunmgasGrcecan maalla/j«aMo«
narchmns m;m.n osaa»/ stjttecum häa C. Dariii-
xm wottiamtt o;; / ja hane» cuoleman pttt/1»
Macc. i/ 7. Dan. 7/6. 5- 8/8.5-11 / 4.

AlexanderAntiochuxen poica/ teke lykon Jonathq»
nm/Juoaö Maccabeuxcn»velien canpa/i.Macci
10/1.Got» Demetr»uxea cansia / . Mtic.lo/49,

Anot Cleopatrat Ptolomeuxen tytärtä/ i. ZRacc,
,

10/ 54. aM» pös PtoloomeuxeMa / jacäutaA-
rabtas pocckl hacacan/ 1. Macc. 11/17,

Alexander »vaskiseppä lanze pors Cyrtstillisest u-
sc»s;a/».T.m. r/2o.Ja tekePawalille pahopaha/
1. T;m. 4/14.

Alexandrinerern Schoulu/Act. 6/9.
Aimnja armehalsilS mauvacsta ja tarwitzepia coh-

tan/Erod. 22/25. 6c 25/li. Lev. l9/10.- 25/22. 5c
25/59. Deut.ls/7. 1. Reg.l7/ iv.Neh.Z/io. rf.
4>/2. 5c 82/4. 6 c 112/ 9. prov. 5/9.5- 11/18.5-14.
21.5-19/17.5-21/15,21. 5 c 22/9.5-28/27.6;-51/20.

Esa.sB/7.Ezcch.i6/49. öciB/7.Dan. 4/24. Tob.
1/5.^4/7.17. 5c 12/9.5-14/11.Syr.4/l.?-.5-7/56>
5c 12/1.2.5. 5c 14/1. * 5: 29/12.5-55/4.M MI). 6/
5.5-10/42. 5 c 19/21.5- 25/55.42. Luc. 5/1» 5c 6/55.
5c 11/41.5- 12/52.55. 6-14/ .5.5-16/9.21.5-19/8.5:
21/i.Act.2/ 42.5-6/2.5-9/59. 5-0/2.5- 11/29.
5c 20/55.R0M. 12/8.5-15/26. i.Cor.i6/i. ». Cor.
8/4.15.5- 9/1. Eph.4/28.Heb. 15/16.lacob.!/5.
i.10h.5/17.

Alnuista/cuin ulcocullaisudes anneta» / Match.6/
2. Cninga ne rangaista»/ jvtca e; warwaisille mi-
tananna/Dem. 15/4." Hiob. 20 / 10.6-51/22,
Prov. 21/15. Ezcch. l6/50.51. Matth. 25/41.

Aipheus/Jacob Apostolin Jsä/Mattio/z.Marc.
5/iB.!uc.6/i6.Att. 1/15.

Aitar;.PolttouhrinAltar; caluinenö/Exod. 27/I.^
58/ 1.5 c 40/ 10. Num. 7. *

Attarin rakensi Dayid Araumn Latoon/ 2. Sam.
24/25.

Altarir jotcaricotut olit/rakesi Elias/i. Reg. 18/52.
Altart tehttnsencaltaisexi cum Damafrus oli/ 2.

Reg. 16/ ,5.
Salomonin wasti Marisi/ 2. Par. 1/ 5. 5-4/2.
HERran Man pinstttan/2. Par. 15/8.

K t AlcaM



Register.
Altann rakcndalvat lesua,'a Zerubabel/ Est. z/-.
Altarinrakendam»sest ia mittamlsest/Ezcch.4j/iz.
PolttouhrinAltart wastudesi raketan/1. Aiacc. 4/

Samu Alkarist/ Exod.zo/l. 10.Se Z7/25. 40/26.
VscowalstenAltanonChrkstus/ Esa. 56/7. Hebr.

iz/10.
Altar palweljoilla oli muinen Altarist heidän ela-
«uxens/paljo mämmin nyden pitä saaman elatu-

xens/jorca Evangeliumita palwclewat/ i.Lor.
9/iZ. -4.

Ämalech/ Esaun pojanpoicasyndy / Gen.zö/ 2.16.
Soti Israelimastan/ Exod. 17/8. Num.l4/45
Judic. 6/ z.Tapetan/ lud.?'^

Amalech tule peräti hawitetypi/i.Sam.rs/z.z.niju-
cuin HERra ennen puhunut oli/ Eröd. 17/ 14.
Num. 24/20. Deut. 25/19.

Amalechttcrit/sotcaZiklagi» poldit/lyödänDawi-
dtlda/1. Sam.zo/ 17.

Amana/ Damascun wrrta/ 2. Reg. ;/12.
AmasaAbigailin poica / Davidm Sisaren poica/

1.Par. 2/17. Tule Absolomin Sodanpäämiehe-
xi/ 2. Sam. 17/ 25. Tule sijttc taasCuningasDa-
»idin Sodanpäämiehexi/ 2.Sam.iy/iz. Tape-
ran loabilda/2. Sam. 20/10. Tila stjhcnon/ 2.
Sam. 19/iz.

Amazialoarenpoica/luke Cansa/ 2. Par. 25/5.
ii)S lOooo.Edomeriä/2.Reg.i4/7. Costa nylle
jottahanenIsans tapoit / 2.Reg.i4/5. Stetan
fangixija tapetan/ 2. Reg. 14/ iz.lahänen poi-
eans Azaria tule Cuningaxi hanens siaans/ 2.

Reg. 1;/1.Han cutzutan myös Lemxi / Luc. z/29.
Amazia BechElin Pappi/ canda ProphetanAmo-

ren päälle/Amos 7/10.
Aminadabßamsin poi:a/Matth.i/4.Hänen jälkes

tule hänen poicans Nahcson/ Num. 1/7.Le 10/4.
Ammt Lothin poica / jongahänen nuorembt tyttä-

rens hänelle synnytti/ Gen -9/58.
Amonitereille eipitänyt Israelin lasten wahingo-

ta tekemän /Deut.?./ 19. Eikä tuleman kymme-
nenesken polwes HERran Huonesen/Deut.2z/z.
Nehem. iz: 1. He lyövän Israelinlapsilda leph-
tan/ Dnomartn arcana / ludic. ii/z2. Ja sijtte
Sanlilda/i. Sam. 11/11. Nrjn myösloabilda/
2.Sam..P/ 12.Se lv/ 1.Le 12/26.

Anionita mastan propheteratan/Ps.zz/8. ler.4y/
' 1. Ezech. 21/20. Se 25/2. Amos. i/iz. Zeph. 2/8.
Amon Manassen poica ludanCuningas / 2. Reg.

zi/ ;8. Tapetan/u/2Z.Hänen Mens tule hänen

poicans losia Cuningaxi / 2.31eg.1»/,.
Amnon/Cumngas Davidin po»ca/ maca sisarensThamann/2.Sam.i3/i4. jastmähoen weljcl.

dänsAbsolonulda tapetan/ 2.Sa»n.i3/28>Amorrerit tleldäwät Iscaeiin lasten mennemästmaans läpitze/Num. 2,/ 23.1U3.11/ iy. 20.
Amos Propheia/ oli ennen carjanpalmen / jahat»metzäficumta/Amos7/i4. Hänen tllastans/ ja

milläaftllahän ennusti/ lue/ Amosi/i. Amos
tulepolsaietuxi/Amos.7/li.

Amphora/etzi mitta.
Amram Cahatin poica/ Mosexen jaAaronin Isä/Exod. 16/ 20.
Amraphel/ Sinearin Cuningas / Gen. 14/1.
Amri/iumalatoin Cuningas/hallitze Israeli caxl.toistatymmendä ajastaica/ 1.Reg. 16/16.17/ izCuole/ibid. 2i/28.
Amrit mastan ennustestan/ Mich.6/16.
Ananias/ Saphiran hänencmändäns can«)a/myy

peldons pecoxella/ja cuole äkillisesi/ Att. 5/;. 10.
Ananias/Opetuslapsi Damastus / lähetettinPa-walln tygö / nikaman hänelle hänen nätöns läl«

lens /Act. 9/iQ. 18.
Anauias/ ylimmäinen Pappi / täste Pawalita

wasta suuta lyödä/Act. 23/2.
Anachcma/ Maranatha / 1.Cor. 16/22.
Anathoth/Caupungi Bcnlamininmaalla/ler.i/i.losaleremlass>)nd»)n>)toll/1er.29/27. JaAblatharPappl/i.Reg.2/ 26.
lotcaAnathotis asu,c/ ei tahtonet cuulla Jeremi-asta/Jer.i,/21.
Andexianda lähimmäisellens hänen wäärydens ja

welcans/Syr.i 8/2.3.5." Matth.;/ 23.6:6/12.6-
,8/22.33. luc. 17/3.4.Eph. 4/ jl.Col. 3/13.

Andreas cutzmanChnstuxelda Apostolin wircaan/Matth. 4/i8.19. Marc. 1/16.17.luc. 6/ i4.101>.
I/39/4Q.

Andronicus Antiochuxen linnanifändä tappa Pa-
pin Onian/2. Macc. 4/34/35-Ia tapetä ltze/ib.MAnsio. Ettei meidän työm taida ansaita Imnalanhywiä tecoji»/ Deut. 9/4.5.6. Matth.ls/I.* 6:19/
27.28.29.6 c 20/ »0.11.6: 25/7.8. 9. luc. 13/ 26.
27.6: 17/7.3.9. 'Q. loh. 14/2.6:15/1.2.*Rom.«3/
24/6:4/1. * 6:8/l.2. ?. 6:9/1;. 16.6:11/5.6.7.Gal. 2/17.6:5/ 1.2.'. Ttt.3/4.5.

Antichristuxest ja hänen waldacunnastans / PsliQ/
4."Dan. 7/7. l- 24.6: 8/9.23.6: 9/ 27.6:11/14..
6: Marc. 13/e.10h.;/43.A1tr20/2«). 2.Thls2/,.1.T1M. 4/



Register.'
,;z. Tim. z/2. Pet. 2.« I. loh.2/ 18.22.8- 4/

2. Epist. loh. v. 7. ludm Epcst. v. 10. Apoc. 11/
7.k - 2/8. et 15.

* etl4/9-et l9/20.et 20/2.8.
Antivckiaotta mastan Chrrstuxen Evangeliumin/

Act.ir/i9.*etiz/i.
. . «

Ant-ochusEpipi>,ncs/ Marcuxen potca/ mene E-
gypcrsi,/-.Macc. i. iB.NyöstäTempliN/ ja hä-
mittä lerusasalemin.Laupungin/1.Macc. l/22,

zz. 2. Macc. 5/ 16. Pane hämttöxen cauhisiuren
HERran Altarille/ i.Macc. 1/ 57. Cuole cauhi-

asta taudista/1. Macc. 6/i6.2.Macc. 9.
* Häne-

fiäja hänen tcgoistans ennustettin/Dan. 8/ 9.
etu/25.

. <

AntiochusEupator/Antiochus Epiphanexenpot-

ea/ tule Cunrngapi/ >. Macc. 6/17. Title sotajou-
cvlla Juvaan/1. Macc. 6/zi. Ia malapattolsexi
Israeli mastan/1. Macc. 6/62. Tapetan/i.Mac.
7/4. Lue 2.Macc.-o."

Antipater Jasoninpoica/i. Macc. 12/16.
Antipas/ poc. i/iz.
Apollo/ puhelias jaoppenut miesRamatus / Act.

18/ 24. i.Cor. 1/12. et z/12. et 16/12.
Apollontuö/ SyrianPäämies/ tapetan/i.Macc.

z/10. ii. et 10/69.
Apostolit malitan Spetuslapsist/Luc. 6/rz. Lahete-

kän saarnaman Jumalanmaldacunnast/ Matth.
is/i.Luc.9/i.*He palajawat/ ibid. 17/ Lähcke-
tän saarnaman Evangclmmita coco-rna ilmaan/
Matth.2B/19. Marc. 16/1;.Luc. -4/47. loh.i;/
,6.27. et 20/21. Act. 1/8. et 10/42.

Apostolit jaProphetathallittu, PyhäldaHengel-
dä/ctzi Hengi.

Apostolit pudistit tomun jalgoistans/cusa eiEvau-
geliumt wasianotcttu/Marth.io/i4.Marc. 6/11.
Luc. 9/ 5. Act. >z/15. et 18/ 6.

Suurin Apostoli jaYlimmäinen Pappi on Chri-
stus/Hebr.z/i.Wäänst Apostoietst/ 2.Cor.ii/ iz.Apoc.2/z. et

Apostolttten oppi on Christuxen oppi/Luc. 10/ 16.
i.Cor.i4/z6,2.C0r.2/i4.i7.et 8/20. Gal.,/
ii. i.Thes.2/2.iz.

Aquila teki Pamalitacohtanhymin / Act. 18/z. z.
Rom. 16/ z. 1. Csr. 16/ry.2. Tim. 4/19-

Arabialaiset hämittämät Judan/2.Par. 21/16.17.
WoitetanCuningas Vsialda/2.Par. 26/ 6.

Arabian maan hämityxest ennustetan/ Esa. 21/iz.
Aradin Caupungi/ lud. 1/16.
Arabin Cuningas soti Israeli mastan/ Nmn.2l/1.

Taxetgn/ibid.z,

Aralochintorkeus/josa losuasandoi Iftaelin lap^
set ymbanneleicata/ losu. 5/ z.Aram/joca myösRam cutzuran/Esronin poica/joi
ca Ammadabin si,tti/Ruth. 4/19. 1.Par. 2/10.Matth.r/4.Luc.z/zj.

Archelaus hallitziIsans Herodexenstas/ Match.
2/22.

Archlppus Jumalan sanan Palmelta / Cos. 4/17.
aci?jiiilem. v. 2.

NoenArcktraketä/ Gcn.6/i4.«t 7.* et 8/1. Arkist.puhutan/ Sap. 10/4.et 14/6.Matth. 24/zB.!uc.
17/ 27. Hebr. n/ 7.1.Pet. z/ 20.

Lylon Arckr/cuinga se pttt
Tehdä»Bcthzaleeltlda/Gen.z7/i.SetsoalallanSJordants / cosca Istaelm lapset siltä käymät/
Jos. z/17.Cannctan Gilgalyn/losu. 4/iY.Syt-
teStlohn/ losu. 18/1. Cannetansieldä Leirya
Philisterejä mastan/ 1. Sam.4/z/ 5. Tule Phi-ltsieretn kasiinsa mteöän Asdodyn/jaDagö puto

rtckr/1. Sam. 5/ i.g. 11. Wledän sieldSßethseme-xeenculdahinllä japerseillä/wtcauhripi/i.Sam
6/11.PandinKirjath learimyn / Abinadabin
Huonesen/Gtbeas/ i.Sam. 7/ 1.2. Sytte Miz.paan/ i.Sam. 7/6. et ic>/17. Gilgalyn/ii/ 15.Nobecn/11/6. Gibeonyn/ 1.Par. 22/29. 2.Par,
1/4. Wiedän Abtnadabtn huonesta KbedEdo-

mtn huonesen/2.Sam. 6/1.10. SieldäÄavidin
Caupungyn/surella tlolla/ 2. Sam. 1;/ n.i.Par.
16/25. S-elda Jerusalemin Templyn / stallens/
i. Reg. 8/1.6.2. par. 5/57. Sytte hän canettii?
Prophemlda leremtaldaluolaan/ Nebon muo-.

rella/ 2. Macc/ 2.5.
Arkisaoltrodlstus/Exod.2s/ 21. KtmtfttTaulut/Deut. 10/2.1.Reg. 8/9. 2. Par.;/10. Lakikirja/

Deut.zi/26.Cullatnen ämbärijosaManna 0-
lt/Karonin sauma ja TodtstuxenTaulut/ Hebr.

y/4. Arkin ylöncatze rangaistan BethSemexes/etkä siellä 500700. ihmistä cuole /1. Sam. 6/ 19,
Item/Vsas/ 2.Sam. 6/7.

Anstarchus/ Pamaltn cansiacumpant ja fangi/
Act. IY/2Y. et2v/ 4. et27/2. C01.4/ ry.
ntj kiriicm v. 4

Armo/laupiuttajaystämytta/ löytä ihmisten tij-
könä/tulc lumalalda/Exod. z/ 21. et ii / z. et 12/
16.2.2.Reg. 25/27.28. Nehem. 2/ 5. Psal. 106/46.1er. 40/ 2.Z.4. Dan. 1/ 9. Tob. 1/iz.Armoja laupias monella kamalla Ramakusym-
marrctän/ Ge».6/ B.et -8/z. et 1?/19. ets9/ 21.

V Z CM



VteslM
Exo». 11/,6.Ruth. l/»0. ,.Sam. l/6, et 15/20
Esther. 2/17. n 15/17. Ps. 45/3. et.B4/12. Prov'.
1/9. et 3/22.« 4/ 9.et il/ 2.et i3/ 15.«16/23. et

»2/ ii. etjl/30. Eccl.lo/12. Dan. 1/9. Tob. ,/i3>
Syr>4/2;.et7/21.37.e12i/19.et26/16.iy.et29/
»o.et4Q/2 .2. Macc. 5/2;. luc.i/ 28. et 2/40.
et4/ 22. et 6/ 33. loh. 1/16. 2/ 47» et 24/ 27.

et2;Rom. l/7. l.Cor.l2.*et 19/23. 2. Cor.'/
«2. Gal. 5/ 4.Eph. 4/7.29.1. pet. 2/19. et 4/IQ.
Inc.4/6. Hebr. 13/9.

Armonistuln/ Exod. 2;/17. Rom.3/25.
Ärmottomus/ >aftn rangaistus/Exod. 1/i4.Deut.

23/3. lud. 6/15. i.Sam. 25/,5.38.H10b.!0/!9,
Imos i/ 6. prov.2i/iQ. Matth. 18/
30.34. et 25/42. 1uc.16/ 21.23. lac. 2/13.

Arnon lebuseus/ 1.Par. 22/ iB.lahänen latons/
,'onga CunmgasDavid osti uhrataxens/ 22/25.
Cutzutan Araunarl/ 2. Sa»n. 24/42.

Arnon on Moabln maan ra«a/ Num. 21/13.
Aroerj» rnonin oM/Deut. 3/12.
Ärcia.Arwallajotakm »voitta/tule lumalalda/ja

tapahtu nynculnHERra tahto/ 4,rov. 16/33.Ia
ratcaisertjdan/>B/iB.

Arpa on heitetty/lev. 16/8.Num. 26/55. «33/54.
löfu.7/14.* et 18/IQ. i.Sam. 10/20.21.«,4/42
-»3.,.». ar. 25/ ;. et 26/ 8.Nehem. n/,. Ps. 22/ 19.

l/ 7. Matth. 27/3;.Marc. 1;/ 24. loh. 19/
»23.24. ittt. 1/26.

Arpad/Eft.io/y.
Arphachftd/Medll, Cuningas woitetanNebucad-

Nezanlda/ludith.i/ ~26. Hänen sucuns jai-
läns/Ge». 10/22. *<t li/ IQ."'

Urftces/ Persian jaMedeinCuniugas/ woitta
Demetliuxen/ 1. Macc. 14/3.

2rtaxcrxes/'persian Cuningas /saa walituskirja»
Juvalaisiawastan/ Esr. 4/6.* Kirjoitta «vasta
«xen / jakaste estä Templinratennuxen/ ibtd.v
2>. Saldi Israel,» Cansan rateta Templi/ Esr,
s. läheltä tästyn coco hänen waldacnndaans/
Illdalaisia wastan/ Esther. 3/13.

Muna lebusen / myy Cumngas Davidille la-
tons/ ltaritarateta /2. Sam. 24/ 42. i. Par.
»2/25. Cutzumn Arnanixi/ ibid v. 20.

Arwagi/ Canaan pocca/Gen. ,0/ »7.
Arxa/ epäjumala/ Cumngas Ellan huones/l.Reg.

16/9. .

Afthel / loaviu lveli/ nopsacuin «netzäwlwhi/
Sam. 2/18. Tapetan A bnerildä/ «bld. v. 23.

UftrH/Amasianp«m/ JudanCumngas/ tule

ft>ttMxi/owKm«Ms asti/ ».Steg. r;/ 1.5.
Par. 2b/ > 9.

Hänen Mcns u»le lothan Cunlngaxi / 1.Reg.15/
7.32/ 1. >par. 3/12.2. ar.27/ 1. Cutzutan myös
Vsiaxi/ 2. > ar. 26/ 19.el»bsiafi/Mutth. 1/9.e.
llMatchafl/luc.3/29.

Aft»r»a/ rophetan Hbedinpoica/lähetttänCunin
gas 2'ssan tygö/ händälohduttaman/ ». dar.ls.'"

Asooo/ phillsterein epäjumala/cutzutanmyösßa»
gonixi/i.M»cc.io/83.

As»/ Ma Vl»ea»naja/ puh»/ Num. 22/ »z.
AsiivYdatecau warsoinensChrlstuxen tygö/Matt.

21/ 7. Marc. 12/7. luc. 19/35.»
Asit/io«aKisin Saulin Isän omat olit/i.53.0/l.
Aseilla/ »vanhasi chetlln/ Gen. 43/' 8. Juo. 12/14,
Asinpää maxol 80.hopiapenningitä/ 2.Reg.6/2s.
Asi )a le)on seisoit prophetan cuouen mumm ty»
rönä/i.R.g.i3/18.

Asiatule Rvmaritcen mallan «la/ 1. Macc. 8/8.
Asias ftarnaian Jumalanft»,,/ H«. 19/ 8.
Astion/Caupungl/Ino. l/ 18.
A snath/Josephinemändä/ synnyttä hänelle caxi

pslta/EphraimmjaManassen/ Gcn.4l/50. et
46/27.

Assa/ 5 Siaminpoica/ jumalinenCuningas/ halli-
tzl ludas/ 4». aiastmca/ hawttcä epäjumalat/ k.
Reg. i;/B.li. SnoSyrialal>«ldaapua/i.Reg.
15/. 8. 14.Etzt taudisansLääkäreitä ia ei HER-
ra/Cuo,e/i. Par.i6/n. i.Reg. >5/24. Hänen
Mens rulelosaphar hänenpoicansluSan Cu-
mngaxt/l. >par.z/io.

Asja pane polS ältins / ja cukista hänen Mpleze-
thms/ .Rcg.is/iz.i. ar.l,/i6.

Assapy / Eunmgas Savidm cuulmsa Weisaja/ e.
>j.ar. 6/zy.et'b/5.

Assarhaddon/ tappoi JsänsSanheribin / jatuli
Cimingaxihanen siaans/i.Reg. 19/z/. Esa. Z7/
zB.Esr.4Z

Asser/ Jacobinpotca/Silpast palckapycast / Gen,
zo/12. iz. Hänen siunauxefianS/Gen. 49/10.

Assur/Seml» poica/Noen pojan/ alcoc ssynan
waidacunnan/ Gen. >o/.i. i. !'ar. 1/17.

Assur/oli Jumalanwlhan witza/Esa. 7/18. et 10/5.
A ssynat wastan ennustetan/ Num. 14/14.Esa. 10/

et 14/-;.et 17/Z. etzo/15.zi. et zi/ 8-
Assyrialaiset wottcawat Samaria» / ja wiewät

pois se» asuwaisct/ 1.Reg. 15/19. et 16/ ;.et 7/
Saamat catckl wahwat Caupungit/i.Reg.
l. ly»



ReglM
«htenä ySnä heidän LeieisäS/iZsaoo. i.Reg.l9/
,5. 1. 'par.zi/n.Tob. 1/ n. Syr.4BZl4.Esa.z7/
-6. 1. Mac. 7/ 4U 2. Macc. 8/19. et. 15/ 21.

AlhaliaAmrin tytär/JorammJudanCuningan/
jumalaloinemandä/2. Reg. 8/15. Hän häivittä
I,ki caikenDavidin sugun/i. Reg. 11/1. Hallitze
<ulistajastaicaJudas/i. p ar. 11/11. Tapeta»/
2. Reg. 1 -/ 16. 10.1.Par. iz/ 15.

Achenin Caupungin as»maiset/ Grmclas/ pyysit
jotakinvrca cuulla/Acr. 17/ii.

Athenobius läheteränSimonin tygö/i.Mac.ls/28
Achnrel/otta AchsanCalebin hänenSecäns tyttä-

ren emännaxcns/ losu.15/15. Jud. i/iz. Tule I-
sraelinDuomanxi 40. ajastajaxi/ Jud.z/9.5

Augustus/ToinenRomin Keisari/ laste coco mail-
manweroll»ftxi/iuc.i.i.

Amingo za Cuuluodan/Gen. 1/iS.Seiso alallans
Josu. 10/11.Auringon marjo palaja/i.R.g.io/
1,. Auringocadotta pa-stens/ Matth. 17/ 44.
Marc. lsZzz.Luc.2z/44.

Auringon pitä catoman / Syr. 18/ zo.
Auringolle ja Luulle «hraM tappa Josias/1.

Reg.2z/5.
Autuus jayancaickmen elama ei mleansiost/maan

Jumalan armost/Vscon cautta Christuzcen pääl-
le/Esa. 25/y.Hos iz/ y.Matth.lo/ iz. et 15/ Z4.
Marc. 10/40. J0h.zZ15.16.z6. et 5/14. et 10/29.
Act. 1/11. et 15/ ii. et 16/zi.Rom. 1/ 16. et 10 /4.
Epls i/iz.eti/6. i.Thcs.s/9. i.Thes.2/ iz.i.
TtM. 1/9.Ttt. 1/1.z. etz/4. 5- Hebr. 5/ 9> w.

Aututtten tlost ja mnniast yancaickrses elämäs/
Sap.z/7.et5/i.l6.Efa.is/9.etzo/ 19. zv. et
49/10. et 60/ i9.ser 64/ 4.Jer.zi/ z. 8/ iz. Dan.
,2/z. Match. Z/4Z. et 19/18. etZ5. *Marc.ll/ 15.
tuc-g/zz. et 16/21. et 12/iy.zo. loh. 16/10.21. et
19/ 1. 14.Rom. 8/ zo. 1.Cor.l/9. et 15/41. i.Evr.
11/z. 1. Ttm. 4/ 8.1. Per. 1/4. 8. et5. 4.Hebr.iv/
z4.zs.et ii/iz.Jac.i/ii. Apoc.l/7.11.16. etz/
5.11. 11. et?/ 9.15. Ek 14/ 1. et ii.*et 11. *

Auxihuuda/etzt Rucvile.
Awain. Wysauden awaimet/Luc. 11/51. Davidin

awain/ Esa.ll/11.Apoc. /?. ChristusandaSeuracunnalims / sitoa ja päästä/
Match. 16/19. et 18/18. loh. 10/ iz. Catzo Seu-
racunda/ jolleamatmer annetut omat.

Awioskästy/Gen. 1/17.18. et 1/ 21.21. iz. 24. et
z/ 6.12.17. et 4/ 1. 17.et8/17- et 9/1.19.17. et 11.*

et 14/Z.5 et 18/6.7. et 29/11, Exod. 1/ 1. et 10/17.tev. iz/I.ek 20/ iv. Deui.)/ii, et 7/5 et 22/ 19.

Ec»4/ r. losit.iZ/l!. Jud. z/ 6.et 14/t. ?. ,5. Est'.
9/1. Prov. 18/18. 11. et 19/ »4. Malach. 2/ 14.Syr. 25/2. Tob. 4/ iz. et 6/17.et 22Z14.zo.Marc.
6/18. et 10/1.6.7. z. y.ct 12/20.5Luc. 2/5. et z/19
eti6/iß.etio/z4. loh. 2/1. 2. ROM.7ZI.Z. 1.
Cor.7.*et9/s. Eph.sZlß.zl. i.TIM.zZi.
Tit. iZ 6.Hebr. izZ 4. 1.Pet. z/1.

Amloskästy onmahma side/ Gen. 1/14. Match. 1/
zi. et 19/ 9. Marc. 10/11. Luc. 16/18. i.Cor.7/10.

Awtoökästystkieldä/onPerkelenoppl/i.Ttm.4/i.Z
Amroskästyn alcu jakihlaus. Jsaachiu ja Rebec,

kan/Gen. 14/48. Jacobin jaRahelm/ 19Z iZ.
19. 10.Samsoninja Deltlan/Jud.l4 Zz. Da«
vidinlaAbigailin/!. Sam. 15ZZY. Davidin j»
Saulin tyttären/ 18Z 10.11. 11. Tob,anja Sa-
ran/Tob. 7/ li. 14.

Tästä me opemma/että Awioflasiyn pitä tapahtu-
man Wanhimmitte»suostostja tahdost/ ja ei pk-
da cumbacan «vaadittama».

HengellinenAwioskästy Chnstuxenja hänen Seu-
racundans cansta/Cantic. * Esa. 50/1. H 54/5. S-
-61/4. Jer.zi/i.Ezech. 16/7.8. Hos. 2/9. Matth.
9/15.6 c 21/1.6 c 25Z5. Marc. 1/19.Luc. 5/Z4.JOH-
z/19.1. Cor.li/i. Apoc.l2Zl.lz. 6-19/7.6-11/ 2.9»

ÄitionWanhas Testamendts usein andanut lap>-
/elies nlme/Gen.zo/6.5 Jud, iz/24.i.Sam.i/20,

ÄUillinen sydau lapsians cohran/Esa. 49/15. Ny»,
cuin Rizpa/1. Sam. 11/ 10.Se toinen portto/1>
Reg.z/ 16.

B.
Baal Samarialaistenepäjumala /1. Reg. ?6/zr.
Baalin Corkeuxelle uhraBalak jaBileam/Num.
iz/i.

Baalin Altart ja metzistö/ Gideonilda cukisietan/
Jud.6/25.5

Baalin Papit tapetanElialda/ i.Reg.lß/40» z,
Reg. 10/15.6-iz/5.

Baalin Pappern rapa/1. Reg. 18/26-27.
Baal Berith/Jlid. 9/46.

Baal Prajim/ i.Sam. 5/10.
Baal Pcvr/Num. 25/z. Deut.4/z.
Baal Sebub/ Ekronin epäjumalata/ etzi Cunitt-

gasAhasia taudisans/ i.Reg. 1/z.
Baal Jephonincohdalla stoittamatIsraelin lapset

itzens/Exod. 14/1.
Babel raketan Nimrodilda hänen WaldacundanS

aizusa/ Gen.io/io.
Babylonian tornist / Gen. n/z. Josa kielet se-

coikeran / jasijtäEauxungiBi.elupi cutzutan/
Gm.n/8.9. Baby»



Babylonialaisten epäjumala cutzutan Sococh Be-
noihipi/2.Reg. 17/50.

Baoylomanfangeudcst/ >oca 70. ajastarca oli / en-
nusteta»»/ Lev. 26/51. Deut. 4/26. 28/56.49. i>
Reg. 50/17.Esa.s/15. iy. Jer. 15/19.24.Li 16/y.
Lr 20/4.6. ö- 25/8.9. öe 27/6. Baruch. 6/1.E-
Zech. 7/1. *et 12." 22/4.5.Mich.s/12. ct4/10.Ha-
dac. r/6. Nämät ennustuxet täytetän / 2. Rcg.
24."et25.2lPar.56."Babylonianfang.ueen
pelasturcst ennustetan/Lev.2c/42. Deut.4/2y.
r. Reg. 8/55.2. Par. 6/ 24 57. Esa. 14/1. et 40/1.
et48/ 20, Icr. 12/15. et 16/15. et 24/5. et 25/12. et
29/ ro. etso/s et51/y.ct 52/ 57. «56/27. Ba-
ruch 6/ 2. Tämä ennustus täytetän / Esr. 1/" et
2/* Babelin faugeuden syyt/2.Reg. 17/7.15. rB.
Jer. 11/y."cts2/ 29.^.

Babyiomac »vastan ennustetun/Psal. 157/8. Esa.
15/1. et 14/2.4. et51/2. y. et Jer. 25 /12. et
zo/5 et 4/ 25>Apoc. 14/ 8. et 16/ 19
etiß/i.

Badyloniata ja caicke jumalatoinda meno pitä
wäldettämän/ Esa. 52/11. Jer. 51/45.46. i. Cor.
6/i7.Apoc.iß/5.

Bacchides Demecriuxcn Pääinies/ malapattomen
ja Tyranni/1. Macc. 7/ 8.Tappa Judas Macca-
beuxen Deinetrruxenkästystä/1. Macc. y/18.

Baena jaRcchob/ Päämiehet/tappamat Isbose-
thin heidän Herrnns/ja hirtetän/2. Sam. 4/ 5*

Baefa/ Israelin jmnalatoin Cuningas/sotl Astat
JuoanLuningasta mastan/1. Reg. 15/17.Cuole/
ja hänen porcans Ella Cumngas hänen siasans/
r. Reg. 16/6^Baesan sucu häivttetän peräti/1. Reg. 16/ir. Sensanan jälkencumlehupuhunut oli/i.Reg.l6/1.2.

Bagao/HotoferncxeCamatipalwella/ludit.i2/io
ZLahurim/ 2. Sam. 16/5. JosaLaupnugis Stmei
«silt/Ibld.iy/i6.

Balak iporin poica/MoabitereinCuningas/cu-
tzu Bilcami/Num.22/r.et 25/i.105u.24/ y.lud.
11/ 25. Mich. 6/5. A poc. 2/14.

Bilcampaicarankiroman Israeli/ Num.22/2.
et2Z/1.

B-.leam siunaHErran sanan jälkenIsraeli/ ja ei
kiroile/Niim.'2s/17.

Bneamln Ast puhu/ Num. 22/28.
B.ieamracasia määryden tietä / 2.Pet.2/ 15. A-

poc.2/14.
Bileamin ennustus Christuxen Waldacunnast/
Num. 24/15.

Blleam tapekan/Num.zi/B.Joslz/ »2. z. Ptt.
2/1;.

Barach jaDebora mapahtamat Israelin Cansan?JuS. 4/6."Heibäntljloöwirrenö/lud. 5/
BarachiasSacharlanlstvEsa.7/2. Makcy.2s/55.
Barlehurangatsian,oieucel.a / jocamyösEiy-

mar» iutzutan/Act.ls/11.
Barnabas wyy pcldons / jaluo hinnanApostolit-

cenj.ucain )«urec»/Act.4/57. Johsarra Paman»Apostolittentygö/Acc. y/27. lähetetä» -»»liv-
chraan/Ack. 11/22. Paia>a Jerusalemyn 12/50,
Rijtele Pamalin cantza/15/ 59. Wieceaän u,eo«
custaisuteen Pecaruda / Gal. 2/ 15.

Barrabas / Murhamies/ mallauens päästetä»/
Matth. 27/25. Marc. 15/1;. Luc. 25/ 2;. loh. 18/
40. Act. 5/14.

Barsabas/joca myös JosephJustus/panan Mak-
lhian cantzaApcstoiin maiirta/ Act. 1/25.

Barsillai anda .Lamoille elacuxen/ bbsoiomi pae»
tee/ 2. Sam. 17/ 27. Johdatte» hänoa Jordanin
ast:/ 2. San-., i 9/n. David kaste Barsiilain lap-
stsleyyma teysä/ 1. Rcg.2/7.

Basiilarn lapset / etter he tcennet suculucuans/eroi»
tetnn Pappeuöest/Esr. 2/62. Nehcm. 7/ 64.

Barlilneus sokrakerjäjä saa näkyns/Marc.lo/46»
52.Luc. 18/15.

Bartholomeus Apostoli/Matth. 10/2. Marc. z/iF,
Luc. 6/14.

Baruch Nerienpoica/leremian palmelia/Jer.zr/
12.Kirjo-tti Jeremian sanoillakirjan/ jocapol-
dettin/ler.56/4. Kirjoitti sijtte coisen/)ocaCan-san edes luetti»./ Jer.45/1.Baruch. 1/ 5.

l Basanin maa annetkin puolelle Manastenfugulle/
Deut.z/iz. longaCumngasoliög/z/z. psal.
156/20.

i Basnath Salomontytär ja Ahimaaxen emändä/
r. Reg. 4/-5. .

Basunrlla soittamat Engelit wijmeisnä päimänä/
> Matth. 24/51. >.Evr. 15/ 52. i.Thes. 4/16.

Basunarn juhla/Levit. 25/24. Num.2y/r,
. Bath/ etzr Mitta.

Bathuel Nahoren porca/ Rebeckä Isa/Gen. 22/25,
i Behemorh/jmma peco/ Hiob. 40/ ro. Jolla La-

kan ymmärretän.
Bel/ Babelin epäjumata/jonga ruast/juomast/pa-

- peist/za hätvityxest/lue Historia Babelin Belist.
Beelzebub/ylimmäinen Perkele/ Matth. 12/ 24.

' Marc. 5/22. Luc. 11/15.
Beelzebubtxi cutzmvat ludalaiset Christuxen/

March

lMlsier.



Match.ro/25. Jaettä hänßeelzebubinwoimal-
laPerkelettä ulosajor/Matth. 12/24.Marc.z/22.
luc.ll/15.

BclacutzucanmyösZoar/ Gen. 14/ 2.

Bcttalja Lhnstuö eisowl/2.Cor 6/15.
Belialin lapset. Lue lapset.
Belphegor epäjumala / jongapalweliat tapetti»/

Deut.4/Z>
Belzazer/ BabeltnCuningas/ näkekäden seinää»
kirjoittaman/ Dan. 5/ 5. Tapetan/ja hänenWal-
dacundans tule Dariuxellc / ibid. zc>.

Beera/ Vaalin poica /1. Par. 6/6..
Benaja/Cretin ja Phletin päämies/2. Sam. 20/

25. Davidin salainen Ncumonaneaja/ 2.

25/ 25. 1.Par. 11/ 25. Tule Salomon E odanpää-
miehexija tappa Joabin/ja Slmeui/i.Reg.2/55.

Benhadad Tabrimonin poma/pitä lijtonCunmgas
Assancansta/i. Reg. 15/20. Pyrtttä S amarian
la juopu majasans/i.Reg. 20/1.16. 2.Reg.6/ 24.
Sairasta jacuole/ 2. Reg. 8/7.15.

Benhadad Hasahelin potea/Synan Cuningas/1.
Reg. iz/ 24. Waiwa Jsraeii/2.Reg. iz/z.

Benhinnomin iaxo/ler.iy/6.et.?2/z4. .
Benjamm/lacobin poeca/ syndy/ Gen.55/16.
Benjamiterit macarsit Levitän emändät/ lud. iz/

25. jarangaista»/ lud. 20/ 41.
Berrean Caupungyn Pamali pakene / Act. 17/ 10. >
Ktta Evangeliumin saarnan wastan/ ibid. 11. l

Bersabee/ Eiiamintytär/Vrian emändä/ maatan l
Davidildajatulerascaxt/!. Sam. 11/4.Lapst cuo- >
le/ 2. S am. 12/15.18. Häntule stjtte Davidin c-
niännäpi/ jasynnyttä Salomon/ 2.Sam.i2/ 24.
i.Par.z/ 5. Matth. 1/6.

Besektti Caupungi / lud. 1/ 4.
Vethabaras Johannescastoi/ loh. 1/ 28. i
Bcthanias herätti Chnstus Lazaruxe/loh. ir/1,18.
Syö Lazaruxen cansta / jaMartha palmelehän-
dä/loh. 12/21. Tästä hän myös Talmasen astui/
Luc. 24/ 50. (

BethEl/ joca myöscutzutan Luz/ Gest. 28/iy.lud.
1/ 25.BechElis palwellanlumalata/ i.Sam.io/ L
z.i.Rcg.l2/50. Z2.

Bethlehem/Ephrata/Gen.zs/y. ' L
BethlehcmiS syndyi Christus / Mich. 5/ 2. Match.

2/1. 6.Luc. 2/ 4. 6. loh.7/42. L
Bechsaida/Petarin/ AndreaxenjaPhilippuxen (-

syndymä Caupungi/ loh. 1/44.et 12/ 21. Wali-
tetan/ Match. 11/21, Luc. 10/ iz.BechstMtlam nuhdella»/ ertäheHErran Arkin

, ylöncatzoit/ja lyötin HErralda/
. 6/19.

Bethulian pyrittä Holofernes/ Judith. 7/ r.Getzaleel/ taitama tckiäTabernaclin ryosä/Crod.
Zl/2.Z.etZ5/ZO.

Bigthanja Theres/Cuningas Ahafueruxc» Cam-
' miopalmeliat/hirtetä»/Esth. 2/21.2z.Bildad Suahst/Hiobinystämä/Hiob. 2/ 11. Hänenpuhens /Hiob. 8/1 .*et iB/i."°
BilhaRahelrn pyca / synnyttä JacobilleDanttrjaNephthalin/ Gen.ZO/5.8.
Bnehargem(Boancrges)pitkälsenpojixiZebede«v

xenpoM cutzutan / Marc. z/ 17.
Boas Saiman poica / otlaRuthin emännarens/
Ruth. 4/ 1. iz.'

Boas/Salomon huonen masembi patzas/ 1:Reg.
7/21.

Bookstafivinja Hengen ymbärinsleickaus/ Rom.
2/29.

Bookstamin tvanha meno/Rom. 7/6.
Bookstamin ja Hengen mlrea/ 2. Cor. z/ 6.
Borgarit. Pyhäin Kyläläiset omat caicki ustolli-setChristityt/Eph.2/19. >
JoidenBorgaricundaon Taimas/Phll.z/20. Ne
saamat HERran Tabernaclts asua / Pst 15/2.

Cabus/ etzi Mitta.
Cad/etzi Mitta.
Cadotus/etzi Helmetti.
Catzo muoto.E» duomios pidämuoto catzottaman/Exod.2z/ z. Lev. 19/15.. Deut.l/17. et io/i7. Ek

16/ 19. 1.Sam. 16/7.2.Par. 19/7. Hivb. iz/io.
Prov. 18/ 5. et 24/24. et 28/21.Malach. 2/y.Syr.
42/2i.Jac.2/i.y,

Et JumalaCatzo muoto/Deuk. 10/ 17. i.Sam. i«/
7.!.Par.iy/7.H:vb.z4/i9. Malach. 1/9. Sap.
6/ 8. Syr. Z5/15.16. Act. 10/Z4.Rom.2/11. Gal.
2/6. Eph. 6/9. Col. z/ 25. 1.Pet. 1/ 17.

Cahat Levin poica/Gen. 46/11.Exod. 6/16. Nmy.
z/17.

CahatitereinWirca/z/ 27.28.29.054/5. HeidänCaupungins/Jofu. 21/5.10.
CainAdamin esicoiuen/Gen. 4/1. Tappa weljent
Abelin/ ibid. h. Sap. iv/z. 1. Joh.z/ 12.

Cainintie. Epist Juda ii. -

CaiphasPlimmäinen Pappi / Match. 26/57.65. >
65. Marc.l4/ sZ.t«c. z/ 2. Joh.iB/lz.i4-Anda In»palatsille neumo Christusia masta»/ loh.ll/49.5vZa kieldä Apostolcita saarnamast/Act. 4/18.

E CM

Register.



Register.
Lalatöwat Jumalanfanan cautka luödm/Gen. 2/

ai.Puhraist jasaastaisist caloist/ Lev. 11/ Deut.
14/9.10.Calktlla ymmärretä» useinwiha ja costo/ Esa. 51/

!7> Jer. 15/15. Psal. 60/;. er 75/9. Apoc. 16/19.
Nijn myösRisti ja wastoinkäyminen/ Ps 116/ 15.
Matth. 20/22. et 26/59. Marc. 10/58.et 14/Z6.
Luc. 22/4,. Joh. iz/11.

Callis aica eli nälkä Jumalan sanan jälke/i.Sam.
z/ l. 2. Par.lsZs.Hos. z/4. et 4/ Amos8/ ir.

Callist ajast/Gen. 11/ lo.et 26/ 1. et 41/ et
et45/^et Exod. 16/5.Deut. 28/sZ.Ruth. 1/
1.2. Sam. 21/1. et 24/15. 1.Rcg. 8/ Z7- et 17/ 1. *et
18/2.2. Reg. 4/ 58. et 6/25. et 8/r..et 2; /z. 2.Par.
6/28. et 20/ 9.Ezech. s/12. Joel. Amos 4/ 6.
Hag. 1/6.10.Matth.24/7. Luc. 4/ tx.Äct. 7/ ». et
11/ 28.Rom. 8/ 55. 2. Cor. 8/14. etli/ 27.Apoc. 6/
8. et 18/8.

Caleb Jephunnenpoica/Num. 14/6. Cutzuai
myös Hezronin pojaxi/ 1.Par. 2 /18. Lähetetä»
Canaan maata macmman/Num. 15/751. Ja hän
ylisiämaata/Num. 14/6.24.50.58. Äno Hebro-
nin maata/ Jos 14/6. 9.14 A2l /12. Jud. 1/20.
i.Par.6/,-6.Lutzutan myös Callubatxi/l.Par.2/9.Calno Babylonia» Caupungi/ Esa. 10/9.Cameli ei sopinut Juvalaistensyödä/Levit. 11/4.
Deut. 14/7.

Lameli/Match 19/24/Marc.lo/25.Lue. 18/25.
Canan Caupungi Ajserm sugusa/Josu. 19/28. ön
sesuurembi.

Canas GalileS Caupungis muutta Christus mede
mijnaxi/Joh. 2/1. 6-4/46. Cutzuran wähemmäxi.

Canaau/HamiN poica/ktroillan Noelda/Gen.9/25
Sinistä iarakenda maacundans/ Gen. 10/15.

Cananereixicutzuttmsenasmvaiset/ Gen. 15/ 20.-
Tämä maa ylisteeän/Deut. 1/ 25. et 11/10 Tämä
maa luwatanAbrahamille/Gen.l2/7. Eijttc/25/
15 et 15/18- et 17/8. et 26/4.et55/12. Exod.s/8. >7.
!ev.2o/24. Num. 26/52. Deut. 9.6. Jongahe
myös saet/ Jofu. ii/ 7.

Cananerithymäststfhystähämitetän/ Lev. 18/25.
Deut. 9/4. et 18/12. et 20/17. 18.

Mixei Cananeröjä yhtä haawa caickia hämitetty/
»aan wähtttäin/Esod. 2z/29.Dem.7/22. Juö.
2/2Z.ctZ/l.

Cananerit jorcajäit/ tulit Israelin Cuningoille
mcrollisexi/ 2. Par. 8/ 7.8.

Canaan maan rajoista/ Ge». 10-/19.Exod. 25/21.
Num. 54.*

hanaan maa» jaosta/ Num.26/52.* ctzz/54. et

Z4/1. Josu. 15/l. et 14/1. et 15/ ?. et 16/ 1. et 17/i.et
18/ 1. et 19.*Ezech. 47/ 14 21.

Canaä maa cutziitäJumalä asninsiaxi/Exod.i;/lz.
Cananean waimon tytär pelasteta» Pcrkelelöä/

Match. 15/ 28. Marc. 7/ 29.CapernaUmcs Galilean Caupungis rupea Chri-
stus faarnaman/Matth.4/1;. 17.Luc. 4/zi.Paran-
da siellä Päämiehen palwelian/Matrh.B/15. Cut-
zutan mvös ChrtstnxenCaupuugixi/Match. 9/ 1.
Christus nuhtele hänen kijttämättömyttäns/
Alatty. 11/ 15.Luc. io/i;.>Capernau,UiS teke Chri-
stus mondaihmettä/ ibid. 15.Caplnast ja senrangatstuxest/Num.l6/12.15. et 20/
5. Jud.9/ 2.^eti2/i>4.2. Sain. l. Rcg. 1/5.Esther. 2/ 21. Act. 5/56.57. et 19/ 25.et 25/ iz. 20.,

CaphtortmitulosaiawatAwimm/ jaasumat hei-
dän maallans/Deut. 2/ 25.Carja eli lärjcttömiä luondocappalia mastan ei
pidä halutoin oleman/ Gen. zz/iz. Exod. 25/ 1,.
Num. 22/24.26.Deut. 5/14. et22/10. Prov. 12/
10. Syr. 7/14.

Casbi Zurin tyrär/jongaPtnehas hänen macajans
cansta cuoltaxr pisti/ Num. 25/ 6.

Casiesia.Pxi on Caste/Eph.4/5. Joca Noen Ar-
killa.amistetan/1. Per. 5/ 20.

Caste on Christuxelda asetettu / Matth. 28/ 19»
Marc. 16/16. Joh.z/5.

Christus easta pyhällä Hengellä jatulella/ Matth.
z/11. Marc. 1/8. Luc. 5/16. Joh.1/ 55. Act. 1/;. et
2:5.4. et 11/ 15,

Casten hedelmästja hyödytyxest Castes saadanPy-
hä Hengi/Act. 2/58. et 19/ 5. 6. Jotcacastetan/ne
pääilcne pukemat Christuxcn/ Gal.s/ 27. Caste-
tanChristuxen cuolemaä/Ront. 6/s.Castetan yh-
dexiruumixi / i.Cor. 12/15.27.

Casteonvdensyndymanpcso/Eph.s/ 26. Tit. z/
5. Jonga cautta Jumalametdänautuaxi rcke/n
Pet.s/21.

Castetuk omat: Camererari Ethioptasi/Act. 8/58.
Cornelius makmens/Act. 10/48.Purpuran myy-
jäPhtlipptS/ Act. 16/15.Fanzein martia/ Act.l6/
55. Monda Corintheritä/ Act. 18/ 8. Ca,uroista-
kymmeiidä Miestä/Act. 19/ 5.Enspus/ GaxuS ja
Stephaninmäki/i.Cor. 1/14/16.

Et pidä yhtän masruöest castettaman/Eph.4/s.Jy-
ca inyös ymbärinöletckauxella mahmistctan/ joca
Casten cuwa oli/Gen. 17/ 9* 1. Cor. 10/2.

Caste merkitze Christuxcn Ristiä / Match. 20/22.
Marc. 10/58.59.Luc. 12/ 50.

Pienet lapset pitä casiettaman / Gcn,!// i4>«t21/



Register.
4. Exod. 4/ 24.25.26. Match.ll/28.et 18/14.et 19/
iz. Marc. io/i4.Luc.iB/is.Joh.z/5. Act.2/Z9>4i.
et 16/15. zi. et 18/ 8.1. Cör. 1/16.et 10/2. et 15/ 22.

».Tim. 2/4.
Christus castetan/Matth.z/is.Marc.i/ 9. !uc.z/ 21.

Johannexen Castesta/Matth.z/6. et 2i/25.Marc.i/
4. et 11/zo.«Luc. z/ 16. et 7/29. et 20/4. Joh. 1/ 25.
zz. et z/ 2Z.Act.l/5. et 11/ 16.et iz/ 24. et 19/z.

Cateudest/Gen. 4/5. et 26/14. et 27/41. etzo/1.2. et

Z7/ 4. 11. Exod. 1/ 8. 9.10. Ec 20 / iz. Lev. 19/17-
Num. 12/1.et Z5/20. 2Z. Deut. 19/ 11.1. Sam. 18/
9/ 11. 2. Sam. iz/20. Prov. 10/ 12.18.et 15/i7>
Ezech. 25/15.Dan. 6/4.5. Amos i/6.*Sap.2/24.
Syr.i4/8.et28/28.29.z0. Matth.sZ4z.44. Luc.
15/28.Joh. 12/4.5.Rom. 1/29.et iz/iz. Gal.s/ 15.
20. 1. set. 2 /1.1. Joh.z/iz. 15.et 4/20. Jac.z/.i4>
«4/2.

Castrosta castvohon puhutteli Jumala Mosesta/
Exod.zz/11. Deut.s/4.ctZ4/iO.

Costa meJumalancastvosta castvohontunnemma/
I.Cor. iz/12.

Caupungit joihinpaetttn/ja costajalda wapaoldin
Exod.2i/iz. Num.zz/ 11. Dent.4/4i.eti9 /2. 7.Josu.2o.* 1.Reg.i/50.et2/28.

Cauns/jonza päälle Cansan synnit pandin/Lev.
16/9.10.

Cederpuita oli Cuningas Salomonin aicaaa san-'gen paljo Jerusalemis/ i.Rcg.lo/27.2.Par.y/27.
Centenär/ etzi Lcjwiftä.
Cephas/ ctzi Petari.
Leremonrat/cuin Seuracunnas Jumalanpalwe-

luxcs pidettämän pitä/Gen. 8/ 20. et i4/iB.et 15/
9. et 17/10.et 22.* et26/5. et 28/18. et 55/20. Exod.
12/I.* ctiB/ 20. ctiy* Lev. 8/ZZ/Z4. et 9.* et
10/19.et 12.*et 14.* et 25.* et24.* Num. 1/50.
et 4. * et * et 6. *et7. * et B.* et 9. et 15.*l.Par.2z.*Esr.6.*Matth.2/n.

Ceremoniat eli tawat/jotcaJi«malata rucoilles pi-
dettämänpitä/i.Reg.B/22.54. et 17/21. er 18/ 42.

2.Par. 5/12.* Matth. 2/11. et 26/59. Marc. 14/Z5.Luc. 22/41.i.Cor. 11/4.*l. Tim.2/8.JudalaistenCeremoniat/ etzi I udalaiset.Nysiä Ceremoniaista/jotta ilman uscota tapahtu-
mat.Etzi jumalattomainuhri.CesareaPhilipplS/ Match. 16/iz.tuliPawaliPhi-lippusEvangelistan tygö/Act. 21/8.Calderit/Habac.i/6.Kir)oitetan/Jer.s/is.'eHaa-
wo,ttawat Assyrialaistt/Nahum. 2.*

Chamos/ Moabiterein epäzumala/ Num. 21/ 29.kuningas Salomon rakensi hänelleTemplm/ 1.

Reg. n/7. locasijtttcukistetttin/2.Reg.2Z/iz.
Carcheims/Esti. 10/9.
Cheruöim pannan Paradlsineteen/Gen.z/24. I.

kem/ Armonistutmenpäälle/ Exod. 25/ 18.19. I-
tem / caickinTcmplin semihin/ 1.Reg. 6/29. I-

kem/ Arkin päälle/ 2>>par.5/ 7.8. Nähdan/Ezech.
10 /14.15.

Chcnix/ etzi Mitta.
Chimcham/Barsillainystawä/ waelda Cuningas
Davidm cansta Jerusa!emjjn/2.Sam.

Christus JEsustotinen Jumala jaihminen.
Chnstuxen tulemisest ja ivaldacunnast Jumalan
lupaus. Adamille jaEvalle/ Gen. z/15. Abraha-
mille/n/ Jacobille/
28/14. et 49/10. Mosexelle/Deut.tB/tB. Davidil-
le/ 2. Sam. 7/ iz.

Christuxestennustamat/ Jacob/ Gen. 49/10. Bile-
ani/Num.24/17. David/ Ps. er er4s/

et et 110. Esaias/Esa. 2/2. et 7/14. et
9/6. et 11/1.10. et 28/ 4O/ 9. et42/ z. ct 46/
iz. et49/ 1> 6.' 10.et 50/5. et ct 59/ 20. et 6o/ 1.
et Sr/ 1.et 62/ ii. Jeremias/Jer. zo/ 9. et
zz/15. Hesek-el/Ezech. 17/ 22. et Z4/». 15- 2Z.el z?/
24. Daniel/Dan. 2/44. et 7/ iz. et 9/ 24. M ehe-
as/ M!ch.s/2.Haggeus/Hag. 2/ 8. Z.ichanas/
Aach.2/10. etz/8. cty/9. Malachias/Mal. z/i.

Chrismxen kärsimisen jaCuoleman cumac. Jfaac/
Gen. 22/9. Waftikgrme/ Rum, n/ 8. loh. z/ 14.
JonasWalascalanmatzas/Jon. 2/1. .Matty. 16/
4. Luc. n/29.

Christus on totinen Inmala/ ja Jumalai-poica/
ijancaickisttdest/Gen. Z2/28. Pst 45 / 7- Prov. 8/
22. Efa- 9/ 6. Jer.zi/22. Mich.s/2. loh.1/1. et 8/
;8. cl 14/5.Rom.y/ 5. 2.C0r.5/i9.Phil. 2/ 6. Col.
2/y.Tit. z/ 4.1. loh. 5/7. Hchr.l/2.et iz/8. A.
poc. 1/5.8.11.17.Chnstus on Isän Jumalan ainoa ja yancaickinen
poica. Jumalanoma ani lordanis/Matth.z/ 17.
Marc. i/ii. Chrisiuxcnkircasiamlses / Matth.l7/
5. Marc. 9/7. Luc.9/zz. 2. Pet. 1/17. Engelr san»
Marialle/ Luc. 1/zi JohannesCastaja/Joh. 1/Z4.
Christus itze/ Matth.26/64. Marc. i4/64.Marc.
14/62.Luc. 22/ 69. Joh.z/16.17. et s/17. iB.et 8/
18. etii/4.27.EthiopianCamarpalwelia/Act. 8/
Z7- Pawaic/Rom. 1/z. 4.9. et 8/z. 29. Z2. Eph. 1/
6. et 4/6. Col. 1/16.1. loh. 4/ 9/10.14.15. Heb. 1/
2."et5/5. 8. Apoc. 1/6.

Christus on pacanainwalkeus / joca catcki ihmiset
Malista/Psal.z6/io. et ny/ 10;. Esa. 2/5. et 9/2.

C s 55.



et Z5/ j ck 42/ 6>et4y/6et 60/i.iy-Matt. 4/l6.Luc.
2/Z2.JOH. i. 4- et z/ey- et 8/12. et y/;. et 12/Z5.46.
Act. iz/41.1. loh- l/ 5. et 2/ 8. Apoc. 21/2Z.

Christus on Isän Sana/ Pf. 104/20. Joh.l/1.
Hebr. i/z. Apoc. 19/ iz.

Christus on Jumalanwysaus/ Prov. 8/1.22. Sap.
8/2.4. Syr. 24/1.14. i- Cor. i/zo.

Christus JEsustotinen Jumala jaihminen/on ai-
noa walimies jawastaja / Jumalan ja ihmisten
»välillä/ loh. 6/44.45- et 10/7.et 14/ 6.Act. 4/12.
Rom. z/25, et;/2. et 8/Z4- Gal.z/ 20. et 5/ 1. Eph.
2/14.18. et z/6. 12. Col. 1/20.1.Tim. 2/ 5. 1. loh.
2/ 1. et 4/10.Ebr. 7/25. et 8/6. et y/15, et 12/24.

Christuren cautta on meille ainoastans ivapa meno
jsäntygö/ loh.10/14. 16.27.et 14/2. 6.Act. 20/
28.R0M.5/2. Eph.2/18. et z/ 12. Hebr. 10/10.14.

Christus Assus totinen Jumala ja ihminen on
kärsinyt wmwan jacuoleman meidän syndeimme
tähden/jahänen callilla werelläns tehnyt täydän
coco mailman pahain tecoin edestä/Esa.zz/i.Joh.
z/ 16.Act. 2/21. Rom. z/ 24. et 5/ 6.et 8/Z4. 1.Cor.
5/7. Gal.l/4. et z/22." Eph. 1/7. et 2/8. Col. 1/20.

2. Tim. 1/9.10. et 2/ 8. 1.Thes. 4/14. Tit. 2/ 11. 14.
i.Pet. i/iy. et 2/24. et z/ iB.et4/iz. 1 loh. 1/7.
Hebr.y/i4-2lpoc.i/5-.

Christus on tullut mailinaan/ syndiiitä cutzuman
parannuxeen/ja heitä autuaxi tekeman/Matth.y/
iz. Luc. 5/ Z2. Act. z/iy. et 4/12. 1. Tim. 1/1;.

Christus on japysy metsä / jame hänesä/ loh. 14/
2Z. et 15/4.6.7.Rom.B/1.9.10.11. i.Cor. i/zo.ct 4.
15. et 12/ iz. 2. Cor. iz/ z. Eph. z/ 17.Col. 2/ 6.icv
11. i. loh. 2/ 5. 6. 28. etz/ 6.24. et4/ iz.

Christus onopettanutmeitä seuraman hänen jåk-
kens/ loh. iz/14.15.Rom. 6/z. *2. Cor. 5/14.15.
Phil.2/5.i.Pet.2/ 21.

Christus on PappiMelchisedechin tawalla/ja mei-
dänsielmm Paimen/Ps. 110/4.Esa.4o/11. Ezech.
Z4/" et 56/24. Mich. 5/4. Aach.iz/ 7. Matth. 26/
zi/Marc.l4/27. Ivh.io/ii.Hebr.2/io.etz/i,et >
7/" et 10/12.14. et iz/20. i.Pet. 2/25. et 5/4.

Christus on jsäns mwa/ Sap. 7/26.2. Cor. 4/4.
Col.i/is.Hebr.i/z.

Christus on HerrainHERra ja Euningasten Cu- <
ningas/ Ps. 2/6. Ezech.z7/24. Dan.7/ 27. et 12/1.
C01.2/iO. i.Tim.6/is.Apoc.i/ 5. et 17/14. et iy/16.

Christus on JumalanCaritza/Esa.sZ/7- loh. 1/29. l
Act. 8/Z2. i.Cor. 5/ 7»ApPc. 5/6. 12.et 7/9.17. et iz/
8. et 14/1. et 17/14.

Christus on oikia culmakiwi/Matth.2l/ 42.Act.4Z <-

ji,i.Pet,2/6. Nhncutk» ennustettu on/ Esa. 28/

16. Ps 118/ 22, Cutzutän myös louckauskiivexi/
.. narkästyskiwexr ja pahennuöcallioxi / Esa. 8/14-

Rom. 9/ zz.i.Pet.2/6.7.8.
. Csrtstuxelle on annettu caicki woima Taiwasa ja

maasa/ jacaicki owat hänen allans pannut/Psal.
. 8/ 7. et 110/ 1. M4tth.ll/27. et 28/1y. Luc. 10/22.

loh. Z/Z5- et iz/z. eti6/zz. et 17/ Eph. 1/22.
- Phil. 2/ y. Hebr. 2/ 7. 8.
, Christus on jäcutzutan Davidin pojäxi/ Matth.i"

. et 9/ 27. et 15/22. et 21/y. et 22/45. Marc. 12/zz.
. !uc.z/zi.etiB/zB. et2O/4i. Act.2/zo. et iz/ 2Z.
. Rom. 1/z. 2. Tim. 2/8. item / Lejonixi Judan su-gusta: Jessen ja Davidin juurexi/R0m.15/12.

» Apoc. 5/5. et 2216. Nyncuin luwattu oli/2.Sam.
' 7/ ii- Psal. 89/Z7. et IZ2/11.12. Esa. 11/1."Ezech.

Z4/ 7- ii. 17- 2Z. Hos z/ 5.
l Christus on', synnyt pyhästä Hengestä/ Esa.7/14.

! 2/ 1.Luc. 2/ 6. 11. loh. 7/ 42.
1 Christus on syndynyt Neiyestä Mariasta/Esa. 7/i4.Match.i/25.et2/ii. iuc.ll/zl.et2/7.n. Gal.

, .4/ 4.Bethlehemiu Caupungts/Mich. 5/2. Mat.
Match. i/2o.'Lucji/Z5.

Christus on chndynyt pyhänä/wiatsinna/puhta-
na/ jailman synnittä/ Esa. 5;/ 9. 12.Luc. 2Z/4.loh. 8/ 46. 2. C or. 5/ 21. Hebr. 4/15. et 7/ 26. 1»
Pct.i/22.i.J0h.z/5.Christus un ymbärinslcicattu/Luc. 2/ 21. Wiedän
Lain jälkenTemplyn/Luc. 2/22. jarucoillan Wtz-failda/Match. 2/ 11.

Christus casteegnlordanis/Match.z/iz.iö.Marc.
1/9.Luo z/21. Paastois neijäkymmendä päiwä
jayötä/ja stjtte kiusattin/Matth.4/2. z.Marc.
i/iz.Luc. 4/2.

Christus opetti jasaarnais Cansan edes / Matth.
4/17. ets."et 6." et7/" ety/zz.et 11/7. etiz/z.
Marc. 1/ 14. et 2/ iz. et4/ i-<r>6/2. et 10/1.et 12/
1.Luc. 4/15. et 5/ z. et 6/20. et iz/6.et 19/y. et20.
i. et 21/ 8. loh. 6/ 26. et 7/16. 2?. et 8/12.

Christus teke räikille tarwitzewille hywin/ Match.
4/2Z. et 8/2.et y/2.20.28. Marc. j

Christus peseOpetuslastens jalat/loh. iz/ 5. Kiro
ficunapuuta/Match.2i/iy. Marc. 11/ iz.

Christus rucoile/ Match. 14/2z. et 26/ zy. Marc.
1/ Z5. et 6/46. inc. z/ 21. et 5/16. et 6 /12. ety/ 18.

et 11/1. et 22/42.et 2Z/Z4.10H. ii/4i.et 17/I.Y/20.
Christusandawero/Matth. 17/27. AjaAsintam-

malla/ Match. 21/7. Marc. 11/7 Luc-iy/zz,
loh. 12/41.

Christus kircafletan/ Matth. 17/ 2.Marc.9/2.Luc.
s/28. 29. Chri-

Äegisier



Register.'
Christuxen Ehtolifett afetus/Match.!6/26. Marc.
14/!!. tuc.!!/iy.i.Cor.ll/25. Hyödytysjahedel-
mä/i.Cor.io/i6. et 11/26. Wäärmnautitzemuö/
i. Cor.ll/27.28.2y. Jaeta»/Act.2/46. et 20/7.

Christus htcoilc merta Krydtmaas/ Luc.22/44. ja
petetä» gndas Ischariothilda/ tbtd. 47.48.

Christuxen piti kärsimän cuoleman maiman/Esa.
15/ 7.Zach. 5/ y. Matth.i6/2i. et 17/22. et 20/ 28.

«26/46. Marc. 8/51. et 9/51. et 10/4;.Luc. 9/44.
56. et 17/25.et 18/52. loh. 2/iy.etz/ 14. et
et 12/27. Act. 8/Z2. 1Pet. 1/10.et 2/ 22.

Christus onpontiusPllatiirelda duomittu/ Malt.
27/26. Marc.ls/15. Luc. 2Z/24.25. loh.iy/.1.i6.

Christus onristinnaulitlu/ Matth.27/55. Marc.
15/ 27. Luc. 25/55. loh. 1y/18. Act. 2/25. Nijncuin
ennen ennustettu oli/Num. 21/8. loh.z/ 14.

Christus on cuollut jahaudattu / Matth. 27/ 50.
Marc. 15/57.Luc. 25/46. loh. 19/50.Rom. 5/ 6. et
6/ 10. et 8/54-ct 14/y. 1. Cor. 15/ 5'2. Cor. 5/15. 1.

Thes. 4/14. et 5/10. jostamyösennustettu oli/Esa.
55/5.78.11. Dan. 9/26. Matth.l6/21. et 20/22.

Chnstus alasastuihelmetijn/ Psal. 16/10.Act.2/
51.Eph.4Z1s. i.Pet.s/19-

Christus nousi cuolluist/ colmandenapa»wana/Ps
16/10. Matth. 28/5. Marc. 16/6. Luc. 24/ 5-6.
loh. 20/9. et 21/14.Act. 2/24.52.et 5/15.26. et 4/
io.«io/4o.etis/50. 55.54. et 17/51- Rom.i/4.et
4/24.25. et 6/4. et 8 /11.54- et 14/ y. i- Evr. 15/ 4.
20. 2. Tim. 2/ 8. loca ennen ennustettu oli/ sal.
16/10. et 49/16. lon. 2/1.Matth. 12/40.et 16/21.
et 17/ 22.25. et 20/ 22. Marc. 8/51. et 9/ 51. et 10/
54. Luc. 11/50. et 18/55. J»h- 2/IY.

Christus ylösastui Taimase» /Ps. 68/ iy. et47/ 6.
Marc. 16/iy.Luc.24/51. 10h.5/15. et 6/62.Act.i/y.
«t5/21. et 5/51. Eph.l/20. et 2/6. et 4/10» 1. Pet. z/
22. Heb. 1/55. et 4/14. et 9/24. -

Christus istu Jumalanoikiallakädellä/ Ps. 110

Matth. 22/44. Marc. 16/19.5uc. 20/4!.et 22/69.
Act. 7/ 55.56. Rom. 8/Z4. Eph. 1/ 20. L 01.5/ 1.

- Phil. 2/ y. 1.Pet.s/ 20.
Christus on tulema duomitzemanelamitä jacuollei-
! ta/P5. 96/15. Matth. 16/ 27.et 24/50. et 25/51-
Luc. 17/22.50. et 21/27. loh. 5/22.Act. 1/11.et 10/
4i.eti7/5i.R0m.2/i6. 2.C0r.5/io. i.Thes.4/
16.2. Thes 1/7. 10.2. Tim. 4/1.8. Heb. y/28. A-
poc. 1/ 7. et 20/ 11.

Christuxen ijancalckisest jahengelliscstwaldacuuastGen.4y/io.Num. 24/iy. i.Sam.2/10. i.Par. 18/
et 29/ 2.4.P5. 2/2.6. et et 22/29 .et 10.°*Esa.

9/6. et n.-- et z j/16, et4»/9- et 42/1. Jer.25/5.6.etss"Ezech.s4/25. et 57/24. Dan. 2/44.et 7/ 14.
27. et 9/24.25. H05. 5/5. Mich. 4/1.4. et5/ 2. Zach.
9/9, Match. 15.* Luc. 1/52. 55. et 12/ 51. 52.« 22/
2y.et25/ 2. 10h.6/ 14. et 12/14.54. «18/55.56,
Hebr.i/8.« 2/y.

Thrrstus on se suuriApostoli. Etzi Apostolit.
Christuxen meljetja sisaretowat/Ps. 22/ 25.Matt.

12/49. et 28/10. Marc. 5/55.Luc. 8/21. 10H.20/17,
Hebr.2/12.

Christuxen cautta omat caicki luodut/P5.55/6.10h.1/5. Eph.s/9. Col. 1/ 16. Heb. 1/2.
Chnstus pysy jjaucaicklsest/Ps iio/4. Esa. 9/7.Dan. 7/14. Mich.5/ 2. loh. 12/ 54.Christus on 6ointähti/ 2.Pet.i/iy,.Apoc. 22/16.Christus tietä caicki/loh.iö/50. et 2i/i7.Apoc.2/2Z
Chrrstus on »xi jsänscansta/ loh. 10/50. et 14/ro.
20. «17/21.

Christus luke sen itzellens/cuin hänen Christityilles
täsämailmas tapahtu/prov. 14/51. et 17/ 5. Zach.2/B. Match.io/ 4.etiB/5.«25/ 55.Marc.y/4i.
Luc. io/i6. Act. 9/ 4. 1.Thes. 4/8.

Christityixi cuyutan caicki jocca Christuxen päälle
uscomat/ Act. 11/26. et 26/28. 2. Cor. 10/7.Chrlstlttyin lvapaus / Luc. 1/74. loh. 8/52.56.Ro.
6/18.22. Ct 8/2.21. 1. Cor.6/ 12. et 8/5. 8.y. et 9/1.
ly.ec 10/25. 2. Cor. 5/17.. Gal. 2/4. n. 12.et 5/ 1.
Col. 2/16. 17.20. 22.25. Tit. 1/15. 1.Pet. 1/18. 19,
et 2/16. 2. Pet.2/iy.

Christttytcutzutanpyhäri/Act.y/4i.RSm.i/7. et
12/15. Ec 15/26. et 16/15. i- Cor.i/ 2. et 6/1. et 14/55.
2. Cor.i/1. et y/i. 12. et 15/12. Eph. i/i. 15. et 5/ 8.
18. et 4/12.« 6/18. Phil. 1/1. et 4/ 21.Col. 12/4.
i. Thes 5/27. i.Tim. 5/ 10. Heb. 6/ 10. et 15/ 24.
ja tulemat Jumalan asuinstaxi pyhän Hengen

cautta/Eph. 2/22.
Christittyin pitä Christuxen taivalla elämän/Gal.
2/iy. 1 loh. 1/7. et 2/6. et5/ 5.

Christtttyin pitäChristuxencansta öleman/loh.
12/26.«14/5. «17/24.Chus Hamin poica/ Gen. 10/6.1.Par. 1/8.Chuse Herodexen Zoudi/ Luc. 8/5.C istciapyhän Pamalin isänmaa/ Act. 21/ 59. josahän saarnaisChristuxest/ Gal. 1/ 21.

Clauda/iuoto/Act.27/16.
Claudtu?/ Lysias/Ylimmäineu Päämies/ lähettä

Pamalinfangina Cesareaan/ MaanherranFc-lixen tygö/Act. 25/ 25.26. 50.Claudius Keisari/käske caicki JuvalaisetRomistaC z paets



Register.
pnetci/Att. 18/ 2. Hänen ajallans oli sangen cal-
lisäicazAct.«Z2B.

CleopattaPtolomeuxen tytär z annetanAlexan-
HrilleemHlmäxi Z i.Macc.io Z5B. Hän oteta»
pols häneldä / jaDemetriuxelle annetan/1.
Ma«. 11/12.

Cleophas Christuxen Opetuslapsi / mene Emau-
reenZluc.»4ZiB.

Coirixi cutzu Christus pacanat Z Matth. 15Z 16.
Marc. 7/27. Pawatt cutzu wäärät Prophetat
coMxi/Phil.3/2.

CongiusZ etziZ Ä-ltta.
CorahZDathaN jaAbiram/noustwat Mosesta wa-

stan/ Num. 16/I.* Niellän maldaZ 16Z 31.32.
Cores Persian CuningasZ päästä ftngitut Juva-

laiset menemän maallens )ällens Babelin fan-
gludestz 2. Par. 36Z 22.23.Est. IZI. Nyncuin en-
nustettu oliZ Eft. 45/1. Hän anda jällensne cul-
laistt astiat/ cuin VcbucädNezar ennen poiswie-
nyt ott/Esr. 1/7. et 5/14. Dan. 1/2.

Cores tulionnellisexi ballitziaxi Israelinzlasien
tähdcn/Eft.4s/1.

Corcokieldän/ Exod. 22/ 25. lev. 25 z 35.36. Deut.
i;Z2.7. et 27/19. Neh. 5/ 7. 8> Pftl. 15/5.Prov.22/
«z.tt2BZB.lcr.i;/io.Ezech.iBZ7.il'luc. 6/34.
«19/8.-

Con. Cahdest Fycunacorisi wertcmsZ Jer.24Z 1.2.
CorintheritwastanottawatCHNstuxenEvangeliu-
min/Act. iQ. Omatnjtatset/i.Cor. »Zn. 12.
et 3Z3.4. Hwit myös PawaltnKirjaZ 2. Cor. 3/ 2.

CorneliusSadanpHämiesLeftreast/käätänChri-
stuxen VscoonZ jacastetan P. PetarildaZcaifen
huonenscantzaZ Att. iv/ 1.48.

Corwa. Nijstäjoillaconvatja silmät owat /jaei
tahdo luulla eitänähdä/ Ps. 58/5.6. Prov.2B/ 9.
Eft. 6/ ?0. et 32/9-Jer. 5/21. « 6/10.« 7/13.et
iiZB. Ezech. 12Z2. Zach.7Zn. Match. 13Z9.Marc.
4/23. et BZ>B. luc. BZB.IOH. i2Z4O.Att. 7Z51. et 28/
1H.27.R0m.11Z8.

Costo on Jumalan jaEsiwallan Z joca on Jumala
palwelia/ja on caikilda muilbakielty/Gen. 15/14.
lev. 19/18.Deut.32/3;. Pftl. 7/ 7. et 9/13. et 94/1.
Pröv. 17/11.et 20/25 et 24/30. et 28Z 17. Jer.51Z
36. Ezech. 25Z>2. 13.Nah.1Z2.Iudit.8Z20.et 16Z20.
Syr. 28/l.Matth. 5/39. 1uc.6Z27.28. et yZ54. 55. et
18Z6.7.8>R0m.i2Zi9.Gal. ;/iQ. 1. Thes. 4Z6. et 5Z
1;.2.Tim.4/ 14> 1.Pet. 3/ 9- lac. ;Z«). Heb.iQZ 30.

Apoc. 6Z iu. EtztZ Andexiandalähimmäistllens.
Ci.wacorwatsilsZiaft»rangaistns/Gcn.3/ 16. 17.

ek 19/17.26. lev. iv/ 1,et 26/14. *Num. 14/28/4?.
et 16/zi. et 20/24. Deut. 11/16.28. et 17/12.et 18/

et 28/15.* etZO/17. Ivsu.7/ir.
1. «am. 12/15. et iz/ 11.et 15/ 24. et 28/16. 2.5am.
6/6.7. i.Reg.n/ y.et 15/15.21. eti4/ 17.et 20/55.
* 2. Par. 7/19.20. et26/16.19. Esa.24/5. Jer. 11/

z.B. et 15/8.9.10. et 17/27. et 26/ 4.5. et25.* Jon.
1/z.* Match. 17/17. Act. 7/ zy.Rom. 2/ 8. Gal.z/
10 2. Thes. 1/ 8. etz/i4. Hebr. 2/ 2.z.

C reta/ Luoto/ Act. 2/ n. et27/ 7. Tit. 1/5.Cretalaiset annetan Tituxenhaldun/Tit. 1/5.
Cnspuo/Synagogan ylimmäinen/uscoChristuxen

päälle/ Act. 18/ 8. Ca,leran Gajuxen canjja / py-
häldäPawalilda/i.Cor.i/14. >

Eruunu.Elämän Cruunu/ Sap.5/17.2. Tim. 4/8.
lac. 1/12.1.Pet. 5/ 4. poc. 2/10.

l. Reg.
12/zi. Cukistetan Cumngas Jehisiialda/2.Reg.
iB/4>CuckuloillauhraisCansa ennen cuinTem-
pli rakcttln/i.Reg.z/2.

Cutzumuö. Etzi Wirca.
CumarcamanpitäHErranedes/ Psal. 22/50.8-

95/6. Eja. 45/2Z. Rom. 14/n. Phil/ 2/10.
Cunrngvlsta jaFärstnstä/ja heidän mirastans/ ja

jaloudcstans/Deut.i7/27vi8.iy.20.k.5am.8/ii.*
8: H/1.2.Z. I.Reg. 2/ 2.Z. 4.8:10/9.2. Par. 9/r.
2.5.4.8-19/5.6.7. Hiob. 54/50. Psal. 2/iv.ii.<k
ivi* Prov. 14/28.8:16/12.15.14.15.8:19/ 12.8c
20/8.26. 28. 8:25/ 2.Z.4. 5. 8c 28/15. 8 c 29/4.14.Jer.22/z.Sap.6/2.z.4.5.6.9.8c9/7.8.9.iö.5yr,
10/1. 2.Z.4. 8.

Cuningasten jaPäämiesten pitä pyha Ramattua
lukeman/ja oikian Jumalan palweluxen woima-sans pitämän/Deut.l7/18.29. Josu.i/B.Nijn-
cuin Davld/2. Sam.6/ 2. * 8c 7/I.* Josaphae/ 2.
Par. 17/7: Bc 19/4. Jchiffia/ 29/5. * Jostas/z4/B.*

Cuningasten pitä juopumuttawälttämän/ Prov.
Zi/4-5.

Cuningojta jaPäämiehiä neuwotan/Ezech.4s/9*Cuntngoita jaPäämiehiä mastan / jottaköyhiä
waiwawat/Amos 4/9.8:6/1. Aeph. z/1.

Cuningat saatta jumalisuöonnellisexi/Prov.2s/5.
Cuningan sydän on Jumalankädesä/Prov. 21/1.
Cuningasten edest pnä Jumalatarucoildaman/et-

tä hän annais heille lemollisen jarauhallisen hal-
lituxen/i.Ttm.2/2.NtjncuinSaulinalammaiset/
1. Sam.lv/24. Benaja/i.Reg.i/z6.Z7> Z9. Joa-

xen alammaiset/2,Reg. li/11.12. Israelin lapset
Chal-



Register.
ChaldereinCuniugan edest/joca heidän poiswei/
ler.»9/7.Ehalderein päämiehei/Dan.s/9.Chal-
dean Dröttngi/5/10. BabylonianPäämiehet/

. 6/6. Nyn myös Daniel/ ibid. 2i.Baruch.i/ ii.

Cunmaja ylistys / cuinihmistldä tapahtua taita/
pitä ylöncatzottaman ia wäldtttämän/Num. 16/
1. lud. 9/1. i.Sam.lo/17. i.Reg.l/5.Esther

,6c 6/6. Syr.s/19. 6c 9/16. 6c 10/29. 50.Matth.
6/l. 6c 8/4. 6c 9/50. 6c 17/9.6 c 20/21.26. Marc.
I/44. 6c5/45. 6-7/56.6-8/26.6 c 9/9.6-10/55/44
tm- 22/24. 10H.6/1;. 6c 8/50.6 c 12/45. Act. 10/
26. 6- 12/20.S- >4/14. i.Thes.
2/6. i. Pet. 5/Z.5. loh.9/* Apoc. 19/10.6-22/ 9. >

I. cialan cunniasta pttä ylitzen caickein cappalden
ahkerotttaman/Zofu.7/l9 Psal. "/«> Matt.6/9.
10h.9/24. 6-16/4. Act.s/i2.6-i2/2Z.i.Cor. 6/ l20.6 c 10/51. Phil. 1/20. C01.5/17/ Tit. 2/ 10.
NyncumDaviv/ i.Sam.l7/ 45. Sadrach/ cum-
paninens/Dan. 5/17.

TurhaCunmata oivat pyytäntt.Ad-,ma/i. Reg.2/
22. Sanherib/2. Reg. 18/17. Arphaxad/ Judith/
1/ NebucadNczar/ Dan. 4/ 27.Antwchuö/ 2.
Macc.y/4. Herodes Ägrrppa/Act.l2/21.

Turhan Lunnmn pyyndöä pitä wäldtttämän/ i
Rom. 12/ 10.

Cuolemast/joca synnin rangaistus on/ Gen.2Zl7.6c '
5/19. Rom. 5/12.17. 6-6/25. 24. i.Eor.i;/21.22.
Eph.2/1.2. Col. 2/15.i.Tim. 5/6. Jae. 1/15.

Cuolema jacuollonhetki o» catkille ihmisille mää-
rätty/Deut. 51/14. Josu. 24/14. i.Sam.26/10. (
Hiob.l4/5. Psal. 89/49. Eccl.s/2. öc 8/8.6 c 9/ 5.
Syr.l7/1.2. 6c 41/1,. Joh.7/50.6-8/20. ROM.S/
12.6: 6/15. Hebr.9/27.

Cuoleman hetki oncaikilda ihmisikdä falattu/Eccl.
9/12. Matth. 24/45.44. im. 12/ 40.1.Thes.5/ 2.
2.Thes2/2.1ac.4/iZ. <

Cuollet pitä cunnialisest handattaman/ jamjta pi-
tä myös Christillisest itkettämän/ Tob.>4/ 5. 5.
Syr.7/57. 6c 22/10/11.6-58/16.

Cuolleitten hautmnlsest. Sara/Gen.2s/19. Abra-
ham/25/9.Debora/Raheljalsaac/ 55/8.19. -9.
Jacob/50/5.15. Josiph/50/ 25. Nabab ja Abi-
hu/ Lev. 10/6.5 Mirlam jaAaron/ Num. 20/1.28.Deut.1o/ 6. 6- 21/25. losua/Jos. »4/29.50.Zjud. 12/ 7. Samuel/1. Sam.-5/1.6:18/5.Saul
pdjkmens/51/15. ».Sam. 2/5. - bner/ 5/52. Abfti-lon>i.B/>7.55.6-19/1.5 Saulin ja Jonathaninluut/6»i/ 12.14. Cowacorwainen Propheta/ 1.

Keg.iz/29.zo.Hiobi» PVM/ Hisb.i/io.San-
»

herebildä tapetut/ Tob. 1/21. Jonathan/ i.Mact.
12/52.6-15/ 24, Päämiehen tytär/Matth.9/ »5

testen ainoa potca/Lm.7/12. tajarus/Zoh. 11/51.55.P. Stephanus/Kt. 8/2.Tabea/Act.9/57. 59.Cuollutta poicans ei David itke/ 2.Sam.i2/2v.»i..Cuolleitten tähden eipidä ruumist Haäwotttaman/tev. 19/28.Deut. 14/ 1.
Jocacuolle fanui/se tule saastaisexi/Numa9/11.12.Pyhäin cuolema ön Jumala edes callis/PsncL/rx.Bileam himoitze cuolla wanhurscasten cuolemalla/

Num.. 25/10. '

Ei cuolleildapidä kyseldamän/Deut.iB/ii.TsB/i9
Ei cuollet taida ny» ylistä HErra/ cuin eläwät/Pf.

6/6. 6 c 50/10. 6 c 88/11.12. 6-1:5/17. Esa. 58/18.Baruch.2/17.
Cuollet/ jotca herätetyt owat. testen potcaZarpa-

thist/i.Reg.i7/2o.22.Sunamitan watmon poica/
2.Reg.4/55. Cuollut/ioraEliseusProphetan lui-
hin sattui/ 15/ 21. Jairupentytär/ Matth.9/25.Marc. 5/4,. 42.Luc. 8/ 54.55. Mondacuollutta/
Matth. 27/52. Namin testenpoica/Luc^/ 15.15.
Lazarus/Joh.ii/45.44. Tabea/Act. 9/40. Ew-
tl)chus/ Äct.2O/ 9.

Enstmälsest iatoisesi cuolemast/Apoc.»/11.6-20/14.
6-21/8.

Ajallinencuolema on jumalisillemakia uni /Deut.
51/16. 2.Sam. 7/12. 1.Reg.2/io.6c 11/21.45.6cji4/
20.5ap.5/54. Matth.9/24.J0h.n/ii.Act.7/60.
6- 15/56. r. Cor.ll/50.1. Thes. 4/15.

Cuolemata ei pidä Christittyin pelkämän /Matth.
10/28.loh. ii/ 25.2. Cor. 5/ 1. -

Jjanraickisen cuoleman o» Ehristus viattomalla
cuolemallanswoittanut/Esa. 25Z8.H05.15/ 14.
Rom. 6/9. i.Cor.15/54.55.2.Tim. 1/10. Heb. 2/
14.Apoc. 21/4.

Surkian cuolema» jalähdeunön owat tästä maik-
masta saanet.Edellinen mailma/Ge»>7/2i. Mat.
24/57.Luc.17Z.27.2.Pet.2/s.Pharaosouckoinens/
punaises meres/Exod. 14/28. Jalopeuraldata-
peitu. Cowacorwainen Propheta/ i.Reg. 15/24.
Pacsnat/ jotcaSamarian pandin/2.Reg.i?/25.
Tulistldakärmeildä. Jsraelttat/Num.2i/6.Sap.
16/ 10.1. Cor. 10 /9. Madoilda. Antiochus /2.
Macc.9/9. HerodesAgrippa/Att. 12/25.Carhu-
sida/ 42.potta/ 2.Reg. 2/24.Petoxesta..Grchemi-
terit/ Gen. 54/25. Abner/ 2. Saw.s/27. 54. Jsao- .
stth/4.6. o masa/ 20/10. Ella/i. Reg. 16/10.
Sanherib/2. Reg. 19/57. 2. Par.s)/21.Esa. 57/ .
58. Amon/ 2.Reg. 21/ 25.«.Pgr.55/44. Joas/

-4/



Register.
,4/25.Gedalia/ Jer.41/ Peräwieripatseil-
da/a.Sam.5/ o. Tulrlda. Sodomiterit/Genny/
14. 25. NadabchAtuhu/Lev.7/2. Canftjocana-
pisi/Num.ii/1. Tuhannenmiestä/ Jud.y/ 4y.

SimsoninemZndä/15/7. Simri/ i.Reg.iö/18.
Wysikymmendä jacaxi/2.Reg. 1/10. 12.Achabin

> potca/iö/L. 2.Par. 28/z. Israelin Canfan lap-.
fet/2. Reg. 17.17.Manassenpoica/21/5. Zedechia
jaAchab/Jer.2y/22.Namac omatkywltetyt.Pilc-

kaxa/Lep. 24/25. Jocacandoi halcojaSabbachi-
na/ Num. 15/25.Achan/ Josu/7/25. Ado.ram/1.
Reg. 12/18.2.Par.i0/iB-Naboth/ i.Reg. 21/14.
Zacharias/ 2. Par. 24/21. Srephanus/ ensimät-
nen Vd'esTestamendis Martyr/ Act.7/ ;8. Can-
salda cuoliaxi tallatut. EpäuscoinenRiddari/ 2.

Reg. 7/17. Waimöilsa tapetut. Siffera/ Jud.4/
21. Abimelcch/9/SZ. Holofernes/Judith iz/8.10.
Huoneilda cuoliaxi längennet.Simson jaPhtli-
sterit/Judic. 16/zo. Htobinlapset/ Hiob.i/iy.
Muurilda. Seitzemencolmattakymmendä tuhat-
ta miestä/i.Reg.2o/50. Siloahn tornilda/Luc.
15/4.Rutosta/ 70000. Jsraclitat yhtenä päi-

wanä/i. Sam. 24/ 15. Cuolliaxi längennet eli
puöonnet.Eli/i.Sam.4/18. Jesabcl/ 2.R g.y/
55. Kymmenen tuhatta ihmistä/2. Par. 25/12.
Cuoliaxi läkähytetyt. Porron poica/1.Reg. 5/19.
Hirtetyt. Pharavn Leipoja/ Pcn. 41/15. Israelin
lasten Päämiehet/Num. 25/4. AmCuningas/
Jos 8/29. WijsiCuningast/ 10/26. Baenaja
Oiecheb/2.Sam. 4/12. Haman/Esiher. 7/y. ro.
Hamanin 10.poica/ y/ 14. Nieldyt maalda. Co-.

ik-
zenö surmannet. AbiMelech/Jud. 9/ 54. Sim-
son/ 16/29.50.Saul/ i.Sam. zi/4.Achikophel/
2.Sam.l 7/25. Simri/ i.Reg. 16/18.Ptolomeus/
2. Macc. 10/iz.Rhazis/ 14/41.45. Judas Jscha-

rioth/Matth.27/s.Act.i/iB. HERralda kuole-
tetut. Her jaSnan/Gen. 58/710. Canaan maan
wacojat/Num. 14/56.Bechsemiterit/i. Sam/ s/
19. AnantasjaSaphtra/Act.s/5.10. Lapsen
tantin cuollet. Rahel/ Gen. 55/18. Phinecxen e-
mandä/i. Sam.4/19. 2v.Caäla liecaitu/Johan-
MSCasiajan/ Marx. 6/ 27.28. Jacobuxen/ Jo-
hanncxen meljen/ Ack.l2/ 2.RistlNMiilitut. Ryö-
wäritLhristuxen cansia/Matth. 27/58.

Cusan/Rtfathaimin Cuningas/ Syrtas /pitä I-
sraelin lapsia cahdexanajastaica allans/Jud.s/ 8.

Cuu luotan / jamähemmaxi malkeudexicntzutan/
Gttt.l/16, Mihingä se luotuon/ jbjd.C.

CuiMttttttm parata»/ Matth. 17/lj.
Cuuliaifus pltä wanhemmille näytettäman/Exod.

20/ i:.Deut.s/i6.Eph.6/i.2.E01.z /2o.Nyn
myös Jsiannille/Eph.6/5/ C 01.5/22. Tit. 2/9. i»
Pet. 2/ iB.ja opettallle/Hcbr. 15/17.

Luuliatsus on parembi cuin uhri/i.Sam. 15/ 22»
Cuulatsus on olkia uhri/ Syr. 55/ i. 2,5. 4.5.
Jumalacapitä cnä cuulttaman cuin ihmisi/ E/od.

1/17.Dan. z/16.17.18. Act. 4/iy. et 5/40.41.42.
Jumalan sanallepitä multainen olöaman />a mi-
tä hyödytystjljräon/Exod.i;/26.etiy/5. et 20/6,
et 25/22.25. Lev.26Zs.il. Deut.4/io.ek 7/9.10. ir.
etio/12. 15. 14. ix.etii/ et 15/4.et 17/
i;.st 18/1;.et24/8. et2z/io.et 28/1.12. Josu.22/i,

l. Sam 12/14. edks/22.Esa/ 48/18. iy. et 55/2,
Jer. 11/4. et 17/ 24. Matth.7/24. et 8/21.22.

Luultalset oivatollet. Noah/Gcn.6/22. Mraham/
12/ 4. et 17/9.25. et 22.* et 20/ 5. Moses / Exsd.
4/18. Q 7/6. Jsraelitat/ Exod. 24/5. Josu. 1/ i6i
«7-2. Par. 11/4. Jehu/ 2.R-g.io/z. Joseph ja
Maria/ Matth. 1/ 24. et 2/14.21. Petari jaAn-
dreas/Match. 4/20. l etar»/Luc.s/"s> Matrheus/
Matth. y/y. Lhristus/ Phil.2/ 8. Äpemslapset
Galrlean Lanan Häisä/Joh. 2/5.7. Etzi/ Loma-
corwaisus.

Cuuluisat miehet JumalanLansanftas/.5yr.44/
16. et 45.^et et et 48.^et4y*

Cuwia ja epäjumalita palwella. Lue/epäjumalat.
Cuwat/pacanoildatehdyt/owat hopia/ culda/ ma-

ski/puu jakimi/ihmisten käsialat/ Deut. 4/ 28. et
28/56.2. Reg. 19/18. Ps.lis/4. et 115/15.E5i1.7/iy
Jcr.iO/58.ct5i/i7.iB. Dan.z/ Sap.iz/
eti4/ii.Baruch/6/45.50. Att. 17/24.25. Apok.
y/20.

Nämät omatLumia rakendanet. Aaron / maletun
masican/Exod. 52/1.4. Deut. 9/11.12 Gideon/T»
phodin/Jud. 8/27. Mlcha/Luman/ Jud.i7/z. 4.
Jeroboam/ cullaiset wasicatBechelis jaDams/
1Meg.l2/26. Hosij/2.Rchabeam/cuckulat/pat-
zat jametzistöt/ i.Reg.l4/25. Manasse/ i.Reg.n/
2.z.Amasia/ Seirin lasten jumalat/2. Par. 25/
14. Achas/BaalimtnEumat/i.Par.2B/Z.4.24.25.
NebueadNezar/ cullaiscncuwan/ Dan. 5/1.2. z.AnttochuöEpiphanes/ i.Macc.i/ 57.58.NämätomatCumatcukisianetjapstsottanct.Mo-
ses/maletun masican/ Deut.y/21. Gidcon/ Paa-linAltarm/ Jud.6/25 26. Wierat jumalatpois-
heitetä»/Jud. Iv/ie.is. Baalimja Astarorh/ 1.
Sam,7/4, Assa/ Mlpiezethln/ jvngahänen ai-

. i'nZ
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tins olt andauutylöspannä/ i.Reg.i;/iz. I. par.
,;/i6. Jehu/Baalin patzat ja Templin/ 2. Rcg.
25/26. Jojadaia Joas/ 2. Reg. 11/18.2. par. 25/
16.17.Cunmgas Jehifkia/ Waflckarmen Nehu-
siha/2. Reg.iB/z.4.item/caiken saasta-sudenTenu
plisi/2.par. 29/5. 6. Caickipatzat/ cuckulctt/ Ma-
rit/mctzistöt/zi/i. 2. Manajse/caicki epäjuma-
lat/janyden Marit/zz/is.Josias/ caicki epaju-
malat jaMarit Bethclis/ 2. Reg. 2Z/4. *2. par.
Z4/Z.4. Machachias / epäjumalainMarit/1.
Macc.2/26. Judas/i.Macc.;/68.Slmon hä-
ivittä epäjumalatlinnasta/r. Macc. iz/48.50. et
14.^

Cyathus/ etzi/Mitta.
Cyprus/ maan paicka/1. Macc.re/IZ. Act. li/ »0.
Cyrenius/ Syrian Maanherra / wc. 2/ 2.

Cyrene/ maacunda/1. Macc. 15/2Z.Act. 2/ 10.

Cyrencrittin Schoulu/ Act. 6/ 9.

Dagon/Philisteretn epäjumala / Jud. i6/2z.i.
Sam. 5/2.1. Macc. 10/BZ. et ii/ 4.

Dalila/ Simsonin Naine» / pettä hänen Philiste.
rein käsijn/jud. 16/18. iy.

Dalmatia/ maacunda/josa Titus saarnais/a.Tim.
4/10.

Damaris/cuule Pawalinsaarnawan/za mastan-
otta Christillisen uscon/Act.i7/Z4.

Damascus / Syrian pääcaupungc/ woitetanTi.
glathPillesierildä/ 2. Reg. 16/9.

Damascua wastan ennnstecan/Lsa. 7/8. et 8/ 4- et
17/1. Jer.49/ 2Z. Amos i/ z. s.

Dan/Jacobin poica/Gen.zo/6. Danilaiset etzi-
mätperindöta asuaxens/ jud. 18/1. Sotimat Lese-
mi mastan/ jawoit ramar/ josu. 19/47.

Dan/Caupungi/cutzucan myäsLais/jud. 18/29.
Daniel/cutzutan myös Beltsazer/Dan. 1/7. Selit- !

ta unet/2/29. zo.zi. et4/7. Pannan coco Ba-
bclin Waldacunnan hallitziaxi/ 6/2. z. Näke !
neljä eläindä/7/ Heitetä» jalopeurain luo-
laan/Dan. 4/i6.WapahtaSusannan cuolemast. .
lue Susannan Historia/ jaBabelin Drakist.

Darios/Ahasueruxenpotca/Dan.y/l. Moitta !
Babelin waldacunnan/ Dan. 6/1. Cuulutta ju-
malattoman kasiyn/ 6/8.9.

Darius / Persian Cuningas / lyödan Alexander '
Magnuxelda/ i.Macc. 1/1.

Dathan jaAbiram/capinvitzematMosesta mastan/
janiellä» maalda/ Num. 16/ 2,22,Deut. ll/ .6. !
psal.ivö/ 17.Syr, 45/22.

David/Isäin poica / woidellanCuningaxi/Sa'
muel prophetalda/i.Sam. 16/tz. Tappa jalo»

pcurain/Carhunja sen suurenGoliathin/i.Sam,
17/Z4.Z5-4Y. TekeJonathanin cansialyton/r.
5ar.,.18/5. Neumotan Jonachanilda/ i.Sam.
!9/2.et2z/i6. Muistuma Jonathanilleheidän
ltzttöns/i.Sam.2o/8.i6.2z.vdista lyton/i.Sam.
20/16.42. et 25/18.

David syö Catzelmus letwät/1.5am.21/5. TekeCu-
ningasAchixen edes itzens mielipuolexi/i. Sam.
21/15. pakene jsäns jaäitins cansia Mizpaan/
22/z. ArmahtaLuningas Sauli/ jaleicka cappa-
len hänen hamestans/ 24/5.Lähettä sanan Naba-
lille/25/5. Sna keihän / joca C nningas Saulin
päänpohjas maates oli/ja armahta taas händä/
26/ii. pakene jällensAchixen/Gathin Cuningan
tygö/27/2.

David cruunatan Hebronis JudanhuonenCunin-
gaxi/ 2.5am.2/4. Nuhtele Joabi/5/29. Moit-
ti Zionin Linnan / jamoidelti» coco Israelin Cu-
ningaxi/ ;/1.7.1. par. 12/5. etiz/ 58. Jonathaninsananjälken/i.Sam.2z/ i7.ja Saulin/24/ 21.
Teke huorin jamurhan/2. Sam. 11/4.14. jateke
parannuxen jacatumuxcn/12/15.

David pakene poicans Absolomt/ 15/ 14.Händakteldän sodast/18/5. Tule maldacundans jalle«s/
19/14.eroitta jalcamaimonshänestäns/ 20/5.

Davidinwijmeinen sana/2.Sam. 25/1.2. luke Can-
fan/ 24/ 2. Osta ladon Araunalda/ 24/ 24. Toi-
mitta tarmetta JumalanTemplinrakennuxcxi/
1. par. 2Z/2.Toimitta Jumalanpalweluxest/ 24.*
et 25/19. Toimitta Weisajat/26/i. Omcnmartmt
HERran huonefen/27/1. Sotamäke/ 28/I.* A-
fetta poicans CuntngasSalomon staans/1.Reg.
i/Zv.

David cuole ja haudatan/ 2/ 10. Act. 2/ 29. et iz/
56. Plistekän/ Syr. 47/ 2..

David cutzutan IsraelinKynttläxt/2.Sam. 21/17.
z6.

HengellinenDavtd/Christus/ luwatan/ jer.50/9.
Heftch.Z4/24. et Z7/ 24.

Davidt muistltttaChristus /mastataxens Opetus--
lastensedest/Matth. 12/54.Marc 2/ 25. 26. Luc.

Debirin Caupungi/cutzutan Kiriath Sanna/ jos».
11/2i. et 15/49. Cutzutan myösKiriath Sepheri-
xi/15/15. Moititan Josualda/ IS/58.59.

Debora Rebeckan imettäjä/mene hänen cansianS
Jsaachintygo/ Gen. 24/59. Euole/55/8.

B



Register.
Debora Prophetisfa / mene Barachin cansta so-

taan/jud. 4/4.
Deboranktztosmirst/jud.s/ 1.2.^
Demetnus/ Seleucuxen poica/ hallitzeangarast/ i.

Macc. 7/ 1.Teke Jonathanincansta lyton / 10/5.
Tule «valapattoiscxi/ja et pysy lytosa/ 11/ 55.

Demetrius/Culdaseppa/ asetta ltzenö Pamalita
wastan/Act. 19/24.25.

Dianat palwellan Ephesos jacoco Asias /Act. ly/
»4/27.

Dina/lacobin tytär/ Ge». zo/ 21. Raiscatan Si-
chemtldä/Gen. 54/2.DionlstusAthenist/uscoChristuxepäälle/Act.i7/Z4

Dtotrcphes/ 5. Epist.loh.v.y.
Doeg/ Cuningas Saulin palwelia / pettä Papin

Abimelechin/joldaDavid sat catzelmus leiwät/i.
Sam. 22/y. TappaAbimelechtn ja 85-HErran
Pappia/ Saulin käskyn jälken/ibid. 18.

Drakißabelts. Lue sen Historia.
Draki woitctan Mtchaelildä/ yltmmäiseldä Enge-

lildä/Apoc. 12/7.8.^
Drötingi/rickast Arabiast tule CuningasSalomon

2. Par. 9/ l.Matth.l2/42.
Luc. 11/51.

DrusillaMaanherra» emändä cuulePawalin saar-
na/Act. 24/24.25.

Dumat wastan ennustetun/ Esa. 21/11.
DuomlostjaDuomarin wirast. Tyhmä duomlota

wastan/ Match.7/1.6-12/7. Luc.
6/57. Sc 7/55. 10h.7/24.Lc 9/16.Act. 28/4. Rom.
2/1.et 14/4.15 1.L0r.4/5. i.Ttm.;/2i. Jac.
4/12.

Ennen Duomlota pitä asta wisust tutkiman / Gen.
.. z/ll.etii/s.etiB/2i. Exod. 5/8. et 25/1. Deut.

iz/14. et 17/y. et iy/18. Josu. 7/18. et 22/lz. Jud.
20/5. 12. Prov. 18/15.Syr. n/7.8. i.Macc. 7/ 7.
Susannan Historia.

DuomttaSplst/ tule oppenein cehdä/Deut.iz/i. 6>
i2.Judith 8/28. Match. 7/16. loh.iv/ 1. 1.Cor.
14/29.1. Thef. s/21.1. loh.4/1.

Mailmapitä pyhtldä Duomittaman/Sap.z/ 8. et

s/l. Matth. 19/28. Luc.22/50. i.Cor.6/2. lud«
Episk. 14.v.

Tyhmäst jataitamattomast omatDuominnct: Eli
i.Sam.l/iz. Israelin Cuntngas / 2. Reg. 5/ 7.
Muutamat ludalatststa/Match. 27/47. loh. u/
Z7. Phariseuxet/10h.9/16. Petart/ Act. 10/15.16.
Ct 28/ 4.

Duomarein imrcaja jalous/Exod.iB/tz. 21. et 21.^

et et 2Z* keinip/1;. et 24/ iii-zz.Deut.i/zz, a
et i6*et et 25/1. et 27.19- 105u.7/iB.l. San». Z
8/1. et 12/;.2. Par. 18/6.Psal. 82/2. X'Duomarin/ et pidä muoto catzoman/ Prov. 17/ ix. -
et 18/;.et 24/24.2;. et 28/1;. loh. 7/ 24. '

Wäärä Duomio/ Esa.;/ 20. et 10/1.Icr.;/ 26.28.Syr.io/B.etii/9. Matth. 7/'.et 12/7. iuc.6/Z7.
et7/zz. loh. 7/24.Act. 28/4.Rom.2/1. et 14/4.1Z.
1. Cor. 4/;. i.Tim.;/ 21. Jac.4/ n>

Wäärä Duomart on ollut / Luc. 18/ 2. et2;/ iz. 24.Eyi/Efiwalda.
Duomarit cutzutan jumalixi/ Exod. 21/ 6. et 22 / 8>

9.Psal. 82/2.7. loh. IV/Z4. z;. Z9.
Jumalaon wanhurscasDuoinari/ ja maxa cullen-

ginansionszälken/Gen.iB/2;.Dem.io/iB.Hiob.
Z4/10.11.2.Par.6/22.Psal.7/y.i2. et 62/iz. et 94/
2. et 98/10.Syr.z;/22.24. Esa. n/z. Jer. 17/ 10. ,
«t 2;/14.Match. 16/27. et 2;/ zi.Act. 17/zi.Rom.
2/6. 2. Tim. 4/8. Hebr. 12/2Z.Duomiopäiwä/ jona Jumalaon caiken mailman
cansta lopun rekewä/i. Sam. 2/10.Psal. 96/ iz.Esa.2/10.19. et IZ/4.6.1Z. et 26/21.et 27/1. et zo/
zo.et 66/1;.24> Jer.zo/2Z.Dan.7/ 9. et 12/I.2.Ze-
pha». 1/ 2.14. Malach.4/ 1. Matth. iz/ 41.49.et
16/27. et 24/z.et 2;/zi.41.46. Marc. Luc.l7/
24/zo. Act.i/ii. et z/20, et 17/zl.Rom.2/ ;. 16.et
14/10. 1. Cor.i;/;i.5 2.Lor. ;/io.1. The5.4Z16.17
et;/ r. 2. Thes. 1/7. et 2/ 1.Tit. 2/iz. Hebr. 9/28.
2.Pet.z/io.Epist. lud« 14. v. Apoc.l/7. et 20/ 11.

Duomiopäiwä on caikilda Engelerldä jaihmistldä
peitetty/Matth. 24/z6.;0.Marc. iz/Z2. Luc. 17/
24. zo. Act. i/7. r. Thes.;/r. 2. Thes 2/z. 2. Per. z/
10,Apoc.z/z.cti6/i;.

E.
Ebal/wuori/ jongapäällä he seisoit ja ktroistt/

Deut. 27/iz.
Ebcd/Gaalin Isä/Jud. 9/26.
Ebed Melech/Ethiopialainen / autta Jeremian

Prophetanulos luolasta/ler.ZB/7. Hänen ufcol-
kisudens tähden/ Jumalancohtan/hän Chalderein

miecastawapahdetan/ ler.Z9/i6. 17.18.
Eber/ Pelegm isä/Gcn. 11/14'
Eben Ezer/se on/Apukiwi/i.Sam. 4/1. Ct 7/12,
Ebzan/Israelin Ouomart/ jolla oli zo.poica ja

zo.tytärtä/ jud. 12/9. ~

Ecbathana/ kirioitetan/ ludith 1/4.
Edescatzomus . jumalaon meidänChristuxes wa«-

hurscauteenennen mailman alcua wallnut/ Eph.
i/4'2.Tim,i/9. i.Pet. 1/19.20.Rom.9/20. Pait-

ti mci-



zimeidänansiotamfa töitäm/Rom.n/5. 6.Gai. E
4/9. i.Pet. 1/2. Jac. 1/ 8. Kt J5.1. loh. 4/10.

Edom/lalvbm sac.chm pocca / jocacutzu-
tanEM/Gcn.»s/?5. 6

Edomerttktkldaivät. sraelin lasten heidänmaaus
läpitze menemäsl/Num. 20/14.He lyödän/ja cu-
ltwac Cunlngas Davidldr werollisexi/2.Sam.
8/ >4.He luopumat Jsrac»tst/ia tekemät herdens <
Cunlnga»/2. Reg. 8/20.1. Par. 21/ 8 Heistä »yö-
dan 10000. uoaldaSuoiaiaxosa/ 2.Reg.i4/7> <
2. Par. 25/ lI. He wvittawar /a orrawal Juuan l
fanglxi/28/17. <

Edonna wastan «pidäJsraelin Cansa» sotiman/
Deut. 2/5.

Ei)om:a wastan ennustetan/Num.24/iB.'s 5a1.157/ l
7. Esa. 54/z. Jer. 9/ 7. Thren. 4 / 22. Ezech. 2;/ i
1514. el 52/29.«55.* «56 / 5.Amos 1 / n.Dbad.
i.*Etzi/Efau.

EgloninLaupungi woitetan/ Josu. 10/ 5-,. 55.
Egion li'oab.tcrem Kuningas/Jos. ly/z. Wallitze

Israelin mpsta cahdexan ajasiaica/ja tapeta» E-
hudilda/Jud.z/21.

Egyptiä waiwaran cowtn/Exod. 7.* et B.* et y.* et
10."et ii." HERran Sananiäken/Exod. 5/20.

Egyptin orMbesta okennustettu/ Gen. 15/15. Mal-
cvi/ExoS.i/8. Act.7/18.

Israel n lasten lähtemistst ja pelastuxcst Egyptist/
puhuran/Gen. 15/16. ec 48/21. Ec SL/24.Exod. 5/
17. et 6/6. Tämä läyt«an/ että 600000. miestä
läxtt sieida / Exod. 12/57.51. et 15* «14* Num.
55/1* Dem. ,6/1.

Pe.astuxestEgyptist/nyncuin caickein suurimma-
sta hywastä rybsta/puhutan/Exod.2o/2.tcv.22/55.
er 20/15. Deut. 4/57. «k 5/6. et 7/8. et 8/14.et 16/
1. Juv. 2/1. et 6/ 8.9.1. Sam. 10/18,2. Reg. 17/
7-Jos 15/ 5> N ich- 6/4.

Egypti woitetan Babeim Cuningalda/2.Reg. 24/
7.

Egyptcrtt meue wät JudanCansa wastan/ 21 Par.
12/ 2.

EgypiiZ wastan sotiAntiochus/ i.D.acc.l/17.Egyp,.ä wastan ennustetan/Esa.l9/1.11. 18.et 2»/
Z. Jee. 45/il. et44/50. et 46/ 2.14. Ezech. et
50. * et 51. * et 52. *

Cgyptyn pätene Ehrisius/Matth. 2/15.*Egypteni ei syö leipä HebrerelNcansa/Gcn.4s/52.Egypteritten ei pidä Israelin Eansätie cauhistuxe-Ii oleman/Deut. 25/7.

EhtolinemLhristnxen Ehtolifen asetuxefi/ja sen oö
kiastja wäarästnautitzemljest. Etzi/ Lhnstuxen/
Lcc.

SuurestEhkollistst/ johon mondmtutzutan/mutta
harivat tulewals mc. 14/16.

Juu,alan >a Laritzan suurcstEhtoltlscst/iohon wa-
lituccutzuran/Esa.2s/6. Apoc.s/tv. et 19/9.

Eyuo oli Jstaekn Tuomarina 80.ajastmca/
5/15.50.
Eiron in ' aupungiwoitetan Judälda/ jud. 1/18.
Eiarn/Scni.u poica/GiN.l.V22.'
Elamlcreitä wastan ennustetan/Esa. 11/i.et»2/6.

Jer. .9/54. Ez.ch. 52/24.Dan. 8/2.
Elatus. Etzi/Ruoca.
Elarn. Etzc/eLarsa.Elämä. Lhristlttymelämä pitä pyhä oleman / ja

Jumalan sanan jaChr.stuxen opetuxenjaelämä»
jälkentawplteruu / Gen. 17/1.Exod. 20/11.*Lev.
n/24.et 19/2. et 20/7.26. et 21/8. Z' atth,5/48. et

l 11/29.Luc.16Z2g.51. J0H.12/ 26. et 15/15.14. et is/
12. et 21/15.Rom. 6/4. et 8/29. et 15/14. el 15/ 12.

z.Eph. 2/9.10. «t 4/1.25.24. et 5/ 1. o. Phil. 1/27.et
l 2/5.14. Cdl. 2/6.«5/9.12.* 1. Thes. 4/5. 4. Tlk. 2/

12. et 5/ 8. 1.pet.i/ 15.16. et 2. *«5/ 16 17518. et4/
- 12. 1. loh. 1/7. et 2/6. Hebr. 12/1. 2.

Jxancaickinen elämä. Etzl Autuus.
Elämän puu/ Gen. 2/9. et z/z. 22. Prov.z/28.et 11/

zO. et lz/12. Apoc. 2/7. et 22/2,

Elämän Kiriä. Etzl Rtrxa.
Elämät kyttäwät Jumalalaja ei cuollet. Etzi/Et

cuollet ylistäHErra.
Eläwäldä yios Taiwasen otetut.Enoch/Gen.;/24.

Syr. 44/16. Hebr. 11/5. Elias/ 2.Aeg. 2/ 11,
Syr. 48/9-

Eldad jaMedad ennustamat leirisä/ja er MoseS
heitäkiellä/maan kormorta että ca«ckl Cansa en-
nusta ls/Num. 11/ 26.

Eleazar/ Aaronin poica / Exod. 6/ 25. et 28/1.Wi-
Tule jsänscuoleman

jälkenyljmmäisexi P apixl / Num. 20/ 28.Dcut.
iv/o. jaca Josuan cai.sta Canaan maan/ losu.
14/I.Nyncuin Jumala käskenyt oil/Num.z4/17.
Cuole xahaudaran/Josu. 24/zz. Hänen poieans
oli Pinehae/ Exod. 6/ 2;. jocatuli yummäisext
papixi/Num. 25/7.12.

Eleazar/Sauran pocca / tappoi Elephandm/ja
cuoli itze myös sen alia/ i.Macc. 6/4;.^

Eleazcr/Äiyanoppenein seas ylimmäinen/ jaijak-
ltoenmles/mätttt cattkinaistapahennusta/ja lun-

B! tmsti

SleMr.



Register.
«ustt hänen Jumalans/ itzecnolemasakin/1.
Macc. 6/18. 24.

Elementit pitäpalamudest sulaman/ 2. Pet. z/10.
Eli/pappi Silos/i.Sam. i/z. Hänen potcanso-

litpahancuriset/ 1.Sam. 2/12.22.
E lit uhca Jumala/1.Sam. 2/zi. zi. zz.
Elin pojattapetan sodas/ 1. Sam.4/». jaEli lan-

ge istuimeldanscuoliaxt/cofca hän 40 ajastaica
Jsraeli Duominut oli/1. Sam.4/ 18.

Eltab / Sebulontn sucucunnan Sodanpääinies/
Num. 1/ y.

Eliakim/Jostan poica / tule Judan Cuningaxi/
jacutzutan myös Jojaktm/2.Reg. 2Z/Z4. 2. Par.
Z6/4. etzi/Jojakim.

Elian Prophetanwaatten parrest puhutan/2.Reg.
1/8.Eliasennusta callist ajasi/ja Carhnet wiewät
hänelleruoca/ 1.Reg. 17/ 1.6.^

Elian elättä Zarpattn lesti / jongapojan hän
molleista herättä/1;/1. 22.

Elian uhri culutetan tulelda/ jahan tappa Vaalin
Paptt/18/ 40.*Elia pakene lesabeli/ja Engcli
tuo hänelleruoca: Hämpaasto stjtte 40. päima ja
yötä/iy/z. 7. Lähetemn Damascuun/ Hafaeli
Syrian Cuningaxi wotteleman /ja Elisat Pro-
xhetaxi/iy/ ix.Lähetetän CuningasAhabin tygö/
21/17. Käste tulen langeta Taiwast/polttaman
mijttäkymmendä miestä/ 2. Reg. 1/10.

Elian«voimallinenrucouö/ i.Reg. 17/,. et 18/ 42.
Jac.;/i7.

Elia jaElisakäymät Jordaninwirran lapitze/ ja
El«a otetan ylös Taiwasen / tulisella «vaunulla/
2. Reg. 2/8.10.11.

Elia nähdänChristuxenkirckastamises/Matth. 18/
z. Luc. 9/ zo.

Eliasaph/GaditereinfucumnnanSodanpäämtes/
Num. 1/ 14.

Eliasib/ ylimmäinen pappi/ rakensi Jerusalemin
portin/Nch.z/i.

Eliescr/ Mosexen poica/syndy/Exod. 2/22. Ja mie-
dän Mosexen tygö/Exod. 18/4.

Elteftr Dodanan poica / ennusta Josaphatia wa-
stan/januhtele handä / 2. par. 20/ Z7.

Elchud/ Htobin ystäwä/ mastudestkysele Hiobilda/
hänen colmen ystäwäns perän/ Hiob. Z2/2.*s Nuhtele/Hiob.zz.*etZ4/I.* et etz6.*ek
Z7>^

Elimais/ Persian Caupungi/1. Macc. 6/1.
EkiMelech/ Naemin mies/Ruth. 1/1.2.z.
Eliphas Themanist/Hiobin ystäwä/ Hiob. 2/11.

Kysele Hiobilda/4/ et 5/1."et 15/1. et 22/ i.
et42/7.9.Elisa/Saphattn poica / moisella»Prophetaxi/ 1.
Reg. 19/16.19. Käy Elian cansta Jordanm lä-
pitze/ 2.Reg. 2/8. palaja jalyö Eilan hamella me-
teen/ että mesi ercane / ,a hän käy stjtteläpitze/
Reg. 2/14. Teke Jerihon pahan meden suolallaterwelliscxi/2/20. Lupa Sunamikan matmolle

pojan/ja stjtte sencuoletsta herättä/ 4/16. Z4.Te-ke carman meden makiaxi/ jateke callilla ajalla
leiman pistämäisexi/4/ 41.4Z.Elisa puhdista Naamani» hänen Spitalistans/2.
Reg.s/10. 14. Teke raudan uistendelcman/ 6/ 6,
lyö Syrialatsten sotajoukon sokeudella/ 6/18.
ennusta hymästä ajasta cmn päimä jälkentulema
oli/7/i. Elisan ajalla oli callts aicasechcmen a-
jastatca/2.Reg.8/ 1. ilmoitta Hasaelille cuinga
han paljonpaha tekemä oli/ 8/12. Kaste Jehu»
«voidella Cuningaxi/ y/i. 2. ennusta Syriat ma-
stan/tulesairaxt/ jacuole/ jayxicuollmheräjä
hänen luihinsfattumisest/2.Reg. iz/14.17/20. 21.Elisat ylistetä»/ Syr. 48/iz.

Elisama Amihudin poica/EphratMtn sucucunna»Päämies/Äum.l/10.
Elisabeth Zacharianemändä/ stjttä manhallayäl-

läns/Luc. 1/24.Termetetän NeitzeldäMarialda/
ibid. 40. Synnyttä JohannesCastajan/ ib. 57.Elizeba Aaronin emändä/ Exov. 6/ 2;.

Elizur/Rubenin sucucunna» päämies / Num. 1/5.Elkanalla/ Samuelin Mä/oli caxiemendäkä/1.
Sam. i/ 12.

Ella/ Israelin Cuningas/juo itzeusjuomuxy»/ ja
tapeta»/1. Reg. 16/ 9.10.ElonDuomttze Jsraeli/ 10. ajastaica/ jud. 12/11.

Elochin Caupungi rgketan CuningaldaAsarialda/
ja annetanluda?e/2.Reg. 14/22. TuleSyria-
laisten alla/ 2.Reg: ,6/6.

Elymas noita/ onPawalita mastan/jatule sokia-
xi/Act. iz/6.8. 11. jocamyösBar Jehucutzutä/6.

Emanuelixi (eli Jmmanueiixi) cutzutan Christus/Esa. 7/14.Match. 1/ 2z.
Emauxen kylään/menit caxiOpetuslasta/ Luc. 24/

iz."
Emä potktnens ei sinu pidä ottaman/Deut.22/6.7.
Emimin Sangarit tapeta» / Gen. 14/ Millinen
Einimtn Cansa oli/ Dem. 2/10.

Emori/ Canaan poica/ Gen. 10/16.
Enakimtt/Sangarit/Deut. 2/ 10. ii,Hämitetän/

josii.ll/21.t,.
Cnakin



Register,
Enat»!, colme polca/ajcta ulosCaleblldaZjud.iZ2o.

Enqettt!' Engestlst heidän wonostans jawirastans/
Gen. .6/7" etiß.* «19.* et2l/17.et 22/I..et
24Z7.«28Z i2.et3iZn. «32/1.24. et 48/15. 16.

«xod.3/2. et 13/21.et 14/19- «t'3/"."5-/34. et

,3/2. Num. ,°/i6. «t 22/22. losu 5/H. lud. l/1.
et5/23. et 6/11. et 13/6.9.2.5am.24/i6.i.Reg.l9/
6.2. Reg.l/315. «t 19/3;.». Par.22/15. 2. Par.32Z
»i. pftl.34/8. et 91/11. et 103/2Q. et iQ4/4-et,4B/
2. Eft. 6/2.*«Z7/36. Baruch 6/6. Dam3/49<
et 8/ ,6.et 9/21.«10/5. 10.16.et 12/1. Zach. 2/ 3.
et 3/1.6. et 4/1. et 5/10.« 6/4. Mal. 2/ 7. et 3/1-
~Macc. 3/25. et n/8. ludith,3/2°. Tob. 5/27. >t
6."et7/s.etß/i.et9" «tiv/n.et 11/2.et 12.

Matth. 1/20.et 2/13.19.« 4/n- etn/io.et nZ
«Z49.«16/27.«18/10. et 22/30. et 24/3». et 26/
,3. et 28/2.Marc.l3/32. et 16Z5. luc. 1/13.19.28. et

2/9.* et 12Z8. et 16/22.« 22/43.loh.i/;i. et 5/ 4-
«20/12.Act. i/io. tts/i9.et6/i;.et7/30. "8Z
26. Tt 10Z3. et 11Z13.et 12Z 7.11.23. et >6Z 26. et 23Z
8. et 27/ 23. Col. 2/18.2. Thes. 1/7.1. Tim. 3/16. et
5/«.Hebr. 1/4."et 2/2.1. Pet. 1/12. et3/22.

Engelit ci tahdo heillensuhrata Z >ud. 13Z15.
Engelit ei ole puhtat Jumalan suhten/ Hiob/4/18.
Engelit owat palwelewaiset Henget/Hebr. 1/14.
Engelitten langemisestZ Hiob.4/18. et 15/15. «ft-

-14/9. Hestch. 28/2.14.17- loh- 8/ 44.2. Pet.2/ 4-
ludcrepist.v.6.

SatananEngeli/ 2. Cor. 12/7.
Pahoista Engeleistä.. Catzo/perele.
«ngeleixi cuyutan opettajat/Eft. 33/ 7> Mal. 2/7.

«3Z i. Match. nZ 10.Marc.1Z 2. luc. 7Z 27.Gal.
4Z14. Apoc.!.* 6:3.*

«noch oli jumalinenZja eli 365. ajastaica Z otettm
lumalaldayloszGen.sZ22.24.Hebr.llZs.

EnochiylistttänZSyr. 44Zi6.6c49/'6. Enochm
«sto/Hebr. 1,/;. jaennustus lumalattonnst/

d<« eplst. v. 14. _.

«nos Sechin poicaZ cli 9a;,ajastaicaZ <Hen.sZ6.ll.
«paphras/ustollinenChnstuxen palwella/ftarna-

»s ensinColofferein edes /Col.l/7 Hane surustäsZ
Col.^/t2.oliPawalincanftfangl/a3Philem.23.

«paphroditus/Pawalm apulainen ja canjjasotta/
Phil, 2/25.

Hpsjumalain alcu/ Sap. ,4Z i;.
Epijumalat jaepäjumalaiu palwelusz owat Ju-

malalle cauhtstusZ Deut. 7/25.26. K BZI9- 6cnZ
l«. «c 12/l. 6c i'/,."tt 52/17. jud.»^7.2,Reg. 23/

4.* Hesech. B/4*612/16.6c 14/!. 6c 16/
26. 6- 22/5. sc55/25. Sap. 14/15.Syr. 15/iz. Ba«
ruch. 6/5.4.

Epäjumalita jaEpäjumalain cuwia tekemäsi ja
palwelemastkieldän/ ia caickm/ )otca nytä rucoi-
lewat/kirota» Jumalalda/Epod. 20/4.5. 6 c 54/
17. tev. 19 /4. öc 26/14.Deut.4/ 16. 6:5/7.8. 6-
17/2. 5.4.9. Esa. 2/8.9. 6 c 40/18.* 6c 44/9. 10.6
45/ 16.Sc 46/ 1. Jer. 10/4.5.11.15.Sc 51/17.18.47,
Hesech. 14/Z.4.6c 18/12.15. Hos. 8/4. 5> 6c 15/ 2. 5.
Habac. 2/18.19. Act. 15/28.29. 1.Cor. 10/ 7.14. 1.
JOH.S/ 21.

Epäjumalan palwelust uhgatan jarangaista» Ju-
malalda/Exod. 25/15. 6-22/27.28. Num.2s/6.7.8.
9. Deat. 4/16.68/19.615/I.* 6 17/ 2. 629/
18. jud. 10/6.7. i.Rcg.9/6. 6 c 11/4.6 c 12/28. 6: 15/
I.* 6 14/9.Sc 16/51. 6 18/21. Sc 21/25.26. 2. Reg.
1/2.5.6 c 10/1. * 6 17/10.16.29. Sc 21/5. 2-par.7/
19. 20. 22. Sc 11/ 14.6 c 15/8. Sc 24/20.6 25/14. 6c
28/5.6.655/2.54.64/24.psal. 97/7. Esa.i/
29. 6 2/9.18. et 44/ 9.10. et 46/ 6.7.et 65/5.7.
Jer. 2/8. 9. 28. et 5/ 1. et 5/15. 16. et 7/ y. 18. 51. Ek
10/1.2.* et 11/17. et 16/ 11. 16. et 17/ 1.2. et 16/ 5.
6. 7. et 44/20.25. Hesech. 6/1.2. 5. et 14/ 5>4. 5- et
18/ ii. 15. et 20/24.Dan. 5/ 1.5. 18. Hos. 4/ 12.et

12/11.et 15/5.7.Amos 5/ 26. Mich. 1/7. Hab.s/18.
iy. Aeph. 1/4.5.Act. 7/40.42. et 15/ 29.Rom. 1/
25.24. 1. Cor. 6/ 9.et 10/7.Gal. 5/19. 20. Col. 5/
5. 6.1. Joh. 5/12.Apoc. 9/20.

Epäjumalan palweluxest kieldän cotvin/ janeutvo--
tan kenengänryens stjhen saastuttamasi/ jos jocn
mumoin tahto Jumalan angaran wthanjaran-
gaistuxenivaltca/Dcut.6/12.15. et 11/ 16.j05u.25/
7. et 24/25. jud. 2/15.14. ets/?. 8. et 6/ 1.2. * psal.
106/ 20.21.28.55.Esa. 15/5. et 41/22.25.29. Jer.
2;/ 6. 7.8. Sap. 15/14.15.

Epäjumalan palwelus pitä cukistettaman ja ha-
witcttäman/Gen. 55/ 2. Spod. 25/15. et 54/14.17-
Num. 55/ 52. Deut. 7/ 5.25. et 12/5. judic. 6/ 25,
26. 1. Sam. 7/5. 2. Reg. 11/ 18.Ssa. 50/22.

Epäjumalain häwitys ylisietän/ 2.Reg. 18/4.»
par. 55/15.

Epäjumalan palweluxen tähden/ oli Ahabtnaica
naJudassuuriwatwatsusjawiheljaisys/ 2. par'
28/5.6.7.8.

Epäjumalat/joista p. Ramatuspuhutan:
1. Adonis/epäjumala.Etzi/Thamus.
2. Adramelech/ Gephgrwmmen epäjumala/ 2.
Reg. 17/51.
D,



Register.
z. Asdod/Phillsterein epäjumala/ jocamyös Da-

gompl cuyutan/1.Macc. 10/zz.
4.Anamelech SepharwaiMlnepäjumala/ Reg.

>7/51.
5. Arza/Cuningas Ellan epäjumala / jotahän es-

tona palweli/ 1. Reg. 16/9.
6 Astma/Hemarheremepäjumala/i.Reg. 17.Z0.
7. Astyaroth / Sidonlercm Naisjumala/1. Sam.
zi/10. 1.Reg.1,/15.

8. Baal/yhteinen epäjumala/jud.6/11.1.Reg. 16/
zi.zi. er 18/21.

y.Vaalßerith/Sichemitereinepäjumala/jud.y/4
10. Baal Pcorek Baal Phegor/ Moablterem e-

pajumala/iora Israelin lapset palweltt/ Nnm.
15/z.;. Hieronymus luule sen pnapureri.

11. Baal Sebub/ Ekroncterein epäjumala/ -.Reg.
ii.

11.Baechus eli Liber/ epäjumala/ -. Macc. 6.7.
iz.Bei/Babylonialaisten epäjumala/ >onga Da-

niel teloitti, lue Babelinßekst/ 11. v.
14.Chamos eliChemosch/ Amorrerein/Ammont-

terein jnMoabittreinepäjumala/cutzuttmmyös
Baal Pcorixt/Num.ii/iy. jud.ll/14.1.Rcg. 11/
5.7.ZZ. 1.Reg. iz/iz. Jer.48/7. iz.

15.Canopus/ epäjumala, lue Histo-
riani Ecclesiasticam/kb. 11. c. 16.

16. Cyrum/Israelitain epäjumala/ jonga muuta-
mat luulemat tähdexi/ muuramar Saturnuxexi/
Amos s/ 16.

17.Dagon / Phillstcrein epäjmnala/ jud. 16/iz. 1.
Sam.;/z.

18.Diana / hänen Tcmplistäns ja palmeluxestans
puhutan/ i.Maccl/iz.l4.iz.ja cutzntanNo-
nea. lueenäAct. iy/z4.z;.

ly.Draki/Babysomalatsten epäjumala, lue Ba-
belm Draklst v.iz.ls.

iv. sphod/ oli Gideonilda hymäst ajatuxest hänen
jsänsmaalla Aphrasylöspandu/ ja coco Israel
teki sen canffa huorin/ jud. 8/17.

11. Esech/ Persianerein epäjumala in Templo i-
gnis. lueTripartitamHistoriam/kb. io.c.zo.

21. Fortuna, lue Gadist.
iz. Gad/ epäjumala sodas/jonga muutamat Mar.
tem/ cli Jovem/cliFortunam/ eli Taiwan sota-
joucoxi sanomat/Esa. 65/ 11.

24. Hercules / jolleTyriläiset omat uhrannet/1.
Macc. 4/19.

25. JupiterSlympius /1. Macc. 6/1.
,6. JupiterXenius/ pgeanatinen epäjumala/ 1.

Macc. 6/1.

17. Moloch/ Ammöniterem epäjumala / Amos;/
16. Lev. 18/n.i. Rcg.iz/ 10. Cutzutan myös
Milchom/ 1.Reg. 11/ 5. 1.Reg. iz/iz.

id.Menr/ Cauppamiesten epäjumala / jonga he
myös MercurlUjvpl cl» Fatumipi cutzuit/ jasano-
mat sen planetaxi cli Täydexi / sa. 65/11.

19. M.chan epäjumala/ jota hän huonesauspiti/
Cphratmin muoreua / jongacansta monda Ijra-
elist syndiä relt/juo. 17.5.

zo. Miplezeth (jonga muutamat epujumalaxi sa-
nomat/muutamatcauytstuxext/lnuuramatjulma-
xi cumapi /za muuttamat prtapnxcpi) oli Mae-
chan Ajgin äiti» epäjumala/1. Reg. 15/ 1.

zi. Nibehas/ Hemerein epäjumala/ i.Reg. 17/zi.
zi Nanean Kircosi ja palmeluxcst puhutan/ 1,

Macc. 1/ iz. -e. ja mukanDianaxl.
zz. Nehustan / Wast kärme / jotahe mymeln pal-
melic/ jongaCunmgasEzcchia särki ja häm.iti/
i.Reg. 18/4.

Z4. Nergel/ » uthiterein epäjnmala/i. Reg. 17/ zc>.
Z5.Krlmasoa. tz tzl/ Vrchaso.m/se on/ pyhämalki»,

lue 4 lutar, in vita Aler. M.
z6. Rimmon / S yrian epäjumala/1.Reg. 5/ 8.
Z7. Remphan/Tähden caltain.n epäjumala/josta

ic tephanns puhu/ Act. 7/ 7.4Z.
zB. Suchoth Benoth /Babylon.alaisten epäjuma-

la/ 1. Reg. 17/ zo.
zy. Sichut/ Israeliram epäjumala/Amos 5/16.
40. Thartak/ Hewerem epäjumala/i. Reg. 17/ zi.
41. Thamus/ IsraelinLansan epäjumala/ jonga
muutamat sdomxexi cuyumat / ja muutamat
Bachixen epäjumalaxi/Hesech. 8/ >4.

4i.Theraphimit olit epäjumalat / joilda he tuke-
maista astölta kyselit/ Gen.zi/ Z4. Hesek. 11/11.
Hos. 1/4.

4z.Cullainen Wasicka/ jota Israelin lapset cor-mesa palmelit/ Exod. zi / 4.
44. S ullaiset masicat Bethelis jaDaniS / jotca
Cunmgas JeroböamIsraelin lasteneteen asetti/
i.Reg. 11/18.19.

45.Nrchasdim/pyhä walkia/ jota Chalderit pal-
melit/ läyränHistoryst.

Nijstäcuin epäjumallta palwelew.it ja cumia ru-
cvilemat/ psal. 106/17.18. z6. Z7. Acr 7/41. 4 .et
15/ 29. et 17/16. Rom. >/ iz. 14.et 11/z. 4. 1. isor>
5/ ii. et 8/6.7. c.'ph. 5/s. '.Per. 4/z.Äpoc. n/8.

Epenetus oli enstmäincn Achajas/joca Christistt-sen uscon mastanotti/Rom. 10/ 5.
Epha/etzi/ Mitta.

Ephe-



Register.
Ephesus palmele NaisjumalatDianat/Act.iy/Zs.

Wastanotta pawalin saarnan/ japöttta caicki
kclwottamat Kirjat/Act. 19/18.19.

Ephod/ Exod. 18/z. 6. jud. 5/ 27.
Ephraim/ losepyin poica/ Gen. 4»/ 5». Aseteta»

hänen tsoUolsaidänölacobclda Manajsen hänen
weljens eteen / cosca hän siunatsheira/4^/>Z>
19.6 c 49/ jud.B>*

Ephraimm lapset saamat perinnön/ josu.i6.°*
Nousemat lephthat mastan / ettet hän Amonit
mastan soteisans hetta cansians ottanut /jud. 11/
i.RytelemätGldeonincansia/jud. 8/1"° ephrat-
mi"ä ymmärretä» Israelin maldacunda/Esa.7/
i;.Hoss/5-

Epheates cutzuttinmyös BethElixi/ Gen. z;/ 19.
Ephron ryösteeän jaylösalaisin cuktstetan / että he

kielsit ludansen läpitze maeldamast/ i.Macc. 5/
45. 1. Marc. >2/17.

Epicurerit jaStoici kyselemät P. Pamaltlda/ Act.
17/18.Hetdän puheistans / Esa. 12/ iz. 6c 28/15.
Sap.2/I.* i.Lor. 15/Z2.

Epistola lähetetä»ApostoleildaAntiochiaan/Act.

Epistola lähetetä» muutamihi»Seuracundyn/A-
-poc.2.*6cz/i.

Erastus/Räntemestari Corinthos/Rom. 16/ iz. 2.
Tim.4/20.Lähetetä» Timotheuxen cansia Macc-
doniaan/Act. 19/22.

Eripuraisutta pitä mäldettämän/Prov. 6/19. 6c
15/18. Se 16/28.K 17/11.6-18/6. 6-zo/zz. Matth.
12/24.^Luc. 11/17. i.Cor. 14/55. GaL.5/15. 2.
TIM.2/2Z.

Eripuraisus Pamali» jaBarnabanMalilla / Act.
15/59.

Eriseurat. Eriseuroista ja määristä opettaista/
Deut.iz/i. 6-18/20. 21. 22. i.Reg.lB/ 2.
Reg.lv/21.25. Mat. 7/is.Rom.i6/i7.2.Tim.2/i7.
Ttt.z/i0.2.Eptst.loh.iv. Epist. ludcr 18.Ensearatja Lahcocunnqtpitä oleman/ jammga-
tähdcn/ jud.z/1.1. Eor. 11/19.Eriseuroja on ollut Apostolittengin aicana/i.Tim.
1/19. 20. 2.Tim.i/i5. et2/i7. 1. JOH.2/18. 2.
J0h.7.v.Ap0c.2/r5.

Eriseurat pitä mymeisilläkin aimoilla tuleman/Matth. 21/5.24. Zoh. 5/4Z. 1. Tim. 4/1. 2. Tim.
z/I.2.Pet. 2/ 1. 6-z/z. Jud« 18.v.

Esa.so/1. ler.z/,. Mal. 2/
16.Mat. z/z?. 6-19/7. Marc. 10/ 4.Luc. ,6/ 18.Esau/Isaachtnpvtca/ syndy/Gcn. 25/2. Myy esi-

cotsudens oikeuden / jacutzutanEdomixi/.tbid.
zo/zi. Hebr. ,2/16. eroitecan esicoisudestanstoi-
mella/ Gen. 27/2* Stta Ismaeltu tyttären e-
männäxens/ Gcn. 28/ 9.6-56/ 5. Mene weljens
latdbtamastä 400.mtehella/Gen. 52/6. Suut.
anda mcljellcns Jacobille/ Gen.zz/4. Hänenemanästäns japaliostrickaudesrans/tb. z6/1.Esaut mastan kieldän Israelin lasten sotimafi/De«t.2/4.etziEdom.

Esico-ne». Laickt Egyptin esicoisct piti tapettamS/
Exod. 11/s.JotcaHCrraldatapeta»/ Exod.i2/
19. psal. 78/ 51.K 105/56. 6- IZS /8. 6- iz6 /10.Calckl esicoisct pitä HErralle pyhttettämän/
Exod. IZ/2. äc22/29.6- Z4/2V. Lev. 27/26. Num.
z/ iz. S- 8/17. Dem. 15/19.1.5am. 1/ 24. Luc.2/
2z.esicolstenoikeudest/Gen.2s/zi. Deut. 21/ 15.
16. janijn loramsai maldacunnanVettähän oli
esicoinen/ 2. par. 21 / z. Esau myy Jacobillehä-nen esicoisudcns oikeuden/ Gcn. 25/51. «sicotsettulemat tolstnans «roitetuxi / nyncuin Manasse/Gen. 48/17.18.19. Gen. 49/ 4/ -o. Juvalaiset/Rom. 9/25.50.51.

Christus on esicomenmonen meljen feas/Rom. 8/
29.Col. i/ 15.

Ensnnälnenhedelmä piti HErranhuonesen mietä-
män/Exod25/19,6- 54/26. Lev.2z/ io.Num. 18/
iz. Deull 18/4.6 c 26/2.10. Prov. z/9. Tob. 1/ 7.ensimäinen hedelmä annetan Cuningas Zehifli-ankäskystä/2, par. zi/ 5. Fangitut ludalaifttlu-
pamat anda ensimäiset hedelmät/ Neh. 10/55. 57,Esirippu Tabarnaclis kirjvitetan/Exod. 26/ zi,

Templin esirippurepecahtia/Matth. 27/51.Esimallan asetus/ mahdoAsilS/ mirca/moima ja
jalous/Gen.9/6.Exod.i/B.°*6-5* 6-18/iz. 17.

S- 21/8.Lev. 24/10. 2z. Num. n/16.24.6c 25/4.
Dem. 1/15. 17. 6-17/18.6-19/17.

losu.i/io. Jud.2/7.16. i.Sam. 10/24.1.Reg.
z/7.2. par.l9/56.7.8. Hiob. Z4/Zv. psßi/ Prov.
6/15.6 c 11/ 4.6- 16/10. S- 20/8.6:29/4.14.Esa.
1/25. 26.6 c Z/2.Z. 6-10/1.2.6.' Zt/1. Jer. 22/2Z.
Hesech.22/6.12. 6- 45/9. Dan. 2/21. Hos.iz/io.ll.
M ch.z/i. 9. Sap.i/i. 6- 6/ Syr. 6c 17/
18.Matth. 22/17.6- 26/52.Luc. 20/22.loh.z/ 27.
Lc 19/ 11.Rom.li/8.6c I. pet.2/iz. etziCu-
Nlngat/ nynmyösDuomarit.

Esimaldajocalumalata pelkä/Exod. 18/21. 25.
Deut. 1/15.

Jumalatoin esiwalda/ Prov. 29/ 8.10.12.
esiivalda cutzukan lumalixi/ Exod.il/ 6.ps.B2/ 2.

loh. 10/Z4. Et



Register.'
Ei Estivälda pidä kiroildaman/ Exod. 22/28. mut.

tahänelle multainen oldaman/Rom.iz/i. * Etzi/
pahat hallitztat. 4

Efta/ Kirjanoppenuc/
Päällepane yhteisen paaston/ 8/21.2Z. Rucotle
Cansan edest/ jaeroitta Israelin lapsist pacana-
lisetwaimot/Esr. 9." et io.*Luke Lakikirjan coeo
Geuramnnan edes/ Neh. 8/2.z. Cutzutan myös
lozadaktxi/i.par.7/15.

Esther/tule Cumngas Ahasweruxen Drötingixi/
Esth. 2/17. MalinistaCuntngalle ja Hamanille
Pidon/5/ 4>Ruco-.le Juvalaistenedestä/7/j.Saa
Kirjan Cuningalda/ ettei Juvalaistenpitänyt ai-
noastans saaman hengens ptta/ mutta myös wt.
holiisiilenscostaman/8/ y. 14.

Eva/luotin miehen kylkiluusta/ Gen. 2/ 21.

Syökieldystä puusta/ S-c.z/ 6. Cutzutan He-
waxr/ z/2. Synnyttä Catnin jaAbelin/Gen.4/11.

Evangelium/ on lohdullinen ja armollinen saarna
Christuxest/ Gen. z/i; Esa. 52/7.et 55/ 1.et 55/ 5.
et 61/ 1. Matth. 1/21. et 11/28. et 28/19. Marc.
16/15.16. Luc. 2/ iv. et 24/ 46.47. Joh. z/16, ec
6/Z5.et 8/12.et 10/ 9. et 12/46. Rom. 1/16. et z/
21/22.24. et 8/z. et 10/15.et 11/ 26. 27. i.Cor.
1/17. 29. zo. et 4/15- et i5/i,2.2.C0r.5/iß.Gal.i/

6.11. Eph.i/lz. i.Tim.l/15. 2. Tim. 1/8. et 4/8.
i.Pet.4/17.

Evangelium fakta eripuraisuden/Matth. 10 / Z4.
EvangeliummWapaus/Joh. 8/Z2. Rom. 6/18. et

8/ 2.2i.Ga1. 2/4. i.Pek. i/iß.«t 2.Pet.2/i9.
Evangeliumm tähde» et pidäkenengän häpemän/

psal. Syr.42/ 18,Marc. 8/zB. Luc. 9/ 26.
Rom. 1/16. 2. Tim. 1/ 3.

Evangeliunun ylöncatzoitten duomio / 2. Thef 2/
11.12.

Evangelistat lähetetän Christuxelda/ Eph. 4/11.
Euilmerodach tuleBabclin Cuningaxi/ 2. Reg.2s/

27.1er.52Z3!.
«unicaZ jumalinenwaimoZTimotheuxnnäitiZAct.

i6Z i. 2.2. Tim. lZ ;.

GupatorZAntiochuxen jumalatoin poicaZ 2,Macc.
ii. «l3/1.

EntychusZnuori mieszlange itzens cuoliaxiZ jasijt<
te p. Pawalilda molleista herätetä»,/ Act. 20/9*

F.'
Fangeja pitä tutcattaman ja lohdutettaman/Gen.

14/14.et 39/2,, Tob.iZls.ler.3lZ
I.* et38/9. Matth. 25/ 36. Act. 12/5. 2.Tim. 1/16.
Hebr. 13/ z. Babelin Fangejatästetän rucoilla

° Caupungille rauha/ Jer. 29/7. Nijn myös Ne.
/ bucad Nezarille ja hänen pojagens terweyttä/

Baruch. i/n.
. JumalisiaFangeja ei Jumala hylja/Gen.zy/ 21.s Sap.iO/iz. Esa. 42/7. Act. 5/19. et 12/17. et iS/

> 25.26.
> Cuinga fangittu mainio piti emännäxi otettaman/

> Deut. 21/ii. 12. iz.
Fangina omat ollet/Loth /Gen. 14/12.15.14. Jo-

' seph/Z9/20. Pharaon ylimmäinen luomanla-
! skiaia Leipoja/40/1. JocaJumalannimepilc-

> kais/Lev. 24/12. jocaSabbathinahalcoja can-
dot/Niim. 15/Z4. Midianiterein maimok ia lap-

. set/Rum.zi/ 9. Jsraelitat/ jud.2/14. Simson/
jud. 16/ 21.1700.Ratzasmiestä ja 20000. jalca-

. miestä/2. Sam. 8/4.David/ emännät/ lapset ja
tyttäret/l. Sam. zo/z. 4.5.5 Micheas/i.Neg. 22/
27. 2.Par. 18/26.10000. thmlstä/2.par. 25/ ir,
12. Juvalaiset maimoinens ja lapsinens/ 2. par.
28/8. Manasses/ zz/ 11. Tobias/Tob. 1/2. Zede.
chia/Jer.Z9/s.Jeremias/ jer. Nynmyös
jäänytCansa/jer 41/10. Jechanza ja Päämie-

Het/Baruch 1/9. JohannesCastaja/ Matth. 14/
z. Marc. 6/17.Luc. z/20. Apostolit/Act.4/ Z. Pe«
tKri/12/4, Pamalija Silas/i6/2z.

Fangeinmartia/Philippis/ kääkän Christilliseen
uscoon/Act.i6/zi.z2.Z4.

Felix JudeanMaanherra/andap.PamaltlleKir-
jan/Act.zz/ 24. MenePamalin cansta hymin/ ja

tyhmisty hänen saarnastans/24.5
Festus/ MaanmanhinJudeas/Act.24/27. Tuot-

ta p. Pamalin eteens/ Cuningas Agrippa» ja
Bernicen läsnäolles/ 25/1.

Förstit/etzi/Cuningat.
G.

GaalEbedin poica / nouse AbiMelechi Duomari.
ta wastan/ ja lyödän pacoon/jud. y/ 26. zz.zy. 4

Gabel tule Raphaelin cansta Tobian Häihin/ Tob.
l/17, et 4/12.Ec 5/14. et 9/7.

Gabriel ylimmäinen Engeli ilmoitta itzensDaniel
Prophetalle/ Dan. 8/16.et 9/21. PapilleSacha-
rialle/Luc. i/n.19. Nijnmyös/ NeitzelleMarial-
le/Luc. 1/ 26.

Gad/ Jacobinpoica/ Silpast/ Gen. zo/9. n.et Z5/
26. Siunata»/ 49/19. Deut.zz/20.

Gaditerit saamat penndöns/Num.)2/i,5 Deut.z/
12.105u.1z/24.25.

Gad/ epäjumala, etzi/ epäjumalat.
Gad/ Propheka/nemvo Davidj/ettei hänen pidats



Register.
Moabitettlttmaalla oleman/l.Sam.»/;. En-
nusta Damidtlle Jumalanw,han/2.Sam. 24/n.
ii. 1. par. 22/11.

Ga,us Pamalin canffolinen/ castetan/1. Cor.i/14.
Fangitan/Act. 19/29. johdattaPamalin Asiaan/
Acc. 20/4.otta hänen Huonesens/Rom.

Galatcreitä nuhdellan/ Gal. z/i. et4/16. Heitä y-
ilstetä»/4/i4. Heidän hmkendelcmaisudestans/ 1.

6.ctz/z.et4/y.
Galilea/ mastanotta Christupen/ Joh. 4/45- Gali -
as rupeChristus saarnaman/Mat. 4/12. Act.lo/
Z7. ei Galileasi tule yhtan Prophekat/ Joh.7/52.

Gallio/AchaianMaanherra/Act.lB/ >7.
Gammalrel/ Manassen sucucunnan Sodanpaa-
mies/Num.i/iO.

Gamaliel/ hymäntahtoinen jaLaintaitama/Act.;/
Z4. Oli Pamalin Opctusisä /Act. 22/ z.

Gaserin Caupungi/ Cunurgas Pharaslda cukiste-
tan/jaL. Salomolda taasrakeian/1. Reg.9 /16.

Gath/woitetanLuningasHasaeltldä/2.Reg.i2/i7i
Gedalia Ahtkamtn odanpaämies/tapetä/

2. Reg. 25/25. Jer.41/ 2. Handä neumotan sijtä
wahingosta/muttaei hän sila

Gchasi/Elisan palwelia/2.Reg. 4/ 2;.

Gergesenertt rucorlewat Chnstust menemän pois
lyköns/Matth.B/Z4. Marc. 5/17. Luc. 8/Z7-

GersonMosexen pstca/Exod. 2/ 22. Ec 18/z. 1. par. ,
2Z/16. Pmbarinsleicatan äitlldäns/Exod. 4/2;.

Gerson/Lewin pojist/ Num.z/ 17. Gersoniterein
Mirasta/z/ 2;. et 4/22.

Gibeon/ypi erinomaisist Salomon cuckulist/ 1.
Rcg. z/ 4.5.

Glbcvnitertt / mapahtamathengcns heidän cama-
ludelians//Josu.y/z.4.5. Heidän camaludens .
rangaisian/ ibid. 22/25.Pyrttetän/ 10 /5. Het- t
dan tähtcnsCunmgas Saulin pojathrrtctän/ 2.
Sam. 21/ 9.

Gldeon/ Sodanpäämies ja Israelin Dnomart/ /
Jud.6.set7.* Anda tilan epäjumalan palmelu-
xeen/iud.B/24.* i

Gthomnwirta/ Gen. 2/ iz. .

Gtlgal/yxi Israelin maparst Caupungeist/Jos 4/
19. Sqnä Cansa ymbärinsleicattln jaPääsiäistä z
pidetlm/5/2.7.10. z

Gog jaMagog/Ezech.ZB/2. z. etzy/i.^Apoc. 20/7. Z
Golgmca/ Pääcalloin palcka/Matth. 27/ zz.Marc.i;/ 22. Joh. 19/17.
Eollmth/ phillsteri / soti Jsraeltmastan/ 1. Sam. j

V/2Z. Tapeta»Kayidllda/ jbjd,r// 49. Zv/

- Goliath/Gethitori/tapeta» Llhanalda/z. Sam-
. 21/ 19.Hänen keihäns warsi/ ibid. 19.Gomer/etzi Mitta.
. Gomorra cukisictan.Etzi/Sodoma.
t Gorgias/Sodanpäämies/ lyöJstaelinpacoon/

»Macc. 5/59.
- Grekiläiset/Joh. »2/20. 14/r.Al7/4.Ram. 1/

, it>. K 2/10.1.Cor. 1/ 22. Gal. 1/27.
Gnsimm muori/ jollahe seisoit jasiunaisit/Deut.

- 27/12.
H.

Habacuc/Propheta/ Habac. i/i. Wie DanieliSe
ruoca jalopeurainluolaan, lue HistoriaBabelt»
Drakist/v.Z2.

Hadad/ Eoomeri/ Salomon wastanseisoja/i.Rez>
11/14.^

Hadad Eser/Soban Cu»ingas/2.Sam. 8/z. Woi-
tetanDavidilda/ jahänen sotajouckons tapeta»/
10/17.18.

HaggcusProphcta käske Juvalaistenrakeca Teim-
pli/Hag.i/B.Tsr.s/1.

Haggeus ennusta wijmeisen JerusaleminTemplin
cuimian oleman suuremman cuin enstmäisen/
Hag. 2/4.5.10.

HamLanaan jsä/ptlcka hänen jsänsNoet / jakl->
rotaN/GeN.y/22. 24.25.

Haman/ pidetän Cuningalda simres cunnias/ ja
waiuo Mardachait/anda paha neuwo Juvalai-
sia mastan/ Esther, z/1. * Juttelecunnians ystä-
mittcns edes/ ja teettä corkian hirsipuun/ Mar«
dachait sijhen hirttä/ Estch.s/10.11.14. Mutta
Mymetseldä hän sijhen itze htrtetän/ Esth. 7/ 10'
ja 10. hane poicans myös hirtetän/Esth.y/iz. 14.

Hamona/ Ezech. 59/16.
Hanani/Prophcta / lähctetäyAssan Judan Cu-

ningantygö/2.par. 16/7.
Hanania/määraPropheta/jer. Cuole/ib.l6
Hanna/Samuelin äiri/rucoileHEßra/ja teke ha-

yelle lupauxen/1. Sam. 1/ 9.10.11.
Synnyttä Samuel Prophctan/ ibid. 20/ 24.25.
Synnyttä mielä colme poicaja caxi tytärtä/ i>

Sam. 2/21.
Hanna/Phanuelin tytär/Lac. 2/56.
Hanna/ manhan Tobin emändä/ Tob. 1/y.
Hannas/ Caiphax.mappi/ jaylimmälnen Pappi/

Luc. z/2. Jph. .8/iZ. Act. 4/ 6. Oli Sadduceus/
Act.;/17.

Hanon/ Ammoniterein Cuningas/pilcka Davidin
'fästy.atsia/ja leistele heidän partans ja maat-

E ttNSi



Register.
tms/ 2. Sam. 10/ 4. t-Par. 20/ 4.

Hapoinda leipäei pitänyt Pääsiäis lamban cans-
sasyötämäu/Exod. 12/15. äc iz/7.Eimyös uhrin
cansia/iev.2/11. Ymmärretä» wäärästopist/i-
-btd. et 6/16.Deut. 16/ z. Matth. 16/6.Marc. 8/
15.Luc. 22/1.1.Cor. 5/6. Gal. 5/ 9.

Pahuden hapatus pitä perattaman/ 1. Cor. 5/ 7.
Wertaus hapatuxest/Matth. iz/zz.
Haran / Abrahamin wett /jaLothinjsä/ cuole/

Gen. ti/ 28.
Haranis/CanaanmaanCaupungis/cuoliTharah/

jahänen poicansAbrahäm asni stjnä hetken ai-
ca/Gen.ii/Z2.

Hasael/Benhadadin SyrianCuningan palwelia/
tule SyrianCuningaxi/ 2. Reg. 8/B.* Jumalan
käskyn jälken/i.Rcg. iy/15. Lyö Israelin catkis
heidänrajoisans/ 2.Reg.ro/z2.et 12/17. et iz/ z.
Nyncuinennustettu oli/ i.Reg.8/n. 12. Cuole/2.
Reg.iz/24.

Haudatacuolleita. Mirlam/Num. 10/r. Moses/
Deut. z4/B.Josua jaEleazar/Z»s24/zo.*leph-
the/Jud.l2/7. Asahel/2.Sam. 2/Z2. David/
1.Reg. 2/10. zi/Z4. Salomon/i.Reg. ii/4z. E-

kseus/2.Reg. iz/20.Assa/2. Par. 16/ i4.ldjada/
2. Par. 24/10. Josias/ i.Par. 55/ 24. Tob l/20,
et 2/z.7. et 4/Z.lB. et 8/14.et 12/12. et 14/12.16.
Päämiehen tytär/Matth. y/iz. Marc. 5/zy.Luc.
8/4y.>hannesCastaja/Matth. 14/12. iaza-rns Bethanias/loh. n/zz. zy. Christus/Matth.

27/60. Marc. 15/ 46. wc. 2Z/ 55. Joh. 19/zB. zy.
40.Act. 15/29.1.Cor. 15/4-

Hazor/Pääcaupungi/ivoitttan jaPoldetan/losu.
11/10.ii.

Hebal/ etzi/Ebal.
Hebenpuuta oli Salomon aicana aiwapaljo /1.
Rcg.iö/11.

Hebron/Canaan maanPääcaupungl/Gen.2z/iy.
Hebron/ raketan/ Num. iz/2z.Wotteta»/" os 10/

z6. Annetan Calebille/15/ iz. Jackan sijtte ie-
vitaille/21/ii. 1. var. 7/ 54- 55. Cutzuttin myös

Kiriath ar-
Ha/losu. 21/11.

Hedelmäsi puhutan/ Matth.7/16.17. 18.et 12/zz.
Luc. 6/44.

Synnin Hedelmä/Rom.6/22.2Z. LihanjaHengen
Hedelmä/ Gen. 5/ iy. 22.

Hedelmän/joca Ms sisälle corjattais/ pitä wai-
waiset saaman/ Lev. 19/10. et 2z/22.Deut.24/iy.

Hcliodvrus/Seleucujen Cammiopalmlia/ tahto

ottaTempLnrahan/2. Macc.z/7. iz.»t«g«stzZ
Jumalalda/näösjapnhen vårres/ibid. 24.*. ZHelundai,uhla.Etzl/luda.'aisien Juhlat. Z

Helwetti jaijancaickinen cadotus/jocaPerkeleille Z
jacaikillejumalattomiilewalmlstetkuon/Num.
i6/zo.zi.z2.zz. De«t.z2/22.Esa.iz/9. et 24/21.22. k
etzo/zz. et 66/24. Dan. 7/11. Sap. 5.* Matth. z/
12. et 5/29. et 8/>2. et 11/ 2z. et iz/ ;o. et 16/ >B. et'
18/8. et22/iz.et 2z/zz. et 25/zo.41.46. Marc.9/
47.!uc.z/i7.etl6/2z.25/28.2.TH«5. 1/9.2. vet. i
2/4. lud«v. 6.Hebr. 10/27. Apoc. 1/18. et 19/
20. et20/ iz. 14.

HelwettionChristuxeldg woitettu/Hos. iz/i4- .

Heman/WeisajaTabernaclis /Davidin aicana/
amuclin pojanpoicg/1.Par. 6/ zz.

Hemorraiscais Dinan Jacobin tyttären/ ja tape- , z
tan Simeonilda jaLeviidä/Gen.j4/26.

Hemina. etzi/Mtta.
'

-
Hengi. JumalanHengiluwatan ja anneta»ca- t

tuwaisille ihmifille/ ja asu hetsa/ 1. Sam. 10/ ic><
Neh.y/zo.Hiob.z2/y. . sal.si/i2.iz.iy.Esa.44/
z. e; 59/ 21. et 61/1. Ezech. n/ iy. et z6/ 26. et 59/
28. Joel. 2/28. Sap.l/4. et ic>/n. Matth.z/11, g
Luc. 12/12.et 21/15. Joh.Z/Z.et 6/25. et 6/zy.et 14/ >
16.26. et 15/26. eti6/7.Act. 2/1. el7/48.R0m.8/ ,

9.16.26. 1. Cor. 2/11. etz/i6. et 6/17. et 12/z. 2.
Cor. 1/22. et z/ 18> et 5/5/. Eph. 4/20. 21. i.Thef. 5
4/ 8. et 5/22. 2. TIM.I/B. 2.Pet. i/2i.i.10h.4/i.* l
Jae.4/ s. -

JumalanHengi walista ihmisten sijdamet/ jateke
ne lewollisexi jarohkiaxi/Exod. 4/ 12. psal. 52/ 8.
Esa. 54/iz. Li atth. 10/20. Marc. iz/ n.Luc/12/
11. et 21/14.15. Joh.6/45.et 14/16.26. et 15/26.
eti6/iz.Rom.B/i6.26.r.C0r.i/22.et5/5. Eph,
1/ iz. et4/ 20. 21. l.löh. 2/27. ' l

JumalanHengi on puhunut Prophetain jaApo-
stolittencautta/Tjcod.4/12.2.5am.2z/2.Dan.y/ t
io.Aach.7/7. v atty.lo/20. Marc.iz/11. >h. Z
14Z16.17.Act. 1/5.et2/4.et4/zi.et9/i7.kt iy/6. s

1. Cor. 2/12. 2.C0?, iz/z. 1. Thes.4/8. 2. Tim. z/ '

16. i,Pct. 1/11. 2. Pet. 1/11.
JumalanHengi on meidänautuuden panti/Rom.'

8/16. 2. Cor. 1/22. et5/ 5. Eph. i/iz. et 4/ zo. u
Walehtelewaiset Henget Prophetainsuusa/i.Reg. .

22/22. Esa. 19/ 14.
ErlpuraisudenHengr/Abimelechinja Sichemite-
rein wälillä/ Juo. 9/25. I
Pahat Henget/ i.Sam.l6/14. Tob.z/8. M »..8/16, t
cty/2z. et 12/22.



Register.
Hengetpltä töeleldaman/jos «e Jumalasta owar/
Judith8/51. i.Cor. 14/29. 1. Thes.s/21. i.Joh.4/l.

Hephetah/ Marc. 7/54.
Herodes Ascalomta / tappa wiattomat lapset/

Match. 2/16. c «ole/chid. 19. .

Herooes Anttpas/Herodexen poica/ Galilean Te
trarcha/tuc.s/ i.Ända Johannes Castajancau-
lan leicaca/Matih. 14/9. 10. EutzutanChr>.st«xel-
da itzcne Pimkuxen cans-sa ia tule hänen ysiawäxenS/ Luc.2s/12. A ct.4/ 27.

Herodes Agrlppa/lappa 2 postolin Jacobin / ja
pane Petarm sangiUten/Acr. 12/l. >1 clc/i:/2z.

Herodias Phii.ppuxcn emändä ylönädaAmioskä-
skyns/ jasecoirta ltzens miehenS weljen Herodexe
cansta/M»tth.i4/Z4.D arc.6/ 17.

HErra on yxi ainoa/jongacautta caicki cappalet
owat/ «vaicka nylä monda oncum Herrapt cutzu-
tan/i.Cor. 8/56.

CahtaHerra citaida yxikänpalwella/Matt. 6/24.
HErran päiwä tule nyncuin waraö/Matt. 24/ 45.

Luc. 12/zo.i.Thes 5/2. 2. Pet. 5/ 10.Apoc. 5 /Z»
HErrä päiwä jumalattomainpäälie/catzo päiwä.
Herran käsi njjden päällä/zotta hän ranga»se/Ju-
dith 2/ 15.^HErrankäsi nydenpäällä / jotca Jumala»Hen-
geldäwäkcwydellä lahjoitetan/i.Reg.lß/46.

Herran kättä ei tai dakengän wäittä/Dcut.z2/Z9.
Amos 9/2. .

Herran Nimion:Minä olen se cuinMinä olen/
exod.z/14.

Herran lyöt julisteta» jocapaicas/1.Reg. 8/42. >
HErran Nime eipidä turhan lausuttaman/Exod.

20/7.
HErranNimi häwäistan määrillämaloilla / Lev.

19/12.
HErra» Nime pitä Israelin päälle rucoildaman/
Num. 6/27.

HErran Nimeen stuna David Canfan/ 2. Sam.
6/18.

HErran Nimeen Elisens kiroile/ 2. Reg. 2/24.
HescchlelcutzutanProphktanwircan/ Ezech.i/ 1.
Fangitan ja wiedan muiden cansa Babelyn/ ib.
5.Kaftetän syödäKtrja/z.l. Wicdän HengesJe
rusalemyn/8/z. Wertaus hänen emändäns cuo-
lemasta/ 24/15. l.stecän/ Syr. 49/ 10.Hethcrlt/ kanaan maan asuwalset/ Gcn.ls/ 19.losu. 1/4.pitä Himerem cansa perätt häwttet-tämön/Teut.2o/17.

Hrjron/Pertjenpolca/Gem46/i».i.Par.2/;.C«t.

Man myös Jephunnexi/ib. 18. Jättä poican«
Aramin jäikens/Match. 1/z.

Hiet rakcndalclchon/i. Reg. 16/54.
Hylet. Tu.cha Hyltä coota mcholllsten pää»pääl«
k/Prov. 25/21. i!. Rom. 12/20.

Hrljarsus;atauprus/ i.Eam. 2>Sam.i6/
10. Prov. i;/i. Syr. 1/28.29. Maith. 5/5. y. el 11/
29. Gal.s/2Z. el 6/1. Eph.4/2. e. ol.z/12.2. Tim. 2/
2;. T!t.z/2.NyncumMoscS/Num.i2/z. Josu:
7/ iy. Ab.gati/ i.S am. 25/41.

Himo. pahat himockieldän/ Exod.2o/17. Num.ii/
zz. cl 21/ 5. 6. Jos.7/ 21/ 24. Hicb. zi/ 1, j rov. 6/
25. ( yr. 18/zv. er 25/,.et 42/25.27. Match. 5/28.
N are. 4/18 Rom. 6/12. et 7/ 7. et iz/14. 1. Cor,
10/6.Gai. 5/16. Eol.z/s. i.Thes.4/z. i.Ttm.6/
y.5 2.T m.2/22. i.P et. 1/ 14. cc 2/11. et 4/5. 2. Pet.
1/4. 1. Zoh. 2/15.16. Jae. i/i4. Jud. 18.

JsraelltainHimo/Num. 11/1. * Heidän rangaistu-
xens/11/zz. Num. 21/ 5.

Achanm Himo jarangaistus/Jos. 7/ 1.20.
Lchan Himo pttä hihittämän / cuoletettamanstt
ristm'aulittaman/Syr. 18/zo.Rom. 6/12. et8/ 8.
i2. Ct iz/ 14.Gal. 5/16. Eph. 4/ 22. et; /z. Col.j/

5. Tit. 2/12. Hebr. 12/1. 1.Pet. 2/1.Ct 4/z.6.
Himohauaat /Num. ii/z4.p5a1.78/zc>.
Hluxia pltkäxl casivatta / on miehelle häpiäxi ja
waimolie cunniaxi/1. Cor. ii/ 14.15.

Hilkia löytäLakikirjan HErranhuonesta/ 2. Reg.
22/8.1. Per. Z4/ I,'.

Hin. Cayo/ Mitta.
Hrnnomin lasten laxo/ 2. Reg. 25/10. Jer.7/zi. 5c

iy/6.
Hiob/hywa/hnrscas ja jumalinenmies/Hiob. i/r.

Ricas/ ibld.z. Lyödän cuolema haawoilla/2 / 7.
Tuccaran ystäwildäns / ibid. ii. Kiro syntymä
päimäns/z/i.Malilla matmans ia ahdlstustans/
6/2. Tviwotta itzeliens cuolemata/ rbid. 8/ y. et
7/ is cl io/i. 18. Nuhtele ystamttäns/ 6/ 25.
Hystätän ystäwildäns//ibid iz/ 1;.etiy/iz. 14.
Peljätetän unildaia nägyildä/7.i4- Sanotan
ystäwilda/lumalacapilckawan/ 1;/;. er.zs-/ Z7-
Hiob tunnusta syndrns/ 42/ 6.Rucollcystäwlt-
tenö edest/ ibid. 10. Cuole/ chid. 17.Hänen kärst-
mälisydesiäns/lac. 5/11. Hiobisi<a hänen man-

hurscaudcstans puhutan/ Szcch. 14/14.
Hiram/ Tyron li un.ngas/ läheltä CumngasDa-

vidille Honga ja Ccderpurta/2.Sam. 5/11. Nyn
myös Cuningas Salomolle/ i.lXeg. 5/ 1.10,

Hiram taitama maflistppa/1.Reg. 7/14.
E s HiM



Hira/Hdollamlst/ludaii emänä» Isä/Gen. zB/i.
Hiskiacli Ichiskia jumalattoman Cuningas Aha-
bm poica/ jaloludanCuningas/ 2. Reg. 16/ 20.
et 18/1.2. Särke wafkikärmen/ 19/4. Luopu As-
fyrialaisist/ibid.7/17. 18. lähettä sanan Pro-
phetalle Esaialle/ 19/ 2. Esa. 57/ 2. Tule sairaxi
cuolemallans/ 2. Reg. 20/ 1. Saa merkin/ että
hänonparqncwa/Esa.zß/i.5 Näyttä Babelin
Cuningan palweliotlle caiken tawarans jamu-
ntans/ 2. Reg. 20/12. 14. Esa. Z9/1. 5. Cuole /2.
Reg. 20/21.2. par. z2/zz. Händä ylistetän/ Syr.
48/19.

Hispanta/ johonP. Pawalt tahdot waelda/Rom.
15/24.28.

Hvbab/Reguelin poica/Mosexen näälä/ Num.
10/ Hanen lapftnöasutt ludan lasten seas/
Zud.i/ >6. Nytä Cuningas Saul armahti /i.
Sam. 15/ 5.

Holofernes / NebucadNezartn Sotaherra lähete-
tä» Jsraeli mastan/ Judit. 2/4. Pilcka Jumala-
la/ 6/1. 2. z. Pyrtttä Bethulian/ 7/1. Hänencau-
lausletcatan Judtthalda/omalla miccallans/iz/
8. y- 10. Hänen pääns pannanCaupungtn muu-

rin päälle/ 14/ 1. ja coco Assyrialaisten letrt pa-
kene/ 15/ 1.

Homer eli Chorus, ctzi/ Mitta.
Horam / Gesertn Cuningas / lyödän Josualda/

Josu.iv/zz.
Horeb/ Jumalanwuort/ jocamyös Sinat» wuo-

rext cuyutan/ Exod. z/ 1.et iy/i. Deut. 1/1.
HorttetttSettts/ ajctanulos Esaun lapstlda/

Deut. 2/12.
Hofta/Ellan potea/ tult Israelin Euntngaxi Pe-
kahn Remaltan pojan jälken/2. Reg.is/zo. Mie-
lin Cuningas Salmanafftrtlda IsraelinEansan
«anffa Assyriaan/ 17/z. 4. 5.6.

Hoseas/Berin potea/ ennusta Vstan/ Jothami»/
Ahaxen ja Jehtsttanatcana/Hos. 1/1.

Hosianna tvtwottt Cansa Chrtstuxelle/ cosca hän
ajot Jeruftlemhn/Matth.21/9. Marc. n/io.!uc.
i9/Z9.Jvh.^/

Hulda/Sallumin emandä/Prophetissa Judaas/
2. Reg. 22/14. 15.Josiasetzt händä/2. par.z4/22.

Hulluus/Pr?». i4/2y.et 20/54122/15. et 26/1. et
27/22.Eccl.ie>/5.6. Syr.zz/ s.Baruch. z/2z. Mat.
7/ 26. et 25/2. Marc. 7/ 22.Eph. 5/24.

Hulluus Jumalanedes/on tämän mailman wlj-
saus/ i.Cor. -/ 18.'" etz/19. etzt/ Tyhmyys.

Hunaja jalopeuranragdos/anda tilan tapaupcen/
Jud.l4/L.1!.i4. -

Hunajata syS Jösachan Jsäns kiclbö Vastan/ liSam. 14/27.Hunajata ime calliost / Deut. 52 /iz.Huocaus. Lumalltfest ja lumattomast huocauxest/Exod. 2/24. Tob.z/i! Ejech. 9/ 4.2.Macr. 5/zo.Rom. 8/22. Jac. 5/ 9.Huone/ jocacalliolleraketan /on luja japysyivät-
ncn/ psal. 46/ 2.Z.4.5.Matth. 7/24. et 16/18.Luc.
6/ 48.Rom. 8/Z5..

Huonenhaldiat/ Moninaiset Jumalan armonhuonenhaldiat/ 1.Pet. 4/10.
Huonenhaldiat Jumalansalatsuteen/1.Cor. 4/ r.
Huonesen otta mtelelläns köyhiä ja muucalaisia/Esa. 58/ 7.Matth. 25/zz. Z7. Luc. 14/iz.Rom. 12/

iz. 1. Tim.z/2. Tit.l/8.1. Pet. 4/9.2.Epist. Joh.
10 Hebr.iz/2.Jac.i/27.Nyncuin/Abraham/ Gen. 18/z.Loth/ 19/2.Laban/24/zi.Rahab/ Jos. Manoah/ Jud.iz/15.Mmies Bethlchem Judast/ lud. 19/4.9. Zar-pathtn iesti/i.Reg. 17/10.15. Sunamitan mat-
mo/2.Reg. 4/8. Hiob/Hiob.zi/ zr. Martha/Luc. 10/zB.Zache«s/i9/6. Simon Parckari/Ack.
io/6. Lydia/ 16/15. AquilajaPriscilla/18/ z.Publius/ 28/7. Gajus/Rom. 16/ iz.Nämätei ole tahtonet huonesens otta. Suchoti»
asumaistt/jud. 8/5. Re Gibeas/ 19/15. Nabal/

1. Sam. 25/9. 10. ii. Sap. 19/ iz.
Huoruus jacaickinainen saastarsus kiekdän/ ja uh-

gatanrangaista/ G«n.6/2. z. S- 19Z5.z1.zz. et 20.
*2Z. Se Z4/8.9. S- zB/ 15.Ex0d.20/14. 6-22/16.
Lev. S- 19/29. S- 20/IV.IZ. S- 21/9. Num.
5/12.16.20.29. s- 25/1. 6.Deut. 5/18-6- 22/iz.22.
2Z.S- 2Z/17. lud. 19/2.25. S- 20.* 1. Sam. 2/ 22.

2. Sam. 12/y.iO.Prov.2/15. et 5/Z.8.20.«t 7/10,
*et 22/14. et 2Z/26.27. et 29/z. Jer.s/ 7.8.9. G.

zech.22/10.11. Hos4/14. Mal.z/5. TOH.4/IZ. Syr,
2Z/2Z. et 25/-9.Matth.s/27.28. et 14/z. 4,
«t 29/18. Joh.8/z. Act. 15/20.Rom.l/26. i.Cor.
;/i. et 5/9-10.15. et 10/8. Eph. 5/ 5. 1. Thes.4/.z,
1.Tim. 1/10.Hebr. iz/4. lac.4/ 4,

Huoruus matcänsaaua Jumalanwihan/ Deut-
-22/21! Prov.2Z/26.27.5yr.i9/z.ler.s/7.8.9.H05.
4/2. 11.14.1.Cör.6/9.10. iz.ls. Col.z/s.Heb.iz/4.

Huoruus ttke ihmisenruumin hetcoxt / za saatta
hänenköyhäxi/ Zsh.iz/10. 12.Prov.2z/ 27. et 29/z. et zi/z. Syr. 9/6.Teke huuttawaxi/ Syr. 9/9.Huoruden tila pitä mäldettämön/ Syr. 9/ z. 4.12.
et42/12.

Huopuu? ou ttsiuttgWnen Mli / Hiob. zi/i. 12.
Hno-

Register.



Regjsiee.
Huoruus on ptlhebi cuin lvarcaus/Prob. 6/ 29.50.
Huoralapftt ei pidä menestymän/ Sap. 5/ 16.
Huorin on tehnyt. Ruben/ Gen. 55/ 22. Jsraelita

Moabttan wannon cansta/ Nuin.2s/8. BenJa-
mitertt/ jud. 19/25.David/ 2.Sam. 11/4. Hero-
des/ Matth.l4/4. Marc. 6/i7.L»c.5/iy.Pxi wai- .
mo/Joh. 8/5. Lorintherit/ i.Cor. 5/ 1.

Huorintekiä jahuora tapsttin/ja se kelpaiöJuma-
lalle/Num. 25/1.6. psal. 106/50. 51.

Hengellinen Huoruus on epäjumalan palwelus/
Erod.s4/is.Deut.si/i6.Jud.2/i7.etß/Z5. Esa.
1/21. Jer.z/6.7.8. et 15/ 26.27. et 25/ 10.Ezech.6.*

et Hos. i/2.°*et 2/2. et 4/15. Apoc. 18/ 5> "
Hnr Calebin poica/1. Par. 2/19. pitä Aaronin

cansia Mssexenkäsiä ylös/Exod. 17/12.
Hurin jaAaroninkäfketän cuulella jatutkia asioi- .

ta Mvsexcn poisolles/Exod. 24/14.
Husai/Davidin useotlinenystäwa/ ilmoitta hänel-

le Absolomin juonet/2. Sam. 15/55. et 17/15.
i. Par. 27/55.

Hymeneus/Wäärä opettaja / pannanP.Pawa-
iilda pannaan/i-Dim. 1/20. Hänen määrä op-
pins ylösnousemisesi/ 2.Tim. 2/17.

Hywä oma ajatus jatahto. Ei meidän pidä teke-
män mjncuin meillehywäxi näky/mutta tehkäm
«ijncuin Jumalakäske/Num. Deut. 4/2.
-t 12/8.52.E5a.5Z21. et 55/ 8.9. Matth.5/14.15-

Nämät omat omantahtons perän tehnet: Joseph/
Gen. 48/17.18. Nadab >aAbihu/ Lev. 10/ 5. Jo-
sua/Num. 11/28.Michan äiti/jud. 17/4.Saul/
».Sam. 15/20. 21.Achas/Esa.7/ 5. Pecari

nuhtele Christusta oman pääns perän/ mutta
hännuhdella» taas Chnstuxelda/ Matth. 16/22.

25. Marc.B/ 52.55. Ei tahdo anda pestä jalcojans/
Joh. 15/ 6. Teki oman tahtons perän / januhdel-
laii Pawalilda/ Gal. 2/ 11. n. 15. 14.

Hywän ja pahan on Jumala cullengin maxawa
Ansions jalken/1.Sam. 26/25. psal. 62/15. Jer.
17/10. et 51/16. et Ezech.y/y.io. et 18/10.
zh4.et24/9.°^et 2s/
Matth. i6/27.Renu 2/6. et 14/12.2. Cor. 5/ 10.
Eph.6/3. Col. 5/24.25. 1.Pet. 1/17.Apoc. 2/ 25, et
20/1Z.15.et22/12.

Hywä omatundo. Etzi/ Omatundo.
Hywäntahtoisten cansia pitä cansiakäymistpidet-

tämän/ jajumalattomain cansiakäymifl wäldet-
lämän/Gen.iy/15. Lev. iy/2.et20/7. Num. 16/
25.26. et 25/4.J0525/i2.2iPar.iy/2. Hiob. 1/1.
Tsb. 1/5. psql, 26/4. 8. et 57/ 1, Prov, 1/ lv. 15- et

4/i4. et <5/25. ek /Z/2S! ek Lo/iy.et 22/5.10 24. ek
2Z/6.17 cc 24/l. et29/27. Syr. 6/55. etB/1.18.et
9/21. et 12/10.«515/1.20. Jer. 16/8. Matth. 7/
15.Att.l9/9.2. Cor.6/14. Eph.s/11. 2,Tim.4/14»
15.Ap0c.18Z4.

Hywät työt. Etzi/ Jumalanpalwelus.
Hywät japahat työt/ jottalähimmäiselle tehdä»/

tuke Jumalaitzellenstchdyxi/Jer. 1/19. Aach. 2/
8. Aatth. 25/40. Nuncuin/1. Sam. 8/7. Tsa. 57/
2Z.Act. 9/4.i.Cor. 8/12.Chrtstus muwo hywtä töitS tekemän/ Matth. 5/
16.Nijn myös Pawali/ Act. 26/20.

Ennencuin jocutaita hywtätöitä tehdä/pitä Chrt-
siuxenrautta puhdistettaman/ JOH.9/Z;. *et 15/
I.* Tit. 2/14.

Hywäin töidänpalcka/psal.ii2*et 119.*Prov.ll/
18.Syr.z6/iB.Esa. 5/10.Matth. 5/12. et 10/42.
et 16/27.et 25/54.Rom. 2/6.1. Cor. 15/ 58.2. Cor.
;/10.2. Tim. 4/8. Hebr. 6/10.15. et 11/26. Jac.2/
24. Apvc. 20/12. iz. et 22/12.

Hymistä töistä/ etzi/Ansto.Häätpidetä». Jacobin/Gen. 29/ 22. Simsonin/
Jud. 14/10.Galilean Canas/ JOH.2.* Rebecka»
Häät pidettin HTrran pelwos/ Gen.24/zo>*
Tobian/Tob. 6/18.^

Haäwaattet / Matth. 22/12.
Hapiä. Jocaitzenpitä häpemän / taickaeihape-
män/Syr.42/ iy. Dan. 9/7. Ezech. 16/52. Hapiä»-
linen työGibea» asuwaisildatehty/ jud.l9/25.

Härkä. Sytä Härjast joca miehen eli waimon-
cuoliaxipufte/Exod.2l/28.

Härjäst/jocatyötä teke/ettet sen suuta pidäkhni s»
dottaman/Deuk. 25/4.1. Cor. 9/9.1. Tim. 5/18.Häwäistysrangaistan/Sap. 5/5.6. Matth.s/11.

Häwästyxen tähdenwalittaDavid/psalm44/i4.
15.16. et 79/4. Nyn myös Jeremias/ jer.20/ 7,
8. y. 10. Thren. 5/15.

Häwäistät ylöncatzowat rangaisiuxcn/Prov.y/7.
JumalaouHäwätsewä janaurawa nijtä jumalat-,
tomia/ psal. 2/4. et 57/15. et 95/9. Prov. 1/264
Sap.4/18.

3.
JajaEi/ ei ote Pawalin fanois: nmtta Jass
Ja/jaEionEi/ 2.Cor. 1/17.18.1y. JaJa/Et
Ei/ pitä Chrifiittyinpuhe oleman/ Matth.5/57.
Jac. 5/12.

JabalLamechi» po-ica/nydenJfajotcamajoisa-
fuit/Gcn.4/20.

labes/ Mleadis/ mottttan Israelin Cansalda/ja



Register.'
lt>.n.l2. PtzritetanAmmo-

Mlllildä/l.Sam.li/1. labexenasuwaiset/ «-

«vät lauptat SaulilleM hänenpojillensz jahau-
lawat heidän luunsz 1. Sam.31Z11.12.13.

labinZ Cananerein CuningasZ fta Israelin lap-
set alansZ jud.4Z2. lyödänZ»b. 23.pftl. 83/10.

InchinZSimeonm poicaZ NUM.26Z 13. Patzas oi-
liallatädellszSalomon HuonesZ cutzuttmmyös
lachinixi Z i.Reg.7Z2i. Olt myos sen nimmen
PappiZi.par.ioZio.

JacobIftochin poicaZsyndy/Gen. 25/6.Ostawel-
jensEftun esicoisuden o>tcudcn/ ibid.31. Saa
«awallidellans Eftun sinnalixen Iftachilda hä-
nellene/27/22.27. Waelda labamn tyzö/28/;.
iv.Näte«nes ticapuut maasta Tmwastn ulottu-
wan Z ja tete HErralle lupauxen Z lbid. 12 Z 20.

Palwele labanit hänen tytärtens tähdenZ 29Z18.
Mene labanin tytö Canaan maalleZ3>Z 17. Pcn-
nelelumaläEngelin canhaZ ja lutzuttin Isiaell»

riZ32Z24. et 35/iQ. i.Reg. 18/31. läheltäpoicans
Egyptijn/Gen.42/2.3.Mene myös itze caickein
lustens jawätens lanszaCgliptynZ Gen. 46Z 3.

Olla JosephinpojatZ C phrai-
minjaManassenZpojixensZ Gen.48Z5.8. Siuna

Jamolez ibid.Haudatanjsälns
tygö Canaan maalle/Gr».5Q/4.7."Nynmin Jo-
seph luwannuloliZ47Z29. «49)29. Händä y-
listetäli/Syr. 44/25. lue/Israel.

JacobZebedellxenpoica/ mtzuttanApostolin wlr-
xaan/ V atch. 4/ 21. Tapetan/ Act. 12/ 2.

JacobAlpheuxen poica/ Act. 12/17. et 15/13. et 21/
18.Gal. 1/19.

laelzHeberin emändä /tappa Sisseran naulalla/
maates/jud.4/21.

lalr/ Israelin DuomariZ jud. 10Z3.
lairus Z Synagogan Päämies Z jonga tyttären
Christus molleistaherättizMatth. 9ZIB. * Man.
5Z22.1uc.8Z41.*

Jannes jalambresZ caxiwääräProphttat Z Cu-
ningas Pharaon tykönä z owat Mosesta jaAaro-
nila wastanz Exod. 7/11.2. T,m.3Z 8.

laphetZNoahnpoica/ syndyzGen. 5Z32. Siuna-
ta»/ 9Z 27. Hsnm sumuszZ iQZ 2. *

laMosta ylimmäisen Papin wiranZ2.N acc. 4Z
718. Tapetanz;Z 9-

Jasonin päälle cannetanThessalonicas/ «tä hän
p. Pawalinlveljeinens oli huonesens ottanut/ ja
sentähden ranga,stanZ Act. 17z 5.7.9.

lasilbz Esailm Prophetan po,e«/Esa. 7/;.

lawan/Japhetinpöica/Gen. 10/2.
Jcabod/Phineexcn porca stmdy/r. Sam. 4/19. 21.
Iconiumis saama Pawali/ Att. 14/1.
IddonProphetanHrstoria n-miteran/2.par. iz/21.
Ijes. Phrrstupen Izee o» sowclias/ Match. 11/ 29.
zo. Rautaine IM cowacorwaisilie/Dcitt.2B/ 48-

lebust/ anaan poica/Ge».io/i6.Häneniälken-
tulkwarsensasurtludan ja Benchmln lasten se-
ae/iosu. i5/6z.)ud.i/2i.

lebue eutzutlm lerusalemixi / josu. 15/ 8. Md. 19/
10. 1. par. 12/4.

Icbustrereltä et taitanet Israelin lapstt ulösaja/
lud.l/21. jocca siM Davidilda u!osa)etan/ 2.
Sam. 5/7.8.

lehascel/ xacharian poica/saaHErran Hengen/
japi opherera/ 2. par. 20/14.

Jehu/ Hanannpoica/Propheta/nuhteleCunln-
gaslvjaphatla/z.par. 19/2. Lätzetttän BaesanIsraelin rygö/ ja sitba tapekan/ r.
Reg. 16/7.

lehu/Iv aphatinpoica/Nimsinpojän/woidellan
Israelin < unngaxt/Achabin huonetta häwittä-
wän/2. Reg. Y/1.2.Z. HERran käskyn jätten/1.
Reg. 19/ib. Hän tappa Icsebelin/2. Reg. 9/ zo.zz.Hän tappä/o/ZlchabiN polca/io/6.7.Hän tap-
paÄhasian >«dä Cuningä weljet/ib. 14. Hän tap-
pa Baalin paptt/ ibid.25. Cuote/ rbtd. zz.

lephtah/ Gtleaditereln äpäräporca / jaIsraelinT uomart/judi 11.
*Hänen lupauxestane/ ch. zo.

Z5. Han costa Ephraimiceretlle/iud. 12/4.Cuole/
ibid.7. Ia ylisterän/ Hebr. 11/Z2.

lephunneLalebrnJsa/ i.Par.4/ 1;. Cutzutan
Hezromxi/ 2/18.

Jer/ Judanesicomcn/ tapecan HERralda / Gen.
z 8/7-2- par. 2.1.

Jeremias Prophera/olt syndynytAnathotis/jer.
29/27.Cutzuttin Pröphetan wircaan/jalftaeltn
lasten lygö lähetettin/ jer. 1/4. 5. Wamoran/ 18/
19. et 20/ 1. et 26/7. et 22/2. et z? i2.iz. etz«/4. 7.Löyrä armöCuningasNebucadNezartn edes/Z9/
11.PäästetänNebuzarAdanilda wallalles/40/1.

Jeremias itke Cumngas Jösiat/ 2. Par. z;/ 25.
Jerrho/woitetan japoldemn/josu. 6/20. 24. Ra -

kttanraae Hieltldä/ i.Reg.id/z4. Cuyutan
myösPalwuCaupungipl/Deut.Z4/z.2.par. 28/15.

Jeroboam/ Nebachin poiea/Salomon palwelia/
corotta ltzensE alomoa wastan/2. Reg., ,/ 26. 2.
par. 2z/d. TuleKymmcnen Israelin sucucunnan
Cmnngapt/ 1.Reg. 12/20. Ahian Propheran sa-

nan
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nau jälken/i.Reg. 11/2.9.ZO.Z». Hän ylöspan
Bethelis jaDanis cari cullaistaWastckala/epä-
jumalanpalwelusta saätäxens/1.Reg. 12/23. zi./oca Jumalaldacowin rangaistin/1. Reg.l4/ 7.
8. y. et 15/25. et 16/19.26. 2.Reg. 1/ 54- etz/5, et
10/29.zi.et iz/2.6.11 et 14/24. et 15/y. et i? /22.

et2z/i5. Hänen kätens / jongahän Prophetat
wastan ojenfi/ cuiwetui/ jaProphetanrucouxen
jälkentaas terwexi tuli/1.Reg. iz/4.6. Hän cuo-
le/14/20. Hauen jälkentulewaisenshäwitctän/
15/29. Ntzncuin vrophetanAhian caurraennu-

stettu oli/ 14/ ia.Prophetat Jerobeami«vastan/
Amos 7/10/ 11.

Jcroboam/Joaxen poica/tule JsralinCuningapi/
2. Reg. iz/iz. et 14/16. Luole/ «4/29.

Jerub Baal/cutzutan myös Gideomxi/jud. 6/ 52.
Jerusalemwoiterm Judalda/ jud. 1/8. Malitkin

Templinensomaxi Jumalanasuinsiaxi /1. Reg.
8/1* 2. par. 6/ 2. et 17/16. Cutzuttin myös Je-
bus. Etzi / Jebus.Cutzuttin myös Salem/ psal.
76/z.

JerusalempyritetänRezinildä jaPekahlda/ Sy-
nan jaIsraelin Cunmgoilda/2. Reg. 16/5. Esa.
7/1. NebucadNezarilda/2.Rcg. 24/10. Poldet-
tin jacuklstettin/25/ 9.raketti» jällens/ Neh. z.*
et 6/15.
Jerusalemia ja sen asumaista wastan puhutan/ 2.
Reg. 21/12.et 25/27.E5a.2/6.etz/i. et 22/2. 8. et
29/1. et65/2.5. jer. 4/5.9. et 7.* et 17/1 9. et 1y / z.
6.et 21/5. et 2z/zy. et 25/8.et52/5.26.27.it 54/ 1.
«tZB/Z. et59/ 8. Ejech. z/6.* et 4.*et5.

* et 10/ 2.
et 15.* et2i/6. et 2 2.*et 25.* Zephan. z/1.Cutca Jemsalemis Jacobinfucucunnast asunet 0-
wat/ 1. par. 10/z.Neh.11/1..

Että Jerusalem piti Romareilda cukistettaman/
Num.24/24.Esa. 5/26. et 6/12.Dan. y/26. Zach.
14/1.Matth. 25/58. et 24/ 2.15. Luc. iz/55. et 19/
45.44. et 20/16.17. et 21/ 6. 1oh. 11/48.

HengellisestJerusalemist/cuin on Ehristilllnen ftu-
racunda/ psal. >22/6. Esa. zz/20. et 54/n. et 60/
I.*et 62/6.et65/16.18. Tob. iz/19. Baruch. 5/
17.Gal. 4/26. Hcb. 11/10. et 12/22.Apoc. 5/12. et
21/2.10.

Zesabel/ Eth Vaalin tytär / Cuningas Ahabtn su-malatoin emändä/1. Reg. 16/51. et 51/ 5.7. Tap-pa HERran Prophetat/18/4. iz. Vhca tappa
Eliat Prophetat /19/2. Anda tappa Na-
vothin / petollisen kirjan cautta/21/8. Syödän
cvirilda/ 2. Reg. y/ss. 56. Prophetan Elian sä-«mMn/.'.Reg.2t/2Z.

zesaias Amoxm poica/Efa., /i. NäkeJnmala»,
cunniau/ jaProphetan wircaan cutzma»/ Esa.6/8. Tt 4y/l.Käy paljain jalwoin/2v/z.Lohdut-
ta Cuningas Jchlflcat Sanhercbi wastan/2.
Rcg. ly/6. Esa. 57/8.Nuhtele Cunlngast/ch/ z.
JesaianKirjan onChrifius lukenutJudalaisteaSynagogiS/Luc.4/17. -

Jesse. Etzi/Jsai.
JosuaJozedakin poica/ylimmäine» pappi/Efr.z/

2. Cutzutan myös Josuaxi lozadakin pojaxi/
Aach.6/ik.Hag. i/i.Handä ylistctän/Syr.4y/i4.

JCsus/joca cutzutan Chnstus/ Matth.i/16. ,8.ai.
Luc. i/zi.EtziChnstus.

Jcsuxen Nimen tähden pitä caicki polivians cu-
martaman/Phil. 2 /10.

Jesus/ Syrachinpoica/ Syr. 50/29.
lethro/ Mdcanin Pappi / -liosexen appi / Txod.

2/16. etz/-. Tuli ! osexentygö corpeen/18/ 1.
Neuivoc hauda toimittaman hallituxest/ toimel-
listenja jumalistenMiesten cautta/18/ 19.21.22.

Cutzutan myösRegueltxi/Exod. 2/18.
Jezear/ Lapinan nostajanCorahn jsä/Num.i6/r.

Cutzutan myösAmmi Nadabixi/i. par. 7/ 22.
Ikä. ihmisen ikäon lyhytja catowainen/ Gen. z/

19.2.Sam.14/14. i.par. 29/15.5)i0b.z/20.2i.et
7/6. et 8/9. et 9/21.25. et iz/28. et i4/i.psal.zy/6.
7. et 90/5.9. et 102/4.12. et 105/15. et 109/ 25. et
14t/4.Eccl. 2/22.25. etj/10. et 7/1.Esa. 40/6. 7.
Sap.2/5. et 5/9.10. Tob.4/25. Syr. 14/18. et 17/
ZO. et 18/8. et 40/6.et 4:/i.Luc. 12/18. 20. Eph.
5/i6.lac.i/10. et 4/14.1. Pet. i/24.Heb.iz/i4.

Ihmisen pitä Jumalalle elämän//ja ei itzellens/
Rom. 14/6.2.Cor. 5/15. Gal. 2/ 5/10,
i. Pet. 4/2.

Pitkän JjänlupaJumala nyllejokcahänen käsky-
illenscuuliaisetowat/Exod. 20/21. Deut.s/16.
et 25/15. i.Reg. z/14. psal. 91/16. Prov.z/i.i.iS.
et 4/ iv.ek y/11, et 10/27. etn/zo. et28/16. Esi».
65/20.Syr. 5/9. Eph. 6/z.

Ihmet wahwistawatHsrran sanan/Marc.l6/17.
20. ihmeitäanotan Apostoleilda /Act.4 / 50. ih-
metten cauttaisä tule cunnioitetupi /Matth. 15/
zi. Määräin Prophetai» ihmet/ Jer. 25/52. joc»
ihmeillä jongunpettä / hänen pitä cuoleman/
Deut.i Naurtttawat ihmet/ Matth.24/
24. ihmetten cautta coettele Jumala meidän

Vscoam/Deut. 15/z. ihmetten cautta Christus ru-
tan/ >s. ihmetten cautta osotta hän hä-
«ens oleman Jumalatta lähetetä/Act. 2/ 22..
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Ihminen on lumalalda luötuz GeiuZ 27. et 2Z 7.

Hiob. 10Z 8. pftl. H9Z73-1- Cor. i;Z 4;-
Ihminen on luotu JumalanCuwan jälkenz Ge».

1/ 26.K SZI. 3c9Z6. Sap.2Z23> Syl.i7Zi. I. Cor.
11Z7.EPH. 4/24. Col. 3/ 10.1ac.3Z 9.

Ihmisen päälle pandtn risti jarangaistus/ Gcn. 3/
i?.Siunatan Christuxes/ Gen. 12/3.K 22/ 18.
Gal. 3/8.

Iymcsen udest syndymäst /Matth.lB/3- 19/28.
loh. l/13, et 3/3.6.K 4/14. K 7/38.1. Cor.4/>5.
Gal.4/19. Eph. 4/ 22.23. Col. 3/8.1. Pet.l/23. K
2/2. lac. 1/18.

Ihmisen eteen on panduZelämä jacuolema Z hywä
ja pahaZstunaus jakirous Z walita cumrnan hän
tahtoZ Deut. nZ 26.K 28Z 1.15.öc30Z15. jer.21Z
8. Syr. 15Z 14.*

Vdesi ihmiststz Chrisiuxes/Rom. 6/4.8- 7/ 6. öc
12Z2. 1.Cor. 5/7.8- Gal. 6/15. Eph. 4/ 24. C 01.3/
15.17. Tit. 3/7. Hebr. 8/ iQ. 11.

Wanhast ihmisesi/ jahänentöistäns// jotcapitä
poispandaman/Rom. 6/6. öc 13Z12.13. 1. Cor. 5 /

7. Eph. 4/22.Col. 3/5.
Ihmisen ajatnxet ja aicoimiset usein harhailelvatZ

jalurhaxijoutuwat/lev.iQ/i.Num.is/3y.Deut.
22/8. et 29Z19. 1.Sam. i;Z5. 2. Sam. 6.6.Prov.
i2Zi5.«i4Z i2.«21/2. Eft. 5/21. et 7/12. et 14/
13. et 55/8. Match. z/14. «16 / 22. Marc. 8/32.
loh. 12/4.5. et 13/8.

Ihminen/on tuhca jamulda/Gen. 2/7.et 3/19. et
18Z 27. pftl. 103/14. Syr.4l/11. Ontuuli/ joca
poispuhaldu/psal. 78/39. On nyncuin ei mitän/
pftl, 144/ 4. Ou nynculn ruoho ,a cuckainen / jo-
la cuiwa ja tyhjänraute/ Eft. 40/6. On tomu/
lac. 4 Z 14.pitä tuhgaxi jamaaxi Mens tule-
man/ Gen. 3/ iy. Hiob. 4/ 19.et 10/9. et 34/15.
S«),r. 17/5 et 18/7.8.et 41/ n.Etzi/ itä.

Ihmisen woima «a wapaehto/ hengellisis asiois/
eiwoi mitän. EtziZ Wapa ehto.

Ihmisen sydän on Jumalantädes/ja hän taiwut-
la stn cuhunga hän tahtoZ Gen.3iZ 22.24. et 23Z
~4. Exod. 4Z2l.ee 7/3- 1ev.26/ 36. Deut. 28/65.
josu.11/20. jud.9/23. 2.Sam.i7/i4. i-Rcg. 18/
37,Esr. i/i>s.et6/22. 23. «7/26.27. pftl. 105/25.
Prov. 16/7.« 21/1. Eft. 64/17. jer. 24/7. Ezech.
11/19.Dan. 1/9. Hag. 1/14.Marc. 11/ 3.36.Act.
7Z10. 2. Thes.2/10. 11. Apoc. 17/17.

Ihmiftt »wat usein pahemmat min järjettömät
luondocappaletZEft. iZ 3. jer.8/ 7-

IWMet/josa lumyWEngelit/ Mihmiset »'

wat itzetts ilmoittanet/Gett. Z! / 24.* sxod.z.«Num. 22/22. josu.;/iz. 15. i.Sam.2B/ 11. Matth.17/Z. et 28/2.9.Marc. 9/4. et 16/5.9. 12.14. kuc.
9/50. et 24/415.Z6. loh. 20/12.14.19/ »6. et 21/
I.Act.i/io.eti6/ 9. et 18/ 9.110. Lohtullinen 110 on Jumalalda sallittu/ 2.
par. 29/56. Neh. 12/42.4 z. psal. 67/ 4. 5.et 68/
4. 5> lnc. 1/14.1. Thes. 1/6.et 5/16.

E- pidä pacanam tawaika ilotttaman/Prov.2/ 12.
15.14.Eccl. 2/2. et 7/1. 54. Hos 9/1. Amos 6/8.
Jac. 4/9-

Mainos pitäilotttaman/ Matth.s/12. Ack. 5 / 41.
et 20/ 24.Rom.5/5. Col.lZ24.Hebr.lo/z4.et 11/15.Hengellinen 110/ juc.lo/21.R0m.12/ 12. et 14/17.
Gal. 5/ 22. phil.4/4. 1.Thes. 5/16.

Ijancaickinen 110/Sap.5/1.7. Esa.2s/8. et26/1,
et ss/10. et 65/15. Etzt/Autuus.

Immanusl/Esa. 7/14.et 8/10. Matth. 1/25.
loabZerulan poica / mene Abneritä mastan/ ».

Sam. 2/15. PlstaAbnerin pecolisest cuoliaxi/ z/
27. Somitta Absolominisans cansa/ toimellisei,
Thekoauwaimoncautta/iq.* Pistä Absolomin
colmella kechallä lapitze/ 18/14. Pistä A-nasa»petollisesi läpitze/ 20/9. io. Tapecanitze/ 1. Reg,
2/28.54. Davidin käskyn Men/ ibid. 5/6.

loahas/ Jehun poica/tule Jsraelm Cuningaxt/
2. Reg. lo/55. Cuole/ 15/9.

loahas/ losianpoica/ luda» Cuoingas /panan
Pharao Necholda pois halliluxest/ ja wiedänE-
gyptyn/josahän cuole/ Hänen fan-

geudestansennustetlin/ Ezech. 19/48. Cutzutan
myösJohannanixi/ i.Par. 5/15. Hänen Mens
tule hanen weljensEliakim Cuningaxt / 2.Reg.
25/54. 2. Par. 56/ g.

Isas Ahasian poica/pelastettin ainoastans/cosca
Cuningaltnen sucu tapettin/2.Reg. 11/2. Cruu-
natan ludan Cuningaxt/ ibid. 12. Tappa Sa-
charian Jojadanpojan/ 2. par.24/21. Tapecan
palweliotldans/wuotesmaatesa»s/2. Reg. 12/
20. 2. par. 24/25, Hänen siaanstule hänen poi-
cans Amgjta Cuningaxt/ 2. par. 24/27.

loas/loahaxen pyica / Israelin Cuningas/ 2.
Reg. 15/10.Sott Amaziac wastan/ja cukistaAe-
rusalemin muurit/ N)östä TemplinjaCuningan
huonen/jasijtte cuole/ 2 Reg.l4/15 .16.

lochebcd/Amramjncmända/ Aaronin ja Mose-
xen äiti/Exod.6/20.Num.26/si> Caswatti Mo-sexen Cuningas Phaxaontyttäxen käskyn Me/



Register.
löel/SamueNn paha ja jumMwlnpotea /1.Sä.

8/2. Cutzutan myös Senixi/ ».Par.7/ 28.
Joel/Pethuelin poica/ ennustaJudat wastanZ

joel.iZ».Ennusta myös pyhän Hengen wuodat-
tamtsest HelundaiuaZ 2 Z 28.29. jocatäytettin/
Alt. 2/I.*

lohana/Chusin emändä seuraChristusia/luc.B/z.
lohaunes/Mathachian poica / ludanMaccabe-

uxen weli/ tapetan/,.Macc. 9/56.
Johannes Castaja/Zachariaxenpoica/ luc.»Z 13.

59.6o.Saarna Evangeliumita ja CastazMatt.
zZl.Marc.lZ4. ;- !uc.3Z2. *10h3Z23.26. Act. 1/
s.Hsnen waattens olitCamelin carwoistzja han
stikimalaisia jametzähunajatazMarc. iZ6.Kiel-
däz ettethän ole Christusz joh.1Zi9.2Q.26. «3Z
28. läheltä Opetuslapsens Christuxen tygoZ
Mat.ll/2.1uc.7/2Q. Hane» mulans letcatanZ
Matt. 14/6.7.8.9. Johannescutzutan Eliaxexi/
Mal. 4/;. Matt.ll/14. et 17/io.n. luc. i/i7.K,el-
däzettet hän ole itze Elias/joh. 1/21.

lohanncxenCasteZ Matt. «Z24.2;.Marc. iiZ3c>.
1uc.7Z29.30.et 20Z4.* Act.ißZ2;. et 9Z3.

Johannes/ Zebedeuxen poica / .cutzutan Apostolin
winaan/Mat.4/21/22. Onse OpttuslapsiZ jota
Christus ennomattalnracasti/ joh. 13/ 23.et 19/
26.et 20/,. et 21/7.20. Kirjoitti sen cuinhän itze
nätt/ joh. 19/35.<t 21Z24. i. joh.iZ 1.

lohannesZjoca myösManuxexi cutzutan Z seura
Pawalita jaBarnabastZAct. 12Z12. Mene pois
heidän tytönsZi3/i3. Hanen tähtrns tulewatPa-
wali jaBarnabas enpuraiseritesienäns/1;/ 37.

lojada/ylimmäinenpappi / anda tappa Dröttng
Athalian/2. Reg. 11/15.16.2,par.23/15. bli cuol-
luans 130. ajastajan wanhaz 2. par. 24Z1;.

lojachin/losian ludan Cuningan pojan poicaZ
oletanfanglxi/2.Reg. 24Zi2. Nijncuin ennustet,

tu oliZ jer. 22Z24.2;.WiedänBabelynZ 2. Reg.
24Z12.1;. 2. par.36ZiQ.Pelasteta»fangeudestzja
tule mnniaan/2.Reg. 25/27. jer. 52/ 31. Cutzutan
myös lechaniax./ jer. 22/24. et 37/1.Nyn myös
Nerixi/ luc. 3/27.Hönen jältenstule hänen jsäns
weli Mathama Cuningari Z ja hänen Nimens
muutetanZedechiaxiZ 2.Reg. 24Z17.

lojatim/ jocaennen Eliatlmixi cutzuttin/ losian
poica/ tule ludan Cuningaxi/ 2. Reg. 23/34.2.
par.36/4.Polua Prophetan JeremianKirjan/
jer.36/ 22.23. Cutzutan myös Melchi/ luc. 3/ 24.langitgnNesucadNerarilda/2. par. '6/6.Gno,

le/2.R«g.!4/5.6. Hänen poicansJojachttt t»l«
Cuningaxi hänen siaans/ ibid. 6.

Jojakim/ylimmäinen pappi/ ludith. 15/y.
Jonadab/Simean poica /Davidin weljen poica/

wysas jatoimellmen mies /anda Ammontlle pa-
ha neuwo/ 1. Sam. >z/z. 4.

Jonadab/Rcchabinpoica/zumalinen mies/otetan
Jehunwaunuihin/ 2. Reg.lo/15.16. 17.

Jonas/Amithain poica/ Propheta/2.Reg. 14/25.
Lähecetän Niniween/ jon. i/i. Heitetä» meeren
janieiläncalalda/ ibtd.i;/et jonga«vatzas
hän oli colme päiwä jacolme yötä/Mat. 12/40»
Cacaistan maalle/ jon.2/11. jasaarnaNintwes/
z/4. Luc. 11/zo.

Jonathan/ Simean poica/Davidin weljen poica/
.

tappa suuren miehen/jolla oli cuusi svrme zacuu.
si warwasta/ l. par. 20/ 6.7.

Jonathan/ Gersoninpoica/ Daniterein pappi/
zud. iB/zc>.

Jonathan/ Saulin poica/lyö Philisterit/1. Sam.
iZ/Z.etiz/i.ii.i2.iz.i4. pelastetan sotawaeldl
Saulinkäsistä/ ibid. 4;. Teke lijtonDavidin can.
sa/iB/ z. et 20/8. 9> i;> 16. et 2Z/18. Tapetan Phi-
listereildä sodas/zi/ 2.

Jonathas/Mathathianpoica/Judalaisten sodan-päämies/weljens Judansias/l. Macc.y/zi. Te-
ke Demetriuxencansia iycon/10/z. 15. Steta»
Thryphonilda fangixi/ 12/48. Tapetan polki.
nens/i;/2Z.

JoppenLaupungin asuwaistenpetolliset työt / 2,
Macc. 12/ z.

Zoram/ Josaphatin poica / JudanCuningas / t.
Reg. 22/51. Tappa caickiweljens/ 2. par. 21/ 4.
Cuole/pahoist taudeist/ja hänen sisällyxenö ulos.
potuwat/Eliankirjoituxen jälken Joramin ty-
gö/ 2.Reg.8/24. 2. par. 21/ 19.

Joram/Ahabm poica/Ahasian weli/ Israelin Cu.
ningas/2.Reg.l/17. et z/i. MeneHasaeliSyriaa
Cuningasta wastan/ jacosca hänSyrialaisilda
lyötin/anda hän itzenswiedä Jsraelyn/8/28. 29.
et9/1;. Ammutan Jehuldacuoliaxt/ ja Nabo.
thin pellolle heitetä»/ ib. 24/ 25.

Jordan eroitta itzens/ja pysy alallans nyncauwa»
cuinIsraelinlapset sijtäläpitze menewät/ josu.
z/is>*psal. 114/5. JordanispeseRaeman itzens

feitzemen kerta/ jatuleterwexi/ 2.Reg.5/ 14.
Jordanis casta Johannes Castaja/Matt.z/ S.
Marc. 1/5.Luc. z/z. joh. 1/28.

Josaphat/ Assan potca/tule JudanEunjngaxt /1.
F Aeg



Register.
Reg. 15/24.et22/41. läheltä opettajat caickyn
ludan Caupungeihin/ tuttisteleman Jumalan
palweluxesta/2.par.i7/7. Tete ijton jayhdistä
itzenssen jumalattomanAhabin cantzaZ 2. par.
iBZ 3. jonga tähden Jehu Propheta händä nuh-

teleZi9Z2. Phdista myös itzensAhasianlsraelin
Cuningancansia/ 22/35. Autta lonastZ Ahabin
poica/Moabitereitä wastan/ 2. Reg.3/7. Cuole/
2. par. 2i/i> jaasetta poicans loraminCuninga-
xi siaansz 1. par. 3ZIL 2. par. 21Z 2.
losephZlacöbinpoica syndyZGen.3oZ23.24.Nä-
ke uniaZ37Z;.9. Myydanweljildäns Istnaeltte.
reille/ib. 36. pftl. 1Q5Z17. NiedänEgyptijn/ ja
petollisesi hänen päällenscannetan/ ia fangiu-

teenheitetän/Gen. 39/17. Cntzutan ulos fangiu-
destz 41/ 4. ja coco Egyptin maan Herraxi pan-
nan/ ibid. 40. Hänelle annetan Potipharin ty-
tär emännäxi/ ibid. 45. ilmoitta itzens weljillesZ
4;Z 1.Eu01eZ5QZ24. 25.26. Hänen luuns wiedän

Egyptisi Canaan maallez Exod. 13Z 19. jahauda-
tunSichemynZ josi». 24Z 32. JosephiaylistetänZ
5yr.49Z17.i1. Hebr. nZ 22.

lostphZ NeitzenMarian YltäZMatt.iZ> 6.19.Pa-
kene EgyptijnZ 2Zi4. Oli puustppäz Matth. 13Z;;.
Marc.6Z3.

JosephArimachiast/Raadiherra/ ano Pilatuxel-
da Chnstuxen Ruumista/Matth.27Z;7.;B.Marc.
ISZ4Z. luc. 23Z;i. s'. joh. 19Z38.

lostphZ jocacutzutan BarftbasZasttetan Matthi-
axen cansta ehdollez Apostolin wircaan walitta/
ludaxen siaanzAct. ,Z 23.

lostszmtzutan BarnabasZmyy peldonsZja canda
htnanApostolittenjalcaineteenZAct.4/36.37.

losiazAmoxen poicaZ jumalinen 'udanCunin-
gasZ2,Reg.2iZ24. «22.* Hänen syndymästäns
ennusictttnZi. Reg.i3Z2. Anda lute HErran lati-
k»rjanZ2.Reg. 23Z2. Pitä PääsiäistäZ ibid. 21.A-
Mmutan sodasPharaoNcchot wastan/ja cuoleMa-
giddos/23/29.2. par. 35/23.24. Händä itte coco
ludacalteraftZ erinomattain Prophetalercmi-
«s/ 2. par. 35/25. Hänen jättenstule Hoahas hä-
nen poicans Cuningaxi/ 2.Reg. 23/30.

losua/Nunin poica/Mosexen palmelia sotiAma-
lechiwastanzExod.l7Z9.l3. Onkywas Mosexen
«des ntjlle jotca«nnustawatzNum.nZ2B. 29. lahe-
letän Canaan maatawacoimanz Num. 13Z9.17.
Ylistä Canaan maata Cansan edesZi4/ 6. Asete.
tan ballitziaxiMosexen siaanZ27ZiB.Deut. 3Z 21.
28. ttjl/3.7.14, josu. i/i. 6. läheltä wacoftt/ 2ZI.

johdattalftaelin lapset Jordanin läpitzez 3/ 16.
17.Nosta i2.Kiwe GileadisZ4Z3.B.2o. Ymbärinsleicka CanftnZja näke JumalanEngelinz 5Z3. 13.
Andoi muluttst lain ftnatZKirouxest jaSiunau-
xestZBZ33-34. MeneGilgalin eteen Z Gibeomte-
reitäpelastamanZi2Z7.Auringo ia Cu» owat a-
lallans JosuankästynjälkenZ ibid. ,2. Tule jäl-
lens GiigalynZibid. 43. lyö 3i.Cuni»gastaZ<2Z24.
Saa perindönsZ 19Z49.C«ol«Z 24Z 29. jud. 2Z 8.
YlistetänZSyr.46Zi,2.

losuaBechSemite, inpellolla Z selso Arcki M-
lansz i.Sam.6Z i 4

lotham hallitzeZ spitalisen jsänsAftrian siaszlil-
datZ 2. Reg. 15Z;. Aftrian cuoleman jälten tule
CuningaxiZ ibid. 7.

lotham lerubBaalin nuorin poica / pelasteta.!»/
70.weljest/ ettei AbiMelech händä ftanuttappa/
jud.9/ 5. puhu Sichemitereitä wastancowinZGri.
simin«vuorella/ jasijtte pätene/ ibid.7. * Hänen
uhcauxens jasoimuns taytetän/ ib. 22.23.24 *

Iftac/lnwatanAbrahamille/Gen.ls/4*et 17Z16.
19. Ct 18/iQ.Syndyz 21Z2.Etzi Abraham.

Isaacuhratan nijncuin Christuxen uhri» Cuwa/
22/9. OttaRebecka» emänäxens/24Zi3.67. Tete
lijton AbiMelechincanhaZ26Z 31. Käste Eftutmetzänotust tuoman Z jasillä »välillä siuna tietä-mät lacobtZ27/2.,.5.i8.27.28.29. Cuole/iBQ. aja.
staica wanhanaZ3;Z2 8.29. zaylistetänzSyr. 44/
24.2;.

Isat/Davidin M/Ruth. 4/17.1. Sam. 16/ 1.?. z.
et 17/12.et 20/27. 2.Sam.2z/i. Cutzutan myös
Jessext/Match. 1/6.

Isäin lapset/1. par. 2/ iz. 14.15.16.
Isaschar / JacobinpoicaLcast/ Gen.zo/ 17.18. et

49/14.15. Hänen perindöns/jos». 19/17.* Hä«
neyMkentuleivalsens/1. par. 8/1*

Isä meidän/Match. 6/ 9. suc. 11/,.
Jumalaon meidän jsäm/Deut. 52/18.19. Matth.

25/9. 2. C or. 6/18.
Isä ja äiti. Etzi/ Vanhimmat.
Jsboseth/Saulin poica / oli caxi ajastaica Israe»

tn'Euningasna/2.5am.2/8.9.i0. Tapetanwuo«
tellans/Davidille mielen noutexi / mutta ei se
kelpa hänelle/ waan anda sen tappa/ ioca sen te«
kt/4/5 6. 7. i 1.12.

Ismacl/Abrahamin poica/syndyAgarist/Gen.i6/
15.Cuole 157. ajastaica manhana/ 25/17.

Ismael/ Nachanian poica/ tappa Gedaltan/ ja
muut Malmset/ jer.41/ 6.*

Isyta



Register.
Isota wauhurscautta/pftl. 107/9.ksa.ssZl.Mac
;Z6.luc. 1Z53.et6Z21.Ap0c.21Z6.et 22Z17. iso-
maista pitä ruokittamanZDeut.23Z4. i.Sam. 21/
3.4.et»;Z;6.2.Sam. 16/1. 2.Match.25Z35.42.

Isoppiacastettln wereenZ Exod. ,2Z 22. pftl. ;iZ 9.
Israel cutzutan Jacob: «tziZ Jacob.
Israelz JumalanomaisusiaperindözExod. 3Z 7.

«t;Z2.«t 6Z7.et 19Z5.1ev.19Z2. et 20/ 26.Deut.4Z
20.«7/6. et 9/29. et 10/15. et 14/ 2. et 26/18. et

32/9.1. Sam. 10/1.et 12Z22.2.5am.7Z23.i.Reg.
8Z53-Eft. 19Z25. et 43/l. jer. 13/I'. Syr. 17/1.2.3.
13. ,8- joh.i/,i. «pH. 1/14.1.Pet. 2/ 9.

Israelin lasten matcustuxet/ yhdestä leiristä nyn
toisten/ haman jordamnastl/ Num. 33. *

Israelin io. sumcunda Z eroittawat itzens Davi-
din huonesia/i.Reg. 12/3.9.16. Ahian Prophetan
sanan jälten/ 11/29.30.31. Ne wiedänAssyriaan/

2. Reg.isZ29. et 17Z 6.Ennustuxen »ältenZ Deut.
4Z 26. Monda Pappia ja levität menewät Je-

rusalemyn/ 2. par. i<z 13.14-
Kymmcndä Israelin sumcundawastan enustetanZ

EtziZ Samaria.
Christus onoikm IsraelitazEft. 49/ 3. Cutka 01.

kuu Israelitat owat/Seph. 3Zn.12.13.14. joh. iZ
47. R0m.2Z28.19. et 9/6.7.8. Gal. 6/16.

Itcueli itke. lttetät lttewälsten canha/R0m.12/15.
Chnstus icke Jerusalemintähdcn/luc.i9Z42. joh.
nZ 35- Hackiutta itzens HengesZ lazaruxen cuo-
leman cähdenZ joh. 11Z 33.35.

Icke cuolleita. Etzi/ haudata molleita.
Aaronin ei pitänyt ittemän poicans/ Nadabi ja

Abihut/lev.ioZ6,
IchaiZ Gethita/Davidin uscollinenysiäwäZ stura

DavidiAbsolomipaetes/2,Sam.is/i9.2o.Wa-
littinPää><!iehexi/»8/2.

Ithamar/ Aaronin poica/ Exod. 38/ 21. Wihitän
papixi/lev. 8/13.

lubal/lamechin poica/ tetecaickinaisia candelei,
ta/ Gen. 4/21.

luda/ Jacobinpoica/syndy/Gen.29/ 3;.MacaiS
tietämät poicans emänän ThamarinZ 38Z15.16.
,7.18. TamßenjaminjsäldänsZ3Z49. Waldic-
lapysy ludan sugusZ Messiaxen tulemisen astiZ
49Zi0.Deut. 33Z7. jud. 1Z2.2.Sam.7Z 12.2.par.
6Z6. ludansumcunnan perindöz jos. i;Z i.'" Ju.dan huone pitä Davidin canhaz 2.Sam. 2Z4.ludat ja Jerusalemia wastan ennusteta». «tziZlemftlem.

lubalatstt. Etzi/Israelitat.

Juvalaisten juhlat.
Pääsiäis Mia. <tzi/ Pääsiäinen.
Hclundar juhlaeli Wickojuhla/Exob. »z/16,etZ4/

22. Lev.2z/is> Num.2B/26. Deut. 16/ 9. joh.5/ r»
Act. 2/ i.et 20/16.

Basunan juhla/Lev. 25/24. Num.29/1.2. par.s/5.
Sowitlamtsen juhla/Lev. 16/ zo. et 25/ 27. Num.

29/7.8.
Lehtimajan eliTabernaclin juhla/ Ex. 2;/ 16.Lev-

2Z/Z4. Num.29/1!.Deut.i6/Ij. et zi/10.T5r.5/4.
Neh. 8/1.15.17. 2. Macc. 1/ 9.et 10/6. joh.7/ 2.

VdcnLuun juhla/ Num. 28/ ii. 1. Sam. 20/5. T-
zech.4s/17.18.

Juvalaisten juhliawästan puhutan/Tsa.i/n.i2.iz.
8i 66/z. Amos 5/21.22. et 8/ 10. Mal. 2/z.

Juvalaisten Ceremomat ja ulconatnen jumalan
palwelus on oikian jahengellisen hywydenmerctt
warjo jacuwa/ exod.iz/9. 14. Num.lsZzB.z9.
Deut. i6/1.».z. Ezech. 20/10.11.12. i.Cor.io/i.2.z.
2.Cor.z/iz. Col. z/16. 17.Hebr.7/17.18.19. et 8/ 5.
Ct 9/1.10.2Z.et 10/1.

Juvalaiset costitwihollisillens/ Esther 9/I.^
Juvalaisten sokeus japaatunut sydän/Esa. 29/ 9.

10.11, Juvan cansta tule käätyxi Christuxen ty-
gö/Deut. 4/29.zo. zi. Esa. 59/ 20.21. Ezech. 57/
ZI-ZBZ9. 40.j0h.10/16. Rom.ll/ 25.26.

JudaöMaccabeus/tvalitan Päämiehexi/i.Macc.
2/66. Sotimiehullisest/2.Macc.B/io. 12. iz. 8- 11/6. Sc Bc

l4."° 8c i;. 5 Hän lyövän/jahänen lveljens
Jonathaswalitanpäämiehexi hänen siaans/ 1.

Macc. 8/19.28.29.50.
JudasJschartoch/cutzurtin Christuxen Apostoli-
xi/Matth.lo/4. Mdistä itzensPhariseusten can-
siaChristusta pettämän/ Luc. 22/4.Petta/ HTi -

rans/Christuxen/Match. 26/ 25. 49.Marc. 14/
45.44.45.j0h. 18/5. 6. Nynculn ennustettu oli/
psal. 41/10. S- 55/iz. 14.K joh.
6/70.8:12/4. äciz/2. Hirtaetzens/japacahtn'
cahtia/ Matth. 27/4. 5. Act. 1/ 18.

Zudas/ Galileast/tule pois pätwildä /jahänen
jouckonshajotetan/Act. 5/57.

Judas/ jocamyösBarsabas cutzuttin / ja Silas/
läheretän Pawalinjaßärnabaxen cansiaAntto.
chiaan/Act.ls/22. 27.

Judith/ ricas ja jumalinenleski Bethulias/ nuh.
tele Caupungln Wanhimbita / ettähe Jumalan
eteen/awun ajan määräisit/ judith.8/I.* Hänen
rucvuxenö/9/2. Hän caunistaitzens/10/5. Sa.

F » no,



Register.
no/mlngätähden hänBethuliast läxi/11/4. 5- 6.
7.Tappa Holofernexen/ iz/ 10. Cuole / 105. aja-
stajanwanhana/ 16/28.

Juhla. Etzi/ Juvalaisten juhlat.
Julius/Keisarin Sadanpäämies/ teke Pawalille

hywin/ fangeuxes olles/ Act. 2 7/z.Jumala Sn yancaickinen Jumala hänen olemise-
sans/japaitzihändäeiole yhtäkän Jumalma/
Exod. z/14. Deut. 4/Z5. et 6/4. et 7/y- et 8/17. et
Z2/Z9.2.Sam. 7/22. i.Reg. 8/60. et 18/Z6.1.par.
17/14.Efa.Z7/i6. et 45/10.11. 12. et 44/6. et45/5.
et46/ 9.Hos iz/5. Sap. 12/ iz. Mat. 12/29. 1»h>
17. z.i.Cor. 8/6. et 12/ 6. Gal.z/20. «ph. 4/ 6. i.
Tim. 2/5.

Zumalisuden ColminaisuS / on hänens ilmoitta-
nut colmesPersonas / yhdesjumaludenolemi-
fes/Ge.i/2.z. 26. et 18/2.Ex.z/6.15.16.et4/5 ps
zz/ 6. Esa. 6/z. et Z4/i6. et 48/16.17. et 61/1. Nyn
myös filloin cuin Chrisius jordanis castcttin/
Match. z/i6.Marc. i/io. iuc. z/21. 22. jaCasien
asetuis sanois/Mat. 28/19.Luc.4/ 18. joh. 14/16.
<t!s/26.1. joh.5/ 7. Isä ja Poica nimitetä»/
Match. 10/20.et 17/5.

Jumala on yancaickinen Jumala/ jolla ei ole al-
cua eikä loppua/ivaan on se Gen. 21/ zz. Ex.
15/18.Hiob. 19/25. etz6/26.Esa. 40/28. et 41/ 4.

et4Z/ 10.11. et 44/ 6. et45/ 5.* et 48/12. Dan. 7/
9.Rom. 16/26.Tit. i/2.Ebr. 1/8.12.Apoc. 1/8.17.
et2i/6. et 22/iZ.

Jumala tietä/cuule/ janakc catcki/ Exod.z/ 19.
Num.l2/2. Deut.zi/21. i.Sam.2/z. et 16/7. i.par.
zo/1'7.2. par. 16/9. Hiob.2B/ 24. et zl/4. etZ4/ 21.
«t 42/2. psal. 7/10. et zB/lv.Prov.s/21. et 15/z. et
»4/l2.ssa> 29/15.16. et 40/27. et 48/4. jer. 1/5. et
7/ 11.et 17/10. et 2Z/24. etZ2/i9,Ezech.ll/s.Syr,

et 17/iz. et Match. 6/4. et 21/ 2.
Marc. 2/8.et 14/15-Luc. 22/10. joh.1/47.48. et iz/
21. et 21/17.Act. 15/8.Rom. 8/27. 1.Thess. 2/4. i.
joh.z/20. Hebr. 4/iZ.Apoc. 2/zz.

Jumalaon Caickiwaldias / ja ei hänelle oleyhtän
asiatamahdotoinda/Gen.l7/1. el 18/ i4.et z5/
,1. et4Z/14. et 48/z. Exod. 6/z. Num.ll/2z. Hlob.
42/2. Esa.4o/10* et46/9. jer.Z2/17.22. Zach.B/
6. Sap.ii/n.Matth. i9/26.Marc.9/2z. et 10/
27.et 14/Z6. iuc. 1/Z7.et 18/ 27.Eph. z/ 20. Apoc.
4/8. et 11/17. et 15/z. el 19/6. et 21/22.

Jumala saamitta/ nijn harmain cautta cuin mo-
ncngin/i.Sam. 14/6. 2. par. 14/11. Ei hanekätcs
ole lyhetty/ Nam, u/iz, Esa. 50/,. et 59/1.

Jumalaasetta/ hallitzeja ylöspitäcaicki/ omantahtons jasuomans perän/Gcn. 45/ 5. et 50/ 19.
20. Deut.B/18.1. Sam. Hwb.9/4." et 12/15.
16.psal. ioz/19.et 114/z*Prov. 16/ 4. et 19/ 21.
et 20/24. et 21/l. zo. Eccl. z/15. Esa. 26/17. et 45/
7. jer. 10/2Z. et 27/5.Dan. 2/21. et 5/18. Sap. 12/
iz. Tob. 7/12. Match. 6/25."° et 10/ 29. et 11/26.
iuc. 12/zi.ioh. 5/17.R0M.9/15.EPH.1/11. Phil/2,
iz. Hebr. iz/21.Apoc. 4/ 11.

Jumalaon caickein nyden Luoja jaHERra / cuii»Taiwas ja maasowat/ Gen. i/ 1.Exod. 20/ n. 1.
par.zo/ii. psal.B9Zl2.Esa.z7/16.et 42/s.et 44/24
et 45/12. Mat. 11/25. joh.i/z.Act. 4/24. et 14/14.eti7/24.i.C0r.8/6.Eph.z/9.C01.i/i6.Ebr.i/2.i0,

Jumalaon caikis paicois / jaei taiia käsitettä/ eli
jostacusta uloseli sisällesuljetta/ 1.Reg. 8/ 27. 2.
par.6/18. Hiob.ii/8. ps. IZ9/7.8. 9. io.Esa.6/2.et
66/ i.jer. 2Z/24.Amos 9/2. z. Sap.l/7. Act.7/48.
et 17/24.

Jumalalupa tahtowans olla Israelin Jumala/se
on/caickeinihmisten Wapahtaja ja Lohduttaja/
jotcahandärucoilewat /Gen.l7/7. Exod. 6/ 2.z.
et 20/2. et 29/45. psal. 18/2.z. et 50/z.Esa.zo/19.jer-zo/2. etzi/zz. Tt Z2/ z8- Z9. Ezech. Z7/ iz.zoh.
20/ 17.

Jumalaon caickeinnydenjja/ jotcahänenpäälle»
uscowat/ Deut. zi/6, psal.iOz/iz.Prov.i/B.Esa.
64/16. jer.z/4.1 9. Mal. 1/6. Match.6/9. 26.52»
et >B/14. et,z/9.iuc.ii/2.jvh.20/ 17.Roni. 8/15»
1. Cor. 8/6. 2.C0r.i/z. et 6/18. Eph. z/14, et 4/ 6.i-Thes i/z. z. Thef. 2/16.

Jumala lupa olewans Abrahamin warjeluxen/
Gen.is/i.et i7/2. Lupa myös olla meidän Ju«
malam/psal.iB/z.ly.zi. et 27/1.2. et 28/7.8. et zi/

z.4. et zz/20. etz7/Z9- et 40/17. et 59/12. et 71/ z.5.
et84/10. et 11;/ 9. -o. 11. et 144/2. Syr. 2/iz. rt
Z4/ 19. Syrachin Rucous/ 2.

Jumala teke caikille hywin/ hänennimcns/ se on/
itze tähtens/ Deut. 4/52.* et 7/z. 1. Sam. 12/7.z.
*2.Reg. 19/ 6.19. 20.* psal. 2z/i* et79/ 8. 9. et
106/8. et 145/11. Prov. i6/4.Esa. 4Z/i. et 48/ 9.Eph. 1/5.6.

Jumala on kärsiiväinen ja pitkämielinen. Etzi/Kärstivältsys.
Jumala tutki sydämet. Etzi/Sydäin.
Jumalaon caickein Lhristittyin warjellus/ 2. SS.

22/z. psal. 9/10. et 18/z. et45/ 2. et 9Z/22. et 144/
2. jer. 16/19.

Jumala »a uscollmn jq l«ttncn/Txod.z4/6.Num.



Register.
iz/ly. Deut77/y. «Z!/4. i.San,.ts/!y.Esa.4o/
8. joh.z/ zz. et 8/26.Rom.z/4. i.Lor.l/9. Ec io/iz.
1. Thcs. 5/14.2.Thes. j/z. 2. Tim.a/iz. Tit. 1/2. 1.

soh. 1/9. el ;/2v. Tbr. 10/2Z. Apoc. j/7. 14.
Jnmalalda tulemat caicki Christityt opetctuxt/
Exod. 4/10.11.12. Neh.9Z1z.14.r5. psal. 25/4. 5.14.
«t 40/4.Esa. 2/z. et 48/17. et 54/lz. jer.zi/zz. Z4
Match. 16/17. joh. 6/ 4;. et 16/ iz. Act. 6/10. 1,

Cor.2/10. i.Thes.4/9.Hebr.B/io.ii.
Jumala jahänen jumaliset tecons / ei taita ihmi-
sen ymmärryxellä / ilma» hänen oma ilmoitit-
sians/kästtettä / Lxod. zz/ 20.1. Reg. z/5.* Hiob.
Z2/Y. psal. 94/10.«119.* ec 145/8. Marc. n/ 25.
27. et lz/n.eti6/i7.!uc.B/io.et 10/21. joh. 1/9. et

z/2.et 6/44.65. et 14/8.17. eti7/6.Act. 16/14.R0.
1/19. et n/ZZ.* i.Lör. Gal.l/11.12.1. Tim.6/16
Apoc. z/7. Omat myös käsittämättömät/ Eccl. 8/
17. Tutkimattomal/Hiob. zz/iz.*Rom.ii/zz. jot-
ca aina pttä mmstos pidetlämän/ jaei ikänänS

unhotettaman/Deut. 4/9. et 7/18.
Jumala tietä moninaiset tamat / hänen malitui-

tans ristisi jamurhest autta/Gen. 19.*Exod. 14.°"
«t 18/8. i. 5am.2zZ14.26.27.2.Reg. 7.* 2. par.lB/
zi. et 20/22. Eft.B/22. Esther. 7/;. * psal. 4/ 9- et
91/7.8.9. Esa. 41/10. et 4Z/1. Dan.z/91* et6/
21.22.2z. i.Pet.2/9.

JumalanLahjoja ei osteta rahalla. Etzi/Raha.
Jumalan laup-udest/ kärsimalisydest / rackaudefi/

tvijsaudcst hänen pyhästä sanastans. Etzi/cuta-
kin paickans.
Jumalan Archi. Etzi/Arcki.
JumalanLansa ja Seuracunda.Etzi/ Seuracun-

da.
Jumalala ainoata pitä peljättäman/ja silmäin e-

dcs pidettämän/Gcn.22/12. Exod. 1/17. et 20/20
Lev 19/14. et 25/17. Deut. 4/9.10. et 6/2. iz. 24.
«t 10/12.20. et IZ/4. josu. 24/ i4>jud.6/10. i.Sä.
22/14. 2.Reg.i7/j6.2.par.2Z/i6.Hiob. i/B.ct2B>
28. Psal. 26/1* et zz/8. etZ4/B.io.'etz6/2.et 111/
z.el 112/1.et 128/ I.Prsv. 1/7. etz/ 7. et9/ 10. et
14. 2.27. et 15/16. et 16/6. et 22/4. et 24/22.Eccl.
12/iz.Syr. 1/11.* et et7/zi. et 10/2Z. et
15/ 1. et 25/ 14. 15. etzz/i. et Z4/ 16. et 41/ 27.28.Diat. 10/ 28.z2.Luc.12Z4. 1. pet. 2/16.

Nijncuin Abraham/Gen. 22/12. Joseph, zy/ 8.9.Lastenämmät/Exod. 1/ 17.Jsraelicat/i.Sam. 12/
18. David/ 24/5.6.7. psal. et 27/1. et 56 /2.

Aboias/i.Reg.iB/z. Hananias/ Nehem.7/2. !Hiob/ Hiob. 1/8.et 2/z. etzl/2z. Jonas/Jon, 1/9.
StMkW/Lac.2/25.

Jumaliset «niehet/ Act. 8/2. CorneliusPäämies/
Act. ioZ 2.22.

JumalinenSotamiesZAlt. iQZ7.AnaniasZ22Z 1,.

lumalisusontarpellinenjacallisz Hiob. 28Z 28.
Pftl.2;/i0.ii.i2.«33/8.et34/B.io.etio3/iz.et
iii/;.etii2/i.eti2B/i.

lumalisus on myftuden alcu/Prov. 1/7. Tt 9/10.
Syr.iZi6.Pidendäpäiwet/Prov.3/2. et4/io.
«t 9ZII. et 10Z27.Anda cunnianZSyrZiZ 11. et 10/
23.Woitta catckiZSyr.2sZl4.ls. ön wapa caitest
pahastZSyr. 33Z1. E» peltä/Syr. 34/16. On Iu«
malan lahja/pftl. 86/11. jer.32/38. Mal. 2/5.

lunmlancosto. EtziZ costo.
Jumala lyö jumalattomatz pelwolla jawapistu»
xellaz EtziZ jumalattomat.

Jumalan jaChristuxen Hengellinenwaldacunda/
Etzi/ Christuxenyancaickisest jaHengellisesiwal>
damnnasi

Jumalanpalwelus. Oikiast ja wilpittömäst lu>
malanpalweluxestzja nystätöistä/ jotcaluma»
lalle telpawat/Exod. 20.* et 23/14.*Deut.s/ 6.*
etioZi2.jusu. 22)5.i,.Sam. 15)22.pftl.2/io.ii. Ec
40Z7.1t 5QZ1314. el 51/19.20. Peov.3/ 1.Eft. 1/
16.17.18.et58Z6.jer.22Z3. Ezech.iBZ6.* Hos.2/13.*«t 6/6. Mich. 6/8. Zach.l/4.;. 6. «3Z7. «t7/

y. et BZI6. Mcltth. ;Z24. 29. luc. 1/7;. et 3/11. joh.
12Z26.Rom. 12 *et i3>*«t 14/17.18.19. Phil. 3Z Z,
Jacob. iZ 27.

bitia Jumalanpalwelus pitä sydämesi tapahtu.
manZDeut. 5Z 29. Tt 6/5. Tt ioz 12.et 11Z 13. et 26/
16. « 28Z47. eI3QZ2. josU. 22Z5>1.5aM.!2Z20.C>
ft. 29Z13. Matth. 15Z8. et 22Z37. joh.4/ 23.

lumalata mnnioitzewa/ lumalalda cunnioite»
tan/ i.Sam. 2/30.NäärästJumalanpaltveluxest. EtziZ Epäjuma,
lan palwelus.

Jumalanftna japyhäRuinattu/ custa hänenal«
cnns onZja etlHlujastustotaisin mitä sijnätirjol.
lettu onzja mitä hyödytyst sijtä olla taitaZExod.
i7Zi4.tt 34/27.Deut.4Zi> et 17Z18. et31Z9. josu. 1/
8.Eft. 8/20.et 30/8. et 34/16. jer.36/2.10. et 45/
1.Baruch. i/1.14. et 4/». Dan. 10/21. Nehem. 8/
2.Match.4Z4.tt22Z29.1uc.4Z4.tti6Z29. joh.
5Z39. et 10Z34. et 2o/30.31. Act.i;/21. et 17Z 11. et
Rom. IZ2. et 4/23.Tt 15/4.1.Cor. 9/9. et 10/11. et
15/3.4.2. Tim.3/1;. 2. pet. 1/20. et 3/1. Hebr. 4/
12. Apoc. 1/19.

Jumalattomat/ttpelkä jumalalaZ Gen. 20
pftl. 36/2.OwatMtttnetjg soennet M.V2,.z.z., ,4».



Register.
24.Armottomat/Hiob.6/-4. PlöncatzowatHEr
ran sana»/ Pröv. 1/14.25. Heille ontäsä mml-
mas hywä/ waantule«va«ses pitä heidän saama»
paha/Htob. 21/7.8.16.17. Heidän pitä akist huc-
tuman/Eccl. 8/iz. 1. Thes. 5/5. Ne kirjoitetan/ ps.
Z6/9.* Sap.2/1.2.5.* Rom. z/ is. 11. * Jumala
lyö heidänpelwolla ia wapistupella/Erod.2s/27.
28.Lev. 26/56. 57.Deuk. 2/24.25. et 11/ 15. et 28/

7. 2. Par. 15/5.6. Esa.27/7. jer.49/ 5> NqnculN
maan asuwaiset/ jotcaymbärins Jacobitasiitt/
lyödänpelmolla jawapistuxella/Gen.ss/s.Cana-
nerit jane jotca Jerihosasuit/ josu. 2/9. 10. A-
domßcsck JerusaleminCuningas/10/10. Mi-
dianiterit/jud.7/21.22. Philrsterit Jsraeli ma-
stan/Samuelin ajalla/i.Sam. 7/ 10. et 14/14.
Syrialaiset/2.Reg.7/6. 7. Davidin pelco tule
HERraldacaickem pacanain päälle/ 1. par. 14/
1. Erhiopialatsct peljästyivät ja pakenemat As-
sak/2.Par. 14/". CaickiLuningat jotca ymbä-
rins Josaphatia asutt/17/10. Ammonin lapset/
ja ne Amnimist/ 20/22.25. Holoferncxen sotamä-
kt/ Judith. 14/17.et 15/1.2. Hettodorus peljästy/
2. Macc.s/27. Jumalatoinsano itzellans: eiJu-
mala sttä näe/et Jumala sijtä mitän tiedä /et
yhtän Zumalata olelcan/Deut. 29/18.Htob.22/
15.psal. >O/4.. 5. et 14/ 2. et 55/5 7Z/8.11. et 94/7.
Esa. 29/15. et 47/8. jer.25/16.17. Ezech. 9/9.10.
Zephan. i/ii. Syr. 16/15.17. et 2Z/25.29. Match.
24/ 48.

Jumalattomain ajatuxet / puhet jatyöt/ hymia
mastan/ psal. 10.* et 11.* el 12.* Prov. 4/14.15.
16. Sap.2.*

Jumalattomainmenestyst täsä mailmas / neju-
maliset ihmettelewätZbiob.2l/7.13.pftl. 73/ 2. *

jer. i2Z». Hab. IZI3. Mal. 3/5. Eccl.7/16.
Jumalattomalle tapahtu se onnttlomus/ jotahän

jumaliselleaicoiZ 1. Sam. 17Z42. et 31Z4. Esther.
7ZIO. pftl. 7/16. et 9Z 16. et 35Z 8. et 37Z14.Prov.
26/27.Eccl.io/8.E5a.33/i.jer.4B.* Dan.6/ 24.
ludith 13/4.8. Susannan Historia/59/ 60. 61.
Apoc. iBZ6.

Jota jumalattomatpeltäwät / se heille myös ta-
pahtu/Hiob.6/i6.Prov.i/26. et iO/24.Eft.66/4.

Jumalattomain ätillisest rangaistnxest ja cadocu-
xest/Gen.7/2i.eti4/ls.eti9/24.«z4/24.Erod.
,4/24.25.ley.loZ2.Num.nZ33. et 16Z31.josu.iQZ
9. et»/ 7. jud.4Z10Z2i.« 7Zi2.*et BZn. «t ,5Z 15.
«t 16/28.30.1. Sam. 30/16.17.2. Sam. 13/28.29.
i.Reg.ii6/9.«18/40. et 20/12.19.20.Hiob. 4/8.

et 5/Z. 4. ei 8/iz. ei 15/ 20. 21. et 18.* et 20.* et 27/
14. et56/12. psal. 1/5. et 57.* Prov. 1/27. et 6/ 15.
et 10/ 25. et 12/7. E5a.5Z24.et47/ 9. jer.15/ 8.
Dan. 5/50. 1,Macc. 2/62.65. et4/ 5. Match. 24/
58/59.Luc. 12/20,46. et 16/25.25, et 17/271-29. 1.
Thes 5/ 5.

Jumalattomainrangaistus onhymille pelmoxt ja
neumoxt/Deut. 15/11. et 17/18.19. et 19/20.et 21/
21. Prov. 19/25. et 21/ii.Syr. 25/ 57. Act. 5/ n. 1.
Tim. 5/ 20.

Jumalattomia pilcka Jumala heidän cadotuxe-
ss6/ps2/4.et57/rz.ets9/9.Prov.i/26.5ap.4/iB.

Juopumuskteldän jasentähden mchdellan/Lev.io/
9. Proy. 20/1. et 21/ 17. et 25/1.2.5.20.28. et 51/4.
Ssa. 5/11.22. et 22/15. et 28/ 7. Hos. 4/ 1. Hab. 2/ 5.
16.5yr.19Z1.et 25/6. «51/12.17. 51.55.* et 57/ 52.*
Luc. 21/54.Rom. 15/15. 1. Cor. 5/ n. et 6/ iv. et 15/
52. Gal. 5/21. Sph. 5/18. Etzi/ Paasto.

Juomuxm omat itzens juonet:Noe/ Gen. 9/ 21.
Loth. 19/52. Nabal/ i.Sam.2s/ 56. Vriae/ 2. Sä.
11/15.Amnon/15/28. Ella/i.Reg. i6/9.Juowuxisoldmßenhadadin Leiris/ 1. Reg.2O/i2. i6.Bel-
sazcr/Dan. 5/ 2. Holofernes/ Judith. 15/14. is.
Simon polkinens/ 1. Macc. 16/16.17.
Juopumus/kehoitta Jumalan «vihan / Esa. 5/ 11.
22 /et 2B/1. Dan. s/2. Joel. 1/4. 5. 1.C0r. 6/ 10.
Turmele ihmisen taidon/ Prov. 25/51. Syr.l9/ 2.
Esa. 28/1.7. Hof. 4/11. Sylyttä hecuman/ Prov.
20/1. Eph.s/18.

Saattaköyhäxi/Prov.2s/2o.Syr.i9/ 1. julista
salaisudet/prov.sl/4. Hab. 2/15. Nosta ryda»
ja capinan/Pröv. 20/1. et25/29. Syr.2l/58. 40.
Hos. 7/5.

Iltttuja pitä wäldettämän/i.Tlm.l/4.6.2. Pet. 1/
16. Cowacorwaistt ludalaistt tulit muille Can»
soille jutuxtZDeut. 28Z 27.

länexts syömästz tieltinludalaisetZ lev.nz 6.
Deut. 14Z 7.

lätettämän pitä caicki/ jaHEßran cutzumistlle
multainen oloaman/ Gen.i2Zi. Deut. 23Z8. y.
Ruth. 2Z11.2. Par. 25Z9. Matth. 4Z19.20. et 19/
21/27. Man. 1/17.18. et iQ/28.1uc. ;Z> 1. «t 14Z26.
et 18/22. joh. 12/2;. 1.Cor. 7/ 29.Phil. 3/ 7.

K.
KegilapijritetänPhilistereildäZja Davidilda iva-

pahdetanZ>Sam.23/i.*
Kelwata. Ei Jumalalle telpa syndisen cuolema/

Ezech. 18/ 23. et33/7. »4.
Ei HERralle kelpa monda uhria/ Hos 6/6. Mich'

Et



Register.
Et carcktkelpawaiset ole hywät / Prov. 14/1:.
El lhmifen pidä Itzellenskclpaman / maan lähim-

mäisellensparannuxext/Prov. 12/15.Rom. 15/
2.Gal. 1/10.

Kclwata ihmisille/ ei pidä ahkeroittaman/ Col. z/
25.1. Thes.2/4.

Mitä Jumalallekelpa/pitä tehtämän/ 2. Cor.;/
y. ».Tim. 2/4.1. joh.z/2!.

Mitä/ ja cuca Jumalallekelpa/ Prov. 5/ 4.12. et
ii/i. Sap. 4/10. et 9/19. Syr. 1/55. et 25/1. et 44.
16.Matth. y/15. Act. 10/ 55.Rom. 8/ z. 9. et 12/ 1.
«t 14/18.1.Tim. 2/z. et5/ 4. Hcbr.ll/ 6. et 12/ 28.
et 15/16.21.

Kenan/ Enöxen poica/ eli/ 910. ajastaica/ Gen. 5/
12/ IZ. 14.

Kerjätä. Ei Kerjäitä pidä JumalanCansan seas
oleman/Dcu. 15/4.

Kerjätä huone huonelda/et ole terwein luwallinen
Syr. 29/50-et 40/29.Ketura/ Abrahamin emändä Saran cuoleman
jälken/Gen. 2;/!.-* Kenitereitä armahta Saul/
1. Sam.i;/6. joistaenä cnnustetan/Num.24/21.

Kteldämän pitä itzens / Gen. 12/4. et 22/ 9. Deut.
55/ y. 2.Sam.is/26. i. Reg. 19/19.20.2.Macc.6/
9.25. Matth. 5/19. et;/ 29.et 10/ 59. et 16/24. et
19/21. Marc. 8/54. et 10/ 21. Luc. 9/2;. et 14/26.
eti6/zz.joh. 12/25.

Jocakieldä Lhristuxen/ hänen on Christus kieldä.
wä. Etzi/Tunnusta Lhristuxen.

Petari kielsi Lhristuxen/ Matth. 26/ 69.*Kieli. WilpitöinKieli ylistetän/Prov.i;/2.4.et 18/
21. Syr. 25/n.Kieli pitä htlltttamän /Prov.2l/
25. et 25/11.14. Sccl. 5/2. Hyr. 22/55 et 28/16.1.
Pet.z/io.Jac.z/5.

Kieli pitä Jumalalda hallittaman/ Prov. 16/ 1.
Paha jawääräKieli ei pidä ihmisellä oleman/Lev. 19/16.psal. 54/14.Prov. 4/ 24.Sap.1Z 11.
Syr. 5/16. et 7/15. i.Pet.z/io.Jac. 4/11.Wäldä petollisiakieliä/ ettes nijldäperetäis/ psal.
141/z.Prov. 11/9. et 20/19, Syr.:B/is.* Cuinga
wahingoliset ja myrkylliset pahat kielet owat/psal. 120/1.et 140.*Hiob. 5/21. Prov. 15/2. et 16/
27.28. et 18.*et 25/28.1. Lor. 15/55.Vh aus jarangaistus pahojaKielä wastan/Deut.22/19. psal.s2/5 Prov. 1 2/15. et i7/2o.Sap.i/ii.W:lp,ttömäsi jahyödylliscstKielesi pitä Chrtstit-tyin ahkerottzeman/Exod.2o/15.psal.lsZs.Prov.
15/5. et24/29. rt 25/ n et 29/20. Eccl. 5/2. Syr.7/"Matth. 5/Z7. rt 12/Z5. Eph.4/29. Col.;/ 4.i.Pet.z/10.

Kircko-ChrisiillinenKircko ja Jumalan Seura-
cunda. Etzi Seuramnda.

Kirkon palmcliat. Etzi Seuracunda.
Kiriath Arba. Etzi/Hebron.
Klriarh Baal / se on/ Kiriat JearimCaupungi/xosu. 15/60.et 18/ 14.
Kiriath Sepher/ se on/Deberin Caupungi/jonga

Athnielmoitti/ josu. 15/16.17.49. judz 1/11.
Kiriach Sanna/se on/Deberin Caupungi Judas/

josu. 15/49.
Kirja. ElämänKirja/Sxod. 52/52. psal. 69/50.

Phil. 4/ 5. Apoc.s/5. etiz/8. et 20/12. et 21/16.
JumalanKirja/psal. 159/16.
Lyton Kirja/ Syr. 24/52.
Kirjoitetut eläwtttcn secaan/Esa.4/5. Israelin

huonenlucuun/Ezech. 15/9. Kirjaan/ Dan. 12/1.
Taimahas/Luc. 10/20.Ebr. 12/25.Eyi/ Elämän
Kirja.

Kirous jaSiunaus/ Gen. s/ 14.17.et 8/21.et y/25,
et 15/19. et 24/7. et 27/28. et 48/15.20.et 49/ 7-
Lev. 26 /5. * Num. 5/ 21.* et 22.*et 25. * Deut.
11/26. et
9/25. jud. 9/20.1.5am. 17/ 45. 2. Sam. 2/ 5. et
5/29. et 16/7.2.Reg. 2/24. Neh. 5/15. Prov. 26/
2. jer. 2Y/22. et 51/8. et 48/10. et 49/15. Dan. 9/
11.12. Zach. 8/15. Etzi/ Siunaus.

Kis/Saulin Isä/i.Sam. 9/1. 2. Sam. 21/14.
Act. 15/2i.

Kytollisus.Kytettämän pitäcaikisia hymistä töi-
stä/ sekä Jumalataettä thmisiä / Gen. 4/ 5. et 8/
20. et 14/21. et 24/48. et 26/ 25. Exod. 15/1. Lev.
25/I.Num. 15/17.ct5i/48. Deut.4/y.et 6/5. et
8.* jud. 5/1.1.Sam.2/1. et 14/55. Etsi/ii 2.55,
10/2.et 19/55. i.Reg. 2/7.1. par.29/10.20.2 par.
15/11. et 20/26.E sr. 6.* Syr. 52/28. Tob.y/ 1. et
12/1.7. i.Macc. 4/24. et 5/54.2. Macc.s/55. Mat.
11/25.Marc. 5/19. tue. 18/45. joh.n/4i.Act.4/2i.
et 27/55.Rom. 6/17. Eph. 5/19. Phil. 4/ 6.. Col,
2/7. et 5/15.1. Thes.ls/18.2.Thes. 1/5.1. Tim.4/5.

Kijtettämäu jarucoildaman pitä rualle mennes ja
päästcs/ Deut. 8/io. 1. Sam. 9/15. Esa. 62 / 9,
Matth. 14/19. et 15/56.et 26/26. Marc. 6/ 41. et
8/6. et 14/22.Luc. 9/16. Joh. 6/11.25. Act. 27/55.
Rom. 14/6. i.Lor.lO/50.1. Tim. 4/5.

Kytosmtrsi. Mosexenktztosmirsi/Exod.i;.* Deut.
52.* Deboranja Varakin/jud. Hannan. 1.
Sam. Esa. 5/1. et
*Habacukin/Hak>.s.* Marian/ Luc. 1/46. Sa-
chärtan/Luc. 1/68.*Simeonin/Luc. 2/29.*

He»-



Register.
HengellisetKhtostvirttt/ jotca jumalisilbatapah.

tuwat/Eph.s/i9.C01.z/i6.
Kljttämättömys jasen rangaistus / Gen. 31/1. et

40/23.Exod.i/B.Deut.23/3* ,ud.2Zi.et6Zß.etßZ
,3.et 12/1.i.Sam.lo/18. «t i l/8> et 25/3.10.2.5ä.
14Z30.2.par.24/21.Prov.i7Zi3. Eft. IZ2. ct 5Z 4.

ler.2/s.6.Ezech.!6.*Hos.iQ/i.«i3/2.6./Nlich.
6Z3. Sap. 16/19.1.Mäcc. 16/16.19. Mat. 11Z20.
luc.i7Ziß. loh.ll/46.R0m.1/21.2.Tim.3/2.

Kiusaus. Ei lumalata pidätiuftttamsZExod.i4:
ii. et 17Z 2.3.Deut. 6Z16. ludith. BZll.Matth.4Z
7.1. Cor. 10/9.

Saatan tiuftis/ Matt. 4Zi. «t 26Z 41. Act. 5Z 3.E-
vat/Gen. z/1.3.2 Cor. ii/3. Davidit. 1. par. 22/
1. Hiobi/Hiob. 1/11.*ct 2/7. CHNstusta/Mat. 4/
z.Petarita/luc. 22/31. ludasta/loh. 13/2.

Jumalakiusa walituitans/ ei että hän heitä mdo<
taisz waancoettelisz Gen. 22/I.* Exod. 15Z15. et
16/3.4.et20/20. Deut. BZ2. et 13Z3-jud. 2 Z 22. et

z/i. 2. par. 32/31. Hiob. 1/12*ludith.BZn. Sap.
3/5.Tob.2/8. Syr. 2/4.R0M.5/3.4.5. i.Cor.ioZi3Z
2. Pet. 2Z9. lac. iZ2.

Ci Jumalakiusa yhtäkänylitzen woimansZ 1.Cor.
10/13.2.Pet.2/9. Apoc. 2Z IO. et 3/10.

Kiusaus opetta sana cuulemanzEft. 28/19.
Kiwi. Christus on se liwi/jongaratendajat hyljäi-

sil/ pftl.llß/21. Matth. 21Z 42.Culmatiwi/Eph.
2Z2Q.i.P«.2Z6.7.EläwakiwiZi.Pet.2Z4.Pa-
hennus callioZ i. Pet. 2/ 8.

Jacobnosta kiwen pystyällezGen.2B/iB. Kiwiro-
uckio Jacobin ja labaninmälillä/ Gen.32/ 46.

Chnstityt omatelämätkiwet/i. Pet. 2/ 5.
Kilvislllä mcitzillä ymbärinsleicattinZ Cxod.4/ 2;.
losu. 5/2.

Caxitoistakymmendä kilve oletan Jordanisi / josu.
4/ 5. Ia pannan pystyälle muistoxi/ 4Z 9.

Suuret kiwiraketlangewatTaiwast/ josu. 10 /n.
Kiwistt TaulutZ joift lakikirjoitettu olizExod.34/

iZDeut.iQZi.
Kiwittä. ludalaistttahtoivatkiwittäChristuxenZ
loh.B/59.et iO/3i. Naboth tiwitetän «viatto-
masi/ i.Reg.2l/13. Pawali/Att.l4/18. jocatoisen
«viettele pols Jumalasi / se pitä kitvitettämän/
Deut.i3Z6. Nyn myösZ pilckajatZ 1ev.24Z23.
VioidatZ lev. 2QZ27.

Kijwaus. JumalanKijwausZGen. 34/ 7. 2;. 27.
Exod. 32/19.27. NUM. 25/7. j05i1.22/11. 12. j«d.2OZ
1.8.1.Sam. nZ6. Tt 1 6Zn> 32. 1.Reg. 18 Z 40. 2.
3ieg.lv.*et IBZ4.Tt 23/s. Esr. 9/j. 1.Mace, 2/ 24.

Matth. »l/n. Ioh.»/!?.!?. slom.y/i. 2. l.Csr.lt/
2.29. Gal.4/17.18. Ph 11.3/6. Kywaus uhri/
Num. 15/12.*

KnachZon yximaamndaZjongaNobahwoitti/ja
cutzut Nobah/ Num. 32/42.Kymmenexet. Kymmenexistzja cuingane täytettä-
män pitäzGen.i4/20.Hc 28/22. lev.27Z3o.Num.
iBZ2i. 28.Deut. 12Z6. eti4Z2B. et 26Zi2. i.Sam.
8/i;.2.par. 31Z5.Neh.10Z37.Hebr.7Z2.

Kymmenexet pitä Papeille annettamanZDeut.lB^
3.2. par. 31/4. Mal. 3/8. Etzi/ Papit.

Kyynelet. Pawali neuwo weljejäns tyyneleillä/
Act,2oZ 19.3i.CuutautistnIsäzrucoile kyynelellä
lä Christust/auttaman heicko Vstoans/ ckarc.
9/24. Syndinen waimo pese kyyneleilläChristu.
xen jalat/ luc. 7/38.Kyntiläjalca Tabernaclis/tirjoitttan/ Ex.Kysymyxet. Tawattomia ja turhia tysymyxi pitä
wälteltämänZGen.3Zl.6. Prov, 2;/27.Ecc1.7/n.
Matth. »4Z 3.10H.21Z21.Act. 1/6. i.Tim. 1/ 4. sc
6Z3 .2. Tim. 2Z16. Tit. 3Z9.

Kärme pettä EvanZ Gen.; Z4.5.2. Cor.nZ3. i. Tim.
2Z14.Kirotan. Gen. 3/14.

Tuliset tärmet tappawat TanftZ Num.2iZ6. Sap.
16/5.6.1. Cor. 10/9.

Kärsiwälisys. Jumala on tärsimälinen ja hidas
wihaan/Gen.6/3. Cxod. 34Z<°>. Num.l4/ 'B. pftl.
86Z15.H lQ3ZB.lsci4;ZB.Eft.;oZiB. loel.2ZiB.
Jon. 4/2. Sap. 11/24. et 15/1.Ron».
2/4. i.Tim. i/> 6.2. Pet. 3/9.

Christittyin karsiwätisydcst caickinaises ristis ja
waiwas/2.Sam.i6/io. Hiob.l/ 29. et 2/9. s: 7/
i. Prov. z/n.Kl4/29. >se i;/i. S- 16/52. se 25/15.
Syr.l/29. se 2/4. Tob. 2/11. 2.M<icc.6/20. se 7. *
Matth.f/zy. Rom. 5/z. se 12/12.se 15/4.2.C0r.6/
4. Gal. 5/>2. Eph.4/2. 1. Thes 5/14- 2. Thes 1/4.
1. Tim. 6/il. 2.Tim.2/z.i2.1.Pet. 1/6. Se 2Z9.se z/
14.17. se 4/1.2. Pet. 1/6.Ebr.io/z6. s-11/ 25, A

12/1. Jac.5/7. Apoc. 1/9. se 14/12.
KärsimZttömydcst jahänen rangaistuxens / Exod.

14/11.Se 15/24. Se 16/2. se 17.2.Num. li/i.io.se
14/1.Se 20/2. Se 21/5. Hiob. Z/I. jer. 20/15. Syr.
2/16.

Käskyt. Jumalankymmenen käskyä / Exod.
Deut. 5/6.*Hlit cahtenklwiseen Tauluunk»r)ol«
ketut/Deut. 5/22.

Ensimäinen kästy/jolla lupaus on/Eph.6/2. Chrt--
stuxen Vst käsky onßalkaus/ Joh. iz/ 54.

Suurm ja enstmäsuenkasky/Ratlh.!2/z s. Jhml-
- stttt



Register.
stekästytZjotcalumalata wasia» owat/Tit.l/14.

Kätten päällepanenms/ costa jotacutasiunata/ ,a
hänelle hywi» toiwotetat».

Nyncuin/ Jacob/Gen. 48/14.Christus/ Mat.l9/
. 15.Marc. IQZI6.Nyn tehtin myös Vhrin pyhlt-

tämistsZ lev. iZ 4. 6 c 3/2. ja Mostxelda / Hengen
lahjain iacamises/Num. 27/23. Deut.34Z9- A<
postoleiloaz costa he Evangelmmin palwelioita
lUtzuitZ jaHengen lahjoja jaoitZ Act. 6Z6. sc 8/
17.K l3/ 3. K l9/6.1. Tim. 4Z14.6c 5Z 22. Chri-
stuxelda/ftlrattaparates/luc.4/4Q. Ananial-
daz Act. 9Z n. ,7. Pawalildaz 28Z8.

Kätten työ. EtziZ Työ.
Köyhät-KöyhlstaZja heidän lohdutuxestansZDeut.

10/17,18.K 15/7.1Q. .Sam.2Z7.B. Prov. 15/25.
2l /IZ. 6c 22/16.22. öc 28/62.7.Eft.

66/2. Syr. il/14.K l3/4.21.* cv- 25/4.^
Hengelliset töyhät/Matth. 5Z 3. luc. 6Z20.
Köyhät Christuxen tähdenZMarc. 10Z29.Christus

on töyhäz luc. 9Z58. Köyhä lazarusZi6Z2o.
KöyhätZjotca vstos rickat owatZlac. 2/5. AP.2Z9.

l.
laban/Bethuelin poica/Rebeckan«veli/ottaAbra-

hamin palwelianhuonestns / Gen. 29 / 13- 14.
Otta Jacobin palweliaxens/ jaanda hänelle hä-

, nen tl)ttärens/ ibid. 15/20.

tachis / ludan sucucunnan Caupungi «voiteta»»/
josu.iQ/ 32. Ratetan taas caunist ja wahwaxi
tehdän/2.Par.ii/9.

lahjo,a jaandamita ei pidä Duomarin ottaman/
Exod.2;/ 8. Deut. 27/25. pftl. i;/;.Prov.ls/ 27.
Eft. 5/23. Hiob. 15/34.

lchjat socajsewat WyfttZ Exod.23/8. Syr.2o/31.
lahjat saattamat Herrain paryn/Prov. 18Z16.
Kirotan nytä joca lahjoja ottamatz Eft. 5/23. E-

zech.,l3/19.
lahjoja omat ottanet: Samuelinpojat/ jotca I-

sraelisDuomarina olit/ 1. Sam. 8/3. GehasiE-
liftn paltvella/2,Reg.;/2i.27. jiäämiehetZE-
sa. iZ 23.Ezech. 22Z 12. Mich.3Z II. Christuxen
haudanmartiatZMatttz. 28/12.

Nämät ei ole lahjoja ottanet lAbrahamZGen. 14Z
22.23. SamuelZCanssaldaZi.Sam. 12 z 3. Pro-
phetaleroboamlldaZ 1.Reg. 13Z7.8. 9. EliftzRaeckantlda/ costa hän hänen parandmmt oli/
2. Reg. 5/16. Pawali/ Act. 20/33.35.

lainamanpitätarwitzewalleZDeut. 15Z 7.8. Mat.
5/42. luc. 6Z 35. lue myösZExod. 22/14,15.

laiswacoitanDanitereildäzja woitetan/rqketanZ
jawtzumDssnzj«d.lB/27.29,

Laiscuus/ !. Sam. n.* Prov. 6/6.5-10/4,26.5-
12/ 11.ScIZ/ 4. 18/y. iy /1;. Z4. 5.- 28/ 19.Syr. zz/ 25.26.Rom 12/11.

Laista ihminen on saastaisenkiwen caltainen/Syr.
22/1.2.

Lakeus Jordanin tykönä/ Gen. iz /10.
Laki. nstmäuien laki jakieldo/joca annettin/Gen.

2/16.17. Ricotan/ z.4.5.6.
Laki ia kymmenen Jumalankäskysana / annettitt

Mosexelle/Exod. 20.*Deut. 5.^Lain Taulut owat Mmalan sormillakirjoitetut/ja
Mosexelle annetut/Exod.z2/iß.Deut. 5/22.Sär-jetän Mosexelda/Exod.Z2/19. Deut. y / 17. Ju-
mala anda hänelle toiset Taulut Mens/ Exod.z4Z27.2B.Dcut. is/1.2.4.

Lain Taulut pannan JumalanArckyn/Deut.lo/5.
Heb. 9/4.

Lain waiculuxest/ woimast jawirast/Rom. z/20.5-1
4/15. 5- 5/20. s- 7/ 1.7.Gal. z/ 19 1.Tim. 1/8.9.Hebr. 7/18.19.27.JumalanLaki on hengellinen/ja ei taita täyttä/jo-sa ei JumalanHengi ole/Deut. 5/29.!»-. 18/22.
Act. 15/8. 9.10.Rom. 7/14. 5- 8/5.9. 10.

Lakia on Chrrstus tukut täyttämän/Match. 5/17.
Lain pitäitten eli rickoittenpalcka/ taicka rangai-
stus. Etzi/Cowacorwaisus.
Lainrickoita kirotan/Gen.z/14. Deut.2B/26. Da».

9/ 11. Gal. z/10.
Lain lupauxet jastunauxet/ Deut.2B /1. Vhcauxet

jakirouxet.ibid.ls.^
Lain ylitzekäymys andexi annetan Chrtstuxen täh-

den/Eyt Syndt,
Lain Ceremoniat Wanhas Testamendis / oivat

Christuxen cautta poispannut / Match. 11/iz.
Marc.ls7zß.Act.ls/zß.et i5/io.ii.Rom.6/i4.ek 7/
4. et 8 / z. Gal. z/iz.s-4/4-5- Eph: 2/ iz. Eost
2/ 2/14. 1.Pet. 1/11.18. Hebr. 8/8.9. 10.

Lakikirja löytän jällens/2.'Reg. 22/ 8.
Lakl luetanja cuulutetan/ Deut. 1/ 5. 5- 5/I.* s- zi/

9. 11. josu.B/zz.Z4.2.Reg.2/z2.Nehem.B/ 8.6-9/z. 2. Macc. 8/19.2;.
Mtsa Ehristrttyin Laki jakäflyt erinomattain 0-

war/Matth. 5/44. et7/12. et Joh. IZ/Z4,
Rom. 1z/10. Gal. 5/14. et 6/2. 1. Tim. 1/5.

Lammas.Jhminen on ennen hänen käändynusiäns
nijncuin exynyt lammas/ i.Pet. 2/25. Juvalaiset
olit cadonnet lambat/Makth.-5/24. Christuxen
lambat cuulewat häne änens/Joh.io/ 4. Mche-
axen tverkaus lambast/2,Reg. ai/i/.JudalaiststK ja.



Register.
>a Grekiläisist pitä tuleman yxt lammashuone/
Joh. 10/16.

Lamcch/Catnin sugusta/Methusaelin poica/on cn-
simäinen cahden emännän mies/Gen. 4/19.2z.

Lamech Sethtn sugusta/ Methusalan poica/Noen
tfa/ Gen. 5/25.

Lapset anneta» Jumalalda/Gen. 20/17.18. et 2;/
21. et 29/zo. zi. et zo/ 22. Tt 48/9. Ruth. 4/iz. 1.
Sam. 1/20.27. et 2/21. psal. iiz/y. et 127/ 4.

Lapset pitä pelwos castvatettaman/Exod.l2/24.26.
et iz/14.Deut. 4/9.* et6/20 J et il/18,iy.

Lapsia pitä isällisesi neuwottaman ja har,oitelta-
man/Prov: 22/1;. et 2z/iz. et 29/15. Eph. 6/ 4.
Hebr.l2/7.

Lasten pitä Wanhembitans racastaman / Matth.
ia/z?. Nyncuin Zoscph/Gen. 46/29. Eliseus/ r.
Reg. iy/20. Opetuslapsi/ M atth. 8/ 21.

Lasten pitä Wanhembitans cunnioittaman /Exod.
20/12. Deut.s/16. Syr.z/i. 8.et 7/2y.Mat.is/4.
etry/ry. NyncuinSem jaJaphet/ Gen.y/2Z.
Joseph.Gen. 46/29. et 48/1.12. Salomo/ i.Rcg.
2/ iy.

Lapset pitä Wanhemmillcns cuuliaiset oleman/
Prov. 1/8.et 4/1. et 6/20. et 10/r.et iz /1. et 19/
26.T0b.5/1. et 14/s.Syr.z/i. 8. et 2z/iß.Eph.6/2.
Col.z/20.4Pet. 5/5. Nyncuin/Jsaac/Gen.22/l.
7. Jacob/Gen. 27/6.et 28/7. Joseph.Z7/2.Jeph-
ta tytär/jud. ii/Z4.Rechabitertt/>er.Zs/i6.Chri-stus/ Luc. !/si.Timotheus/2.Tim. 1/5.

Lasten pitä ivanhemmans wanhana elättämän/
Nyncuin/Zoseph/Gen. 45/9.10.11.

Pahvisi läpsisi/ Exod. 21/15.17. Lev. 20/ 9.Deut.
2iZiB.et 27Z16.Prov. 19Z26. et 2QZ2Q et 28/ 24.
«t 30/17. Pahat jacowacorwaistt lapset / owat
ollet : Hamz Gen. 9Z22.24. EftuZ 27.' «t 28Z9.
Simeon jaleviZ34Z3o. Elin pojatZ Hophni ja
PhineasZi.Sam. 2Z22. 23.24. Samuelin pojatZ
l.Sam.B/3.Absolom/2. Sam. 15/1.2.3. et 16/20.
21.21.Phden äitin caxi tytärtäZEzech.22Z7. Tuh.
laja poica/luc. 15/11.12.

Ci wanhemmat calckia lapsia yhtäläisesi racasta/
«ftuja Jacob/Gen.2s/23. Joseph jamuut hä-
nenweljens/37/3,

lapstt/jotca Ellstustpilckaisit/ reweldinCarhuil-
damoliaxiZ2.Reg. 2Z23.

Cutca Jumalanlapset owaez Hiob. iZ6.et 2Zi.pftl>
89/7. Sap. 5/5. et 12/7.19.Matth.s/9.45. loh.i/
i2.R0m.8Z15.i6.«9Z8.2.C0r.6Z'3.Ga1.3/2c>.«
4/19.Eph.i/s.et;/8. Phil. 2/15. 1.10h.3/1. * «t ;/

'.* 1. Pet.i/ Hebr. «12/7. Apoc. «/ 7.

Catca lvalkeuden ja waldacuiman lapset owat/
Malth. iz/zB. - uc. 16/8. Z0H.12/Z6. Eph,s/ 8. 1.
Thes. s/5.1. J0!). 2/ 10. etz/i.

Tämän maUman >a perkelen lapsist/Matth.iz/zB.
Luc.tzZß.ct2o/z4. )oh.B/44. Eph. 2/z. et 5/8.Col.z/6.i.10h.z/i6.

Beljalm lapset/ hayynelkiscxicutzutan/ Deut iz/
iz.2.par.iz/7.jud.ly/22.i.Sam. 2/11.i.Reg.ii/io.kasien Easte.
lapsens tulen läpitzc/ 2. par. 17/17.

Lapsen saanenwalinon puhdistus /Lev. 12/I.* l«c.
2/ 22.

tastenämmät. Etzi/ Pelco.
Laupius/ cutn Jumalanylle osotta/jotca itzenspa-

randawat/ja hänen päällens uscowat / Gen. 18/
26.Z0. Exod. 6/2. et y/26, et n/7.et 20/6.etZ4/6.
Num.2o/8. Deut. et;/ic>. et 7/y.et 10/18.
et 28/l.* etzo/z. et Z2/10.2.5am.7/i2.er 12/iz.et
24/14. i-Reg.8/2Z. 2.Reg.2v/s.Esr,y/ 8. Neh.9.20.* Sap. 11/24. psal. zz/;. et 56/7. etZ7/ 25. et

89/s. et ioz* et iz6.* et 14;/ 8. Syr. 2/12. et 17/
i7.et i«.*Esa.zo/ix. et s4/7.et;;/7.Zer.i2/,;.et
18/8.Ezech. 18/27.et zz/is. Hos.2/12. Joel. 1/ iz
Jo».4/!. Mak.y/iz. et n/28, et 18/iy. tuc. 1/zv.
et 6/z6. et 1;/ 20.27.et 2Z /4z. Rom. 11/4.zi.2.Cor. i/z. Eph. 2/4.1. Tim.i/iz 16.

Nyncum Josephille/Gen.zy/2,. IsraelinCansal-
le/ Exod. i;/iz.2. Reg. ,z/ 17.

Jumalan laupius ei tapahdu katumattomille/
Deut. zi/18. psal.7/17.18. Prov. r/zg.Esa-z?/ 11.
jer.s/6.7.et 6/6. et iz/n. 14.et 16/12.Syr. s/7.
et 16/8. et 28/2.* 2. Macc.y/iz.Mat. 18/z.iuc.iz/

Joh.z/z. Rom. z/s. Jae. z/iz.
Laupius/ cuin lähimmäiselle tehdän / jasenmaxo/

1. Sam.i;/6.2,par.28/is. psal.Z7/ 26. et 41/2. et
112/s.y.Prov.z/27.et 11/17. et 14/21.*et 19/17. et
21/z. et 2s/2i.Esa.sß/7> Hos6/6.Mtch.6/B.Zach.

7/9. 5yr.4Z2.29.et
s/7, et 10/ 41. et ig/zz. et 2;/zz.4l. Marc. y/40.
L»c.6/z;.etio/zz.Rom.i2/iz.Gal.6/B.*Col. z/

12. 1. Tim. ;/io.lac. 2/;.Etzi/ Almu.
laupiat owat ollet. Pharaon tytär/Exod. 2/6.Ra-

hab/josu. 2/12. Kemtertt Israelin lapM/i. Su.
i;/6.GUead-terit Saulille/2.- -am.z/s. David.
As ephcboserhlöc/z.Sam.y/x. SamaritanuS/stlle
cuinRöwärtn kästjn jououi/iuc. 10/zz.

laupias. Etzi/ Kärsiivälisys.
lazarus/ jocq rtckan miehen owen edes macats/

Luc.i6/zo.
Laja-



Register.
Lazarusjota Christusracasti/heratckän cuollutsia

loh.ll/5.i1.4z.44. Hanvä watno.jirluo.ilai-
sek/12/10.

Lea/Labantn tytär annetkin lacobillePatriarchal-
le emännäxi/Gen. 29/25. Synnyttä hänelle lap-
sia/ibed.52.

tebbcus/ lyalda nlmeldä Thaddeus/Christuxen S-
pctuslapsi/Mat. iv/ z. Cutzutan/ludaxexi/ la-
cobmpojaxi/ Luc. 6/16.

Lehmä/Ruskia Lehmä/Num. 19/ 2.
Lejon raatele sen comacormaisen Prophetan/i.

Reg.iz/24.25.
Lejon lyö Prophetan comacormaista cumpanica/

20/Z6.
Lejon hälvlttipacanat/ jotca Samarian lahetet-

tin/2. Reg. 17/25.
le»on rewellän Simsonilda/ jud. 14Z;.6.
lejon lyödänDavldilda/i.Sam. 17/34.
lejon ludan summnnastaz Apoc. ;Z ;.

lcipä. Evangeliuminleipä oli ludalaisien oma/
Mat. 25/26. H-an. 7/27.

Elämän leipä on Christuxen lihaZ joh.6Z;i. leipä
on Christuxen Ruumin osallisuus/ 1.Cor. 10/»6.

leilvälli, ja medellä elä Elias/i.Reg. 19Z 68.
leipä wahwista ihmisensydämen / Gen.iB/ 5. jud.

19Z5.pft1.104Z 15.
Catzelinus leiwätZExod. 25Z30.lev. 24Z ;. 1. Sa«.

21/4.6. Match. 12/4.
Nätyleiwätpisiäwälsexitehdän/ 2. Reg. 4 Z 42."°

Man.2Z26.luc.zZ4.
Jumalasiuna nyden leiwänZ jotcahänelle cuuliat-

set owatZ että herawituxi tulewatZ lev. 26Z5.leipä lange alas Taiwastzkxod. 16Z 4.
leipä murtazAct.2Z46. et 20Z 7.Wijdellä leiwällä

jalahdella mlalla Z rawitze Christus 5000. mie-
stäz ilman matmoita jalapsitaZMatth.i4Z 17.2«

loh. 6Z9>Seitzemellä leiwällä jawähillä caloilla
rawitze häu4QQo. miestä z Mal. 15Z 34.38.

Ei ihminen ainoastansleiwäst eläZDtUt.BZ3.Mat.
4/4. luc. 4/4.

leiwistä cutzuttin Mancheli Mina/ja oli colmilai-
ne nyncuinProphetastanähcäwä on/Ezech.4s/12

l> Yhteinen leiwistä cutzuttin A.inaVulgaris/iO-
ft oli wysuolstatymlnendä luodlaZst onZwysitoi-
siatymmendäpyhän Sicl.zEzech. 45/, 1. Saxan
wihtlniältenpuolilahdexattaDalarita. Mutta
mlda wastan hän oli nynculn musitymmendä
Vngcrm gyllenätä.

». Cuntngallnen leiwistäZc utzuttin MinaRegiaZ

painoi 20. luodta/se on/ Pyhän Sicli/Ezech. 45/
12. jeon, rymit.eii.n Saxan Mutta
culda wastanosi hän nyncuin Bs. Vngertn gylle-
näkä.

z. Pyhän leimistä/cutzuttin Mina Sanctuary si-
veTempli/painoi 25. »uodra. se on/25. Pyhän
Stcii/ Ezech. 45/12. Se onpuoli colmattaloista-
kymmenvä SaxanDalarita. Mutta culda masta
elihän 100. Nngertngyllenätä.

Lenviflä/jocacutzuttinCentenär/Hebreaxi Kikar/
ja Laliyaxt Talentum/ oli colmtlatnen.

1. Phteinen Centenär/cutzuttrn TalentumVulgä-
re/painoi zooo. yhteistä Stcli/ se oli puoli toi-
statuhatta luodia Saxan wthttn jäiken / maxot
puoli cahdexatta sata Saxan Dalarita. Mutta
culdamastan oli hän 6000. Vngertn gyllenätä.

». Cuningalinen Centenär/painorzooo. Cuntn»
galista Sicli/ne oltc/2200. luodia. se on/ yxitot-
siakymmendä sata ja mysicolmarcakymmendä
SaxanDalarita. Mutiaculda mastan maxot
hän 9000.Vngerin gyllenätä.

z. Pyhän Cenrenär/pamoi zooo. pyhä» Siclt/se on/zooo. luodia / maxot puoli toistatu-
hattaSaxan Dalarita. Mutta culdamastan olt
hän 12000. Vngerin gyllenätä.

2. Sam. 12/zo. 1. par. 2/2. on: Että cosca David
moittiRabban Laupungin / saihän E uninga»
Cruunun/ jvca painoiLentcnärin culda. Tämä
pitä Syrian Centenäreist ymmärrettämän/ jo»
ca oli neljäs osa Hebrean Centenärist/mmittain
puolitoista tuhattaVngertn gyllenätä/ettäRab-
ban Caupungi Syrias oli. Tmcka josse ruun»
maxoiTentenärin culda/monen callmkimen täh-
den cuinsijnä olit.

Leiwistäst ja Centenarin leimistäst.
Rickan Arabian Drötingi / andoiLuningas Sa»

lomolle sataja caxikymmendä Centenäri culda/
1.Reg. 10/10.

Cuningas Salomo» muotinen tulo oli 666. Cen-
tenäri culda/i.Reg. 10/14. Mutta hopiata et
taittu luctta/ibid.27.

Naeman Synan Cumngan Sodanpäämies toi
tullesans kymmenen CenrcnäriHopiata / jaasi-
doi Gehasille/elisan palweltallc/caxi Centenärt/
2.Reg.;/6 2Z.

Menahem/Israelin Cuningas / andoiAssyrian
Cuningalle 1000. Centenärt hopiata/2.R.i5/iy.

Cuningas David jätti pojallens Salomolle Tem-
plinrakenauxext/ ensin/100000. Centenärt

G» culda/



rulda/ja tuhannen tichatta Centenäri hopiata/1.
par. 2z/14. Nyn myös andoi hän omastans/
zooo. Centenäri culda/ ja 70.00. Centenäri
puhdasta hopiata/zo/ 4. Förstit annoit sijhen
5000.Eentenäri culda / ja 10000. gyllenärä/
Nyn myös 10000.Eentenäri hopiata/ tbid. 6/7.
Suurembata culläja hoptan cocoa/et yhdäsäkan
Historias löytä.

Persian Limingas ja hänen Paämiehens / nyn
myös coco Israel / annoit Jerusalemin pyhan

rakendamisexi/ 650. Eentenäri hopiata/ja hopia-
caluihin 100.Eentenäri/ nyn myös 100. Eente-
näri culda/Esr. 8/ 26.

Haman lupa Cuningalle/ että hän Judalatset hä-witäis/10000. Centenari hopiata/Esth.z/y.
Tobias lainaRagexen Gabelille/ Medis kymenen

leiwistatä hopiata/ Tob. 1/16.17.
Jonathas lupais Demetriuxelle / SyrianCunin-

galle500. Eentenäri culda/ että Judalaisct oli-
sit saanet olla wapat/ 1. Macc. 11/28.

Simon lähetti Thryphonille 100. Eentenäri ho-
piata/ Jonathani weljens lunastaxens/ 1. Macc.
IZ/IY.

Simon ylimmäinen Pappi/ andoiwiedä Romyn
cullatsenkilwen/ jocapainoi tuhannen leiwista-
tä/ 1. Macc. 14/24.

Antiochus SyrtanLuningas/ anoi ylimmäiseldä
Pgpilda Simontlda/io 00. Centenari hopiata/
Mutta Simon taritzi 100.Centenari /1. Macc.
15/iz.zS.

CoscaHeliodorusTempliäryöstatä tahdoi/oli stel-
lä 400. Centenärthopiata / ja2oo.Centenäri
culda/ 2. Macc. z/n.

Jasonängais weljens Onianpois Papin wtrast/
jaandoi Limingalle/ensin/ z6o.Centenari ho-
piata. Nyn myös 80.Eentenäri. jazo.Eentenä-
ri.Mten lukein/ 590. Centenari hopiata/ 2.
Macc. 4/8. p.

Antiochus ryowäts Jerusalemin Templist 1800.
Eentenäri hopiata/ 2. Macc. 5/ 21.

Antiochus andöt jocawuosißomareille 2ooo.Cen-
tenärr/2. Macc. 8/10..

Micanor andoi cuuiutta lahtowans my»)dä 90. Ju
dalaistCentenari» hopiaan/2.Macc. 8/n.

Se paha palwelia olt Herrallens welca/ kymenen
tiihatta lecwiflätä/Matth. 18/24.

Mcmies weni ulcomaalle/ja andoi palwelioillens
yhdelle wyst leiwistätä/ toisellekymmenen leiwi-

stätä/ jacySmgnnelle yhden lewiflän/Matth. 25/

14. t5. 16.25.a2.24.t5.Ny» myoö kymmenen lei-
wistä/ Luc. 19/15.Nicodemus wei Christuxenhaudalle / sccottettua
Myrrhatja Aloet/liki sara leiwistätä/joh.iy/zy.

Lesem/woitetan jalyödan miecalla / ja cutzucanDan/)osu. iy/47.
Lesti Zarpalhiö/ autetanöljyllä ja jauhoilla/Pro-

pheraldaElialda/i.Reg. 17/14.16.
Leskelle pitä hywä tehtämän/Exod.22/22.Deut.i<5/

14. 6c 24/17. iy. Se 26/12. Sc 27/iy. H10b.24/ 5.
6c51/16. Esa. 2/25. jer. 22/5. Zach. 7/10. Mal. z/

;.Syr.4/10.11. Nat.2s/15. i.Tim.;/z.i6.Jac.i/27,
Käyhä leske ylistä Christus/ Luc. 7/12.44.
testein Duomari on Jumala/ Deut. 10 / 18.
Lestein pttä Jumalaca peitamän/^uvlth.B/4. 5.6,

Luc. 2/57. 1. Tim. 5/5. 5. Tlt. 2/z.
Lcstestja wääräst Duomarrst wertaus/ Luc. 18/2.4
Lecech. Etzi/Mitta.
Levi syNdy/ Gcn.2y/Z4>
Levi tappa weljens Simeonin cansta/SichemiteritZ4/2;.Nuhdellan heidän Jsaldäns/

49/5.
Levitain asminost jatarpelliseflelamxest/ Lev. 10/

12. 15. Sc 25/52. Num.lB/21.24. 6c55/ 2. 7. Deut.
10/8. 6c 12/12.19. Le 14/27. 1ii 18/1.^6:26/11. josll.
IZ/14. ZZ. 6c 18/7.6 c 21* 1. par. 7/54-* 6c 24 / 2.*
Nehcm. 10/55. 57. 6 c 15/10.4Eyr. 7/51.52. Ezech.

48/15
Levitain tvirast/Num.l/49.* 6c 5/2.4 6c 4/I.* 6c 8/

*KiB/2.2z. Deut. 10/8.j055/ 5. 1. par.7
.. et 10/14.4 et 25/25.4 !. par 19/8. Ezech. 44/11.
Levität otti Jumalapalweluxeens/caickein Israe-
lin lasten esicoisten edest/Num.s/12. 40. 4

Levitain järjestys/Davidildatehty/1. par. 24/6.
Ei ypikän Levitä xllut Jumalan palweluxeen kel-

wolinen/joca oli 25. ajastaica nuorembi/ja 50. a-
jastajallahän wapaxt tuli/ Num. 8/24.25.

Levität coftawar sen epäjumalan palwcluxen/ min
Israelin lapset sen waletun wasican cansa tett/
Exod. 52/26.27.28.

Levität ajeta» Jsraelilda Jerobeaminale / 2.par.
11/14.

Levim Michan huones / ja hänen wuotinen palc-
kans/jud. 17/8.9.10.
Levollisus. Etzi/ Rauha.

Lewätä merkitze toisinans ruumillista cuolcmata/
Deut.zi/16. i.Reg.l/21. Matth. 9/ 24. Marc. ;/

zy.Luc. 8/52. Joh. 11/11. Act. 7/ 60.
Libna/Jsraelitereio leiri / lmvattUN maahanmen-
ms/Num.zz/as, itb-

Register.



Register.
libnau Caupungi woitetanZM. 10/29. luopu

taas ludasta/ 2.Reg. 8/22.Pyritetan Assyriala,-
silda/19/8.

lihapitä himoinens hillittömän / nsttnnanlttta-
manja cuoletettaman/Syr.i 9/30.Rom. 6/12.6c
8/12.13. Gat.5Z16.17. Eph.4/22. öc 5/3. Tit. 2 /12.

"i.Pet. 2/1. öc 4/2.6. Etzi/ Himo.
Vxi llha owatMics jaWaimo/ Gen. 2Z24.Mat.

19Z5.Marc.10Z8.!.Cor. 5Z>6. Eph. 5/31.
linnut luodan wedcstä/Gen. 1/20.21. Vhri linnui-
sta/ lev. IZI4. puhtat linnut/ ii/12.

lytto.Ei CHNstittyin pidä tetcmän lijtto jumalat-
tomain mn«)a/Exod.23/32.c?i 34/15. Deut.7/3. öc
20/13. j11d.2/11.*i.Sam. 20/36.42.2. par.l6/3.6:
18Z3. öc2QZ3S.

, «,

Canft» lytto JumalanmnstaZjosu. 24/2;.2.Reg.
23/3.2.par. 15/12. öc 23/16. Neh. 10/29.

luma.antytto Cansan cantza/Gen. 17/2.7.Exod.
6/3.Kl9/5.6c 24/2.7.8.iev. 26.* Deut. 4/13. öc
5/2, jer. 31/32.33. Vdesta iytosta / jer. 31 / 31.33> 54.
Ebr.BZB.io.öciQZi6.

lijttoricotanZja mitärangaistusta sijtä senraZ jud.
l/24.27.6c 3Z5.1.Reg.2Q/34-4i. 2.par.i9/2.Chri-
stus on Chnstittyln ainoa ja totinenlyton merckiZ
Eft. 42Z6.6c49Z8. luc, 2Z32.34.

Nämäl owat testenäns lyton tehnet-.Estol ja Aner
Abrahamin cantza/ Gen. 14/13-Abraham Abime-
lechin canl)a/2i/27.IftacAblmelechin caHa/26/
zi. Jacob iabanin cansiaz 31/44. lofta Glbconi-
terein cani)a/josu. 9/15. Davldlonathanin mnst
sa/i.Sam.lB/3.5:2Q/16. öc 23/18. Abner Da-
vidin cantza/ 2.5am.3/i2.2i. Salomo Hiramin
mnsia/'.Reg. 5/12.

Nämät owat jumalattomain cansia lytontehnet:
Israelin lapset pacanaincansiazjud.lZ24.27.6c2Z
1.2.3.6c 3Z5. CuningasAssa/VenhadadinAssyrian
Cuningan mntzaZ i.Neg.isZi9.RangaistanPro-
phetaldaZ2.par.l6Z3. Achab Israelin Cunin-
gasZßenhadadin canffa/i. Reg. 20Z 34.41. lo-
saphat Achabin canlftz i-Reg. 2. par.iBZ3.
Rangaistan Prophemlda/19/2. loftphat Aha-
siancansiaZ2QZ3s.37. EphraimAssyrialaisten
lansiaZHosi2Zi.

log. Etzi Z Mitta.
lothZHaraninpoicaz Gen.iiZ27. Oli ricasmiesZ

13/i. btetan fangixl/ jaAbrahamilda jällens
ftadanZ 14/12. Pelastecan Sodomast ZEngeleil-
däz>9Zis> 17.2.Pet. 2Z7.Hänen emändänsmuut-
tui su«lawahax,/Gen.i9/»6» E>ap.io/7.1»c. i//

32. Maca cari tytöriansz Gen. 19Z31.32.33.54.Cutzuttin wanhurstaxi z 2. Pet. 2Z 7.lucasEvangellsta oli läkäri Z Col. 4/14. vn Pa-walin canffaz 2. Tim.4/». bli hänen apulaistns
Epist.adPhilem.v.24.

luclfer lange Taiwast maahan/Eft. 14/12.13.
luciusCyrenistZAct.i3Zi.
lugunpitä jocaitzen edestäns Jumalalletetemän/

Matth. 12Z36. «c 18Z23. öc 25Z31.*Rom. 14Z12.
2. Cor. 5Z iQ.

lujuusZhywydcs/Gen.i9/i6.i7.Hi0b.2/3.Prov.
3/21.6 c 23Z17. Ezech.lB/24. öc 33/13. Syr. 2/ 2.6-
12/21.6 c 35/21.Mat.io/22. öc 15/ 22.6c24Z13.1nc.
9Z62.10H.6/68. 6c 8/31.Att. 2/42. öcii/23.6: 13/
43- öc iz/22. Gal.FZi. 2.Pet.2Z 20.1. loh.2Z 24.Hebr.3*6ci3Zi.Apoc.2Z26.

luopua pahastja tehdä hywäZHiob. 2Z3. öc 37 5.6.
pftl. 34Z1;.Eft. 1/17. öc 55/7.T0b.4/!4.Syr.3B/
30.2.Tin1. 3Z1.16.1. Pet. 3Z IQ. 11.

lupauxetZ Gen.28Z20.1ev.27Z I. Num. o.- 5c 21/
2.6 c 3QZ3.* Deut. 23Z21.2.Sam.iZn. 2. Sam.i;/
8. Pftl. 76/12. Eccl. 5Z3. Att. 18/18.6 c 21/23.Tyhmätja pahat lnpauxet.lephthan/jud. 11/30.Michanäitin/jud. 17/3.Davidln/Naballta wa«
stan/i.Sam.2s/13.34. Herodcxen/Mat. 14/7,

Muutamain ludalmsten)Act. 23/12.14.
Jumalanlupauxet mpahtuwat ehdolla/1ev.26/3."Deut.i9ZB.
i;. 19. Mar«6Zi6> loh. 3Z16.36. et 6/47.« 8/31.
et 15/17. et 15/7.14.Rom. 8/«7.Col. 1/23.~Pet. 1/
4. Heb. 3/14. Apoc. 2.* et 21/7.Jumalan lupauxet owat Ja jaAmenChristuxes/
2. Cor. 1/20.

Moses pane Jumala»eteen omanlupauxens/Es.
Z!/i;.Deut.y/27.

Lupausten lähden / cuin Aumala Abrahamille lm-
mannut öli/teki Jumalahänen jälkentulewaisilck

lenspaljon hywä/Exod.2/24. ei 6/46.Lev.'i6/4Z.
Dcut. 4/22. et 27/8.1. Sam. 12/22. i.Sam. 7/2425.2.Reg,iz/2z. et et 20/ 6.

Lus cutzutan BethEl/ Gen. 28/19. Etzi BethEl.
Luut. Josephin luutwie MosesEanaan maalle/

Exod. iz/19. Prophetan luut paneJostatalleöe/
2. Reg.2z/i6. Ei Lhristuxen luita särjetä/Zoh,
ly/ZZ.

Luwattu mää/nimittäin/ Canaan maa/ oli fange
hedelmälinen/ Deut. 8/ 7.8.9.Lycaonia / Act 14/6.

Ludia/ Purpuran myyjä/ uscoLhrisiurettpäälle/
Act.l6/.4. Lystas



Register.
lysiaszAntiochuxenSodanpäämieszi.Macc.3/32.

Tete ludalaisien cansia lytonZ 6Z58.bteean fan-
' gixiZ «a tapetan Demetriuxen täsiysi/ 7/2.3.4.
iysiae/Päämles/ läheltä>'awallnZ Maanherran

Felixen tygö/ Act. 23/ 23.24.
lystra/ lycaontan Caupungi/joft p. Pawali yhden

onduwan miehen c«wexi teki / Act. 14/ 6. 7. Sen
asuwaistt tahtomat Pawalilleja Barnaballe uh-
rata/ mutta hetieldäwät sen/ Act. 14Z12.1z.14.

lähimmäistä racasta. Etzi/ Rackaus.
lätähtynettä etpitänyt syötämän/ Att. i;Z2Q. 29.
lätärtt pitä cunnias ptdcctämän/ Syr. 38/1.
Ei terwet lätäritätarwitze/Matth. 9/12. Marc.2/

17. luc. 5/31.lötärauta itziäs/ luc. 4Z 23.
Asft etzi lätäreitä ftiraudeftnszja ei HERra/ 2.

par. i6Z »2.
M.

MaachaZTyalmainClmingan tytär Gesuris Z olt
Absolomin äitlZ 2. Sam. 3Z 3.

Machirin arpa/Deut. 3/15. losu. 17Z2.
Seitzemen MaccaberiäZ jaheidän äitinsZ 2.Macc.

7."
Macedonia lähettä apua waiwaisille I:ruftlemtzn

Rom. 15/26.2. Cor. 8/1. Pawali cutzutan näyn
mutta Macedoniaan/ Act. 16Z 9.

NlaechaAbsolomin tytärZjaAbiamin ludan Cu-
ningan äiti/ i.Reg. 15/2. Cutzutan myös Micha-
laxl Vrielin tyttärexi/ 2. par. 13 / 2.

Magdalena/ jostaChristus seitzemen Pertelettä u-
losajoi/ luc. 8/ 2. Setsoi Christuxen ristin tykö-
nä/loh. 19/25. Hänelle ilmoitti Christus ensin
itzens jältenhänen ylosnousemistns/

Mahalaleelzsijttä laredinZ jaelä 895. ajastaicaz
Gen. 5Z 12.15.16.

Mailmaracasta pimeyttäzjawaelda pimeydesZE-
sa. 9Z I. et.59Z9. et 60Z2. loh.lZs.et3/19.«8/12.
et 12/ 35.Act. 26/18.1. Thes.5/7. i. loh.2/11.

Vailma ouomitan ustowaisilda/1. Cor.6Z2. E»
Mailmaa pidä racastettamanZ 1. loh. 2Z 1;. Ei
Christus rucoile mailman edestz loh. 17/9.

Machedan Caupungi woitetanZ josu. 10Z28.
MalchusZjoNga cormanPetaripoishackaiszMat.
26Z;i.Marc. 14Z47. luc. 22Z50. loh. 18/10. Pa-
rata» Christuxelda / lut. 22 /;,.

Mammon/ Matth. 6/ 24. luc. 16Z 9.
MamreZ eli HebronZGen. 23/19.
Manna eli Taiwalinen leipä.Manna annetanI-

sraelitailleZExod. 16Z1;. Num.i»Z7. Deut. 8/3. ps.

78/24. «t 105/40. Mannasi piti jscapäiwäjota-
tin «ottaman/Exod. 16/ 4.5. Manna cutzutan
Engelein leiwäri/pftl.78Z2;.Sap.i6Z2Q. Man-

na tättettin mulstoxizExod..i6Z 32.33. Manna»
suuttumat Israelin lapsttZ Num. nZ6. Manna
lackais silloin min Israelin lapset Canaan maa-

han tulitZ josu.7Z 12. Christus werta itzens Man-
nanZ loh. 6Z3132.49/ ;8. Manna awisti Chri-
stusta/i.Cor. 10/3.

Manahen /Propheta/ Act. 13/1.
Manasse/lostphinedelmiinen poicaZsyndyZGen.

41Z51.Siunatan lacobilbaz48Z 14.
ManassezCunlngas lehistianpoimZ tule ludan
CuningaxiZ 2. Reg. 21Z1. 2. par. 33Z1. Hänen ju-
malattomasi clamästäns Z2.Reg. 21Z 2,* 2. par.
33Z2* Manassensyndein tähden uhm Jumala
Jerusalemitlaludacz 2.Reg. 2iZiQ.*jer. 15Z4.

Manasse wiedän sangittunaBabelijnZ 2. par. 33Z
11.Tete parannuxenz jatule waldamndaans jäl-

lensz.ibid. 12Z13. CuoleZja hänen poimnsAmon
tule Cuningaxi hänen siaansz 2.Reg.2iZi8.2..
par.33Z2o.Mat.lZlo. Hän cutzutan myös Her.'
inc.3ZlB.

ManochZ Simsonin jsäz jud. 13Z 2.*,
Maraz wijdes Israelin lasten leiri corwesZ siellä 0-

li carwas wesiz jotaeilsraelinlapsetsaanet juo-.
daZ jasttule matiaxi yhdestä puusiaZcuin Moses

sijhen heittäz Exod. 15Z 23.25. Syr.3BZs.
Marmsz Barnaban NewatZCol. 4Z IO.

Mardachai/ Jamnpoica/. stherin Tdustosmies/
wiedän fangittunaBabclyn/ Esth. 2/5.7. Malit-
ta Judalmstenhucutu sta/ 4/ 7.8. Plötän Cunin-
galda/6/10. Tule Mens Jerusalemyn/Esther.
2/ 2.Nchcm.7/7.

Maria/Chrlstuxen Äiti / terwetetän Engelildä/
tue. 1/4Z.Tutca Elisabethi/ia ylistä HERraKij-
toswlrrcllä/ ibid. zy/46. Waelda Josephincans-saBcthlehcmyn / jasynnyttä JuntalanPojan/
tue. 2/4.5. Pakene Egyptyn/Mat. 2/14. Palaja
sicldä jällensJudean/ ibid. 21. iöyrä Christuxen
Templist/ tue. 2/46. Seiso ChristuxenRistin wie°
rcs/jaannetanJohannexen turwyn/Joh. 19/
25.26. TurwaisApostoleihin/Act. 1/ 14.

Maria/Marthan sisar/woiteli Christuxen/ Mat.
26/ 7. Marc. 14/ z. Joh. 11/2. et i?/ z.

Mana Cleophe/ seiso Christuxen Ristin lvieres/
Joh.iy/25.

Maria Magdalena/ Etzt/ Magdalena.
Maria Jacobi ja Josenäiti/ Mat. 27/56. Marc.

»s/
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,5/ 40. meneThrisiuxen haudan tygö/Mar.i 6/1.

Mana acll/Ac». 12/12.
Mariha otta Christuxen yuonesens / luc. 10/38.
Hänen ustostansz Joh. 11Z27.

Massa Meriba / joft Jumalaandoi weden «vuota
mlliostazExod.i7Z7.

MalhanZyxißaalin PapeisiZtapettMZ 2.
18Z 2.par.23Zi7.

NathaniaZ lojachimin setä Z tule ludanCunin-
gaxi/ 2. Reg. 24Z17. Cutzuttin myös ZidechiaZl.

par. 3Z15. Jätti poicans Sealthielin iäctensz 1.
par. 3 Zl7.

MachathiasZPappi / ahteroitzi Jumalanlaista/
i.Macc.2/24. Soti miehulllstst/1b.43. janeuwo
poltians Jumalan latiapitämän/ ib. 49/64.

Matyuftel syndy/ Gen.4Ziß.
MattheusZ Tullimies Z cutzuttin Apostolin wir«

caanz Mat>9Z9- et 10Z3. Cutzutan myös iemixiZ
Alphein polaxlZ Marc.2Zl4> luc. s/29.Macchias Z mallttin arwalla Apostolixi Z ludan
siaanZAct. iZ 26.

Medad jaEldad ennustamat leirisä Num. 11Z27.
Medllälsttmotttamatßabylonlan maldamnnanZ

Dan. 5Z 31. et 6Z 1.

MetzlstötZ ioiftpacanat syndiä teitZ piti Jumalan
Cansan poishackamanZ Exod. 34 Z 13. Nyncum
losias tet» Z 2. Reg. 23Z 6. x

Me.chlstdech Z ylimmäisen Jumala»Pappi Zja

Hebr. 5/10. et7/1.
Melchistdechin Pappeus on parembi min levin/

Hebr. 7/6.7.
MenahemZ Gadin poicaZ Israelin CuningasZ 2.

Reg. iSZ 14.17..
Menelaus/ Isäns maan pettäiäZtule makimallal-

laPlimmaisexi papixiz 2. Macc. 4Z24.Saa pa-
han lopunZ 13/4.5.6.

NephibostthZ Jonathanin poim/olt raajaricko/2.
S am. 4/ 4. btttanDavidilda arinoihin/ 9/7. *

HänenpäällensmalehdellanDavidin edes /16/;.lät«än sillolnelämän/ min Saulin lapset
tapettlN2i/7. Cutzuttin myös Meri Baal/ 1.
Par. 8/34.Mcphibostth/ Saulinpoica/ hirtettitt/2. Sam>
21Z18.19.Merari Z levin poicaZ Num. 3/17.Merariterein wlrasta/Nun». 3/33. * et4 / 42. Hei-dän Caupungins japerindöns/ josu. 21/7.8. -

Mertlt tulewaW asioisi/ Gen. «/.i». Erod. 31/13.

josu. 2/18. 1. Sam. 2/Z4. et 10/ 2.2. Sam. 5/ 24'
2. Reg. 19/ 29. Tob. 5/z. Esa. 7/ 11. wc. 2/12.

Merkit tapahtunein asiain mmstoxi/Exoo. 12/5 S.
Nm». i;/zß> et i6/z8.40. et 17/10. josu.4/6.*

Merkit za Jhmettapahtumat/että Jumalancaic-
klwalviaisuö tullaisin / hänentotuudens/ wan«
hurscauoens ja hywydens/sxod. 4/2.6. et 7/17.
et 16/12. josu.5/10.14. i.Reg. iz/4.et i7/l4.et 18/
zB. et 20/ij. 28.2.Reg. 5/14. et 20/ 9.Matth. 8/
26. et 9/2. et 14/ 28.

Merkit zotcaDuonnon edellä tapahtuwat/Luc. 21/
2;. Merkil/zotca uscowalsia seurawac/Marc.l6/
17.Giveon ano mercklä/ »ud. 6/17.

Meri luooan/Gcn. 1/9. Sulzetan tclkinens jaran-
domens/Hiob. 26/10. et 28/25. el zB/ 8.9. io. 11.
psal.lo4/ 9. prov. 8/29. jer.5/22. Pakene Isra-
elin lasten edellä / Exod. 14/ 21. Sn Lhristuren
sanallecuultainen/ja tywene/ Mat. 8/26. Wa»
lettu Wafllmcrt / 2. par. 4/ 2.

Merob/ Saulin wanhin tytär/i. Sam. 14/49.ku-
ivatkinDavidille emännäxt/mutta annekin A-
dnerille/i. Sam. 18/17. iy.

Mesa/ MoablkereinLuningas/sangen ricas lam-
baisra/ anda IsraelinCuningalle weron/ ja luo-
pu stjtte Israelisi / 2. Reg. z/ 4.5.

Mestari. Chrlstittyin Mestari onainoa Christus/
Mat. 25/10. loh.iz/iz.

Mctusalah/Enochm poica/ftndy/ Gen. 5/2i.Syt-
tä Lamcchin Noahn Isän/ ja eli 969. ajastaica/
ibid. 27.

Merreta. Etzi/ mitta.
Mettinen lendä Noahn Arkist ja palaja jällens/

Gen. 8/ 8.
Mettisen muodolla tule pyhä Hengi ales/ Zhrtstu-

sta Jordanis castettais / Mät. z/i6. wc. z/212.
- Mettisen pasca myyda»rahaan / Samarian pyri»

tyxes/2. Rcg.6/2s.
. Micha/ Mephibosethin poica/ 2. Sam. 9/12.
Michanäiti/ teki Ephodin hopiast/zud. i/Zs.Palc-

' kaisHänellens yhdenLevitän/ ibid. 7/10. Se E->
- phoh jaLevitä oletkin häneldä pois/iB/iz.i8.20.

. MichaMaresastennusti/ jer. 26/18. Ailch. 1/1.
Michol/Saulin tytär / annetkin Davidille emän»

> näxi/ i.Sam.iß/27.Nynculn hänelle luwattu 0-

li/ibid. 20/21. Hän pelasta Davidin /19/12. Hän
oteta» Davidilda ja Phaltlelille Laixen po/alle

- annetan/25/44.Tuodan jällensDavidlke/2.Sä.
z/14.15. jocaylöncatzo Davtdin/ettähänHErran

. Arki» edellä dqntzais/ 6/16.1.par. 16/29.
Micha-
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Michael/soti lumatanSeuracMMN edest/Dan.

ioZ 13. et 12Z 1. Rijtele Pcrtelen mnsia Mose-
xenruumistaZ Epist. lud. 9. Soti Dratia wa-
stan/Apoc. 12/7.

poica/ennustinijtä4QQ. wäärä
Prophetat wastan/1. Reg. 22/151;. 23. 2. Par.
18/14.

Midian Abrahamin poica/ Gen. 25/2. Hänestäo«
wat Midianiterittullet/nylle tästilumala paha
tehdä/Num. 25Z 16.Midianiterit lyödän/ja hei-
dän Cuningans/31/7,8. He hallitzitIsraeli / jud.
6/1.He lyödän/7.*

Mieckäan rumeta/ei ole mikille luwallinenZ Mat.
26Z51. Marc. 14/17. luc. 22/49. IOH.IBZIO.

miecka on JumalanftnazEft. nZ4.et
«. 27Z1.et31Z8. et 49Z2.1t 66Z 16.Eph.6Z17. 2.The5.

2ZB.Ebr. 4/12. Apoc. 1/16. et 2/16. et 19 Z l5.
Mies.Miehenwirast Z wallastja ylömmäisydest

waimons suhtenZ Gen. 2Z24. et 3/16. et 39/19.20
. Num. 5/12.18. et30/7. 22/5.13. et 24/1.

Eccl. 9/9.Mal. 2/14. 16.5yr.7Z28. et 9Z1. 1. Cor.
7. *Eph. 5Z22Z23. Col. 3ZiB> 19. i.Pet.3/ 1.Cunin.
ningas Ahasiveruxen tästy miehen ylommäisy-
dest emändäns suhten/Esth. 1/22.

Millinen miehen rackaus emändänstygo oleman
pitä/Prov.sZiB.

Miehenpuoli piti colmasti ivuodes HERran eteen
tulelnanzExod. 23Z17. et 34/23. Deut. 16/16.

Miestappo/murha ja weren wuodatus tieldän/
Exod. 20/13. Deut.s/17. Mat. 5Z21. et 19Z18. RS.
13Z9.Ga1.5Z21. Tapahtl»Z Gen.4ZB. Exod.2Z«.
jub.9Z5.2.5am.3Z27.«iiZi5.i6.«20Zy 10.
2.Reg. 12/21.et 14Z 5.6. et 21 z 23.

Miestapon tähden uhcaus jarangaisiusZ Gen.4Z
«1.12. et 9Z6. Exod. 2lZi2. lev. 24Z21. NUM.3SZI6.

. 31.Deut. 27Z24. 2. Sam. 4Z7.12. pftl. 5Z6. Prov.
<»Zi7. Thren. 4Z13. Ezech. 11Z6. et 22Z2. et 24Z 6.
Hos4/2.Hab.3/i2.Mat.23/34.35.et26/;2.A-
poc.i3Zio.

MiestaponCostaja on JumalaZ Gen. 9Z 6.
Miestappotapahtu Perkele» canttaZjoca miehen-

tappajaonZloh. 8Z44.
Tapaturmaistst miestapostZExod. 21Z13- Num.3s/

11.22.23. Deut. 4/41.42. «19/4.5. josu.20/2.;.
Miestappo/jomilmanrangaistusta tapahtua tai-

ta/Exod. 22/2.
Miestappo/joca tapahtunut onZ jaon tittämätö-
in se cuin stn teti Z cuinga se pitä sowittttaman/Deut. «/1.5

Micstaposi/wijbennenkästy» selieps/Match.j/li.
,2.i.10h.3Zi5. .

WlattomanwennwuodatusZ Deut. 19Z5.11. et
27.24.2.Sam. 20Z9. 1.Reg. 21Z13.2.Reg.2iZi6.
et 24Z4.2. Par. 24Z22. pftl. 79/3.et 94/ c. Prov.6/17. Tt 28/i7.Eft. IZIS. Ct 26Z21. et 59Z3. jer.2Z33.
et7Z6.tt,9Z4.tt22Z3. Ezech. 22/4. Mat. 23/33.
34.35. luc. 11/50.Act. Apoc. 6/10.«8/
24.Kieldänja rangaistan/Oeut. 27/25. t. Sam.19/5.Prov. 6/17. Tt 28/17. ier. 7/6. «22/3. Jon.I/41.

Mlletumin luotoon mtzuttlPawali Epheson Pa>pttZAct.ioZi7'
Milloratetan Cuningas Salomolda/ i.Reg.9/15.Vliplezech. EtziZEpäjumalan palwelus.
MirlamzAaronin sisar Z ylisiä jakyttä HERra/Exod. 15/21.Napise Mosesta wastan/ ft tule spi-

talifexi/Num.,2Z2.»0.,i. Deut.24Z9. Cuole/Num. 20.1.

Misacl hcitettui tuliseen pätzyn/ Dan. 5/19. Cutzu-
tan myös Misach/1/7.Mitta. SilläMitalla cuin jocu muille mitta/ pitä
myös hänellemctattaman/ se cutzutan/Lex ralio-
nis/Eyod. 21/2Z. Lev. 24/20. Deut. 19/21. lud.i/
7. 1. Sam,is/ zz. 2.Sam. 22/25. psal. 18/21.prov.
22/2Z. Esa.zz/i. et 65/6. et 66/4. Jer. 50/15.15.
29. et 51/ 4v. Ezech. 16/59. Joel. z/7. Mae. 7/ 2.

Marc. 4/24. tue. 6/zu.Mirra ja Wlhti pitä otkia ja milpitöin oleman/
Lev. 19/55. Deut. 25/15. prov. 16/ir. et 20/10. E-
zcch. 45/10. Hos. 12/7. Amoö.B/5. Mich. 6/n.E-tzi/Ssta ja myydä.

Hebrerein/ Grekiläistenja iatinilaisten muinaisetMitat/ jacuinga ne Ruotzin mittan sowitetan.Hemina Hebrerein Wyuamttta/cutzurtin GrecaxiKotyla/weti cuusi Cyathi/se on/ colme neljänne-
stä yhdestqwarterlst eli 72. täysinäistä lustckata.Cyarhus / oli nyn suuriMitta cuin cahdexaö osaqwarterist/eli 12. täysinäistä lustckata.Log/ Hebrerein Wynamltta/weti i2.Cyathi/se on/puolitoista Stockholmin qmarteri/iev. 14/ 10.Chenix/ Demensum diurnum/Hebreanlymämit-
ta/Lpoc. 6/6. Wetl meidän mittam )älken/puo-
litoista puolda Skopia cli colme qwarteriä. Nyn
paljo sai palwelta jocapälwä ruaxen jauho-
ja/jaSexcarlum Vint/se on/puoleytoista quar-
teria Wyna.

Cabus/Cab eliKab/Hebrerein Wynamitta/ mctineljä Logi/ se on/puo!emo-sta StockholminSto-
xia/2, Meg. 6/ iö, .Longtistz
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Töxgitls/WiMmitta/wett cuusi Sextariusta / ett

72. Cyathi/ eli puolentoisia Sabi/ se on / yhden
Kannun jaqwarterin / meidän mitan jälken.
Gsmor/ Hebrean Jywämitta / jocawetlkym me-
«zennen osanEphat/eli puolen cahdrxattaLogi/E.
xod. 16/16.

Hm / Hebrerein Wynaeli Sljymitta / tveti colme
Kabi / se on/caxiKanua japuoli Stopia mei-
dänmitan jälken/Exod. 29/40.etzo/ 21. Num.
,;/4.5.

M»dlus/ IywamittNZ weti neljäKabi Z ell cahde-
xan ChcnlxiZ meidän mitan jältencahdexannen

oftn spannistZ eli puolen nelicoita.
Samm/Hebrerein Iywämitta / weti musiKabi
lli wähäenä cuin colme Gomorita mttdän mt.
tan jältenpuolen wytettä Stockholmin Kanna/
Gen. 18/5.1. Sam. 25/18.1. Reg. 18/32. 2. Reg.
7Z32.Mat.i3Z33.

Amphorazwett neljä HinniZeli i2.KablZ meidän
michn jälten9.Kannua.

Cad /Hebrerein Wijnamitta / tatinaxi cutzutan
Cadusmajor ell Metreta / weti 10.Congiust eli
60.Sextariusta/ se on/wijsi HinnlZeliis.CadiZ
meidän mitan jältenii.KanuaZ ja puolensispia.

Cadus minor/cutzuttinyxiöljyastia/lud.7/16. 19.
1.Reg. 17/12. Tt 18/34.

Bathz HebrereinWijnamitta / nyn suuri cuin E-
phaZweti 6. HinniZeli 18.Cabi Z meidän mitan
MtenZpuolen neljättätoistatymmendäKannuaZse onZ wähön cnä cuin yhdenneljännen oftn tyn-
nyristZl.Reg.7Z26.2. par. 2ZIO.Ezech. 45Z14.
luc. 16/6.

Epha/Hebreninlywämitta/nijn suuri minBach
eli nijnmln 10. Gomorita/ meidänmitan jälten/
luckupäälmenpuoli Spannia Z eli puolineljättä
toistatymmendäKannua Z lev. 5Zn> Deut. 25/14
Ruth. 2Z7.1.Sam. ,7/17. Ezech. 45/13,

letechZ Hebrerein Iywämitta Z weti 5.EphatZ eli
i so.Gomoritaz meidän mitan jälten liki colme,
f SpanniazHos.3Z2.
Homer eliChorusZHebrerein suurl Iywc, jaWy-
, namitta /wtti 2. lctcchi eli lo.BathiZ eli10. <x-
phat. Meidän miian jältenZ 6. spannia cli 135.

KanuaZ2.par.2Zlo. Hos.3Z2. luc.i6Z7.
Metreta/WynaeliWestmltta/weti6o. logiZ el,

;.HinniZeli 15,CabiZ st onZ «i. Kannua ja puole
Stopia z eli wöhä wähemmän cmn neljennen 0-
santynyristzlöh,,Z6.

Muasoyz Cyprist wanha Opetuslapsi/ Act, 2.1/ is.

Moab/kolhin potea / hanentvänhemtnasi tyttären
stans/ Gemiy/zy.

Moabitereilleei pitänyt pahatehtämän/ Deut.2/
8.9. Ne tultt Judalle ja Israelille iverolltsexi/ 2»
Sam. 8/2.Luopumat Israelisi/ 2. Reg. 1 / et z/s.
Langeivat Israelinmaahan/ iz/ 20. Ei heidän
pidä Herran Seuracundan tuleman / kymme,
nengänpolwenperän/Deut. 2z/z. Neh. iz/l.

Moabi wastan ennusictan/ Num. 21/ 29.et 24/ is,
17.Esa. 16/ * et 2;/ 10. Jer.48/l. Ezech. 2/8. A«-
mos 2/ 1.Zephao. 2/ 8. Moabtterein epäjumala
Chamos/ 1.Reg. ii/ 7.

Modius. Etzi/Mitta-
Molech/epäjumala/Lev. iB/2i.et 20/2. Att. 7/ 4?.'Cutzutan myös Mirchöm/ i.Reg.n/s.zz.Jer-

-49/1. Nyn myös Sihuth/AmoS 5/26. Zeph. 1/5.
Molechist/luei. Reg. ii/5.7.2.Reg.2z/io.

MorsiamEhristuxen morstan/Etzt Seuracunda.
Moscs/Amraminpoica/ syndyLevin

sta/Exod. 2/1. et 6/20. Act. 7/20.TappaEgypte»
rtn/ja pakeneMidiaan/Exod. 2/12. i;..Stta Mi--
dian Papintyttären/ Ziporan emännäcens. ib--
21. mene waimoinens ja lapsinens EgyPttjn/4/
20. lähetetä»Pharaon/ Egyptin Cuningan ty-
gö/Exod.z/io.*et;/ 1.et.6/11. et7.^et et 9,

* Rucoile Cuningas Pharaon edest/ 8/
12.zc>. et 9/28. zz. et 10/17. 19.Rucoile Cansan e«
dest/i4/i7. et 17/4. ii. etz2/ 11. iz. zi. Num. 11/2. -
et 14/iz. 17. et 21/7. Deut. 9/18.26. Saa ensin
Lain kiwiset Taulut/ Exod.zi/iB. Lyö ne ricki//
nähtyäns Cansan epäjumalan paljveluxen/zi/
19. Saa wastudcst toiset kiwiset Taulut/ 54/ 28.
Ei Israelin lapsetsaa catzo hänen castvons kirc->
kautta/ibid.zo/2. Cor.z/ 7. lähettä wacojat/
Num. iz/ 2.z.Hsottahänens oleman Jumalat-
da lähetetyn/16/ 28. zi. Catzo lumattua maata/
27. 1,.*Cuole/Dcut.Z4/i. 5. Hännähdän tvuo-
rella/cusa ChrtstuS kirckastetttn/ z,-
Marc. 9/4.Luc. 9/ zo. Plistetän/ Syr, 45/ 1.

.

Murha jawerenwuodarus. Etzt/ Micstappo.
Murhe Jumalanmielen jälken/ jamailmanitturs

hest/2.F0r.7/y.io>
Murhe onwahtngolinen/ Prov. 15/1;. et 17/22.
Murhellisexi ei. pidä saatettaman Jumalan pyhä

Henge/Eph.4/Zo. ,

Muucalaistllepitä caicke hywärehtäman/Gen.lß/
2. et 19/1.2. Exod. 22/2i.et2z/9. Lev.iy/zz.

2z/22.Num.15/i4.Deut.iO/iß.eti4/2i. et 24/14.
,7, et 26/ 11. Ezech. 22/29. et 47/ n. Zach.

H MM-.
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Mn»<Msttöw<.t eaickl ihmiset täsä mailmasZ
Geu 15/13.et23Z4. et 47Z9.1. par.3oZis- Pftl.39/
14.et 119/ 19.2.Cor. 5Z 7.Phil. 3Z 20, Hebr. nZ
,;. 1.Pet. 2ZII.

Myydä ja Osta, Etzi/ Osta.
R.

slabal/ ahne jatytämätöin miesz händä armah-
ta David hänen emändänsrncouxentähdenZ i.
Sam. 25/ 25.26/ 32.

Naboth/kiwitetän cuoltaxi/ että hän kielsi Cunin-
gasAhabilda Wynamäkens/i. Reg. 21/1. iz.Nadab jaAbihu/ tulelda culutetan / Lev. io/i. et
16/ 1. Num. z/4. et 16/ 61. 1. par. 25/2.

Nadab/ Icroboamtnpotea IsraelinLuninqas/ l.
Reg. 14/20.Taperan/ 15/28.

Raeman/ Eyrian Cuningan Sadanpäämies/tu-
le puhtaxi spitaltstans/ 2. Reg. 5/14. Luc. 4/27.

Naemi/ Sli Melechin emändä/Roth. 1/2.

Nahaö/Abigailin Isa/2. Sam. 17/25. Etzi/ Abi-
gail.

Nahas /Ammontlerein Cuntngas/ sott Gileadin
labesta wastan/ i.Sam. 11/1.Cuöle/2. SS. 10/1.

Nahesson/Abinadabinpoica /Försiija Judan su-
«ucunnan päämies/ Num. 1/7.et 2/5 et 7/12.

Nahor/ Serugin poica / Abrahamin Isot Isä/
Gen. n/ 25.25.

Nahor/ Abrahamin welt/Gen. ll/ »6. 27.
Rahum/Propheca/ennustaNtnivetä wastan/Na-

hum/I.* et 2.-° et z.*
Natnin CaupungisherättäEhrtstus lesken pojan

cuolletsta/Luc. 7/11.
Naphtali/Jacobin poica/Gen. zo/ 8. Siunata»/

49/24.Deut. zz/2Z. Hänen lapsens/ 46/24.Hä-
nenpertnnöstäns/Zosu 19/22.

Kapista. Nysiä jotca Jumalat»wastan napisemat
jamikä rangaistus heitä sattuma on/Exod.l4/11.
«t 15/24. et 16/2.7.8. et 17/2. N»m. 11/ et 12/1.
y. 10. et 14/2.27."° ec 16/z. et 17/12. iz. et 20/2. et

> 21/5.* Deut. 1/17.losu. 9/1,!. 19. ludtth.B/10.
11.12.Sap. 1/11.Mat. 20/11.12.Luc. 15/2. et 19/

?.10h.6/4i.*Act. 6/i.i.Lor. 10/10.lud.Ep.l6.
Narciscus/ hyman tahtoinen Christitty Romts/

Rom. 16/ 11.
Nardus/callts «voide/ Marc.i4/z.
Nathan/ Davidin poica /2.Sam. 5/14. 1.par.z/

5-Luc.z/ zi.
NathanPropheta/lähetetän kteldämänCuningas

Davidi HERran Templi rakendamast/2. Sqm.
7/4.* muistutta hänelle / hänen huvrudens. ja
»nrhans/ 12/1.9.

Nathanael tule Christuxen chgö/loh.,/ 47. Chri-
sius/ylösnousemisens jältenZ ilmoitta itzenshä-
«clleZ 21Z 2.

NazarethzGalilean CaupungiZ Mat.2/23. SynäZ
Chnstus ylöscaswoi/ luc. 4Z>6. Sen asuwaiset/
ylönmtzoil ChrlstuxenZMat.l3/54.5 5.»larc.6/2.z. Tahtomat lytätä hänenpäätä pitttn wuorel«
daZ luc.4/29.Nazarerein iati/Num>6/2.

Nebon eli Abartlmn wuori Moabtteretn maalla/
Deut. 32/49.Siellä cuole Moses/34/1.;.

NebucadNezar/ woimallinenBabelinCuningas/
woitta mondaCuningan waldamnda/ler.27Z6.
Woitta suuren oftn EgyptistZ 2. Reg. 24Z 7. jer.
46/2. mene leruftlelnita wastan / 2.Reg. 24/1.
»o. et 25/l. jer.39/1. Nyncuin ennustettu oli / jer.
25/8. et 32Z28.Asetta cullaisen cuwon palwelda/
Dan. 3ZI. Olestelt peloin seas ftitzemen ajastaica/
Dan. 4Z 28.30. HänenylpeydestänsZ suurefi»«<<

mastans ja julmudestanszpuhutan/Eft.l4/2.8.<»NebuzarAdan/NebucadNezarinSodanpäämies/
cutlsta Jerusalemin / jawie ludalaistt fangiri
BabelynZ 2.Reg.2 SZB. Jer.39Z9. n. « 52Z 12.

NechozEpyptin CuningasZ 2. Reg. 23/29.
35/20. «36/ H.

Nehemias/ Hatalian poica/Cuningas Archahstu
sthan Wynanlastiaz Neh. IZI. II. lähetetä» In.
daanZ 2Z9.C utzuton myös HachirsathaZBZ9chä<>
nenrucouxestansZiZs.6.

Neitzllttä pitä sodas armahdettamanZ Num. 31/
18.nynmyös nytä cuin Benlamin lapsistaDan»
tzijnotettin/lud.2iZ23.

NeltzyttäyllsietänZMat.i9Zn.i2. l. C0r.7Z2;.«
Apoc. 14/4.

Cuinga IsäZ ludalaisten seas/ osotti tyttäret»
Neitzexi/Deut.22/15.*

Neitzen haucutteliastZ 'atiZExod. 22Z 16.
Wyftist jatyhmist Neitzeist jotcayltä wastan »»««

newätZ Matth. 25Z1.*
Nehustan. Etzi/ Epäjumalan palwelus. nijnmyis
Wastltärme.

Neser/elieroittamisen lupaus/ Nun». 6/ 2.

Nethaneel/Zuarin poica/ Iftfcharin sucucunna»SodanpäämiesZNum. ,Z 8.
Neuwo pitä Jumalallekysyttämän /ja hänen ft-
nastans »a Prophemista «tzittämän/epäldäwäisis
asiois/ Gen. 25/22. Exod. 18Z19. lev. 24/i2.N»«n.
9/8.23. et 15/34. et 27/l. Deut. ,/17. et 17/ 8. josu.
9/14. jUd.1/1. et 18Z5.1t 2v/18.23.tt2/2. i.Sam.
10/22.et tt 30/z.»l/satn. 2/,. ets/19. 22.

et,,/



Register.
et2i/i. i.Reg. 14/2- et 22/5.6.15. 2. Rea. 5/16. el
8/ 8. et 22/15.2. par. 18/14-et 51/21. pstU. 119/ 24.
Prov. 5/5. 6.Esa- 8/19- et 50/ 1. et45Z11.Jer.57/5-
5. et 42/ 2. Ezcch. 14/1.2. Zach. 7/ 2. Tob. 4/ 19.
Syr.s7/ 19.Luc. 16/29.

HywäNeuwo ylistetän/Prov. i2/B.et 15/ 22. et 19/
20. 21. et 24/ 6. et 27/12.

Neuwopitä tysyttämänZ Tob. 4Z19.Syr.B/ 20. et
9/21/22.

Neuwo ei pidä kysyttämän cuolleilda / noidilda/
welhoilda eli wäärildäProphetailda/ lev. 19/31.
ei 30/ 6. Deut. ,8/n. 1.Sam. 28Z7.«. 1. Reg. 22/
6. 2.Reg.i/2.6.«3Zi3. 2.par.iBZs. Eft.B/19.
Dan. 2Z2. et 4Z4.5.6.«t;Z?. 10.11. luc.i6Z29.
Jumala turhaxi tete ja mtifta pahain neuwotZ
Gen. 11/7.et 37/18. et 50/19.20. Num.22.* 2. Sä.
17/14. Neh. 4/8.11. Esih. 7Z5.* Hiob.;Zi3- ps. 2/ 4.
«t2izi2. «33/10. Eft. 7/6.7.8. et 19/3. Mat. 27/
62.*Att.5/ 19.«9/24. 25.et23Z »2.19.et 27/
42.43.

Ahttophelin neuwo oli jalosticuultu/2. Sam.l6/2.
Cawalan neuwon on löytänytRebkcka/Gen.27/9.
io. Gibeonicerit/ josu. 9/z. 4. Cansän Vanhim-
mat/jud. 21/20.^

Lihallisen neuwon on löytänyt: Petari/ Mat. 16/
22. et 17/4.Marc. 9/5. Luc. 9/55. Zebedeuxen poi-
cain äiti/ Matth. 20/ ?1. Jacobus ja Johannes/
Luc. 9/ 54. Opetuslapset/ Joh.ll/8. Catphas/
ibid. ;o. Gamaltel/Act.;/ 55.

Paha neuwo/Gen. 5/ 5. Senonlöytänet/ Lothin
tyttäret/ 19/zi. Josephinweljet/ Z7/ 20. Poti-
pharin emändä/sy/7. Pharao/ Exod. 1/10. I-sraelitatja Aaron/ 52/I.* Act. 7/40. Btleam/
Num.24/t4 et51/16. Davidin miehet/1. Sam.
24/ ;. Jonadab/ 2.Sam. 15/5.Ahttophel/ 16/ 21.
Mehabeamin nuoret ncuwonandajat/i. Reg. 12/
10.ii. 2. par. 10/ 10. Benhadadin palwelia/ 1.
Meg. 2O/25.14. Jesebel/21/ 7. 10.David/1. par.
»i/i." Athalia/ 2.par. 22/ z. 4. Semaja/Neh. 6/
,0. Hamanin emändä/ Esther. 5/14. Herodian
tytär/Mac. 14/8. Marc. 6/ 25.Judalatset/Act.
15/50. Sotawäki/ 27/ 42.

Veljellinenneuwo jacuritus/ Gen. 57/21. Lev.ia/
18.psal. 141/5. Prov. 1/20.A: 9/7.K l2/1. Le 15/1.
Le 15/51.Lc >7/10. 25/12.Le 27/ 5. Le 28 / 25. Le
29/ 1. Hos. 4/4. Syr. 19/15.Le 20/ 1. 2. Mat. 18/
15.Luc. 17/5. Gal. 2/11. Le 6 /1. 1. Thef. 5 /14. 1.
Tim. 5/ 20.2.Tim. 5/ 2;. Hebr.z/ 14. Zac. 5/19.Etzi/Rangaistus.

Neutvotan hyivyteen/Gen. 15/8.Le 45/24.j05u.t2/
5. 2. par. 50/6. S- Z2/7. Neh. 5/8. 9. Act. 11/25.Lc
14/ 21.22. Le 20/18.* I. Thes. 5/ 11. Tik. 2.* Lez/
1. Hebr. 5/12.

Neuwotan etzimän Christust sydämellä jauscolla/jahymistä töistä ahkeroitzeman/ Hebr. 4/11.* L-
io/iy*Lci2/i2>* neumoman toinen toistan»jocapätmäChristust etzimän/Hebr. 5/15.Ntcanor/Lysian Sodanpäamies/i.Macc. 5/58-JaDemetrtuxen Försti/7/26. Vhca poltta Teiw

pli/ ib.54/55.Tapetan/ ib.4s* 2. Macc. 15/ 28.
Nicanor/ Seuracunnan Estmies/Act. 6/5.
Nicodemus/Pltmmäinen ludalaisifi ja Christwi

xen salainenSpetuslapsi / Zoh.s/i.et7/50.«
Hauta ja moitele Josephin cansta Christuxea
Ruumin/19/ 59.

Ntcolaus Antiochiast / Seuracunnan Esimies/
Act. 6/5. Nicolaitat/ Apoc. 2/6.15.

Neger/ jocamyös cutzuttinSimon / Propheta/
Act. 15/1.

Ntmrod/Chustn poica/ moimallinenHerra/ alcot
Babylonian Monarchian/ Gen. 10/ 8-

Ninive/cuuluisaCaupungi/ rakettin Assurtlda/
Gen. 10/ ii.

Niniven asuwaiset teit parannuxen/ Jon.
Ntniviterit pitä duomitzeman Duomiopäitpä-
nä JudanC ansan/ Mat. 12/41. Ninive pitä HZ.
witettämän/ Nah. i.*et 2.*et 5.* Zephan. 2/ iz.
Tob.i4/;.6. (Es 57/58.

Nisroch/ Assyrialaisten epäjumala/2. Reg. 19/57.
Nissan/ enstmäinen HebrereinCuucaust/Esth. 5/7.
Noadia/ määräPrsphetissa/ Neh. 6/14.
Noah/ Lamechtn poica/ Gen. ;/ 29.Cutzutan wan-

hurscauden saarnajaxi/2.Pet.2/ 5.Rakensi Ar-
kin/Gen. 6/15.* meni Arckyn/poiktnens/ emän-
dä.is japoicains emändäin cansta/ 7/1. 7. Lähte
Arkist/ 8/15. Sai lumalalda Ariaonmerkin/ 9/
8.14. Händä ylistetä»/ Syr.44/17. e. Pet. 2/5
Noahn atca/ Mat. 24/57- i»c. 17/26.

Nobah. Etzi/ Knath.
NobenCaupungis/ tappoi Saul miehet/wainwt/

jacarjan/i.S. M.22/IY.
Noituudest/ Deut. 18/10.2.Reg. 17/17.
Noidat/ Exod. 7/1 1. et 8/18. et 22/ 1.8 1. Sam. 28/

7.* Esa. 47 /15. Mich. 5/ ii- Act. 8/9. et iz/6.
Noidatei tainnet tehdä mitä he tahdoit/ Exod. 8/

18.Dan. 2/2.10.
Noituudenajallinen rangaistuö/Exod. ,2/18. yätt-

H 2 caicti-



Register.
««»lm»«Mu»/Sal.Ap-I. li/ -z.-I

.21/ 8. et 22/15.
Noidat jaWelhot/ Lev. iy/zi. et 20/ 6. 27. 2. Reg.

2i/6.E5a.44/25.5yr.Z4/s.Act. 16/16.
Nottawaimoldakysy Cuningas Saul neuwo/ 1.

Sam. 28.*
Nähdä Jumalat».Ei ole yxtkän coscan Jumala-

la nahnyt/Exod. zz/ 20. Deut. 4/12. loh. 1/18, et
5/Z7. et 6/ 46. 1. Tim. 6/16. 1.loh. 4/12.

Nälkä. Etzi / callis aica.Näytja tlmestyxet/Josu.s/iz. 2. Sam. 7/ 4. !.

Macc. z/25, et 5/2. et 10/29.et 11/8.
Nöyryys/ jattziäns halpanapitä/ on Jumalalle

otollinen/Gen. 18/27.et 29/ zi.et 4i/4o.Exod.
z/li. et 4/10. lud.6/15. 1. Sam. 1/10.*et 2/ 1. 8.
et 7/9.10. 2. Sam. 6/16.21.2. par. 12 / 6. 8. et Z2/
26. etzz/ 12. etZ4/ 26.27.psal. Z4/19. Prov. 11/

~ et 16/iy.et 18/12. et 22/ 22. et 25/ 7. et 29 / 2z.
Esa.z7/i. et s7/'5- et 66/2. Jer.l/6. Jon.z/5.
Syr. z/ry. et7/19. ludith4/7.«. et 9/16. Mat.
z/ 11. et 5/ 5. et8/B.et il / 29. et 15/ 27. et 18/4.
et 20/ 26. et 21/5. et2Z/7. ii. Marc. 9/Z4/ et 10/
4Z.Luc. 1/48.et9/46. 47.eti4/9 ». «15/19.
et 18/ iz. et 22/ 27. loh. iz/4- Act. 10/ 26.Rom.
»i/ 2v.et!2/i6. i.Cor.4/6.eti6/8. Eph.4/2.
Phil. 2/ z. Col.z/i2.i.Pet.s/5. Jac.lZ9.ec4/ 10.
Hebr. 11/24. Apoc. 4/ 10.et 19/10.

Nöyräin lohduttaja on Jumala/2. Cor.i/ z. 4. et
7/6.

S.
ObadZaPropheta / ennusta Sdomtta wastan/O-

bad. 1/1.
Kbed/ Boaxen poicaRuthisi Isä/Ruth.

4/i7>Matth.l/5.
ObedEdom/ja coco hänen huonens/siunatan HEr-
ran Arkin tähden/ 2.Sam. 6/ n.

Oded/ Propheta/nuhteltIsraeli/ 2. par. 28/9.°"
Kg/BasaninCuningas/ tapeta»/ häne mustens 0-

li yhdexen kynärätä pitkä janeljä kynärätä le-
we/ Num.!!/ zz. zz. Deut. z/i. 11.et 29/ 7. et zi/
4. psal. iz6/20.
Oikeus.Cuningan Oikeus / jocaIsraeli hallitze/
i. Sam. 8/11.

GodanSikeus/ Caupungeita tvoittttais / Deut.
20/ IZ." ,

Oikeus miecka canba / Gen. 9/ 6.
Kmakando. Lhristittyin pirä ahkersitzeman hy-

wäst omasttunnost/ Jumalan ja ihmisten edes/
Act- 2z/1,et 24/16.Rom.y/i. et iz/5,1, Cor. 8/7.

lv. t. Cor.l/l!. et4/2. 7. Tim. l/ly.etz/y.2.
Tim. l/z. I. Pet.z/iz. 16.17. 21.Hebr. 9/14. et 10/
22.ee iz/iB.

Pahasi Omasi tunnost/Sap. 17/10.11. Rom.2/15,
1.Cor. 10/2;. 27.29. 1. Tim.4/ 2. Tit. 1/15. Hebr,
10/2.

Oman tunnon todistus. Meidänomatundom todi-
sta meistä/ sekä hywä» että pahan/Sap. 17/z. 4.

5. 6.Rom. 8/12. iz. 15.et 9/1.2. z. 2. Cor. 1/22. 2Z,
et 5/11*1. Tim.4/12.15.

Hywä Omatundoylistetä»/ Num. 16/15. i.Sam.
12/z. Htob. z i/1. z. 4.7. p sal.7/4.5-6. Syr.
46/22.

On/ Pelethin poica/on Mosexellewastahaceiney/
Corahn jahänen jouckonscansta/Num. 16/ 1.2.-

Onan/ ludanpoica Suast / tapeta» HERralda/Gen.zB/4.10.
Snesimus/Philemonincarannutpalwelia / tuke

Christttyxi/ Cutzutanu-
scolllsexi jarackaxi wcljexi/ Col. 4/9.

Onestphoruxelle toiwotta Pawali laupiutta/ z,
Tim. 1/ 16.

Onias/ylimmäinen Pappi/ uhra Heliodorurene-
desi/ 2. Macc.z/Z2. Tapetan/2. Macc.4Zz4.zs.

Opettazar. Etzi/ Paimenet.
Opetus. Autuuden Oletus. Etzi/Jumalansana.Ihmisten Opetus jakasiyt/jos ne owat Jumala»sana wastau/ nyn ei nytä lueta tarpellisexi aucuu.
ten/mutta pitä hyhättämän jaylöncatzotaman/
Deut.j4/ 15.25.et 12/ 29.Z0. et iz/6.7. 8. 1osu. 1/
7. B.pstll.ii/ 5. Prov.zo/5. 6. Esa. 8/ ly/ 20.
et2y/lz. Jer. 2/11. 12. iz. et2z/ii. 12. iz. 14.
Zach.s/7.8.Mat.7/ 15.26. et B. el 16/
6. et 24/ 11. 24. Marc. 7/Z.4. 5. Luc. 16/ 15. 27.
28. Act. 4/ iy/ec 1;/20. et 20/ zo. Rom. 16/17»I.Cor. 7/25.26. Gal.s/2. z.B. Eph. 4/ i4. Phil,
z/2. Col. 2/8.

Opetuslapsi. ChrifluxenOpetuslapsi wiha Isa ja
ättiä Christuxen tähden/M,it. iv/z/.Luc. »4/ 26.
Christuxen Opetuslapsi pysi» Jumalan sanasq/
loh. 8/ zi. Cuiyga ne tuta»/ loh. iz/ 55.

Ophir, lachetanin poica/Gen. 10/28.
Ophirinculda/i.Reg. 9/ 28.
Ophiryn lähettä mo laiwans / i.Reg. 9/ 28»

Rynmyös tosi. /i. Reg.22/4y.
Oreb jaSeb/caxlMidianiterein päämiestä/ sur-

mata»/ lud. 7/ 25. Esa. 10/ 26.
Orwoilasten turwa on Jumala/Deut.iv/iB. Ne

yltä kymmeneksi elätektäman/Deut. 14/29.Ny-
M



Register.
siäpuhutan teiwiimaldä/Deut. 24/»7.lo. et 16Z

12. et 27Z19. pftl. 82Z4. Zach. 7Z IO. lac. 1Z27.
Osias/BethulianPlimmälnenPappi/otta Achio-

rlnAmmonln lastenPäämiehen/huonesenS/)u<
dlth.6Zi9. Määrä Jumalalleawun ajan/7Z 23.
Kyttä jaylistä lumalaca/ ludith. 13/ 23.

Osia jamyydäZ Gen. 23Z 9.13. et 25 Z 31. et33/ »9. «l
lev. 19/13.35.

«t 25/14.44.47. Deuc. 15/I.* et 25/13. 2, Sam.
24/21. Prov. 11/1.26. et 16Z 11. et 20/10.23.Eft.
23/lz. ler. 9/5.6. et 32/ 6.7. z. Ezech. 45 / io. 11.

Mich. 6/10. Syr. 27/2.3.4. lnc. 14/18. i.Cor. 7/
ZQ.i. Thes. 4/6.

P.
Paadutta itzens omast epäuscost/Exed. 7/3. 22.ee

z/19. 32. et 9/i2.Dcut. 2Z30. 1. Sam. 6Z6. ».Reg.
17Z14. 15.16.2. par. 30z 7.8. et 36Z 13. Neh. 9/
16Z17.29.30. Hi0b,2iZ14. 15. pft1.78Z36. 37.
4«.tt95Z8. Eft. 3o/1.2.3. et 36/1.7. ler. 5/3.
«6Z7.8.et7Z25.26. Ezech. 12Z2. Zach.7Zlo.ll.
Syr. 16Z15. 16. 17. Act.7Z;i.eti9Z9. Rom.2/;.
i. Cor. ioZ 9. 10.

JumalapaaduttaPharaon sydämen. Seonz hän
«sttapois häneldä hänenArmons Z hänen moni-
naistensyndeins lähden/ jaftldi Satanan jaitze
hänenpaadutta hänen sydamens/ Exod. 7/3. 22.

Jumalapaadutta tenengä hän tahto/Roni. 9ZB.
luinalapaadutta HeweritZ losu. nZ 20. Nyn
myösZSihonin sydämenZ Deut. 2Z 30. Ei mei-
dän pidäpaaduttaman meidän sydändämzDeut.
lOZi6.

Pacanoista/ jaheidäncutzumisestans /että he Ju-
malan Cansaxi tulewat/Gen. 9/17. et 11/5. et 15/
5. et »2/18. et 49/10.Rum. 24/ 2.Sam. 22/
44.50. 1.Reg. 8/41. psal. 2/8. et 22/28. 29. zo.
zi. et6B/zi. et 72/8.11.17. «86/9. et 87/4.
Esa. 2/ 2. et 9/2. z.et ii/ic>.eti9/ 18. eti5/ 7.
et 27/iz. et 29/16. etZs.* et 42/4. et 44/5. et 4;/
24.et 49/20,22. et 52/15. et 54* et 55/4. 5. "t56/
z. 6. et 60/ ?.9.65.1. et 66/ 19. Jee. 17. et
H/ 25. et 16/ 19. Hos.i/ 10. et 2/12. Joel i/M -
M-ch. 4/2. Zeph. 2/11. et2/9. Zach. 2/ir. e» 8/20.
et 9/iO. Marth. 2/1.11. et 8/11. et 21/ 4Z. et 22/9.
!uc.2/zl.Z2.etiz/29.e! /21.2Z. loh.io/16.
Act. 1/8. et 8/27. zo. et 9/15-k 10/ 15.28. z5. Ee
li/2O.ct IZ/46. et 14/Is."etrs/i4.17/ eti7/zo.
et 28/28.Rom. 1/5.14.16. et 11/ n. i.Cor. 12/iz,
Gal.z/B.Eph. 2/n.

Pgcgmm cutzumutz vljWffnhge fg->

lattu asia/Act. io/ Z4. Z5. Eph. z/ 5. 6.
Pacanain tapoja / ei pidä seurattaman /Lev. 18/5,

et 20/2Z. Deut. 12/50.et 18/9. losit.zz/7. Jer.
10 / 1.

Pagtel/ Ochranpotca/ Asserin sucucunnanPää-
mies/Num. i/iz.

Paha pitä wäldettämän/ psal. 54/15. «kZ7/27. Pr.
z/zo. Esa. 1/ 17.Ezech. 18/21. Aatos;/1;.

Woi sitä jocapahan cutzu hywäxi/ ja hywän pah»,
xi/Esa. 5/20.Prov. 24/25. Mal. 2/17.

Pahalla« pidä hywä maxettaman / Prov. 17/ 15.
Ei myös paha pahalla / Rom. 12/14.17. 1.Thes
5/15. 1.Pet. z/9, paha pitä hywälla woitettamä/

Rom. 12/21. i. Cor. 4/12 iz.
Paha/ jocacutzutan malum p-rn«/ se on/ synnin
rangaistus/ tuleJumalalda/Deut.z2/2z.* i.Reg.
y/y. et 21/29. Esa. 45/7-Jcr.ii/ii. etZ2/4i.
Baruch. 2/2. Amos. z/6. Jonz/io.Mich.l/12.
«t2/z.paha/ jocacutzutan malum culp«/ se on/
syndi/joca Jumala wahwast wahem-
min on hän sijhcn syypää / Exod. 25/7. 2. par. 19/
7. Hiob.Z4/io. psal. 5/4. et 45/ 8.Prov. 15/ 8. y.
Sap.i4/y. Judtth.s/21. Syr. 15/21. Hosiz/ 9.
Rom. y/14.2. Eor. 6/15. Jac. 1/iz.

PahacHallitziat jaöpettajat saldtJumala Ca»-ssan syndein tähden/ 1.Reg. 12/ 24. Hiob. Z4/ zo.
Esa. 29/10. Ezech. 14/y. Hos. iz/ri. 2. Thes. 2/11.
jakäske heille alammaiftk olla/ Match. 2z/z, i.
Pet. 2/18.

Pahennus. Eiyhdengän pidä lähimmäistätts pa--
hendaman opilla eli elämällä/ Lev. 4/z. Num. zi/
16. 2.Sam.i2/i4. Esr.B/ 22. Prov. 2B/10 .2.
Macc. 6/24. Matth. 17/27.et 18/ 6. Marc. 9/ 42.
Luc. 17/ 1. Rom. 14/ 1. 15. 1. Cor. B.* etio/z2.2.
Cor. 6/ z. 1. Thes. 5/22. Se cuin meidänpahenda/
pitä wäldettämän/ Exod. Z4/n. Deut. 7/2.16. et
iz.s Match.5/29. et 16/2Z. Marc. 9/42. Rom»
16/17.

Paahuus saa mallan/ Gen.6/5. Match. 24/12. 1.
Joh. 5/iy.

Paimenet/ oispat jaJumalansana» pal>vcltat/o-
wac Christuren palweliat/Act 1/24. 25. R0m.15/
15.2 5. 1. Cor. 4/1. Col. 1/25. Jumalanpaliveliac/
1. Cor. z/5. JumalanHuonenhaldiat/1. Cor.4/r.
Tit. 1/7.Lähetyssanat Christuxes/ 2. Cor. 5/20,
Heidän elämästäns/Match. 5/iz. 14. i6.Lue 8/
16. i.Tim.z/ ichet 4/6. Tit. l/6. et 2/7.8. K
5/2. Heidän wirastans/ Ezech. z/17, etzz/ 7. Mac.
28/ 20. Ma. 6.16/15, I«h.21/15. W,l/24.251 et

H 5 K 4



</ 4. et»/ »2«t 14/20.et20/28. ».C0r. 4/5. Gal.
»/ 8. Heidän onsiupa natda/i. Cor.7/2.1.Tim.z/2.
Tit. 1/ 6. Et heidän pidä Cansans hallitzeman
vyncuinHerrat/ Matth. 2o/25 26. Luc. 22/25. .
26. 1.Pet.s/Z.

HymäinjapahainPaimenden eroikus/Joh. 10/4.
5.11.12.14.

MäärätPaimenet/ Esa. 56/ 10. Ezech. Z4/ 2. z*
Joh. 10/5. iz.

Chrtsius oNhymä Paimen /ibid. 11.

loca napise oikeitaPaimenita ja Spettaita ma-
stan/ hän lumalata mastanaptse/Exod. 19/ 7.

Millä ahkerudella/Paimenet/Schoulumestarit ja
-vpettajar/pitä nytä opettaman / cuin heidän op-
pins ja curimxensallaomat/ Prov. 27/ 2Z.24.
Sap.6/2Z.26. Ezech. Z4/4." Matth. 18/12. et
24/ 24.Luc. 15/ 4. Joh. 10/ etiz/i.*et i7/9>

et 18/y' Act. 20 / 22.28. zi. Rom. 9/ 2.z.et
»2/7.8. 1.Cor. 4/14.2. Cor. 11/ 28 29. Gal. 4/19.
20. Phil. 2/20.

Palcka/joca ansaittuon/ pitä maxettaman/ jaei >
kieltämän/Lev. 19/iz.Deut. 24/14.15. Tob. 4/15- '
Jac.s/4. '

Palcollisist/mitä heheidän JsännillenS ja emän-
nillenswelcapäätowat/ Gtn. 16/4.6-et 24.* et ,
zo/25.etzi/6.etZ9/z.6. Exod. 21/2. 20. 2.Reg.
5/ 20. 25.Prov. 14/55. et 17/2. et 19/10. et 29/19.
Syr. 7/ 22. et 10/ 58. Luc. 12/Z7. 45. 1. Cör. 7/ 21.
Eph. 6/5. Col.z/22.1. Tim.6/ 1.Tit. 2/ 9. 1.Pet.
2/18.

Palcollisitda ei pidä palckapidettämän. Etzi/ Työ-
mieheldä.

Panetus eliParjaus/ Lev. 19/16.psal. 15/z. et 101/
5. Prov.io/ iß.etii/iz.et i6/28.et20/i9> et
26/20. Rom.i/zo. 2.Cor. 12/20.1.Pet. 2/ 1.
Jac>4/».

Pannan eliPannan cuulutuskäsketä» Christuxel-
da/Matth. 16/19. et 18/18. Joh. 20/2;. Apostoli
pane pannaan/1.Cor. 5/ 2.2. Thes. z/14. i.Tim.
»/ 20.Tit.z/10. Hänelle parannuxexi/joca ricko-
nuton/ jaeipaheuuuxexi/ 1.Cor. 5/5.1. Tim. 1/
20. Että syndinen/ joca sencaltaist ansainnut on/
häpiäts/ja parannais itzens/ 2. Thes.z/15. Nijn-
cauman cuin syndinen pannan alla on/ nijnhän
pitä pacanana jaPublicanina pidettämän/cui-
tengin ntzncui» Apostolisen sekittä/i.Cor/5.5.
Tit» z/10. Caicki Chrisiityt/ jotca pahasti elä-
mät ja opettamat/ pitä panaan cuulutettaman/cosca he kyllä neumotutomat/ilmau muodon cat-

zomust/ josei he itzians paranna /Match. 18/17.
Rom. 16/17. 1. Cor. 5/5.11.2. Thes.5/ 14. i.Tim.
1/20. et 6/4. Tit.z/10.2. Epist. Joh. 10.

Nyncamvancuiu pariaan pannut ihmiset Seura-
runnasi suljetut orvat/ pitä heitäwäldettämäu/
että he häpiäisit/ja etteikengän heildäpetetäis/

1. Cor. 5/2. panas owat caicki ne/jotca toisin opet-
tamat cuin Christus opettanut on/ Gal. 1/8.9.
Phariseuflen panan panemisesi/ Joh.y/22.et 12/
42. etiH/i.

Pantia otta/ Exod. 22/26. Deut. 24/10.12.rz,
Hiob. 22/ 5. et 24/y. Prov. 20/16.

Papit. Mihin ylimmäinen Pappi Wanhas Te-
stamendiscutzutttn/Hebr. 5/1. et 8/z. Ei hänen
pitänyt cuollesen sattuman / etkänytäleposial-
lens saattaman/ Lev. 21/ I.^

Pappein wirast jalaisi/ Exod. 29/44. ei zo/7. Lev.
10/1.6.9.
et 4/ 5-* et iO.B. et 18/ 1.7. Deut.2l/5. i.Sam.
2/28.;;. 1.par. 7/49.2. par. 26/17. Ezech. 44/

? 1;. 20. Hebr.io/11.
Pappein wapaus jaPrivilegiot/ Gen. 47/ 22.26.

" Lcv.2;/;2.
Papit eli saarnajat ei pidä oleman juomarit/mut-
. ta pitä tietämän eroitta pyhän yhteisesi ja puh-

täsaasiaisesi/Lev.io/9.i0.2.par.i9/9.is.Esa.2B/
7- et Z4/4. 5. Ezech. 22/ 26. et 44/ 21/2Z. Mal. 2/
4>i.Tim.z/z.Tit.i/7>

Pappein paljousWanhas Tcsiamendis/i.par. 2;/
2.z. Cuisa patcois heidän paljoudens on ollut
ZBOOO.

Pappein pucu/ caunistus jawihkimys/ Exod. 28. *
et 29/ 1. et Z9/ 1.et 40/12.Lev. 8/ 1.2.8.

Pappein piti saaman kymmenexet ja esicoiset/
. Num.;/9.K>.et iB/B.n.* Deut.lß/I.* Etta he

olisit ollet rvapat ajallisesi surusi / jasitä parem-
- min HERran Lakia olisit liikenet/ 2.par. ZI/4.*

i Etzi kymmenexet.
. Pappein tule ajallinenelatus / Exod. 29/ 26.Lev.

2/ z.lO. et;/ iz. et 6/16.26. et 7/6. Z2. et 10/ iz.et
t 24/9. Num.z/48.et;/9.etiß/B.ii.D«ut.iß/r.
/ Sam. 2/28/29. 2. Reg. 12/16.1. par. 7/ 54. 2.
- par.zi/ 4. Nch. 10/ ;6. Syr. 4;/ 2;. Matth. 10/
t 10. Luc. 10/7. 1. Cor. 9/7. ii. i.Tim. 5/ 17.18.
- Etzi/ Seuracunda onwelcapää Spettajans elät-
. tämän.
- Pappein siunaus Cansalle/Num. 6/24. Cutzutaa
/ Aaronin sinnauxexi/ Syr. Z6/.19.
- Pahvisi Papetsi jaheidänrangatsiuxesians/Num.

>6^
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Register.
16.* 1.Sam. l/22." et z/ iz. 1.Reg. 2/ 26. Esa. z/
11. Jer. 2/8. et 8 /10. Hps. 4/ 6. 9. et 5.5 Mal. I.*
«t2/1 .8 -1. Macc. 7/ 5. 9.

Pappein pcrindö oli )«mala/Deut. 28/2.Papit 0-
litsyypäätChrtstuxencuolcmaan/ Matt. 27/20.

Christictym pappeus/Exod. 19/ 6. psal. izi/ 9. E-
sa. 61/6. et 66/21. Jer. zz/ 22. Hos. 4/ 4.9- Rö.
12/ 1. 15.16. 1.Pet. 2/5. Apoc. 1/6. et 5/10.

khnstus on totinen jayancaickinen Pappi/1. SS.
z/z;. psat. 110/4. Jer.zz/18. Zach. 6/ iz.Hebr.2/

17. el z/i. et 5/;. 6. et 6/ 20. et7/Z.ii is>i7'2i.
et 8/i. et?/11/et 10/21.

Jolca ei papit ole /ei nijden pidäutziäns Hengelli-
seen wlrcaansecoittaman/ Lev. Num. 1/51.
etz/io.

Et heidän m»)öa pidä pyhän caluja pitelemän/
Num. 1/51. et 4/15. 20. et 18/7. 2, Sam.6/ 6,
~ par. 26/18.

E, myösNäkyleipiä syömän/i. Sam. 21/ 4.
Paradys kirjoilecan/Gen. 2/8.Aoam ajeltinulos

Paradisist/ z/ 2z. Pmmärrerän wallttuin ilost
Taiwas/ Luc. 2Z/4Z. 2. Cor. 12/ 4.Apoc. 2/ 7.

Parannus. Jumalatahco että syndinen itzens pa-
randa/ jaei cuole synmsäns/Deut. zo/2.2. par.
6/24.26.28. Z2. z6. et,o/6. * Jer.4/4-8. Ezech.
iB/2i. 27. eczz/ 14. Hos. 14/2. Joel.2/12.Zach.
1/4. Mal.z/7. Syr. 17/20. 2. Pet. z/y.

Parannuxcst saarnatan/Jer. 7/z. et 8/4.* Syr. 5/
4.cl 18/22.Baruch.z/ 9. et 4/ 21. Matth. z/2, et
4/17. et 11/ 28. Ec 12/zl. et 21/42. Marc. 1/4. et 2/
17. iuc. z/z. 8.et 10/iz. et iz/ 2. z. et 24/47.Act.2/
zB. etz/19. et 8/ 21.22. et i7/zo. et 20/ 28.et 26/
20.2.Pet.z/y. Apoc. 2/5. etz/z.

Parannuxelle/ joca sydämest rapahtu/ on Jumala
lsrvannut Armons ja syndein andexi saamisen/
Deut. 4/ 29. et zo/2. 1 Sam. 7/z. 2.par.7/i4.
«tzo/ 6. et Z4/26. Hiob. n/iz et 22/2Z. psal.Z2/5.
Prov. 2B/iz.Esa. i/i6.etzo/iB.et4s/ 22. et5;/
7. et fy/is. Jer.z/20. 17. et 18/8. et29/12. et zi/
»8/zo. Ezech. z/iy. et 18/21. 27. et zz/14. H05.14/
Z.Joel. 2/,2. Jon. z/8. Zach. 1/4.Mal. z/7.Syr.
17/ 20.* iuc.i;/ 18. Act.2/zB. etz/iy.et26/i8. 20.

Parannuxen pitä caicki woimas ollesanstekemän/
Hiob. 8/ z.Eccl. 12/l. "yr. 18/22.27,

Parannusta tchdä/anda Jumala ajan jatilan/E--sa, zo/iB. Jer. r«/y.
Namät owat ockianParanuxen tehnek. Israelinlapset/ Jud. 10/15. Davtd. 2. Sam. 12/iz. et 24/

i/< Jestas/ 2.Rcg. 22/ 11.19. Rehabcam/ ja

hänen Päämtehens/2.par.il/6. Jehtskia/ «.

Rcg. 2. par. Z2/14. «sa. Manaste /
2. par. zz/12. Esras ia Lansa/ Esr. Hiob/
Hiob. 42/1. Neßtthultas/Judith/4/ 8. et?/
17. Maccabeus ja Judalaiset/2. Macc. 10/25,

Niniviterit/Jon.z/6.Mat. 12/40. Luc. 12/ 29.
Petari / Match. 26/7;. Luc. 22/ 26. Syndinea
Waimo/tur.?/;?. Tuhlajapocca/ Luc. 1;/ 18.
Aach«us/ Luc. 19/ 8. Ryöivärt ristillä /Luc. uz/
41. Juvalaiset/Act. 2/57.

Nämät owat ulcocullaisudest parannuxen cehnet/
Cain/Gen.4/lz.Esau/Gen. 27/ZB. Hebr. 12/17,
Pharao/ Exod. 8/ 8. et 9/ 27. et 10/ 16.Saul/ 1.
Sam. 15/24. zo. et 24/iy. Jeröboam/i.Reg. iz/
6. Achab/21/ 27. Antiochus/ 1. Macc. 6/ 12. i.
Macc.9/12. Judas/Macch.27/ 4. Ananias ja
Saphira/ Act. 5/2.Simon/Act. 8/iz. 25

Jumalattomainparannus ja catumus /Sap. 5/5»
Pashur/Jmmerin poica/ Pappi/ piexa Jeremi-
Nt/jaheiltäfangeuteen/ Jer.20/12.

Pasto. Dtkiast pastost jawältcamisest neuwota»/
Joel. 2/15. Syr. zi/12.* et zB/ zi. Z2.zz. 54. Mat,
6/16.Rom. iz/iz. i. >or. 8/8. 2. Cor. 6/5. Eph»
;/18. 1. Thes 5/6. 7. Tit. 2/2. z. 12. 1. pet. 1/ iz. et
5/ 8- örkiastpastost cuin Jumalallekelpa/Esa.sB/
6. paston jarucouxen cauttaPerkeler ulosa>etau/
Mac. 17/21.Ei oikia pasto llmanlaupmdentöitä
ole/ Zach. 7/5. 6.7.9. pasto Cuningas Saulilda
käsierry/1. Sam. 14/ 24. Josaphatilda/2. par.
20/z.NiniwenCunmgalda/Jon.z/s.7.Estalda/
Esr. 8/ 21. Estherildäja Mardachatlda/Esth.4/
i6.Etzi/Wältä.

Pasto jaraitiutta owatpitänet/ Jud. 20/26.1,
Sam.7Z9.etzl/Iz. 2. Sam.z/zz. et 12/16.2. par,
20/ z. Esr. 8/21.Neh. 9/1. Esther. 4/Z. 16.Recha-
bitat/Jer.zz/y. 14. Daniel/Dan. 10/z. Nini-»
vitat/ Jon.z/ 5. 7. Ne Bethulias/ Judit.4/8.?»
etB/5.6-Loraelms/Act.io/zo.etiz/z.eti4/22. .

Vlönluonnollinen pasto. Moses pastoissa, pälwä
jayötä/Exod. 24/18. et 54/28. NynmyösElias/
1.Reg. 19/8. jaChristus / Matth.4/2. Luc. 4/2»

Etzi/Wälttäruomjamuuta.
Pawali Apostoll/ Israelita/ Benlaminin s»»gll»

sta/Ron». 11Z i.Phtl. 3/5. Syndynyt jacaswa-
teltu TharsisZAct.22/3. WäinöCyriftltyitä/Act.
9/1. Ga1. 2/7.8. lo.ii.Saarna AMiochtas/Act.
13/16* Iconias/Act. «4/1, lystras/ tbib. ,3,
Thessalonicas/17/1.2. Berreas/ibid. »o/n. A->
thsnas/ibld.ioV 17. Corinchos/iB/1,4. Seis»



RegltM
Pekärkkä lvästän januhtele hänbä / Gal. 2/ n.
Cutzutän Näys Makedoniaan/Act. i6/9.Fan-
gttan/21/ 27. Wiedän Cesareaan/ iz/ iz. zo. !ä-
-hetetän Romyn ja tule meren heläan/27.*et 28.*
TuleRomyn/28/ 14. 15.A setttan Neroni»eteen/
2. Tim.4/16.17. Ei hän watwakäcän palcan ja
elatuxentähden/Act. 20/zz. 2. Cor. 11/ 9. 10. et
12/ iz. i.Thes. 2/ 9. 2. Thesz/8. CutzuttinSault-
pi/Act. 7/58. et y/1. et iz/1.

Pekah Remaltan poica tule Israelin Cuningaxt/
Pekahta lyötyäns/ 2.Reg. 15/25.27.Soti Ahast/
JudanCuningasia wastan/Esa.7/1. ja tappa
,20000. miestä Judas/yhtenäpäiwänä/ 2. par.
28Z6.

Petahia z Menahemin poica/ tule Israelin Cu-
> ningaxiZ2.Reg.lsZ22.23.
Pelco.Peltä lumalata. EtziZ lumalata ainoata

pitäpeljättämän.
Ei pidä ihmisiä peljättämänZ Exod. 14Z»3. Num.

14Z 9.Deut. 20Z1. et 3«Z 6. lud. 6ZIQ. 2. par.2v/
15. Hiob. 5Z21.22. Eft. BZI2. et3QZi5. et 41/iQ. et
43/1.5. et 44/ 2. et 51/ 7.8.12. ler. 1/ 8.9> ic>< et
10/2. et 30Z10. Ezech. 2Z 6.8. 9. et 3Z 27. Matth.
10Z28. Man. 13Z11. luc. 12Z5. loh. i6Z33.Rom.
8/ZI.ZZ.Z4- k.Pet.Z/14.

Ei ole ihmistä peljännet. Lastenämmät Egyptis/
Exod. 1/17.David/ psal. 27/2. z. et et 118/

iz/;. 6. Elisens/ Syr. 48/iz. 14. Apo-
stolit/ Act. 4/IZ. et 5/ 29.40.41.42.

Peleg/ Eberinpoica/ syndyimailmanjaettais/
Gen. ia/ 2;. et 11/16.1. par. 1/ 19.

Pentuna/ yxiElcanan waimoist/ön hedelmalincn/
jaylöncatzo Hannan / joca hedelmätöin oli/1.
Sam.i/;.6.

Perez/JudanpoicaThamarist/syndy/Gen.zB/2y.
Hänen lapscns/46/12.Eucuns/Ruth. 4/18*

Perhenisändäinja perhenemändäin wirca/jay«
lömmäisys perhens suhten/ Exod. 21/2. 20.26.
Lev. 19/ iz. et2s/44.47L>eut. 5/14.21. et 1;/12.
16. et 24/15. Hiob. zi/iz. Prov. 29/19. Jer.z4/
9/14. Syr. 7/ 22. et zz/zi. et42/ 6.Eph.6Z9.Col.
z/ 21.

Perinnösi/ nyden jälken/ jotcailman miehenpuo-
len perillisttä cuolewat/Num. 27/1. *

Christus on caickein cappaldenperillinen / Luc. 20/
14. Hebr. 1/ 2.

Perindötä et sagaChristus/ Luc. 12/1.14, -

Israelin Canfa oli Jumalan pertndo/ Exod. 15/
17.Deut. 4/20. et 9/26. et p/ 9.etzz/4. i.Reg?
8/La»

Levitain pertndo on Jumala/ Num. 18/ 2o.Deut°
10/ 9. et 18/2. Jos. zz. Ezech. 44/ 28.

Taiwalline» pertndo lupauxen cautta anneta»/
Match. 25/Z4. Gal. z/iz.

Abraham on matlman perillinen/Rom. 4/ iz.
Perkelest/jocaonMailman/seon/ caickein juma-

lattomani jsä/Jumala/Cuntngas/Försti jaHer-
ra/Hiob. 41/20. Mat. 4/8,9. tuc. 4/ 6. Joh.s/
44. et 12/zi. et 14/zo. et Cor. 4/4. et 11/
14. Eph. S/12, i. Thes. 2/18. 1. Pet.;/ 8. Apoc. 2/
10. iz. et 20/ 7.

Perkele etzi lackamat ihmisen ivahingota/ Gey.,.z/
I.* Hiob. 1/6.9. et 2/1. 1.Par. 22/1. Zach.z/r.
Mat.4/Z.y etß/28.et iz/iy.zy. kuc. 8/12. et iz/
ii.i6.et22/z.Act.s/z. et iz/8.2.C0r.4/4. et 11/
14.EPH.6/11. i.Thes. 2/18. 1.Pet, ;/8. Apoc.»/
10. et 12/7. et 20/7.

Perkele ei taida euä wahingotita cuin Jumala sal-
di/i.Reg. 22/22.2. par. 18/20. Hiob. 1/ 12. et 2/
S. Mat. 8/zi. Marc. 5/12. iz. lue. 8/zi. Z2. Eph. 2/
2.2. Tim. 2/26.Apoc. 20/ 7.

Perkelenwaldaja woimaon HErran Chrtstuxeu
cautta poisotettu / Gen. z/ rz. Hiob. 26/ iz. Esa»
9/ 4.et 14/8.12. et 27/1. et 52/l, Zach.z/2. Mak.
12/29, iuc.io/iß.ct ii/ 22. Joh,i2/zi,Col.i/iz.

et 2/ iz. 2. Tim. 1/ iv. Hebr. 2/iz. 1. Joh-z/8. A«
poc. 12/9. et 20/ 2.

Perkele on walehtelia ja walhen jsä/Gen.z/ 4.
Mat. 4/Z. 8. Joh.8/ 44. Act. 5/ z.

Perkelet ulosajetan/ Mat. 8/16. zi. et y/zz.et i!.
22. et 17/18.Luc. 4/Z5. et 9/2.28. et 9/ 42. et 10/17,
et iz/11. Act. 5/16. et 8/7. et 16/18. He ulosaje-
tan myös pahotlda ihmtsildä/ Mat. 7/ 22. Marc.
9/zß.wc. 9/49. Act. 19/ iz.

Perkeleillä on tundo Jumalast/Mat.8/29. Marc.
1/ 24. etz/il.et 5/7. Luc.4/ Z4. 41. et ß / 28. Act.

ry/is.Jac.2/i9. . .5

Perkeleille uhrata/on cauhistus /Lev. 17/ 7. Deuk.
z2/i7.2.par. li/is.psal.io6/z7. i.Cor, 10/21..

Persialaisetwoittawat Babylonianwaldacunan/
Dan. 6.* Nijncmn ennustettu oli/Esa. 2i/9.Jsr.
;o/ et si/8. ii. 41. Dan. s/28.'Pestäjalcoja/Gcn. 18/4. et

Petari cutzutan Apostolin wircan / Mat. 4/18.19.Tunnusta Christuxen/i6/>6.Kieldä Christuxen/
jaitke catkerast/ 26/ 69. 72.7;. Marc. 14/ 68.
70. Luc. 2Z/ 57. ;8. 60.61. Joh. 18/17. 2;. 27. pa-
randajalwoistakipiän/Ack. z/4.7. Nuhdella»
Paz?alilda/Gal. 2/», 14. Jangitan Heroderel-da/ja



da/ jaEttgelildä fangeubestulosotetan/ Act. 12/
z. 7. 9.11. Neumo öpecuslapsia / toista malitzcmä

Judaxensiaan/1/16. Saarna Helundaina/ ja
käänöäzooo.Sielua/2.14.°» Saarna taas/
sijtre cmn hän sen saattamattoman miehen pa-
randanul oli/ z/i-.* Saarna Corneliuxen eves/

puhuWanhimmitten scas/jotca leru-
salemis cogos olit/15/7. Cutzutanlnyös Sl-
monixc/Mat.4/18.et 10/ 2. 10h. 21/15. Eutzu-
tanmyös Lephaxexi/loh. 1/42. i.Lor. i/ir.et
z/ 22. et 9/ 5. Gal. 1/9. ja Simonixj lonan po-
jaxi/Mat. 16/17. loh. 1/42. Ny» myös/Simon
loaunis/loh. 21/ 1;. 16. 17.

Petos/ Jer. psal. 10/7. Prov. 12/22. Marc.
7/ 20. Act. 5/5.9.Rom. 1/29. zo.

Simeonin jaLevin pecos/ Hemorit ja Sichcmit
mastan/Gen. ,4/ 25.27. Jacobinpoicain /mel-
jens loftphia mastan/ Z7/2Z.
Mden miehen/Bethelttä mastan/ Jud.i/ 24.
Simsonin emännän Thimnathist/14/,17. 18.De-
lilan/Simsonia mastan/io/ 9.18. Saulin/ Da-
vidt mastan/ r. Sam. 18/ 11. 17.25.Doegin/ Da-
vidi mastan- 22/ 9. SiphiteretnDavidi mastan/
2z/ 19.Nyden lerusalemis/ Amasiat mastan/ 2.

zz/24. BlgthaninjaTherexen/Ahasuerusta ma-
fian/ Esth. 2/ 1. Slmonin / Templin pyhiä calu-
jamafian/ 2. Macc.z/ 4. Menelauxen jaLysima-

Simonin Päämiehen / ro/20.
JuvalaisenRodochuxen/ iz/ 2t.ludaxen/ Chri-

fiusta mastan/ Mat.26/14.47. et 27/ 15.Marc.15/
4.5. iuc. 22/47.48. loh. 18/ 5. Muutamain lu-
dalaisten/ Pawalita wastan/ Act. 23/12.13.14.15.Pharao/ensimäinen Egyptin CuningasZlosta Ra-

mattu vuhuz waiwatan Saranz AbrahaminE-
männan tähdenZ Gen. 12Z17.

Pharao toinen Egyptin CuningasZjostaßamattu
puhuZ uäte unda stitzemesi lehmäsi jastitzemest
TähtäpäästZGen. 4iZ Hänen unens selitetä»

losephildaZibio.2s.
PharaoZcolmaszjosta Ramattu puhu Z hänen tyt-

tärens löytäMostxen lasna wedes uiwanZExod.
2Z25. On angara Israeli wasian Z jawaati hei-li cowanorjuhenaleZExod. iZB-*

PharaoZ neljäs Z jostaRamattu puhu Z « tahdo
mull» Jumalan tösiyäz mutta paadutta itzenszExod.?/»Q. 11. ,2.13.14. etB/15-et9/1.7. 1 Sä.
t>Z6. z nda Israelin lapsille luwan lähte Egyp-
<ist/ Exod, 12/ zi. 32.3j. Vppo punaisten, «ne-

reen / jouckotnenö/Cxod. 74/24. 2g.
Pharao/wljdesEgyptin Cunmgas/ andaEunin--

gas Salomolletyträrenö emännäxi /1.Reg. z/r.
Pharao/cuuves Egyptin Cuningas/ hallitzi Cu-

ningaslehiskran atcana/ 2. Reg. 18/21.
Pharao Necho/ seitzemesEgyptinCuntngas / ot-
ta Cumngas loahaxenfanglxi/ 2. Reg. 2z/ Z4»
2.par.z6/4>

Pharao Haphra eliApryes / cahdexas Egyptin
Cunmgas/hallltzlludan Cansan mietäisBabe»
lin fangeuten/ 44/ zc>.

Phariseuxia coivm nuhdella»/ Mat. s/ 7. et 5/ 2»
L- 16/ 4. Kt loh.B/24. Act. 7/;l.k2z/z»
Phil. z/2.

Phartseuxcst jaPublicantfl / jotcaTemplyn menik
rucoileman / Luc. 18/10.

Phariseus culzuChristuxen mieraxenS/Luc. ?/z6.
Pherefertt/jotca jäänetolit/teki Cuningas Salo-

. Mo werollistxi/i.Reg.9/20.2i.2.par.8/7.
Philetus jaHymeneus opettamatylösnousemisesi

wäärm/2.Ttm. 2/27.
Philippus öpetuslapsi/malitanmuutamain mui-

den cansiajocapäimäiseen palmeluxeen/Act.6/ 5.
Saarnais Chrifluxest Samarias/8/ 5. Casti
Dröting-Candacexen Camarerarin / ibid. Z7/ZB.
Stta Pamalcn cumpaninenshuonesen/ 21/8.

Philippus/ Bethfaidast/ cutzucan Lhristuxen Spe-
tuslapsext loh. 1/4Z> Luetan Lhristuxen Aposto-
litten secaan / Mat. 10/z. Epäile/ joscahdensa-
dan penmngin leimät pistäisit ramita Cansa/
loh. 6/7. Tahto nähdä jsä/ >oh. 14/ 8.

Philisterit/wainowat zsraeli/ jud. et 10/7. et
15/9.Kynniottamat Simsonin/ 16/ 21. Surma-

matcolmekymmendä tuhattaIsraeliten/ jaot-
tamat JumalanArkin /1. Sam. 4/ Soti-
mat taas Israelt wastan/iz/5. et 28/1. et 29/ i.Ei
hekärsi Davidit CunlngasÄchixen tykönä/29/
4.Lyömät Israelin Gilboanmuorella/
linpoikinens/zi/i. Etziwät Davidita tappaxens/
mnua he cahdestthäneldä moitetan/ 2. Sam.s/17.
22/Sotiwat taas neliäsi Davidita mastan /1/15.
18. Samgar tappa hetstä carian caacexella cuusi-v
sata/jud.z/ zi. Simson tappa Astn leucaluulla
tuhannen Philisteriä /15/15. 16.Nyn myös /I-
-fraclitereildä/M zpas/i. Sam.7/1,. lonatha-
nildaja hänen Asenscandajatda/ Jsraelite-
rcildä/silloin cuinGoliathtapettin/17/ 50. 52.
Davidtlda/roo. miestä/18 / 27. Taas Davidilda
isoi joucko/19/ s. et 2j/). 2,Sam. 5/24.25.
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Register.
«t 8/ 1. Jehiflialda/ 2.Reg. 18/ 8. <

Philisterejä wastan ennustetS/Esa.l4/29. Jer.47/
1.4.Ezech. 2;/is.Amos i/B.Zeph. 2Z5.Zach.9Z 6.

Phtlosophian/ ei meidän pidä andaman meitäm '
wietellö/ Loll. 2/ 8.

Phul/Assyrian Cumngas / mene Menahemit/ I-
sraelinCuningasta wastan / jateke hänenwerol-
ltsexi/ 2. Rcg. 15/ 19.

Phygellus ja Hermogenes luopuwat Pawalista/
1. Tim. 1/15.

Pilatus jaHerodes tulemat ystäwäxi/Luc. 25/12.
Pilatus duomttze wiattoman Christuxcn Ristin-naulitta/ Mat. 27/16. loh. 19/ 16.
Pilcka Jumalala wastan/Mal.z/iz. 14. Nicanor/

2. Macc. 15/z.4. 5. Sanherib/ 2. Reg. 18/ Z2. *et
19/6.

Pikka Jumalan pyhä Henge wastan/ ei anneta
andexi/Mat.i2/zi. Marc. z/28, inc. 12/10.

Pilcka pitä wäldettämän/ Eph. 4/zi.Col. z/ 8.
Jumalan Nimen pilckaja kiwitettin / Lev. 24 / 10.

11.* Etzt/Syndt.
Pilwen patzaas ilmesty HErraMoscxelle/ Deut.

Zi/ is. HERra puhuttele Mosesta pilwestä/ E»
xod. zz/ 9.Num. 11/25. et 12/ro.

Ptlwison HERran cunnia jaasundo/Deut.zz/
26/7. (12/54.

Ruste pilwi lännest/ tietä sadetta/ Mat. 16/z. Luc.
Walkia pilwi näkyi/ Apoc. 14/14.
Pimeyden työt. Etzi/ walkeus.
Pinehas jaHophni/Elm pojat/olitHErran pa-

pit/ r. Sam. 1/z. Teit paha/ 2/12. Z4. Surmat-
tin Philistereildä sodas / 4/ 11. 17.

Pinehas/ Eleazarin poica/Exod. 6/25. Asetti Zu-
malanwihan /kywaudellans / jasai sentähdenyätsen pappiuden/Num. 25/7.12.Lähetetä» Ru-
benitereintygö/jofu.22/iz.jud. 20/28. ps. 106/
zo. Mali 2/4. z.Plistetän/Syr. 45/ 28.'*

Ptsonin witta/Gen. 2/11.
Pispat. Lue/ Paimenet.
PithominCaupungi/ Exod.i/11.
Pnuelin asuwaisttrangaista» Gideonilda/ ettähe
- häneldä leiwänkielsit/jud. 8/ B.IZ. 17.
Portot jaPublicanicuscoivatEvSgeliumin/japää-

sewät JumalanWaldacundä/ Match.2l/ zi.z2.
Portoja pitä wäldettämän/ Prov. 2Z/27.* joca

portoin cansta yhteyttä pitä / hän tule yhdexi
ruumixi heidän canstans/i.Cor. 6/16.

Shtä suurest portost/Apoc.-?.*
Prisca jaAqwila Pawaltn apulaiset Evangeliu-

ms/Rom, 16/z.

Prophetat cutzutan Näkyxi/i. SS. 9 / 9. k. par.22/
9.2. par. 9/29. et 12/1;. et 16 /10. et 19/2. et 29/
25. zo.

Prophetat ei cunntoiteta Isänsmaalla / Mat.iz/
57. Marc. 6/ 4.Luc. 4/24. loh.4/ 44.Prophetia Ramatus on JumalanlahM/ R0m.12/
6. 1. Cor. 12/10. Jumalalda annettu/ 2. Tim.z/

6.Ei tapahdu omast selltyxest/cikäihmisen tah-
dost/ 2.Per. 1/20.21.

Prophetain jaSaarnaitten wirca/ 1. Sam. 12/25.
Esa. 58/ et 61/ 1, jer. 1/5.9. ro. Ezech. z/ 9.10.
18. 21. et zz/ 7. Act. z/18.24. Etzi/ Paimenet.Propheta rewäistän Lejonilda cuoliaxi/ hänen co-
wacorwaisudens tähden Jumalan sana wastan.Etzi/ Lejon.

Wäärist Prophetaist ja heidän rangatstuxestans/
jaettei heitä cuultaman pidä/Deut. 12/I.* et 18/
20.1. Reg. iz/11. et 18/40. et22/6. 15). 2.Reg.
20/19. Prov.2B/iO. Esa. z/n.et2B/7>ets6/
10. Jer. 14/iz. is>et2Z/9.*et27/8. et 28.* et 29/
8.21.25. Ezech. iz.* et 14/ 9. et 22/ 25. ets4/ 2.8.
18.Amos 7/10. Mich.z/5. Zach. iz/ 2. Mat. 7/
15. et 24 / ri. Luc. 12. * Act. 20/29. i> Cor. 15/12.
Phil. z/2. Col. 2/8.1. Tim. 4/1.2. Tim. 2/17. et
z/ ic* 2. Pct. 2/1.2.1. loh.4/1.Epist. Jud. 4/ 8*

Mistä oikiajamäärä Propheta tutan/ Num. 16/
5. 6. 7. Deut. iz/ 2.* et 18/22. 1.Reg. 18/ 2Z.24. *
jer. 14/14.15- et 2Z.Z2. et 27/14.15. et 28/ 9. Ezech.

«iz.6. Mich.z/7. Mat. 7/16. et 24/ 25.24.26. loh.
iv/ 1. *l. Tim. z/i.* et 4/ 2.z. 4.2. Tim. z/5.6.Tik.
1/6.7.9.10.2.Pet. 2 / 2z. i. loh. 4/2. z. Epist.
Jud.4/8.

Suuri Propheta luwatan/ Deut. 18/ 15. Hän il-
maudu jateke wircans/Mat. z/17. ei iz/zz. Z4.*

Luc. 7/16. loh. 4/19.26.29. et 6 /14. et 7 / 40.
41. Act. z/ 22. et 7/ Z7.

Ptolomeus Philometoria wastan soti Antiochus/
i. Macc. 1/ 19.20. SopiAlexandrin/ Anriochu-
xen pojan/ canha/10/51. Soti Alexandria iva,
stan/)acuole/il/i.iB.

Pcolomeus Macro / surmais itzens myrkyllä/ 2;
Macc. 10/ 12. iz.

Publicanusia Phariseus/ Luc. 18/10.
Pubttcanit ylistawät Zumalata/ Luc. 7/29. Vsco.war Evangelmmin/Mat.2i/z2. Ei heidän pidä

enäwelcoimancuin määrätty on/Luc.z/iz.
Publius/ Metlten luodon päämies/ otta Pamalin

wieraxenö/Act.2B/8.
Puhtaudest/ Mat. ;/.8. et 19/.12, Act. 24/25.1. Cor.

7/.



Register.
7. Cor. 6/7.r.Tim. z/2. Tit. 1/ S.

Pchtastomatchcns pitänet. Joseph/Gen. zy/ 8.
y.Moses/Num. Zl/17.18. Boas/Ruth. z/7. 8.Y.
Hiob. Hiob/zr/1. Sara/Raguelin t»)tär/Tob.z/
16.17.18. Judtth/ Judit.B/ 4.5.6. Susanna,
lue Susannan Historia. Joseph/ Mat. 1/ 19. 25.
Maria/Lue.i/z4.

Puhtautta ylistetä»/1. Sam. 21/ 5. Tsb. 6/16.*
ludith 15/10.11. et 16/26. 27. psal. 45/15. Prov.
22/ ii. Esa. 7/14. et 56/5 4.5-*Zach. 9/17. Sap.
z/ iz. 14. et 4/ l. 2. et 6/ 20. Syr. 6/ 28.29. zo. et
26/20. Mat. 5/8 et 19/ 12. ct22/zo.*et2s/i.
Luc. i/ 27. et 20/Z4. Act. 24/25.Rom. 2/22. 1.

Cor. 7/ 25. 2. Cor. 6/ 6. el ii/2. 1. Tim.2/ 2. et
z/2, et 4/12. et 5/2. Tit. i/B.«t 2/5. Apoc. 14/4.

Puhua tule jocaitzen sitä cuin tosi ja cunnialinen
on/ja nylle hyödyllinen/jotca cuulemas omat/
Exod. 22/28. psal. 15. Prov. iz/i. et 24 / 26. et
25/ ii. etiy/»». Eccl. 5/1. Syr.7/zB. Mat. 5/Z7.
et 12/ Z5. Eph. 4/2Y. et 5/z.Col. z/ 8.i.Pet.z/ 10.

Puhen aica jatila / Prov. 15/25x125/11. Eccl. 8/
5. Syr. 11/8.et 20/ 6. et zi/10. et zz/ 4.

Millisen meidän puhem oleman pitä/Hiob. 6/ 29.
Prov. 15/4. et 16/ 22. et 29/n.Syr.4/Z4. et 5/16.
«6/5 C01.4/6.

Ei yhdengän pidä picatsest ja ajattelemat puhu-
man imutta hänensanans ensist hymin ajattele-
man/ Prov. iz /5 et 15/ 2.25 et 20 /15.17.27. et
21/ 25et 25/ 11. Eccl. 5/ 2. et 12/ 10. Syr. 5/12.
et20/7. et iz/ 7. et 28/ 29. et Z2/10. Mat. 12/z6.Col. 4/ 6. Jae. 1/iy.

Puu. JumalakielsiAdaminWijsauden puusta syö-
mästä/Gen. 2/17.ee z/5 (z/22. 25

Elämän puu/ Gen. 2/y. Kicldän Adamilda/Gen.
Hedelmältsiä puita ci pitänyt sodan tnrmelcman/

Deut. 20/ iy. ilman Jumalan erinomaisetakä-
stytä/2.Reg.z/iy. ihminen merratan puuhun/
psal. 1/sEsa.2/15et65/ 22. jer.ll/16. «17/8.
Ezech.zi/z. Dan.4/7. et
12/ZZ.Luc. z/y.etiz/6* Apoc. 22/2.

Puu tutan hedelmästäns/nyn myös ihminen/Syr.
17/7. Mat. 7/ 16. et 12/zz. Luc. 6/ 44.Wijnapuu/Gen.4Y/ii. jud.y/n. Zach.z/8. 1.
Macc. 1.4/12. loh. 15/1. Christus cuyutan Wy-na puuxi/ loh. 15/5. ja Christityt Wynapuun
vxaxi/tbid.s.

Pyhä Hengi on totinen Jumala/Act.5/5 4.Sr
28/25. 1. Cor. 6/19.20.

nuhtelemailini synnin tähden/loh.

Pyhä Henginäkyt Christuxen pääöä lordanks/Mat.z/ 16. Asucaiktsjumalisis/ Rom.B/9.11.I.Cor.z/i6.et6/iy.
Pyhä Hengi lumatan/ Esa. 44/ r. z. Ezech. 11/19.

et 26/26. et59/28. Joel. 2/ 28. Mat. iz/ 11. loh.
7/zy. «14/16.26. et 1;/ 26. et 16/17. Wuodate-
ta» Apostolttten päälle/Act. 2/1. Spetta ihmi-
sille Jumalan tahdon/Exod. 4/12.15. psal. Z2/ 8.
Esa. 54/ iz. Matth. 15/20.Marc. iz/n. Luc. 12/
12. et 21/14. 15.loh. 6/45 öc 14/16.26.Sc 15/26.
Lei6/iz. Rom. 8/16.26. 2. Cor. 5.
Eph. i/iz. «4/20.21.1. loh. 2/27.

Pyhä eliTabernaclt/ tehdä» caluinens/Exod.zS. *
Nyncuin Jumalakäskenyt oli/

Exod. 25. *et 26.*et Vlööpannatt/40/1. 17.
Wihitän/Lev. 8/iv.

Pyhä Ramattu. Etzi/ Jumalan Sana.
Pyhäpätwä. Etzi/päimä.
Pyhät pitä duomitzeman mailipa Christuxen cans-

sa/Mat. 19/28.1. Cor. 6/2. Eptst. J«d.i4.Pyhät saamat Christuxen cansia hallita ja hänen
cunytastans tulemaises matlmas osallisexi tule-
wat/J0h.12/ 26. et 17/ 24. 2,Cor. 5/8.Phil. 1/2Z»
2. Tim. 2/12.Apoc. j/21, et 7/ 9.et 14/iZ.

Pyhät japuhtat pitäChristitytoleman/Lev.ll/44.
S- 19/2.ö- 20/7. 26. et 2i/6.Num.is/4v.Deut.
26/ iy. Eph. 5/26.1. Thes.4/z, 1.Pet. 1/ 16.

Pyhiä kiusata» paranuxexi/Judjt. 8/21.22.2Z.24.Päiwä. Sunnundai cutzutanHEßran päimäxi/
Apoc. 1/10.Nij»myös/ ensimaisexi pätmäxi mtz-
loftZi.Cor.i6/2.

HErran päinlä jumalattomainpäälläz Eft. 13/ 6.
jer.30/7 Joel. 2/1.31.Amos 5/18. Zephan. »/

14.Malach.4Z1.Phil. 1/ 6.10. et 2/16.1. Thes.s/
2.2.Tim. 4ZB.

HERran päiwä tule nyncuin«varasZ 2. Pet. «Zia»
Etzi/Duomiopäiwä.

Päiwiä pitä jawalitazRom. 14Z5. Gal. 4/10.
lompäiwäinen leipäZ Exod.i6Z4. Mat.6/ il.

luc. 11/3.
Hywät päiwätZ l. Pet. 3/10.
Pahat päiwät zEph. ;Z 16.
Päiwät luetan «vuosixiZ Num. 14/34.Ezech. 4Z6.
Purimin päiwät ZEsth. 9Z21. 26.28.
Pää. Jumala on Christnxen pää Z i..Cor. nZ).
Christus on Senracunnan pää Z Eph. 4Z 15.Col.
iZiB.MiesZwaimonpääZ i.Cor.n/ 3. Christus

on miehen pää/ib. pään päälle mulda panna/M
waatteitarewelläz oli ludalaisten surun mercki/

I 2 i.Sam.



Register.
~ Sam. 4/n. Canba Säckiä cupeiftns / jatöyt.
tä pään päällä/ oli orjuden ja nöyryden mercki/
i.Reg. 20/31.

Pääsiäisen juhla on asetettu/ ia ensin pidetty/Ex.
12* Tapa pääsiäis lammasta syödä/,2.* «34/
18. lev. 23/5. Num. 28/16.17. Deut. 16Z 1.5.
Pääsiäistä piti ludalaisten jocawuosipitämänZ
Exod. 23/15. pääsiäistä pidettin Sinain corwe-saz wuotta jältenmin Israelin lapset Egyptist
läxitZ Num. 9Z 2.11. pääsiäistä pidettin cuin
Canft Gilgalis ymbärinsleicattin Z josu.SZIO.

pääsiäistä pidettin Cuningas losignaimnZ jon-
ga mltaist ei duomarltten ajasta pidetty ollutZ
2.Reg. 23Z 21.2. par. 35Z 1. pääsiäistä pldettin
Cuningas lehistian aimn Z sijttemiust jomu«
tvanaica maahan lastnm oliz 2. par.3QZ14.15.
pääsiäistä pidettin Babelin fangeudeu jältenZ
Esr.6Z i9. Christus syö pääsiäis lamban Ope-
tuslastens mnsiaZ Mat. 26/19.* Marc. 14/12. *
luc. 22/ 7. Christus on se oitia pääsiäis lammas/
Eft. 53/5.7. loh. 1/29.36. 2. Cor. 5/7. i.P«.iZ
19. 2Q. Apoc. 13 ZB. et 14/1.4.

Pöytä Tabernaclis/Exod. 25/23. et 37/ iv.
Kymmenen pöytä tchdän Templyn/ 2. par. 4/8.
Pöydän mwoist / ricasten tytönäz Syr.3iZi2.

Prov.24Zi.
R.

Rabba/ Ammönin lasten Caupungl/ phritetätt/ 2.
Sam. n/1.1. par. 21/ i.Wottetan/ 2.SS. 12/ 26.

Rabbi/ Mat. 2Z/8. et26/49. Joh.i/ z8- 6c z/2.
Rabsake/CuningasSanheribin Sadanpäämies/

lähetetä» lerusalemyn/2.Reg. 18/17. Esa. z6/ 2.

Racasta Jumalata/meidän lahimmäistäm/ja wi-
hollifiam.Etzi/Rackaus.

Rackasta hywa/ja wiha tapaha. EtzS/ Wihata.
Rackaus jaystämälisys. Jumalan palamast Rac-

kaudest/ caickia uscollisia cohtan / Exod. 20/ 6. S-
Z4/ 6. 7.Deut. 4/7. 8. K 6/z. et 7/ 8. josu. 24/16.
17.18.Prov. 8/17MZ1/Z. Syr. 4/i5-iy.loh-

z/16. et ia/11. et iz/1. et 15/ 9. et Rom. 5/
8. Gal. 2/20.EPH.Z/IY. et ;//2. 1. loh.4/8-9.10.

Rackaus Jumalantygö. Meidän pitä lumalata
racastaman cnä cuin caickia muita/ Gen. 22/2. 9.
Exod. 20/6.Deut;/10. et 6/ et 10/ 12. et 11/1.
Lczo/6.j05t1.22/5. 6-2Z/ii. psal.zi/ 24. Syr.
7/ Z2.etz4/i9>etZ7/io. Mat. 10/Z7.et 22/ z/.
Marc. 12 /zo. luc. 7/ 47. et 10/ 27. loh. 21/15.
Rom. ;/ 5. et 8/ 28.z?, 2,tzox, 16 / 22. 1, Tiin. 1/
5.1. loh.4/17.

RackausweidZn lähimmäisen, tygö. Weliellisefirackaudeft/ Gen. 13/8. lev. 19/18. Deut. 22/1.1.
Sam. 18/1.pftl. «33.1*Prov. 10/12.Syr. 25/2.
Mat. 7/3. Hc 19/19. sc 22/39.10H. 13/14.34. se
15/12. Ron,. 12/ia.Kl 3 /9. i.Cor. 13.* Gat>s/
14.Eph. 4Z15.6:5Z2. Phil. 2Z 2. Col. 3 Zl2. 13. l.Thes 4Z9.1. Tim. 1Z5.1.Pet. 4Z 8. i.lvh. 3Z23. se
4Z7. Hebr.i3Zi. .

Rackaus meidän »vihollisten» tygö. EtziZ Wihol-linel».
Raemses jaPithom raketan Egyptis Israelin la-

pstlda/Exod.i/n.
Raguel/nuoren TobiaxenAppi/Tob. 7.* Hänentyttärens olt ennen seitzemcldä miehcldä kihlat-

tu/ z/7. 8. 6c 6/14. 6 c 8/ 12.

Raha ei pidä!corgolle andaman/Deut. iz/19. Et-
zi/Corcko.

Raha kallelle panduystäman tygö/ Exod.22Z7.Ra-hapitä köyhälle latuattaman/ ib. 25. El Rahal-la Jumalanlahjoja saada/ Act. 8/20. MaRa-
haan itzens luottamat/ Marc. 10/24.

Hebrerein/ Grekiläisten ja iatinjlaistenRahat/ja
misä armos ne meidänRaham mastan omat.

Hopiaraha oli cahtalainen.
1. Maxoi nchännexen osan Dakarista / jaoli yh-

teinen Sicli/ jostapuhutan/ Gen. Z7/28. jud. 16/
5.6 c 17/ 2.* 2. Sam. 18/11.12.2.Reg. 6/25.

2. Maxoi puolen Saxan Dalarica/ja se oli pyhä»
Sicli. Sencaltaisen colmenkymmencn hopia-
penningin edcst Christus petetkin/ Mat. 26/15.
Mutta ne hopiapcnningit / jotcaHebreaxi Ago-
ra/ Grecaxi Sbulus/ jaLatinaxiScrupulus Ar->
genticutzutan / olit mähä paremmat cuin wM
cuuffnaista/1. Sam.2/z6.

Raha/josta Act. 19/19.puhutan/oliRomalaisten
Denariuxist/jayxi heistä maxoipuolen marcka.

Raha/ jocaGrecaxi Stater cutzuttin / oli puoli
SaxanDalarita / raicka luobihopiata Collin
painolla / sencaltaisen penningin Petari caian

suusta otti/ Mat. 17/ 27.
Raha/ jocaDidrachmon cutzuttin/maxoi neljästenosan Dalarist/ jostaMat. 17/24.puhutan.
Raha/zoca cutzuttin Drachmaeli Denarius/ma-

xot puolenneljänest Dalarzst/ jostaMat. 20/2.91
ia. iz. Sc 22 / 19. iuc. 15/ 8.9. puhutan.

Riha/jocaGera cutzuttin/ maxoimähä enä cuin
Manhan aurton/nyn että 20. Gerak tejtSicli»/
se on/ puolen Saxan Dalarita/Txod. zo/iz.NS.
Z/47-Ezech. 45/tt, Raha



Maha/ jocalatilMxi cutzuttin Teruntius eli Qua-
dransz SuomexiRopoi Z maxoiliti mximeidän
piendä penningitä/ joitame 24. Äyryn luemma.
Nystä ftadan luteaz Mat. 5Z 26. Man. 12Z42.

Raha/ jocacutzuttin lcpton eliMinutumZSuome-
ri Pieni penningi Z maxoi yhden meidän Pienen
pentngin,Nystä puhutan/Marc. 12/42. luc. 21/2.

Mahab/porttolerihos/otta Josuanwacojat huo-
nestnsz jatunnusta Israelin Jumalanoitiaxt ja
totisexi lumalaxiZjosu.2Z4.* lac. 2.26. Han
wapahdetansucuinensZjosu. 6Z17. 23.Hebr. 11Z

zi. Tule Sallnnn emännäxi /1. par. 2/12. Mat.
,Z5. Hänen Vscoans ylisietänZ Hebr. nZ 31.

Rahel caitzllsäns lambaicaZGen. 29Z y. Annettin
Jacobille emännäxi Z ibid. 29. Warafti jsäns e-
pä)umalatZ2iZ i9. Cuole lapsen taucynz 35/17.
Rahelin hedelmälifts toilvotttan ZRuth. 4/ n.

Raitius. EtziZ Näitä. .

Rajojaz jocawanhastpannut owatZei pidä sijrttä-
män / Deut. 19/«4. 5c 27/17. Prov. 22/28. sc
23Z1Q.

Rateita ftta Z josu. ioz 11.
Ram. EtziZ Aram.
Raman CaupungiZ ratetan Cuningas VaeftldaZ

1.Reg. 15Z 17. Cutistetan Z ibid. 22.

Ramathis asui Samuel Z ja ouomitzi IsraeliZ 1.
Sam. 7/17.

Ramoth Gileadis Z pyritetän Ahabilda jaloft-
phatilda/ 1.Reg. 2iZ

Rangaistus. Sen rangaistus joca muita wahin-
goittazExod. 2iZ 5. Warmn/ ibid. 1* Miehen-

tappajan/Exod. 21/12.Epäjumalan palwelian/
Exod. 22/20. Sen joca ylpeydest ftndiä teke/
Num. 15/ 30.

Pclna TalionisZ eli rangaistus wahingon jälfenZ
Gen. 9/6. Exod. 21/ 23. lev. 24/17. Deut. 19/
19. jumalattomain rangaistusz Deut. 25Z 1.*
Colme erinomaista rangaistusta pani Jumala
Cuningas Davidin eteenZ 2. Sam. 24Z 13.

Ihmisen myyjän rangaisiuszDeutxl^/ 7.
Pahain rangaistus Z tule H.Mlle
Deut. <3/n. 6c 17Z12.13. sc 19Z2Q. 6c 21Z 21. Prov,
19Z 25. 6 c 21Z 11. Act. 5Z 11.1. Tim. 5Z20.loca muiia rangaista taht?z sen pitä itze nuhtttto-man oleman/Mal, 7/3.1uc.6/4i. loh.B/7. 1.
Tim. 3.2. Tit. i/16.

lotca ei cohmllistst ole lapsians rangaisnet/ 1.
Sam. 2Z 29.

Raphael/lumalanEngeli/Tobian mmpani/Tob.
sZj.öc«.*öll2/«.«

Rauha. Toinen snajallinenRauha/ja toinen hen-
gellinen/ Gen. iz/6. 8. 6c 26/ 22. 6c 4;/ 24. Lev.
26/ 6.Num. 6/ 26. jer. 29/ 7. Syr. 25/ 2. et 28/
15. iy. Mat. 5/ y. Marc. y/50. Luc. 14/52. Act. y/
zi. Rom. 12/18. 1. Cor. 14/zz. Eph. 4/ z.2. Tim.
2/22.Hebri2/ i4.lac.z/iB.i.Pet.z/ii.Apsc.
6/4.

Rauha weljein ftas/ Gen.iz/ 6.8. 5czz/z. 4. 6c:
i 45/44-
l Rauha o»lumalal!>a/kev.26/6.Num.6/i6. ?-

sa. 45/ 7. Rom. 15/zz. 1. Cor. 14/zz. Nijncuii»
Salomolla/1. Reg. 5/4. Davidilla/r. par. 22/16.
17.18. Astalla/2. par. 14/ 6. et 15/15. Rauha yli-

i stecän/ psal. 155.1.* Syr. 25/ 2.
. Rauhas/ mähä/Prov. 17/ 1.
Nauhaan neuwotan/ Matth.s/ y.loh. 17/!!.'

Rom. 12/18. 1. Cor. 1/10. K z/5, s- 14/zz. 2.Cor.
- iz/ 11. Eph. 4/z. Phil. 2/2.z. 2. Tim. 2/21. 1. Pet.

z/11. Hebn 12/ 14. Jae.z/ 18.
Rauha on «euracunnalla/ Act. y/ zi. Rauha ote-

ta» pois maasta/ Apoc. 6/ 4.
Sisällinenrauha/ Jumalan jaChristittyin «välil-

lä/ Esa. 2/ 4> 6cy/6.6c 11/6.7.6 c 66/12.Hos. 2/
14.20. Mich. 4/Z. Zach. y/10. Luc. 2/14. 6 c 24/
Z6. loh. 14/ 27. Sc 16/ zz. 6c 20/iy. Act. 10/z6.

Rom. 5/ 1.Eph. 2/14.Phil. 4. 7.
Rauha/jota määrät Prophetat julistit/ jer. 6/14.

6c 8/12.6 c 14/ij. 6c 2Z/16.6c 27/14.15. 6c 28/ y.
6c2y/i.Ezech. iz/i0.i6.6c22/25.Mlch.z/5. 1.
Thesz/z.

Rauta niskendele / 2.Reg. 6/ 6.Rautainen yes co-
macormaisille/Deut. 28/48.

Rhazis/maca jakijmas mies/tahto surmata itzens/
ettei hänkulis wihollistekästjn/2.Macc.i4/Z7/4i.

Rebecka/ Bethuelin tytär/ Geu.22/2z. Tuli Isaa-
chin emännäjri/24/50. Synnytti caxocset/ Esaunja Jacobin/ zz/ 24.

Rechab/lonadabm jsa/ oli Jehun Israelin Cu-
ninzanystäwä/2. Reg: 10/15.

Rechabiteritolitjsällenscuuliatsct/ jasentähdenyltstetän Judalatsten suhten/ zer. zz / B.^
Nechob jahänen meljens Baena/surmamat Isbo-

fethin petollisest/ mnotesans maates/ jaheran-
gaista»Davtdilda/ 2. Sam. 4/6.7. ii. 12.

Neguel. Ttzi/lethro.
Rehabegm / Cuningas Salomonpotea/ tuli In-

danLuntngaxi/ 1. Rcg. 12/ Kymmenen Ifta-clin sucucunda luopumat hänestä/tbid. iy. Ju-mala kieldä hänen Mmast/ mM kymmendi st»-I Z nieum

Register.



Register.
<nc»nda wastan/ 2. par. »Zl.;. 4. Siftsz Eg»)-
ptin Cuningaszsoti händä wastanZi2Z2.9.Cuolez
I. Reg. 14/31. jahänen poicans Abia tule Cu-
ningaxi hänensiaans/ 15Z1.Rehabeamilla oli 18.
emändäzja 60.jalmwaimoaz nyn myös 28.poi-
caZ ja 60. tytättäz 2. par. 11Z 2i.j

Rehum kirjotta Cuningas Artahftsthan tygöZlu-
dalaistentähdenz Esr. 4Z9.

Reistsuonda ei syö ludalaisetZ Gen.)2Z32.
ReftnZ Elladan poica Z Salomon wihollinenzi.

Reg. 11/23.
Rewäistä waatteita. Etzi/ Waattet.
Rczin/ Syrian Cuningas/ mene Pekahnlsrae-

lin Cuningan mnsia/ Ahast ludanCuningast
wastan/ 2. Reg. 16/;.Eft. 7/1. Tapemn/2. Reg.
i6Z9-

RickaistZpftl. 62ZiQ. 11. Prov. 14Z20.24.6 c 17Z16.
6c 19Z14.17.6c 21Z 5Z17.6c 22/ 2. 7.16.6c 30/8.9.
Syr. 11/ 11. 6c 14/3.* öc 31/ B.*

Cuinga ricasten pitätäsä mailmas täyttämän it-
zens töyhiä wastan/ lev. 25/35. Deut.lsZ7.lo.

Hiob.3iZi6. pftl. 62Z11.Prov. 28Z27. Eccl. 11Z1.
Syr. 4/4.6 c 7Z 36.6_- 29Z12. 6c 31Z 8. Mat. 6Z 19.
20. luc. 14/13- 6c 16Z9.6c 18Z22. Act.2Z4;. 1. Tim.
6Z17. EtziZ Almu.

Jumalattomia rickaita wastanZ 1. Sam. 25ZlO.
25. Hiob. 29Z19.20.6c 27/13.* Prov. 28Z9. Eccl.
6Z2.'Eft. 5Z8.6c 32Z7.jer. 15Z13.Amos. 3Z9.10.6c
6Z1.5c 8/4. Habac. 3/10. luc. 6Z24.6c 16Z 19. 24.
lac. SZI. EtziZ Ahneus. -

Jumaliset NckatZ Gen. 13Z2.6c 26/13.6 c 36/ 6.7.
6c 41Z 52.RnthZ 2Z13.2. Sam. 19Z 32.i. Reg. 10Z
14. 2. Reg.4/8.6c 5 Z1.2. par. 17Z 5.6c32Z27. E-
stherZ iZ 1.Hiob. iZ3. Mat. 27Z57. luc. 19/2.

LXickaudet tulewat lumalalda/ Prov.ioZ22.
Syr. 11Z14.

Rickan ci pidä lumalata unhottamanz Deut. 6z
11. i2.öcBZio. 11.

Israel unhotti HErranZcosca hänelle hywinkäwiZ
jarangaistinZ Deut. 32Z18. jud. 3Z 3Z 7. Ne jotca

silloin Jumalan uyhottawat Z costa heidän myö-
tä käyZ Pitä huckuman/ Deut. 8/ »9.20.

Rickauden turhuudesi/ jaettei sijhen yxikän itzens
luotaisZpftl. 4y.* 6c 52Z8.6c 62Z1!.Prov. 11Z 4.
28.6 c 15Z16. öc 22Z16. öc 23Z4.6c 28Z 11.6 c 30Z7
8.9. Eccl. 5Z 9.12.6 c 6Z2. Eft. 2/7. jer. 17/3. n.sc.
22Z13. Ezech. 7Z19. Zeph. IZB. 9. Syr. 5Z1.10.6:
10Z25. et 11Z19. Matth. 6Z 19. et 23Z 22.6 c 19Z21.

tuc, BZI4. et 12Z15," il. Tim, 6Z9.17. lac. 1/11.

«yta pitä wäldettämänzProv. 17/14. K 20Z3.Macth. 5Z 24.25.Rom. 13Z13. Tit. 3Z2.Nysts jotcarijdan matcan ftattawat Z Prov.iQ/
12. öc 15Z18.6c17Z19. öc 18Z6.6 c 23/29. Hi 26Z24.6c 29Z 22.

Rydasiaz latiz Exod. 21Z18.Rytelemäneiaum woimallistnmnsia / ei rickan
eikärydaistn mnsla/Syr. 8/I.' ja eimyös «vi-
hoitetuncanha/ibid. 19.

RytawesizNum.2QZi3.
Risti ja rangaistus pandin Adamin jaEvan pääl-

lezGen.3Zl6.l7.lB.l9.
Risti ja wastointayminen tapahtumitille Chrisii-tyillezGen. 4/8. et 27/41. et37/18.2. Sam. 16/5.

13.pft1.34/20.Pr0v.24Z16.5yr.2Z1.* Matth.
iQZ 16.*et 12Z14.et 16Z 24.et 24Z9. Marc. 13Z9.luc. 14Z26. 27. ct 21 z 12. loh. 15Z 20. Tt 16Z1.2.
A«.9Z23. Ga1.4Z29. 1. Thes.3Z3. 2.Tim.3Zi2.i.P«.4Zi.i2.«SZiQ.

Risti pannan Christittyin päälle Z heidän hyödy-
tyxens tähden z2. Sam.7Z14. Hiob. 5Z17. et 33/
16. 17. PNV.3Z ii. 12. jer.46/ 28. ludith 8/ 21.
*Tob. 2/11.12. et 12Z13.14.2. Macc. 6Z12.1. Cor.
11Z32.1. Pet. 4Z17. Hebr. 12Z5. Apoc. 3Z19.

Risti tuo myötäns moninaiset hyödytyxetZExod.i/
12.2. par.3iZ<i. 12.13.pft1.8Z6.9.Pr0v.6Z23.1u«
dith 8Z 15.21. luc. 24Z26.46. loh. 12Z25. Act.i4Z
21. Rom. 8/17. 2. Cor. 4/8.17. et 5/1.2. Phil. 2/
8.9. 2. Thes I.* Hebr. 2/9. et 12/1.

Ristiä pitä kärsimisellä la ilolla mnnettaman/
Mat. 5/iQ. 11.12.et 10/38. 10h.i5Z20.«i6Z33.
Att.sZ4i.et i6Z25.2. Cor.BZl.. Col. iZ24.Ebr.
io/z4.lac.i/2. ii. i. Pet. 4/12.16.

Ristillä cocttele Jumala omians/ Deut.B/ 16.
Prov. 17/ z. Judieh 8/21. Sap. z/ 5.6. Syr. 2/ 5.
et27/ 6. 2. Tim. 1/6. i. Pet. 1/7.

Ristin alla lohdutus/ Hiob. 5/ 17.* psal. By/ Z2. zz.
Z4. Prov. 18/ 10. Esa 26/12. iy. Thren.z/27»
Mat. 5/10. Joh. 15/20. et 16/20/ zz. Rom. 8/ 18.
1. Cor. lv/iz. 2. Cor. 1/4.8.y.

Rizpa/Saulin jalcawaimo/ maatan Abnerilda/
2. Sam. z/7. Häntvartioitze Saulin ja Michq->
linruumista/ cuin hirtetyt olit / 21/ 10.

Rodocus/pettäjä/ 2. Macc. iz/21.
Rohkeus/ cuin toistnans Christityifä on / 1. Sam.

14/6. et 17/z6.45.2. Sam. 12/I.* 1.Reg. 18/18.
2. Reg.i/ 4.16. Dan z/16. i7.Judithiz/6.7.
1. Macc. 2/19. 25.2.Macc. 6/z, et Mat. 14/
4.M.4/B>?.i,Thks.i/5.

Rohkiac



Register.
«ohtiat owat ollet. Israelin lapset Cananerejä

wastan/Num. 14/40.Deut. iZ 41.losias/ 2.par.
35/20.* Joseph jaAftria/Israelin lastenPää-
«liehetZ 1. Macc. 5Z 56. * EleazarSauranpoicaZ
6Z43.

Romalaiset tetewät ludalaisten cantza lytonZl,
Macc. 8/14.17.27. et 12/1. et 14Z 17.20.

Romalatsia ylistetänZ i. Macc. 8Z 1.2. *

Romalaiset piti häwittämänleruftleminjaTem-
plin. EtziZ Jerusalem.

RubenZlacoblnesicoinenZsyndyZGen.29Z32.Eaa-
stutta jsänswuoten/ 35Z 22. Sentähden haneldä
poisotetan esicoisus 49Z4. 1. pan6Zi.Pyytä pää-
stä weljens losephtta/Gen. 37/ 21. Tam weljens
Benjaminin/ jsäldäns lacsbilda/ 42/37.

Rubeniterit/pääsewätensist lepoon / Num. 3'.*
Deut. 3/ii.et29ZB.josu. iZ». et i3Z23. lyödän
Cuningas HaftelildäZ2.Reg.iQZ33. jaajetun
poismaaldans ja wiedän Assyriaanz 15Z 29.1.
par. 6Z 26. Nyncuin mustettuolizGen.49Z4.He
ratendawat munin suurenAltannZjosu.22 z 10.
Sotiwat Hagaricereitäwastanz >. par. 6Z 19.

Rucous. CuingaZ coscaZ tetäZmft jamitä pitä ru-
coildamanzNum. nZi6. 24. Deut. 4Z7. jud.ioZ
io. 15.1.5am. iZ 11. 2. Sam. 22Z2.7. i.Reg. 3Z
7*Tob.3Zii.ludith4Zii. 5,)r.35Z26. Eft.sZ
24. Amos. 7Z2.Mat.6Z59. et7/7> et iB/i9.et 20Z
20.et2iZ22.et26Z39.Marc. 11/24. et 13/33. mc.
LiZ 2.9. et iBZi. et 22Z40.10H.4Z23. et 9Z3i.« 14/
13.et 15/7. et 16Z23.Act. 1/13. et 2/42. et 4Z 24.31.
et iQZ 3.Rom. 8/26. et 12/12.1. Cor. 14/ 13..EPH.
6/i8.C01.4/2. 1. Thes. 5/17. i. Tim. 2/1 1. loh.
5/14.15. Hebr. 13/18. lac. 1/ ;.6. et 4Z5. et 5Z 13.
1.Pet. 3Z12. Apoc. 19Z10.«22Z9.

Rucous pitä tapahtumanlEsuxen NimeenZloh.
14Z13. et,;Zi6. et i6Z,3> 1. loh. ;Z 14.15.

Rucoildaman pitä yötä japäiwäZpftl. 1Z9.62.1uc.
,8Z 1.1. Thes.3ZiQ. l. Tim. 5Z 5.2. Tim. IZ3.

Rucoildaman pitä lackamatZ Mat.7Z 7. luc. n/19.
etiB/i. Act.iZi4.et4Z24.3i.et6Z4.6.«iQ/3.

Rom. 12/12.Eph. 6/,8. Col. 4/2.1. Thes 5Z 17.
Rucous pitä tapahtuman ainoan Jumalantygö/
l.3ieg. BZ<o. * Hos. 13Z5. 6. ludith BZI4. *Bariich

6Z5. 6. Mat. 4>Q. luc. 4/8. loh. 4/22.23. Apoc.
19/10. et 22/ 9.Nucoilla nyncuin pitä/ en me taida / item/ Vstin

rucoillan pahoinZ Match. 2oZ 22. Marc.iQZiB.Rom. 8z 26. lac. 4Z 3.Rucous Jumalantygözhänen stnans menestyrest/

Rom. 15/zo.zi.Eph. 6/ 19.Col. 4/Z. 2.Thesz/i°Rucoileman pitä toinen toisemme edest/ jer. 4/2-
20. Baruch. i/iz.Eph. 6/18. Col. 4/2. 1. Thes.z/
25.2. Thes. 1/1. 1.Tim. 2/1. Jae. 5/16.

Rucouxellans taita toinen Christitty toista autta.
Abraham rucoile Abimelechin edest/Gen.
Moses MirJamtn edest/Num. 12/iz.Samuel/
Cansan edest/!. Sam. 12/ 19.Esaias Cuningas
Jehifkianedest/ 2. Reg. 19/5.* Jeremias/ Pää-
miesten edest/ jer.42/2.Romalaiset/ Pawalin e-
dest/Rom. 15/zo. Jumalanmies/ Jerobeamin

edest/1.Reg. iz/6. David/Salomon edest/ ».par.
22. SeuracundaPctarin edest/ Act.l2/5.

Rucoill aman pitä lvihamiestenedest/Num. 16/22.
46. 2. Macc.z/zz. et iz/io. 12. Mat. s/44. Luc. 6/
28. et 2z/Z4.Act.7/60.

Rucoildaman pitä sairasten edest/ Jae. 5/14. Da-
vid rucoile kipiän poicans edest/2.Sam. 12/16.

Jumala cuuleradolltsten/ sormin ja catckeinnyde
Rucouxen / jotca hänen päällens uscowat / Gen.

16/7. et 21/17. Exod. 2/ 24. et z/ 7. et 6/ 5. et 22/
2;. 27. Deut. 4.7. et 15/9. 1. Sam. 7/ 9. 10.et 9/
16. et 12/18.2. Sam. 22/18. 1.Reg. ,z/6. et 17/22.
et iZ/z6.2.Reg. 15/4.5.et20/5 2.par.Z2/2c>.22.
et zz/ iz.psal. 4/4. et5/2. et 9/iz. et 17/6.7. et 22/
25. et Z4.7. et 50/15. et 55/17-et 118/ 5. et 145/18.
19.Esa.zo/19. jer. 29/ ia; jon.2/z.Zach: iz/9-
Judith4/8.12. Syr.4/9.n. et 21/6. et Z5/ 24.26.
et 48/22.

JumalalapitäRucoildaman hädän ja tarpen ai-
cana/ 2. Sam. 22/7. 1.Reg. 8/z8.59. psal.z/ 4. et
5/2.z.et 18/4.7. et zi/10.18. et 50/15.et 81/8. et 86/
7. et 99/ 6. et et 118/5. et izB/z. Esa. 55/6.
etsB/9.jer.29/i2.j0n.2/z. Sap. 11/ 4.Tob.z/
iz.

* Syr. 2/6. 46/ 6. et4Z/22. Baruch. 2/ ii«
i4>etz/i.* Etzi/Rucous.

Catcki jotca HErran Nimeen uscolltsest rucoile-
wat/mlewat cuulduxi/ Gen.Z2/y. Deut. 4/7.
I.Reg. 8/ et 18/Z6.* 2. par. 20/9. psal. 20/
6.et yy/6.et 145/18-19.Thren.z/55.56. J0e1.2/
Z2. Zach. iz. 9. Baruch. 2/ 14. et z.* Act. 4/24-
Rom. 10/iz. 2. Cor. 1/52. Tim 2/ 22.

Jumalatapitä puhtast sydämest rucoildaman/ 2.
Tim. 2/22.

Rucous/cutn catumattomildaihmistldä Jumala»
tygö tapahtu/ ei tule cuulduxi/Deut. 1/45. et z/
26. etzi/iB.jud. 10/iz. i.Sam. 8/ iZ.psal. 18/42.
et 66/18. Prov. 15/29. et 21/iz. et 2B/9. Esa.i/
is«jer.7/26,ttii/u.eii4/tZ,<t 15/1. Ezech.z/

18-



Registers
18.Mich.3/4. Zach.7/ '3. Syl. 34/ 2Y. 31.10H.9/
31. Hebr. 12/17.

Rucoildaman pltä Esiwallanja caickein ihmisten
edest/i.Tim. 2/1.2.3.

Rucoildaman pltä jumalattomain japahain edest/
Gen. ,8/ 23. *et 19/19.20. Exod. 32Z11.1. Sam.
15Z30, Baruch. iZ 17.21.

Ei pidä nyden edest rucolldaman Z jötm ei tahdo
synnlstluopuazjcr.il/14.et15/1- 1. loh. 5/16.

OitmRucouxen tapa onZ Isä meidänZ Matth. 6Z
9.luc. 11Z12.

Cuinga pyhät owatRucoillet. Abrahamin palwe-
lianrucousZGen.24Zl2.lacobinZ32Z9. ii-Mo-
sexenZEx.32Zn.l3.Num. 14Z 17.Deut.9Z26.Iosu-
«nzjosu. 7/7. AnnanZ 1. Sam. iZ 10. Davidinz 2.
Sam.7Z 25. SalomonZ i.Reg. 8/15.. Asftn/2.par. 14/11. loftphatm/2. par. 20Z 6.12. EsranZ
Esr. yZ6.Nehcmia«,ZNeh. iZn.EftianZ Eft>33Z
2.3. Tt 64Z 7. JeremianZ jer. 15Z15.16. et 32Z16.
17. Thren. 5/1. Danielin/Dan. 9/4. lonan/jon.
2ZI. ludithan. Judit. 9Z2.«16/1. Wtjsan mie-
hen/Sap. 9/1. Tobian/ Tob. 3/1. Saran/Tob.
3/12. Syrachin Z Syr. 23Z 2. et36Zl.BaruchinZ
Baruch iZ 17.21. Mardachain jaEstherin. lue
Cappalet EstheristZB." Suftnanz AftrianZ Col-
men miehen/Manassen/ lue Wanhan Testamen-
din lopust. Spitalistn Z Mat.BZ2. PäämiehenZ
ibid. 5. Christuxen Z Mal. 26Z39. Marc. 14Z 36.
luc>22Z42.loh. 11Z 41.42.et 17/'.* Simeonin/
iuc. 1Z29.PublicaninZluc. 18'Z 13. ApostolitlenZ
Act. 4Z 24. StephanuxenZAct. 7Z 59.60.

Mucouxenwoima jawaicutus Zi. Sam.i2Zio. 1.
Reg. 17/1. et 18/30. lac. 5/16.

Ruoca/ min ludalaisilda tielty oli. Kiwitttyn
Härjän liha / Exod. 21/28.Pedoilda reweldy li-
ha/ Exod.22/ 3i.lihawusja »veri/uhrisi/ lev.3/
17. lihawus härjist/ lambaist eliwuohistZ7Z 23.
Sortillistt jamärehtiwäistt eläimet: Nijn myös
calat ilman suomuxita Z ja moninaiset linnutZ
lev. 11Z4*Deut. 14/,.* Weri/Gen. 9Z4.1ev.3Z
17.et 7 Z 26. et 17Z 10.13. et 19 Z 26.Deut. 12Z16.
Att. i?/ 29.

Christillisest wapaudcst/RuaftZ Gen. iZ 20.30. «

;Z 18.19.«t 9Z3/4. Rom. l. Cor.BZB. 9.et
io/25.27.*C01.2/i6.* Tit.i/15.

Ruoca ja juoma pitä titollisudella nautittaman/
Deut. 8/10.1. Sam. 9/13.1. Cor. 10/ 30.1. Tim.
4/3.

Nljnculn Chrisius teki/ Matth. 14/19. Tt 15/ js.tt

20/26. Marc. 8/ 6. luc. 9/17.1°h. 6/ ~. 23. Pa.
wali / Act. 27/35. Rom. 14/ 6. Etzi/Wällä. Ny»
myös/ Pasto.

Ruumis/ cutzutan astiaxi eli mluxi /1. Sam. 21/ 5.Sawiasiiaxi/ 2. Cor. 4/ 7. Majaxi eli maallstxi
huonexiz 2. Cor. 5Z,. 2. Pet. iZ»3.14RuthZMoabitiläinenwaimo Z Ruth. iZ 4. Tule
Boaxen «männäxi z jasynnyttä-Obedin/4Z iZ.
i.par.2Z<2.Mat.iZs>

Rutto lähetetänlumalatda synnin rangaistuxexi/
1ev.26Z25.Dcut.28Z2!. 1.Reg. 8Z 37. Rutt»
Israelis z Davidin ylitzekäymlstn tähden Z joft
mollt 70000. ihnnsiäz 2.Sam. 27Z14.1;. 1. par.
22Z '4.

S.
Sabbathin patman on Jumala itze siunannut/ ja

pyhittänyt / ja wahwastkäsienyt sttä pyhänäpi-
tä/ etkä millän muotoricko/ )os muutoin Juma-
lan wtha jarangaistus tahdotan wälrtä/ Gen.;/
!. Exod. 16/25. et 20 /8. et 25/ 12. et zi/ 14.17.et
Z4/21. etzx/2. Lev. iy/z. et 2s/ z. 15.et 2s/4. Nti.
15/52. et 2B/y. Deut.s/12. Neh. iz/16. iy. 21.22.

Esa. 58/15. jer. 17/21.27.Ezech. 20/12.et 22/8. r.
Macc.l/47. et2/iz.4i.2.Macc.i;/i.Mat.i2/i.io,
Marc. 2/25. et 5/2/et 6/ 2. kuc. 4/16.51. et6/1. et
iz/15. 14. et 14/1. JOH.S/10. et7/22. et y/ 14.
Act. 15/14.27. 4g. el 15/21. et 18/4. et 20/7. Gal.
4/10. 11. E01.2/16. Ebr. 4/4. >c>.

Sacharia/Jcrobeaminpoica/ tulelsraeltn Cu->
»ingaxi/ja hallltzecuust Cuucautta/ 2. Reg. 1;/
8. Tapeta» Sallumtlda labexen po/alda. ibid.
10.

Sacharta/ lojadan eliBarachtan potca / kimite-
tä» cuoliaxt/ 2. par. 24/20.21. Mat. 2g/ 55.

Sade. WarhalnenjahilMnenfade annecannylle
jotca Jumalalapelkäivät/ Lev. 26/4.Deut. ii/

14. et 28/12. jer. 5/24.
Sadeesteran Cansan syndein tähden/ t. Reg. 8/55.

et 17/ 1.
Sade tule Taiwast luwatunmaan päälle / Deut.

11/11.12.
Satanut onkimia/ josu. 10/11.
Sata andot Jumala peldocanojaja leipä/ Exod.

thZls.Num.ll/51.
Sadducerttkieldämät cuolluttten ylösnousemisen/

Matth. 22/ 2Z. Marc, 12/ 18. Luc. 20/27. Act. 4/
1. -.et 25/8.

Sairaus. Ruumillinen Sairaus on synnin ran-
gaWh/Eshh,t//,h, Ltp, i6/t6. Num.l2/10.

DMk.



Register!
Deut. 7/ »f. et 28/27.60.2. Sam.24/ »3.2. Reg>
5Z 27.2.var. 21Z 18. loh. 5/14.

Cuinga Saimi pitä itzens heidän ftiraudeftns
täyttämän z ja Chnstillisest tästä mailmast erm-
nemanZ Gen. 49." et;Q. *Deut. 31Z 1.* josu.23*
«24.* i.Sam. 12.* i.Reg.2Zl. 2,par.32Z24.

l. Tob. 4."°'.Macc. 2Z49-^
Sairaita pitä tutcattamay jalohdutettamanZGen

48Z1. 2. Reg. 8/29. «13/14- Hlob.i/il.Eccl.
7/3. pftl. 41/4. Syr.7/38. Matth. 2s/36.40.
loh.ll/3.et12/y. 2.Cor-i/ 4.

Sairat tulewat tolsinansrucouxen mutta autttu-
xiZSyr.3BZ i4. EtziZ Rucous.

Salta fta wahmgon/Prov. 28/3. 22. Hanest pu-
hu coco Caupungi pahoin/ Syr. 32/29.

Nyncum Nabal/ 1.Sam. 25Z11.EtziZ Ahneus.
Saima/Nahessoninpoim/ sijttäßoaxen Raha»

blstzßuth. 4/ 21.1. par. 2Z 12. Mat. iZ 5.
SalmanasstrzAssyrian Cuningas Z mene ensimai-

sen termnSamariat wastan/,a «vielsraelm Cu°
ningoinens fangixi AssyriaanZ 2.Reg. 17Z 6,
Woitta mas «isenterran Samarian/iB/9>

«allumzlosian ludan Cumngan poica/ i.par.
3Z15.

SallumZlabexenpoimZ cosm hän oliCuningas
Sacharian tappanutZtuli hän Israelin Cunin-
gaxiZ ft sijtte itze tapettin Z 2. Reg. 15/10.14.

Salome/ lohannexen jalacobuxen/ Zebedeuxen
poimin äiti/ Marc. 15/ 40. et 16/1.Etzi/ Zebe-
deus.

Salomo/CuningasDavidin poica hänelle joen-
nen luwattu/i.par. 22/9.Syndy/ja annetanNa°
thamntädenale/2.Sam. 12/24. 25. Woldellan
CuningasDavldin täsiyn jältenIsraelinCumn-
gaxi/i.Reg.iZ39- Jumala ilmoitta itzens hä-
nelle Gibeonis unes Z jahänrucoile lumalalda
«irickautta Z waan wtjftuttaz 3/5.9. *2. par. 1/7.
10.Duomitze cahden »vaimon asian/ 1.Reg. z/16.

24. *Hänen tästyläisisiäns/ hallituxestans jawy-
ftudestans/ 2. par. y/ 3. * Tete lytonHiramin Ty-
rin Cuningan mnsia/i. Reg. 5Z12. Rätenda Tem-
plin. EtziZ Templi,AndaHijramille mxitymenda
CaupungttaZ >. Reg. yZ 11. Saban Drotingl tule
hänen tygönsZioZi. 2. par. 9Z3. Mat. 12Z 42. luc.
nZ ji. AndaCuningas Salomolle mxckymmen-
dä toista sam Centtnäriäculda Z 2.par. 9ZY. Cu-
ningas Salomon «vuotinen tuloz olt cuusi ftta ja
cuusi stitzemettätymmendä Centenärlä culdaZ
ttutig hoplatae» taittu lukea: siltä lexuftlcmi-?

olt hoplaka nynpaljs euin kimiakin/ i.Reg. »o/
14.27. Cuningas Salomo andvt tehdäcaxl sata
keihästä parhasta cullasia / nyn myös colme satakilpe/ 2. par. 9 /15.16. Teki Eananerit merollise»
xe/2. par. 8/7. iähemLaiwojä öphirynculda tus»
man/ lbld. 18. Hän moidellan toisen kerran Lu«
ningaxi/1. par. 29/ 22.Racasta muucalaisia mai-
mo) a/jarakenda epäjumalsTcmplin Chamoxelle
ja Molechllle/1. Reg. 11/1.7.8. Jumalaherattahänelle ivihokisen / jaanda ilmoitta/että hänea
Waldacundans pilä jaettaman / ibid.
Cuole. ibid. ja hänen pottans Rehabeam tule
Cuningapi hanen jälkens/ et 14/2i,Salo-
mon Sananlaskua oli colme tuhatta / jahänet»
weifuanö mysi toistatuhatta/1. Reg. 4/ Z2.

Samaria/joca sijtte nyden kymmenen sucucunna»pääcaupungi oli / raketti»/ 1.Reg. 16/24.
tettin Syrialaifilda /1.Reg. 20/1.* Pyritetä»
taas Syrialaisilda / ja mitä cauhiutta siellä ta «

pahtu/ 2.Reg.6/24. Pyritettin colmexiajasta-
- jaxiAsiyrialaisilda/woitettin ja Israelpoismie-

tin/17/24.Samariatwastan ennustetan/Esa»
7/18.19.20.et9/9. szech. 2Z/4.5. Hosß/2.5.
palwelit lumalata/ jaheidän epäjumalitans/
2. Reg. Ei Samaria tahtonut mull»
Jumalan sana/Luc. 9/ ?z. He ottamat wasta»
Jumalansanan/Act. 8/512/ 14. Samarialal-
nenarmahta sitä cujn Ryöwqrein käsijn joutu-
nut oli/ Luc, 10/ zz. Samarialainen «vaimo pu-
hutteliChristusta Jacobin caimön tykönä/ Ioh»4/7.*

Samgar/Anathin pojca/ Israelin Duomari/ lyK
6vo. Philisteriä carjan caarexella/jud. z/zi.

Sammacot tulematEgyptyn /Exod. 8/2.
Samuel syndy/i.Sam. 1/20. Wiedän HTRra»
tygäSilohy/ibid.24. Cutzutan HTRralda/ z/
4.10. Coco Cansan Mzpaan/ jaxucoile heidä»
edestäns/7/5. y. Pane pottans Israelin Duo-,

'marixi/8/1. Julistahäoensollen nuhtetoma»
wirasans/12/j. Hacka Agagin Amalechiterei»
Eunmgancappaleixi HErran edes/ is/zz. Wot»
teli DavidinCuntngaxi/ i6/iz.Euole/25/1. M-
stekan/ Syr.46/16.

Sana. Jumalan sgnm pitä aina silmäin edes pl-
dettäman/Num. i5/Z9.Deut.4/i.2.z. «6/6.17»
et i,/iB. psal.i/2. Prov.z/i.et4/c,20,kt6/zo.
et7/i.

Jumalan sanasia ei pidä pölyttämän yasemalle
K iikck



Register.
«ikä oikialle puolelle Z Deut. 4/2. et 5/32. et 28/
14. josu. 1/7. et 23/6. Prov. 4/27. Eft. 30/ 21.

Jumalansana eipidä ainoastanscuultaman / ja
siitä puhuttamanZ waan myös sydämesi ustot-

taman /jane pidettämän/ Deut. 5/1.27. et 6/i. et
ZiZi2.Eft.29Zi3. Ezech.33Z3i. Mat.sZ22.tt7Z
24. et 15Z 8. et 28Z2Q. luc.6/47. Ct 11/ 28.« 12/
47. loh. 13Z17- Ebr. 4Z2. lac. >Z 22.

Sanan tetiät Z jaei ainoastanssanan cuuliat ole
hursmt Jumalan edesZ Mat.7Z2i. Rom.2Z i3.
lac.iZ22.

Jumalan sana on«voimallinen jawaimttawa/ Ge
1.*pft1.33/9. Hiob. 38/11. Esa. 46/3.4. et55Z
11. Mat. 8/13.26. Marc. 1/27. luc. ;Zlj. 24. et 8Z
24.«18/42.

Jumalansana on sielunruoca/Deut. 8/3. Sap.
16Z26. jer.15Z i6.Ezech. 3/3. Mat.4/ 4. luc. 4Z4.

Jumalansanan ylöncatzez ia cuinga se on rangai-
stu/Deut. 28/15.' i.Reg. 13/4. 2. Reg. 17/14.15.
29.20. 2.par.3Q/6,i0.*«36/15.* Prov. 1/24.
28.tt28/9. Eft.2B/i4.«3Q.9. i4.«65/ii. et
06/4. jer.2Z5. 6.7.8. et 5Z 12.20. et 7Z 13.14. et
16Z 9. et 19.* tt i;Z 4. Ezech. 33Z 30. Mat. ioZ 14.
et 11Z 20. luc. 10Z io. Act. 13/45. 46. Tt 18 / 6.
Rom. 1/ 21.28.30.2. Thes. 2/10. Hebr. 2/3.EtziZ
Cuuliaisus.

Jumalan sanaan ei pidä liftttämänZeitä poisotet-
tamanzDeut. 4Z2. et 12Z 32. Prov. 30Z. 5.6. Gal.
zZ io. Apoc. 22)18.19.

Jumalan sana pysy ljanmickiststz Num. 23Z 19.ps.
33Z11. et 117Z 2. et H9Z 8. 9. Eft. 4QZ 8. et 51Z6. et

54Z10. Tob. 14/6.Mät. 3/iB. et 24/35. Marc. 14/
31. luc. 16/17. et 21/ 33.1.Pet. 1/15.

Jumalan sanan palweliat. Etzi/ Paimenet.
Saneballat/SamarianMaanherra z estä Tem-

plinratennuxenZ Neh. et 6Z l.*
SanheribZ Assyrian CuningasZmene ludan Cau-

pungeitawastanZ jawoitta ne z2. Reg. 18Z 13/l.
Par. 32/ 1. Pilcka lumalamZEft. 36.*Tapemn
pojildansZ2.Reg.i9Z37. Eft.36z 38. Nyncuin

ennustettu oli Eft. 10 Z33. et 3'/8. et 33/1.
Sanoma, Hywä sanoma on parembi cuin suuret
rickaudet/ Prov. 22/1.Eccl. 7/2. Syr.42/15.16.
Saphira/walehtele pyhän Hengen edes / ft cuole/

Act. 5/1.10.

SaraZRaguelin tytär Z annetan nuorelle Tobia-
xelle emännäxi/ Tob.7/iQ. 15.

Sarai/Abrahamin emandä/ Gen.li/ 29.1. Pet,

z/6. Cutzuttln Saraxi/ Gen. 17/17.NonttinCu.
ningas Ablmelcchtn tygö Geraryn/ -0/2.Syn->
nytläJsaachm/ 2.-/2. Cuole/2z/2. Hänen u»
fcostanö/Hedr.ii/n.

SarEser. Etzi/AoraMelech.Satan/cutzuran tämän mailmanjumalaxi/a.Cor.
4-/4. Sallitan maimata Htobi/ Hiob. 1/12."
Ano seuloaxens Apostoleita nijncuin nisuja/Luc.
22/zi. Muutta itzenswalkcudenEngelixi/2.Lor.
11/14. joca itzens secoitti äitipuolcnscansta / an»

netan Satanen haldun/1. Cor. 5/ 5. Pawali e-
siettinSatanilda/ 1. Thes. 2/18. Chnstus cutzu
Petarin Satanari/ Mat. 16/2Z. Marc. 8/zz.

Satum. Etzi/ Mitta.
Saul/Kisin poica / Benjamin sugustq/ etzi jsänS

Aseja/ i.Sam. y/z. Woidellan Samuelitta I»sraelinCunmgaxi/ 10/1. et 11/ 14. Act.iz/ar.Nyncuinkäsketty oli/i. Sam. y/15. 16. Lyö Am-
möntterit / 11/11. Vhrais polttouhria/ Ju-
malan käskyä mastan/ iz/y. Sanotan poisWal-
dacunnastans/ ibid. 14/Hän oli cowacorwainen/
15/9.Hyljätän Heßralda/ ibid. 28. paha hengi
maima händä/ 1. Sam. i6/i4ret 18/10. et 19/ 9.Wäinö Davidi/ 18/n. et 19/9. et 2;/ Anda
surmata 85. HErran Pappia / 22 /18. Kysy

neuwo Noitawaimolda/ 28/ 7. Tappa itzens 0-
malia miecallans/ zi/4.5. Haudata» Jabexeen/
ibid. iz. Caxihänen poicans ja missi hänen tytär»
tens poica hirtetä»/2.Sam. 21/y.

Saulus/wartioitze rnjden maatteica/ jottaSte»
phanustakimitit/Act. 7/58. et 9/I.* Eutzutan
myös Pamalixi Apostolixi.

Scema/ylimmäinen Pappi/ joogapojat lumojat
olit/Act. 19/ 14.

Sealthiel/lechanianpoica/1. par. z/ 17. Match.
1/12.

Seb jaOreb/tapetan / jud.7/ 25.
Sebaja ZalmunaMidianitereinCuningat/ jud.

8/5.
Seba/ Bichrinpoica/ capinannostaja/hänen cau-

lans leicatanAbelis/ zapääheitetän loqbille/
2. Sam. 20/22.

Sebna/ Etzi / Sobna.
Sebul/Slchemin päämies/jud. y/zo.
Seleuchus/ Asian Cuningas/ 2. Macc. z/z.
Selumiel/ Suri Sadam poica / Simeonin su-

cucunnan päämies/ Num. 1/8.
Semaja/Propheta/lähetetänCuningasßehabea-

min tygö/i. Reg. ia/a?, z. par.ll/2. et 12/5- 7.
Sma.



Register.
Semaja/ Nehalamlsi/ wääräPropheta/ rangai-

stan/ jer. 29/31.32.
SerahZ EthiopialainenZ mene jalollasotajoucolla

ludatwastan/ 2. par. 14Z 9.
Sergius Paulus CyprinMaanherraz tahto P«-

walilda cuulla Jumalan ftnaZAct. 13/7.12.
SerubabelZ Sealthieli» potta/Nehem. 12Zi. Hag.

iZ 1. Mat. IZI2. luc. 3Z 27. Vdista HErran Tem-
plinZEsr. 3Z 3. Cutzumn myösBercchiaxiZ Neh.
6Z 18.Syttä AblhunZ Mat. iZ 13-YlistctänZSyr.
4Y/IZ- , .

Seura. Hywain Seuraan onpyytäminen/ia pa-
hain Seura onmalttaminen/ Gcn. 19/ 15. Num.

josu.rz/ 12. 2. par. 19/ 2. Hlob.
zi/ l. psal. 26/ 4. 8. etz6/ r. Prov. 1/iv. 24. et 4/
24. et iz/20. et 22/10.24. et 25/ 6. 17.et 24/1.21.
et 29/27. jer. 16/8. Syr. 6/ 55. et8/ 1. 18. et y/ 21.
rti2/io. etiz/i. 20. Tob.l/5. Mat. 7/15. Act.
i9/y.2.C0r.6/ 14. Eph.;/ii. 2. Tim.4/14.15-
Apoc.lB/4.

Seurattaman pika HERra lumalata/ jaaina u-
scollisesthänen käskyins jälkewaelettaman/Gen.
7/ 1.Dcut. iz/ 4. josu. 24/14. 1.Rcg. y/ 4.

Ryncum/ Enoch/ Gen. 5/22.24. Abraham/22/9.
JosuajaCaleb/ Deut.lZss.z7. josu. 14/ 6. iz.
Abdias/ i.Reg. 18//.Josias jaCansa / 2.Reg.

par. Z4/ 29. Aisa ja Casa/ 2. par. 15/12.
Seuratakäsketän Christusta. Petari jaAndreas/

Mat. 4/19. Mattheus/ 9/ 9. Ricas Phariseus/
19/21.Marc. 10/21. wc.lB/22. Klrjanppenct/
Mak. 8/19 21. !uc. 9/57.59^61.

Täsä opeteta» / että jöcatahto Christusta seurata/sen ei pidärärä ajallista ahkeroitzeman.
lotca Christusta seurawat / nydcn pitä itzenskiel-

dämän/Luc. 14/26.
Christusta seurawat hane omatlambans/ loh. 10/

27. Caickcin Christittyin pitä Christusta seura-
man/Eph. 5/i. i. Pet. 2/21. P. Pawalikäske seu-
rata itziäns/nijncuin hän onChristusta seuranut/r.Cor.4/i6.et ir/i. Phil. z/17. Nyn myös Ju-
malan pyhiäsaavan seurata/Ebr. 6/12.

Cuwa / jota meidän opis jaelämäs seuramllpitä/
on ChristuS/Joh. iz/15. Phil. l. Pet. 2/ 21.
Nijnmyös Pawa!l Apostoli/ Phil. z/17.

Seuracunda eli Kircko ymmärretän toistnans ul-
conaisestTemplist/Deur. iz/i.jud. 20Z2.p5a1.68/
27. Thren. 1/10. Joel.2/16. Judtth6/ 21. Nyn
myös uscollisten Seuracunnast /Rum. 19/20. et
?o/4.1. Sam. 17/ 47.1.Reg. 8/14. 55' I.par.zo/

M. 1/5. psal. 22/26. et 26/ 12. ek Z5/18. et
107/ 52. et 149/ 1. Mat. 16/18.Act. 5/ 11. et 8/ 1.cc
16/5.Rom. 16/16.25 i.Cor.6/4. et 11/ 16.et.2/
28. et 14/5. 2. Cor. 8 /18. 2Z. 24. et 11/ 8. et 12/ 15
EPH.S/2Z. Phil. 4/15. Col. 1/18. 1. Tim. z/;> 15.
Jae. 5/14. Apoc. 1/11. et 22/16. jajongun maa-
cunnan Seuracmmast/i.Reg. 8/14. Act. 9/ zi. et
11/26. eti2/i.etiz/i.eti9/Z2.ct 2o/17. Rom.

16/1. 1. Cor. 1/2. et 16/1. 2. Cor. 8/1. Gal. 1/2. 2.
Thes. 1/1.1.Pet. 5/iz.Apoc. ec

Seuracunda wcrratan Noen Arckyn/ Gen. 6/ 14.
I. Pet.z/20. pyhän Caupungyn Jerusalemyn/
Apoc. 21/2. SuljettunKrydimaahan jaltkittun
lähteseen/Cant.4/ 12. Mettiseen / Cant.6/ 7.
Mynämäkeen/ psal. 80/ 9. Cant. 2/1;.Esa;/ 1.*

Jer.2/ 21. et 12/ 10. Mat. Marc. 12/r. suc.
20/ 9. Apoc. 14/19. iaiwaan/ Luc. 5/z. Werckon/
Mat. iz/ 47. Peldoon/ Mac. iz/ 24. Taiwan
Waldacundaan/ Mat. iz.* et 25.

Seuracunda / on totuuden perustus japatzas/i.
Tim. z/ 15. Christuxen ruumis/1. Cor. 12/2Z.
Eph. 1/2Z. Col. 1/ 24. Jumalan huone/ 1.Tim.
iZ/ 15. Christuxen täyttämys/Eph. 1/2Z. Chri-
stuxen Morstan/psal. 4;/ 10.11. 12. Cant. 4.* et

l6/7.89 .2. Cor. 11/2.Eph.5Z26.27.z2.
Apoc. 19/7. 8. et 21/9.

Jumalan Seuracunda ja ufcolliset syndywät Ju-
malan sanan cautta/Prov. 9/5. Joh.1/ 12. iz. et
z/z. Rom. 8/ iz. 14. et9/ 8. 1. Cor. 4/15. Gal. z/26,
et 4/19. Eph. 1/5. Tit. 1/1. ad Philem. 10.1. Pet.
1/2Z. 1. Joh.z/9, et 5/1. 18. Jae. 1/18.

Seuracundans on Christus saanut ja ostanut 0-
malla werelläns/ Act. 20/28. 1. Cor.6/20. et 8/
11. Eph. 2/ 4.5.6. Col. 1/14. 1.Pet. 1/18. 2. Pet.
2/ 1.1. Joh. 1/7. Hcbr. 9/12. Apoc. 1/5. ets/9. et
14/4.

Seuracunnan pää on Christus/ Hos 1/10.Eph. 1/
22. et 4/15. et;/ 2Z.Col. 1/18. et 2/ 10.

Seuracunnanjäsenctowatcaickiuscowaiset/ sekä
Judalaistst etta pacanoisi/Esa. 4Z/8.9. Joh. 10/
16. 1. Cor. 12/12.Eph. z/ 6.

Seuracundans tykönä asu aina Jumala/ jawar-
jele hänen jaholho/ Exod.iz/21. et 29/45.Lcv.26/
12.Deut. 7/21. et 2Z/14. etzi/z. 1. Reg. 6/ iz. psal.
91/1.11. et iz2/ iz. Esa. 4Z/ 1. 1- jer.46/28. Mat.
18/20. «t 28/20. Joh. 14/2Z. 2. Cor. 6/16.

Seuracunat owat welcapäät elättämänheidäno-
pettajans/Deut. 12/19. et 14/27. et 16/ 11. et 2;/
4. Esr.7/2Z. Mat. 10/io,Luc. 10/7.Rom- 15/27.

K s i.Cor.



Register.
l. Cör. yZ7. ti. Gal.6/6.7.8. Phil. 2/29. et 4/10.
16.1.Thes 5/12.1. Tim.5/17.18. Hebr. 13/7.

Senracunnan pitä rucoileman opettaittens edest/
Att. 4/29. et 12 / 5. Rom. 15/ 30. Eph. 6/18.19.
Phil. 1/19.Col. 4/2.;.2.Thes 3/'. Hebr. 13/18.

JumalanSeuracunda onyxi ainoa / ludalaisist
/apamnoist coottu/ jer.3Zi4.* Ezech. 37/7.11.
loh. 10/16.Rom. n/25. * Seuramnnalle luwa-
«m Taiwan waldacunnan awaimet/Mat.l6/
19. annetut. loh. 2QZ22.23. ToimitetutZMatch.
18Z17.»8. Acc. 2Z37.38. EtziZPanna.

Seuracunda Visiteratanz 2.par. 17Z7.
Sichemz Hemorin poicaZraism DinanZ Gen. 34Z

2.TapetanZchld.26.
Sichemin Taupungicutistetan/ jud.9/ 57. Rake-

tanjällensZ,.Reg.i2Z2s. Cutzutan myös Sy-
charixi/10h.4/;.

Sicli oli cahtalainen.
1 Yhteinen StcliZcutzuttin Gremxi DidrachmonZ

latinaxiSiclus vulgaris Z painoi puolen luodi
hopiamMutta culda wastan maxoi hän caxiVn-
gerin gyllenätä.

2. Cuningalinen Sicli Z cutzuttinlatinaxi Oiclus
RegiusZpainoi colme qvintiniZ st on Zpuoli toi-
sia neljännest Dalarita. MutM culda wastan
maxoi hän colmeVngerin gyllenätä.

3. Pyhän Sicli Z cutzuttin latinaxiZ Siclus Tem-
plittTanctuarij Z painoi yhden luodinzst onZ
puolenSaxanDalarita. Mutta culda wastan
maxot hän neljä Vngerin gyllenätä.

Monenlaisist Siclistftadan luke z Gen.23Zl6.et
24Z22. Ex0d.21Z32.et38Z24.25. lev. 27 Z 3.*
NUM.3Z47. 5Q.«7Z i2.* Deut.22Zi9. josu.7/
21.22. jud.8/ 26. i. Sam. 9/8. et 17/ 5. 2. Sam.
24/24.2.Reg. Ezech. 45/12.
i.Macc.,QZ4Q.

Vihon Ammoniterein CunlngasZei ftldinutlsra-
elin lasten waeldahänen maans cautta Z Num.
21Z 23.Deut. 2Z3Q. Tapecan miecalla ja woite-
tanZ Num. 21Z 24.

SilasZ Christuxen Opetuslapsi Z lähetettinPawa-
lin mntza Antiochlaan/Act. 15/ 22.2?. Manusta
sijtte Pawalin mntzaZ ibid».4o. MBerreaanZ
17Z14.

Silmä pitä pidettämön pois caitest pahudesi ja
turhudest/Gen. 3/ 6. et 34/2. et 39/ 7.2. Sam. 11/
2.*tti3Zi. Eft. 33/16. Ezech. 18/6. ii. Syr. 9/
5. ?. 8. 9. «tn."et 25/ 28.*et 42/ il, SusannanHistoria/ p. 8. Mftt-;Z 28.

JumalanSilmät owat ihmisien teitä
mtzomas/ 2. par. 16Z9. Hiob. 34Z 21.22. Ps 34Z16.Prov. 15Z3. jer. 16/17. et 32/19. Zach. 4/10. Syr.
15/19.20. et.'7/15- i.Pet. 3/12. Hebr. 4Z13.

Silmät jakädet pitä TaiwasennostettamanZcostasyndi tunnustemn jaandexirucolllanZ Exod. 9/
29. «17/11.1.Reg. 8/38. Thren. 3/41.

Paha SilmäzGen. 6/2.Pr0v.6/i3.Eccl. 4/8. Syr.
»4/8. et 21/14. Mat. 6/22. 23. Ma«.7Z22. luc.
1iZ34.L10h.2Z16.Ymmärryxen Silmä Z NUM.24Z4. Deut.29Z4>Eft> 6Z 9.10. luc. 24Z 31. Act. 1Z26.18.Eph.1Z18,

Silmä onRuumin walkeus Z luc. iZ 34.
Palwelus Silmäin edes Z C01.3Z 22.
Silmäterä. Jumala warjele Israelin nyncuin

SilmäteransZ Deut. 32Z 10.
lomChristityitä lycuttaz hän lycutta JumalanSilmäteräz Zach. 2Z 8.
Silos oli JumalanArckiZ josu. 18Z1. jud. 18/31. et
2Q/iB.i.Sam.iZ3.et4Z4. Silospidettm Hcr-rainpäiwä coco IsraelildäRubeniterein tähden/
josu. 22/12, JumalanArcki otettinSilostZ 1. S3.
4Z4.jer.7Z i2. et26Z 6. Ei Jumala itziäns enä
Silos ilmoita Z l. Sam. 3Zi. Silon tyttäret otet-
tin wätiwallalla jääneildä Benjamitereildä e-
mil'nnixi,jud.2iZ2i.23.

SiluanusZ PispaCorimhosZ 2. Cor. 1/19.1. Tbesi
I/I. 1.P«.5/!2.

Simei/ Geranpoica / tiroileDavidita/ 2. Sam.
16/13. löytä armon Davidin tytönäZ 19/23. Ta-
petan Cuningas Salomonwallanaimn/ Davl-,
dintästyn jälten/ i.Reg. 2.9.42.46.

Simeon/ Jacobinpoim/syndy/ Gen. 2YZ33.
SimeonZ weljens lewin cansia Z tappa Sichemite-,
rit stftrens tähden/ 34/25. Sentähden heidän
jsänsnuhteläheitä/jbid.3Q/tt4y/5.6.7.

Siiueonpidetä» lyuuiEgl)ptisZ42Z24.
Simeon Z «vanhursms ja jumalinen»nies JerustU

lemiszotta Chnstuxen sylynsz luc, 2Z 25.27.28.
SimeonZ Benjaminiteri Z ilmoitta leruftlemyl»

Templin mwaracZ 2. Macc. 3Z4. et4Z i..
Simon/ Noita/ pannan PannaanZ Act.zZc).
SimonZ BethaniastZ otta Christuxen majaansZ

Manh..26z6. M.ni. 14Z3. loh. 1;/ 1.
Simo.,/Cyrenist/canda Christuxen Ristiä /Mat.

27/32. Man. , 5/21. luc. 23Z 26.
Simon/ludasMacmdeuxenweli/tuleludalai-

sten Päämiehexi/l. Macc. 3/1. et 14/4. Tapetan
tähden poicans mntzaz l6Zi6.lue häuestäzi. Mac.
3/17. et lp/74. 2,Mi<i4/>7. Vimri/



Registil
Simrl/SallM potea / pistetan Midiäniterinwai-
mon cansta cuoiliaxi/ Num. 2;/14.

Simri/ Israelin Cuningas /poltta itzens/ l.Reg.

Simson/syndy/ jud.iz/ 24. Näncuin Engelilda lu-
ivattu ole/ ibid. z/ Stta emännän Thimnarhist/
jarcwä-se ricki jalopeuran/ 14/1. 6. Teke Phili-
stereillewichtngora<i;/48. Woitetan waimol-
da/i6/i9. 2o.Fangitqnja surmara»/ibid.29/zo.

Sinain wuori/ Exod. 19/1». Gal. 4/2;.
SiphtteritpettäwätCuningas Davidin/ i.Sam.

2z/ 19. et 26/1.
Giphra jaPua caxiLastenammä / Exod. 1/ 15.
Sisach/ Egyptin Cuningas / wie pois caicki Tem-

plinjaLumnganhuonen tawarat/ i.Reg.t4/
25. 2. par. 12/9.

Sisscra/labinin Sodanpaamies/jud. 4/2. pois
tule/4/21.

Siunaus. JumalanSiunaus/ Gen. 2/z. et 5/ 2. et
9/1. et 12/z. et 18/18. et 22/18. et 26/ 4. et 28/ 4.

etzo/27.etZ9/ 5.5x0d.22/iB. Lev. 25/21. Deut.
7/ iz. et 15/10. et 2z/2v.Marc.ic>/i6. iuc.24/50.

Siunaus/ jollatoinen ihminentoista stuna/ Gen.
14/19. et 27/4. * et 28/4. et 48/9.Exod. 12/ Z2. et
zy/4z. Lev. 9/22. Num. 24/9.

* Deut.
8/ zz. Z4. et 14/iz. et 15/19. et 22/ 6.1. Sam.2/ 26.
2. Sam. 6/18. et IZ / 25. et 19/ Z9. 1.Reg. 1/47. et

L/14.2. Reg. iO/15. i. par. 17/2. 2. par. 6/ z.psal.
218/ 25. et 129. 8. Judith 15/ 10. 1. Macc. 2/69.
tue. 2/ Z4. et 6/ 28.Rom. 12/14. Hebr. 7/1.

Siunaus tapahcu ntjlle jotca HEnan käflyt pitä-
mät/ Lev. 26/ z.* Deut. et 11/ 26. 27. et 28/
1. "Etzi/Kirous.

Siweys. Etzi/HilftisuS.
SoZEgyptin Cuningas Z2.Reg. 17Z4.
SodnaZpettäjäZ pannanpois wimldazEsä. 22Z15.

2.Reg.iBZ37.
Sodomat jaGomorrat ahdistetausodalla Z Gen.

14Z11. Olit suloists paimsz 13Z10. Teloiteta» tu-
lellaft tulifiwelläz i9Z24> Deut. 29/23.Sap. 10Z
6.7. Nyncuin puhuttu oU/Gen. 18/20.

Sodolmterein synnitZ joidentähden he teloittttiuZ
luetella» Z Ezech. 16Z 49.

Sodoman jaGomorran häwitysZon mikilleusto-
mattomille cartamisexi pandu Z Eft.i3Z i9. jer.
49/18.et SQZ4O. Ezech. 16Z49.Syr. 16Z9. luc.
17/29.2.P«. 2/6. lud.Epist. 7.

Soteus.,Rnumillinen sokeus on lumalalda/ «x.
4/11.

Sotftna omtyllet» Cmingas Zi^echia/,. Meg.

25/7. Tobias/ T0b.,2/ 11.
lumalalda sogaistut. Sodomiterlt/ Gen. 19/ n

SyriaftisttZ 2.Reg. 6ZIB. Heliodorusz 2.Macc,
3/ 27. Macmbeuxen wihollistt/ 2. Macc. 10/ 30.Pawali/ Act. 9Z8.18.Elymasz Act. 13Z».

Ruumillistt sotiat pitä nätöns ftamanZ Eft.3sZ 5>
luc. 4/19. Nyncuin. Tob. 11/15. Mat. 9Z3o.ee
20Z34.Marc. 8Z25.1uc. 18/35.43>10h.9/7>Pa<wali/.Act. 9/18.

19/14.Deut. 27/18.
Hengellinen sokeus sydämes/ Deut.2BZ 28. pftl.

69Z25. Eft. 6ZIQ. et 29Z18. et 24Z7.16.18. et 56/
io. el59Z10. Sap. 5/6. Mat. 23Z16.19.24.Man.
8/18. loh. 12/40.Rom. 1/21.«11/10.,.Cor. 4/
4. Eph, 4Z18. 2.Pet. 1Z9. 1.loh. 2Z II.

SokeittenjohdattajaZ Mat. 15Z 14. et 23Z 24. lue,
6Z39' (A«.!BZi7.

SopaterZ BerreasiZPawalin uftolline» cumpani/
SostheneöZSynagogä päämiesZtapetäZ Alt.lB/17
Sota on synninrangaistus/ lev, 26/24.25. Deut.

28Z25.36. 49. jud.2Z14. et3Zi. 7.8. et 4/1, et 6Z I,
et 1QZ6. 7. et 13Z 1.Eft. 5Z25. jer.5Z 15.Cuinga Christittyin pitä itzens sodan hädäskäyt-
tämän/Exod: 17/8.9.11.12. 1. Sam.27Z2o. 2.
par.i2Z2. 6. 7. «14Z11. !2.«i8Z4. «2oZi.et
32Z 1.7. ludith 8Z14. 1;. 1. Macc.3Z 16. 17.18.19.
20. et4ZB.iO.et 8/41.42.2. Macc. 8Z16. 17.18.19.Jumala soti aina ustollistens ehestz jaopettaheitcisotimanZExod. 14/13.14. Deut. iZ 3O. et 30Z 22^.
1. Sam. 17Z46.47. 2,pan2QZi;. pftl.iBZ3s.et
144Z1. Eft.3oZis. EtziZWottio.

Mixi Christityt owat rumennet sotinftnZ Gen. 14/
14. jos. 1QZ17.8. jud.19Z22. « 20.* 1.Sä. 30Z1.8>

Sotinet owat.Abraham Z Gen. 14Z14. 15.16. Ista->elitacZExod.l7/9 10.11,Num. 31/7. josu. 6/20,
tt 7/4. et 8/4.24. jud.l/4. Abimelech/ 9/ 42.43--
45.52. lephthahZ 11/23. Simson/14/19. et 15.15.
Damn sucucunda/18/ii.
25.Philisterit/ 1. Sam. 4/10. Saul. 1. Sam. 11/
ii. 12. Jonathan/ 14/1». 12.13.14.David/ 17/ 8,
2. Sam. 5Z17. 25.loabz 10Z9.13. et 18/14.Ahab/
1.Reg. 2Q/ 10.29. loftphat/ 2. Reg, 3/6.7.9.24.
lehistiaZ 18Z8. ludasMaccabeusz 1. Mncc. 3/
i0.n..«4/i3-i4.'5.et5Z7.8»

Sota/jom eilumalallefelpa/ei menesty/Num.l4/
43- 44.45- Deut. 1/43. 44> 1. Reg. 22Z 17.35.

Hengellisesi SodastZ syndiäft hänen astitans «va--
6/13.«13/12, i, <syx, IQ/4.EPH.6/M»Hz S^



Register.
Sotamiehiä ei JohannesCastajahyljänyt/ maan

ncumoi jaopetti/ wc. z/ 14,
Sora miehetpitä oleman jumaliset/ nijn Jumala

on heidäncanssans / jaanda heilleonnen ia mot-
ton/ Deut. 1/29. zo. et 9/z. et 20/4. et 2Z/6. et 28/
1,7. ctzi/6. josu. 1/5.«5/14. et 6/2. et 2z/10.11.

lud.s/19.20. 1. Sam. 7/ et z/ psal. Z4/8. lu-
drth 5/16.

Sillä ei Jumalanole työläs autta mähäin cautta/
taicka paljoin/1. Sam. 14/6.

Mutta josSotamiehet omat jumalattomat/ nijn
Jumala heitä anda heidän mihollistcns käsijn/

Lev. 26/25. Z6. Z7. Deut. 28/ 49.65.
Myn tapahdu» / pacanainCuningotlle/josu.ii/8.

12.24. Mioianitereille / jotca epalucuifttolit/
jud. 6/5. et 7/ 20. 21. Philtstereille/ 1.Sam. 14/

»4. ie. Syrialaistllc/1. Reg. 20/ iz. 14. Jeroboa-
min Sotamäelle/2. par.iz/ix. 16. Lue i.Macc.
z. et4D 2.Macc. B.* et iz.

Spttali/cuinga se piti kuttaman/ Lev. izDet 14D
Spitali on rangaistus / Jumalalda päällepandu

syndein tähden/ Lev. 14D Num. iz/ 9. 2. Reg. 5/
1.26.et 15/5. 2. par. 26/18. 19.21.

Spitaliset puhdistetan/Exod. 4/7. Lev. Num.
12/15. 2. Reg. 5/14. Mat. 8/2. Luc. 17/14.

Spitaliset eroitetan mmsta/ Lev. iz/15. Num. 5/2.
2. Reg. 15/5.

Stephanus malitan/ Act. 6/5. Hänen päällens
cannetan/ibid.n. Wasta edestäns/ibid.7.* Ki-
witctän/ ibid. 58.

Stephaninperhe/ 1. Cor. 1/16. et 16/15.
Euchot rangaistin comin/että he Gtdeonildaruan

kielsit/jud. 8/16.
Gunamitilätnen maimo/ saa Jumalalda pojan/

Elisanrucouxen tähden/ 2. Reg. 4/16.17.
Sunnuntai. Etzt/Päimä.
Suola piti caickinaises uhris oleman/Lev.2/iz.

Marc. 9/ 49.
Suola ontarpellinen/Mat. 5/IZ. Wc.i4/z4. Ju-
malan lytonSuola/ Lev. 2/iz. Suolapatzas.Etzi/
Loth. Abi Melech prijscotti Suola stjhen cutn Si-
chemtn Caupungkollut oli/ jud. 9/45.

Surua jamurhetta mastan/ ruumin elatuxest/ Ex.
Z4/21. Lev. 25/20.Deut. 8/z. psal. 55/ 2Z. et 145/15.
16.Prov. 10/z. et iz/25. Mat. 6/25. et 10/9.29. et
iz/22. et 16/7.Luc. 8/14. et 12/22. et 14/18. 1.C0r.
7/Z2.Phil. 4/6. 1.Pet. 5/7. Hebr.iz/5.1. Tim. 6/8.

Suru jamurheon wahingolinen/ Prov. 12/25. et
14/10. et 15/ iz. et 17/ 22. Syr, zo/», et zB/

- 2i. l. Macmb.6/ 8. l.Tor. 7/ ic,.
Suunando. Cunnialinen Suunando on rauhax

jarackauden mercki / Gen.39/13. et 45/1;, et 48/
iQ. et 49/34. Exod. 4/27.1, Sam. 20/ 41. luc. 15/
2Q. Act. 20/37.Rom. 16/16.1. Cor. 16Z20.2.Cor.
i3Z>2.l. Thes.5Z26.1. Pet. 5/14.

ludan Suunannost / jollahän Christuxenpetti/
Mat. 26/49. Man. 14/45. luc. 22/ 47.Sydän. Ihmisen sydän on luonnostans paha ja
saastainen.Etzi/ Wapaehto. jtemzWanhursta-

us. Ihmisen sydän pyhitetä» ja puhdisteta» lu-
malalda pyhen Hengen mutMZ pftl. 5iZ 12. loh.
13Z1Q. et 15Z3. «17/19. Act. 15/9. i.Cor. 6/11.
Ephes 5/26.1.Pet. 1/22.1.loh. 1/7. et 3Z 3.Heb.
iZ 3. et 9Z 14.et 10/10.14. et 13/12.

Sydämen ymbärinslelckauxest. Jumala andav-
denSydämen javden Hengen/Deut. 30/ 6. jer.
4/4. et 31/33. Ezech. iiZi9.etiBZ3i.et36Z 26.p5.
51/ 1!.

Jumala catzo Sydämen jaajatuxet / ja eiatnoa-
stans sanoja ja tecoja/ Gen. 4/4. et 2a/ 11. Exod.
25/2. et Z5/s>Deut.iy/5. 1. Sam. 16/7. psal. 7/
10.2. par. 28/16. Mat. i;/8> Marc. !2/41. * tur.
21/1.2.Cor. 8/12.

Sydämen ajatuxet ttetä ainoa Jumala/ I Reg'
8/Z9.2.par.6/zo. loh. 2/25. ja ei oleyhdengän
ajatuxet hänekdä salatut/ Htob.42/z. Esa.29/
15.Syr. 16/15. et 2Z/28. Mat. 9/4. Hebr. 4/ 12.

Ihmiset taitamat myös ne tietä/ waan Juma-
lanilmoituxencautta. 2.Reg.5/26. et 6/12.Dan.
2/29.*

Jumala tahto / ettämc racastamme händä caikest
meidänsydämestäm/Deut. 4/29. et 6/;.etzc>/

~josu.22/5. i.Sam.7/z. 2.Reg.2z/z.2.par. 6/
14. etZ4/27.psal. 119/2. Prov.z/ 5. jer. 29/ iz.
Sap.l/4. Syr. 1/54. et 2/ 19. 20. Mat. 22/Z7.
Marc. 12/50.Luc. 10/27.

Kiwinen Sydän/Ezech.ll/16. et 56/26.
Syndi. Perisyndi/ Hiob. 14/4. et 1;/ 14. psal. 51/

7. Ronz. z/9.2z. et 5/12. Hänen woimallinen
waicutuxens/Gen. 8/21. Syr. 17/zo. Rom. 5/
12.17. et 6/2Z. et 9/ 8. li. iz. 17.* Gal. 5/17. Eph.
2/z. Andexi anneta» Christuxen tähden / loh. 1/
29.R0m.z/2Z.24.et5/9 17.i8.i9.et6/z. et//
24. Tt 8/ 1.2. Gal. z/ 22. Eph. 2/5.

Syndein tunnustuxest. Etzi/Tunnustus.
Custa syndi ontullut/ja hänen alcuns saanut/Gen.

2/17. et z/6.Rom. 5/12. et 14/25. 1. Cor. 15/21.
Syndiset oivatcaicki ihmiset/ Gen, 6/5. Hiob. 14/

4. et



Registek.
4. Tt 15/14.15. psal. 4/ 3> «t 5/10. «t 14/3.et 51/ 7.
Prov. 20/9.Eft. 43/27. «t 53/6.et64/ 6. Rom.
3/9.12. et 5/12. Etzi /Wanhursmus.

Synnit andexi anda Jumala hänen jumalisesi
woimastans / muna ei yxitän omasta woima-
siansZ Exod. 34/7. pftl. 19/13. et 51. *et 103/12.
Eft.43/2;. et 44/ 22. jer.31/34.« 23/8. Dan. 9/
24. Mich.7/18. Syr. 2/13. Mat. 9/2.Matt. 2/5.
luc. 1/78. et5/20. et7/48.

Synnit andexi andawat Jumalan palweliatZlu-
malan «voiman mutMZ Mat. 18Z 18. loh. 20Z 23.

Cunginpitä wastaman omansyndins edestz ja ei
tomen toisenedest/ «tä pojan pidä Iftnricosta
mndaman/ Gen. > 8Z23. Deut. 24Z16. 2. Reg. 14Z
6.2. par.2sZ4pftl.62Z 13. jer.3iZ29. Ezech. 3Z
18. et 11Z21. et 14Z7. et 18Z4.20. Mat. 16Z 25. et

2;Z34.R0m. 2Z7.et 14Z12.2.C0r. ;Zlo. Gal. 6/5.
Eph.6Z8.C01.3Z24.

Syndi eroittameidän lumalastZ japeittä hänen
mstoonsZetten me tule cuulduxizDeut. 31Z 18. et
32/ 20. Eft. 1/15.16. et 8/17.et 57Z 17. et 59/2. et
64/7.jer.5/25.«33/5.

Syndisen cuolema ei telpa JumalalleZ waan et-
tä hän täändä itzens. EtziZ Parannus.

Syndi andext annetan catuwaistlle ihmisille Chri-
siuxencautta/Esa. 55.* Dan. 9/24. Matth.
1/21. «9/2. et 11/28. «20/28. Tt

Marc. 2/5. Luc. 24/46. Joh. i/2y.Act. 2/58.et 4/
12. et 10/Z5.45. et IZ/Z4.Ron.4/25. et 5/9. i.Cor.

6/11. et 15/z. 2. Cor. 5/21. Gal. i/4.C01. i/i4.Eph.
1/ 7. et 5/25. 1.Tim. 1/15. Tik. 2/14. 1.Pet. 1/ 18. et
2/24. «5/18. «4/i. 1. M. 1/7. « 2/12. «z/5.Hebr. 1/z. et 9/12.14. Apoc. 1/5.

Jolla ihminen syndiä teke / sillä hän myös rangai-
sta»/ jud. 1/7. Sap. 11/ 17.Rom. i/ 2z.

Syndi pyhä Henge wastao / Mat. 12/zi. Marc. z/
28.Luc.11/15.4t12/10. 1. Joh. 5/1 6. Hebr. 6/ 6.
et iv/ 26.

Eynneist/jotca Jumalalda costo huutamat /Gen.
4/10. et 18/20.Exod. 22/25/27. Syr. z;/«8.
5/4.

Synnit/jotca mettä mastantehdän/ pitä meidän
andexiandaman.Etzi/Andcxianda lähimäiselles.Vhdcn eli harwain ihmisten syndein tähden monda
rangaista»/ Gen. z. * Num. 16/20. * josu.7.* jud.
iy/25. « 21. *2. Sam. 24. *l. par. 21.*

Synnit luondo mastan/ Gen. 19.*Lev. 20/ iz. jud.
19/22. Rom, 1/27.1. Cor. 6/10. 1. Tim. 1/10.Synnitjotca tietämät tehdä»/ Lev, 4/2, «5/15.

NUM.ISZ3O. luc.-3/,4. 15H.9Z41. et 15/24.Att. 3/17.1. Tim. 1/13.
Synnit jotca uppinismisudest jaylpeydest tehdän/
Num. 15/3Q. Syr. IQZI4. Mat. '.8Z13. et 18Z17.
10h.nZ53.Act.i3Z46. Hebr.6z;.etioZ26.

Syndi mtuwaisille ei ainoastans mixikän luem/
mutta myös totisesi andexiannetan/ pftl. 51Z 12.
Act. 2Z38. i> Cor. 6Z 11.2. Pet. 1Z9. 1. loh. 1/9.Mitä ftnomatoin wahingo sijtä seura Z tehdä pa-
rantuisi ja taas langetasyndynz 2.P«.2Z20.
Hebr. 6Z5.

Syndiwesi puhdistust wasten pidettinZ Num. BZ7.
Syndymä päiwä pidettin suurella ilolla Z Gen. 21/

8. Mat. 14Z 6. Marc. 6z 21.
Syndymä päiwäns owat kironnetZHiob.3Z3. le->

rem. 2QZ I4.
Syndyn«lumalastazloh.iZi3.l.loH.sZ4. Ei

tee yhtäkän ftndiäz 1.loh. 3Z 9.
Syrialaistt / hallitzewatIsraeli/jud. 3/ 8.Ahdisie.

Mn Achnielildä/ibid. ia. lyödän ja wcrollisexi
tehdän Davidilda/ 2. Sam. 8/13. He auttmvat
Ammonitereitä Davidi wastan Z 2. Sa»u. »oz 6.
lyödänpacoonZibid.i3ZiB. Menewät IsraeliwastänZ i.Reg.2QZ29. iyödänz 20Z29. Sott-
wal taas Israeli wastanZ 2. Reg. 6ZB. lyödän so-
keudella Z ja wiedänSamariaan z ibid. 18Z 19.Peljätetän lumalaldaZ7 Z 6. 7.Menewät taas
Israeli wastanZ 13Z 3. Tulewat Assyrialaisten a-
laZ i6Z9. Heitä wastan ennustetan/ Eft.l7/1.
ler. 49/23.Amos 1/3.

T.
Tabea herätetä» molleista/Act. y/z6.40.
Tabcrnacli/jonga Moses ylöspani/Jumalan ka-

styn jalken/cormes/kirjoiteta» / Exod. 26 /1. et
z6.^etzy/Z2.

Tebernaclin juhla/Exod.2z/16. Meidän ruumin
ciitzutanTabernaclixi / 2. Cor.;/1.2. Pet. 1/14.

Tacaminenjasyyttömäst toisen edest hywa olemi-
nen kieldän / Prov. 6/ 1. et 11/ 15. et 17/ 18.et 20/
16. et 22/26. et 27/ iz.

Taito onoikiat Harmat hiuxet/ Sap. 4/9.
Taiwas luoda»/ Gen. 1/ 7.8.Psal. zz/ 6.
Talmas on Jumalan istuin/ Esa. 66/1.. Mat. 5/

Z4.Act.7/ 49>
Taiwan waldacundakärsi wäkimalda/ Mat. 11/12.

iuc. 16/ 16. Gal. ;/ 16. 17. Apoc. 2/ 7.11. 26. etz/
12. 2i. «21/7.

Taiwas sn jännitetty nhncuin seinäwaate/Psak.
104/2. TtiWM



Register.
Taiwan pitä tuleman »tzntuin wafti / Lev. 16/ ly.

Deut. 28/ 2Z.
VsiTaiwas/ Esii. 6s/17. et 66/22. z.Pet.z/rz.Apoc. 21/ 1. »
Taiwas aukene/ Matth. z/16, Marc. 1/10. Luc. z/

21. Joh. 1/51. Act. 7/ 56.
Tainmt julistamat Jumalancunnian / Psal. 18/ 2.

«BY/6.
Colmas Taiwas/ 2. Cor. 12/ 2.
Taiwan jamaan pika Huckuman/Psal. 102/26.27. Z

Mat.sZlß.et24/z5. Marc.iz/zi. iuc.2i/2Z. 2.
Ptt, z/7. 12. Hebr. 1/ 11.Apoc. 6/14. et 21/i. Tai-
Valltnen leipä. Etzi/ Manna.

Tchto. JumalanTahto eliIsan Tahto/ Mat. 7/
2i. et 12/ zo.Marc. z/Z5-Joh.6/zy. Rom. 12/ 2.
Eph. 5/17. Col, 1/ 9. 1.Thes. 4/z. I.Tim. 2/4. i.
Joh. 2/17.

Jumalan tahto on/ettei yhdengän pidähuckumS/
Ezech. iB/2z, Joh.6/zy. 1.Tim. 2Z4.2.Pet. z/ y.

Meidän Tahtom pitä Jumalan Tahdon ala an-
nettu oleman/ i.Sam.z/iB. 2. Sam. 10/12. et
15/10, i.Macc. z/6o.Mat. 6/10. et 26/zy. Marc.
14/ Z6. Luc. 22/42.Act. 21/14. i.Cor. 4/19. Hebr,
6/z. Jac.4/15.

Jotcaei Jumalan Tahdosta janeulvosta lucua pi-
dä/Lev. 26/ 2. Par.z6/i5. 16. 17. Psal. 81/
i2.iz.Prpv.i/24.26.E5a.z0/y.io. 12.1z.et42/
18.ly. *et 65/ 11. 12. et 66/ z. 4. jer. 2/ 26. 27. et
7/ iz. 14.et 8/y> 10. 11» et 11/ 8. et izz y.io. et 18/
12. iz. 14. et 19/ 11. i2. et2s/B.y. et 29/17.18. iy. l
«kZ2/ Z4. Z5. etZ5/ 17. et 44 /4»5. 6. Zach. 7/ 11.
12. iz.

Tahdon ja aiwpituxen luke Jumalatyöxi/ Gen.
20/z.6.et22Z y. 2.Sam. 11. 14. et 12/ 9. i.Reg.
21/10. Etzi/Sydän.

Jumalan Tahdon perästä olemma me tvalitut/
Eph.i/y. :

Hywa Tahto on Isalla Jumalalla/ hänen poi«
cans tygo/ Matth. z/iz, et 17/5.Luc. zZ 22. 2. Pet. l
1/17.

Tantzi ontoisinans hywa/ ja toisinans nuhdelda- l
pa/Epood. 15/ 20. et 22Z 6. jud. 11/ Z7> et 21Z 21.
i.Sam. 18/7. 2.5am.6/i6.psal.i49/z. Mat. 5
14/ 6. Marc. 6/12.Luc. 7/ 52.

Tarhapöllöjä jayöcköjä / etc. ei pitänyt Judalat- ,
sten syömän/Deut. 14/15. *

Tamara / joka Chrtstittyin pitä etzimän japyytä-
män/ i. Reg.z/ y. 2. par-1/ 10 Prov. 8/ 10. et
iz /16. Esa. zz/6. iz.Sap. 7/8, Tob,i2/z. Syr,

,Z20. et 29/ »4. Mat. 6/19. et 19/22. Man. ia/
22. luc. 12/ 22.23. el 18/ 23.1. Tim. 6/6.13. Hebr.

. 11/ 26.
Tawaraxi cutzutan Evangelium/ Mat. 13/42. 2»

Cor. 4/7.
Tawaram / jotawähimmän pidäis ramstettamau

sitä hanamminetzitän/ Hos.9/1. Mac. 6/19. et
19/22.Marc. 10/22. luc. 12/22. «18/23. loh.
6/26. 2. Cor. 4Z IO.

TempliZCostaZ cuinga muwan jamingämlbaistxi
Jerusalemin Templi rakettinZ 1.Rcg. 6.* et 7.*

2. par. 3.*et 4." Jumalanlupaus Templist Z 2.
Sam. 7Z 13. Templi rakettin pacanain atvulla/
1. Reg. 5.5 Lempii wihittin/8. 2. par. 7Z7. Teiu»
pli ftastutttan Cuningas ÄhabildaZ 2. par. 28/
21. Templi pyhitettin taas Cuningas lehistial-
daZ29Zs. Templi ftastutettinZ jataas pyhitettin
Cuningas ManasstldaZ 33/ 7- i;> Templi poldet-
tin/ 2.Reg. 25/ y. Nyncuin ennen, puhuttu oli/
2. par. 7/20. Templi taasrakettin /Eft. 3.*
et 4/4. et 5. 3.7, Templi ryöstettin/ 1.
Macc. 1/23.33. Templi ftastutettin / ibid. 49/ 57..
Templi puhdisttttin japyhitettin/4/36.2.Mac.
ivZl. Templi peräti cukistettin japoyettinz nyn-
cuin ennustettu oli Z Dan. Piaith. 24Z2.
Marc. 13Z 2. luc. 19Z44. et 21Z 6. Act. 7/48. Tem-
pli wastan ennusteianZtev.26Z31. 1.Reg. 9Z7. 2.
Reg.2iZi2.2.par.7/2Q. Pftl. 74/6. Eft. 66/1.
ler. 26/6.12.Amos 9/1. Mich. 3/12. Zach. 11/2.

Templis/jocakäsillä rakettu on Z ei asu lumal.a/
eikä nytä mrwitze nyncuin jocuihminen/ 1.Reg.
8/27.2. par, 6/iB.Eft. 66Z 1. jer. 23/24. Act. 7/

47. et 18/24.Ramattu ftno toisinans / Jumala»asuwan käsille ratetus Templis/ 1.Reg. 6/ 13. et
8/12. 2.par. 6/1. Pftl. 78/69, «31Z12.1cr.7Z3.
?.Mat.23/2i.A«.7/46.

Templin annetan suuret lahftt/i.Par. 2.Par.
I.* et2.* et et 4. * et ;." 2. Macc. 3Z2.

Templin saastuttajat rangaistin lumalaldaz Eft.
;6Z;. * 2. Mac. 3Z25.26.* Mat. 21Z12, loh. 2Z15.

Templi cutzutan Jumalan huonexi Z ja Rucous
- huonexi/ Psal. 56/ 7, Dtati 21/iz.
Templis on Zumalaluwannutrucouxetcuulla/ r.
Reg. 8/2Y. et y/ z. 2. Par. 6/iy. Mat.2i/iz.

Hengellisesi Templist ja Jumalan huonesi / cutn o-
wat catcki uscolliset lhmtser/ 2. Sam. 7/iz. Pro»,

9/1. Hag. 2/8. Matth. 16/ >B. Joh. 2/19. 1. Cor. z/
16. «6/19.2. Cor. 6/16,Eph. 2/20. 1.Tim. z/15»
1. Pek. 2/). Heb. z/6, Etzl/Jumalan Seuracunda.

EM



Register.
epäjumalan Tempki/ i.Sam. 5/2. et zi/ y. 1.Rcg.

2 l/7.2.Rcg. 10/21.et 17/52. «19/57- i-Par.il/
Iv. Esa. 57/58. Jer.45/12. Baruch. 6/16,50.54.
Babelm Bcl-/1,Macc. 1/50. et6/2. et 10/BZ> 2.

Macc. 6/ 2. Act. 19/27.
Tertullus/ puhelias mies/ canda p. Pamali» pääl-

le/Act. 24/ ZI.

Thaborin muori/ josu. 19/22. jud.4/6. et 8/18. jer.
46/18.

Thaddeus.Etzi/iebbeuS.
Thalmai/ Gesurin Cuningas/ 2.Sam. 15/57-
Xhamar/ tule apestans Judaflrascaxt/Gen.sB/ 15.

Synnyttä Perezen jaSerahn/ 58/27. et 46/12.
Thamar/ Davidin tytär/ raiscatan meljeldanö

Ammontlda/2. Sam. 15/14.
Thamar/Absolomin tytär/2. Sam. 14/27.
Tharah/ Abrahamin jsä/Gen. 11/ 26.
Thebej pyritetän ja mottetan/ jud. 9/50.
Thecoa/ toimellinen maimo Thecoast / astuDavi-

din eteen/ 2. Sam. 4/12.
Theudas tapeta» jahänen jouckonsHajotetan/Act.

5/57-
Thibni/Gtnathinpoica/ Israelin Cumngas/ 1.

Reg. 16/ 21.

Thola/IsraelinDuomart/jud. 10/ 1.

Thomas/ joca caxoiscxi cutzuttin / tahdoi cuolla
Chrisiuxen cansia/loh. 11/ 16. Ei tahtonut uscoa
Christuxen ylösnosnexi cuollcisia/J0h.20/25. 27.

Tiet/joitawanhurscat maeldamat/ jamillisetneo--
wat/ Psal. 119/ 5. Prov. 5/6.17. et 16/ 7.17. Syr.
5/11. Esti. 26/ 7.et50/2i. et ss/ B.et 40/5. Jer.
Zl/2i.Hos. 14/10. i.Thes. 4/1- Hebr. 12/15.

Wanhurscasten T»e ojetan ja HallilanHERralda/
Tvb.4/20. Psal. 17/6.et24/4- et 119/55. Prov.
4/11.12.18- et i5/6.cti6/9.kl 20/24.ler.lo/25.
Mich.4/2.

Wanhurscasten Tie toimo costo HERralda/ Psal.
24/12.Prov. 12/28. jer.6/16. et 7/5.

Milliset jumalattomittenTiet omat/Ps. 109 / 29.
Prov. 4/19.26.27. et 12/15. et 21/ 2, et 22/ 5. E-sa.s7/10.

JumalattomainTeidän lopust/ Hiob. 6/18. Prov.
24/12. et 28/18.Syr. 2/16. er 21/ 11. Jer.2/56. et
4/18.

Tiglath Pilleser/mene Isracli mastan/ jamieo-
san Cansast fangixt Assyriaan/ 2. Reg. 15/19.

Tlmorheus/ Päämies/ surmatan/2. Macc. 10/57. 5
TimotheusOpetuslapsi / ymbärinsletcatan / ja
«imustaPgsyalmegnsia/ M- »6/ 5. Lähetetä» !

Pawalilda Maceboniaan/19/22. Saa Hengen
lahjatkätten päälle panemisesi /i.Tim. 4/14. 2.
Tim. iZ 6.

Titus z ol> syndynyt pacana z jonga eiPawali ftl-
dinutymbärinsleicata / mle Cremn Pispaxi/
Gal. 2/3. Tit. i/5.

Tobias/ hywä ja jumalinenmies/Tob. 1/1. Tule
sokiaxi/ 2Z II. Saa nätöns jällensz»Zl4.

Todistus. Totisist jawaärist todistuxist Z nyn myös
heidän ylistyxestäns ja rangaistuxesians /Exod.
2QZi6.«23Z i, NUM.3SZ3O. Deut. ;Z20. « 17Z 6.
tti9Zi;> i.Reg. 21Z10, Pftl. 27Z 12. «35/11.
Prov. 6Z19. et 14Z;. et 19Z5. 9. et 2iZ 28. et 24Z29.
«25Z 18.Susannan Historia/ 28." Mat.iBZ i6.
« 19Z18.ee 26/59. et 28/13. Man.ioZi9. loh.
«Z l7- Act. 6ZII.ROM. 1779.2.Cor. 13Z1. 1. Tim. ;/
19.Hebr. 10/28.

Todistus bmastunnos. Etzi/ omatundo.
Tolwoz lohdutus jaturwa. Christittyin toiwo / ei

pidä joftmft ajallists mppales oleman/ waa»
lumalas jahänen lupauxiftns Z Gen. 26/4.5.
jud. 7Z2. 4.1. Sam.4Z3. et 17Z45- et 22/1.1.Reg.

20/28. 1.Par. 20/13. 2. Par. 16Z7. 8.9. et 2oz 15.
20. et 25Z 7.8. et 32Z 7. Hiob. 19Z25. 26. 27.Pftl.
9Z 11. Tt i3Z 6. et 22Z5.10. et 25Z 2. et 21 Z 2. et 31Z
2. et 4vZ 5. et 44Z 5.*et 62Z2. et7iZ 1. et 91Z2.
« HSZ9.IQ. ii. «118/8.9. et 142/6. et 146/ 5.
Prov. 3/ 5.« 18Z 10. et 22Z i9.«28Z 25. «30Z5.Eft. 26Z4. et 29Z19. et 3QZ1. 15. et 31Z 1. et 37Z 6. 7.
et 4QZ30.3'. et 4yZ 14.15.16. ler. 7/4 «9 Z 22.
23. «17/7. «32/18. Thren. 3Z24. Ezech. 29Z 6.
Hos 12/6.7. Mich.7Zs.7- Nah. iZ 7.1. Macc. 3Z
18. Mat. 10Z3Q. 31. et 20Z 21. Rom. 5Z2. et 8Z24.

2. Cor. 5Z 2. C01"4Z27. 1.Thes IZ3. 1.Tim. iZ 1.et
6Z17.LPet.lZl3. Hebr.3Z6.lumalattomltten Toiwo ja caicki joihinhe itzensluottawatZon mtowainen/2. Reg. 8/21. Hiob. 8/
i3.etiiZ2o.«i4Zi9.«loZ4.;. Prov.loZ2B.tt
11/7. et 25Z19.Eft. 28Z1;. 18.«30Z2.12. et 37/n.ler. 9Z12. eti7Z;. 6.7. Sap. 5/15. Syr.s/ 1.10.
1.Macc. 2/62.63.

Totuus. Totuus pitä puhuttaman/ Eft. 59/ 15.'

Zach. 8/16. Eph.4/ 25. Totuus DuomiosZExod'
18Z21.

Totuus wymein woitta/ja tule walkeutee»/ Pftl.9Zi9«;o/2i. «ft.57Z12.1nc.8Z17.
Totinen on Jumala hänen lupauxiftns/ Gen. 32/

9»i0.Pft1.33Z4.
Totuuden oppitule lumaftlda/Zach. 10/I,*i Tolim,



Register.
Totuudella wyöttä cupeens/ Eph. 6Z14.
EvangeliuminTotuusz Gal.2Z 5.14.2. Tim.2Zl3.
Totuudes waeldaz 1.Reg. 2Z 4. Palmella Jumala-

ta TotuudesZ josu. 24Z14.
Tryphonz Sotamies AlexandriastZ I.Macc. 11/39.

Pettä JonathaninZI2Z 49. Tule walapattoisexi
SimonMacmbeust wastanZ 13Z19.23. Surma
AntiochuxenAlexandrin pojan. ibid. 31.

TubalcalnZGen. 4Z 22.
Tuli. Jumala on culuttawainen tuliZDeut. 4/ 24.

«9Z 3. Hebr. 12Z 29.Tickda ei ftanet ludalaistt Vabbachina wirittäz
Exod. 35/3.

Sanunumatoin tuli / lev. 6/ 13. Exod. 40/ 38.
Num. 9/15.

Tulella ymmarrettin Evangeliumin saarna/ jota
Christus toiwotta palaman/Luc. 11/49.Cocttelewainen tuli /1. Cor. z/ iz.Tulella suolakan/Marc. 9/49.

Tunnustus. Tunnustaman ja catuman pitä syn-
diä/Lev. 16/11/ et 16/ 4.Num. 5/ 7. josu. 7/19. 1.
Reg. 8/46. 47. Hiob. iz/15.Prov. 18/iz. Jer.z/
!i.iz. Mat.z/6. 1.J0H.1/8.9. Syndinsowat
tunnustanet. David/1. Sam. 14/18. 1. par. 11/8.
17.Psal. Zl/5. et 51/ 6. et 106/6. Esra/ Esr. 9/ 6.
Israelin Cansaßabelin fangcudes / Neh. 9/ 1.

Jonas iaiwas/Jon.l/14. et i/i.Daniel/Dä.y/5.
Baruch. i/iz. 17. 18. et 1/5.11. etz/5. Juvalaiset
Bethultas/ Judith7/18.19. Manasse. !ue Ma°
nassenßucous. Tuhlaja poica/tuc. 15/11. Pu-
bkicanue / iuc. 18/iz.

Tunnusta Christuxen ihmisten edes/ Mar.iO/zi.
Marc. 8/z8- inc. 9/16. et 11/8. Joh.9/ 11. Rom.
10/ 9. Phil. 1/11.1. Tim. 1/11. 1.Pet. z/ 15. Pe-
tarin Tunnustus/ Act. 4/8. PawalinTunnustus/
Act. 14/14.Etzt/Kteldä.

Tyhmät.Tyhmille ilmoitta senJumalatoistnans/
tuin hän nyldä mysatlda (nyncum he ttzens luu-
lemat ) saldi peitettynä olla/ Esa. 19/18.14- et
zi/4. Eccl. 9/15. Mat.n/is.luc. i/y. ets/ 8. et
io/ii.Act.4/iz. i.Cor.i. 14/eti/1.

Tyhmäin sydän on suusa/ mutta Mljsasten suu on
sydames/Syr. 11/18. Etzi/ Hulluus.

TyrannitCanaan maalla/Gen. 6/4. Num. iz/19.
Tytymättömä on colme/ Prov. zo/ 16.
Työ ja murhe oncaickein ihmisten päälle pandu/
Gen. z/17. 18.19. Cuusi päimä pita työtä tehtä-
män /Exod. 10/9. et Z4/n. Deut. 5/14. Työstä
pita jscachenchenselättämän/Pf. 118/1. Prov.

6Z 6. et!QZ4. et »4Z4. et 20Z4. Syr. 41/13. joca-
ttzen pitä työtä tekemän käsillensz EPH.4Z28.1Thes. 2Z 9 et 4Z n.

Työmieheloä ei pidä palckakieltämän Z lev. 19Z13.Deut. 24Z14.15.et 25Z4. Tob. 4Z15. Syr. 7Z 22.
et34Z25.26.1er. 22Z13.Vta1.3Z5.Mat. 10Z1Q. luc.
10Z 7.1»C0r. 9Z9.14. i.Tim.5ZlB. lac. 5Z 4.Pe>
tari tyocä teke mlain pyytä»nistsZloh.2iZ3. Pa.wali leke TeldojaZ Act. IBZ4. ja elätts itzenskä-
sillänsZAct. 2QZ34. 1. Cor. 4Z12.1. Thes. 2Z9. 2.
Thes. zZ 8l ii. 12.

Ei Työ rickaxi saata z mutta Jumalansiunaus/Syr. 11/23.Prov. iQ/22.
Nijntuli rickaxi Iftac/Gen. 26Z3.13. lacobzGen.

zo/17. Jsraelitat/Deut. 8/16.18. Htob/ Htob,
4!/11.

Mika hyödytystyöstä on/ Prov.ll/n.etlz/4. et
14/ iz. et 14/Zi. et 18/19.

V.
Vhri Jumalalle ainoalle pita uhratkaman/ Exod-

-11/iO. tev. 17/7.
CaickinainenVhri piti wirhitöin oleman/!ev. 1/z.

etz/i. et 11/19.Num. 18/z. zi. Deut.zz/11. et 17/
I.Ezech. 4z/iz-Mal. 1/8. 14.Syr. z;/14.

Polttovhrista/icv.6/ 9.Vhrit/ jotca Jumalallekelmannet omat/sytyit
Taiwasta. NyncuinAbelin/Gen.4/5. Noahn/
8/ii. Abrahamin/ 15/17. Aaronin/ !ev. 9/ 14.
Gldconin/jud. 6/11. Manoahn/iz/i9.Elian/1.
Reg. 18/ZB. Salomon / 1. par. 7/1. 1. Macc. 1/
io. Nehcmian /1. Macc. 1/ 11.

Jocapäimaisest Vhrist / Exod.l9Zzß. iev. 6/9.Num.iß/z.Efr.z/i.
Vhreist/ cuin cullakin ajalla uhrattamanptti/Nu,

etiy/i.^
Vhrinatria pidettin ilolla/Gen.zi/45. Exod. 18/

11. et zi/6. Num. 15/1. Deut. 11/5. 6.7. et 17/7,
1. Sam. 1/4.;.et 9/11. * et 15/5. 1. Sam. 15/ 11,
1.Reg. i/y. et z/15. 1. par. zo/n.

Vhrata omia lapstans/ Gen. 11/1. lev. 18/ 11. et
10/1.Deut. 11/zi. etiß/ iv. jud.ii/zy. 1.Reg. z/
17. et 16/ z. et 17/17. et 11/ 6.1.par. 18/z.Psalm.
106/Z7. Csa.s7/5. jer.7/Zi.eti9/5. Ezech. 16/
iv. z6. et 10/zi-etzz/ 17.

JumalattomainVhrist/Gen. 4/z. 1. Sam. 15/ ir.
Psal. 40/7. etso/9; et sl/18.Prov. 15/ 8. et 11/
17. Eccl. ;/i7.Esa. 1/10.11. 11. et4Z/ iz. et 61/ 8.
et 66/ z. Jer. 6/ 10. et 7/18.10.11. et 14/11. Hof.
j/ö. et 6/6. et 8/IZ. Tt 9/4. Amos. j/11,Mtch.6/

7. Mal.



Register.
7. Mal. IZ7. '3. et 2/13. Syr.;;/ 14. i;. Matth.9/

13. et 12/7. Marc. 12/33. Hebr. 12/5.
Vikiäsi Hengellisesi jaJumalalle oiollisest VhristZ

Pftl. 4/6. et 27Z6. et 40Z7- 8- et 50Z14.1;. et;iZ
19. et 116Z17.Prov. 21Z3. Eft. 56Z 7> jer.7Z;. 6.
7. Hos. 6Z6. Mich. 6ZB.Syr.35/ 3.9.10. Matth.
5/24. et 9Z13. et i2Z9. Man. 12Z33. Rom. 12Z i.

Phil. 4ZIB. Hebr. i3Zis>
Christus on totinen jatäydellinen VhriZGcn. 22Z

12. iB.Eft. 53Z 6. 7.11. loh.17Z 19. '. Cor. 5Z 7.
Eph. ;/i> loh. 2Z2.et 4ZIO. Hebr. 1Z3.«SZB. 9.
«9Zi2.i4.tti0Z7.8.i0.

Vlcocullaisus jawäärä puheZ i. Sam. 15Z 20. ».

Sam. 15Z2.7. Hiob.BZI3. «t 13/16. et 15/ 34. et
20/ 4.et 27/ 8. et36/13. Prov. 30/12. Sap. i>*
Syr. 1/36. et 19/14. et 32/ 21.Mal. 3/13.2. Mac.
6/ 24. Mat. 2Z 7.16. et 6Z 2.16. et 7Z5.6:i;Z 7> sc
i6Z3>K 22Z18.5c23.55c24Z5i. Ma«.7Z6. luc.
iiZ 44/ et 12/1.56. et 18Z11.Act. SZI. et BZIB- et 13Z
8.Rom. 2. * Gal. 2Z13. i. Tim.4Z 2.. 2. Tim.3Z;.
i.P«.IZi.

Vnein ja Näkyen mutta ilmoitti Jumala muina-
intahtonszNun».i2Z6.

Nyncuin AblMelechillezGen. 20/ 3. lacobilleZ2BZ
12. labanillez 31/24. lostphille/37/5.9> Ylimäi-sen juomanlastian jaleipojan VniZ 4QZB. Pha-
raon VniZ4i> 1.* Jacobin VniZ 46/ 2. Midiani-
terin Vni/ jud. 7/13.15- Samuelin/ 1. Sam. 3/ 4.
z.n.et 28/6. Salomon/ 1.Reg. 3/5.15. Nebumd-
NezarinzDan. 2ZI.DaniellnzDan. 7Zl.2.ludas
MacmbeuxenZ 2. Macc. 15Z l2. 14. losephinZ
Mat.iZ2Q.sc2Zi2. l3.PawalinZAct.l6Z9.tt 18Z
y.et23/ ii. öc 27Z, 23. Pilatuxen emännän VniZ
Mat. 27Z 19.

Vnistz jotcaei Jumalansanan mnft sowiz eipidä
luma pidettämän Z Deut.i3Z i. Syr.34.Zl. ler.
23Z 16. 25. sc 27Z 9. s: 29Z 8.

Vnet owat usein turhaez Eccl. 5Z 2.Syr.34Z 1.
Vnein selitys on JumalallaainoallaZ Gen. 41Z16.

39. Dan. 2Z 19.23.
Vnet peljättäwät usein ihmisiäz Hiob. 7/14. sc 33/

15.17.
Vrias/Heteri/otM kirjan Davidilda/jawie loa-
billez 2. Sam. nZi4>TapetansodaftZ ibid. 17.

Vrias/Scmajan poicaZennustaleruftlemita wa-
stan/sentähden andoi Cuningas lojakim tuoda
hsnenEgyptist/ lapetta/ jer.26/20.23.Vrl«s/Pappi/rakendapamnalistnAltarinCu-
ningc,c A)ax«nmielen noutexi / 2.Reg. 16/11.

Vsa/rupe JumalanArckyn / jasnrmatanHZik
ralda/ 2. Sam. 6/6.7.1. par. iz/ y. 10.

Vsco. Oiliasi jaelämäsi Vsiosi/ja hänen wäkewäsiwaicutuxcstans/Mat.y/2. 22.29.5 c 2i/22.Marc.
11/22.2Z. 5- 16/16.tuc. 18/42. loh. 1/12. 5- z/ ,5.
16.z6.5c6/z5.5-7/zB. 5c 8/zi.sc 11/25. Lci4/
12. 6: 20/29. Act.z/ i6.510 /4Z. 5- 15/ 9.K l6/
zi.Rom.i/i6.scz/22.Ga1.z/8. Eph.2/8. Ebr.
11/6.* lac. 2/ 5.14.^

Vscon cautta/ ainoan Christuxen päälle/ tule ih-
minenwanhurscaxi ja autuaxi/ Gen. 15/6.Esa.
SZ/ 11. Marc. 16/16. inc. 1/45. 6- 8/48. 5-' 2Z/ 42.
loh. 5/24. 5 17/z. Act.iz/ z.B zy. öc 16/zi. Rom.
Z/ 24. 54/ Z- 5/ i.zy. 5 iv/ 10. Phtl. z/9. 1.
Pet. 2/6.Hebr.4/2.Vsco ymmärretä» moninaisilla taivalla pyhäs
Ramatus/ nimittäin/ Jumalan wacuudexi ja
totuudext / hänen lupauxisans/Psal. zz/ 4. Esa.
11/5. Thren.z/2z. Hos. 2/ 20.8-5/9. Rom. z/z.
Nyn myös todexi jä wahwudcxi ihmisten sias/
Gen.Z9/8.2Z.5-44/Z!. Lev. 6/2. Syr. 22/ 28.
Jer.42/ 5. i. Macc. 10/ 27. 1.Tim. 2/7. jaelätvä-
xi jaautuaxi tekewäxi Vscoxi/ Sap. 1/2. 5c z/ 14.
Habac. 2/4. Mat. 8/ 15. 5c 9/22. 5 15/ 28. A 17/
20. Marc. 5/Z4.6110/52. Luc. 5/20. Rom. z/22.
5c 4/z.K 5/ 1. Gal. 5/6. Ebr. n.*lac. 1/6. Nyn
myös cuolleexivscoxi/ Mat. 7/ 21.22. 1. Cor. iz/
2. Q l5/2 lac. 2/27.

Mingä ojennus nuoran jälkcnvscollisten pitä hei-
dän elämänsasettaman / Gen. 17/1. Exod. 20. *

Lev. 11/44. 5 19/2.K 20 / 7.26.6:21/ 8.Makth.
5/ 48. 5 11.29.Luc. 6/z6. loh. 12/26.5- iz/ 14. 5c
15/12. 5 2i/iy. Rom. 6/4. 5 c 8/29. k iz/ 14.
5c 15/2 Eph. 2/9. 5c 4/1.2Z. 5c 5/ 1. y. Phtl. 1/ 27.
5.-2/5. 14.Col. 2/6. 5 c z/9.12." l. Thes4/z. Tit.
2/10.5z/8. i.Pet. 1/15.5 2.* 5c z/17.5 4/11.
loh. 1/ 7.5:2/ 6.Hebr. 12/2.

Vscowaisit pääsityhteisesi rangaistuxcsi/ josii ju-
malattomat Hucuit/Gen.6. *sc 7. 5 B.* 5
Exod. 8/22.5:8/ 4. 6. 26.5 c 10/ 2Z. 5c 11/7.Nu.
16/20.26. Z4. jer.zy/18. Dan. 6/2Z. 2. Pet. 2/7.

Jumalallekelpa myös pacanainusco/ jotca hän-
da rucoilewar / Jer.59/16. Mat. 8/5.* 5c 15/ 28.
Luc. 7/2.*5c 10/zz. 5c 17/14. loh. 4/40.50. Ack.
8/27.* 5c 10/I.* .

Vscottomain rangaistus/Gen.iy/11. 24.26. Num.
li/zz.sc i4.5 5c 11/27.z6. 5c 20/12. Deut. 9/20.
2.Reg. 7/2.17. Psal.7BZz2.zz. Syr. i/iz.Baruc.
1/20.Mat.B/28.6c 14/Zo.sc 17/17.Marc.l6/16.

L 2 Luc.



Register.
lue. 24/2;.loh. 3/l«. 36. «c 8/24.6c,2/48. sc2o/
27.Rom. 11/ 20. Ebr. 3/18.42. sc 11/6. Apoc.

Vsco löytän tustin wymeistllä aigeilla/ luc. 18/8.
Vsto ei olejomitzen/2.Thes)Z2.
Vston mutta sydämet puhdistetanZ Act. »5Z 9. V-

scollaPertelettä wastan seisotan Z 1. Ptt. 5/9»
NostanSynnist/C01.2/12. Woitetan Pertele
jamäilma/1. loh. 2Z13. «c;Z4.;.

Heickoustoisiapitätärsittäman jae» pahendamäZ
Rom. Gal. 6/1.

VscollisutM etzi Jumala hänen palwelioiftns/1.
Cor. 4/2.

VsiaszludanCuningas Z soti Philisterejä wa-
stan Z jaricko lumalata wastan z tahtoiftns
suitzuttaAltarillaTemplls Z jarangaistan Spi-

«alillaZiacuoleZ2.par.26Z 17.20.23. Cutzumn
myös AftriaxiZ2.Reg.i;Z i. Nynmyös Osiax,/
Mat, iZ9>

Vsi Taiwas javsi Maa luodan lumalaldaZ Eft.
6 5Z17. sc 66/22.1. Pet. 3/13. Apoc. 21/,.

Bsi syndymljS/ston/ pyhäsi Hengcst syndyä/
10H.3/ 5.Eli lihallisesimielestvbistua/ hengelli-
sexi mielexi/Rom. 8/ 5- n- Nyn myös ustottomu-
Hest Vstohon/ loh. iZ 12.13.sc 3/3.5- Gal. 3/ 26.
1. loh. 5Z12.ItemZ Pyhän Hengen vdistuszGal.
4Z5.6.i9>Tit.3Z;. lihallisen Adamin sisust ja

luonnostZ JumalanluonnoxiZ Col. 2Z 11.12. 2.

Pet. iZ 4» Että neZjotm luonnostanspahat owatZ
stjlte pyhäxi tulisitZ 1. Cor, 6ZIO. ,i. Eph. 5Z 8.

lotca sisällisest vdest syndynerowatZ ne pitä myös
lllconaistst vdls elämäs elämän Z Rom, 6Z4. öc

7/6.öc i2Z,. i.Cor.;Z>B. 2. Cor. 5/15. Eph. 4Z
22.23. Col. 3Z9. io< i. Pet. 4/ 2.

Vsi ihminen /Eph. 4/24.
Vsi tästyZ 10H.12Z34. L 10H.3Z8.
Vsi luondoCHNftuxcszGal. 6Z «5.
Vsi TestamentiZ ler.3»/3i. 26/ 28. Marc.

,«/24. 1uc. 22/20. i.Cor.n/25. Hcbr.B/8.5 et
,0/16. sc 19/20.' W.

Wa«m. Etzi/ leiwistä. OikiaWaam. Etzi/Mitta.
Waatettenrewälstlnisest/ Gen.37Z2y. öc44Zi3.

josu.7/ 6. jud. 11Z35. i.Sam. 4/12. 2. Sam. »3Z
3» 1.Reg. 21/27.2. öc 6Z 30. Esther. 4/1.
Esa 37/1. ler. 36/ 24. Joel. 2/ ,3.1. Nacc. 2Z14.
Z, z/ 47. sc 4/ 39. «c »/ 71.Mat. 26Z 6;. Alt. 14/
13, sc 16/22.

MMlttaaiaiMnda/Eft. 58/7.Ezech, 18/-.T b,

1/17. Match. 25/ z6. Etzi/Almu.
Waatetten ylönpaldisutta mastan / Gen.z/ 7.10,

11/21. Ssa.z/ 18.Ezech. 7/ 20. Esther. 2/12. Mat.
11/8. Marc. 12/ zB. Lnc. 7/25. S: 16/ 19.Sr 20/
46. i. Tim. 2/9. 1.Pet. z/ zCosta meillä on Waatet ja elatus / nyntytykäm
nyhln/i. Tim. 6/ 8.

Waaccetja elatuxen anda JumalaLestille/ muu-
calaisillc jaorwotlle /Deut. 10/ 18.

Waelda edes/ Gen. 17/ 1. Totuudes täy-dellisellä sydämellä/ 2. Reg. 20/ z. Sydamen/
pahudes/Deut. 29/19. Walkeudes/ Poh. 12/Z5.
i. loh. 1/7. HERrankästyisä/i.Reg. z/z. Psak.
«9. Pimeydcs/ Ish. 8/12.K l2/ z?, i. loh. 1/
6. S- 21/ 11. Jumalanteillä/Deut. 8/ 6. Si 10/12,
Sr 11/22. losu. 22/ s. l. Reg. 2/z. 14. Jsäns teil-
lä/ 1.Sam. 8/ 2z. Znmalata mastan/ 26/21.iz.Wahwuus. Etzi/ Lujuus.'

Wai.nor owat luodutimehentähden / Gen. 2/ i?.
1. Cor. 11/9.

Waimoston ensist syndi mailmaan tullut/ Gen. z/Iz.Syr.2s/zz. 1. Tim. 2/14.
Waimon wieckaus/ Syr. 25/19.Waimoin wirca/ja mitä he heidän miehillens mel-

capäät omat/ Gen. z/i6. Num.zo/7. 8.9. Dcur.
22/5. iz. Esther, l/22. Prop.ll/29.5i 14/4. Esm4/i.Tob.ic>/!2.iz. 1. Cor. 7/z.4.5.* Sph.s/22-
Col. z/ 18. 1. Tim. 2/12.S z/ 8. 14. Tlt. 2/ 4. 1.
Pet.z/i. ,

Waimon ei pidä Seuracunnas awoipain olema»/
i. Cor. 11/5.

Walmoinylönpaldisistcaunistuxefl/ Esa. z/i6. *

Heidänvikmst caumstuxestans/i.Tim.?/ y. ,o,
i. Pet. z/z.4. Heidän ihanatsudestan6/Syr.9/8.

Waimot ei saa puhua Seuracunnas / i. Cor. 14/
Z4. i. Tim. 1/11.

Hywä Waimo on Jumalanlahja/M aimetan sillezoca Jumalinapeikä/Prov. 14/1.6. 18/22. et 19/
14.K zi/10. Syr. 7/ 11.L- 25/ 2. 11.Sc 26/ 1.2,

z. Le Z7/-4. 2;. 26. 1. Tim. 2/9. 10. Tit. 2/4. 1.
Pet. z/2.4.

Waimot owat elämän armon cansaperillisit/ I.
Pet. 5/7. ilmoittamat idhnsiuxcn ylösnosnext
cuolluista/ Mat. 18/8. Tulemat synnyttämisis
autuaxi/ jos he uscosa pysyivät/ 1. Tim. 2.15.
Heidan pitä myös cuuleman / ja itze lukeman
HERranLaktkirm/Deut.zi/12. Heitä pitäar-

mahdcttaman sodas / Deut. 20/14. Rasiasi
Wiiimost/Exod,2i/2Z. i-, Menahen surmais

rajcaj-



Register.
rastaita walmöja / jarickirewäisi heita/ 2. Reg.
15Z16.

Costa Vaimoilla heidän lihans weren jouxuo»/
lev. 15/19.

Wyftist Waimoist. Sara/Gen. 21/ 9. iQ.RahabZ
losu. 2Z 9. i2. ij. DebomZ lud.4/4-Ruth/ Rut.
2Z2. öc3ZIQ. AbigailZ 1. Sam. 25Z18- 32/3;- The-
toanwmmo/ 2. Sam. 14/19. Abelm waimo/
20/16.ludith/Judit. 8/5.6.9.

Wieckaist japahan juonisi!»waimoist.PotiHarin
«msndäz Gen. 39Z,z. 14-»7. Moablterei» tyttä-
l«Z Num.25Zi.2.3. Simsonin emänoäz lud.
,4Z 17. DelilaZ 16/ 1;.Michal/ i. Sam. 19/17.
leftbel /1. Reg. 21/ 8. Herodias/ Man. 6/19.
21/ 25.

Waino. Cain waino weljiäns Abelit/Gen.4/8.
Ismael IftachiZ 21Z 9. Eftu lacobi Z Gen. 27Z
42Z43. Egypterit Israel in lapsia z Exod. 14/8.
Saui DavldiZi.Sam. 18/9.8:19/io. 11. «123/
14.!5.i6.«24/2.3.et26/i.2>* Absolom Da-
»idt/2. Sam. 15/14.et 17/21. leftbel Eliasta/
I.Reg. 19/1. 2* AchabMichmZ22Z 26.27. 2.

Par. iB/26.Haman ludalalsiazEsther,3/B<).iQ.
Papit jaProphetat Jeremiasta/ler. 26Z7.För°
stil leremlasta/37/15. et 38/4.5 6. PhaNstunt
Christusta/ludalaisttSlephanusta /Nero .pa-
walita. lue Evangelisterit jaApostolitlenTegot/
ja 2. TIM.4Zi7. joftPawall Neron lejonixi

euHu.
Wala. EtziZ Wannöa.
Walapattolstt javstottomat. EtziZWannoa
Waldacunnot ja haliltuxcc owat Jumaian kade-

säz 1. Aeg. 11/31. Hiob. 12/18. et 34/18.19. Dan.
2/21.*

Ihmisten WaldaciMnat owat Jumalan hnlluftZ
ja hänanda ne kenelle hän mhtoZ Hiob. 34Z 24.

Dan. 4/14-22.29. Jen 27/5.6.
Nyncuin HERm andoi Saulin Waldacunnan
Davldille/1. Sam. 16/1.13.1.Par.ll/13.14. Ie-
roboamin kymmenelle sucucmmalle/ i.Reg. 1/
iz.et 12/21.22.25.24. JuvanWaldacunnanCu-
ningas NebucadNezarille / Jer. 27/;. 6. 7.8.
BabylönranWakdacunnanPerssanCuningalle/
Dan. 5/28/zi.

Neljäsi matlmanWaldacunnast/Dan. 7/e.
JumalanHengellisesiWaldacunnast. Etzi/ Chrl-
" stuxen Hengellisesi Waldacunnast.Walhe kieldan/Sxod. 20/16.ek 25/1.7.Lev. 19/ ii>

Eap. i/ii. Syr. 7/10. et tt 25/ 4,Eph«
4/^.C»l.z/9,

Walehtelianrangaistus/ Apse. 21/3.« 22/ 5.Walehtelletöwat. Kärme/Gen.3/4.5. Josephin
weljei/37/19.2Q. PotiphaNnemändäZ39Zi7.i».SanomaAbsolomlst. 2.Sam. ,3/30. YxiPn,-
pheca/1.Reg. 13/18.Gehasi/ 2. Reg. 5Z25. Ana»
nias jaSaphlra Z Act. 5Z 8.Walhen jsäon Pertele/ loh.8/ 44.Walhe on warcaultapahembizSyr. 29Z26.27,Walhen HengiZl.Reg. 22Z 22.

Walehtellat owat caicki »hmlsttZ Pftl. n6Z ». E»
ft.9Zi?.Rom.3/4.

Walehtelia ston z joca ChrisiuxentieldäZl. loh.2Z22.
HERranWalkeudest/ jaetkä ChristietyinpicäWaikcudes waeldaman/Psal.z7/ 10.

etiiy/105. Esa. ;B /8. Mat. 4/ >6. et;/ 16.et 6/
12. 2z. iuc..B/16. et 11/Z4. z;. Joh. 1/ 4. 7- 8. y. et
z/iy.2o. et 8/12.et y/ ;.et 12.55.z6. Rom.iz/
12. iz. 2. Cor. 4/4-et 6/14. Eph.;/11. iz. 14.
Phil. 2/ 15 l. Thes.;/;. 2. Pet. i/iy. i.Joh.ri/;.
6.7. et 2/8. 9.

Walkeus omat Christityt täsä mailmas/Prov. 4/
18.Mat. 5/14.Rom. 2/iy. Phil. 2/i;.

Walkeuden työc/ Eph. 5/8.y. Pimeydentyöt/Ro,
15. 12. Eph. 5/n. Ttt. 2/12.

Walkeus luodan/ Gen- i/z.
Caxi suurta Walkeutta/toinen suurembi ja toinen

mahembi/ luodan / 1/ 14. 1;. 16.
Walkia. Ttzi/Tulr.
Walwoctaman pttä aina/ ja JumalanPojan tu->

lemlstaodottaman/Mat. 24/ 4Z. et 25/17. et 26/
41. Marc. 15/58.Luc. 12/ 40. et Rom. iz/

Eph. 6/18. Col. 4/2.1. Thes;/ 6.1. Pet. 4/
7. et; /8. Apoc. z/z. et 16/ 15.

Vanhemmat. Isän ja älttn wtrast / jaylömmäc-
sydest heidänlastens suhten/ Gen.ig/iy.et 21/
18. iy. et 24 /2. et 25/6. etzz/1.5. et Z4/4. zo. et

Exod.ro/2. et 12/26. et iz/iz.i4.et 21/ y,
iv. Lev. ic»/2y.Num.z6/4>6. Deut.4/ y.
10. Ec 7/7. 20.et ii/ly. et 29/ly. et 22/1;. iy. Jo-

su.4/21.1. Sam.2/iz.etz/r?. i.Reg. 1/5. «2/1,
Hiob. 1/5. et 52/ z. Psal.7B/;. Prov. 1/8. ec 4/1,
et 5/ 7. et 11/29. et iz/24.et 16/zi. Z2. et iy/ 18. et
20/7. et 22/6. 15. et2z/lz.et2?/2i. et2y/17.E-
--zech. 22/7. s-yr.z.^ et 7/25. et 8/11. et
et2;/,0.et26/iz.

-10. Aob. 1/10. et 4. Susiinnan Hsiorw/-. Mac.
2/49.64. 2. Marc. 6/24.28.Matti»/Z7. Act. 10/
a. 7.Eph. 6/4.Eol. z/21,2, Tn». z/H. Att. 2/4.

L z Mm»
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IVanhembita pitä cunnioitettaman ja peljättä.

mänZExod. loZl2. ja ei suingan lyötämänZ 21Z
15. Eitä tiroildamanZ 2iZi7. lev. 20Z 9- Matth.
15/5.6.Man. 7/10. ii. 12. Ei myös wahingoit-
tamanz Prov. 28Z24.

Wanhoft pitä cunnioitettaman. Etzi/ Wanhutta.
Wanhursms. Ei yritän ihminen ole wanhursms

eli wiatoin Jumalan edes / Gen. 6/5. et 8/ 21.
Exöd. 34/7. Num. 14/18. i.Reg. 8/46.2. Par. 6/
36. Hiob. 4Z17. 18. et yZ 1.15.20.et 25Z 4.Pftl.
14Z1.2.3.et5iZ7.ct53/2.tti43Z2. PNV.2OZ9.Eft.64Z6. ler. 2Z19. 20. et 30Z». Mich. 7Z2,Na-
hum.lZ3.Sap. 12Z10.Ecc1.7Z21.1uc.3Z7. 8.R0.

ZZ9. Eph. 2Zi. 2.3. 1.10H.1Z
8. Etzi/ Syndi.

Christus on meidänWanhursmudemZ jateke mcl-
dän sulasi Armost uston mutta Jumalan edes

wanhurstaxi Z ilman yhdetätän meidän ansio-
tamz Gen.;Z6. Eft.4sZ 25. «53/5.8.12. ler.
23/6. et 33/6. Dan. 6/26.27. et 9/24.25.26. Ha-
bac. 2/4.Zach,9/n. 12. Act. 10Z43.et Rom.
iZ17.et3Z22.24. et;Zi.iß.et iQZ4. 1. Cor.iZ3Q.
Gal. 2Z 16. et3ZII. et ;Z 5. Phil. 3Z9. Tit. 3Z7. 1.
Pet>3Z iB.

Wanhurstaxi tulla/ mitä on / Act. 13/38.* 2. Cor.
5/19. Tit. 2/14. et 3/4.;. 6.

Wanhursmutm isota. Etzi/Isota.
lain wanhursmutta «vastan/ Mat.5Z2Q. ROM/2Z
IZ. et 9/ Zl.zi. et 10/5.6. Phil. z/ 6. 7. 8. 9' Tit.
Z/4.5-Hebr. 9/12. iz. 14.

Wanhurscat pitä totisest rauhan jalewon saama/
Sap. z/ z. 4.et 4/ i. Esa. 57/2. Luc. 16/22. 25. A-
poc. 14/iz.

Wanhuttapitä cunniottettaman/ jaeipilckatta-
man /Lev. Iy/Z2. 2. Reg. 2/25.2 4. Prov.l6/ zi.
Hiob.zz/7.8.5yr.8/7.

Wanhat/ milliset heidän pitä oleman/ Tit. 2/2.
Heidän pitä toimekiset oleman/ Esa. 65/ 20.

Wanhain neuwo/ 1.Reg. 12/7. Israelin lasten
settzemenkymmendä wanhinda / Num. 11/ 24. z
Wanhutta ylistetä»/ Prov. i6/zi.

Wannoa. Ei pidä »vierasten jumalain cautta »van-
nottaman / mutta sen caicketn corkeimman Ju-
malan jahänen pyhän Nimens cautta/Exod.2:/
n.et2Z/IZ. Deut.6/n. et 10/20. Josu,2z/7.i.
Reg. 19/2. Psal. 24/4. et6z/iz. Esa. 19/ 18. et

Jer. 4/2. et 5/2. 7. et 12/16. Ze- z,
phan. 1/5.Mat. 5/zz. et 2j/i6.18. 2<s. 21, 22. Heb.
6/iz.i6.

Cuinga jumaliset jahywät ihmiset owat Jumalanpyhän Nimen mutta«vannonet Z Gen. 14Z 22. et
12Z24. et 31/53. et 47/31. losu. 2/12. et 9/15. Esr.
10Z5.Hi0b.27Z2. Rom. IZ9. 2. Cor. IZ23.ee 11/

3'. Gal. iZ 20.

Jumala wanno itze cauttans / Gen. 22/16.Exod.
32Z13. Num. 14Z21.Eft. 49/18. et54/9. ler. 22/
5. et 51/14.Amos 6ZB. Hebr. 6Z13.

Nytä wastan jotca hembeydest ja petollisesi «vano-
wat Z Exod. 20/7. lev. 5/ 4. et 19/12.« 24/16.
Hos.4Zis. Zach,BZi7. Syr. 23Z9. 17. et27Z 15.
Mat. 5Z 33> lac. 5Z 12.

WalapattoisttjaustottomatZ Exod.BZ 8.15.28. et
9Z27. lev. s/4. i.Sam. 19/6.* i.Reg. 8/31. 2.
Par. 36/1. Zach. 5/3. 1.Macc. 6/62. et 7Z 15.1».
« 11Z53. et 13Z16. 19.2.Macc.4Z34.eti2Z3> Mat.
26Z72. i.Tim. 1/10.

Moninaistst waloisizGen.22Zi6.et24Z3.et42Zi;.
«47/3i.i.Reg.iy/2.1er.4/2.et;/2.7.«i2/i6.
et 22/ 5. ludith. 1/12.

WapausZcuin Christityillä muitten Canftin suh-
ten on. EtziZ Christityt.

Wapat Caupungit ludan Cansantylönä Z Exod.
21Z13. NUM.3SZ6. Deut. 4/42. «19/1.2.3.

Num. 35/ 6.
Wapa ehto ja ihmisen woima / eiwoi jumalisisa-

siois mitän.
1. Sillä ihmisen toimija ymmärrys onperätti

sokia /ja synnisä cuollut/eikä taida sitä kasitta
cuin Jumalanoma on/i.Reg. 8/ 46.57.Psal. ;i/
7. et62/10. et ny.* Sentähden rucoile David
mones paicas/ että Jumalawalaisishänenym-
märryxens/ Psal. 127. 1.2. z. Prov. 20/ y. Esa.
6/y. Jer. 10/2Z. et 17/;. 6.7. Mat. iz/i4. tue. 8/
10. Joh. 1/ 5. et 8/Z7. et 15/4. 5-Act. 26/18. Rom.
z/10.11. et?/ 18.19. et 8/ 7. 1. Cor. 1/21. et>2/ 14.
2. Cor. z/5. Eph. 1/ 16.17.18. et 2/1. 2. 12. et 4/17.
18.19.et5/8.14. Phil. i/z. 4.5- 6. et 2/12. iz. Col.

l/12.et2/12.1Z.
.Sillä ihmisen toimi jaymmärrys ei ainoa-

stans ole Jumalastapoiskäändynyt/ mutta he-
ille on myös wihallisuus Jumalala mastan/ te-
kemän sitä cuiu pahaön/ Gen. 6/5. et 8/ 2i.Zer.
17/ y.io. JOH.B/Z4.Rom. 7/14.15. iy. et 8/6.
7. 2. Cor. z/ 5. Gal. 5/17.19. 20. Eph. 2/ 2. z. 2.
Tim. 2/ 26.
Sillä ihmisen masiudest sydymys tapahtu ai-
noastans pyhäs Henges / sanan ja Sacramen-
tin cautta/ Deut. 29/4. etzo/s. Psal. ;r/ 12. et



Register.'
95-8. ler. 9/23.24. Ezech.ll/19.et36/26.
Matth. 11/27. 28. et 13/14.15. luc. 24/45. loh.
s/44.45. et 15/4.* Att. 3/19. «16/14. Rom-
-1 z 16. et 9Z15.16. et 10Z14.17. i-Cor. iZ 30.3>.
«t3Z6.7.8.9. tt 4Z7.et HZ3.6. 2. Cor. 3Z 5. «t 5/
17.* Ga1.6Z15. Eph.2Z4.56. Phil. IZ6. 29.et
2Z13. 2.Tim.2Z25. Tit.3Z4.5LPet.lZ34.;.
Jacob iZ 5.17.

Warmustieldän / Exod. 20/15. et 2,/17. et22/1.
lev. 19Z».Deut. 5Z19. et 24Z 7. Tob. 2Z21. Mat.
19/18. Tit. 2/ 9. I.Pet. 4Z15.

Warastettu on/ Gen. 31/19. 105u.7/1.19.2.Macc.
12Z4a.10h.12Z6.

Warmutta uhgamnzjarangaista» ZExod. 21Z16/
el 22Z1.Deut. 24Z 7. losu.7/1.19. Prov. 6/30»
Neh. 7/9. Hos 4/2. Zach. ;Z4.2.Ma«.i2Z40.
1. Cor. 6/10. Apoc. 9/ 21.

Pö waras ftaoan ilman ftcota surmata Z Exod.
22Z l.*Eiwarmncan«ia pidä mnhatäymist pi-
dettämänZProv. 29/24.

Warmxi cutzutanwäärät Opettajat/ 1er.23/ 30.
loh.io/i.

Wasicka. Waletust WasimstZ jolla Israelin lapset
epäjumalan palwelusta teitZ Exod. 32Z4. Deut.
9/16.Pftl. 106/ 19.Act. 7/

'

Walttuist culdawasicoist Bechelis jaDanis / 1.
Reg. 12/28.2.Reg. iQ/29«i7/i6. Hos.B/5-

Mastitärme ylösripustettinZ Num. 21/8. Htettin
maahan ft särjettinz ja cutzuttin NehusianZ 2.
Reg. iy/4. MitäseaivistiZ Sap. 16 Z 6.7.8..
10H.3Z 14.

WaschiZ Drötingi Z ylöncatzo Cuningan täftynZ
jastmähden hän häneldä hyljätänZEscher. IZI2.
19.

Vaunut. Tulisilla waunuillaElia ylösotettinZ
2. Reg. 2Z II.

Wee uhgatan mikille jumalattomille japahenea-
waisille/mailmas/ Num. 21Z 29. Eft. iZ 4. Tt 3Z
y.ii. «SZB. «.tioZi. eti7Z»2. ttiBZi. et2BZ
1. «29Zi.et3oZi. «31Z1. «33Z1. ler.4Z3i.
<t 13Z27. et 22/13. « 23/1. Ec 48/1. Ezech. 6/
,1. et ii/3, et 3QZ 2. et 34Z 2. Hos. ?z 13. loelZ 1/
15. Amos SZ IB. et 6Z I. Mich. 2Z I. Nahum.3Z
~ Habac.2Z6.l2. 3ephan.2Zs-et3Zi.ludith.
i6z 2Q. Eyr. 2Z 14. et 42Z 11. Matth. 11Z21. et
18/7.et 23/13. * luc. 6/ 24. et 10/13. et 11 / 42.
«17/i.i. Cor. 9/16. lud.Epist. n. Apoc. 8/13.«t9/i2.«tn/14.«t »2/u.etiz/lo.»6.

Wedenpaisumisest / cuin Noahn aican tapahdut/
Gen. 6.^et7.^etß>*

Weisu. Etzi/Kgtoswirst.
Weisajat asetctan Cuningas Davidilda/ i.Par

24/4.50.
Welsattaman pitäHEßralle/Psal. 47/2.7.et 147/

7. et,49/l- Esa.iZ/4. Cph. 5/19. Col. 5/16.
Hebr. 15/15. Jac.5/15.

Welt. Christuxen Wchct jaSisaret. Etzi/Chri-
stuxen weljct.

Weljen emännäst/joca lapsitoinnacuole/ Gen. ;8/
8.Deut.2s/5.

Welstxi ne caicki cutzutan/ joillayxi usco on /Deuk.
17/15.k. Sam.ZO/2Z. Matth. 28/10. Marc. 5/
55.Luc. 8/21. Joh. 20/17. Hebr. 2/12. Ja nijn
caicki Chrisiityt owat weljexetkeskenäns/ Mat.
25/8.

Weljcllinen curituö. Etzi/Neuwo.
Wero jatulli tule Esiwallalle/ Mat. 17/24. et 22/

21. Marc. 12/17.Luc. 20/ 25.Rom. iz/7.
Weron on Chrtstus myös andanut/ Matth. 17/

17.
Werta ei ollut luwallinen syödä/ ennen Christuxen

tulemust mailmaan/ Gen.9/4. Lev. z/ 17. et 7/
26. et 17/10.14. et 19/ 26.Deut. 12/16. 25et 15/
25.1. Sam. 14/52.

Werta kicldan chömäst Vdes Testamendts hetki
atca/ hcickointähden/Act. 15/20.et 21/25.

WtattomanWerenwuodatuxkst. Lue / Mieötap-
po.

Stephanin weri/ Act. 7/59-
Pyhäin weri/ Apoc. 18/14.et 19/2.
Wiacoin weri huuta Jumalantygö / jaei hän pi-

dä sitä costamat/Gen. 4/ io. Hebr. 12/24. A-
poc.6/10.

Werenprijscottamisest/Exod. 12/7. et 24/6. et 29/
20. Lev. 1/5.11.etz/2.8. iz. et 4/6.16.17. et 7/ 2.
et 8/19. zo. et 9/18. et 16/14.18. et 17/6. 2.Par.
50. 16. Ezcch. 45/20.Ebr. 9/15. 14.19- 21. 22.

Christuxen werenpryscottamisest/ 1.Pet. 1/2. Hek
y/14. etio/i9.eti2/24.

Christus on meidän werelläns ostanut / ja meitä
caikist meidän synneistänipuhdistanut/ 1. Cor.
6/ 20. et 7/25. Act. 20/28. 1.Pet. 1/18.19. i-Joh.
1/7.Hebr. 9/12.14. et 10/ 19.Apoc. 1/5. et 5/9.

Wertcotrat / Psal. 55/ 24. et 59/z. Prov. 6/17. et
29/10.Weremuornsiwatmo parane/ Mat. 9/20.22.

Werta-
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Wertauret Wanhas Tesianeenois. Puisia iotca

cmoitCuningast/lud. 9/ 7.8.* Köyhän miehe
lambast/2.Sam.i2/i,* brftntappura penftst
jaCednpllustZ 2, Reg. 14/9- 2. Par. 25 ZlB. ly-°

iQ.
,1.CahdesiFtcunacorisiZ 24Z i. Rcchabitenlst/
Z5/1.6/12. Teräwäsi miecastclipartawettzest/
Ezech. sZl.* Matcustus caluistz 12Z3. Iftlst
LotcastZi7Z3.Cahdcst häpcmättömäst siftrestz
23Z2.PadasiZ24Z3>

NesizMarastZ tule matiaxiZExod. 15Z 23. Wesi,
tautinen paratan/ luc. 4Z 2. *

Wiatcomus. CuinZa Wiattomuden edestwastat-
taman pitäZft epäluulo estettämänz losu. 22Z
22.1. Sam. IZI4. i- Reg. 18Z17. Jer. 37/12. Act.
2Zi4.-et7Z2.^«2B/'i7.

Wiatoin ei oleyxikän Jumalan edes. EtziZ Wan-
hursmus.Wihaz ja mitä pahuttast matcan ftatta Z Gen. 4Z
5.Hi0b.5Z2. Pftl.4/5. Prov.i2/i6.ttis/3Q.
«t 15/18. et 17.19. et 19.19.«27/3. et 29Z22.Ecc1.
7ZIO. Syr. 25Z22.et 28Z6.14. et 3QZ 26. Matth.
Tit.iZ7<lac.i/iy.

Wihaisia ja t»)l«)jä pitä paettaman/ jaei wastan
oldamanZGen. 27Z42. Prov.22Z 24. et 29Z 22.
Syr.BZi9. Match. 2Z13.

Wiham paha jaracasta hywäVPftl. 34Z14.15- et
Z7Z27. ttc)7Zio. Eft. 1/17.et7/15. AmoS.s/
15.Rom. 12.9. 1.Pet. 3/11.

WihollineneliWihamies. Meidän wihollisia»,
pitämeidän ramstaman Z jaheille hywä teke-
mänZExod.23Z4. i.Sam.24Z 7.et26Z9> tt
ZOZ23. 2,5am,i6Z7.8.9-iO. 2.Reg. 6/22.
Hiob.31/29. Prov. 25/21. Matth. 5/44. luc. 6/
27. et 23/34.Att. 7/60.Rom. 12/20.

Wihollisia pitä toisinanswäldettämän/ Matt. 2/
12/14. et 12/15.et 14/33.Man. 3/7. loh. 8/ 59-
«tn/sy. Nyncuin Pawali/Att. 9/24.25. et
27/ ill. Ei Wihollisia pidä ylönmtzottomanz 1.
Sam. 14/14.et 17/43. 2. Sam. 21/20. i.Reg.
2/ 28. *«t 20." 2. Reg. 14/8.9. iQ.

Wihollista/jongacanffa sowittuon Z eipidä hem-
biästustottamauZ L Sam. 24/17. et 26/21. 2.
Sam. 3/26.1.Macc. 12/24. Syr. 12/10. Jos on
luwalliuenpaemwainomistnalmna/Mat. 10/
23. Nyncuin/lacob/ Gen. 27/ 4;. et 31/17. Mo-
ses/ Exod. 2/i5.Ac1.7/29.Israe,literit/Exod.
14/5Mosts jaAaron/ÄM. lephthah/

lud. 11/2.;. David/I.»Sam. 19/12.«20/ I.
« 21/10. et 22/1. 2. Sam. 15 /14. Ablachar/
1. Sam. 22/ 20. Joseph/ Marian z lEsuxenä,ttncanlZaZMat.2Zi3. Christus Z Matth. 12/
15. OpetuslapsttZ Matth. 26Z56. Man.i4Z;.
loh. 6Z15. «7ZI. et 8Z59-Pawali z Act. 9Z 25.
Pawali jaBarnabasz Act. 14Z 6.

Wymeistt ajatZ i.Tim.4Z i. 2.Tim.3Zi. 2. Pet.
3Z3.

Wijmeistt tulewat ensimäifixiZEzech. 31Z 26. Mat.
IQZ3O. et 20Z 16.Marc. 10Z32. luc. 13Z30.

Wijnast/ Prov. 23/23.29. *et 31/4.;. Hos. 4/ n.
Eph. 5/18. Wyna ilahutta ihmisen sydämen/
lud.9/13. Pftl. 104/ 15. Wyna e» juonet lu-
dalaistt neljäskymmenes ajastajas/Deut. 29/
6. Cuinga Wijna Papeilda tieldänZ lev. 10/19.
Christus cutzutan Wynan juomarixl/Matth.
11Z9.

WynamäkiZ Gen. 9Z 20. Deut, 23/24. Cantic. 8 /

11.Eft. 5/!. Mat. 20/1. et 21Z 33..
Wyftus. JumalanWijftudest/ sen luonnostZ y«

listyxest ja hyödychxestz Deut.4Z6. «2QZ9.
Hi0b.28Z2Q.«32Z7.8. Pftl.2Z iQ. et 19Z 8.
*et 25Z18.19. Eccl. 7Z12. et 9Zi3-14. Jer. 8Z
9. Sap. 6/13.16. «B.* «9.* et IQ."
Syr. 3/1.31. et 4/12. «19/19.* «21Z12.
iz. «t 24Z * luc. 2iZ 15.Rom. »Z33. 1. Cor. iZ 17.
3Q. Tt 2Z 6. IQ. et3Z19. Col. 2Z 3. Jacob. 1/5. et
zzi;.

Ihmisen WijftudestZ Exod. IZIQ. Prov. 14Z8.12.
Eccl. iZ 13.17-Eft. 5Z 21. ler. 51Z18. Matth. 11/
25.Rom. 1/14.21.et 12/16. 1. Cor. 1/2Q. et H/
io. lac. 3/12.

Wilutaudilla rangaist Jumala nytä jotcahänen
ftnallens cowacorwaiset owat/ Deut.2BZ 2,.

Petarin anoppi parane wilutaudistzMatch. 8/
15. Nyn myös / Cuningan miehentytärZ loh.

Wlrca lepytys wirca on saarnata Eyangeliumit/
2. Cor. 5/18.19.

Sanan Wirmz Att.2QZ24.
Nimt Jumalan seuracunnas owat moninaiset/

Eph. 4/7. IL
Hengen Wirca/1. Cor. 12/ 5.Christittyinwirm jacutzumus/ Rom. 8/ 29. i.

Cor. 1/5.7.8.10.3Q. 31. Eph. 4/1.2.3. Col. 3/
12.1.Thes 2/13.14. «t 4/L 2.3.4.5. 2. Thes iZ j.
4.5. N. Tt 2Z 13.14. i;. 1.T1M.6Zi1.!2.14. 1.
Pet, 1/13.14.1;. 16, et 2/ 11.13. et 3/1,2.4.5.6.

~ Pet.
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».Pet.,/5.6.7. Hebr.z/r.7.8.tt. S- y/ 14.

locaiyen pitä Wirasans/a cutzumtsesans pyfy-
män/Syr.n/ i0.!0.!i. i,Cor.7/»o,»i,»». 1.
Thes.4/11. k.Pet.4/15.

Wot. Etzi/ Wee.
Woide. Pyhäst Wottest/ Exod.zo/z».* Cunim

gat woideldm/Saul. ».Sam. 10/1.David/16/
iz. Cuolluitten ruumit tvoideldm/Gen. 50/».

»6.
Woitto ja Triumphi. Caicki Woitto tule aino,

alda lumalalda Z Gen. 14Z14.20. Exod. 17/9.
10.11.Deut. 2/30.33. sc7/i8.19. losu.iiZ 6.
8. lud.7/7. I. Sam. 14/6. öc 17/45.46. 47. 2.

Par. 14/11. sc 16Z 8. sc 24Z24. sc 25/8. Pftl. 118/
10.11.Prov. 21/31.ludith9/15.

Woiton ftawat toisinansharwatmonda wastan/
Gen. 14/14.* lud. 7/ l. 7. losu.11/1.7. l.Sam.
14/6. 14. 2.Par. 13/ 14.* 6c i4/ii.l2. öc24/
24.LMacc.3Z16.22.23.

Woiton peräst on usein ilo ja Triumphi seuran-
nutZ Exod. 15Z21. lud. n/33.». Sam. 13/6.

Wuortt owat lumalalda corotetutZPftl. IQ4Z
8. Ne suitzewat/ costa Jumalaheitä lycutta/
104/32.

Wälttö ruom ja hedelmitä/ Gen. 2/ 17.8:3/11.sc 9/ 4. Exod. 12Z 9." sc 13Z6. s: 22Z31. öc 29Z
54. lev. 6Z 23. 6c7Z iB. * sc liZ4.* sc 17Z
l2.sc 19Z7. sc 22Z8. NUM.6Z4. Deut.i2Zi6.
«l 14/ 3. *Dan. 1/ 8. Tob. 1/!2.ludith. 12/2. 2.
Macc.7.* Mat. 12/4. Marc. 2/23.* luc. 6/1.
Act. 15/29. .

Wälttä wynaZlev.iQZ9. Num. 6Z3. Ind.i3Z4.
14. Jer. 35Z 6. Ezech. 44/ 21. luc. 1/15.

Välttäminen on sitäruom jajuoma / jostamei-
dänheicko weljem taim paheta /waicka muutoin
olis sitä ruom luwallinen syödä/2. Macc, 6/ 24.
Rom. 14/ 20.21.2. Cor. 8/13. Etzi/ Paasto.Mn
myös/Ruom.

Ylistys/ joca ihmisildä tapahtu/ei ole suurexi luet-
mpa. EtziZ cunnia.

Ylistä HCRraZ hänen hywäin tecoinsedestz ei
Miia täydellisesi Z Pftl. 96Z 3.4. sc io6Z 2.sc IBZ
16.0c14.5Z3. 5yr.43Z32. -

'

Yltä. Chrisius on hänen Seuracundans HWelli-
«enYlkäZEft.s4Zs.sc62Z4. 1er.31Z21.22. E,

zech. i6ZB. yZ 15. sc 25Zi.Man. 2Z19. luc.
5/34. loh. 3Z29. 2. Cor. 11Z 2. Eph. ;Z34. Apoc.
19/7.6:21/2.

Ylpeys jacoreus. Ylpeyden syndiZ rangaisiuszj<t
cuwazGen. 3Z17.6c liZ3.4.7. Epod. 5Z 2. l4/
23.26.Num. 12/1.9. se 16/2.zi. 32. i. Sam. 17/
4 49.5Q.2. Sam. 24/1.2.15.2,Reg. 18/18."°c>c
19.28.35.2.Par. 26/16. 19.Prov. 6/17. sc 1,/2.
öc >3/io. sc 16/ 5.18. sc 18/12.sc 25/ 6. sc 29/ 23.
Eft. 2/11. sc3/15.17. sc 9ZB. 9. IQ. s:IQZB. sc 14/
9.10. sc 36.* Jer.48/29. öc49/16. Ezech. 16/49.
öc 28/2. öc 31Z10.DNN. 4Zic). 27- sc 5Z22. Tob.4/
14. ludith.9Z15. sc Ij.* 2. Macc. 9Z4.6. luc. 1/
51. sc 10/15, H 14/7. 11. sc 16/19.8118/ 11. si
22/24.Act. 12/21. Rom, 1/ 30. öc 11/20. 2. Tim.
3/2.4.1. Pet. 5/5.2. Pet. 2/18. lud. Epist. 16.
Apoc. 18/7.8.

Ylönauda caicki Christuxen tähden/ja saada sata-
kertaisesi jällenszMat. i9Z29.Man.iQZ29. ,0.

luc. 18/ 29.
Ylönanda caicki ja seurata HERran cuyumusi.

Etzi/Jättämänpitä caicki.
Ylönpaldisusruas ja juomas/Eft.5/i2.Ezech.i6/

49. luc. 16/19.sc 21/34. Rom.iz/13. Gal.IZ 21.
1.Pet. 4/ 3.2.Pet. 2/13. Etzi/ Juopumus.

Plösnoustmus. CaickeinYlösnousemisesi/ cuollu--
Eftruumin tirmstamistst / Exod. 3/6. 2. Sam.
12/ 23.Hiob. 14/13.14. sc 19Z25. 26. sc 2iZjy. E«
ft. 25Z 19. s: i4.Ejech. 37ZL9. Dan. 12Z 2..10N.
2Z li. Zeph.3Z 8. Gap. 2Z 22. »3. 2. Macc. 7/ y.
Mat. 22/31.32. luc. 20/ 35. Joh.5/ 21.28. sc s/
39. 5 c ii/ 24. Act. 24 /1;. I. Coy 15.* 2.EI»r.H/
14. sc 5. * Phil. 3/21. sc 4/ 3. Col. 3/4' -i.Thef 4/
13.16.2. Tim. 2Z II.Apoc. 20/ 12.

Synnis cuolluittenYlösnousemisesi Z loh. 5Z25.
Rom. 6/4.11. sc 8/10.11. sc 14Z 8.9.Eph. 2/5.6.
Phil. 3/20.Col. 2/i2.Apoc.7Zio.ii. *

lotca cuolleist Ylösnosnet owat. Etzi/ cuollet/
jotmherätetyt owat.

Ymbärinsleickaus lihas / tästetän/pidetän jari->
comn/Geu. 17/10.* sc 21Z4. sc34Z24. Exod. 4/
25.«ci2/44. lev. 12/3. losu. 5/2. 7. ludith 14/
6. 1.Macc. IZI6. ;i. 63. 2. Macc. 6Z IO. luc. iZS9»
öc 2Z21.10H.7Z22. Att. 7/8, sc i5/i.24. sc it)/
3. Rom,/25. i.Cor. 7/19. Gal. 2/3. s: 5/2.
Eph. 2/11.

Sydämen sisällisest YmbärinsleickauxesiZ ja»«n»
bärinsleickamattomist sydämist / lev. 25/ 41.
Deut. iQ/ 16. s:3QZ 6.ler, 4/4- sc 6 Z iQ. sc 9/
25. Act. 7Z 51. Rom. 2Z29.P hil. 3/3.Col. 2Z II.

Pmbännsleickamattomat pacanatZExod. 12Z48.
1ud.14Z3-i.Sam. 4Z6.sci7/36.

YstmvyS
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Vtzi/Räckans.

Vstäwät. Vstolltsist janscömatts«nist Ystawist/
. Deut. ,3/6. sc;3/ 9.2. Sam. 3Z 27.8: 13Z14.5e

,5Zi9. sc 20/ B.*pftl. 41Z10. 11. sc 55Zi4.ProV.
I4Z2Q. sc 18Z24. sc 27/10.19. Jer.9/4. öc 12/ 6.
K4l/1.5 Ban.ilZ26. Obad.i.* Mich.7Zs.
Syr. 6Z7. sc 7Z2Q. sc9Z14. sc 12 Zl4. sc 22/25. *
«c Z7Z 1. 10. Mat. 10Z35.36. luc, I2Z 53. loh. 13/
18. I. Thes. 2/14.

yxtmtcttsyS «veljesten wälillä/ylistetän/Pftl. 133/
Gyr.2s/l.

Vximillisest tästetän olla toinen toisen mntza/
Rom. 12/16.sc 15/;. 1. Cor. 1/10.Eph. 4Z3. Phil.2Z2.5c3/'^.sc4/2.1.Pet.3/8-

«yöon luotn luinalanSanalla/ Gen. 1/;.Pftl.
104/20.

Zacharias/ JohannesCastajan Ift/luc. 1/5. Tu-
le tleletlömäx, / Ibid. 20. Saa puhens
Mens. Ibid.64. Ennustaja wtiftmuninKy<
t«swirrenZlbio.7B.*HacheusZ olla Christuxen huoneftns wieraxi/luc.

19Z6.
ZadotZ Ablatharinpoim/ ylimmäinen Pappi/

woitele Salomon Cuningaxi/i.Reg. 1/39. Tu-
le Hsäus siaan/i. Reg.»/3;. sc

„

Zal!ylU>a.Etzi/Sebah.
Zebedeus / Jacobuxenft lohannexen Isä / Mat.

4/ 2i. Hänen emändäns Salome/ rucoile Chri-
Kusta pottftins edest/ 20/ 20.

Zebulon el»Sabulonzlacoblnpoica/ jonga l««
hänelle synnytttZGen-30Z2Q. Siunam«Z49Z 13.De»t>33Z iB. Tete jäänet Cananerit werollistxi/
lud. 1/30. Hänen lapsistans Z Gen. 46Z14. Hä-nen perinnöstänsZlosu. 19Z iQ.

ZedechiaZ Cnaenan poica Z wäärä Propheta Cu-
ningasAhabinaican/ i.Rcg.2lZii. 2. Par. 18/
10. lyo Mlchatpostelle/1.Reg. 2 2Z24. Hänpol->
d«mnzler.29Z22.

Zelaphehadin tyttäret Z anowat pettndötä heidä»
JsänsweljeinftmanZ Num. 27Z sc z6Z 2.
losu.i7Z3-

Zerula Iftin tytär Z Davidin Sisar/synnytti
loabinZ Abiftin jaAfthelin/ 2.Sam. 2/18. l.
Par. 2Z16.

ZibaZSaulin palwelia Z pannan Mephibostthille
toimlttajaxi Z 2.Sam.9Z 9. Valehtele Isä»u
däns päälleZ jafta caitenhänen tawaransZi6/
1.2.3.

Zedetlc,/ Cuningas lojakiminSetä Ztuli ludan
CuningaxiZ 2.31eg. 24/18. 2. Par. 36Z11. ler.
37Z1. iuopu Babylonia»Cuningast Zja wiedä»

fangixiBabelijnZ 2. Reg. 25Z1.6.7. Jer.39Z 4.7.
öc 52Z3. Hanen siimäns puhgaistanZ Jer. 39/ 7.Nyncuinennustettu 011/ Jer. 27/12. sc 37/16.17.Ezech. 12/3.4. sc 1? /16. sc 21. *

ZiklaglnCaupungi/ annettinDavidille/ 1. Sam,
27Z 6.Poioettln AmalechiiereildäZ 30/1.

ZiporaZ Mosexen emändä/Exod. 2/21.YmbäriNlzl.
leickapoicans/Exod.4/25.

Zorobabel. EtzlZ Serubabel. .
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Pyhän Ramatun Kirjat.
Custa Bladist cukin Kirja alca/ ja cuinga

monda lucua cusakin on.

Wanhan TestamendinKirjat XXIV.
Alca lne.

». Mosexen i. Kirja. eenel-z. i. 50,
!. Moskxmii.Klrja. 6l. 40.
z Mostfen 111.Kirja. I.eviricus. HO. 17,

Enflmälncu
t)s»

4. Mosexen iv. Klrja. ,46. ,6.
5. Mosexen V.Kirja.' Ocuteronomion,' lj>H z4>'
6. yosua. 229. 24^
7. Duomarein Kirja. 268. u.
8-AUthm Kirja. >97. 4.
p. Ensimckmen Sam. Kirja. )01. zl.Toinen SamuelinKiria. n.KeZum. zzy. 24.
io.l. Cuningasten Kirja. z7i.

11. CuningastenKirja. iv.KeZum. 40;». 25.
li. I. Aica Kirja. I. P3l2iipc»menon. 44f. ;a.

li. A«ca Klrjss. 11. paralipomenoii. 47P. zs.
11. Esra. I. Lii-X. sip. i!O.
';. Ncdemia. N. i-5rX. 521. iz.
»4. Esther. 548. io.

Toinenosa.

i/. Hiobin Kirja. 42.
!<;. Psilltarl. ,10.

17. Salom. Sananlascut. 665.
18. S"lom-Saarnaza. rcclcllittez. 690. ,!«.

V'Salom. Cortla Wklsu. (22nric, c»Qticvrum. l)H><3, H.

lolmas
blä.

Prophetat.
21. Jeremia. ' 7cii. 11.

Jeremian Meni, /.
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Aica. k«k«Heseklel. Bzi. 48.
2Z'D6Nitl.

. . 890. !!.
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Ensimäinen osa Wanhast Testamendist/
Mosexen Kirjat.
GENESIS,
Ensimäinen Mosexen Kirja/

losa nämät cappalet owat:
z Uinga mailma on luot»/ihminen Jumalan cuwaxi tehty/ horjahta-

"Ut/ lupauxeUa/ wa-mon siemenesi lännen pään ricki musertamasi/
lohdutettu/ cap. i. 2.

. li. Esiwanhemmitten lapsist Noahn asti/ cap. 4.5.
lir. Wedenpaisumifesijasen syist: cuingaNoahn lasten/ joccarakensit Ba-

jbclin tornia/k,cli on jccoitettu/ jahe coco mailmaanhajotetut /c. 6. 7.8. ?. io. n.
iv. Abrahamin cutzumiscst Caldean Vrrisi/ja coco hänen clämästäns ja

cuolenrastans/' cap. asti.
V. Isaachin elämäsi/ 11. v. cap. c.asti/ cuolemast ja hautamisest/ c.zs.
VI. Jacobin/hänen weljensjapoic<..ns elämäst jawaellurest/28. c. M. asti.
Vii. Josephisi/ z?> cap. kirjan loppuun/ nijnmyös Jacobin Paeriarchan wij-

»neisesi cnnusiuxesi lastens edes/ mitä heille ja heidän 4apsillens ajan cululla ta-
pahtuma oli - ja hänen cuolemasians ja hautamiscstans.
«?!"
«en
Chri-
«uren
lundy,
«iät

lo» lu.
mala
loiwan
jamaä
Pftl.
33-6.
loh.i;

1.
Col. 1;

16.
Heb.
,1:5

c /'
. c> <luft loi Jumala Taiwan

.SWUN '' 2" Maa oli auna
'»h'"/'" pimeys oli sy-

wydcn paalia/ ,a luma»
lan Heugl lickul «vetten paalla.

?kA Jumala sanoi; lulcon wal>
,a walteus tul,.

4' Ia Jumala nsti walteuden hy-
""xi. Nun Jumala eroittl walteuden
pimeydestä:

5. Ia Jumala cutzu» walteuden «M-
-waxi/ )a pimeyden cutzui han yöxt. Ia
tuli Ehcosta ja Amusta eustmalne»
pauva.

6> Jumala ftnoi : tulcon wah°
<>wus »vetten »vqihelie/ eroitia-

maH «vesiä »vesistä.

7' I" I«m"!a tett wahwuden/ia eroit.
ti «vedet cuin owat wahwuden alia/ ny.
siä mesistä cuin owat wahwude», päällä/
ft tapahtui nijn.

z. Ia Jumala cutzul wahwnden
Taiwaxi. latuli «htostaia amusta «o»-
nen päiwä.

Jumala ftnoi: coconducon
talivan alla erinomaisten

paickaan/nyn että cunvanäty. lata-
pahtui »chn.

10. Ia Jumalacutzni cuiwan Maari/
j<, wetcen cocouxec hin cutzui Nerexi.
Ia Jumalanäti sta hywäri. ,

». Ia Jumala ftno,-. wihottacon
maa/ ja cnswacon ruohon joft jlemec,
on/ ja hedelmaclstc puut/ jotca hcdll<män canoawat lainsKllen/ ,oft sen sie»

lalstpahiui utzn.N «.Ia

Adam

Soeh>
zc.

Noah.
Abca>
ham.

Isaac.
Jacob
;s-?h

PSt.
wänä/
walk«,
udcn.
! Tai-
wan.

Z.
Mcrc»
jaMaä'



it.Ja maa vihoitti jaeasmoi ruohon/
josasiemen oli latns jätten/ ja hedelmä-
ltstt puut/joiden siemen oli ttze hetsäns
laina jälken. I» Jumala näki sen hy-
«växt.
iz. Ja tuli ehtosta ja amusta colmas

päiwä.
14.KA Jumala sanoi: tulcon wal-

' Hkeudet taiwan wahwuteen/eroit-
taman päiwä jayötä/ja »lco» merkeixi/
ja ajotxi/ja päiwtri ja wuosixi-

-15. Ja olconwalkeudext taiwan wah-
wudes / paistaman maan päälle. Ja
tapahtui nljn.

16. JaJuinala teki caxi suurtawal-seutka? suuremman watteuden päiwä
hallitzeman/ ja wähemmän walkeuden
yötä hallitzeman/ ja tähdet.

17. Ja Jumala pant ne taiwan wah-
tvuteeo/ paistaman maan päälle/

18. Ja hallitzeman päiwä jayötä/ja
eroittaman walkeutta ja pimeyttä. Ja
Jumala näki sen hywäxi.

i9> Ja tuli ehtosta ja amusta neljäs
päiwä.

> 20.KA Jumala sanoi: cuohuttaoo»
wedet yldäkyllä lyckuwaista «-

läimitä/ ja linnut lendäkän maan pääl-
lä taiwan wahwuden alla.

21.Ja Jumala loi fuuret walascalat/sa caickinaiset lhckuwaifet eläimet/jotta
»vedet caohutit yldäkyllä cungin latns
jälken/ ja caickinaiset stjwilltset linnut/'
latns jälken. Ja Jumala näki sen hy»
«växt.

22. Ja Jumala stunats Heitä/ ja sa-
noi: casivacat ja ltsändykät/ ja täyttä-
pät meren medet/ ja linnut ltfändykö»
Maan päällä. . '

az. Ja mli ehtosta ja amusta wydes
päiwa.

- 24. Ja Jumala sanot: tuoco» maa
> eläimet latns jälken/ carjan/ madot ja
> pedot maalle lains jälken/ ja tapahtui

ny».
»5. Ja Jumala teki pedot maalle

äatns jälken/ja carjan latns jälken/ ja
«atckmaiftr matelevaiset maalle latns
lälttn. Ja Jumalaväkt.stn hywäxi.

26.KA Jumalasanot : kehkäm Jh-
meidän cmvaxem/ mei-

dän muotom jälken: ja he wallitcan ca-
lat meres/ ja taiwan linnut/ ja car-
jan/ ja coco maan/ ja caicki jotca
maalla matelemat.

2?. Ja Jumala loi Ihmisen omaxi
cuwaxens/ Jumalan cuwaxt hän senloi/ miehext jä waimojtt loi hän heitä.

Ä. Ja Jumala siunatsheitä/ ja sa-
not heille: Castvaeat ja lisiindykät ja
täyttäkät maata/ ja tehkat se teille» a-
lemmaisexi/ ja wallitcat calat meres/
ja catwan linnut/ ja caicki eläimet jot-
ca maalla ltjckuipat.

29. Ja Jumala sanot: cktzo/ minä
annoin teille caickinaiset ruohot/ joisa
siemen on coco maan päällä/ ja caicki-
naiset hedelmäliset puut/ ja puut joisa
siemen on / teille ruaxi.

zö.Ja räikille eläimille maan päällä/
jaräikille taiwan linnuille/ jaräikil-
le jotca matelewat maan päällä/ joisa
elämä hengi on/ caickinaiset wiherjäifek

syötäwäxi. Ja tapahtui ny».
zi. Ja Jumala catzoi caickia cuin

hän tehnyt oli/ ja catzo/ ne olit san-
gen hywät. Ja tuli ehtosia ja amusta
cuudes pätwä.

11. iucu.
nyn taiwas ja maa päatettin/ !

jacatcki heidän jouckons.
2- Ia Jumala päätti seidze-

paiwanä työns cuin
han tehnyt oli / ja lepäis seitzemendenä
pätwänä raitista teotstans/ cuin hän
tehnyt »li.

z. Ja Jumala fiunaie seitzemennen
paiwan ja pyhitti sen / että hän lepais
hänes catkista teoistans/ jotca Jumala
loi ja teki.

4. Ja uäin on taiwas ja maa tullut
cosca he luotin/ stllä ajalla jolla HERra
Jumalateki maan ja taiwan.

5. Ja caicktnaiset puut kedolla / jotca
ti ennen ollet maanpäällä / jacairkinai-
set ruohot kedolla / jotcaet ennen caswa-
netoSet. Silla et HERra Jumala an-

»an»»

1 t. suc.6LNU3!'3.



l. Mos. Kirja. ;.iuc. z
danut wielä sata maan päälle/ «ikä 01.
lnt ihmisia jocamaata milielt/

6. Maan sumu nousi maasta / ja casii
yaiken maan. !
7.KA HERra Jumalateki ihmisen

tomusta/ja puhalsi hänen
sieramyns elämän hengen/ja tuli ihmi- >
nen nyn elämäsi sieluxi.

8. KA HERra Jumala istutti Pa-Hradisin Edenis itän päin/japa
nl sijhen ihmlscn/ jongahänreki.

y. JaHERra Jumala casmatti maa-
sta caickinaisctpuut thanalset nähdä ja
hylvät syödä/ ja elämän puun keskelle
Paradisi/ nyn myös hymän japahan
tiedonpuun.

ro. Ja Edenist kämi mirta castaman
Paradisi/ ja jacoi itzens neljäsi päa-
wknaxi. /

ii. Ensimäinen cutzutan Pison/ se juo-
xe coco Hemilän maan ymbärins / ja
siellä (on) culda. I
ii. Ja sen maan culda on callts / ja

siellä myös löytän Bedeöion/ ja eallis
kiwi Onix.

iz. Toinen mirta cutzutan Gihon/ se !
juoxe coco Eltopian ymbärins. '

14. Colmas mirta cutzutan Hidekel/ ja
juvrcAssyrian editzen. Ja neljäs mir- !
tqonPhrac.
ts> KA HERra Jumala otti ihmi- j

ia pani Edenis Paradisijn/ !
wiljelemän >a marjeleman sitä.

16. Ja HERra Jumalakäski ihmisiä/
jasanoi: syö caick.maisista pmsia Para-
disis/

17. Mutta hymän japahan tiedon puu-
sta älä syö: sillä jona pälwänä sinä sijtä
syöt/ ptta sinun cuolemalla cuoleman.

18.KA HERra Jumala sanot; ei
ole hymä ihmisen yrtnäns olla/

minä teen hänelle amu»/ joca hänen ty-
könäns oleman pitä,

iy. Losca HERra Jumala oli tehnyt
maasta caickinaiset eläimet kedolle/ ja
laickinaiset tatwan linnut/ toi hän ne j
Adamin eteen/ että hän näkis euinga
hän ne nimitäis: sillä nyncnin Adam
caicktnaiset eläimet nimitti/ nyn «e en-
tzulan.

I» Ja Adam andoi tullakin karjalle/
ja laiman linnuille / ja eläimille maan
päällä heidän nimcns. Mutta Adamit-
ie ei löyttyapua/ joca hänen lvkönäns
olis.
». Ja HERra Jumala pani rascan

unenAoamyn/ja cuin hä» nuckui/ otti
hän yhden hänenkylkiluisians/ ja täyttisen patcan lihalla.

11. Ja HERra Jumala rakensi mai-
mon sijtä kylkiluusta/ jonga hän Ada-
misi otti/ ja toi sen hänen eteens.

lz.Nyn sanoiAdam: tämä on nyt luu
minun luisiani/ ja liha minun lihasiani/se pita cutzuttaman miehisesi / sillä hän
on otettu miehestä.Sentähden pitämiehen luopuman
JsäsiänS jaÄitistcinö/ ja waimoons si.
dotlu oleman / ia he tulemat yhdexi li.
haxi.

25. Ja heolitmolemmatalasti/ Adam
ja hänen emändäns/ ja et hämennet.

11l iucu.
kärme oli cawalin caickia e-

läimitä maan päällä/ jotta
HERra Jumala tehnyt oli/se sanoi «aimolle t sanoicv

Jumala/ alkät syökö catckmaisista pui-
sia ParadifiSj

i. Nu» waimo fanol käcmell»; M
syömme nyden puiden hedelmist/jotta 0.

watParadisiö/
z. Mutta sen puun hedelmäsi / joca on

keskellä Paradisi/on Jumala sanonut:
älkät syökö sijtä/ jaälkätruwetco sijhen/
etette cuolis.

4. Nijn kärme sanoi«aimolle: el sinn-
gan pidä teidän cuolemalla cuoleman.
;. Maan Jitmalalietä/ että jona päi-

tväna te syötte sijtä/aukenemat teidän
silmän/ ja te tuletta nyncuin Jumala/
tietämän hyivän ja pahan.

6. Ja «aimo näki sijtä puusta oleman
hymän syödä/ja että ftoli ihana nähdä
ja suloinen puu andaman ymmäcrysen:
ja otti sen hedelmäsi ja söi/ ja andoi
myös miehellenö sijtä/ ja hän söi:

7. Silloin aukenit mo.embain heidän
filmäns/ ja ästäisit että he olit alasi»/

A» ja sidoit



ja sidoityhtten Fkutta lehtiä/ ja teit
hetllens peitteitä.

8. KA he cuulit HERran Juma-
änen joca käystendeli Pa-

radtsis cuin päiwä wilcxi tuli: Ia A-
dam lymyi emändinens HERran Ju-
malan cafwon «dest puiden secan Para-
dists.

y. Ia HERra Jumala cutzui Ada-
damtn/ja sanoi hauelle: Cusas olet?

iv. Ia hän sanoi: minä cuulin si-
nun änes Paradisis/ ja pettäisin: sil-
lä minä olen alasti/ jk sentähden minä
lymyin.

11. Ja hän sanoi: cuca sinulle ilmoit-
ti/ettäs alasti olet? etkös syönyt sijtä
puusta/ josta minä sinua hastoin syö-
mäsi?

12. Nijn sanoi Adam: waimo jon-,
gas annoit minulle/ andoi linnulle sijtä
puusta/ ja minä söin.

ig. Silloin sanot HErra Jumala Vai-
molle : mixis sen teit? Ia waimo sa-
noi: kärme petti minun/ja minä söin.

14. KA HERra Jumala sanot kär'
Hmelle: ettäs tämänreit/ kirot-

tu ole sinä caikest carjast/ ja caikist elät-
mist maalla/ sinun pita käymän watzal-
las/ja syömän maata caiken eliuatcas.

iz> 2»-. panen wainon sinun ja
Vaimon wältlle/ja sinun fiemcnosja hä-
nen siemenenS Välille/sen pitä ricki pol-
kema» sinun pääs / ja sinä olet pistämä
hända candapaähän.

i6> Ka Vaimolle sanoi hämMtnä saa-stan sinulle paljon tusca csscasrascaxr tulet: sinun Mä synnyttämän
sinun lapses kiwulla/ ja sinun tahtos pi-
tä miehes ala annettu olema»/ ja hä-
nen vita wallitzeman sinua.

17.K A Adamille sanoi hän? ettäs
Hcuultt emändäs ändä/ ja söit

puusta josta minäkielsin siu-ia/janoöen:
ei sinun pidä siftä syömän : kirottu olco»
maa sinun tähtes/ surulla pitä sinun
elättämän itzcs hänestä caiken elinatcas. 1

18. Orjantappuroita ja ohdacketta pt- >
ta hänen casivaman/ja silliisi pila mälli? !
ruohoja shöina»?- !

ly. Sinun vtzashie» pktä sinun syö-
män leipäs/ sijhen asti cuins maaxi
Mens tulet/ Mas ocettu olet: sillä
sinä olet maa/ ja maaxi Mä sinun
jällens tuleman.

' Adam cutzui emändäns nimen
I>Hewa/ että hän on catckein eiä-

VittenÄit».
-i. Ia HERra Jumala teki Adamills

ja hänen emannällenö nahoista hamet/
l ja puetti heidänylöns.

Ia HERra Jumala sanoi: catzo/Adam on ollut nyncuin yxt meistä tie-
ten hywan ia pahan/ mutta nyt ettei

- hän ojennats kattans / ja ottais myös
l elämän puusta/sois jgelaisyancaickisest.

2Z. KA HERra Jumalaulosjohdat-
hänen Edenin Paradisistä

. maata Viljelemä»/ josta hän otettu oli,
24. Ia ajoi Adamin ulos / ja pani i-

dän puolla Edenin Paradtsiä Cherubi-
> min patjalla lyöwäisellä miecalla/ elä»

man puun tietä wartioitzema».
IV.ÄM.

' Adam tunsi emändäns He-
wan/ ja hän tuli rascaxi/ ja

l synnytti Cainin/ jasanoi: mi-
nulla on mies HERra.

2. Ia taas hän synnytti hänen wel-
jens Habelin. Ia Habel tuli lamburi-
xi/ multa Cain peldomieheri.
Z. KA tapahtui muutamain paitvai»

että Cain uhrais HER-
ralle lahjan maan hcdelmist. l

4. Ia Habel myö- uhrais lanmans '
esicoisist/ja heidän »chawudestans. Ja -
HERra catzoi (lepyiscst) Habelin ja
hänen uhrtns puoleen.

5. Multa Caininja hänen uhrins puo-
leen ei hän (lepyiseft) catzonnt: silloin
Cain »ihastui fangen c«wm / ja hänen
hahmous muuttui.

6. Nijn sanoiHERra Cainille: mlxis
olet Vihainen? jamiri hahmog munttu?

7. Eikö se nijn ole? jos hywin teet/
nijn syndis andexi annetan/ ja jolles hy-
win tee/ nijn ftndi lepä owen edes / mut-
ta älä salli hänelle häuen tahtvns/ waan
hstllitze sillä hända.

».Ia
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8. Ia Cain puhui kveh-ms Habclm
cansia. Ja tapahtui heidän kedolla ol-
lesanS/ «ttäCain carcais wel>ens Ha-
belin päälle/ ja tappoi hänen.

y. Nijn HERra sanoi Cainille: cusa
on Habcj sinun weljes ? hän wastais ;

en ininä tiedä/ oiengominä weljeni «var-
tta? >

lO. Ia hän sanoi: mitäs tehnyt olet?
. weljes weren ani huuta minun tygöni
maasta.

11. Ia nyt kirottu ole sinä maan pääl-
lä/ joca awais suuns ottaman weljes
lverta sinun kädesias.
ir Coscas maata wiljelet/ ntzn ei pi-

dä sen tästedes sinullewäkens andaman/
eulkian ja pakenewaise» pitä sinun ole-
man maanpäällä.
ij. JaLain sanoi HERralle: minun

pahatecon on suurembi/ cuin että se an-
netaisin ändexi. .

14. Catzos/ stnä ajat minun pois tä-
«äpän maalda/ ja minun pitä sinuncasivos edestä lymymän/ ja tulen cul-
»iaxi ja pakenewaisexi maan päällä.
Janijn minunkäy/ cucaikänäns minun

Cal»
lapset,

löytä st tappa Minun.
15. Mntta HERra ftnoi hänelle:

Sentähden cuca itänäns Cainin tappa/
st pitä stctzemen tertaisest costettaina».
Ia HERra pani merkin Cainy!,/ ettei
kengän händä tappais/joca häne löytäis.

16. Ia nijn Cain läxi HLRran ca-
swon edest/ ja asui Nodin maalla/ iiän
päin Edenist.

17. KA Cain tunsi emändäns/ joca
Ftuli rastaxi/ ja ftnnylti Hauo-

chiu. Ia hän rakensi Caupungin/ jon-
ga hän cutzui poicans nimellä Hanoch.

18. Multa Hanoch Mi Iradin. I-
rad sijtti Mah'.!)ae!in. Mahujael sijtti
Methuftelin.Mechuftel siitti lamechin.

19. Mutta iamech otti caxi emendä/
toisen nimi oli Ada/ ja toistn nimi Zilla.

20. Ia Ada synnytti labalin/ joca
oli nyden isä jolca majols asui»/ ja car-
jacasivatit.
2i.la häne weljens nimi oli lubal/jo-

sta candeleittenja huiluinsoittajat culit.
«.Zilla myös synnytti Tubalcainin/

joca oli kaitawa taickinaisis waffi ja
rauca tSis/ ja Tubalcainin sisar oli
Naema.

25. Ia Lamech sanoi emänillens / A-
dalle ja Zillalie: te Lamechin emännät/
cuulcat minun andöni/ ja waari otka-
cat sijtä cuin mrnä sanon: minä ole»
miehentappanut minulleni haawaxi/ja
nuorucaisen minulleni sinimarjaxi.

24. Caincostetanseitzemen kertaisest/
mutta Lamech seitzemenja seitzemcnkym»
menen kertaisest.

25' Adam taas tunsi emändäns/
hän synnytti pojan/ ja cutzui.hänen nimcns Seth/ sanoden: Juma-la on minulle toisen siemenen andanutHaKelinedcst/ jongaCain tappoi.

26. Ia Seth myös stjtti pojan jq cu-
tzui hänen Enos. Silloin ruwettin saar-naman HERran Nimesi.

v. 6ucu.
Ämä on Ihmisen sucutttnnanxI kirja/ sijhen aican cosca luma-

koi Ihmisen/ ja teki hänenmuotoifexi.
2> Miehext ja waimoxi loi hän heidän/ja siunais heitä/ ja cutzui heidän ni-mens ihminen/ stnä päiwänä jona heluotin.

Adam oli sata ja cokmef»w-
pojan/ joca hänen cuwanscaltainek o-
li/ ja cutzui hänen nimens Seth /

4.Ja eli fijtte cahdexansata ajasiaica/
ja sijrti poikia ja lstyäritä.

5. Ia csco hänen ikäus eli yhdexän-
saca ja colmekymendä ajastaica/ja cuoli.
6. oli sata ja whst ajasiaica

Enorm.
7. Ia cli fijtK cahdcxansata ja seitze-

men ajasiaica / ja sijtti Poikia ja Tyt-
tar;ta.

8. Ia coco hänen ikäns oli yhdexan
sata ja caxitoistakymmendä ajastaica/ja
cuoli.
9'ANos oli yhdexänkymmsndä aja-

wanha/ ja sijtti Kenanin.
!v, Ia el» sijtkc eahdexansata ja whsi-

A z tvrstakym-

t<'MöpKlrl> Mc.



<3rNLSI3. 6. lue.6
tsistakymmendä ajastaica/ ja stjtti poikia
ja tyttärrlä.
ii. Ia coco hänen ikäns oli yhdexä»--

sata ia wyst ajastaica/ ja cuoli.
Maya oli seitzemcnkymcndä aja-
iaieei <>staica wanha/ ja sijtti Maha-

x/ lalelin.
iz. Ja eli fijtte cahdexansata ja neljä-

kymmenda ajastaica/ ja sijtti poikia ja
tyttäritä.

14. Ia coco hänen ikäns oli yhbexan-
sata ja kymmenen ajastaica/ ja cuoli.

oli wyfiseijjemettä-
ajastaica wanha/

' ja sijtti laredin.46». 16. Ia eli sitte cahdtpansata ja cel-
mekymmendä ajastaica/ ja sijtti poikia
ja tyttäritä.

17. Ia coco hänen ikäns oli cahdexan-
saca/ yhdexänkymmendä ja wysi ajastai-
ca/ ja cuoli.

Henvch oli sata ja caxisetzemettä-
syndy/ ajastaica wanha/ ja

lvl. sijtti Henechtn.
611. 19. Ia eli sijtte cahdexanftta ajastat»

ca/ft sijtti potkia ft tyttäritä.
20. Ia coco hänen iläns oli yhbexän.

sata ja caxistitzemettätymmendä ajastai-
ca/ ja cuoli.

Methu 21. oli wysistitzemettälym.

/i. lvi. 22. Ia sijttecnin hän oli Mtthuft-
«lB7. lahn sijltänyt/ pysyi hän jnmalists e-
He» lämäs colmeftta ajastaica/ ja sijtti
«och o- poikia j« tyttäritä.
leton 23.1 a cocohänen itäns 01l colomeftta«lläwäl wljsistitzemettätymlnendä ajastaica.
dä tai. 24. Ia hän eli jumalistst/ ja ei ole
»aste» löytty/ sillä Jumala otti hänen pois.
heb.m 25. 01l fttaja seitzemen.

5. ajastat»
Syr. cg wanha/ ja sijtti lamechin.
44: 'o. 26. Ia eli sijtte stitzemenftta ja caxi.lamcch yhdeieltätymmendä ajastaica/ ja silttiiyndy / poikia ja tyttäritä.

27. Ia coco hänen iköns oli yhoexän-
!»l. sota ja yhdexä»stitz»«ettstymmen»z «-

,74. jast«ica/jac«ol».

KA«kch sk siiia )a ttlAyZdexSka-
,

-»»kymmendä ajastaica wanha / ja
sijtti pojan. I

29. Ja ruynt hänen nimens Noah/
fanoden: tämä »n' lohduttama meitä
meidänwatwafamja tsisäm maan pääl-
lä/ jongaHTRrakironut on.

zo. Sytte eli hän »vhsisata yhdexän-
kymmendä ja wW ajastaica/ja sijtti
poikia ja tyttärilä.

Zi. Ja coco hänen ikäns oli seitzemen-
sata ja ftitzemencahdexattakymmendä a-
jastaica/ja cuolt.
j». ?s)Sah oli wijdensaban ajastajan

»wanha/ ja sijtti Semin/ Ha-
minja Japhettn.

vr. sum.
tapahtui cosca ihmiset rupet-

AQi» sit lisändymän maan päällä/
ja stjlit tyttärilä.
Nijn Jumalan pojat näit ih-

misten tyttäret cauntxt / ja otit emän-
nlxens caitista cuin he walitzit.

3. Silloin ftnoi HERra: ei minun
hengen pidä rytelemän ihmistn cantza
yancaickisest/ sillä hän on liha/ minä
annan hänelle aica saata ja caxitymen»
dä ajastaica.

4. Syhen aican olit Sangarit maan
päällä: sillä sijttecutn Jumalan pojat
-"inisit ihmisten tytärten canlZa/ nyn
he sijtit heille (lapsia) ne olit tvaldiat/ne cunluiftt miehet mailmas.

5. VHUtta HERra näti Ihmisen
suurexi maan pääl-

lä/ ja calcki hänen sydamens aiwoitus
jaajatus oli ainoastanspaha joca aica.
«Ia HERra catui ihmisen tehnens

«aan päälle/ ja tuli murhellisexi sydä»
«esäns.

7. Ia HERra ftnoi : Minä tahdon
ihmisen/ jonga minä loin/ hnculla maan
pääldä/ hamast ihmisesi nyn carjan «.

sti/m«toin/ja taiwan linduinasti : sil»
lä minä cadun että minä nytä tehnyt ole.

8. Mutta Noah löysi armon HER»ran «4«s.
y. Tämä

Nsah
syndy /

ivzH/

la.
phet
syndij/

>

' i;;6.
Sem.
syNdy/

Kl.
> i;;?.
lhm-
isen pa«

' huus
- tule

suurexi
,«tz,

Gen.
l:".
Malih
n. 19.
luma.>a c«t»
ihmis»
luo»
n«ns.
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o» Noahn fucucunda:

hurstasj» vaca mies/
jaeli jumalisest ajallans.

io. Ia siM colme polca/ Semtn/
Hamtn jalaphetin.

n. Mutta maa »lt tnrmeldu luma»
lan caswonedes/ ja täynäns väkivalda.
ii.Silloincayatli Jumala maan pääl«

l«/ja catzo/ se oliturmeldu: sillä calcki
liha oli turmellut ttens maa» päällä.

»Z- Ja Jumala sanot Noahlle: cat.
km lihan loppu o» minun eteni tullut:
sillä maa on heistä täynäns väkivalda/
jacatzo/ minä hucutan heitä ynnä maan
cansia.

14 sinulles Arckt hongasta/ ja
sisälle olinsiat/ ja terva se

sisaldä ja ulco.
15. Jatee händä näin: Colmesata ky.

nZrätä pitä oleman Arkin pituuden/vy»
sikymmendä kynärätä hänen leveydens/
jacolmekymmendäkynärätä corteudens.

16.Arkin acknnim sinunpitä tekemän/
ja kynärällä päättämän sen ylhäldä:
Ja Arkin oven pitä sinun panemansen sivuun. Ja hänella pitä oleman
colme pohja/ yxt alinna/ toinen keskel-
lä ja colmas ylinnä.

17. Ja minä/ cayo minä annan tulla
tvedenpaisumise» maan päälle hucutta.
man catcke ltha/ josa elävä hengi on
«aivan alla/ ja caicki mitä maanpääl-
lä ou/pitähuckuma».

18 Mutta sinun cansias minä mi.
nun lyttont teen/ ja sinun pitä Arckyn
sisälle menemän/sinun ja sinun potcas/

, ja sinun emändäs/ ja poicais emännät
sinun ranstas.

iy. Ja sinun pitä saattaman Arckyn
catckinaiset eläimet calkest lihasi ca-
Mttain/ cotraxen janaaraxen/ jäämän
elämän cansias.

20.tinnu«sta laistans/ carjasta lal.
stans/ catcktnatsisia madoista maan
päällä latstaus. Caikista näistä pitä ca-
xittain sinua tygös käymä»/ jäämä»
«lämää.

21. Ja sinunpitä ottaman tygös caic.
kinaista ruoca jotasyödä»/ ja cocomantlllst» tystök/ sillylit ja tztjsit klaMsj,

«.Ja Noahtetistn: caicki mitä I»,
«»la hänen täsi»/ nyn hän leti.

VII. iucu.
HERra sanot Noahlle: me.

I "k sinä ja coco sinun huones 5Arckyn: sillä sinun mtnä olen l
nähnyt hurscaxi minun «defi.!

ni tällä aialla. i

2. Caikista puhtaista eläimistä sta ty. <
gös seitzemen ja seitzemen/coiras ia i
naaras/ mutta saastaisista eläimistä
caxin/ cotras ja naaras.

z.Nyn myös taiwan linnuista seitze.
men ja seitzemen/ coiras ja naaras/että
fiemen jäis elämän coco maan päällä.

4. Sillä wtclä seitzemen päiwän pe-
rästä annan minä satamaan päälle nel-
jäkymmenpä päiwä ja «eliäkymmendä
yötä/ja hucutan maan pääldä caicki
elämät luondocappalet/jotca minäteh-
nyt olen.

k. Noah teki caicki sen jällen >
HERra hänelle käski.

6. Ja Noah oli cuusisaca ajastaica '
vanha cosca Vedenpaisumus tuli maan
päälle.

7. JaNoah meni Arckyn potktnens/
emändtnens / ja hänen poicains emän.
nät hänen cansiane/ vedenpatsumifen
edest.

8. Puhtaista eläimistä ja saastaisista/
ja linnuista ja caikista cuin matelemat
maan päällä/

y. Menit Noahn tygö Arckyn caxil.
tain/ coitas ja naaras/ nyncuinHEZk-
ra hänelle käskenyt oli.

iv. Ja tapahtui cosca seitzemen päiwä
culunet olit/ tuli vedenpaisumus maa»
päälle.
»l. sadalla ajasta/allaNo.,

yästä/toisella cuncaudella/ ,fettzemendenä toista kymmendenä päi-
vänä cuusta/ sinä päivänä cuohutt caic-
kt sywyden lähtet/ ja taiwan ackunat
aukenit.

i2. Ja maan päälle satoi neljäkym-
mendä päiwä ja neljäkymmendä yötä. '

Ij. J«Mi sinä päivänä meni Noah 1
ja Sen»



6LSH-513. z.luc.
ja«em/ jaHam/ ja Japhet/ Noahnpojat/ >a Noahn emända / jacolnw ha-
nep poicains cmandäla hanen cansians
Arckyn.

14. He/ja caicki pedot laistans/ja caie-
ki caiya laistanS/ jacaicki macelewaiset
jokca matelemat maan päällä latstans/
ja caicki llnnttt latstans/ caicki lenda-
wäistt/joilla sijwct olit.

15. Ja mcntt Noahn tygö Arckyn ca-
xittain caikesta lihasta/josa elawä hen-
gi oli.

16. Ja ne olit coiraxet ja naaraxet
caicktnaiststa lihasta/ ja mcntt sisälle
nyncuin Jumala hänelle kestenyt oli. Ja
HERra sulkt hänen jälkens.

27. tuli mevenpaifumus nel-
päiwa maan pääl-

le/ ja weöet paisuit/ ja nostit Arkin y-
lös/ ja weic corkialle maasta.

18.Nyn medet sait mallan / ja paisuit
sangen suuresi maan päälle/ nyn että
Arcki oli mesiajolla.

ry. Ja wedec sait sangen suuren mal-
lan/ja enänit nyn suuresi maan päälle/
että caicki corkiat muoret coco kaiman
alla peitettiin

20.WysicolstakymmendZkynärätä cor-
kialle oltt wedet «vuorten päällä/ jokca
he peitit,

21. Silloinhuckui caicki liha jocamaan
päällä matcle/ linnut/ carja/pedot/ja
caicki jotta maan päällä lyckumac/ ja
caicki ihmiset.

22. Jacaicki joillaelämä hengi oli cni-
wan maan päällä/ ne cuoltt.

2Z.Nyn hncutettin caicki ne cuin maan
päällä olit/ihmisesi nyn carjan asti/ ja
matoin/ ja taiman linduin asti/caic-
ki hucutettin maan päaldä/ atnoastans
Noah jäi/ja ne jotta hqnen canstans 0-
lit Arkis.

24- Ja medet seisoit maan päällä sata
jawystkymmendä päiwa.

Vlll.iucu. !
llloinJumala muisti Noahta i

caicki elämirä / ja caicki car-
cuin hänen canffanö olit

Arkis / ja Jumala nostt tuulen

i maan päälle/ ja ivedet seifttlt.
2- Jasywyden lähcet tukittln / ja kast

! wan ackunat/ja sätet taiwast asetuit. >

/. Ja wedet maan päaldä enämmin j«
- enämminjuoxttpois/ja wahentt sada»t jamydenkymmenenpäimän peräsi.

' 4. Ja stitzemendenätolstakymmendeitä
> paiwänä settzemenncs cuucaudeö jät
Arcki Araracin muorille,

5. Mutta medet juopit pois / ja mähe-
> nit haman kymmenden cuucauten astt.ensimälsnä paiwänä kymmendenä cuu-
cautena näyit wuorten cuckulat.

6. Neliänkymmenen päiwän peräst/
awais Noah Arkin ackunan/ jonga ha»
tehnyt »ii.

7> Jaandot Carnehn leta ulos / joc»
lensi cahtiapätn / siihen asti cuin wedek
maan päälsä cuimtt.

8. Sytte lähettihänkyhkyisen tyköns/
cocttelemao jos medel olisit juofnet pois
maanpääldä.

Y.Costa et kyhkyinen löynnyt cusa hä»
sat jatcans leivättä / palats hän hane»
tygöns Arckyn : sillä wedet olit wielä co-
co maan päällä / nyn han ojensikäkens/
jaottihanen Arckyn.
ro. Jaodotti wielä koist seitzeme» päi-

wa/ ja ansoi taas kyhkyisen leta Arkist»
;i. Se palats hänen tygöns ehtopuo-

lella/ja catz»/ häntoi suufans öljypuun
lehden jonga hän murtanut oli. Ny»
Noah ymärsi wedet maan päaldä juo-
snext pois.

iz. Mutta han odotti wielä seitzeme»
päiwa/ jaandot kyhkyisen leta «los/ joca
ei ena palannut.

cuudennclla sadalla ja ensi-
ajastajalla (Noahn yä-

sta) ensimälsnä paiwänä ensimäises cuu.
caudes/cuiwit wedet maan päaldä. Ny»
awais Noah Arkin caton/ja näki/ ja ca-
tzo maa olr cuiwannut.

14. Nyn maa tuli peräti cuiwaxi seitze-
mendenäcolmarakymmenoena paiwänä
tvists cuucaudes. '

15. ?s)Jn Jumala puhui Noahlle/
sanoden !

,6. iähde Attist/sina ja sinu» emän-
däs/



dös/ft sinun poicas/ ft sinun poicais
«männät ftiun canfjas. .

17. Caickinaiset eläimet jotca sinu»
tykönäs owat/ eaickmaisesta lihasta/
seka linnuista että carjasta/ ja roikista
matelevaisista maan päällä/ johdata
ne ulos cansias/ ja käytön u« maan
päällä/ jaotcat hedclmäliset ja lisätkät
teitän maan päällä.

18. Nyn Noah meni ulos poikinens/
ja emändinens/ ja poicatns emännät
hänen cansians.

19. Caickinaiset eläimet/ caickinaiset
matelevaiset/ caickinaiset linnut/ ja
raicki cuin maalla matelevat/ läxit Ar-
kista/ jocaine» caldaijens lygö-

No«h rakensi HERralle Al-
Starin/ jaotticaickinaisestapuh-

tasia carjasta/ja caickiuaisistapuhtaista
linnuista/ ja uhrais poltouhria Atta-
rilla.

21. Ja HERra haisti mokia» hajun/
ja HERra sanoi sydämefanö: «n minä
Men enä maata kiro ihmisen tähden:
sillä ihmisen sydämen aivoitus on paha
hamast lapsudest: ja en mina sillen enä
lyö caickia cuin elävät/ nyncuin minä
tehnyt olen.

22 Nyn cauivan cuin maa seiso/ ei
pidä kylväminen ja nyttSminen/ wilu
ja helle/ suwt j» talvi/ päiwö jayö lac-
kaman.

.IX. lucu.
A Jumala fiunais Noahn sag häuen poicans/ja sanoe heille:

' Hedelmällfet/ lisändykät
(-Vesoja tayltäkät maata.

2. Ja teidän pelcon ja hämmastyxen
vlcon caikis elaimis maan päällä/ ja
caikis linnuis taiwan alla/ jacaikis jok-
ca maalla matelemat/ ja caikis calois
meres/ ne owal teidän kästjn annetut.

z.Caickijotcalyckuvatja elävät/ ol-
c«n teille ruaxt/ nyncuin viherjaise»
ruohon/olen minä caickt teille andanut.

4. Ainoastans älkät syökö lthajoca vie-
lä ela werens Hengesä:

; Sillä minä costan teidän rumin
tteren/ ja costan sen caMe »!äimi!je/

ja costan ihmlsenhengen itzecuSakin th.
miselle/ nyncuin hänen veljcllens.

6. Se cuin ihmisen veren vuodatta/
hanen verens pilä ihmisen caulta vuo-
datettaman: silla Jumala o» ihmiten
tehnyt cuvaxens.

7. Jaolcae te hedelmäliset/ lisändy-
kät ja enätkät keitän maasa/ ja tulcak
sijnä monexi.

Jumala puhui Noahle/ja ha-mnen poyllens hänen cansians sa-
noden:

y. Ja minä/ catzo minä tee» teidän
cansian minun lytconi / ja teidän fie-menen cansia teitän jälken.

10. Ja jocaitzenelävän hengen cansia/jotcateidän tykör.än ovae/ seka linnui-sa että carjasa/ja caikisa eläimifä maa»
päällä/ jotca teidän tykönä» ovat/ cai-
kisa nysä jotca Arkista läxit/ mikä ikä:
nänS eläin se maasa on.

11. Ja teen minun lyttoni teidän
cansian: ettei tästedes enä pidä caickia
liha hucuteltaman vedenpaisumisella/
ja ei pidä tästedes enä vedenpaisumus tu-
leman maata turmeleman.

i ». Ja Jumala sanot: tämä on se» ly-
ton mercki/ jonga mina annan minun

i ja tetdän wälillen/ja joca elävän hen-i gm teidän tykönä»/ tästedes yancaic-
- kiscen.

iz. Minun Caareni minä olen pannut
pilvyn/ sen pita oleman lyton mercki/i minun ja maan välillä.

! 14. Ja cosca nyn tapahtu että minäx tuotan pilweu maan yliye/ nyi, pitä
mtnun Caareni pilwis nähtämän.

! t5. Janyn mina muistanminun lytto-
ni/ minun ja teidän wat-llän /ja joca
elävän hengen caickinaiscö lihas/ ettet
enä vedenpaisumus pidä tuleman eaic?
ke liha hucuttaman.

i6.Sentähden pitä Caaren pilwis 0-
leman/ että minä catzon sitä/ ja mui-
stan sen yancaicktsen lyton Jumalan
välillä ja joca elävän hengen/caickinai-ses lihas cuin maan päällä on.

17. Ja Jumala sanoi Noahlie: tämä
»» se iyton mercki/jonga minä olen t«h-

B nyt mt-
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»Yk Mlnun/ jä täiiell lihlln wälille I
maan päällä. ,

18. Noahn pojat jotca lapit Ar-
Scm/ja Ham ja Ja-

phet. Ja Ham »li Canaan Isa.
iy. Nämät omat colme Noahn poica/

jaheistä omat ne/ jotca hajotetut omat
caicken maahan.

20. Ja Noah rupeis oleman peldo.
miesnä/ jaistutti wynamäen.

21. Jacosca hän joi myna/juopui hän
ja macais peittämät majasans..

22. Cosca Ham/ Canaan Isis/ näki I-
'säns hämyn/ sanoi hän sen molemmille
weliöens/ jokea ulcona olit.

2;. Nynotti Scm ja Japhct maatien/
japanit molembaiu heidän hartioillens/jä menit seljittäin/ja peitit Isans hä-
ivyn. Ja heidän casmons olit käätyt
pois/ny» ettei he nähnet JsänS häpyä.

24. Cosca Noah heräis wynastaus/ ja
sm tietä mitä hänen nuorin poicans hä-
nelle tehnyt oli/ sanoi hän:

2;. Kirottu olcon Lanaan / ja olcon
»rjain orja/ hänen meljcmsftas.

26. Ja mielä sanoi: kytetty olcon
HERra Semin Jumala/ >a Canaan
vlco» hänen orjans.

27. Jumala lemittäkön Japhcti»/ ja
emdacon hanen asua Semin majois/
ja Tanaan olcon hänen orjans.

28. Noah eli wedenpaisumisen
bjälken/ colmcsata ja wysikymen-

!. dä ajastnica.
zy.Ja coco Noahn ikä oli yhdexänsa-

x, ta ja mtzsikymmcndäajasiaica/ja cuoli.
X. iucu.

m os Noahn lasteu sncucun-
. da/ Semin/Hamiuja Japhe-

: ja he sijtit lapsia meden-
«4—/paisumisen jätten,

e- 2. Japhetin lapset: Gomer/ Ma-
st- gog/ Madat/ Jaman/ Zhubal/ Mefech

ja Thiras.
z. Mutta Gsmerin lapset: Asceaas/

RipWH/ ja Zhogarma.
4.Jawanin lapset: Elisa/Tharsis/

Chltim ja Dodanlm.
5. Näistä v«a< hajolemt pacqvojtlea

luodot/ hcidan Mäculmjfans/itzscukl»
oman kielens/sucuns ia Cansiaus jätten.

6. t/»Ami» lapset: Chus/Misraim/z
<Putja Eanaan.

7. Chuxen lapset: Scba/ Hewila/
Sabtha/Racma/ Sabtheca. Racman
lapset: Scheba jaDedan.

8. MuktaChus siitti Nimrodin/ han t
rupeis oleman waldiae maalla. r

y. Ja hän oli Mlv mctzämies HER- c
ran edes. Sytä onsananlasiu: se on j
jalo mcdlzämiesHCArancdes/nyncum -
Nimrod. ,

io> Ia HZnen waldacundans alcu olt ,
Babcl/ Erech/ Acad ja Calne Stnea-
rin maalla.

ii. Sytä maacunnast tull hän Assy-
riaan/ ja rakensi Ntniwe»/ ja Rcho- .
bothin Cailpunqtn/ ,a Calahn.

ii. Ig myös Ressen/ Niniwea ja Ca-
lahn waihclle/ joca on suurt Caupungi.

iz. Mizraim siitti ludimin/ Anami-
ml»/ leabimin/ Naphtuhimtn.

14. Patrusimin jaChastuhimin/ joista
tullet owatPhilistim ja Caxhthorim.

Cauaan sijtlt esicoiscns
ja Helhin/

i6. Ja Jebusin/ Emorin/ Girgosin.
> i/.Hiwin/ Archin/ Smin/

' iZ.Ja Arwadm/ Scmarin ja Ha-
mattir. He.stä owat hajotetut Canane-

, rein suguk.
. iy.Ja Cananerein rajat olit Sidsnist/

Gerarin cautta haman Gazaan/ sijhen
, asti etta tullan S«domaan/>a Gomor-
. raan/ja Adamaan/ja Seboimyn/ j«

tasaa».
. 20. Nämät owat Hamik lapset hei-

dä» sugutsane/ ktellsäns/ maacnimisans
ja Laufioisans.

Sem Japhetin sen wa».
wcli sijtti myös lapsia/

joca on caickein Eberin lasien Isä-
-22. (Ja nämät omat) Semin lapset:

/ Elam/Zlssur/?lrphachsad/ lud ja Aram.
2z. JaAramin lapset: Vz/ Hul/ Ge-

/ ther ja Mas.
24 Mutta Arphachsadsijtti Salahn/

l» Ssilah sijttj Edeni»,
»?. Cb<K

l« T T 8 1 3, ko. suc-
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»t. Eber sijtti caxi polc«/ yxi cutzut-

tin Pcleg/ että hänen aicanans mail.
m» ftettin/hänen mehens cutzuttin loc-
t»n.

26. loclan sijtti Almodadi»/ Gale
phin/ baftrmawethin/ larahn.

27. Hadoramiu/ Vsalin/ Ditel»»,.
28. bbalin/ Abimaelln/ »Leban.
2y.Ophirin/ Hemilän j» lobabiu.

Caicki nämät owat loclan pojat/
zo.la heidän asumasians oli Meftst/

fijhen asti cuin Sepharin »vuoren tygö
tullan/ itän päin.

31. Nämät owat Semin lapset / fueu-
cunniftns/ kiclisäns/ maacunniftns j»
Cansoiftns.

32. Nämäi omat Noah» lasten sucu»
cunnat/ heidän suguiftus j» Cansti-sans. Näistä omat Canftt jaetut maan
päälle medenpaisumisen jälten.

XI. iucu.
coco mailmalla oli yhtälai-

A.O-I nemkielt ja yhtäläinen puhen-

2. Ia cosca he inatcustit idä-
stä/ löysit he kedon Sinearin maalla/
ja asuit siellä.

z. Ja sanoit keskenans: käykäm tyle-
jätekemän ja polkama». Ja heillä olit
Mit kljwein edtst/ ja sawi calktn edest.

4. Ja sanoit: kaykäm/ rakendakam
weillem Laupungtja torni/ joca tai-«aseen ulotuis/ tehdaxem meillemni-
nie/me hajotetan/ mttämax/ caickyn
maihyn.

5. Silloin HERra astut alas catzo-män Eaupungna ja tornia/jota ihmi-
sten lapset rakensit.

6. Ja HERra sanoi: catzo/ se on yh-
täläinen Cansa/ ja yhtäläinen Mi on
raickcin heidän seasans/ ja he owat ru-
menet tätä tekemän/ ja ei lacka caikista

> cuin he owat aicotnek tehdä.
7. Kaykam/ astncam alas ja stcoitla-

' cam siellä heidänkielcns/ nyn ettei ken-
gänymmarrais keistans.
«.;Ia nyn HERra hajotti heidän

' fieldä caickhn maihyn/ ja he lastaisitfitä Eaupllflglkq lawMwast.

y. Ia sen tähden'tutznttin hänen ni-
mens Babes: sillä siellä HERra secottti
coco maan kielen/ ja hajotti heidän
fieldä catckyn mathyn.

lc?.A>Amät owat Semin sucucun- .
»nat. Sem oli sadan ajastajan ?

wanha/ ja sijtti Arpachsavin / cahta s>a-'
statca wcdenpatsumiscn jälken.

11. Ja elt sijttewysisata ajastatca/ ja
fijttt potkia ja tyttaritä.

12. Arphachsad oli wysineljättakymen-
dä ajastaica wanha/ ja sijtti Salahn.

iz. Ja eli sijtte neljäsata ja colme aja-
statca/ jasijtti poikia ja tyttaritä.

14.Salah oli colmekymmtndii ajastat-
ca wanha/ jasijtti Eberin.

15. Ia «li sijtte neljäsata ja colme aja-
statca/ ja sijtti pcikia ja tyttaritä.

16. Eber olt ncljäneljättäkymmendä
ajastaica wanha/ ja sijtti Pelegtn.

17. Ja elsfljtke neljäsata ja colmekym-
mendä ajastaica/ ja stjtti poikia ja tyt-
täritä. ?

18. Peleg oli celmekymmenda ajastat-
ca wanha/ ja sijttt Regu»

iy. Jaeli stjtte caxisata ja yhdexän a- '
jastajca/ ja stjtti potkia jatyttärtta.

20. Regu oli caxiueljättäkymmcndä
ajastaica wanha/ ja sijttt Serugi».

21. Ja eli stjtte caxisata ja ftitzemen
ajastatca/ ja stjtti potkia jatyttärträ.

22. Serug oli colmekymmcndä aja- >
staica wanha / ja stjtti Nahorm. j

zz. Ia eli stjtte caxisata ajastaica/ ja .
sijktt potkia ja tyttärtta. ,

24. Nahor oli yhdexän colmattakym- !
mcndä ajastatca wanha/ jastjtti Tarahn.

25. Ja eli stjtte sata ja yhdexäntoista- ,
kymmenda ajastatca / za stjtti peikta ja

l tyttärtkä.
26. Tarah oli ftitzemenkymmendä aja-

> staicawanha/ ja fijttt Abramtn/ Naho-
rm ja Harantn. 1

- 27. Nämät owat Tarahn fucucunnat:
- Tarah stjtti Abramtn/Nahorm jaHa-
rmiin.

l 28. Haran stjtti kolin. JaHaraucno-
li Isans Tarahn edes / Isans maalla
Elllhean VrttS,

Ka »S.Ctkei^



Tarah ay. Silloin Abram jaRahor otit heil. kensi sijnä Marin HERraöe/ ja saa»
läkte lens emännät. Abramin emännän nimt nais HERran nimesi.
AKra dli Sarai /ja Naherin emännän nimt 9. Ia Abram läxt sieldä etemmä/ ja

Milca/Harani» tytär/ joca oli Milcan tvaelji etelän päln.
canlla . < . .

cowa aica maalle / ja A- TM»,
Laioe. Mutta Sarai olt hedelmatöin/ ei. bram meni Egyplyn / oleman muuca- mene
.' kä ollut hänellä lalla. laisna Mä: sillä sangen corva aica olt cowa»

/. zi. Ja Tarah otti poicans Abramin ja maalla. '

Loki» Harantn pojan/poicans pojan/ja ir. Ia cosca hän lähestyi Tgyptiä/ pn- takoenmiutäns Sarai»/ poicans Abramin e- hui hän emännällens Saraille: catzo/ Eq».männän/ja he läpit ulos ynnä Caltean minä tiedän sinun ihanaxi waimori cas.rysi. Vnist menemän Lanaan maalle/ja tu- woilda.
Jos. lit Haranij»/ja asuit siellä. 12. Cosca Egyptiläiset saamat sinun
-4:2. zi. Ja Tarah oli capisata ja wysi aja- nähdä/ nyn hesanomat: lama on hänenNch. staica ivanha ja cuoli Haranis, emändäns/ja tappamat minun/ ja an-y- XII. Äcu. dawat sinun elä.
Abrä. HERra sanot Abramille: ij.Sanos M itzes minun sisarexeni/ g,

Lähde Isäsmaalda/ ja sugu- rttä minun hywin olis sinun lähtes/ja
..

.CanoS j? sias / ,a Jsäs huonest / sille minä eläisin sinun tähtes.
maalle. maalle jonga minä sinulleosotä. Cosca Abram tuli Egyptjjn / näit

Xl' 2. Ia minä teen sinun suurexi Canfa- Egyptiläiset maimon juuri ihanaxi. Sarat
2024. xi/ja siunansinun/ ja teen sinullesuuren 15. Ja Pharaonßnhtinat näit hänen/
Act. 7: nimen/ja sinä olet siunaus. ja ylistit händä hänen edesanS: silloin Pha-

z. z. Minä siunan ngtä jotta sinua siuna- wlecin walmo Pharaou huoneseen.Heb.ir wat/ja kiron nytä jotca sinua kirowat. .16. IaAbramille tehtin hywin hänen
8. Ia sinusa pitä caicki sucucunnat maan tahtens.Ja hänellä olt lambatta ja car-

Abrll päällä siunatux tuleman. ja/jaAseja/ ja palwelioita /ja pycoja/saa lu- 4. Nsin Abram läxi/nyncain HERra jaAsintammoja/ ja Camelejä.
pauxen hänelle sanonut oli /ja Lot ment hänen 17 Mutta HERra witzais Pharaot
Chri- cansians. Mutta Abram olt wysicah- suurilla witzauxilla/ ja hänen huonet-
fiuxcst. dexattakymmendä ajastaica wanha Ha- tans/SarainAvramin emännän tähde.
Insr. ranist lähtefänS. rz. Silloin cutzui Pharao Abramin
18:18. 5- Nyn otti Abram emändäns Sa- tygöns/ ja sanoi: mixtö tämän minulla
«.22:18 ratn/ ja Lokin weljens pojan/ tawaroi- teit - mixes ilmoittanut minulle händä
Gal. nens/jonga he olit pannet cocon/ja sie- rmänuäxes?
z: 8. !"t/ he olit siittänet Haranis /ja ry. Vlixis sanoit/ hän on minun sisa«

läxitmatcustaman Canaan maalle. ren? sentähden tahdoin minä otta hä-Abra- Ia cosca he olit tullet sille maalle/ M emännäxeni/ catzo / täsä on sinun 4-
maelsiAbram sen läpitze haman Siche- mandäs / ota hän jamene.

luwa- Morehn lakenten. Ja sijhen ai- J's hän käski wäkeng saatta hän-
tan Ca cg» asuit Cananerit maalla. da/ ja hänen emändäns/ ja caickia cuit»nam, Silloin näyt HERra Abramille'/ hänelläoli.
tdaa. jasanoi: sinun fiemcnelles annan minä XIII.
lotr. rämän maan. Ja hän rakensi sijnä Al- Abram waelsi Egyptist e-
h: is. tarln H«r:alle/joca hänelle näkynyt olit. i? mändänsia caiken raiuns caus- ,

t.ntt». 8. Syttestjrsihän itzens edemmä w»o. hänencankans/etelän»6:4. ren tygö/BethElist tcän päin /ja pant Vapain. EZytsit
Deut. Men ma>an«/ nyn että BethEl oli län- 2. Ja Abramilla oli sangen paljo car,
Z4:4. «e» Miellä ja »pä» p»i»lkkia /ja rg- ja/ hopiqta jaMyi!,



Ms. Kirja. ,4. lm. «rj
Z.z, hän Mansit edespäin eteläsi

B-thSlln astt/haman sijhe» paickaa»/
josa hänen majanö oli ennen ollut/Beth-
EliniaAmwathella/

m 4. Juurisijhen patckaan,johon hän «n-
-u nen Altarin »li rakendanut/ ja Abram

s-arnatssijnäHEßrannimesi.
>i- Lotilla/joca Abramia seu-

»li myös lambaita/ ja
m carja/ja majoja.
o- 6- Ja ei heitä wetänyt maa yhd« a-

suman/ silla helllä oli paljokamara/ «ikä
tatnnet yhdes asua.

, 7. Ja rhta oli Abramin paimenitten
jaksthtn paimenitten välillä. Ja sij-
hen aican asuit myös Lananerit ja
Pheresertt maalla.

z. Nijn Abram sanoi kolille: älkäo
»Icon rhta minun ja sinun mälilläs/ ja
intnunja siunnpatmendes välillä: sillä
me olem «veljexet.

9. Eikö coc» maa »ke edesäs aldis?
erolta sinus minusta/ jos sinä menet ma-
gmalle puolelle/ minä menen oikialle/
«li jos sinä menet oikialle / minä «e»en
«asemalle.

10. Nyn kot »osti filmäns / ja catzeli
taiten Jordanin lakeuden: sillä ennen-
tuin HERra Sodoman ja Gomonan
hucutti/oltsemedestmiljainen/ sijhena-
stt cutn Zoaryn tullan/ nyncuin HER-
ran krydtmaa/ nyncuin Egyptin maa.

11. Ja kot malitzi häneöens coco se»
lakeuden Jordanin tykönä/ ja maecustt
ktän päin: ja nyn meljexet «rcanit toi-
ve» toisestans:

11. Että Abram asut Canaan maal-
la/jakot afuj sen lakeuden Caupungeis/
japani majans Sodoman puoleen.
ij. Mutta Sodoman Cansa oli paha/ >

. jartcott comtn HERra mastan. l
14. /?osca kot oli «roittauut itzens A-

sanot HERra Abra-
mille: »osta silmäs jacatzo/ stjtä cufas 1
nyt asut/ pohjan/ etelän/ idän ja lännen l
puoleen: z

15.Sillä catken senmaan entns näet/ sanna» minä sinulle/ jasimm sitmenslltS
tzancMtsext. j

:6. Ia teen sinunfiemenes nyncuin to. l
mun maan päällä: jos >ocu taita lukea
tomun maan päällä / ny» hän myös tai- >
ta sinun siemenes lukea,

17. Nouse ja maella maata pitkin ja
poikin: sillä sinulleminä sen annan.

18.NynAbram siirsi majans/ ja tuli
ja asui Mamren lakeudella / joca on He-
bronis/ja rakensi sijnäAltarin Henalle. !

xiv. iucu.
tapahtui Amraphelin Sine-

arin Luningan/ Aritkin Elas-sarin Luningan/ Chedorlao-
merin Elämin Luningan/ ja

Thiocalin pacanoitten Luningan ai-
cana/

i. Ettck he fodeit Bcrat Sodoman Cu-
ningast> ja Birsat Gomorran Cunin-
gast/ja Sineabit Adamahn Cuningast/
ja Semeberit Zcbotmin Cunmgast/ ja
Belaan/ se on/Zoarin Cuningast wastä.

z.Nämätcaicki tulit yhteen Siddimia
laxos/ josanyt o» suolainen meri:

4. Sillä he olit ollet caxitoistakymmen-
da ajastaica Cuningas Chedorlaomertn
alla/ ja colmandenatoistakymmendenä
ajastaicana olit he hänestä luopunet.

z.Sentähden tuli Chedorlaomer/ ja
ne Cuningac cutn hänen canhans olit/
neljändenätoistakymmendenä ajastaica-
na/ja loit neLalewan pojat Carnaimin
Astharothis/ ja Sufimin Hammis/ ja
Emimin stllä laltalla paicalla Kiri-
athaimis:

6. Jane Horerit Setrin tvuorella/ stj-
hen lakian paickan Pharanin asti corpe
liki.
7. Ia he palaisit ja tulit Mspatin cal-

won tygö/ se on Lades / jalöit coco A-
malechiterein maan/ ja Amorrerit/ jot-
ca asuit Hasesonin Thamaris.

8. Nyn läxirSodoman Cuningas/ja
Gomona» Cuningas/ja Adamah» Cu-
ningas/ja Seboimin Cuningas/ja Bc.
lahn/ se on Zoarin Cuningas / ja han.
gitzit sotiman heitä wastan Siddemia
laxos:

y.Chedorlaomeri Elämin Cuningast/
jqThidealt pacanoitten

Mj Am-



t^^rgi^, if. 5Ut5.14
Amrapheki Skneabm Cuntygasi / ja A-
rlochi Eiassarm Luningasi mafian: nel-
jäCuningast Ivyltä mastan.

io> Ja Stddimin laros oli monda sa-
Micuoppa. Vlntta Sodoman ja Go-
mör:an Cuningas fijnä pacoon ja maa-
han lyötin/ ja janekpakenit muorille.
ii. Ja he ocit calken Sodoman ja Go-

mor-an tamaran/ ja catken heidän ela-
tuxeiis/ja menit matcans.

II Ja otit myös lottn Abraminmel-
jen pojan cansians/ ja hänen camaranö/
sillä hän asut Sodomas / ja menit mat-
cans.
. /T»Jllotn tuli yxi »oca päässyt oli/

vDla sanot sen Abramille: joca
muucalatneu oli/ ja asut Mamren sen
Amonein lakeudella/ jocaEscolin ja A-
nerin mett oli. Rämät olit lytos Abra-
min canst».

14. Costa Abram cuuli «veljens otetuxi
llynni/ walmistt hän o»n» coton» syndy»
nyt p»lweli»t»ns colmefttaj» cahbexan-
toistakymmendä/ ja ajoitat»heitä Da-
nin »sti.

15. lacoi itzensft carcais heidänpääl-
lens yöllä palmelioinens/ ja löi heitä/
j»»joi t»c» hamnn Hoban / joc» »n wa-
semall» puolella Damastu».

16. In toi jällens calken taw»r»n/ ja
myös meljens lotin j» hänen tawnrans/
jawaimotjawäen.
!7> hän palats lyölttäst Che-

ja nyta Cuningstt
hänemcansians/ meni Sodoman Cuntn-
gas hända wasian sillä laktalla/ jocaCu«
tingan laxoxt cutzutan.

18.Mutta Melchisedech Salemi» Cu-
ningas toi lctmän ja myna»/ja hän oli
ylimmäisen Jumalan PaM.

,y. Ja siunais händä/ ja sanoi: siu-
nattu ole sinä Abram sille caicketn kor-
keimmalle Jumalalle/ jvnga caimas ja
maa oma on.

> 10. Jakytetty oloon se caicketn corkein
Jumala/ joca sinuntvihoöises »ndot si-
nun käfijs. Ja (Abram) apdvi hänelle
kymmencxet caikista.

21, Stllom Sodoman Ennlnsas sanot

Abrnmille : «nila minulte Watt /ja »»dc, '

itzelawar».
22. IäAbram ftnoi Sodoman Cum».

galle: minä nostan minun tätcnl HER»
r»n stn caickein corteimman Jumalan
tygö/ jongat»iwas j» maa om» o» :

23.Ette» minä ot» c»itest sinunom««
stas tangaca» eli> tengän rihma / ettes
sanois : miliä olen Abramin öwerjär.,
tehnyt:

!4. Paitzi sitä cuin namät »uoret mie-
het syönet omat/ ja anna nrjden miesiei»
osa/ jotca minua seuraisit/ Auerin/ Ts-
cholin ja Mamren: he saacon hetda»osans.

XV.
namät olit nyn tapahtunet/ A

ID tuli HEOtdan sana Abramtn ty- m
namns/ sanoden: älä peitä A- lu>

bram/minä olen sinun ktlpes/ ja ta
sangen suuri palckas. ca

i" Mutta Abram sanot: HERra/ Ir
HERra/ mitäs minulle annat? minä,?
olen lapsitöin/ja minun huoneni haldb-
aklaEleasarillaDamascust on poica.

z. Ja Abram taas sanoi: mutta mi-
nulle et sinä «ndanut siemendä. Ja ca-
tzos/ minun paloolifeni poica tule mtn»m
perillisexeni. -

4. Ja catzo/ HCRiran sana tuli hanon
tygöns / sanoden: et tämä sinua peri/
maan joca sinunruumtstaö tule/ ft tule
sinun pcrilliftxes.

;.Nijn hänwei hänen uloS/ ja sanot :
catzo taimaseen ja lue tähdet/ jos sinä ne
taidat lukea. Ia sanot hänelle: nijn si-
nun siemeneö on olema.

6. (Abram) uftoi HSAran/ jahän lu- 2
ti hänelle sen wanhurscaubexi. u

sanoi hänelle: minäse HERra t!

sinun mei «los Calde-
an Vrzist/ andaxent sinulle tämän maan h
omaxes. l

8. Ia hän sanoi: HERra/HCRra/!
mistä minä ttcdSisin sen omistamani?

y.Ja hän sanoi hänelle: ota minulle l
colmlMuvtinen hehcomen/ ja colmiwuo-
tinen muohi/ ja colmtwuotinen oinas/ !
jamlttine»/ janimrjkyhkpläinm.



l. Mos. Kirja. tä.iue. y
15. Ja hän okti ttämät caicki / ja jacoi

keskeldä rahtia / ia pani itzecungin osan
tornen toisens cohdalle/ maan ltnduja ei
hän jacanut.
ii.Nyn iinnut tulit lihain päälle/ ja

Abram carcotli ne.
> ii. Ja Auringon laskeis langets ra-
fcas uni Abramin päälle/ja catzo/ häm-
mästys ja syngiä pimeys tuli hane»-
päällen».

rz.NY» hän sanot Abramtlle: stnuv
pttä totlsest tietämän/ että sinun sieme-
n«S tule muucalaisext sille maalle joca ei
heidän omäns ole/ ja he saattaivatheitä
orjaxi/ ja maimamat heitä neljäsiua a-
jastaica.
14 Mutta silleCanfalle/jonga orjana

- he omat/costan minä: ja sijtte he lähte-
mat ulos suurella kamaralla.

' Is- Ja sinä menet isäia tygö rauhas/
«ja haudatan hymäö tzäs.

16. Waan »eljänes micspoimeshe tän-
ne palajamat: sillä Amor:«rei« pahus
oi ole mielä caicki täytetty.

17. Ja eosca Auringo oli laskenut / ja
pimeys joutunut/catzo/ Pätzi fuigt/ ja
ltecki kämi cappalitte»keskeldä.

«b pätmänä teki HTRra ly-
lonAbramin cansta/ sanoden:pmm siemenelles annan minä tämän

«aan/ hamasiEgyptin mir.mst/ ny» sij-
hen suuren mirtanPhralin asti.

19. Chenerit/ jaKmitzerit/ ja Cad-
«»»«rit.

Hetherit/ jaPhereserit/ ja
Caleman pojat.
ii. Ja Amonerit/ ja Cananerit/ ja

Gergeferit/ ja Jebuserit.
' xvi. iucu.

Sarai Abramin emenöa et
' synnyttänyt hänelle. Mutta
il Egyptiläinen py-

1. Ja Sarai sauoi Abramtlle: catzo/
HTRra on minun sulkenut synnyttä-
mäst/ menes sijs minun pycani simnn/

> jos minä fljttektn satsi» lapsia hänestä.
Ja Abram otti Sarat» sanan.

- Z> Ja Sarat Abramin emätidä ottlEgyptiläisen ,q gvdsj

hänen mlehellens Abramtlle emännäxt/
siltceruiu h« »ltk asunet kymmenen aja-
staicaCanaau maalla.

4. Ia hän macais Hagarin tykönä/
jocatuli rascaxt. Cosca ha» tuost ltzens t

rascaxi/ catzoihänemandänsylön. j
5. Nya sanoi Sarai Abramtlle: sinä j

teet määri» minua mastan/ minä annoin »
minun pycani sinun simus/ ja että hän j
tunsi itzensrascaxt/ olen minä ylöncatzot-
tu hänen edesäns: HTRra duomttcon
minun jasinun mälilläs.

6. Mutta Abram sanot Saratlle: ca-
tzo/ sinun pycas on sinunkäsisäs/ tee hä-nen cansiansmitäötahdot: Ny» Sarat.luntti händä/ ja hän pakeni hänen ty- i
köäns. ,

7. Matta HERran Engeli löysi hänen ,
mesilähcen tykönä corwes/ sen lähten ty> iköuä/ Suni» tiellä.

8. Ja sanoi: Hagar Sarai» pyca/
custas tulet? ja cuhungas menes? hä»
sanot: minä pakenin emändätänt S«-
rait.

y. JaHERran Engeli sanoi hänelle:
palaja «mändäs tygö/ ja «öyrytä itzeshänen kätens ala.

ro. JaHTRra» Engeli sanoi hänel-
le: minä lisän sinun fiemeneö/ nyn ettetse taita lueta paljoudentähden.

11. Ja HTRran Engeli sanot »vielä
hänelle - catzo/ sinä olet rasW /ja sy».
nytät pojan/ja sinunpttä cutznina» ha-
nen ntmenö Jsmael: sillä HTRra o»
cuullul sinun wai»vaö.

11. Hän tule tylyxi «uehexi/ 'ja häuea
käkens jocaista mastan/ ja jocattzen kasthändä mastan/ ja hänon asuma caicketa
meljeins edes.
tZ.Ja häncutzui HERran Nimeu/jo-

ca händä puhutteli/ sinä Jumala j«ca
näet minun/ siliä hän sanot: engö mtnä
ole catzonut hänen peränö joca minn»
näke?

i4.Sentahden nlmlttt hän sen catmo»/sen elämän caimoxt joca minunnäke/jo,
ca o» Codexen ja Baredtn mälillä,

hagar synnytti Abramille po,'
>?jan/ MbpgtS cutzui poicans «i. s



l. me»/ jongaHagar synnytti / Jsmael.
16. Ja Abram olt cuusiyhdexättakym-

mendä ajastaica wanha/ cosca Hagar
'

hänelle synnytti Jsmaeltn.
XVII. luctt.
Abram oli yhdexänkymme-

'

UH nen/a yhdexänajasiaicalnen/näyt
HERra/ia sanoi hänelle:

' Minä olen Jumala caicklmaldt-
. as/ «vaella minun edesäni/ ja ote maca.

2. Ja ntinä teen lyttoni minun ja si-
nun mälilies/ ja lisän sinun sangen

. suuresi.z. Ja Abram lanzeis casmoillens: Ja
Jumalapuhui hänen cansians sanoden:

. 4 Catzo/ Minä olen/ja minun lyt- .
ton on sinun cansians / ja sinä tulet .
paljon Cansan Jsäxi.

5. Sentähden et sinua pidä enämbt
cutzuttaman Abram/ mutta Abraham ,
pitä oleinan sinun nimes: sillä minä .
olen tehnyt sinunpaljon Cansan Jsäxi.

6. Ja teen sinun sangen suurest hedel-
mälifext/ ja asetan sinun cansoixi/ ja
Cuningat tulemat sinusta.

- 7. Ja minä teen minun lyttoni minun
maihellenija sinun/ ja sinun siemenes
sinun jälkes/heidänsuguijans yancaic-
kisexi lytoxi/ että «ninä olen sinun Ju-
malas/ ja sinun siemenes sinun jälkes. '

8. Ja annan sinulle ja sinun siemenet-
les sinu»jälkes/sen maan/josasinä muu- .
«alainen olet/coco Canaan maan yäi-
sexi omaisudexi/ ja olen heidän Juma- ,
lans. >

! y. Jumala sanoi Abrahamille:
ininun lytton/ sinä ja >

sinun siemenes sinun jälkes/ heidän su- «
! gutsans. s

10. Ja tämä on lytt» jonga teidän j
pitämän pitä minun wathellant ja tei. s
dan/ ja sinun siemenes maihella sinun i

. jälkes: caickt miehenpuoli pitä teidän
seasan ymbarinsleicattaman.

11. Mutta teidän pitä ymbärinsleicka- l
man teidän lihan Esinahan/ sen pitä
oleman lyton merkixi minun ja teidän c
wathellan. »

22. Jocaitzen poicalapsen/ cahdexan
päimäisen/ pitä teidän ymbärlnsleicka-
man teidän suguisaa« cotona syndy-
nen/ eli caickmaisilda muucalaisildara-
halla ostetun/ joca ei ole sinun sieme-»estäs.
ij. Caiteti pitä ymbärinsleicattaman

seka cotonas fyndynyt/ että rahalla»
ostettu: Ia ntzn minun lyttoni on ole-
ma teidän lihasan yancaicktfexi lycoxi.

l4> Ia jos jocu poicalapfi ei ymbä-
rinsleicacais lihan» esinahas/ sen sielu
pitä huculettaman Cansasians/ ettet
hän minun lyttoni ole pitänyt.

>5. ??A Jumala sanoiAbrahamille: <
Saratta sinun emändätäs ei >

pidä sinun enämbt cutzuman Sarat / >
«aan Sara pitä olema» hänen nimens: >
i6. Silla minä siunan händä/ ja an- t

na» myös hänestä sinulle pojan/ jonga lminä finnan/ ja hän o» tulema Can- l
soixi/ ja cansain Cunigat tulemat hä- s
»estä. l

»7- Ia Abraham langeis caswoillens >

ja naurahti/ ja sanot sydämesans: syn- c
dykö fadanjastaicaiselle potca? ja Sa-
ra yhdexäotymmenen a/astaicainen syn-
nyttäkö ?

18. Ja Abraham sanoi Jumalalle;
josca Ifmael sais elä sinun «desäö! /

rp. Nyn sanoi Jumala: Tosin Sa-
ra sinun emändas po-
jan/ ja sinun ptta hänen nimens cuhu-
man Isaac: ja minä teen minun lyttoni
hänen caosians yancaickisex lytoxi/ ja
hänen siemenellenshänen »älkens.

20. Jsmaelist olen minä myös sinun
rucouxes cuullut/ cayo/ minä olen sin»
nanut händä / ja teen hänen hedelmältä
sext/ jalisän hänen sangen suurestrca-
xitoistakymmendäRuhttnast pitä hänen
sijttämän / ja minä teen hänen suurexi
Cansaxt.

21. Mutta minun lyttoni teen minä!
Jsaachi»cansia/ jonga Sara on sinul»
le synnyttämä/ tähänaican tula muona.

22. Ia cuin puhe »li päätetty hänen
cansians/meni Jumala ylös Abraha-
min tygö.

-Z-J»
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!. Mos. Kirja. IF. suö. t?
»z. Abraham M pdtcans Jsma.Helin/ja caicki cotona syndynet/
ja catcki ostetut/ ja caiken miehenpuo-
len huonesans/ja ymbärinsleickats hei-
dän lthans esinahan/ cohla sinä päiwä-
nä cutn Jumala oli puhunut hänen
caustans.

24. Ia Abraham oli hhdexän ja yh-
dexänkymmenea ajastaicame»/ cosca
hänen lthans esinahca ymbärins lei-
cattin.

25. Mutta Ismaek hänen potcans oli
colmentotstakymmenen ajastaicainen /

cosca hänen lthans esinahca ymbärkns-
leicattin.

26. Phcenä paiwänä ymbärinsletcat-
tin Abraham/ja Jfmael hänen potcans.
a/.la catckt miehenpuoli hänen huone-

fans/cotona syndynet ja muucalaisilda
ostetut ymbarinsletcattin hänc cansians.

XVlll. iucu.
HERra näyt hänelle Mam-

AOs» ren lakeudella/ jostp hän istut
majans owella/ cosca pätwä
oli pala»tmmallans.

2. Cosca.hän silmäns «osti ja näki/ ca-
tzo colme miestä seifdi hänen edesäns/
ja cuin hän nakl heidän/ juoxthän heitä
wastau majgns owelda/ jacumarsi ttzens
maahan.

z. Ia sanoi i HERra / jos minä olen
armon löytänyt sinun edesas/ nyn M
mene palivelias ohitze.

4. Ja teille luovan wähä wettä/ pestä-
xen tetdänjalcan/ ja lewättäkät keitän
puun alla.

;. Ja minä tuo» teidän eteen cappa-
len leipä/ wirwottaxen tetdan sydändän/
ja sijtte menette- sillä seutähde»te poic-
teisit teidän palwelia» tygö. Ja he
sanoit: teenyncuins olet puhunut.

6.Nyn Abraham riensi majaan Sa-
ran tygö/ ja sanoi: riennä sinus ja
secoita colme mitta sämbylä jauhoja/

sotcu ja letwo caldiaisia.
7.Ia Abraham juoxt carjan tygö/ja

toi nuoren jacauntn wasican/ ja andoi
palweltallens/ joca riensi walmistamansitä.

8. Ja hän toi tvsitä ja maito/ja ivasi-
casia jvra hän «valmistanut oli/ ja pani
heidän cleenö/ ja hän seisot heidän ede-
säns puun alla/ ja he söit.

9- sanoit he hänelle: cusa on
»Sarasinun emandäs? hän wa-

siais: täällä majas.
ia. Hän sanoi: Tosi» minä palajan si-

nun tygös/ jos elerän/ catzo/ nyn Sa-
ralla emänckälläs »n poica. Ja Sara
cuult sen maxa» omella/ josa hän seisoi
hänen tacanans.

11. Mutta Abraham jaSara olit «van-
hat ja tjällisexi joutunet / nyn ettei Sa.
ralla enä ollut maimollisiamenoja.

12. Sentähden naurolSaraitzcllänS/
ja sanot: nyt cosca minä manha olen/
annango minä ttzent herumaan? ja mi-
nun Herran on wanhendunut.

iz. Ia HERra sanoi Abrahamille:
mtxt Sara nauroi/ sanvden: pttäneköst
minun synnyttämän/ jocaolen wanhaxt
tullut?

i4.Ongo HERralle jotakin mahdo-
totnda? Tähän atcan cosca minä pala-
jansinun tygös/joSkletän/ nyn Saral-
la on potca.

i;. Nyn Sara kielsi/ sanoden: en minä
nauranut: sillä hän hämmästyt. Mut-
ta hän sanoi: et ole nyn / sinä nauroit-

-16. Silloin nousit miehet steida/ ja
käänsit hettans Sodoman patn/-ja A
braham meni heidän cansians/ saatta-
man heitä.

i/.Ja HTRra sanoi: cuinga minä
salanAbrahamilda jota minä teen?

78. Että hän tule suurcxi ja wäkewäxi
Cansaxt/ xa caickt Cansat maan päällä
pirä hanes siunatux tuleniau.

iy. Sillä mtnä tunnen hänen/ että ha»
käske lapsians ja huoneltans hänen jäl-
kens HSRran tietä pitämän/ jatekemän
mikä o-kia ja hyivä on/<trä HTRra saat-
tais Abrahamille caicki cuin hän hänelle
luivamittton.

HCAra sanoi: Sodomas ja
on suuri huuto / ja

heidän syndinö owat sangenrascak.
2i. Minä asiun nyt alas ja rahon /jos

E hl



he caiketitehnet swat huudon jälken/cuin
minun eteni tullut on / taicka jos ei ntzn
ole/ että minä sen liedäistn.

Ja miehet käänsit itzens/ ja menit
Sodoman päin. Mutta Abraham sei.
sätti »vielä HERran eteen.

zz. Ja Abraham astui hänen tygöns/
ja sanoi: hucutackos myös wanhurscan
jumalattoman cansia?

24. JosLaupungiS olis wtzsikymmen-
dä w-nhurftasta/ hucutaisitcosmyös ne/
ja et säästäis sitä sia ivtzdenkymmenen
wanhurscan tähden/jotca siellä olisit?

25.Pois se sinusta/ ettäs sen tekisit/ja
cuoletaisit wanhurscan jumalattoman
cansia/ ja että wanhurscallekäwis ntzn-
cuin jumalattomallekin. Pois se sinusta:
eikö catken mailmandueinari oikein duo-
mitzis ?

26. HERra ftnoi : jos minä löydän
wysifymmendä «vanhurstosia Sodoman
Caupungis/nyn minä säästän caiten
sen paican heidän lähtene.

27. Abraham mastats/ j»ftnoi : catzo/
minä olen rumennut puhuman minun
HERranl canst» / ehkä minä tomu j»
tuhca olen.

28. Mitämax/jos olis «vailla wysi ny-
st» wydeftäkymmenest w»nhurst»st»/
«adotaisitcos wtzden tähden coco Cau-
pungin? ja hän sanoi: en cadota/ jos
niinä löydän siellä wtzsiwtzdettäkymendä.

29. Ja hän puhui iviclä hänelle/ ja
sanoi l mitämax/ sijnä köyttäisin neljä-
kymmendä?Ja hän sanoi: en tee minä
neljänkymmenen tähden.

zo. Abraham sanoi: älkön minun
HERran wihastuco/ että minä »vielä
puhun: mitämax/ köyttäisin siellä col-
mckymmendä? Jahän sanoi: en minä
tee/ jos minä löydän siellä colmekym-
mcnda.

zi. Ja hän sanoi taas: catzo/ minä 0-

ten rumennut puhuman minun Hsßra-
ni cansia/ mitämax/ köyttäisin siellä
eaxikymmendä? Ja hän sanoi: en ca-
dota heitä cahdenkymmenen tähden.

Z!. Ja hän »vielä sanoi: älkön minun
HERran ivihastucp/ jos minä ainoa-

stqns tällä erällä puhun: Mitämax/siel-
lä köyttäisin kymmenen ? Ja hän sanoi:
en cadota heitä kymmenen tähden.

ZZ> Ja HCRra meni pois sijrrecuin
hän oli Abrahamin cansia puhunut/
ja, Abraham palais cotians.

XlX.iucu.
Engelitä tulit ehtona

Sodomaan/ja tot istui Sodo-,
ma» portis/ ja cutn hän näki
heidän/ nousi hän heitä wa-!

stan/ ja cumarsi casmoillens maahan. ,
2. Ja sanoi: catzo minun HERrani/

poiketcat teidän palivelian huoneseen 'yöxi/ ja andacat pestä jalcan/jaainul-
la »varhain nostuan menette malcaan.
Ja he sanoit: ei suingan/maan catuka
me yötä pidäm.

z.. Ja hän cowin waadei heitä/ ja he
poickelsit hänen tygöns/ jatulit hänen
huonescens. Ja hän walmisii heilleate-
rian/ ja leimoi happamattomia leipiä/
ja he söit.
4- ennencuin he lewatä pa- <

nit/ tulit Caupungin miehet'
Sodomast/ nuoret ja manhat/ ja caicki k
Cansa jocaculmalda/japyritithuonen. >

5. Ja cutznit totin ulos/ ja sanoit hä- o
. nellc: cusa owat ne miehet jokea sinun '

tygösyöllä tulit ? tuo heitä meidän ty- i
göm tutaxem heitä. >

6. hilloin Lot meni ulos heidän ty° >
göns owcn eteen/ ja sulki owen jättens, i

7.Ia siinol: älkätterackat weljeni teh- k
kö ntzn pahoin. l

8. Catzo/ minulla on caxi tytärtä/jst. <
ca eiwielä miehestä mitan tiedä/ne mi-1
nä tuotan teille/ lehkät heille mitä te

ainoastans näille miehelle älkät 2
niitän paha tehkö/ sillä sentähdc» oivat j
he tullet minun cattoni warjon ala. r

y. Multa he sanoit: tule tänne. Ja
sanoit: etkös ole yxinäns muucalaiiien
tasä/ ja tahdot Hallila? olcon/mewai-
wam sinua cowemmin ruin heitä: Ja
he teit suurella wäkiwakalla miehelle
totille ylläkön/ jajouxit owe särkemän.

Ntzn Michel ojensit kätenöulos/j»
tem-
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temmaisit kotia tygSiis huoneseen/ ja
paistaisit oiven kynni.

n. Ja miehet/ cuin huone» owen e.
des olit/ löit he sokeudella/ pienet ja
suuret/ nya että he wäsytt owe etzeisans.Engelit ii. miehet sanoit kotille: ongo

warje. H sinulla täsä wäwy/ä/ potkia eli
lewat tyttaritä/ catcki jotca omas owat Cau-
tvlin pungis/ wie ulos tästä siasi,
ja /oh- h. Sillä me hucutam tämän paican:
datca- xtta heidän huurons on suuri HER-
w«lu- edes/ joca meidän lähetti heitä hu-
Ivki» luttaman.

14. Nyn kot meni ulos ja puhutteli
wäwy,änS/ jotcapiti saaman hänentyt-
tärenö/ ia sanot: noscat za lähtetät ta-

stä siasi: sillä HERra hucutta tämän
Caupungin: mutta se oli nyncuinsietktn-
teco heidän silmäins edes.

15. /j7Ofca amurusco käwt ylös/ kyru-
lilEngelit kokin joutuman/ja sa-

noit : nouse/ oca emändäs/ ja caxi ty-
tärtäs/ jotca saapullla owat/ ettet st-
näkän huckuts tämän Caupungin pa-
hudes.

16. Cosca hän wypyt/ tartuit miehet
. hänen kätcens/ ja hänen emändäns /,a

hänen cahden ryttarens käteen/ sillä
HERra tahdot säästä heitä: ja ulos-

L?.. talutit hänen/ ja tveic hänen Caupun-
gistulos.

17. Ja cosca he johdatit heitä ulos/
sanoit he: pelasta sinun sielus/ ja älä
catzata racas/ jaala myös sttsata cocv
tälle lakeudelle/ Ivaan turwa sinus wuo-
rclle/ ettes huckuis.

18. Ja kot sanoi heille: Ei HERra.
iy. Catzo/sinun palwelias on löytä-

nyt armon sinun edesäs/ ja sinä olet teh-
nyt sinun laupludes suurext/ jongas
minulle osocit/ pelastaxes minun sielua-
ni: en taida minä pelasta mtnuani «vuo-

della/ettei minun jotäcuta paha tapah-
duis/ ja cuoltsin.

20. Catzos/ tuolla on Caupungi läsnä/
johon minä taldatsin paeta /ja hän on
lvähq/ siellä miqä itzenspelastao: coscahän nijn «vähä 011/ että minun siesu»siellä elä/vanäpysyis.

ZI. Nyt! Moi hän hänelle catzo/ta-sa asias olen minä myös sinun rucouxcspäälle catzonut/ eren minä rukista sitä
Caupunglta/ jestas puhuit.

za. Riennä/ pelasta stnus siellä: sillä
en minä taida tehdä mitan/ sijhena-
sti ettäs sinne sisälle tulet. Sentähden
cutzui hän sen Caupungin Zoar. /

az. Ia auringo oli nosnuc maa» päal-
lä/ cosea Lot tuli Zoaryn sijalle.

24. Nyn andoi HERra sata Sodo-
man sa Gomorran päälle tulikiwe ja mtulda HERraida raiwasi.

25. Ja cukisti ne Caupungit/ ja caikensen lakeuden/ja caicki nyden Caupungein
asuwaiset/ ja maan caswon.

26. Ia hänen emändäns catzoi tacans/
ja muuttui suolapatzaxi.

Abraham nousi warhain
ja meni sijhen paic-

kaan/ cusa hän oli ennen seisonutHER-- <?ran edes.
28.IacatzahtiSobomaajaGomorraa

päin/ja caiken sen maa» lakeuteen/ ja
näki että sauwu nousi maasta nyncuin
pätzinsauwu:

29. Sillä cosca Jumala cukisti sen la- Akeuden Caupungit/ muisti Jumala A-
brahamin/ ja pelasti iottn'nystä Cau-
pungeista jotca hän cukistc/ zoisa iot asui.

iot läxi Zoarist/jaasuiwuo-
ja caxi hänen tytärtäns

hänencanstans: sillä hän pelkais asua
Zoaris/ ja oli luolassa caxi hänen ty.
tärräns hänen cansianS.

zi Nyn sanoitvanhembi nuoremmalle:
meidän Jsämon wanha/ eikä oie muuta ca
miestä maan päällä / macaman meidän ler
cansiam/cocomaantaivanjälken ty
zi. Käykäm/juolcacam meidän Jsäm re

wynalla/ ja maaecam hänen cansians/herätkäxem Isästäm siemendä.
zz.Nyn h-juotit Isäns sinä yönä wy.

nallä. Ia tvanhembi tuli ja macaiö I.fäns cansia/ ja ei hän hnomainnut cescahan lewäiätuli / jacosca hän nousi.
Z4. Toisna päilvänä sanoi tvanhembi

nuorcmmalle/catzo/ minä makaisin men-
ncn yönä Isäni cansia/ juokkgcam myös

E! händS
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händä tän» yöna wijualla/j» mene sinä
j»Maca hänencanstans/herättäxem I.
sästäm siemendä.

35. Nyn he juotit myös sinä yönä I-
säns mynall»/ ja nuorembi meni j» ma»
«»is hänen canstans/ ft ei hän huomain-
nnt costa hän lewälä tuli/j» costa hän
nousi.

36. Iä nyn molemat lottn tyttäret
tulit Isästänsrastaxi.

37.1 a manhembi synnytti pojan/ j»
cutzui hänen nimens Moab/ hänestä 0-

w»t Moabiterit tullet/ haman tähän
pälwänasti.

Ig nuorembi myös synnytti pojan/
cutzui hänen niinens Ven Ammi/ hä.

nestä tulit Ammonln lapset/ haman tä-
hän päiwän »sti.

xx. iucu.
Abraham waelsi sieldä ete-

I li iän pain/ ja asui Cadexen ja
«Surri» wathella/ ja oli utuuca-

xL/klainen Geraris.
2. Ja Abraham sanoi emännästäNs

Sarasi: hän on minun sisaren. NynA-
bimelech Gerarin Cuningas lähetti ja
andoi nouta Saran cygöns.

z. Akutta Jumala tuli Abimelechiy
tygöyölläunee/ ja sanoi hänelle: catzs/
sinun pitä cuoleman sen wajmo» tähden
jongaö ottanut olet: sillä hän op yhden
miehen alvioivaimo.

4. Mutta Abtmelech ei ollut ryhtynyt
häneen/ ja sanot: HERra / tahdotcos
my»s surmata hurscan Cansan?

5. Eikö hän sanonut minulle? hän on
minun sisaren/ ja hän myös itze sanoi :

hän onminun welstnt/ yxlwacaisella sy-
dämellä ja wtattoniilla käsillä ostn minä
ftn tehnyt.

6. Ja Jumala sanoi hänelle unes: mi-
vä myös tiedän ettäs sydämes yxiwacat-
fudcs sen tehnyt olet. Sentähden minä
myös estin flnun /ettes rickois minua wa-
stan/ enga myös sallinut stuua ryhty-
män häneen.

7, Nynanna nyt miehelle hänen ekyan-
i' HMS jätteny; sillä hän on Prop^kll/jsi

anna hänenrucvilla sinun edestäs / nyns
saateta. Murra joser sina luowu häne-
stä/ nijn r.eda erias loiisest cuolec/ ja
caicki mrcä sinulla on.

8. >V)Yn Abtmetech nousi warhain .
» amulla / ja cugut caickr palwe- '

lians / »a puhui catcki namat sanat hei-dän cuuldens/ja miehet pelkärflt suuresi.
y. Ja Abimelech cutzui Abrahamin /

ja sanoi hänelle: mitäs meille teit? ja
mitä mina olen rickonut sinua wastan/
ettäs tahdoit saatta minulle ja minun
waldacunnalleni nyn suurenrtcoxen? et
sinä ole tehnyt minna wastän nyncuin
sinun tulis.

ro. Ja Abimelech sanoi »vielä Abra-
hamille : mitäs näit/ ettäs rämän teit?

11. Abraham sanot: minä ajattelin:
ct casa paicas ole Jumalanpelco/ ja he
surmawat minun emändäni tähden.
ii. Ja hän on tosin minun sisaren: sil-

la hän on minun Isani tytär / »vaan et
äitini tytär/ ja minä otin hänen emän-
näxeni.

iz. Costa Jumala käski minun ivaelda
Isäni huonest/ sanoinminä hänelle: tee
tämä laupiuö minun cansiani/ ettäs jo»
capaicas/ cuhungaikänäns me tulem/
sanoisit minun weljexes.

14.Nyn Abimelech otti lambaita/ ja
carjaa/ japalwchotta/ ja pycoja/ ja a»-
doi Abrahamille/ jaandoi hänelle jäl
lens Saran hänen emändäns.
- l5.1» Abimelech ftnoi : catzo/ minun
«naani on aldis sinun edesäs / »su cuft si,
nulle parhain.telp».

16. Itz ftnoi, SaraTe : catzo / minä o»
len »nicmbt. iweljelles tuhannen hopia

leZningitä/ catzo/ ne pilä oleman sinulle
silmäin peittexi/ caickein edes jotc» sinun
canstas ow»t/ j» jolapaicas. I» st oli
hänen rangalstuxens.

17, I» Abrahain rucoili Jumalala/ Abra»
j» Jumalaparansi Abimelechin/ j» ha- bom
nen emändäns/ jahänen viMNs / ja ne rucoile
synnytit: Abime

18. Cillä HERra oli p«räti sulkenut lechin
caicki cohdutAbimelechin huones/ Sa- huonen
M NratzMn Mnnä», tähden. tdlst.

p, lncu.
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XXI. iucu.
HTRra etze! Sara / nhncutn

han sanouut olr/ ja HLRra
Saralle nhncutn hän puhu-

i Ia Sara tuli rastaxi/ ja synnytti
Abrahamille pojan hanen wanhudesans/
stllä ajasta cuin Jumala häneste sanonut

3 IaAbraham cutzui potcans mmen/
joca hänelle ftndynyt oli/Iftac/jong»
S»r» hänelle synnyttänyt oli.

3" Abr»h»m ymbärinsleickais pol-
c»nsls»achin cahdexanden» päiwänä/
nyncuin Jumal» hänen täskenyt 011.

5.1» Abr»h«m oli ftd»n »ftstaicat»
nen/ costa Iftac hänen poicans hänelle
syndyi.

6.1» S»r» sanoi: Jumal» on teh-
nyt minulle nauron : sillä cuca ikänäns
sen ft» cuull»/ hän naur» minun c»n-
f)»ni.

7. 1» sanoi wielä: cuc» olis tainnuts»no» Abrahamille/ että Sara lapsi»
lmettämä on/ j» on synnyttänyt pojan
hänen wanhudeftns?

8. Ia lapsi casmoi j» wieroitetti»,/j»
Abraham ttki suuren pidon sinä päimä-
nä/ jon» Iftac mieroitettin.

y> ?tA Sara näki sen Egyptiläisen
HHagartn pojan/ jonga st Abra-

h"'nille synnyttänyt oli/ pilckajaxi.
Abrahamille : aj» ulos

vyca poikinens: sillä pijcau pojan
ei pidä perimän minun pottani Isaachin
cansta.

11. 1» tämä ftn» oli Abrahamin mie-
lesi sangen carmas/hänen poicans tähde.

12. Miitt» Jumala ftnoi Abrahamit»
le: älä ota sitä" nun pahares pojastas
>" plastas: caicki miiä Sara sinulle
ftn°V nyn cuule händä: sillä Iftachis
pitä sinulle siemen cutzuttaman.

13. Minä leen myös pycas pojan (suu-
rexi) Canftxi/eitä hän sinun siemenee on.
's' 5)?1" Abrahä »inull» mar-

hain/ ja otti leipiä ja mesilei-
lin/ja andoi HagaMe/ ja pani häne»

jeltäans/»Spdjtin / jtltMhdi hänen men-
nä. Ja hän meni maicanö / ja «xyt Ber»
Saban corwes.

15.Lofta r-esi oli loppunut letltst/helt»
tl hän pojan yhden puun ala/

»6'Jamenlpots/ ja istut hänen eoh»
vallens taaina jouyen candamaca/ sillii
hän sanot 5 «n minä ivoi nähdä pojan
cuolemata. Ja hän lstut hänen cohdal»
lens/ corotti änens ja itki.

17. Ia Jumala cuuli pojan änen/ j»
Jumalan Engeli huusi Hagarita tai-
mast/ ft ftnoi hänelle: mikä sinun on
Hagar l älä pelkä: Ma Imnala on
cuullut pojan änen cuft hän mac».

18. Noust/ ota poica/ j» pitele hända
lädest: sillä minä teen hänen suurexi
C»nstxt.

19. Ia Jumal» aw»is hänen silmäns/
eit» hän näki mesicaimo»/ nyn hän me.
ni j»täytti leilinmedellä/ jaandoi pojan
juod».

2v. I» Jumal» oli poftn canst»/ j»
hän casmoi/j» asui cormes/ja tuli tar.
caxi joutzimiehexi.
2i.la »sui P»r»nin corwes/ j» hä»

ne» äitins otit hänelle «männän Egy»
ptin maalda.
22>/N,lllä »jall» puhut Abimelech?"a.hänen sodans päämies Phi. "

col Abrahamille/ftnoden : Jumal» on /
sinun canstascaltis mitä sinä teet.

23. Nyn mnnno nyt minulle Jumalan
c»utt»/ ettes ole minun pojalleni/ j»
poicanlpojalle petollinen/ maan sen lan- ""M'
piuden jälten/cuin minä tein sinuncans»
fts/ tee sinä myös minun canstani/ ja sen
maan cansta/joft sinä olet muucalainen.

24.NYN ft»,oi Abraham:,»ninä w»n«n.
25.1» Abraham nuhteli Abimelcchisen wesicaiwon tähden cuin Abimelcchi»

palweliat oiit wäkiwallalla ottanet.
26. 1» Abimelech ftnoi : en ole min»

tietänyt cuca stn teti / että sic,ä ilmoitta»
nut mtnulle/ engä minä sitä ole enne»
cuullut/ cuin tänäpän.

27. Nyn otti Abraham lambait» ja
carja/ ja andoi AbimeleclMe / j» he t«it
molemat lyton tesienllns

5z 2..1»



28. JaAbraham asetti feiyemen cari.
cha ertnäns.

29. JaAbimelech sanoi Abrahamille:
mthingä ne scitzemeu cariya / jotcas olet
asettanut ertnäns?

zc>. Han wastaiö: nämät feitzeme» ca-
riya pttä sinun ottaman minun kädestä-
ni/ todistuxexi/ että mtuä olen tämän
catwon catwanut.

zi» Sentähden cuyut hän sen sianBer-
Saba: sillä sijnä he molemmat »vannoit
teskenäns.

. zr.Ja nyn he teit lyton BerSabas.
JaAbimelech nousi ja Phicol hänen so-
dans päämies/ja palaisit Ph»l»sterei»
maalle.

zz. Ja Abraham istutti puita BerSa-
bas/ ja saarnats sijnä yan-
ca»ckisen Jumalanotmest.

Z4. Ja oli muucalamcn Phtlistereln
maalla cauwan aica.

XXII. iucu.
cofta se olt tapahtunut / coet-

teli JumalaAbraham» / ja sa-
noi hänelle: Abraham
!.Ja hän wastais :catzo/täsä

minä olen. Ja hän sanoi: ota nyt Isaac
sinun ainoa poicas/ jotas racasiat/ ja
mene morian maalle/ ja uhra händä siel-
lä poltouhrixi «vuorella/ jvnga minä si-
nulle sanoma olen.

z. Nyn Abraham nousi warhain amul-
la/jawal)asttAsins/ ja otticaxipalive-
liacans canstans/ ja poicans Jsaachin/
jahalcojapoltouhryn/ ja nousi/ jameni
sille paicalle/ cutn Jumala oli hänelle sa-
nonut.

4. Mutta colmandena päiwanä nssti
Abraham silmänö/ ja näki sen paican
taambana.

;. Ja Abraham sanoi paltvclioillens:
olcat täsä Asin tykönä/ mutta minä ja
poica käymme tuonne. Ja cosca me 0-

lemmarucoillet / nyn me pala/am teidän
tygön.

6. Ja Abraham otti poltouhrin hal-
«ot/ja sälytti poicans Jsaachin selkään/
«aan itze hän otti tulen ja weitzen kä-
lkens/ jqkäwit molemmat ynnä.

12. Hän ftnoi : älä satut» tättäs pol-
c»»n/ älä myös hänelle mitön tee : sillä
nyt minä tiedän että sinä pelkät Jumal»,
t»/j»et ole säästänyt »tnocaista poicas
minun tähteni.

13-Nyn Abraham nosti silmZns / ja ä<-
käis oinan tacanans/ ftrwist» secandu»
nen orjantappura pensasten. Nyn Abr»»
h»m meni/j» otti fen oin»n/ j» uhrais
poltouhrixi poicans edest.

14. I» Abraham nimitti stn paican/
HERra näte / josta wielä tänäpän ftno-
tan- muorellacuftHEßr»nähdän.
i). HERrnn Engeli huusi A-

toistamisen taimast.
16. 1»ftnoi : Minä olen wannonut i»

tze cauttani/ ftno HERra: ettäs tämän

17. Mmä siunan ja lisän sinun siemenes
nyncuin taiwan tähdet/ja nyncuin stn-
nan meren reunall». I» sinun siemenes
on omistama wihollisiensportit.

18. Ia sinun siemenesäs pltä caicki Can-
sat maan päällä siunacuxt tuleman/ettäs
minun änelieni multainen olit.

19.Sytte palais Abraham palivelioit.
tens lygö/ j» he nousit/ j» ynnä mostu-sti r BerSabaan/ j» »suit siellä.
20. KA cosc».nämät oltt tapahtunet/

Abrahamille ftno-
ben

7. Nyn saudi Isaac JMens Abraha-
mille : minun Isä». Hän wastatz : ca-
tzo/täfa m»nä olen po»can. Jahän sanoi:catzo/täsä on tuli ja halwot/ cusa on lam»
maspoltouhriji?

8. Abraham wastais : minnn poican/
Jumala on edes catzowa hänellens lam»
ban poltouhrixi. Ja hekäwtr molemmat
ynnä.

9' cutn he tulit sillepaicalle/josta
ol» hänelle sanonut/teki

Abraham sihen Alrartn / ja pani hal»
wot/ ja sidoi potcans Jsachin/ ja pani
hänenAlcartlle halcoin päälle/

10. Jaojensikätens/ja siivalsi«eitzen/
teurastaxens hänen potcans.
ri. NynHEßran Engelt huusi händä

taiwast/ sanoden: Abraham/Abr<cham.
Hän ivastais: täsä m»nä olen. >

s°l' <»

»" A»
braha.
"".

Hbr».
h<,m»l.
«eluwa
t»n
wastu»
dest siu
na ttu

Gen.
12:;.
c.iz:»B
Syr.
44:2:.
iuci;

73.
Act. z:

25.
Gal, 3:

8.
Heb.
6:13.

65NL513. «. iuc.



l. Mos. Kirja. ' i).^ue. 23
Nabo. ben: catzo/ Mttcaonmyös synnyccänyt caickein sisälle jaulos laywäisien hänen
rin la- poiki» sinunweljelles Nahorllle. Caupungms porcista/ ftnoden :

pset. 21. Esicoisens Vzin/ j» Buzin hänen n-El minun heraan / wnan cuule mi.
Hiob. «eljens/ j»Kemuelin Ar»min Isän. nu» / sen mainion minä annan sinulle/

1:1. 22. 1»Kestoin jaHnsonin/ j» Plld». j» luolan ftc» siznä on/j« minä anna»
1.32:2. xenftledlaphen/ jaßethuelin. sen sinulle/ minun Cansan lasten nähden

23. Mutt» Bethuel sijtti Rebecka», annanminästn sinulle/haut» sinun cuol»
Nämät c»hdex»nsynnytti Milc» Naho» lues.
rille Abrahamin »veljelle. 12. Abraham cumarsi itzens maan Can»

24. Mutt» hänen ftlc»waimons/ Re» san edes.
hnma nimeldä/ synnytti Tebahn/ Gaha» 13. 1» puhut Ephronille maan Cansan»nin/Tahaxenj» Maachan. cuulden/ ftnoden: jos sinä minu» cu».

XXIII. 4ucu. let: minä »nn»n rahan mainion edestä/
ißara A S»r» eli ftta caxitymmendä ot» st miuuld» / i» minä haut»» minun
«uole. j» seitzemen»jastaic». cuollueni sijhen.

"',! gis/joca con)HebronC»na»n denhanelle:
* ' m»»ll». Nyn tuli Abraham murhetti» ls.Minunherl»n/ cuule minu»/ ma»c- man j» itl«män händä. «ax» neljäftta sicli hopiata/ maan mitä

"«. z. Sylte »ousi hän cuollens tylö/j» pu- st o» mtnun j» sinun mälilläs ? haut» si.
hui Hethin lapsille/ ftnoden: nuncuollues.

Abr». 4. Minä olen muuc»l»inen j» cuitengin »6. Abraham cuuli Ephroni»/ j»pu».
homo» aftl«»inen teidäntykönän / »nd»c»tmi» nitzihäneller»h»n/cuin hän nimittänyt
stahau nulliperindöhanta teidän tykönän/hau- 01, Hethin lasten cuulden/ neljäsata sicli»amus d»t»xenminun cuollueni/joc» on minu» hopia/taypäraha.
paidan «desäni. '7. Ia nyn- »ahwisiettin Ephroni»
Gen. 5. Nyn tvastaisit Hethin lapset Abr»« wainto/ jos» se caxitertainen luola on
25: 10 h»n»i / ftnoden hänelle : Mnmren cohdall»/ sekä peld» että luola
A". 7: 6. Cuule mettä racas her:»/ sinä olet euin sijnä on /j» c»tcki puut sijnä «vain».

«6. JumalanRuhtinas meidän staftm/han- os/ jotc»ymbärt caitis sen rajois omat/
ta sinun cuollues caickein parhaisiin hau» 18. Abrahamilleomaifudex Hnhin la,
toin/ et yxikän meistä sinu» tiellä hau- siennähden/j» c»ickein/ jotc» sisälletä»
tamast sinun cuolluttas hänen hautaans. wit hänen Caupungins portista.

7. ss>lin Abraham nousi j» cumarsi ly. KA sijtte hautais Abraham e, S»r«litzens maan C»nftn edes/(ni» Emändäns Saran sijhen caxiker- hg«.
Mittain) Hethin lasten edes. täiseen luolaan/ joc» oli wainios data»

8. I» hän puhui heille ftnoden: jos Mamren cohdall»/ ston Hebron Ca»
tetdän mielen on/ että minä haut»» mi- naan maall».
nun cuollueni/ joc» minun edesäni on/ 20. Nyn wahwistettin sijs «vainio j»
nyn cuulcat minua/j»rucoilcat minun e- luola/ joca sijnä olt / Abrahamille pe»
desiäniEphronitZoarinpoica. linboh»ud»xi Hethin lapsild».

9. Että hän»nn»is minulle caxikertai. . XXIV. iucu.sen luolnns/ joc»hänellä on/ hänen «vai» Abraham oli w»nh» j» joutu-Abra»«tons perällä/ täyden hinnan edest an. lAj?» nut yällisexl/ft HERr» oli siu-hamd»c»n sen minulle teidän testillä» perin» nannut hänen caitis. lähttl»töhaudaxi.
, ..... ,

ftnoi Abraham «an- palwe.
io. Sill» Esihron asui Hethin lasien st. hlmmalle huonens palweltalle/joc» t»ic° lians«s. Ny» mastais Ephron se Hethexs ,i hallitzi/ cuin hänellä oli : lasie tätts uaitta.Abrahami/ Htchin .postain ««»leen/ minun euptni al». man I

'i< Ia ftllch».



l Ia wanno minulle HERran laiman nun Camells/ ettähän on se jongas olet
20« o ' ja maan Jumalan cautta/ ettes ota e- edescatzouut palmellalles Iftachille/ ja

.

' mändätä minun pojalleni Cananerein sijtä ymmärrälsin tehnes lanpiuoen mi»
' ' ' tyttärist/ joiden seas minä asun. nun hellani caost».

4. Waan mene minun Isäni maalle j» 15. KA ennencuin hän lackais puhu- Paltve
minun ftcuni tygö/ ja o«a minun po- Hmast/ catzo/ Rebecka tuli / joca >'« löy»

,

jalleni Iftachille emänoä. ftndynyt oli Bethuelille/ Mllcan Naho- t» Re<
5. Ia Palmella ftnoi : jos nyn tapah. rt» Abrahamin meljen emännän pojalle, beckan

duis/ ette»waimo sturais minu» tähän Ia hänen mesiastmns hänen olallans. Belhn
maahan/ pitäkö minun cummtngin mie- 16. 1» st pyc» oli sangen ih»na caswoil.män jällens sinun poicas sille maalle/ da/j» »vielä neitzy/ ja ei yxtkän miesol» lyttä»
jestas lähtenyt olet? lul häneen ryhtynyt/hän tuli sen cniwon ren.

6. Abraham ftnoi hänelle : caw»t»si° tygö/j» täytti asti»ns/j» lahdoipalat» Gen.
nu»s/ eites wie «ninu», polcani sinne cotians. 22; 2Z»
jällens. 17. Nijn pallveli» juoxi häudä wastan/Gen. 7. Jumal»/ joc» mi- j»ftnoi : annas minun juoda wähä wet.

n,: 7' nun otti Isäni huonest/ j» syndymä »ä »stiastas.
«.'3:is' mnaldani/ j» joc» minun canstoni pu- iz. Hän ftnoi : juo minun henan : ja
1.157. hui/ ftmyösmannoi minulle/ ftnoden: hän kyrust lasti alas wesiastians tälens

18. sinun siemenelles minä annan tämä», päälle/ft andvi hänen juoda.
maan/ hän lähettä Engelins sinun e» i,. Ia cuin hän oli »ndaimt hänen juo»

Enge- 'delläs/ ettss ottaisit minun pojalleni e- ha/ ftno! hän: minä myös ammunnan
lit aut, männän sieldä. »että Cameleilles/ nyncaum»» että he
lamat 8. Jos eiwaimo seura sinu»/ nijnso- caickiftamatjuod».
myös let mapn iästä malasi»/ ainoastans älä 20. I» hän caasi cohta weden astia»
»wios- wie minun pottani sinlie jällens. siansruuheen/jajuoxit»ascaiwolleanl,
täsiyä. 9>Ryn lasii palwelia tätens Herians mundaman/ j» juotti caicki hänen Ea«
30b.7. Abrahamin cupen aln/ ja wannoi hä- melins.

,2. nelle stn. 21. Mutt» mies ihmetteli händä ft oli
Palwe lo».cV>yn otti palwelia kymmenen äneti/j» tahdoi »ielä/jos HERr» oli ,
lia me- Henans Caineleist/ tehnyt häne maccans onnellstxt/taicka el.
„e mat- j» läxi matc»n/ j» otti myötäns caicki- 22. Ia cost» caicki Camelit olit juonei/
can/ft naisesi Henans tawarast/ ja waelsi toi mies culdaotzaladin/zoca painoi puo»
rucoile MesopotamiaanNahorin Caupungyn. len sicli/ ja caxi ranncrengast hänen la»
luma- 11. Ia hän lewätti Camelejä ulco- fijns/joic» painoit kymmenen sicli culda.
Mo» n» C»upungist wesic»iwon tykönä eh- 23. Ia ftnoi : kenengäs tytär olet ?

enne. tona/ joll» aftll» matmomaen t»p» oli ftnos minulle st: ongo Isäs huones st»
lähte mettä »mluundaman. meidän yötä ollaxem ?

12. 1» ftnoi : HERr» minun herrani 24. Hän sanot hänelle : minä olen Be<
Abrahamin Jumal»/ cohta minu» tä» thuettn Milcan pojantytär/jong» hä»
näpän/ ia tee laupius minun herrani synnytti Nahorille.
Abrahamin cansta. 2;. I» hän «vielä ftnoi hänelle: o»

13. Catzo/ minä seison täsä wcsicaiwon myös oltta ja kyllä meillä/
tykönä/ j» heidän tyttärens/ asu- ft sia-yöiä olla. ""'""

wat täsä Caupungis/ tulewat mettä 26. Ia mies cumarsi itzens «uaahanj» "?

ammundmnan. rucoili HERra/ l» Iu»
14 Jos jocu pyc» tule/ jolle minä ft- 27. I» ftnoi: tytetty olcon HERra maiut»

non: callista tänne wesiastias juodaxeni/ minun henani Abrahamin Jumal»/ jo- hyw»l»
hän ftno : juo/ minä Mta»myös si- c» ei ottanut vois, laupiullans )» tomut- onnen

t»i»s eeesi.

>4 BlB. 24. luc.



l.Mos. Kirja. «4-iuc. 25
«lils mlnunherraldani : fillä HERr» o»
minun johdattanutoitia tietä minnnher»
rnni meljen huonescen.

23. pycnjuoxl j» ilmoitti calc»
nämät älttns huones.

2y.01i myös Rebeckalla weli/ jong»
«imi oli laban.

;c» I» laban juoxl miehen tygö cal»
«vvlle. I» costa hän näti oljaladln ,» r»n-
nerengat siftrenskäsis/ ft cuult fiftrens
Rebecka» puhel/ftnowan: näin on mies
puhunut minulle/ t»ll hän miehen tygö/
j» catzo/hän stlsoi Canulein tylönä c»i»
»wolla.

31.1» ftnoi : tule sisälle/sinä HEnran
siunattu/mitäs seisot ulcona ? minä olen
huone» malmisianul/ j» sian Comeleille.

j2. Nyn mei hän miehen huoneseen/ ja
ryfti Cameli»/ «» »ndot oltiaj» ruoca
Cnmeleille/ j» w«tä pestä hänen jalcoi»
jans/ j» miesten jotc» hänen
«nnstans olit.

33 Ia p»ndinruoca hänen eteens: mut»

tpalwe
lia ano
Mebec-
ratJ-
faachil-
je e»
«iän-
rmxi.
Gen.

k.

»ninun pojalleni «mändä.
39 Multa minä sanoinminun herral.

leni: cui»M/ jos eiwaimo seura minut,?
40. Ny», hänftnoi minulle : HERr»/

jong»edes mmä woellnn/ läheltä Enge.«»»s sinuu eautzas/ joca tele sinun mntcas

ta hän sanoi: en minä syö enncncuin mi-
nä olen puhunut minun asiani. He wa-
paisic: puhu.

Z4. Hän sanoi: minä olen Abrahamin
palwelia:

Z5- JaHTRra on runsast siunanut mi-
nun herrani/ja hän on suurexi tullut/ja

l on andanut hänelle lambaita ja carja /
hopiata ja culoa/ palwciioita ja pycoja/

- Camelejä ia Aseja.
z6. Nyn myös Sara minun herraniemändä o» syiinimänyt minun herralleni

po,an/ «vanhallayalläus: hänelleon hänandanut «aicki niitä hänelläon.
17. Ja minun herran wannolti minua/

sanodcn: ei sinun pidä ottaman minun
pojalleni emändäta Cananercin tyikarist/
joidenmaalla mrnä asun-

zB Waan mene minun Isäni huone-
seen/ ja nunun sucunl lygö/ja ota (sieldä)

onnelistxi/ ottaman minun pojalleni e.
mändä »uinun fuguftani j» mm«n Ison»
huoncst.

41. Nyns tulet mapaxi malasta / cost»
sinä tulec minun sucunltygö/ ja jos ei he
anna sinulle/ nyns olec wapa malasta.

42 Nyn tulin minä tänäpän coilvolle/
j» sanoin : HERr» minun herrani A»
brahailil» Jumal»/ jos sinä olet tehnyt
minun m»tt»« onnelistxi/ jol»minä nyt
macllan.

43. Catzo / nyn seison «inä täsä «vtsi»
caiwon tytön»/ costa yxi pyca tule »veltä
»mmundaman/ j» minä sanon hänellei»nna minulle wahä weti» «uoe» »sttasias/

44. 1» hänftno minulle i juo sinä/ mi»
nä juotan myös sinun Camelis/ st on stwaimo/ jong» HERr» on «descatzonulminun herrani pojalle.

45, 1» ennencuin minä lackaisin puhu»
mast sydämesäni/ catzo / nyn Rebeck» tu,
li/ ft hänen wesi»sti»ns hänen olallanS/
joca «stui alas calwollejaammunsi: I«minä sanoin hänelle: anas mmun juoda.

46. Jahän riensi ja lasti »vesiastia»
vlaldansatas/ jasar.oi: juo/ minä juo-
tan myös Camelis- Nyn minä jvin/ j«
hän juotti myös Comelir.

47- Ia minä kysyin hänelda/ja sanoin:kenengä tytär sinä olec? hän ivasta-s;
minä olen Bechuelin Nahorin pojanty-
tär/ longa Milca hänelle synnytti. Ny»
minä panin oyaladm hänen otzaans/ ja
rannerengat hänenkäsijns:

48. Ja cumarsin maahan ja rucoilin
HERra/ ja kytin HERra minun her-
rani AbrahaminJumalaca/joca nimun
oli johdattanut oikiaca tiera/ olraman
hänen pajallmö minun herrani ivcljen
tytärtä.

49. Ia nyt/ jos te olctta ne/ jotta 0-
soratte minun heralleni loupiudcn ja
rorudrn/ nyn sanocac minulle: Ja jos
ei/nyn ftnocat myös minulle/ että
Niillätäändälsin <tz«ni olliaste laista wa»
stmmolle puolelle.
s«os>lin mastais laban j»Bethuel/ P«lwelj» si,„oit: tämä asia on tullut <>- s««

HERralb»/ sentähden en me taida sinu» h ywän
D »vastan



«astau>.<oasiau puh«»»/ hywa taicka paha.
.

xen R« Si.Sjynäonßebeck» pdesäs/ otahan,
beetan dä ja mene/ja olcan sinun herras pojan
wanhe- «mändä/nycuin HERr»on sanonut.
«ilda. 52> Ia cost» Abrahamin palweli»

cuull heidä» ftnans/ cumarst hän itzens
maahan HERran et«en.

5,.1» toi Hopi» j»culd»calut/ja«»at-
Rebeckalie/ »aan häne»

<velj«llens j« äililltns andoi hän calleita
lahjoja.

54. Nyn he söit ja joit/ hän ja miehet
jotta hänen canhans olit/ja siellä pidit
yötä: ja he nousit amulla warha»n:ja
hän sanoi: pääsiäkät minua»uinun her-
rani tygö.

55. Mutta hänen weljens ja äitins sa.
noit: olcan pyca meidän tykönam päi-
wän eli kymene»,/ stjtte sinä siiat mennä.

56. Nyn ftnoi hän heille : älkät mijmyt-
titö minu» : sillä HERr» on tehnyt mi-
«un mattani onnelistxi/lastecat minua
menemän minun herrani tygö.

57. Nyn he ftnoi» : cutzncam pyc» j»
lysykämmitä hän ftn».
)B.l»he cutzuitßebeck»»/ ja ftuoit

hänelle : cahoockos mennä tämän mie-
hen causta ? hän mastais : menen.

59. Nyn he lasti» siftrensReöeckan me-
nemän/ ja hänen ilnettäjäns / Abraha-
min palwelian canst»/ j» ne cuin hänen
seuraftns olit. ~

Palw« 60. 1» he siunaisitRebeckat ja sanoit
li» »vie hänelle: sinä ole» meidän sisaren,/li-
Rebcc» ftnny tuhannen tuhandeen/ »a sinun sie-
lan co° menes oinistaconmihamlestens portit,
li». 61. NljnRebecka nousi pycolnens/ j»

istuit Camclein päälle/ ja seuraisit sitä
miestä. lap»lmeli»otti Rebeckan/ j»
meiii matcans.

lftac p»l»is fildä o»i-
-r, <^»wolda/joc» cutzuttin sen eiä-
»»änft nätewän: sillä hän asui «elän
maall».' ~ .

63.I»oliläbtellyt rucoileman kedolle
«htopuolcil»/ j» nosti silinäns/ ja näki/
j» catzo/Camelil lähesty:!.

§4 IMebecka nosti silmänsj» näki I-
saachiii/la astui maat/»Eamelin paalda.

sf.la sanotpalwelöalle: mitä mies
tämä o» jocatedoll» tay meitä mastan?palweli» wastnis: st on minun herran?Nyn hän otti »natten japeitti itzens.66. Ia palwelia jutteli Iftachillecatten »sian/ cuin hän oli lomittanut. Nebec»

«7. 1» Iftac wei hänen äittns ma»
jaan/ jaotti Rebecka» emännäxens/ j» Ilaa-
r»c»sti händä.: I» nyn Iftac lohdusttf
tin hänen äitins jälten. man-

XXV. sucu.
Abraham taas otti emännän Abra«AO» nimctdä Ketnran. ham ok
T.Han synnytti hänelle Sim- »aKein

ran ia Joksan/ ,a Medan ja ran e-
Midian/ja Jcsbakin ja Suahn. »nännä

z. Mutta Joksan synnytti Scban ja xens. 1
Dedanin. Dedanin lapset olit! Assu- 1. Par.riin/ Letusim ja ieiunim. 1; z,.

4.Midtanin lapset olit: Epha/Epher/
Hanoch/ Abida/ jaEldaa: nämät caicki
vivatKeturan pojat.

5. JaAbraham andoi caiken hywydens
Jfaachillc.
ö.Muttantzlle lapsille jotta jalcawai-

moisia olit/airdol haa lahjoja/ ja lähetti
heidänpois poicans Jsaachin tykö/wielä
eläisäns/idän puoleen/ ipäiselle maalle.

7- tämä on Abrahamin eltnaica/
hän eli/ sata ja ivysicahde-

xattakymmendä ajasiaica.
8 Ja hän tuli sairaxi/jacuolt lewolises

Ijäs/ wanhana ja clämäsiä kyllans saa-
nut/ ja coottin Cansanö tygö.

?. Ja hänen poicans Isaac ja Jsma-el hautaisit hänen siihen raxtkertaisecn
luolaan/ Ephroni» / Zoaryn/ Hechein
pojan wain ios / Mamren cohdake: !i!4>'

10. Sille kedolle/ jooga Abraham oli c.
osianutHethinlapsilda/ sichenonAbra- 1847. >

ham haudattu/ ja Sara hänen emän- Gcn.
däns. 2Z;r6.

11. Ja Abrahamin cuoleman jällen/
siunaiö Juniala hänen poicans Zsaa-chin: Ja Jftmj asut sen elämän M nä.
kcwän caiwon tykönä.

»ämät owat JsmaelinAbrahamin pojan sucucunat/
jonzq
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Jfma. jsngä Hägär Egyptiläiiieu Saran pyca
elin la. hänelle synnytti.
pset. IZ. Ja nämät owat Jsmgclttt porcattt i

i. Par. nimet/ heidän nimeins ja sucucundams
l! »9. jällen!

14. Ismaelin esicoinen oli Nebaoth/
Kedar/Adbeel/Mibsam/Mtsma/ Du-
ma/ Dlasa/

lf. Hadar/ Thema/ Jetur/ Naphis
ja K-dma.

16. Nämät owat Ismaelin lapset / ja
nämät heidän nimen»/ heidän tylisans
ja Caupungeisans/ caxtrolsiakymmen-
bäßuhtinast heidän Cansoisans.

17. Ia tämä on Ismaelin ika: sata ja
feitzemen neljältäkymmendä ajastaica/ ja

Jfma- hän tuii sairaxt/ »a cnoli/ ja coottin
elinikä Cansanötygo.
jacuo- 18. Mutta he asuit Hewilast haman
lenia- Surrin asii/joca on Egyptin cohdalla

Assyriaan mendäis.Ja hän caadui caic-
kein weljeins edeö.

»9- Ka nämät owar Jsaachin Abra-
Hhamin pojan sucucunnat/Abra-

Mine- hamsijttiJsaachm.
.. 20. JaIsaac »li nchan kymmenen a-

jastaicainen/ cosca hän otti Rcbeckan
»»-.,1- BechuelinGyrialatsen tyttärenVlcsopo-
rakari tamtasi iabanin Syrialaiftn sisaren/

hänellens emännäpt.
1. >par. HERra emän.
' danSedesi/ sillä hän oli hedelmätöm: )a

HERra cuuli hända / nyn Rebecka hä-
nen emandans tuli rascaxi.

22. Ja lapset sysäisit toinen toistans
hänen cohöusans. Ny» -hän sanoi: jos
näi» piti käymän/ mixt minä olen rasca-
pi tullut? Ja meni kysymän HERralda.

zz. JaHERra sanolchänelle: capiCan.
sa owat sinun cohdusas/ ja cahtalatnen
Watt ercanc sinun ruumistas/ ja toilken

I:Cänsa woitta toisen/ ja suurembi palwe-
lewähembätä.

9! 10, Cosca atca tuli synnyttä / catzo /

Esau kapoiset olit hänen cohdusane.
ja ">a- Ensimäinen cuin rult ulos / oli ru-
cobchn stia za carwatnen nyncum waate/ ja he
dywäl. k»?r-lk hänen nimens Esau.

26, Senjälkn tuli ulies hänen iveljens/

jocapitt kädeSättS Esaan candapäästä/
jahe cutzuit hänen nimens Jacob. Cu», '

denkynimenen ajastaicatnen oli Isaac j

heidä" syndyisänö. 1862
67.Ja poicaiftt casivolt/ ja Csau tuli '

'
jäloxtmetzäjapeldomiehexi. MuttaJ-
acob oli yxtwacainen mies/ja asuiMtjois. "

iz. Ja Isaac racasti Esaut: sillä hän ' '

söi mtclckläns hänen metzSsaaltstanS. -

Matta Rebecka racastt Jacobit.
Sy. Jacob keitti hercun/ «W E. .

' tuli metzäst/ ja oli Esau
zo. Ia Esan sanoi Jacobille: anna «:yy e-

minun syödä tästä rufliast hercust: sillä sicoisu-
minä olen wasyxis. Seotähden cutzutan dens.
hänen nimens Edom.

zi. Mutta Jacob sanoi:myy minulle (Edo)
tänäpän sinun SsicctsiideS. >' se 011/

Z2. Esau wastais : catzo/ minacuoletk ruftian
kultengig/mitamln:iuksicetsudeston> cartpai

zz.la Jacob sanoi : nyn ivannoi mi- nep.
nulle tänäpän. Ja han wannot hänelle/
jamyi Jacobille esicoisudens. Heb.

Z4-NYN Jacob andoi Efaulle keiwän/ l»; 16.
jasessrustiän hercun/ja hän söi ja joi/ja
nousi jaineni pois. Ia ntzn Esau catzoi"esicoisudens ylön.

xxvi. iucu.
cnllis »ica tuti maM.stn Isaac. .

0«l E endistnMten/ jot» 01l WtaH»- mene
Hmi»»j»lla/ jaMacm«,niAbi» Abime,

Philistereln locM .

tygöGeraryn. ' Mi .'«
2. Nyn HERr» ilmestyi hänelle/ j» M Ger«i»

nol : älä mene Egyptyn/ w»q/< »suma»lla/,'ong»min» sanon sinulle. , Isaac-Hle «siuucalainen talla mnall»/j». saa lu-
minaolen sinun c»nst»s/ j» siunn» sinu» 5 pauxe»
siM sinulle j» sinilN siemenilles
»nnan caicki nämät maat / jawahwistan mansta
stn malan/ jonga minä Abrahamille si-, jaChrt
nun IsälleS wannonut olen. ' fiurest.4.l»enännän ssnun siemenes nyncuin" Gen.
tnimnn tähdet : j» nnn»n sinun siMienel. u: 3.
les caicki nämät maat : Ia sinunKeine- 1.13:17.ncs cäutt» pitacaicki Canftl maaljMl» c.i;:iB.
läsiuMchj tuleman :

r.

T" nun äml' s,2^V4



' 681W515. ' '26. lue.28
nun «nelleni/j» pitlnlltlllllolteuleni/ta»
styni/säätynijn latint.

A, 6. Ny» Iftac asui Geraris.
Rebec» 7- Ia costa sen m»»n Canft tysyil h»»
lan sift "ln emännästnns/ ftnoi hän : hä» on mi»
»«lens """ stlar«« l sillä hän peltäis ftno»/ hän

' o» minun emändani/ ettet he jostus lois
händä cuoliaxi Rebeckan tähden: sillä
hän olt ihan»c»swolloa.
». KA cost» hän siellä c»pp»len »ic»Hwypyi / catzoi Abimelech Philiste-

Rein Cuningns »ckunast/ ft näti Isaa-
chinhywäilewän «mändätäns.

9. Nijn cutzui Abimelech Ift»chi»«/ j»
sanoi : catzo/ totistst hän on sinun emän»
l»äs / mixis olet sanonut : hä» on minun
sisaren ? I» Iftac ftnoi hänelle : minä
ajattelin/ etten minä tapetais hänen
tähtens.

10. Abimelech ftnoi: mixis tämän
meille teit? olis picaiseld tapahtunut /
«ttä jocu Canftst» olis maannut sinun
emändäe canst»/ j«nyn sinä olisit saatta»
nut meidän päällem ricoxen.

ii. NijnAbimelech »ndoi täsiyn
le Cnnftlle/ ftnoden : joc» ryhty tLhän
mieheen / t»ick» hänen «mändääns/ hä»nen pitä totistst cuoleman.

luma» 12.KA Iftac tylwi sillä maalla/ j»
«a lah» sinä wuon»ftt»tertaistst: sil-
loitta lä HERr» siunais hänen. "I
Isaa» ~. Ia mies.tuli woimallisexi / j<i mene-
chin ta- sHI sangen suuresi/ sijhen asti että hän
«aroil» juuri suurexijoudui-
la. 14. 1»hänellä oli paljo «»«varat» lam-

b»lst j»c»rjast/ oli myös paljo perhettä/
'''-- j»Philisterit c»detit händä.

15. 1» he tukitzit caicki caiwot/ jotca
hänen Isäns pameliat olit c»t»vnnet/ hii»
nen Iftns Abrahamin »ican»/jntäytit
Nemullall».

16 Ia Abimelech sanoi Iftachille : me-
ne pois meidän tytöin : sillä sinä olet tul-
lut paljo mätemämmäx» meitä.
»7. Isaac läxi sieloä j» teki ma-

? -» Gerarln laxoon/ j» asui
" sijns- c

lBla andoi jällenscalwa «« tvesic,»i-
M/-M» he olit caiwanethätie» Isäns

Abrahamin aleani»/ ja jottaPhilisterit
Abrnhnmin cuolemnn jälten olit cukinet/
janiinitti ne nyllä nimillä/ c». hänen
Isäns ne cutzunul oli.

19. Nyn calwoit myös Ift»chin p»l»
welint sijhen laxoon/ j» löysit sieldä luon»
oolähten.

20. Mutt» Gerarln paimenet rtztelit
Iftachin p»imende», c»nst»/ ja ftnoit :

tämä on meidän metem. Nyi, hän cutzui
stn caiwon Estk/ että he rytelit hänln
canstans.

2i. Nyn calwoit he myös toisen c»i<
«von/ j» he rijtelii myös sijtä/ nyn hä»
nilnitti stn Silti».

22. Nyn hän sijrsi itzens sieldä/ j» c»t»
woi toisen caiwon/ «ost» ei herydellet.
Sentähden niini tti hän sen Rehoboth/
j»ftnoi: nytHEßrn on »ndnnut meil»
le si»/ j» on »nd»nut meidän cnsm» maan
päällä,
23. meni hä» VerS»b»»n.>D 24.Nyn HERra ilmest»)i hä»

nelle sinä yönä/j» ftnoi: minä olen sinun
IsäsAbrahamin Jumal»/älä pelkä/ sil.
lä minä olen sinun c»nst»s/ j» siunan si-
nun/j» annan lisändyä sinun siemenes/
minun p»lweli»ni Abrahamin tähden.

25. In hän rakensi sijnä Altarin/ j»
ft»rn»isHEßran nimesi/ jateti sijhen
m»j»ns/ j» hänen p»lweli»ns caiwoit
sijhen caiwon. '^

26. <?s>yn Abimelech meni hänen ty» Isi»»e
Gerarist/ jaAhusnth hä- tcke lit>

»«« ystäwiins/ j» Phicol hänen sodans ton A»
päämies. . bimele»

27. Mutt» Iftac sanoi heille: mixi chin
te tulitte minun tygoni : ja te »vainoisit» canst»»
te «ninu»/ j» «joitte minun pois teidän
tytön.

28. He sanoit : me näin» ilmeisäns / .

«ttä HERr» on sinun canstas / sentäh-
den me sanoim: olco», nyt «vol» meidän
waiheUamft sinun/ «ame icem lyton st»
nuncanstns.

29. Ettes tetis meille mitän »ahingot/ . '
nyncuin en melan oje sinuun ryhtynet/
ja nyncuin en me myös tehnet sinunmuu» "

t» c1,,», hylvä / j»ft«M gnun rauha»
«en«»
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menemän. Muttll nyt sisä dktHERtNn .
siunattu. <

zo. Ja hän valmisti heille pidon/ ja
he söit ja joit. 1

zi. Ja nousitamulla varhain/ javan- 1
nstt toinen toisellens / ja Isaac lafti Hei-
dän menemän/ ja he menit pois heidän l
tyköns rauhas.

ze. Sinä päivänä tulit Jsaachin pal-
vella!/ja tlmoitithänelle caivosta/ jon- !
ga he caiwoit/ ja sanoit hänelle : melöy-
sim veden.

zz. Ja häncutzui hänen Saba/ sijta «t-
-mitetän Caupungt BcrSaba/ haman
tähän päivän asti.

Z4. Cosca Esau ole neljänkymmenen
ajastaicatnen/ otti hän Judith Berin
Hethein tyttären emännarens/ ja Bas-
math Elonin Hethein tyttären:

z;. Jotca olit Jsaachiile jaRebeckalle
mielicarvaudexi.

XXVII.
tapahtui/ cosca Mac tuli

vanhaxi/ ja hänen silmänö
pimiäxi/ ettet hän nähnyt/ nyn
cutzui hän Esaun vanhemman

pottans/ >a sanoi hänelle: minun pot-
ran : hän vastats händä: täsa minä
olen.

2. Ja hän sanot: catzo/ minä olen
vanhennut/ engä tiedä cosca minä
kuolen.

Ota sijs nyt sinun calus/ vhhes ja
joutzes/ jamene kedolle/ japyydä minul-
le metzänokus.
>. Ja tee minulle himoruoca/ ja tuo

fyödäxeni/ että minun sielun siunaiS
sinua/ ennencuin minä cuolen.

> 5. Mutta Rebecka cuuli Jsaachin nät-
-tä puhuvan potcans Esaun cansta. Ja
Esau meni meyää»/ pyytämän metzäno-
tust/ kuodaxens hänelle.

6° sanoiRebecka pojallensJa-
»cobille: catzo/minä cuuli» Jsäspuhuvan velies Esaun catista/ ja fa-

' novan:
7.Tuo minulle metzänsttv/ja tee mi-nulleruoca fyödäxeni / että» siunaisin si.

M» Hexxgy sdetz tM« cW minä molm,

8, Nytt cuulenyt Nti»»» psican MIUNN
änen/ mitä minä sinulle sanon;

y.Mene laumaan / ota sielda minulle
caxt hyvä vohla/ tehdäpeni Isälles ht»
moruoca.

10. JawteseJfälles hanen syödäxenS/
että hän stunai» sinua / ennen cuin hän
cuole.

n.Nyn Jacob fanot Zitillens Rebec-
kalle: catzo/ weljen Esan on canvainen/
mutta mtnä olen paljas.

11. Mitämax/ Isäni sivele minua/ ja
luule minun händäns pettävän/ ja minä
saatan päälle» kirouxen/ ja en siunausta.

iz. Nyn hänen äitins fanot hänelle: sekirous tulcon minun päälleni minun poi«
can/ atnoastans ole minnn änellenicu«»
ltainen/mene jatuo se minulle.

i4>Nyn hän meni ja otti ja toiäitil-
lens/ja hänenSilinsvalmisti rua»/ jota
hänen Jsänsracasti.

15. JaRebecka otti vanhemman pol-
caus Esaun parhat vaattet/ jokca hus.
neö hänen tpkönäns olit/ja puetti nuo-
remman poicans Jacobin nijhin.

16. Waan vohlain nahat kaärei hä»hänen käsijns/ ja paljasten caulaans.
17. Ja andot ruan ja leivän/ cuin hänvalmistanut oli poicans Jacobinkäteen»r». <?? A hän tuli Jsäns tygö/ jasanoi-lsän. Hän vastais i tä-

sä minä olen. Cucas olet minun poican ?
:y. Jacob sanot Jsällens: mtnä olet»

Esau sinun esicoises/ minä olen nyn teh-
nyt cuins minulle käskit: nouse sijs/tstu/
jasyö tästä minun saalistani/ että finut»stelussiunaisminua.

20. Mutta Isaac sanoipo/allens: mi-nun poican/ cutngas olet nyn nopiast
löytänyt? ja hänvastais: HErza sinunJumalas andoi minun sen cohdata.

21. Nyn sanoi Isaac Jacobille: tulestänne minun poican sivclläxeni/ jos sinäolet minun peitän Esau tatcka et.
22. Nyn Jacob astut Jsäns Jsaachi»tygö: ja cuin Hän siveli händä / fanothän: äni eu Jacobin änt/ mutta kädet

ovat Esaun kädet.
?).Ja ei MvMl händä: Mä hanett

NS kättyK
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tätens elit niftcuin Eftun hänen Eljens
läeet/ carmssistl/ ;n nyn hän siunais
händä.

!4, In ftnoi hänelle : olelcos minun
poicanEftu? hänmasinis: olen.

2;. Nyn hän sanot: tuo sijs tänne syö>
däveni minun poicani saalista/ että mi-
nun sielun siunais sinua: Nyn hän toi
sen hänelle/ja hän söi/toi myös hänelle
wyn»/jahänjoi.

26. 1»Iftac hänen Isäns ftnoi hä-
nelle: tules nyt liki minun poic»n/j»an>
n« minu» suut».

27. Ia hän »stui liki/j» suut» «ndol
hänen. Nyn hän tunsi hänen waattens
hajun/j»s!un»is händä/j» ftnoi : catzo/

Iftac minun pottani h»ju on nyncui» kedon ha-
siuna ju/,ongaHERr»siun»»ut on.
laco> 28. sinull« taiwan
bil e- tästß/ja maan lihnmudest yldäkiM jy-
sicoi- wiä jn wyn».
sudella. 29. Lanftt pvlmetcan sinu»/ ,'» ftcn»
Heb. cnnnttt cumnrtacon sinua, bte sinun wel-
li: 20. Mherrn / ja sinun ättts lapset länget-

cou sinun jalcnis juuren : kirottu olcon
se joc» sinu»kiro/ j» siunattu olcon se jo»
c» sinu» siuna.

«, -Eftu. , Jacobille/«a Jacob sijläsij-
lule pe» hen 01, lähtenyt Isäns Iftachm tytö/
rast/j» crftu hänen weljens tuli pyydyril-
"v°s

zi.l» hän myös walmisti ruoc»/ j»
wei IMens/ j» sanoi hänelle: nouse
minun Isän / jn syö sinun poicas ftoli»
st»/ että sinun sielus siunaisminua.

32. Nijn «vastais Ift»c hänen Isäns
hänpä: cucasolet? hänftnoi: minä o»
lenEftu sinun «stcoists.

33. Nyn Iftac hämmästyi sangen cc»
w»n/ j»ftnoi : cuca ? cuftst sijs st me-
tzämies joc» Mtnulle stn toi ? j» ml-
n» söin caitista ennen cuin sinä tulit/j»
minä siunaisin hänen? hänen pitä myös
siunatun olelnan. -

34. Costa lsäns puhen/.'
sunrellaMellä/j» hänen «ie»:

lens tuli sangen c»rwaxi/j» ftnollfäl-
ls»,s: siuna myös minuakin minun Isän.

> Z5. Ny» hatt sanot: sinun weljes on
! tullut cawaluxella/jawicnyt pois stunan-

pen stnulda.
z6. Ny» han sanoi: hän myös oikein

cutzutan Jacob/sillä hän mi-
nun on polkenut/minun esicoisudenthän
sai/ ja catz»/ nyt hän wci pois minun
siunauxent minulda- ja hän sanoi: et-
kös yhtäkän siunaust minun waraxen»
pitänyt?

Z7. Nyn waskais Isaac/ ja sanot E-
faulle: Catzo/ minä olen asettanut hä-
nen sinunherraxes/ ja caicki hänen ivel-
jens olenminä hänelle palweliaxi pan-
nut/ jywillä jawynalla olen minä hanen
watustanut: mitäst minä sijs nyt sinul-
le teen/ minun polcä»?

zZ.Ia Esau sanoi Jsällens:yxikösi siu-naus sinulla waiwoin ongin minun I-
sän? stuna myös minuakin ininun Isän/
ja Esau corotti änens ja itki.

zy-Nyn mastats Isaac hänen Isans/
ja sanoi hänelle: Cay»/ lihawa asuin-
siapitä sinulla oleman maan päällä/ ja
easietta taiwast ylhäldä.

40. Sinun miecallas pika sinun elät-
tämän itzes/ja palweleman sinun weljes»
Jatapahtu että sinä myös tulet herra-
xi/ja kirwotat niscas hänen ikeftäns.

41. Esau wihastui Jacobinpäälle
tähden / jolla hä-

nen Isäns hänen siunanut oli/ ja sa-
not sydämcsäns: minun Isäni murhe-
päiwätpita lähestymän: sillä minä ta-
pan wcljeni Jacobin.

4!. Mutta Rebeckalle ilmoitctttn E- R
saun hänen »vanhemman potcans sa- ko
nat: joca lähetti ja cutzui Jacobin nuo- w
remman poicans/ »a sanot hänelle: ca- I
tzo/ weljes Esau uhca sinua tappa. bi
4z.Nyt minun poican/ole minun anclle- ke!

»i cnuliainen/ malmisia sinus >a pakene m
minun weljent Labanin tygö Hara- La
nyn. n>

44. laolehänentykönanseappaleai- gx
ca/ sijhenastt että weljes ktucku asettu. !

4§. Ia sijhenastt että hänen »vihans
larba sinusia/ jahänunhotta mitäs häne
da ivasta» tthnyt olet. Nyn minä lähea

«an



ja luotan sinun fieldä. Mtxi tel.
dän molembain ptdals yhtenä paiwä»
vä minulda tuleman pois?

46. A Rebecka sanoi Jsaachille: ml.
Hnä suutun minun elämäni He-

ihin tytärten tähden: jos Jacob olla
tvaimonHethin tyttärist/ jotca ovat

achucuiu tämän maan tyttäret/ mitä
minun sijtte autta elämän?

XXVIII, iucu.
lsaac cutzu» psicans Ja-

-7a « U cobinja siunais händä/ läski
X» ja sanoi hänelle: älä ota e-

mändä Canaan tyttärist.
z.Waan malmista ja mene Mesopo-

tamiaan/ Bethuelin stnun ättts Isän
huoneM/ ja ota sinulles stelda eman-
»ä/ Labanin sinun enois tyttärist.

z. Ja Jumala Caickiwaldtas siunak-
con sinua/ jatehlön stnun hedelmälisexi/
ja enätlön sinun/ ettäs tulisit suurexi
Cansatn joucoyt.

4.Andacsn myös sinulle Abrahamin
siunauxen/ sinulle ja sinun siemenelles
sinuncansias/ periäxessttä maata/ jo-
sas muucalainen olet/ jonga Jumala
Abrahamille andanut on.

Nyn lähetti Isaac Jacobin tyköns
menemän Mesopotamiaan/ Labanin
Bethuelin Syrjäläisen pojan tygö/
RebeckanJacobtnjaEsaun ättin wchen.

6. /xSsca Esa» näki että Isaac oli siu-
sl-nanut Jacobin/ ja lähettänyt

hänen Mefopoiomman/ ottaman siel.
dä hänellenö emändätä/ ja että hän/
sijttecutn hän hänen siunanut oli/ kasti
händä ia sanoi: ei sinun pidä ottaman
emändätä Canaan tyttärist.

7. Jaettä Jacob oli Jssiilens ja aitil-
lens cuuliaineu/ >a menkMesoporamtaS.

8.Efau näki myös / ettei Isaac hänen
Isans woinnt nähdä Canaan tyttärit:
y. Mem Esau Jsmaelin tygo/ ja otti

Mahalathtn Jsmaelin Abrahamin po-
janryttaren/ ?tabojothin sisaren/ eman-
näxens/paiizrcndlsiä.

10. Nyn Jacob taxi BerSabast/ ja
meniHaranyn,

Ia Mdui yhteen paickäan/ ja oli

siinä yötä: Mä AurliM oli laskenut/
jaotti kiwen sijtä paicasi/ ja pani päänö
ala/ja maratssijnäpaicas.

ra. Ja näki unda/ ja catzo/ tjcapuut
seisoit maan päällä/ ,o:den pää ulotui
taiwaseen: ja catzo/ Jumalan Engelit
käwit ylös ja alas nyta myöden.

rz-Jacatzo/HEna seisoi nydenpäälle/
ja sanoi: Minä olen HTRra Abraha-
min sinun Jsäs Jumala/ ja Jsaachtn
Jumala/tämän maan/ jonga päällä si-
nä macat/annan minä sinulle ja sinun
siemenelles. ,

14. Ja sinun siemenes pitä oleman ,
nyncnin maan tomu/ ja sinun pitä lewi- -
Kmän läNden ja itän / pohjan ja etelän '
päin. Ja sinusa pitä caick: sucucunnar -
maan päällä siunaruxl tuleman/ ja sinun .
siemenesäs. ,

15. Jacatzo/ minä olen sinun cansias/ '
ja warjelen sinua cuhungas ikänänsjou-
dut/ja saatan sinun jöllens tälle maalle: ,
sillä en minä hytja sinua/ sijhenasti että
minä caicki teen/ mitä minä sinulle pu-
hunutolen. '

16. Jacob herais unestans/nyn c
S»-hän sanoi: totisesi on HERra

tasa patcas/ ja en minä sitä tiennyt. »

17. Nyn hän pelkäis /ja sanoi: cuinga
peljättäpä on tämä patcka/ ei täsämuu
ole/ cuin Jumalan huone ja taiwan swi.

18. Ja Jacob nousi warhai» amulla/
jaotti kitven/jonga hän olipannut pääns -
ala / ja pani sen pystyälle muistoxt/ ja
wuodattt öhyä sen päälle.

iy. Lutzui sijs sen paican BethEl/ivaä
ennen se cutzuttin !uz. Z

2c>. Nyn Jacobteki lupauxen/sanoden: <

jos Jumala on minun cansian / za war> ?
jele minua tällä tiellä jota mina waellan/ le

anda myös minulle leipä syödäxeni/ jq p<
waatetra werhapcni: I

21. Ja saakka minun rauhqs cotia I- la
säni tygo: nyn HTRra on minun Ju-
malan.

22. Ia tämä kiwi jonga minä panin py-
siyällemuistoxi/ pita oleman Jumalan
huone/ jacaikisia jvtcas minulle annat/
annan Minä tosin sinulle kymmenepet.

,9. lucu.

25. iue.



XXiX.lucu.'
Jacob Jacob läxi matcnn/j» tuli
lulcHa « » idäistlle maalle.
ruiiyn/ >-?»> 2. I» catzeli ymbärillens/ j»
j»fta / caimo01l kedolla. I» ca-

muulla tzo/ siellä macais myös colme lammae-
labä-' laum» sen chtönä/ sillä sijtä catwoist juo-
nin ole. tit he laumat: ja suuri tiwi oli caiwon
«van suulla.
rauhas 3, Sillä he cocolsit sinne caicki laumat/s» «vieritit tiwen c»two»' suulon/ j»juo>

til l»mb»it«/ja wieritlt t«wen Mens si»
»llens caiwon suulle.
4.KAl»col>ft!,o<beiseH mlnunwel»F,eni custa te olett» l h«w»st»tsit:Haramst.
;. Hän sanoi heille : tunnettaco laba»

nl» Nahorin pojan ? he sanoit : tunnen»
tyllö.

6.Hän ftnoi: ongo hän rauhas? he
tvastalsit: rauhas hänon. I» catzo/R»«

' het hänentyttärens tule lamasten cansta.
7. Ny» hän ftnoi: catzo/ wielä on pnl.

-jo päiwä/ eitä wielä ole »ic» cnrj»coo»
t»:. nyn juottacat sijs lamballa/ mengät
j» caitzecat heitä»

8. He sanoit : emme ft»/ sijhennsti cuin
caicki l»um»t cootan./ j» miericämmeti»
we» caiwon suulo»/ juott»xem lambat.

9.Wielä hänenpuhutftns heidäncans-
Jacob ftns/ tuliRahel Isins lammasten canj-
«ohta sa : sillä hän caltzl lambait».
K»he> 10. Cost»Jacob näti Rahelin / lab».
llin/ja uin enoins tyttären / ja enoins labanin
ftno lambat/ meni'lacob hänen tygöns/ ,»

hänelle »vieritti kimen c»twon suuld». I» juotti
sugu- enoins labssnin lambat.
pane. i». Ia Jacob suut» »ndol Rnhelin /ja

lorotti änens j» itki.
!2. Ia ilmoitti hänelle/ että hän oli hä-

nen Isäns weli/»» Rebeckan poica. Nyn
juoxi hän jäilmoitti sen Isillens.

l»b»n cuuli ftnomanlaban Hlacobist siftrens pojaft/ juoxi
tlouen hä„ händä wastan/ ,a otti hänen sylyns/
vtl« suuta andoi hänen/ ja mei hänen huo.»«stan nosens / i» hän jutteli labanille tallen-
I«"« asian.hw« «4. Nijnftnoi laban hänelle: sinä olit

minun luun ja lihan. Ja hän olihänc»lykönänö coco cuucauden.
15. Sytte sanoiLaban Jacobille: waic«

kas olet minun weljen/ palweletcos mi.
nua sentahden ilman micäkän? ilmoita
mmulle mikä sinun palckas olis?

16. JaLabanilla oli caxi tytärtä/ wan-
hemman nimi oli Lea/ januoremman nt.
miolißahel-

-17. Mutta Lea oli pehmiä silmist/ maan
Rahel oli caunin muotoinen/ ia ihana
caswoilda.
l 8 Ja Jacobracastißahelit/ja sanol: Jacob

minä pallvclcn sinua seitzemen ajastaica lupa
Rahclin sinunnuoreman lyttäres tähden, paltvek-

-19. Laban wastais: parambi on että la ia.
minä hänen annan sinulle/ crsiy Makin bantt
toiselle/ ole mmun tykönäni- seiye»

20. Nijn palmclt Jacobßahelin tähden män
seitzemen ajasiaica: ja se aica näkyi hä- ajastat-
nellelyhyext/ nynrackanahänpiuhäne. ca Ra«

Jacsb sanoi iabanille: anna Helin
mmun cmändän minulle: silla minun ai-edesi. j
can on täytetty mennä hänentygöns. e

2!. Ntzn Laban coconcutzui caikcn sen iliban
paickacunnan miehet/ ja piti haäe. g„da

25 Mutta ehtona otti hän tyttärens Jaco-Lean /ja ivci sen hänen tygöns/m hän Me
macais sen tykönä. jxan

24. JaLaban andoi hänen tyttarellens Rahe.Lealle pycans Silpan pycaxt. si-
-25 Amulla/catzo seoliLca. Ja hansa- aan.

noi Labamlle: mi,ris tämän minulle rcit?
engö minä Rahclin tähden palwcllut si.nua? mixis minun petit?

26. Wastais Laban : ei »yn ole meidän "'
»

'

maan tapa / että nuorembl annclan en-
nenwanhembata?

27 Täytä wiclä tämä wycko/ nyn mi-
nä hänen myös sinulle annan/ siitä pal. p">we-
wclurest cuins palwelet minua wlelaroi-
fec sell-cmenajasiatca. la set.

28. Jacob teki nyn/ja täytti hän? tvjjc-
kone/ /a hän andoi hänelle tyttärens Ra- ajasiai-
helin emäiumäxi. Ra-

-29. JaLaban andoi tyttarellens Rahe-
. lillepycanSßilhanpycaxi. lahdkN

zo. Nyn hän macais myös Rahclin
ckmtza/ ,a MRahetm rackambana euin

Lean/

?I A.



Lean/ s» palweli hönbil lvltlii toiset stl» sti tilmoitellutmlnun sistrenl canst»/ ft se e»/
tzemen ajastaica.

, olen myös wotttanut/ ja hän cutzui «inu»
«<a sun ii. «Essutta cost» HERra näki tean hänen nimens Nephtalt. tilwol»
nntlä * c»tzott»wan ylön/ tetihän hä- > Ufosta le» näti että hän lackats tuxen.
Vtube» «en hedelmälistxi/ mutta Rahelin he» otti hän pycans l»«an«
«in/ s« oelnlätlimäxi. Silpan/ja »ndoi stnlacobille emäiiäxi. d» I««
on/ ca» !2. Nyn lea tuli rastaxi/ ja jynnyttl 10. Nijn synnytti Silpa lean pyca I«» cobille
»el» pojan/ j»cutzui hänen nimens/ Ruben/ cobille pojan. Silp«i
nms jasanoi: HERraon nähnyt minun »h» n.I» le» sanoi: warusteltu/ ja cu- emän»
l«»li bistuxeni/ nyt sijs minun miehen raca» tzui hän«n nimens Gad. näfk

sta minua. i2.1» Silpalean pyc» synnytti I«» jocor
«»ime» Ia hän t»»s tuli rastaxi/ j» syn- cobill« toisen pojan. synnyt

? nytti pojan/ jaftnoi : HERra on cuul- 13.1» le»ftnoi : autuasta minua/ sillä Ga«
«n/

lut minu» c»tzott»w»n ylön /j»on la tyttäret ftnowat minu» »uluaxl: ja din j»
»n/cuu minulle »ndanut/ j» cutzui hän cutzui hänen nimens Asser. Asserit»""'! häne» nimene/ Simeon. i4.Ka Ruben meni ulos nisu» elon- G»d /

le«i/ i4. Ia hän jällenstuli rastaxi j» syn» Hatt»»»/ j» löysi counlta cuckai. st on/
se on/ nytti pojan/j« ftnoi : nyt taas minun fi matntold»/ j» toi ne lealle ättillens. sotaan
»!,<lö. ml«henpysy minu» tytönäni: sillä mmä Myn ftnoi Rahel lealle: anna minulle war».
«itä synnytin hänelle colme poica. Sentäh- poicas cnckaisist. stettu.
mns °«" bän cutzui hänen nimens l«wi. 15. hän wastais händä: lvähälö -sinun Ass«l/
«tud»/ 35. Ia hän tuli wielä rastaxi/ j» syn» sijnä o»/ettäs olet minuld» miehen.wie» ston
Q »n/ ""tti pojan/ j» ftnoi: nyt minä tytön «yIV mutt» tahdot myös otta poicani autuas,
«unnu» HERra/sentähden cutzui hän hänen ni. cuckaistt? Ia Rahel sanoi : stntähde» Ruben
«a,» eli mens/Iud»: ja lackais synnyttämäst. maatta» hän tänä yönä sinun canst liyti,

XXX. iucu. s»s poicas cuckaisten tähie». ö cuckaisi
Rahel Rahel näki ettet hän synnyt- i6.Cost» Jacob ehton»tedolb»M«O/ jaan.
«md» >» tänyt Jacobille/ cadehti hän si» meni lea höndä «astan/ ft sanoi: mi- eaäi.
Iaco» ftrtans/ j» ftnoi Jacobille : »n» nun c»nst»ni pitä sinun macaman : llllens.

n» minun lapsi»/ eli minä cuolen. sillä' minä olen sinun ostanut poicani leafy»
lvilhon 2.1»c0b wihastui cowinRahelin pääl» cuckaisill». I» hän m»c»is sen yön hä- nyt»»
emän- le/j» ftnoi:olengominälum«la/joc» nen canstans. v wielä

on sinuld» tteldänytcohdun hedelmän ? 17. 1» Jumal» cuuli lean/ j» hän tu- Ifts-
Gm. 3lahänftnoi: täsion»ninun pycan li rastaxi/ j» synnytti wiK'charin/
16'2. Bllha/maca hänen canstans/ että hän dennen po,an. Sebll»

synnytäis minun helinäni/ ja saisin sijt» i8.I» le» ftnoi : Jumalaon m»c«nut ionin
letin hänestä lapsi». stn minulleettä minä annoin pycanl mie- ft Dl»

.... 4. Nyn hän andoi hänelle pycans Bil. helleni/j» cutzui hänen nimens Iftschnr. nan.
ha„ emännäxi: Jo Jacob mncais hä» 19.Ia len tnas tult rastaxi/ j» syn- Ifts.nen canstans. nytti Jacobille cuudennen pojan. char/se

!"""' 5. Nynßilh» tulirastaxi ft synnyltt 20. 1» le» ftnoi : Jumala on minun on/
Jacobille pojan. hywästi l»h,oitt»i,ut/ nyt taas »su mi- palcka.

»«li 6. Ia Rahel ftnoi: Jumal» ratcais nun miehen minun tytönän: sillä minä S«bu»""n. nilnun asiani/ j» cuuli myös mlnun ä» olen synnyttänyt hänelle cuusi poic». I» lon/
nenl/ j» andoi minullepoj»»/ sentähden cutzui hänen nimens Sebulon. ston/"°" cutzui hän hänen nimens Dan. 21. SiZtte synnytti hän tyttären / ja läsnä!n -V 7>la taas Bllha Rahelin pyc» tull ra» 'cutzui hänen nimens Din». asumus. scaxi/j» synnytti Jacobille tixstn pojan. 22.Mutt» Jumala muisti myös R»he- Dm,/

»m'/ «. Nijn ftnoi Siahel: Mnä olen jalo- lin/cuuii hänen/ja saatti hedelmälistxi, »si» eli
E »3. Nyn

l. Nos Kirja, jo. lue. zj
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»«», »z. Nyn hän tuli rafcaxi ja synnytti
mio. pojan/ ja sanoi: Jumala on ottanut
Rahel pois miinun hämätstyxent.
synnyt- Z4. I» cutzui hänen »imens Joseph/
tä Jo- sanoden: HERra lisätkön minulle mte-
sephin. lä toisen pojqn.

25. cofta Rahel oli fynnytänyt
»ivo sanoi Jacob iabanil-

päästä minua menemän cottanj ja
.'.''maalleni.

oö .Anna minulle minun emandänt ja
lapseni/ joiden tähden minä olen sinua

, palmellut/että mmä menisin pois: sil-
s lä sinä tiedät minun palmelluxeni/ cuin

-,-cnk mmä olen sinuapalmellut.
, 27. Da Laban sanot hänelle: anna mi-

' nnn löytä armo sinun ebesäs/ mtna ym-
märrän että HTRra on fiunanut minun
st""ntähtes. .

28. Määrä sijs sinun palckas minulle/K" ja minä anna».
5'- 2,. Mutta hän sanoi hänelle: sinä tie-
A"."' dät cuinga minä olen palmellut sinua/ ja
5-? a cuingapaljo sinun carzas on minun hal-

punt annettu.
zs. Sinulla oli mähä enne» cuin minä

tukin/ mutta nyt se on paljoxi casmanut/
ja HSRra on siunannut sinun/ minun
jalcajuondeni cautta. Cosca minä sijö
«manhuoncnt parasta catzon?

zi. Ja (Laban) sanoi: mitäst minä si-
«ulle annan? Ja Jacob sanoi: ei sinun
pidä mitan andaman minulle. Mutta
Ms sinä tämän minulle teet/ nyn minä
Metänyt caitzen jamarjele sinun laumas.

Z2. Minä käy» tänäpän caiken sinun
laumas läpitze/ «roittaden sieldä caicki
pilculiset ja kirjamap lambat / ja caicki
mustat carttzain seas/ jakirjamatja ptl-
tuliset wohtenseaö/(mitä sijtte kirjamaxt
ja pilcultsexi tule) se olcon minun pakk-
iani.

zz, Nyn minun manhurscauken on to-
pistapa tästedes minust sinun edesäs/coscase siihen tule/ että minun pitä paickani >
sinulda saaman: nyn että caicki.jotca et l
ole pilculiset taicka ktrjamat/mvhlista/
eikä mustat cantzoifia/ft olcon marcaus >
«inu»tykönäni. <

z4 Ntzn sanoi läban, tätzo/ josca stoltssauasjälken.
Z5. Ia sina pätwäuä eroitti hän ptlcu-lisct jakirjomat caurit ja caicki ptlculisct

ja kirjomat muohet/ caickt loisa jorattu
»valkeutta oli / ja caicki musiat carttzar/
jaanöoi ne lasicns haldun.

z6. Ja asetci colmen pänväcunnan mak-
ean/ itzens ja Jacobin maihella/ja Jacobcaitzi nyta jocca Labanin laumasta täit»

Z7 Mutta Jacob otti miherMsiä haa- Jacob
parsia saumoja/ farapuisia ja castanea- tule li-
puisin/ ja cuorei nyhin walkiat juondet. werjä»

zB. Japani ne saumat/ jokea hän cuori. xi.
nut oli/laumain eteen/ mcsiruuhyn/ ja
juoma astioihyn/lauma» etcn/joihin he
tulit juoman/ että he juomalletulduans
sijttaisit. -

Zy- Ja nyn laumat sijtit nyden saumat»päällä/ jacannoit ptlculisia/jiiondeisia ja
kirjamita.

40. Nyn Jacoberoitti caritzat/ ja a-
setti sen erottelun lauman nyden pilcu-
listen jamustain cohdalle jotta olit Laba-
nin laumasa/ jateti itzellens eri lauman/ja ei laskenut nytä Labanin lauman st-caan.

41. Ja cosca se marhatn canöama lau-
ma oli sicotllans/pani Jacob saumat lau»
main silmäin eteen/ että he sijttaisit son-
ivain päällä.

4:. Multa cosca ne Hiljoin juoxit/nyn
ci hän pannut nytä sisälle. Nyn tulit a-
pöiset iabanilleja marhain cannetut Ja-cobille.

4Z. Shtä tuli mies sangen ämertäxi/
ny» että hänellä oli paljo lambaita ja py-
coja japalweli»ita/ja Camelejä jaAseja.

XXXI.
hänen eteens tuliLabanin la-

'

-AO » stc» puhe/että he sanoit; Ja-
cob on saattanut itzellens caiken cabeh»Jsäm kamaran/ ja sijtä tjnxtt

meidän Jsäm hymydest on hän saattanutitzellens catien tämän kamaran. htn
2. Ja Jacob näki Labanin casmon/ ja

catzo / et ollut se händä mastan/ nyncui»
eilänja endispämänä.

Z.la
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luma. ;. Ka HERr»ftnoi Jacobille: pala.
lakäsie Hj» sinun Isiis maalle/ ft sucuts
laco. <yg ö/ j» minä olen sinun canstas.
bin 4. Nyn lähetti Jacob j» cutzuttißnhe,
nienä linja lean kedolle laumans tygö.
Isäns 5. Ia ftnoi heille : mi»» näen teidän
maalle. Isin caswon/ ettei hän ole minua «vasta»

nyncuin eilän j» endtspälwänä/ mutt»
mtnun Isin, Jumala on ollut mtnun
t»nstan«.

6. 1» te itze tiedätte/että minä olen cai-
tella minun «väelläni palwellut te«d»n
Isin.

7. Mutt» teidän Isin on «vietellyt mi-
nua/ j» muuttanut mtnun palcknni jo
kymmenen tert» : ei cuitengan sallinut
Jumal» hänen wnhingota tehdä mi»
nulle.

«. Cost»hän ftnol; klrj»w»t pitä ole»
m»n sinun palckas / nyn caicki lauma
condoi tir)»wtt». Mutt» joshän ftnoi:
pilculistl pitä olemnn sinun palckas/ nyn
taickl laumn candoi pilculisi».

y.Nijn on lumnl» ott»nut teidän I»
sän hywyden/ j» »ndanut minulle.

iO. I» t»pnhdut lauman sijttämistn
«jall»/nost»n mlnä silmänlj»näin unes/
j» catzo/ caurit nousit juondeisten/ pilcu»
listen>» tirjnmain laumatn päälle.

ii» I» Jumalan Engeli ftnoi minulle
«nes: Jacob/ j» minä «vastaisin : täsä
»ninä olen.

i2. Mutt» hänftnoi : nost» silmäs/ ja
catzo/caicki caurit nousewat juondeisten/
pilculiste»ja tirjawatn lnumain päälle :

Sillä minä olen nähnyt caicki mitä la-
b»n sinulleteke.

<2en. 13,Minä olen Jumal»VethElis/ jos»
»8: »8. sinä moilcllt tlwen/ jateit minulle lupa-

uxen/ nouse sijs nyt/ft lähdetälbä m»»l-
da/japalaja syndymä maallcs.

,4. Nyn «vastaisitRahel ja le» / j»ft-
noit hänelle: ei ole meille enämbi oft/
eilä perimist meidän Isin, huones.

15. Ettö hän ole pitänyt meitä muuc».
laisin»? sillä ha», on myynyt meidän / j»
peräti syönyt meidän hindam.

IS. Sentähden cnicki hymyys/jong»
Jumal» o», »jtanut lneibänlsildäm/ st

tule oikeudella meille ja Meidän lapstllcm:
Nyt sijs caicki mitä Jumala sinulle onkäskenyt/se tee.

?s>yn nousi Jacob/ja nosti lapfens Jacob
»ja emZudäns Cainclcm päälle, lähte

»8. Ja wei pois caikcn carjane/ ja cai- iaba-
ken tawarans/cuin hän oli panut cocoon nin ty«
Mesopotamias/ mennäxcns Jsäns I-kö.
saachin tygö Lanaan maalle.

iy. MuttaLaban oli mennyt keritzeman lios.laumans. Jaßahelwarasti Jsäns epä-
jumalat.
20. Nyn warasti Jacob Labanin Sy-

rialaisen sydämen stjnä/ettei hän ilmoit-
tanut hänelle että hän pakeni.

21. Nyn hän pakeni/ ja caicki mitä
hänellä oli/nousi ja meni wirran ylitze/
ja meni Gtleadiu wuorta cohden.

"

sgban
2,. Colmandena pätwänä ilmoitettin waeldaLabantlle/ että Jacob oli paennut. Jaco-
2Z. Nyn hän otti ivchcns canstans/ ja hin

ajoi händä taca seitzemen päiwäcunnan pcrän/
matcan/ ja saawutti hänen Gileadm m pu-
wuorella. h^le

24 Mutta Jumala oli iullnt Labanin händäSyrialaiscn tygö yöllä unes/ ja sano- cotvm.
nut hänelle: cawata sinuas/ crres mi-
tä» puhu Jacobille muuta/ cuin hywä.

25. JaLaban lähestyi Jacob,. Mutta
Jacoboli majans tehnyt wuorelle. JaLaban teki weljmcns myös majans Gi»
leadtn wuorelle.

26. Nyn sanoi Laban Jacobille: mi-
täs olet tehnyt/ ettäs »varastit mmuMsydämeni / ja olet «vienyt pois mimim
tyttäreni nyncuin miecalla olerut?

27. Ja inixis sala pakentt ja wara.
stit sinus minuida/ jaet ilmoittanut mi-
nulle k että minä olisin sinua saattanut
ilolla/ja lauluilla/ ja trumbuilla/ja can-
dcleilla.

28. Ja et sallinut minun suuta anda
minun pojilleni ja tyttärilleni: lämäns
olet tyhmästi tehnyt.

29. Ja minulla olis kyliä tvoimq tehdä
teille paha/ mutta teidän Isän Jumalasanoi mennen yönä minulle: cawara i-
tzes puhumasi mssän Jacobille munia
cutn hywä.

E- zo.Ja -
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Jaeobsanosyyn s/
j» ma»
fia ede-
«jiäns.

Exod,
22: «.

nyt ettäs cummingtn menit
Hpois/ ja nyn suuresi tkämöitzit

Jsäs huoneseen i mtxts marastit mtnun
Jumalani?

zi- Ja Jacob mastais/ ja sanot Laba-
nille: minäpelkäisin ja luulin sinun wä-
kimallalla ottaman pois minulda sinun

' tyttäres.
' z. Mutta kenengä tykö sinä löydät ju-
malas/sen pitä cuolemn cäsä meidän mel-
jetm edes. Etzi omasminun tyköni/ ja
ota pois se. Mutta ei Jacob tietänyt
Kahelin nytä marastanen.

zz.Nijn Laban meniJacobin majaan/
jaLean majaan / ja heidän molembain
pycains majaan/ ja ei lötänyt. Ia ta-
xi Lcan maiast/ja kuliRaheli» majaan.

Z4. Mutta Rahel oli ottanut epäjuma-
lat/ ia pannut Camelein pahnain ala/
ja lsiui nyden päälle/ mutta Laban etzsi
caiken majan/ ja ei löytänyt,

z;. Ja hän sanoi Jsallms: älkön mi-
nun herran nyt Mlhastuco/ etten minä
saa nosta sinun edesäs: sillä minulle ta-
pahtu matmoin menon jälken. Ja hän
etzei/ ja ei löytänyt epäjumaltkans.
z6. Zacobmihastuijarytclt Laba-

cansia/mastais ja sanoi hä-
nelle: mitä minä olen rickonut/ ja mikä
minun pahatecou on/ ettäs minua olet
nyn mihäisest ajanut taca?

Z7. Sinaolet ctztflellyt caicki minun ta-
Isint calut/ mitäs olet löytänyt catkesia
sinun talois caluista? tuo tähän minun
ja sinun mcljets eteen/ rattaista meidän
tähden maihellam.

zB. Minä olen ollut sinun tykönäs jo
capikymmendä ajastatta/ ja sinnn lam-
das ja muohes et ole hedelmättömät ollet/
ja en ole minä syönyt oinaita sinun lau-
mastas.

Engä ole tuonut sinullepedolda haa-
> scattua/ minun piti sen maxaman.
Mitä ikänäns flnulda yöllä eli päimällä
warastettu oli/sen olet sinä minun käde-
stäni maatlnut.

40. Päimällä vn minun helle wasi)ttä-
nyt/ jayöllä milu/ jauni on paennut mi-
nun silmistäni.

41. Minä olen jo caxikymmendä aja.
statta ollut sinun yuoncsaö/ neljätoisia-
kymmenda aiastaicapalmelin minä sinua
cahden tyttäres tähden/ ja cuusi ajastat-
ca sinun laumas tähden: ia sinä olet
muuttanut minun palckani kymmenen
kerta.

42 Jollet minun Isani Jumala/ A«
brahamtn Jumala/ ja Jsaachtnpelco o-
lis ollut mtnun puolellani/ peräti tyhjä»
nä olisit sinä minun päästänyt. Mutta
Jumala o» nähnyt minun mainiani ja
kätteni työt/ ja nuhteli mennen ymia
sinua.
4Z. Al?astaisLaban/ ja sanoi Jacobit."^^le: tyttäret owatjminuntyttä-

reni/ ja pojat omat minun pottani / ja
laumat omat minun laumani/ ja caickt
cuins näet/ omat minun/ mikä minä teen
länäpän minun tyttärilleni taicka heidän
lapsille»»/ jotca he omat synnyttänet?

44. Tule sijs nytja tehkam lijtto / minä
ja sinä/ ioca pitä oleman todistus sinun ja
Mtnun maihcllant.

45- Nyn otti Jacobkimen/ ja pani py-
styälle mutstoxt.

4-6. Ja Jacob sanoi melyllens: eootcat
ktmtä. Ja hr koickimiä/ ja teit rouckton/
jasöit sen rouckion päällä.

47- Ja Laban cutzui hänen Jegar Sa-
haduta: mutta Jacob cutzui hänen Gi-
lcad.

48. Nijn Laban sanoi: tämä rouckio
olcon todistus tänäpän sinun ja minun
maihellani/ senkähden cutzui hän hänen
nimens Gtlead.

4y. JaMizpah/sillä hän sanoi: Her-
ra catzocon sinun ja minun machellani/eosca me crcanem toinen cotsestam.

50. Jos sinä matmac minun tyktäritä.
nt/catcka otat muita emänditä/ pattzi mi-
nun tyttäritäni. Ei ole ketän tasa meidän
cansiam/mutta catzo/ Jumala on todi-
staja minun jasinun maihevas.

51. Ja Laban sanot mtelä Jacobille:
catzo/ tämä onrouckio/ ja tämä on ki«t/
jonga minä panin minun ja sinun wat-
helleö.

sZ,Tämäro»cktoolcon todistus/ ja ki-
wl «l'
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w< oleon W)ös toolssus/ ios minä käyn
ylitze tämänrouckio» sinu» tygös / tnick»
jos sinätäyt ylitze tämän roucklon j» ti-
wen minun t»)gini/ wahingot» teleinä».

5; Abrahnmin Jumal» j» Nahorin
Jumal»/ j»heidän Isiins Jumal»/ r»t«
eaiston meidän wälllläin. Ia Jacob, nä-
nol hänen Isins Isaachin pelwo» cautta.

54. Ia Jacob uhrats wuorell»/ ft cu-
tzui hänen weljens syömän leipää. Ia
cmn he olit syönet/ olit he yötä wuorell».

55. Mutt» »mull» warhain nousi la-
ban/ j» suut» andoi potcains ja tytär,
tens/ j» siunnisheitä/ jameni matcans/
japalaiscotians.

XXXII. tum.
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Jacob meni tietäns/ j»
X» > »Jumalan Engelit tulit händä

wastan.eHHF 2. 1» cost» hän näti h«id»n/
ftnoi hän- nämät omat Jumalan sol».

I» hän cutzui stn paican Ma»
hanaim.

3. Nyn I«cob lähetti s»n»n ebelläns
weljens Eftun tygö/ Seirtn maacun-
dnan/Edomin maalle,

Ia tästi heitä/ ftnoden: snnocat
Mn minun herralleni Eftulle : näinft-
«o sinun p»l»veli»s Jacob : minä olen ol-
lut muuc»l»iuen labanin tykönä/j» »ij-

tähän »sti.
5. In minull» »n carj» j» Aseja / lam-

pnlwelioit» j» pyc»,»/ j» lähetin
ilinolttaman minun herralleni/ löytaxen
»rmo sinun edesäs.
~. /c3!»na!ift»tlafttp»l»lsitlncobi»

ftnoden : me tulim Eft,
un sinun weljes tykö/ j» hä» tule sinu»
mnstan/ j» neljäftl» miestä hänen cans-
ftns.

7. Nyn p»ljästyi Jacob c»w»n/ j»»h,
dlstus tull hänen päällens/ /» j»coi ma-

oli hänen canstans/ jn lambat/
ja carjan j» Camelit cahteen jouckon.

z. I» ftnoi : josEftu tule toisen jou-
len päälle/j» lyö stn/ nyn totnenjonc»
k» pääse.

5' ?k " 3"ob ftnoi : HERr» minun
Abratz«min Jumal»/ ja

lsaachin Inmala/sinH ft.
c» ftnoit minulle: palaj» ma»ll«s ja , !!,
sucuis tygö/j» minä teen sinullehyma. !5 "'

io.Ml»ä olen m»hd»loin caicken sijh«n
.

armoon/ j» calcken sijhen totuute»/ jon»
g» sinä teit palmeliallts. Sillä costa mi.
n» tämän Jordaninylitze menin/ ei mi»
null» muuta ollut cuin tämä snuw»/
mutt» nyt minulla on caxi joucko.
il. Pelast» sijs »yt minu» minun wel«

j«ni Eftun täsist: sillä minä pelkän hä«
nen tulew»n jn lyöwön minun/j» äiti»
lapsinens.

12. Sinä olet cummingin sanonut:ml.
n» teen caiketi sinullehywä/ j» lisin si»
nun siemenes nyncutn sannan meres/
joc» paljouden tähden ei luett» lait».
,3. K» hänyödyisinne/jaotti nystä/ I<cob

Hcuin olit käsillä/ lahjoi»lähet- lähetti
läxens iveljellens Eftulle. Eftull,

14. Caxiftt» wohl»/ j» caxitymmen-
dä caurist»/c»xiftta lammasta/jn c«xi, »««

kymmendä jäärä.
if. Imettäwiä Camelejä warfoinenscolmekymmendä/ neljatymmendä leh.mä j» tymmenen härkä/ caxitymmendä

Afi» j» tymmenen warft.
16. I» andoi ne palwelioittens täsijn/

ltzecungin l»um»n erinäns/ j»ftnoi p»l«
weliollenS: mengät minun edellän/ j»
pttätät mäli jocaitzen laumnn mnihell».

17. Ia täsii ensimsistlle/ ftnoden:
Cost» minun «veljen Eftu cohta sinun/
j» tysy finulda: tenengis olet/ j» cu»
hungns m,net?j»tenenga nämät owat/
joitas»jat edelläs ?

18, Nyn ftno: nämät owat sinu» pal»
weltas Jacobin lahjat/lähetetyt minu»
herralleni Eftulle / j» catzo' hän tule
Myös itze meidän jälisim.

ic). Nijn tästi hän myös toiselle j» col-
mannelle/ ft caitille »ylle/ jotc» tämie
l»mnan jälis/ ftnoden, tämän minun
snnnni jälten puhucal Eftulle/ cost»te hänen löydätte.

2o.I» ftnocatmyös: «atzo/ sinun
palweltas lacobon myös meidä» M-,
sim/ sillä hän ajatteli : mini lepytän
hänen lahjoilla/ jyte» minnn «dellänt

Ez menewät
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menewat/ sijtte tahdon minä nähdä
hänen casmons/ »nitämax/hän ottama»
stan mtnu» ystämälijest.
»i. )yn lahftt mentt hänen edelläns/«l-imutta hän oli itze sijnä yötä

-jouckotnens.
22. Ia nousi yöllä ja otti caxi «män»

bätäns/ jane caxi pycans/ ja yxitoi-
st»kymm«ndä lastans/ ja meni labotin
luotus paickan.

23. I» otti ne j» mei heldän »lrran y.
litzen/ ja mei myös ylitzen caicki mitä
hänellä oli.

laeob 24.«»>ssutta Jacob jäi sille puolelle
paine» <"vxinäns. Silloin paineli yxi
le Iu: mies hänen c»nst»ns/ sijhenasti cuin a»
malan murusto nousi.canft / 25. Ia cuin hän näti ettei hän «voitta-
ja eue» ««f händä/ tupeis hän hänen reiteens/
jutan nyn että Jacobinreisiluu horjahtui p»t»
Ista- nelles hänen canstans.
El. 26. Ia hän ftnoi: päästä minu»/ sil-

lä amurufco nouse. Mutt» hän wastais:
«n minä päästö sinu» jolles siuna minu».

27. I« hän ftnoi hänelle : mitä sinun
nimes on? hän w»stats : laeob.

28. Ia hän sanot : et sinu» sille», pidä
lutzunnmanJacob/ wannlsraEl: sillä
sinä olet taistellut lumal»n j» Ihmi-
sten canst» / j» olet woittanut.

29.1» Jacobkysyi häneltzä/j» ftnoi,
Jacob sanos nyt sinun nimes. Mutta hän ftnoi:siuna- mixis mtnun nimen! kysyt ? Ia hän siu-
lan, nais hänhä sijnä paicas-
Jacob 30. 1»I»cob cutzui stn paica» Pniel :
«utzu sillä minä olen nähnyt Jumalan costvo»sen p»l st» castooon/ jn minun sielun on wapa»
can dettu.
Pniel/ . 3»«Ia Aurlngo nousi costa hänPnie»
se o»/ lin ohitze täwi / ja hän ondui reisisuo,
luma» nestans.
la» zi. Eentahden ei syö Israelin lapftt
casivo keistsuonda tähän pätwän asti / että Ja-
«li tuo- cobin reisiluu horjahtui.
»o. XXXIII. iucv.
Esa» »osti silmänö / janakitvel-
rohta jensEsaun tul«wan/ja neM-sailace- la miestä hänen cansianö. Jabit. jacoi lapstos iealle jg Rahelil-

le/ja molemmilleptzcoilie.

2. 1» asetti pijcatlapssnens ensimöisi.
xi/ sitälähin le»n hänen lastens cansta/ ja
Rahelin Josephin cansta jälklmmäisex».

3.Mutta itze hän täwi heidän edellsns/ Jacob
ja cumarsi hänens m»»h»n ftitzemen ter, nöryl»
tn/ sijhenasti cuin hän weljens lähestyi, tä i-

-4.1» Eftuju»xi händä w»st»n/ ,» tzens.
lyns otti hänen/ j» halais händä c»ul»st/ Eft»
j» suut» andoi hänen/ ja he itkit. »nd»

5. Ia hän nosti silmäns/ ja näki «vai» Iaco»
mot ft lapset/ j» sanot: cutc» nämät b«
canstas ow»c? hän mastais: ne owai la-suut»
pstt/ jotc» Ium»l» on lahjoittanut st- ja pu-»
nunpalwelialles. Hu wel

6. Nyn pycat lähestyit lapfinens/ j»cu» jelliftst
m»rsit häne» edesins. hänen

7.1» lähestyi myös le» lapsinens/j» cans»
cumarsit hänen edesins. Sytte tuli Jo- sans.
seph j»Rahel/ jotca myös cumarsit hä»
nen edesins.
8.I» hän ftnol: mitäs tahdot miten

stn joucon c»nst» / cuin min» cohdanut
olen? hän wastnis: löytäxeni armo mi»
nunHerrani edes.

9. 1» Eftu ftnol: minulla on kyllä/
minun tveljen/ pidä omas.

lo.Dlijn Jacobwastais: el nijn/ mut.
la josminä olen löyttänyt armo» sinu»
edesis/ nyn ol» minu» l»hj»nl minun k»,
destäni : sillä minä näin sinun castvos/ » Sam
nyncuin minä olisin nähnyt Jumalan »9:27.
castvot/ettäs olet minun hywäxi ottanut.

11. bta sijs se siunaus/ jong»minä olen
tu»nul sinulle : sillä humala on sen ml»
nulle»ndanut/ j» minulla on kyllä caic»
ttnajsta.Nynh»n»a»dethändä ottaman.
i».K» Eftu ftnoi: lähtetäm jo mat»

Hcustam»»/ minä waellan sinu»
eanstas.

13.Nyn hänftnoi hänelle: minunHer»
rnn ttecä minulla oleman pieniä lapsi»/
jaimettäwäisiä lambaita ja carja/ jos
ne yhtenä päiwänä äkist ajetatstn/ nyn
cuolis coco lauma.

14. Nyn mengän minun Herran pal-
jvclians«hellä/ mutta minä seuran htlja-
xensV senjalken cuin carja ja lapset käy-
dä woiwat/stjhenasti cuin minä tulen
minuoHeresni tygöSeiryn.

15. 1»
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lt. In Eftu ftnol : minäKä» cuicen-

zin sinun tygös jot«tt» sijlä mäesi / cui»,
minun canstan on. Hän »astms: mchin»
gä st ? »Nn« minu» »inoastans loyt» ar»
mominun Herrani «des,

.....

Eftu 16. Nyn Eftu pnlnis finä päiwän» tl«'.
waelda täns myöden Selryn.

.

lacave» 17. Muita Incob matcust» Suchot.
,in thyn/ j»r»kensi itzellens huone»/ j» tek'
I,cob majat carililleus. Sentähde» cutzui hän
valaja st» paican Suchoth.
Su- »8> Sytle tuli JacobSalemyn sijhen
chot» Caupungyn Slchem / joc» on C»n»»n
lhyn i» mnalla/sijtt, culn hän oli tullut Meso-
sijtte pot»mi»st/ j» fioittt itzens Caupunglt,
Syche. cohdalle.
myn 19. 1« °sti murun peldo / »ohong» hän
Jos.' t«li m»j»ns / Hemorm Sichemin Isin
24. ,2. lnpsild»/ sid»n penningin edest.

20. 1» r»k«nsi sijnäAltarin/ j» rucolll
«ätewätä Israelin Jumal»» nlm«.

xxxiv. lucu.
Dln» ADina lean tytär / jonga hän
hämäi- AO» locobille synnyttänyt oli/ me-
siä». ni catzeleman stn maacunnan
>. Ivl. tyttäritä.
2814. 2. Cost» Sichem Hemorin Heivoin /

z.H.c. stu macunnan Ruhlinan poic» näti hä
n«n/ otti hän hänen ja macais hänen/ j»
hämäis hänen.

z. I» hänen fydämens paloiDinan Ja-
cobin tyttären päälle / j» racasti pyca/
j»puhutteli händä siloisillasanoilla.Slch« 4. I» Sichem puhui Isillens Hemo»

«no sille / ftnoden : ot» minulle tämä pyca
Dinctt emännäxi.«m»n» 5. Iz Jacob cuuli että hän«n tyttärens
x»ns> Din» 01l hämäisty/ j» hänen poicnns olit

lauman canft kedolla. I» Jacob waicke-
ni sijhenasticutn he tulit.

6. Ia Hemor Sichemin Isi meni Ia»
eobilNygöpuhutteleman händä.

Iaco» 7,Silloin tulit Jacobin pojat tedoldtN
bin po. Ft coscn he se»cuulit/ tulit mi«h«t surul.
ftl otl» liftxi/ j» «vihastuit sangen cowan/ että
»atstn hän oli «ehny» häpiälistn työnlsraelis/
»aha» maaten Jacobin tyttären : sillä ei «Nut st
Ms. »itein tehty,

8 ?s?ijn pnhut Hemov heidän cans- Hemor
sanoden: minun potcani puhu

Sichemtn sydän hala/a leivän tyttären Dman
jälken/andacat sijs se hänelleemannäpi. weljeir»

y Phkennatttacar keitän meidän cans. canha.
sam/ andacat teidän tyttären meille/ ja
ottacatjällens meidän tyltärem teille.
iv.la asucat meidän cansiam/maan

pitä oleman teille aldtn/asucat/ myykäk
jaostacatsijnä/ja omtstacat maa.

li. Ia Stchem sanoi hänen Jsällen»
jaweljillens;andacat minun löytä armo
teidän edesän/ja mitä te sanotte minulle/
sen minä annan.

iz. Anocat minulda rahtiasi huomen-
lahja ja andimtta/ jäminä annan mitä
te anotte/ andacat minulle watwoin se
pyca emännäxi.

iz. Rtzn wasratsic Jacobin pojat Si- Dina»
chemille/ ja hänen Isällens Hemortlle/ Wehet
ja puhuit petoxella/ että hän oli heidän mtcli-
sisarene Dinan hawäisnyt. stywät

i4. Ia sanoit heille: en me taida sitä Siche.tehdä/ että me annam meidän sisaren, M, a.
ymbärtnöleickamatt»maSe miehelle: sillä nenit-se oltS meille häpiäxt. s-en/ch

is. Mutta cuitengin sijnä me suostuin hella,
teihin/ jos te tuletta meidän caldaiss-
xem/ että catckt miehenpuoli teidänsea-san ymbärinsleicatatfin.

,6. Nyn me annam meidän tyttäreni
teille/ ja otam teidän tyttären meille/
jaasum teidän canstan/ ja tulem yhde-
xt Cansaxt.

17.Mutta jollette cuuie meitä/ ja an-
na teitä» ymbarinsleicata/ nyn me o-
tam meidän tycrärem/ ja menem mat-
cam.

18. Ia heidän puhens kctpais Hemo- Siche
rtlle/ ja Stchemille Hemorin pojalle, mieli-

-19. Ia se nuori mies et wywytekyt si- sty sijhx
tä tehdaxens; sillä hän racasti suurest ehton.
Jacobin tytärtä/ ja hän oli cunntas pi-
dettäpä caickein ylitze hänen Isäns huo-
nes.
20.0s>jjn lultHemor jahänenpotcans

»Sichem Caupunginsporttyn/
japuhuit heidän Laupungtn» miehille/
saneden;

21. Nä-
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«. Nämät miehet «w»t rauhalliset

Meidän canstamjacahtolvlit »su» ja elä
lällä maall»/ ja catzo/ ma» on tyllä »>

«vara heidän edesins / ottacan» heidän
tyttärens meille emännäxi/ j» and»-
««m ««idän tyttärem heille.

22. Mutt» sijhen ue miehet and»,
W»t meille suosious/ asu»x«»S meidän
canstan, jn tullaxens yhdexi Canftxi/
jos meistä ymbärineleic»t»n caicki mie»
henpuoli/ nyneuln he myös ymbärins-
lelc»tutow»t.

2z. Heidän carjans ja hywydens / ja
«aicki cuin heillä on/ tule meidän oma-
jtem/ jos me muutoin olem heidän tah-
tons jälken/ nyn että he asumat meidän
cansiam.

24. Ia he olit Hemorille cuuliaiset/ ja
Sichemille hänen pojallens / caicki jotca
hänen Caupungins portista kamit-ulos/
ja ymbärinsleickaisit heidäns/ jocainen
miehenpuoli / jotca hänen Caupungins

, portista kämit ulos.
>e colmandena päimä-

cosca be kiviämälläns olit/ o-

«amat caxilacobin stoicaSimeonjalevi/
l?icke. Dinan »vchet/ cumbtkin mttckans/ j»

«>te>!t menit rohtiast Caupungyn/ ja tapoit jo.
caitzen miehenpuolen.

' ' 26. I» tapoit myös Hemorin/ j» hä-
' nen poic»ns Sichemin miecan terellä/

j» otit heidän siftre.is Dm»n/ Sichemin
h»onesta/j» menit pois.

27. Nyntulit Jacobin pojat tapettui.
den päälle/ j»ryöstäisit Caupungin/ että
he olit häwäisnet heidän siftrens.

28. Ia weit poi? heidän lambans/ c»r-
jans/Asins/ j» «nit» stkä Caupungis että
levolla oli.

2y.1» caicki heidänhywydey// lapsts
ja heidän «vaimons he otit singlxi / j»
ryöstäisit caicki mitä huoneift oli.

Ei Ia» ,o.I» Jacob ftnoi Simeonille j» le»
cobille mille: te olett» minulle mieltt»rw»uben
kelpa tehnet/ ftattaden minun haistwaisexi tä-
heidän mänmaacunan asuw»isille/C»n«nereillepahale» /»Pherestreille/ jaminä olen wöhäjonc»
l«ns. to/ cost» he heidäns cocowac minunpääl»

leni/ nyn he t»pp»w»t minun/ jäminä
hncutetan/ jaminun huymni.

3i. Mutt» he w»si»!fit : pltllöst heidän
tekemän meidän sisaren» cansta/nyncuin
j»ngunporion canst».xxxv. lucu.

Jumal» ftnoilacobille : nou. Jacob
si ft mene ylös BethElijn/ j» waell»
»su siellä/ja tee sijhenAltarilu- Beth»

l-^cHmalalle/ joc» sinulle ilmestyi/ Elyn.
cost» sinä pakenit weljes Eftun edestä.

2< Nijn ftnoi Jacobperhellens/ j»cal»
lille jotc» hänen canstans olit/ erolttacnt
teistä» wierat jumalat/ jotc» teidän sta-san ow»t/ja puhdist»c»t teitän/j» muut»
tacat teidän maatten.

z. Janoscamjamenqäm ylös BethE«
lhn/ että minä tekisin fijhen Altartn Ju«
malalle/ joca minna cuuli minun hätä oi«
canani/ za on ollut minun/ cansiani tiellä
jota minä matcustin.

4. Nijn he annoit Jacobille caicki wi«-
rat jumalat jotca heidän käsisäns olit/
jaheidän corwarevgans jotca heidän cor-
misaus olit. Ia Jacob caimoi ns se»
tammen ale/joca oli Sichemin tykönä.

5. Ja he matcustit. Ia Jumalan pclco
tuli nylle Caupungeille/ jotca elit heidä»
ymbärikäns ettei he ajanet Jacobinpöh,
kiataca.

6. Nyn tuli Jacob luzijnCanaon maal»
le/ st on BethEl/ caiten sen «väen canst»
cuin hänen canstans oli.

7. In rakensi sijhe» Alt»ri»/j» cutzuisen paican ElßethEl/ sillä Jumal» il-
mesty» sijnä hänelle/ paeteftns weljens.
edest.

8. Nyn cuolt Debor» Rebeckan imet- Debo»
läjä/ ja hnudattin alemmaistlle puolelle
BethElitä/ tamme» al»/ j» st cutzuttin h-cta»
itcutammexi. <meit»«
9'Ka Jumal» ilmestyi taas lacobil» jäcuole

Hle/ fijltecuin hän oli tullut Mest. luma»
potamiasi/ j»siunais händä. la w«h»

10. 1» Imnaia ftnoi hänelle: sinun wisia.
nimes on Jacob/ mutt» ei sillen pidä si- Iato»
nun nimes cutzuttaman Jacob/ waan Is- blllt se
raEl/ pitä sinunnimes oleman. I» nyn nimen
cutzuttin hänen nimens IsraEl. Ista»

11. 1» Jumal» ftnoi hänelle: Minä El.
olen caicklwaldlas Jumal»/ ole heoel- Gen.

mälinen ,l? »»
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«Mnen ja enöne/ kansi j« Canftin
joucko picäsinusi» tuleman/ jacunln-
g»tpttä tuleman sinun cupeisias

1». Ia sen «»»n jong» min» olen »n»
banut Abrchamtllt ,a Isiachille/ an.
nan »ninä sinullen/ ja sinnn siemenelles
sinun jältes.

13. Ia nyn meni Imutta ylös hänen
tytöns/ si,tä,paic»st/ cuin l/än hänen
canstans puhunut oli.

<4.Multa Jacob»setti sijhen paickaan
tiwen muistoxi/josi hän hänen canstans
puhunutoli/jauhrais juomauhrin/ ja

caasi öljyä sen päälle.
if.lalacob cutzui sen paican/joft Ju-

mal» oli puhunuc hänen canstans/
BethEl.Mshel 16 he matcustit BethElist/ ja

siinyt» wielä mähä matc» olt E-lä Be» vhrathyn/synnytti Rahel/ «a synnyttä-
lami» minen oli hänelle sangen rastas.

l7. Ia cost» synnyttäminen oli hänellä
j»cuole r»sc»immall»ns/ ftnoi lastenämmä hä-

»elle: äläpeltä/ sillä tämä poica on si-
2215. null» myös olew».

H.c. iB.Mutta hänen hengens lähtels/cost»
175ö. piti cuoleman / cutzui hän hänen

nimene BenOm/mutt» hänen Isins cu-
m.« tzui hänen nimens Benlamln7»"' 19. Nyn cuoll Rahel ,» haudattin E-

Bhr»thintienwtereen/st on Bethlehem.
20. 1» Jacob vant patzan hänen hau-

tans päälle: tämä on Rahelin haudan
patzas haman tähän päiwän asti.2i.K»lsr»El m»ttusti »tespäin/j»

F teki majans tuolle puolelle Ede-
rln torni».

Vluben 22. Ia st tapahdut/ costa IsraEl asui«aca s,)nä maacunnas/ meni Ruben j» ma-
B»hä eals Btlhan hänen Isins ftttnwaimon«nsta. canst». I» IsraEl sai sen cuull».
G<n. 23.1» Jacobilla oli caxitoistakymmen-
49! 4. dä poica. Lean po,»t olit nämät : I».Coxi. cobin esicoinen Ruben / nyn Simeon/
loista, j» levi/j«luda/j»lftscharja Zebulon.
ly«> 24. Rahelin pojacolit: Joseph j«
mendä Benl»m<».laco. 25. BilhanR»helin pijcain pojat olit :

d»iipoi-D»n ft Ncphtali.

««. Glpalvletni Pistn» pojat ollt:
NiiNlät o»»t lacobinpo.

M/ jvtt» hänelle sp«l>yntt olit Nioso«
p»lan»i»s. >

Jacob tnli Isins Isaachin A««Ftygö Mamteen/ Arban ca«pun. '"°'°

gM.'Mon Hebron/ .Jos» Abmha» "?'"
»«Iftctt olltnluucälaistt ollet. M".

»8.I« Iftac »«sadantaeahdexa»! "'>"'

tymmenen «jastaicainen/ n
«».I» tuli ftiraxi/ ja cnvll/ ja coot.

tin C»nsans tygö/ wanhan» j« suullH.nun elämäst.. I» hänen potcans EM
ja Jacob hautaifit hänen.

XXXVI. iucu.
on Eftun sucncunda/ joc» Cs»«

on Edom. «n e»
2. Eftu otti emännät Canaan mäunt

Ad«n Eloni» Hethein ftla»
tyttären/ ja Ahalibaman An»n Meo. ps«'
ni» Hew«ln tyttären tyttären.

3. )» Basmathin Ismaelin tyttärin/
Nebajöchtn sisaren.
4.1» A»n synnytti Eftulle EliphiM.

I» Basmath synnytti Reguelin.
5. Ah»lib»m» synnytti leun/ I»el»«

min j» Kor»hn. Nämät ow»t Eftun
lapset/jdtc» h»n«lle synnyit Can»»»
m»«ll».

6. I» Eftnolti emändäns/poicans «<.,«
j» lyltärens/j» caicki huonens sielut/ n>g.<s»
jn c»iten carj»ns/ j» caiten t»w»?»ns/
cuin hän oli pannut cocoon Canaan I.^»maclln/j» meni toisellemaalle/meljens
Jacobin tykö. ta Set

7. Sillä heidän tamaransolinyn suu- _^
rt/ ettei he taitancc »su» ynnä/ j» st
maa joft he muuccUalstt olit/ ei »elä» >

nyt heisi heidän c»rj»ns Mouden täh- «.

'

den. ~

B.Nij« »s«<Est»Seirin wuorell»/ja "

tämä Eft» on Edom.
owat Eftun sucucunnat Jos.

!Edomiterein Isin Seirin wl«» 24 4:
r«ll». Eftu»

10. Nämät omat Eftun pottain ni- sia 0.

met : Eliphaz / Ad»n Eftun emännän »at E«
"«'.sa. dome»
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,l.laElipl)»n pojat elit: The»»».»/
Omnr/ Zepho/j» G«etham

12. Mutta ThiM» Ellphan.E-
faun poftnjnlcamnimo/ jocn synnytti
hänelle Amalekin. Ne o«»< Ad»n E-
s»un emännän l»pstt.

13. Mutt» Reguclin lapset omat nä.
wät : Nahat/i» Zerah/ Snmmn/ Mi»
s». Ne omat Basmathi» kftm, emän-
nän lapset.

Mutt» nämät olit Ahalibaman
Eftun emännän pojat/ Anan tyttären
Zibeoni» tyttären lapset/jotc» hän syn-
nytti Eftulle : leus/ j» I»el»« j»
Kornh.

,5. Nämät ow»tßuhtin»t Eftu» lapsi.
st»: Eliph»n Eftun esicoisen lapset o-
w»t nämät: sc Ruhtinas Then,»»/ st
Ruhtinas Omar/ st Ruhtinas Zepho/
se Ruhtinas Kenas.

16. Se Ruhtinas Kornh/ st Ruhtl-
«as Goelham / st Ruhtinas Amalet.
Nämät omat Ruhlinac Eliphast Edo»
«,in maalin/ j» °»«t Ad»n lapset.

17. I» nämctt omat Reguell» Eftun
pojan lapset : se Ruhtinas Nechath/ st
Ruhtinas Seray/ <e Ruhtinas Sam-
m»/ st Ruhtinas Mis». Nämät °w»t
Vcuhcinai Reguelist Edomerein maalla/
z» omat Bnsmalhin Eftun emännän
zapstt.

18. Mutt» nZmiil ow«t Ahalibaman
Eftun nnännän lapset: st Ruhtinas
leus/se Ruhtinas Inela»»/ se Ruh-
tinas Korah. Nämät omat Ruhtinal
Uhalibainast/ Anan tyttäresi/ Eftun
«lnännäst.

iy. Nämät omatEftun lapset/j» hei-
dän Rubtinnns. Hän on Edom.
20.<MzUtt» nämät omat. Scirln sen

Horein «apstt jotc» sillä m»al-
ft »suit: lothan/ Sebal/ S«b«on/
Ma.

2i.Dison/ Ezer j» Dizan. Nämät
omat Horcrein Ruhtinac/ la-
pstt Eoomi» maalla.

22. Mut»» lothanin lapset ow»t:Hori
j» Heman/ jn lothanin sisar/ Thimn».

23. Sobalin lapset olit nämät: Al-
»vm/Manchat/Ebal/Eepho j» Hna«n,

24.Nä«!ät olit Sibednin lapset: A>
jn ja An». Tämä on st An» joc» cor-
mes löysi Muuli Asit/.,caiteftnslsins
Sibeonin Astft.

25, Mutt» Ananin lapset olit , Di»
stn j» Ahalibamn AnnNi!, tytär.

26. Disonin lapset olit : Hemdau /j»
Esban/ leiran j«Charan.

27. Ezerin lapset olit : Mlhnn/jaVa'
w»nj»At»n.

28. Diftntn lapset olit : Vz j»Aran.
29. Nämät ow»t Horerei«Ruhttn«t:

st Ruhtinas loit)»»/ se Ruhtinas So-
bal/ st Rxhtinas Zibeon/ ft Ruhtinas
Au».

30. SeRuhtinas Dison/ st Ruhtinas
Ezer/st Ruhtinas Diftn. Nämät cm»i
Horereinßuhtinat/jottaSeirin maalla
tftllitztt.
zi. sWutt» Cuuingat cuin Edoinin Cnnln-

hallltztt/ennencuinftcu gatjol-
Cuningas hallitzt Israelin lapsi»/ omat <« E»
nämät: domis

32, Nynhallitzi Edomis Bel» Beorin halli»
poica/ j» hänen Caupungins nimi oii tzit/en.
Dinhab». neu-

-35 I» cost» Bel» cuoli/ tuli Iob»b cuin .

Ser»hnpoic»Bosrasi Cuningaxi h»n«n Istae.
siaans., lin

34. Cuin lobab cuoli/luliHuftm The- lapsilla
manerem maald» Cuningaxi hänen si> Cuutn.
aans. gast oli

35. Cost» Huftm cuoli/t«li H»d»d Be-i.Par.
d»diu potta Cmnngaxi hänen sinans/jo-i:4i»
c» löt MidianlttritMoabitereinkedolla/

36. Cost» Hnöad cuoli/ hallitzi Samla
M»srech«stchaneu siaftns.

37. Cost» Samla cuoli/ tuli Saul Cu»
ninaaxi hänen si»»»s/Rchoboli», mina»
tyköä.

38. Cost» Saul cuoli/tuli Baalhnnciu
Achborin poic» Cuningaxi hänen siaans.

3y.Cost»Baalh»nan Achborin poica
cuoli/ tuli Hador Cuningaxi hänen si»
gu/ ft hänen emändäns nimi oli Mehe»
t»beel/Mattcdiii tysir/joc»Mefthabin
tljiär oli,

40. Ia
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Sh»-' 40. Ja nämät omat (Mm. Ruhlina.
min sten nimet heidäjnsuguisanS/ patcolsans
Ruh. ja nimlsäns: se Ruhtinas Thimna/ se
tinat/ Ruhtinas Alua/ seRuhcmas Jcthec.
jokea 41. Se Ruhtinas Ahalibama/ se Ruh-
Esqst- tinas Ela/ seRuhtinas Pinon,
sta olisi 42.5 e Ruhtinqs Chenas/ se Ruh-
p.Par. tinaSThcman/ se Ruhtinas Mibzar.
<««<l.''> 43.SeRu§tin»s M»gdie! >< stßuhtl-

näs owal owal Edomlft.Ruh-
lmat/nyncull he »sinet ow»t perindö

~. maall»ns/ j» Eftu on Edoipereiulsi.
1 XXXVII, iucu. :

2"/° b Jacob»sut sillä'maalla / joft)
»aa a, hänen. Isins mnucalninen oli
»M>a( ollut/nimittäin/C»na« maalla.
Ca»»« 2. I» nämät owat Jacobin

Joseph oli stitzementoista-ft M» tymlw»l«n ajastaicainen/cost» hä» caitziItse- carj» weljeins cansta/ j»hän oli nuorellaphln jjällänsBilhnnj» Sllpan/ Isitis emän»,
»«utta däin lasten canst» :cja Joseph ilmoitti I-rackam stgens/ mitä paha sinom» heistä cuului,
b"N"' lsrael racasti Josephit» e-

cuin caicki» muita lapsians/
että hän olisyndynyt hänelle hnnen ivan-
halla yalläns/ ja tett hänelle tirjawan

lost. hamen.
phln Cuin hänen weljens näit/ ettahanen
«eljet Isans racastihändä enä cuin caicki» hä»

nen melyäns/ c»detit he händä/ j»eiw«i-
net puhutella händä ystäivälisest.

händä. 5- Nyn Joseph näti unen/ <» ilmoitti
Ac,

' sen welyllens/ josta he rupetstt händä e«
«' »lämmincabehtlinan.

6. Sillä hän oli sanonut heille : cnnl-
sevh tstäundnjonga min» näiwi >«

"'

nätt ! ? sitownnans jnlalisia
wninloll»/jn mtnun jalalistnnousi j» stt-

ti,'le- »»uttail-etdän ftlalistn stistit ymbs-
»vinstst ttlsi/j» »«marsit »ninun jalalistani.
cunni». sanoit hane», weljens hänelle,

sinäkö tulxt meidän Cuningaxem. hallitze,
5 ,' manMitM j» caoetit häydn wielä enäm-

min/ hänenunens japuhens tähden. , ,
9. 1»bän!t»»S.!lätl loisen une»/j»M»

teli stn meljillens/M sanoi: c»tzo/ minänäin mtelä unda: minä olin nätew».näns/ttlä Aurlngo/ Cuu ja yxitoistg»
tWmends lähte c«marsit Minua.

iv.Jaculn hän sitä saneli Isallens ja
welMcns/ nuhteli hänen Isänö händä ja
sanoi hänelle-: »ytkä uni se on cuin sinä o.
lei nähnyt? pitäkö lyimin ja sinun äitis
ja weljes tuleman ja cumartaman met->
läm sinun cdesas maahan?

i?. Ia hänen weliens cadetjt händä/
mutta hänen Isänö piti nämät sanatmielesäns.
».paosta hänen weljens menit caltze- «.

lsänS carja Slchemhn:
iz. Sanoi Israel Josephille: eikö wel.

jes caitze carja Sichemis? tule/ mtuä .

lähetän sinun heidän tygöns/ hän wa-
Ms täsä minä olen.

14. Hän sanot - mene jacatzo/ owatev
weljes ja carja pauhas/ japalaja minulle '

sitä sanoman. Ia hän lähetti hänen He-bronin laposta/ja hän tuli Sichcmyn.
'5- ?s)yn yxt mies löysi hänen exyxis

»kedolla/ja kysythaneldä/ sano.
den : mitäs etztt?

16. Hän wastais : minä etzin lveljejä-
ni/sanos minulle/cusa he caitzcwat carja? ,

17. Ia mies sanoi: he lärit täiildä /ja
minä cuulin heidän sanoman: käykam
Dothanyn. Nyn Joseph meni weljetns
perän/ja löysi Heidiin Dothantst.

28. he caucana näit hänen/ en- Jose.
hän heitä lähestyi/ pidit phin

he ncuwo hända mastan/tappapes händä. wcljet
ay. Ia sanoit loinen rotselleris: catzo/ tahto»

toi unen näklä tule. wat
zo. Käykam sijs ja tappecam hända/ rappa

ja heittakäm händä cuoppaan/ja sano- hänen,
cam: paha peto on hänen syönyt/ nynsaavan nähdä/ tmhingä hänen unens jou-
tumat. >

21. Cosca Ruben st» cuuli/tahdot hän Ruben
handa pelasta heitänkäsistäns/ ja sanot: pelasta
älkäm hänen hengcns ottaco. Josc-

2i. JaRuben wiciäsanoi: älkät tvuo. pbin
datcaco werla/ waan heittäkät händä tä. Gen.
hän cuoppaan jocaon corwesa/ ja älkät 42:22.
satuttaco käjtän häneen: sillä hän tahdoipelasta hända heidän käsistanö/ saatra» losevb*xenö handä jästens Isänö tygö.

Joseph tuli weljeins tygö/ . län
> rysuit he haneidä hamen/ («imit- cuop,

Ä 2 täjy) Mn,



68^5313.'44 )l. luft
»iiin ) sen tirftwan hamen joc» hänen
päälläns oli.

24 I» otit hänen ja heitit cuoppaan/
jacuoppa oli tyhjä/j»«l ollut sijnä »et»
tä/nyn h« istuit syömän.

Jo» 25. Costa he nostit silmäns/ janäit Is»
seph maelitecei» joucon tuleman Gtleadlft/
«yy» Tameleinens/ cannattaden callit» juu»
dän. ri»/ Balsami» j» Mirrhnmi»/ jn mene»

wänEgyptyn.
»217. 26. Nyn ftnoi luda weljillens: mitä
H.z.c. me sijtä hyödym/ että m« murhan» mei-
-1754. °än meljem j» sil»m hänen werens ?

27. Käytän,)» myykäm händä Isma»
«litereille/j» älkäm fttutt»co käsiû hä-
neen: sillähänon meidän» meljem j» li»
h»n»« I» he cuulit händä.Pftl. 28. CostnMidianiterein ca«pp»mi«het

,05:17. sijt» menit ohitze/ wedit he Josephin c»o»
Sap. past/ j»myit hänenIsmaeliteretlle /c»h.
«0: 13. lentymmeneen hopiapeningyn/jotca Welt
Act. 7: Josephin pois Egyptyn.

3> 29. Ruben pnlais cuopalle/ j»
öl-eilöytänyt Josephia sieldä/ re»

MZis hän wa»ttens.
30. 1»p»l»ts weljeins tygö/ j» sinoi :

«tolenuorucainen siellä/ cuhung» minä
. m«n«n?

-2"'" 31. Nynhe otit Josephinhamen/ jata»
," p»'l c<u»rin /ja tahraisit hamen »«reen.

läkettc. 3" lähetit sen tirjawan hame» / j»
«ä« bä anuoit canda Isillens/,»ft»oil, tämän
""</. me löysim/tunnustele jos tämä on poicns
"". hametaicael?3'" 33. 1»hän tunsi stn/j» sanoi : tämä on

Uinu»» poicani hame/ pah» peto on hä>
. ne» syönyt/ j» rnntelewaistlda pedold»

reweldy.
34. Ia Jacob rewäis wa»ttens/j« tää-

cupeyns/ ja murhetti poicans
»bt a monda päiwä.
' 35. Ia caicki hänen poicans j» tyttä-

rens nousit händä lohduttaman/ wnan ei
hän tnhtonut »nd» itzens lohdutetta/mut-
t» ftnoi : minä murehtien menen nlns
poicani tygö hautaan. I» hänen Isins
itki händä.

3ö. Mutt» Midianiterit myit hänen
Egyptyn/ Potipharille Pharaon Cama»
rivalmelialleja huowinhaldftlle,

xxxvm. lum.
E tapahtui sijhen »»can/ että lud»

meni alas wel/eins tytö/ »tl» ««

poickeis yhden miehen tygsO» mä».
dollamyn/jonga niml oli Hir». nä»/

2. Ia lud» näll siellä Cananean mie» j»««
he» tyttären/ hänen nimens oli Su» / j« synyt»
otti hänen/ j»m«ni hänen tygöns. tä col»

3 I» hän tuli rastaxi j» synnytti po- m« «oi!
j»n/jacutzui hänen niinens Ger. ° c«»

4. Ia hän tä»s tuli rastaxl j» synnytti? 1.P«r.
pojan/ jncutztli häne» nimens Onan. ' ' 2:3,

s. l»hän synnytti taas pojan/ ft cu»
hui hänen nimens Sel». Ia ludaMChesibis costa hän stn synnytti. >"'

6. <Fa lud» ottiesicoistllens Gerij» I«b«'Hle «männän/ jong» nimi «li 6t« '

Th»mar. p°sil«
7. Mutt»Ger ludan esicoinen oli p». lens

ha HERran ed«s/ j» HERr» cuoletti teine»'
hänen. loisen,

8. Nijn sanot lud» fpoftllens) On», jälken
Me : mene »veljes emännän tygö/ j» o» Tha»
t» händä »»iores / herättäxes weljelles mari»
fiemendä. emän.

9. Mutt» Onan liesi ettet siemen olis «äxi.
tullut hänen omaxens: cost» hän sijs Num.
m»c»is weljens «männän canst»/ andoi 26:19.
hän st» pudota m»»h»»/ j» turmeli sen/ Deut.
ettei hän olis »ndanut weljelles siemendä. 25:5.

!0.1« st pah» cui» hän teti/ ei telwan» Matth
nutHEßralle/ joc» cuoletti myös hänen. 22: 24.

11. Nyn ftnoi lud» minlällens Tha»
marllle: ole lestenä sinun Isis huones/
sijhenasti cuin minun pottan Sela c«s»
wa: Sillä hän ajatteli: tohti t»p»ht»a/
että hän myös cuole/ nyncuin hänen wel»
jensickin. Ny» Thamar meni pois/ j»
olt Isins huones. ,!

.jaosta mond» päiwä olitculunet/ Th«»
Su»hn tytär ludan emen. mar»

dä. I» cuinlud»ol« itzens lohdutftnnt/ peitä
meni hän Thimmtthyn/ lammastens teri» appens
tziäin tygö ystäwäns Hiran cansta Ödol» luoan
l»m»st».

13. Nyn »lmoitettin Th»m«rille/ s»,
noden: catz!,/ Appes mene Timnathyn
kerltzemän l»mb»tt»ns.

14. Nijnrysui hiin päaldäns lestiwaat.
tenS/



luda
«aca
Th«.
marin.

tens/j» p«itll itzens/ jatäärelymbärins
casmons/ j» istui ulcona «verHjäst tiellä
Tbimnnthin päin : sillä hän »ätl että
S«l» olt c»swanut/ j« ei händä ann«tlu
hänelle emännäxi.

15. Cost» lud» n»ti hän«n/ luuli hänsen portsxi : sillä hän oli peittänyt e»s»
wons.

16. I» hän poick«is tielb» hänen ly-
göns/j» ftnol: annas minun maat»cans»s»s: sillä ei hän tiennyt sitä miniäxens.
Hän w»st»iS: mitäs minun annnt jos
sinä macaisit minun

17. Hän ftnoi: min» lähetä» sinulle
«aurin laumastani» Hän wastais: anna
sijs minulle pani» nyncauwaxi cuins sen
lähetät.

,8. Hän snnsi : mltäft minä sinulle pan-
»lxi ann,»? Hän w»st»is: sormuxes/
siles/ ,n ftuwns/ joc» tädesis on. Nyn
hän andoi ne hänelle/ ft macais hänen
canhans/j» hän tulirastaxi hänestä.

19. In hä» nousija meni/j» pani pois
peitte»/ja puti jällens leftiwatet päälles.

20. Mutta lud» lähetti «aurin »sti»
»äns canst» Odollamist/että hän w»im»l.
»»ottats p»n»ln sillens/ja eihänlöyn»
nyt händä.

21. Nyn hän kyseli st» paican mlehll»
»»/sinodei,: cuft on st porto cutn istut
«lelli ? he wastaisit: «i yxitänporto ol«
<äsi ollut.

22. Mutiahanp»l»is ludantygö/ j»
sanoi : en »ninä löynnyt händä : ftnoit
n»yös stn paican miehet/ ettei täsi »le
yhlätän pono ollut.

23. luda ftnoi : pttätän ne / ettenme
mitämaxhäpiäänlulis : catzo/ minälä-
heti» cauxin/ j»et sinä löytänyt händä.

24. Colme», cuucauden jälken ilmoitti-
tin Juvalle: sinun miniäs Thamar on
salawuo««s ollut/ja catzo/ ftlawuotest on
hän myös rastaxi tullut. lud» ftnoi :

»vietät händä polbctt».
25. Muttsscost» hän tuoti» edes/ lähete

li hän Appens t»)gö/ ftnoden : sijtä mie,
hest» jon>ja nämät omat/ olen minä r»s»«as. In ftnoi: tunn«tcos tenengä on tä»
»ä sormus/ sidejaftuw»?

26. ludatunsi ne/j» sanoi > hän onmi.
nu» hurstambl : «tten min» hänelle poi»
«»ni Selat »ndanut. Cuitengin «i hän e.
nämbätä maannut händä.

27. I» hänen synnyttämlstns ajalla/
löyttin caxoistl hänen cohduftans.

2». I» hänen synnyttaisins / pisti toi-
»«n ulostätens/johongalastenämmä tnr-
Tul/ja sitoi sijhenpunaisen langan/ftno-
den: tämä tule ensist ul»s.

29. Mutt» cost» hän tätens tacapertn
weti/ tul, ulos hänen»eljens/ jahänft»
noi: mixis »letj tämän rlckirewäisemy»
xen tehnyt sinun tähles? j»hänen niinens
cutzuttin Ph»res.

30. Tytte tuli ulos hänen weljens/jon»
g» täbes oli se punainen lang»/ j» hänen
nimens cutzuttin Sarach.

vvviv c
'

H«cu.
Joseph «vietin Egypty»/ ja

Poliphar Egyptiläinen Ph».
raon C»marip»lweli» j» huo»
winh»lbi»/osti hänen Ism»«»

litereildä/jotc» hänen sinne «vienet olit.
2. 1« HERra oli Josephin canst»/ j»

hänollonnclinenmies/j» oli Isindiins
Egyptiläisen huones.

3> Iahänen Isindäns «äki/eltä HER-
ra »li hänen canstans: stll» caicki milä
hän teki/ «ndot HERr» menestyä hänen
lädesins.

4. Nyn että hän löysi armon hänen c-
desins/j» tuli hänen p»lwell»xe»s/hän
»setti hänenhuonens päälle/ j» caicki mi»
tä hänelläoli/andol hän hänen täteens.

5. Ia sijtä ajasta cuin hän oli häne»
panxut huonens ja caiten tawarans
päälle/ siunals HERra stn Egyptiläi-
st» hu»nen Joseph»» tähden: ja HER»
ran siunaus oli eaitift nysä jolca hanel»
läcoton» j« kedolla olt».

6. Sentähden andoi hän caickl Jose.
phin haltuun mitä hänellä oli / j» ei
tiennyt mtstän muusta cui» sijtä ruast»
jonga hän soi. I» Joseph ol: cauni»
luondolnen/ j» ihan» cpsmoild».
7.K» tapahtui t män jälken/ «ttäIsindäns «männän silmätZz palo»»

mar
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anotan paloit Josephin päälle/ j» sanoi: m»c»
luwa> mmun canstani.
toind» «.Mutt» ha», kielsi/ j» sanoi Isin-
lcmft» däns catzo/minun Istndcm
käy- ei tiedä mtta hänen huoneftns on/ j»
mist. caicki mila hcmell» on/ andoi hau mi-

nun käteeni. . .
.

9. Jae» ole hanell» mitan ny» suurta
hänen huoneftns/ jot» ei hän mmun
halduni ole »ndanut/pactzlsinu»/ ettas
olet hänen einändans/ culng» siis minä
nyn paljo pah» tekisi»/ ft rickotsin Iu»
malat» wastan?

10. Muit» ha» Mi jocapälwa stncal»
täiset puhet Josephin canst»/ mutta ei
häntotellutMaatsshmien canhnns/ eli
oll» hänen canstans.
«. t»p»htui yhtenä päimZnä/että

, menihuonesten ascaroi-
tzeman/ j» et ollut yxikco, perhestä lcchm.

12. I» han tartul hanen hamestns/
sanoden: maca minun cansta.ii. Mutta
h»n jätti h»mens hauen taieens/ j»pa-
kenl/ j» meni ulos.

.
~.

13, Costa han nak»e«» hän jätti ha»
mens hanen kattens/ j» pakeni ulos :

lost- "' p"" perhettans /j» sino»
phln heille : «tzocat/ han on tuonut meille
päälle vbden Ebrerin miehen/ saattaman
«nne- melt» hapiaan: han tul» minun ty-
„„ gönt m»c»man mmun canstani/ mutt»
»äärin min» huusin cort.alla anella.

15. Ia costa han cuuli että mmä nnh-
din ja huusin/jätti hm, minulle hamens/
pakeni j» men, ulos.

16. Nyn hän piti hanen hamens ty.
»onans/ sijhenasti cu»nhäne»lsindans
«oli» lul,/

i7.l»p>ihu< hänelle ne sinnt/ sino»
.te» » st Hebrerl», palmelt»/ ,°ng»s o,
let meillä tuonut/ tuli. minun tyköni
saattaman mmu» haptäan.

18. Mutt» cost» minärinhdin j» hilu-
stn/ jätti' hän minlZlli hamens japnke»
ni ulos.

ly. Cost» l)änen Isindäns cunli «,

lnändäns siirnt/ cuin 'hän puhui hänel-
le/ftnoden : nyn on sinun palmelias teh-
nytmin»l<t/wH»stui hän s»ngeu tl)ww,

2«>. otti hänen Isindäns hänen/ «»g.
fangihuonefee/josi Cu, j>«z

ningnnfangit olit/j» nyn hän oli siellä bett.»'
fangihuones. /än

21.MuttaHEßr» olilostphin cansta/ fa»aiu.käänsi laupmdens häncn tygöns/ ja i«»
»ndoi hänen löyiä »nnon fnngihuonen /» >,

haldiancdes.
22. Nyn että hän »ndoi c»icki singit

stingihuones Josephin käden ala / eccä c.
caicki mitä siellä tehtln/ st tehtin hänen
cauttans. Pl"l.

Ia snngihuonen haldi» el pitänyt
misiän murhetta nystä Ma hänen täde- Cap.
sins ci.r: silläOERraoli Josephin cans» ""i»
stf/jamitähantesi/»ndoi HERr» m«»
«etM

XI-. lucu.
sijtte tapahtui ett» Egyptin <sun<N.

Cuning»n ylimäinen juoman- s«s
.., heidän Pb<"

Egyptin' CuttimM» "«

w»stan:
2. Nyn Pharao «vihastui molemmlt- j«°'

ten palmeltatns/ ylimmäisen juom»ns- mans»
j» ylimmäisen leipoftn päälle. >«si'«n

, heidän fangiuteen huowin. j« le>»
huoneseen/ sijhen paicknn / jos» P°M"

Iyft«holifangina. f«ng'««
I„ h„owinhaldi» p»n< Josephin teen.

heidän päällens cntzoman heitä. Ia he o-
fanaiudes cappalen aico. 2228.
,' Ia molemmat näit und» / cumbikin H.H. c.

«nenV yhtenä yönä/ cnkin unens stllty-
Egyptin Cuningan »uoman. lu,.

,««,»,» leipoja/ jotcaolit sitottun» sin» mal»,
gihuoiies. Maj»

H. Cost» Joseph tull »mull» heidän »eipoj»
jygöns/anäki heidänmurhellsexl. «»tt»

HZ„ Phatnon valmel- wäl
ftildN/jotta hänen canstans herr»nsfan»
gihnones olit/,» sinoi : mix» te olett»
tänäpän surulliset?

z. He mastaisit händä: me olem näh«
net unda/ft el ole joc» stn stlittä. Nyn Juo»
ftnoi Joseph heille.- Jumalan on seli°'Mala.
tys/ custengin juttelcnt st minulle. >!"" l«t

9, Nyn ylimmäinen juomnnlasiin jut- tele u«
teli unens lostphllle/ft sanoi hänelle-.nens.

M«ng
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> A

minä näinuydä/ tvhnapuu oli MINUN e-
desaul/

10. Ia silla oli colme sxa/)a se mcher-
jöttzi/ caslvot ja cucotstut/ ja sen marjat
kypsyit» .

11. JaPharaon juomaasiia oli minun
»ädcsänt/ »yn Mjnä otin mynamarjat/
ja pusersin ne Pharaon juomaastiaan/
ja annoin sen juomaasiian Pharaon ka-

- la Joseph sanoi hänelle: tämä on
sexhsc- st» silitys:

.

litta . iz. Ceime oxa omat colme paimä /,a
juomä- colmen säimän perästä corotta Pharao
«astian pääs/ ja asetta sinun jällens cndt-
«nen. stea mircaas/ ja sinä annatPbaraon kä-

teen juomaasiiannyncutnennengin/ eos-
cas olit hänen juomanslastia.

14. Mutta muista minua cosca siuim
hymin käy /ja tee sijlte lanptus minun
cansiani/ ettas timoicaistlmmunPhara.

. olle/ ja annatsit minun olka tääldä ulos.
15. Silla minä olen marastettu Hebre-

rein maglda/ engä ole täsä mitan tehnyt/
että he minun tähän fangiuten panit.

Cosca ylimmäinen leipoja näki etta
«nftlitys oli hymä/ sanot hän Josephille :

minä olen myös unda nähnyt/ etta mina
cannvin colme palmicoittua coria paaoi
päällä.
'l/.Ja ylimmaises coris oli caiklnai-

sia leimotutta ruokia Pharaon tarpexi/
ja linnut söit nytä corista minun pääni
pääldä.

.
.

I°scph wastais/ja sanot tttama on
setzttä selitys: Colme coria omat colme
leivo- päimä.
jaii u- '?. Ja colmen päitpan peräsi ylöudä

Pharao sinunpääs/ jaripusta sinun hir-
sipuuhun/ ja linnut syömät sinun lihas
sinunpäälöäs.

Jose- 20. tapahtui colmandena päimä-
phtn Hlvänä/ cosca Pharao piti syndy-

selttys mä päimans/ teki hän pidon caikille pal-
ontosi. wejiolllens/ ja ylönst ylimmäisen juo-

maulastian paän/ja yiuumäisen leipojan
päänpalmeljoirtenöscas.

21. Ja asetti ylimmäisen juomanlasti-
an jällens cndisien wircaans/ andKMW
Pharasy katte» jl,dl«aaM!g,

22. Mutta ylimmäiset» leipojan andot
hän hirttä/ nyncum Joseph oli heille se-
littänyt. mala-

2z. Mutta ylimmäinen juomanlastia/
ei muistanut losephita / maan unhotti
hanen. Jose.Xl-l. phm.

tapahdui cahden ajastajan Pha.AO» perästä/että Pharao näki imen/ rao
nyncuin hän oliS seisonut wir- nöke
ran tykönä- capt

Ia catzo/ wtrrasta astui ylös seitze- >,nda.
mc» caunista ja lihanpa lehmä / jotca
käwithywallälaituimella.

z. Sljtlc näki hqn toiset scilzemen leh- . .

mä tuleman mirrasta ylös ruma ja lai- ' '

ha/ja kämitnydcn toisten lehmäin tykö- '

nä mirran reunalla.
4. Ia ne rumaija laihatscitzemen leh-

mä söit ne settzemen lihawataja caunista
lehmä. NynPharao heräis.

5- Jahän nuckui jällens/ ja näki toisen
kerran unda/ jacatzo scitzemen täysinäistä
ja papua tähkäpaätä casmoit yhdesä
oljee.

6. Ia catzo scitzemen picndä ja itätuu.
lelda surcastunutta lähkäpääcä casmoit
nyden jälkc».

7. Ia ne scitzemen laiha nielit ne scitze-
men papua ja täysinäistä tähkäpäärä:
Nyn Pharao heräis/ ja nätt että se oi»
uni.

11. Ja amulla oli hänen hengens mur.
helinen/lähettijaandoi cutzuacocon catc-
ki Egyptin noidat jatietäjät/ jaPharas
juttellheilleunens. Muttaeiollul/ joca
sen taisi setittä Pharaon edes.

y. s)>ijn puhut »jlimmäinen juoman. Juo-
lastiaPhorgslle/samden: mi- mania

nä muistan länäpänmtnunricopen. stia
io. Cosca Pharao wihasiui palwelt- muista

ains päälle/j« pani minun ja yiimmäi. Jose-,
sen leipojan fangtutcen / huowinhaldi. phin.
anhuoncfcen. Ge».

ii Nyn me molemmat näimme yhtenä 40: iz
yönä unda/cumbikin unens/ ja cummal-
lengin tapahtui hänen unens selttypen
jälken.
i!. Ia siellä oli meidän cansiam He-

bpeplil Nhdrucaincn/ huyViuhaldian
palme-
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pälia/ ja me' jsttelim hänelle / ja'hän
selitti meille meidän unem/ cummallen-
gin unensjälken.

,z. Ja nijncntn hän meille -selitti / ny»
se rapahksi: sillä minä asctetlin mmun
wircaanc/jahänhirtettin.

Joseph 14. lähetti Pharao/ ja andoi
oman »cutzua Josephin / ia he hopust
fangiu- ptit hänen fangeudcst ulos. Ja hän an-
desi u- doi hiuxens terirä/ja muutti waattens ja
los. tulrPharaontygö.
Psal- 15. Nyn sanot Pharao Josephille: mi-
,05:2» na olen und» nähnyt/j» ei ole sen selit-

täjä/ mutt» minä olen cuullut sinust» si»
nottNlvan: coscas unen cuulet/ nyns

««,... t»ld«t stn setittä.
« «e 16. Joseph w»st»ls Ph»l»ota/ sino-

den< el se ole minulla/ mutta Jumala a>
«^o .. «isiä cuitenginPharnolle hywä.
«ens 17. Ny» puhui Ph»r»o Josephille:

«neftni olin minä seisoman» w«rr»n re».
nalln/

iB.lanä<nwtrr»st»lnlew»n ylös sei-
tzemen lih»w«t» ft caunist» lehmä/ jotc»
tZmit hywällä laltuimeli».

19. Jo heidän jältens näin minä tolstt
seitzemen pttndä j» juur» ruma j» laiha
lehmä tuleman ylös/ en ole »ninä coc» E»

«zyptin maall» nähnyt nyn rumi».
20. Janelaihat j» rumat lehmät söit

tie ensimälstl stitzemen lihawaia lehmä/
2,. I» cost» he olit syönet/ ei heidän

fäälläns milän tundunut/ että he olit syö-
net/ maan olitnynrumat nähdä cuin en»
nengin. Nyn minä heräisin.

22. 1 a t»ns näin mmä unestni stitze-
men lähkäpäätä caswanen yhdesi oljesi/
täysinäistä j»caunist»,

23. Syttt tämit ylös stitzemen cui»»/
plendä ja itatuuleld» surcastunutta t«h>
läpäätä.

24. Jane stitzemen piendä tähfäpäätä
«ielit ne stitzemen caunist» tähkäpäätä.
Jäminä olen ftn ftnonul tietäjille/ mut»
t» ei ole jolca stn minulle llm»it»is.

loftph »5. <?kOstph stnolPharaolle : molem-
sellits Fm»t Pharaon unet ow»t yhcä»
Phara iäiset: Jumal» Umoitta Pharaolle/
»N un«. mttä hän tttew» on.

»6.Ne ftttzMM taaiiista -tihmZi »wat
ftltzemea wuotta/ ja ne settzemen täyst-
näistä tähkäpäätä owat «yö» seitzeme»
wuotta/ se on yhtäläinen uni.

»7. Mutta ne seitzeme» laiha ja ruma
lehmä/ jotcaastuit ylöSheidähjälkenö/
ovat sechemen wuotta/ ja ne ftttzemeN
laiha ja itätuulelbä surcastunutta tah»
kapäälä owat seitzeme» cowa wuotta.

zz. Se on nyt se/ cui» minä Phara-
»lle sanonut olen/ ecca Jumala ilmoitti
Pharaslle/ mitä hän tekemä on.

29. Catzo / stltzemen wihaist wuott»
tulewat coco Egyptin m»»lle.

30. In nyden jältentulewat ftitzemen
cow» wuott»,/ nijn etts caicki stncat»
tcttne» »viljnn tyltyys unhoteian/ cuit»
on ollut Egypttn maalla/ ja st callis
aica häivittä mncunnan.

zi. Ia et enämbi tietä sijtä »iljän
kyllydest mancunnaft/ stn callm »ja»
tähden joca tule : sillä st tule sangen
rastaxi.

32. Mutt» että uni on terroittu Ph»»
raolle/ st awtsta Jumalan totisesi j»
pian sen tetewän. .

'

« sijs Pharao etzikän toimelist
xens Egyptin Maan päälle. neuwo

54. Tolmitlaca» Phar»» j» »stttacan pane»
ottomiehlä mancund»»»/ «»»ttacanwy- manE.
denne» osin Egypttn w»»l»a nynä stltze» simie»
menä wilj»wuonna. stä E»

3s. Ia he c«»tc»n calckinaifi» rawin» gypty»
do nynä hywi»ä wuosin»/ jotc» tulemat/
j»»noacat tulla jymtäPharaon haldun/
w»raxi C»upungeisa/ j»tallcll» pitätän. lostph

36. Että ruoca olis tähdellä pandu g,,.e.ä
maacunnan «latuxexi/ nynä seitzemenä
nältäwuonna/ jotca tulewat Egypti» mm C»
»»«llt/ ettei m»» hä»ii«t»is näljän simie»tähden. hyi.

37. se puhe telpais Pharaolle /ja Kl.Hcaitillehäneupalmelioillens. ,«„.

38. I» Pharao sanoi palwelioillens: mftz'.tatdammaco me löytä caincaltatstn mie- ,<,;.«.

hen/ josi Jumalan Hengi on? ».Mac.
39- IaPharao sanoi Josephille: että ,;.,.

Jumal»o» tämän «aite» sinulle ilmoit-
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««ul/eloleMnnijtttallMMMy».
märtämäistä cuin sinä vl«t.
j 40. 01 e sinä mtnun huonenl päällä/
j» sinun ftnalles pitä c«ileu »uinun
Canftni cuuliaistnoleman / ainoastans
Cuningalists istuimes/ t»hdo» minä
olla cortinmbi sinun.

41. Ia Pharao ftnoi Josephille : c».
tzo/minä olen asttt»nul"sinun coco E»
Hyviin »naaeunuan päälle.

42. Ia Ph«rao o«tt sormnxen tädc,
stäns/ ja pani sen Josephin käteen/ ja
puetti hänen maltelsijn silckiw»»«eisin/
j» ripusti euldatäädyn hänen cnulaans.

43. I» andoi hänen »jn toisesi wnu«
«uftns/ ja andoi huuta hänen edelläns :

Tämä on Maan Isi/ j» »setti hänen
eoco Egyptin mnau päälle.

44 I»Pharao sanoi Josephille : mi-
nä olen Pharao : j» ilm»n sinun tah.
dolas ei pldä yhdengänlycuttaman tat.
täns taicka jalcans coco Egypti» maall».

M"' 45- I« Pharao cutzui hänen ftlaistxirao an- «cuwoxi/ j» andoi hänelle Afnathin/da Jo. Pottpheran bnln papin tyttären/ e-
männäxi. Nyn Joseph meni catzelemanle emau Egypti» maata.nm. 46, 1 a Joseph oli eolmentymmene»
Njastaicainen/ cost» hau seisoi Ph»r»on
Egyptin Cuningan edes. I» lostph
läxi Pharaon tykö/ j» waelsi ymbä»

»XH, lins cntten Egypttn m»»n.
scph I« ma» casmol yldätyllä nynä
coco e» stitzemenä miljamuonn».
latust. I" bän cocois nynä stitzemenä

»uonn» calckinaistn elatux«n/ joca oli
Egyptin maall»/ j» pani sen tähdelle
Caupmigethin/ mitä elatusta m»» cas»
w»i ymbärins cungin Caupungin/ sen.hän sijhen tähdelle p»ni.

49. Ia Joseph cocois sangen paljo jy<
wiä/ nyncuin ftnd» meresi / nyn että
hän lackais lukemasi»/ sillä ne olit epä.

Ma- lucuistt.
;o.cAa Josephille synnyit caxi poica/

Hennencuin c»llis »ica tuli/ jotc»

s"."' hänelle synnytit Asnath / Polipheran
Knin papin tytär.

U. v' ;i. I» cutzui hanen estcoistus nimen

Manasse/ M<ft»,l HH») InMla «n Ma.
«ndanut minu» unhotta c«iten min»» nass«/
waiwani/ ja caiten minun Isäni huo- st on/
nen. unh».

52. Mutt» toisen nimen hän cutzui «ettu.
Ephraim/ stllä (sanot hä») Jumala on Erhr»
»ndanut minun casw» minun radolisu. im/ st
deni maasi, on/cas»

stitzemen »iljawuott» olit wanut.
H»>culunet Egypti» maall»/ Seitze

54«Rup«isit ne seitzemen c»«v»wuolt» men
tuleman/ nyncuin Joseph oli edellä ft. cow»
nonut/ ft nälkä tuli caickijn maacnn- wuot»
dyn. Mutta coco Egyptin «nall» oli laatta»
leipä. »at.

55. Cuin Egyptin ma» myös kärsei H.lvl.
nälkä/ huusi Canft Pharaon tygö lei, 2233.wän tähden. Mutta Pharao ftnoi cat- H. c.
kille Egyptiläisille: mengät Josephin .7,,'
tygö/mitä hän ftno teille/st tehtät. ""

56. Costa nälkä tuli coco maacundaan/
»maisJoseph c»tck< jymäattat jocapai»
cas/ ja myi Egyptiläisille : sillä nälkä
tuli aina r»st»mm»xi Egyptin maalla.

57. 1»c»lckt ma»cunn»t tulit Egy»
ptyn ostaman lostphtlba: sillä suurinält» oli caitlft m»»cunnisa.

lucu.
costa Jacob»ali oleman Jacob

l)« » U wwiä myydä Egyptis/ ftnoi fthetlHpo/illens: mitä te catze- tym»
men,,,

2. Catzo/ minä cuulin Egyptis ole, pot-
wnn jymiäkyllä/ mengät sinne/ j» o- cans E
stacol meille sieldä/ että me eläisi»»/ j» gyply»
emme cuolis. " Ivl»

3. Nyn menit tymmenen Josephin»el.
je ostaman jywjä Egyptisi.

. . e»
4. Mutt» Benlaminit» Josephin '

»elje/ et lähettänyt Jacob meljiens
cnnstn/sillä hänftnoi: ettei hänen m»-
bingo tapahduis. '^'

5. Nyn läxtt Israelin lapset, matcan
jymiä ostaman muiden seurasi: sill»
callis aic» oli Canaan maali».

6 <WUtt» Joseph oli hallitzi» m». Is.
hä» «ndoi myydä jy- stph

Wiä caitellt maan Eanftlle. Nyn »ulit ttessels
I's"G
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4?.. luc.
Mena Josephin' lveljeiv sa enmkirsit maahan

caswsillens hänen eteens.
calai 7-Ja Joseph »akt wchens/ ja tunsi
f", heidän /,a teefteli häncns oudoxi heitä
w,ii- wajtan/ ja puhui coivast heidän cans-
ian«' heille: custa te tuletta?
'" he wastaisit: Lanaan maatta/ osta.

'" man jywiä.
8. Ia Joseph tunsi weljens / waan et

he hända tundenet.
Gen. y. Nyn Joseph muisti unens / jotca
Z/?5. hän oli nähnyt heistä/ ja sanoi heille:

te oletta wacojat/ ja oletta tullet ca-
tzoman custa maa awojoin olis.
'lO. Hewastaisit hända: ei minun her-

ran/ mutta stnun palwelias vwat tul-
let ostaman hejllens jywiä.

ii. Me olemma caicki yhden miehen
pojat/ mc olemma waat/ «ikä sinun
palwelias ole ikänäns ollet wacojat.

12.Hän ftnoiheille; ei suingan/mut-
ta t« olett» tullet c»tzom»n cust» mn»
«wojot», oliS.

IZ. Ht ftnott: me sinun p»lw«lias 0.
l«»nm» caxitoistakymmendä »eljestä /

phden miehen pojsst Can»»n maald»/
j» catzo/ nuorin o» nyt meidän Isäm-
me tykönä/mutt» yxi ei ole sillen eleillä.

14. lostph siNoiheille: sepä ston cuin
«inä olen teille Mhunut/ftnoden: wa-
«ojat te olett». Syna teitä pitä coelel»
dam»»,.

1;. Nyn tott» cuinPharao elii/ el t«i»
dän pidä täälbä pääsemän/ jollei t«id»n
nuorin weljen tule tän»«.

16. lähettäkät yxi teistä» joca tuo tei»
dän w«lj«n länne: mull» teidän pits fan-
gtna oleman/nyn ttidän puhen coetellan/
jos teisi totuus on/ mutt» jollet/ nyn
totta cuin Pharao elä/ te oletta »»-

«ojat.
17. Nijn hän pani heidän tynni col»

mexi pätmäxt.
c»lm»nden» päiwänä stnot"lostph heille: jos te tahdotta

«lä/nijn tehtät näin/ sillä minä pelkän
Jumalat».

iy. Jos te clett» w»»t / nyn »nd»c»t
yxi teidän weljistän olla sidottuna ftn»

Z-seph
anda
w«l.
jtUS
mekä
»tia/

ti»/mitä le ostnnet olett» nältä »astan. yhden
20. Ia tuoc»t teidän nuorin «veljen heistä»

«inun tygoni/ että teidän sanan tode»
xi loyttäis ettet te «uolis : In he leit nyn.

»i. Niutta he stnottlestenäns: tämän
«e olem »ns»i»net meidän ricoxell»w
»eljen»'w»st»n: sillä me näim häne»sieluns »hdlstuxen/cost» hän rucoili mei,
tä/ j» en me händä cuullel : sentähden
olem me lähän murhesten joutunet.

22.Ruben mastais heitä/ sanoden: «Zen.engö minä puhunut teille? ftnoden: «l, ,7.'21.
et. '

le tahlonVt c»ull» ? Ia nyt hänen me»
«ns lneild» waaditan.

23. Waan ei he tiennet Josephin sitä
ymmärtämän: sillä hänpuhui heille tul-
kin cautta.

24. Ja hän käänsi itzens heistä/ j» itki»
Costa hän sillens käänsi heidän puo»
lens j» puhutteli heitä / otti hän
Simeonin he«M/ j» sidoi hänen heidät»
«'»ylens.

25. 1» Joseph tästi heidän sickins täy.
tettä jywlll»/ jaannetta heidänrahansjällens itzecungi», omaan sickyns/ j» »n.
«Netta heille ewästä m»tcallc: I» Hell»le tchlin nyn.

26. 1» he pnnit caluns Astins päälle/
j» läxit sieldä.

27,Coscn yxi heistä »w»is säckins/syöc-
läxens Astnns syölinsiall»/ ja äckäisra»
h»ns sickins suusi.
i8.I» ftnoi weljillens: minulle on an-

nettu minun rahan jällens / cayo / st
on »ninun sikisini. Nyn heidä» sydä»
mens wawabdul/ j» hämmästyit teste»
näns/ sanoden : mixi on Jumala melll»
näin tehnyt?

h« tulit Isins Jacobin ty- I<,c««s<>gö Canaan maalle/ ilmoitit he hli- p»,hänelle caicki/ mitä heille tapahtunut ja»jul«oli sanoden : telewat
30. Se mies/ stn maan herr» puhui hzn.ge.

cowast meidän tygön,/j» piti meitä h«,h^m»an wacojan». mat»
31. Ia me m»st»isim händä : me olem

wa»t/ j» em ole itänans ollet w«coj»t.
z,.M«



l.Mos. M<s.
zr.Me olemma carikotstakymmcndä

tveijesrä meidän Jsam poica/ yxi et ele
sillen eleis/ sa nuorin on nyt Jsäm ty-
könä Canaan maalla.

zz. Sanoi maan herra meille: sijtä mi-
nä tunnen jos te olecca ivaat/ yxt tei-
dän welststän jättätäl minun tygöni/ ja

. vttäcat «idän taloin tarwe / ja men-
gätpois. .

Z4. Ia tuocat teidän nuori» tvchen
tänne minun tygöni/ nyn minä ymmar-

» rän/ ettette ole wacosat/ waan waat/
nisn annan minä myös teidän melscn
jällen»/ ia saatte tehdä teidän parasian
täsä maacunnasa.

Z5. Ja cosca he kyhsänsit heidän säc-
kejans/ löysi itzecukin rahakääröns
säkisiäns/sacuin he näit heidän raha-
kääröns/ hämmästyit he Jsäns cansta.

z<;. sanot Jacob heidän Isans :

mur- -4 oletta saattanet minun lä-
hetti Psittomapi: Joseph ei ole eläwtsä/ ci-
poikt- tä Slmcon/ja BenJaminin tahdotta te
snö. wielä wtedä pois: minun cohtani nä-

mai catcki tapahtumat. -

Z7.Ruben mastais Jsallens/sanoden;
jollenmina hända jällens sinulle cotia
tuo/ nyn capa molemmat minun pot-
tani/ ainoastans anna hända minun
halduni/ minä hänen sinulle jägcns co-
?ia tuon.

zB. Hän sanoi: ei u- un poican pidq
menemän teidän canyan - sillä hänen

chvelscns. on cuoliut/ - hän on jäänyt
pxin/sa jos hänelle tapahduis jotakin
paha tiellä/ sota te waeliacte/ nyn ke
saatatte minun Harmat caripMt mur-
hella hautaan.

.. XUII. ium,
Utta callis aica ahdistimaara.

-oi -.JaMcaheloPitsyödäne
cuin he Egyplist tuonet

tcikeu sanoi heidän Isans heil-
. , le: menZZt sallens sinne/ za ostacat

sotakin elatusta.
-erän 5' Nyn mastais hända Juda / sano.

' den : se mies haastoi meitä sangen co-
sanoi: ei pidä teidän näkemän

22Z9- minun cafwosani/ svllei teidän welsey
ole teidän cansian,

4. Jos sijs sinä nyt lähetät meidän
meljem meidän canstam/ nyn me m«,

. .
.

ne»n ,» estam sinulle elatusta. ~,s.W»anjolles händä lähetä/ nyn en
metän mene : sillä se mies ftnoi meille :

ei teidän pidä näkemän minun casmo»
jani/ jollei teidän weljen ole teidän
canstan.

6. Israelftnoi: mixi te teitte minu»
«vastan nyn pahoin/ euä te sanoitta sil,
ltMiehelle teilläu wiel» oleman »cl/en.

7. He «vastoisit: st mies kysyi mei.
siä nyn «visusi/ j« meidän sugustam/ ft-
noden: «vieläkö tetdän Isin elä? on» Ge».go teillä wielä melje? nyn me »astnl. 42». 2V
sim händä cuin hän kysyi.,

. Mistä me
tiesin, hänen sanoman: tuocat »elje»
tänne ?

ftnoi luda Isillens Israe»-<- Ylille: lähetä nuorucainenminun
canstani/ nyn me malmistani ,» lähdem
matcan/ että me eläisin, j» em cuolls/
setä me että sinä j» meidän lapsem.

9. Minä t»c»n hänen edestans/ caip»
händä minunkäsistäni/ jollen minä tu»
händä »ällens sinun tygös/j» pane hän-
da sinun etees/nyn min» olen micapää si»nun edesäs cnickenammun elinaicanani.

10. Sillä jolle meillä olis ollut wy-
me olisim jo toisen ter»

ran jällens.
i». Nyn sanoi Israel heidän Isinsheille : M ciulnningin nyn pitä oleman/

tehtät sijs nyn/ ottacat maan parhai.
sta hedelmistä teidän sickuzn/ ja wietät
sille miehelle lahjoja/ jocakln Bnlsimi»
t» ft hunajat» / j»catlt» juuna/ja
Mirrhamit» jaD/!delit» ja Mantzelj».
ii. Sksacal myös toinen raha teidän

myötan/ sa se raha songa « toitte M-
lens säckein suusa/ miekat myötän/ tai-
ta olla että se on epähuomiosi tapah-
tunut.

iz. Ottacat myös teidän tvelsen/ sch
malmistacat/samengat Mens sen mie-
hen tygö.

14. Jumala Haickimaldias yndaco»
teidän löytä laupiuden sen miehen edes/
että hän pääsiäis sakens teille to-seaG» teidän
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teidän weljen/ ja (tämän) BsnJaminln.
Mutta minun täyty olla »yncuin se/ jon-
ga lapset oivat temmatut peräti pois»

55. A?yn otit miehet nämät lahjat/ja
»caxifen werca raha myöräns/

Za BenJaminin: «valmistit itzens ja menit
EgYPtijn/ ja tulit Josephin eteen.

10, Jacuin Joseph näki BenJaminin
Heidän cansians/sanäi hän huonens haldi-
«lle; wienämät miehet huoneseen/
teurasta ja malmista : M heidän Dj
«mun canstan päiwälist syömän.

,7. Jase mies teli nljncuin Joseph oki
hänellekästenyt/ jawei miehet Josephin
huonesecn.

18. he pettäisit että he mietin Jose-
« huonese»/ ja sanoit: me

tvledän tänne sen rahan tähden ionga me
tätä ennen löysim meidän säkeistäni/ että
hän soimais meitä/ jasaattais meitä oi-

, keuden ala/ja otaiS meitä orjaxens/ ja
meidän Asim.

19. menit Josephin huo-
nenhaldian tngö/ ja puhuttelit hända
huonen owen edes/

-o. Ja sanott: Minun herran /me 0.
limme ennen tänne tullet ostaman jywiä.

21. Ja cosca me tulimme syötin sialle/
'

ja awaistm meidän fackim/ cayo/ nyn olt
ttzecungin rahafäckins suusa täydellä pai.
nolla/ sentähden olem me ne jäkensmyö-
tzäm tuonet.

22. blemm» myös toisen rahan myö.
täm tuonet/ ostaxnn jymiä: en me sitä
tiedä/cuca on pannut jällens meidän ra-
ham meidän sickyin.

23. Mutta hänftnoi : oltttt hywäs tur.
»»s/ älkät peljätkö / teidän Jumal»» j»
teidän Isin Jumal»/ on teille.tamarnn
«ndanut ttioän sickijn/ teidänrahan olen
«linä saanut.

24.3» hän toi Simeonin heidän tygöns.
Ia st mies mei heidän lostphin huone-
en/ »ndoi heille mettä pestä hetdän jalco»
j»ns/ j» »ndoi ruoca heidän Astillens.

ftph
otta
wastan
wel-,
jens y»
stäwä«
llscst.

25. Mutt» he walmistit lahjojans /sij-
henasti cui» lostph tnli päiwällistlle:
sillä he olit cM»t eltt, hejda.» pil/ fiellä

Eosc6 Joseph tulihusneseen/clln-
he lahjoja huoneseen hänelle

Heidän cu»»arsit hettans maa-
han hänen etecns,

27. Ja han terwetti heitä rackast/ ja
sanoi >- ongo teidän »vanha Isanrauhas/
josta te minulle sanoitte? wielakö hänM»' ~i ms- .

n'äo',>
iz, He »vastaisit e sinun palivekias mei-

dän Afam onrauhas/ja elä wielä : jahecitmarstijn maahan langctstt hänen cde»
sänS.

29 Nijn hän »osti silmäns/ janäki wek«
jenößenJanimin/airinspojan/ja sanoi:
ongo tämä celhän nuorin »veljen/ jostatä
sanoitte minulle? ja sanot wielä: Ju»mala olcou finulle armollinen mtnust
poican.

Ja Joseph kyruhti: sillä hänen sy-
damens paloi wcljcns päälle/ ja ehei st»
ttkcxens/m meniLainarijns/ja itki siellä.

ZI. Ja enin hän vi» pesnyt caswons/
li hän ulos ja pidätti itzens/ ja sanoi:
tuocat leipä.

Z2. Ja pandin erinäns hänelle/ jä «rie
nans heille/ nyn myös Egyptiiäisille/jol-
cg hänen canstans «irtoitztt/ erinäns:
sillä Egyptiläiset et saa syödä Hcbrcreti»
cansia/sillä se onEgypttläifille cauhistus.

zz.Ja he istutettin hänen cohdallens/
esicoinen esicottudens kälken/ ja nuori»
nuorudens jält-n sitä he ihmettelit ke-
stenäns.

Ja heille eannettin ruoca hane»
pöydäldäns/ mutta BenJamintlle wyfi
kerta enäcuin muille. Ja he joit jajua»
wuit hänen canstans.

XI.IV.
Joseph kasti huonens haldi-

<ila/sanoden: täytä miesten sa-
ktt jywillä/ nyn paljo cuin he
»votwat cannarra/ ja pane ltze-

cungin raha säckins suuhun.
2. Ia minun hopiamaljan p me nuo-

rimman säkin suuhun/ ynnä jr väin hin-
nan canha. Ia hän teki nyneuin Joseph
hänellekästi.z. Mutta amulla paiwän waljetes/
pääsiettjn Mtthil menemän Aftinens.

4>la
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4. Ia cosca he'M lähtenet Caupun.
gista/ eikä wieläcamvas joutunet/ sanot
Joseph huonens haldialle: nouse ja aja
taca miehiä/ja coscas heidän saat taca/
nqn sano heille : mixi te otetta hywän
pahalla maxanet?

5. Eikö se ole/ jostaminun herrani juo?

ja jolla hän ennusta? te oletta pahoin
tehnet.

6. Ja tuin hän käsitti heidän/ puhui
hän nämät sanat heille.

7.He»»staisit händä: mixi minun her»
ran sencaltiilsta puhu? pois se/ että si»
nun palwelias nijn tetis.

«. Catzo/ rahan jong» me löysim sic-
leimme suusta/ olemm» me jällenssinulle
luonet Canaan maalo»/ cuingasta sijs
me «arastimme hopiat» eli culd» sinun
herras huonest»?

9. Jong» iykö sinun palweli»ist»s st
löytän/ hän cuolc»»,/ nyn tahdon, me
myös oll» orjat minun herralleni.

ia. Hän ftnoi : »lcon »yt teidän ftnan
jälken/ jong»tykö st löytän/ hän «lca»
Minun orjan/ mutt» te olett» w»p»e.

li.I» he lastit fyrust itzecukl» sickins
Manhan/j»joc»inen »w»is sickins.

12. Ia hän etzei rumeten »anhimmast
nyn nuorimban»sti/ j» hopiamalj» löyt»
ti» Benlaminin säkistä.
/3> ss> ij., herewäisit w»»tt<ns/ j»itze»
'

> »cutin p»ni cnotM»»sAsin pääl»
le/j» palaisit Caupungyn.

' 14. 1» lud» meni weljtnens lostpht»
huonesten(sillä hän oli wlelä silloinsiellä)
j»he langelsit maahan hänen eteens.

15. Josephftnol heiste: mikä työ st on
cuin te tehnet otetta ? ettäkö te tiennel/
että senealtainen mi«« cuin minä olen/
»n ttttäjZ.

16, Za Juda sanot: mitä mewtifiam-
me minun herralleni? taicka mitä me pu-
humme? taicka millä me taidam itzem
puhdista? Jumala on löytänyt sinun
palweliais wääryden/catzo/me vlem mei-
dän herram oxjar/fekä me/ että se jolda
malja löyctin.

17. Mutia ha» sanoi: pois se/ että mi-»s »W, tekisin/ stn Mtthrn/Mq Mljg

on löytky/ptta okemän minun orjan/mut.
la mengät ce rauhas Isänne tygö.

?s?tjn luda astut hänen tygöss/sanon minun hertan/ su»
nyt sinunpalweltas puhua yxi sana mi-
nun herrani corwisa/ /a aitan julmistucs
sinun wthas sinunpalweltas päälle / sillä
sinä olet nyncuin Pharao.

ry. Minun herran tysyt hänen paltve-
lioildans/ sanoden: ongo teillä Isa taic->
t» welje?

22. Nyn me massaisimme meidän her.
Ram: meillä on wanh» Isi/ j» nuoru»
cainen syndynyt häne »vanhalla yällöns/
jong» weli on cuollltt/ j» hänonyxinän»
jäänyt äitistäns/j» hänenIsinspit» hä«
«en rackana.

2i.Nynsinasinoitpalwelioilles: tuo»
cat händä tänne minuntygöni/ että min»
sian nähdä hänen.

22. Mutt» me w»st»isim minun herrat»
lent: ei t»id» nuorucainen tulla pois I,
sins tytö/jos hänjättäis Isine/nynhä»
cuotis.

23. Nyn sinä sanoit palwelioilles: Lot.
lei teidän nuorin »veljen tule teidän cans»
sin/ nyn ei teidän pidä enä minun caswo.
ftni näkemän.

24. 1»cost» me menlm sinun p»lwell»
»s minun Isäni tygö/j» ilmoittm hänel«
le »ninun herr»ni sanat.

25. Nyn sanoi meidän Isin, : mengät
jällens pois/ si ostacat meille ,ot»tln«-
latufi».

26. Mutt»me ftuoim : e» metohdi fi»Fne mennä/ »»»n jos meidän nuorin »el»
jem on mfihû canstan,/ »yn me menem:

sillä e» me stzafiähdä stn miehen caswoj»/
jollei meidän nuori» »elje» ole meidäD
l»nh»m, z. , .'!'. , . -

27. Nyn sinun palwelias minun Iftl»
ftnoi meille: te tiedätte/ «ttä mmun ««

mändäni synnytti Minulle c»xi.
28. Ia st toinen läxi mi»Mn tylont/jost»

sanoll!»/ että hän on cuoliaxi rew,tdy/ja
en ole minä händ»»ielä sijttetlähnyt.

29. Jos le lämän myös minutda wlell«
pois/ja hänelle tapahtms jotakin pah»/

Ges.
Z7'.ZZ.
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(?R!<!xBl3. 45. luc.54 vyn te saattaisit minun Harmat carmani
«nurhella hautaan?

zO. Jos minä nyftulisin sinunpalmeli-
as minun Isani tygö/ ja et olis nuoru-
cainen meidän cansiam/ hänen hengens
rippulämänhengesä.

zi. Nyn tapahdiilö/ cosca hän näkls/
ettei nuorucainen cansia olis/ että hän
cuolts/ nyn me sinun palmelias saattai-
sim sinun palmelias meidän Isän» Har-
mat carmatmurheka hamaan.

Gen. zi. Sillä sinun palmelias on taannut
4Z!h. vuorucatsen minun Isani edes/ sanodey:

jollen mrnä händä tuo jäkeNS sinun ty.
gös/ nyn minäscn edestä caiken minun «-

ttnaicani olen mtcapää kärsimän.zz. J„ nyt sijs jääkän sinun palmelias/
tarttze naorucaisen edest minun herralleni orja-
iyens rt/ivaan nuorucainen mengänmeljetns

cansia.
Z4. Sillä cuinga minä taidan mennäJaml minun Isani tygö / jolleinuorucainen 0-

Nln e- jjg minun cantzani? etten minä näkts si-
tä surkeutta/ johonminun Isän joutu.

Xl.v. iucu.
" Joseph «voinut ttzens sil-

ptdättä caickein nyöen edes/tlmoit- Rjotcahänenlykönans seisoit/ ja
ta >. huusi: mengät ulos caicki

minun tyköni/ja et ystkän seisonut hä-
»veljil. tykönäns/cosca Joseph iyens tlmott-

ti meljeins edes!
Hct. 7: häa ttki corkialla änellä/ nyn et-

rä Egyptiläiset ja Pharaon perhe sen
cuultt.

z. Ja Joseph sanoi meljillens: minä
olen Joseph. Wielakö minun Isän elä?
mutta ei hänen meljens tairanet händä
wastata: sillä he olit nyn hämmästynet
hänen casivotns edes.

4. Nyn sanoi Joseph meljillens: tul.
tm stjs minun tygäni. Iahe tulit. Ja
hän sanoi; minä olen Josephtetdän tvel-
jen/ jongate myitte Egyptyn.

Gcn- 5. Ja älkät surulliset olco/ ja älkät nyn
zo; 20. rojvtn hämästykö/että te oletta minua tän-

ne myynet: sillä teidän hengen clatuxen
tähdenon Jumala minun teidän edellän
tänne lähettänyt. "

6. Caxinälkawnottaonsoogutmaasa/-
ja wtelä nyt on wysi muona/ nyn ettet
kynnetä eikä ntjtetä.

7. Mutta Jumala on minun lähettä-
nyt teidän edellän/ kallella pitämän teitä
maan päällä/ ja elättämän teitä suuren
ihmen cautta.

8-Ja nyt et te ole minua tänne lähet-tänet/ivaan Jumala/ joca myös minun

asetti JsäxiPhqraolle/ ja hcrraxi caiken
hänen husnens päälle / ja coco Egyptin
maanEsimiehext.

y.Riendäkät/ jamengätminun Isani Jo-
tygö/ja sanocat hänelle; näin sano sinun seph '

poicas Joseph: Jumala on minun asct- lahtttä
tanut coco Egyptin maan herrasi'/ tule Isans
mmun tygoni/ >aälä wywyttele. Jaco-

-10. Ja sinä olet.afuwa Gosenis/ja olet bm pe-
olema juuri läsnä minua/ sinä ja sinun rän. -

lapses ja sinun lastes lapset/ sinuncarjap Act. 75
pienet ja suuret/ja caickr mitä sinulla on. 14.

11. Siellä minä elätän sinua / wiela
on mysi nälkä «vuotta / ettet Fnä «a si-
nun huones/ ja caicki cutn sinulla on/
huckuis.

12. Ia catzo / teidän silmän näkemät/
ja minun «veljeni BenJamintn silmät/
että minä puhun tetdän cansian suusta
suuhun.

iz. Ja ilmoittacatminun Isälleni caic-
ki minun cunnian Egypcis/ ja caicki mi-
tä te nähnet otetta. Rtendäkär sijö ja luo-
cat minun Isäni tänne.

14. Ja hän halats weljcns BenJami-
nit caulast/ jaitki: jaBen Jämin myös
itki hänen caulafans.

15. Ja hän andot suuta caikille meljik-
jens/«atttt heidän ylitzens/ ja sijtle pu- .

huit hänen meljens hänen cansians.
16. se sanoma cuului Pharaon läheltänimittäin/ että Jose. wau. j

phin «veljet tullet olit/ oli se hymäPha- nutJa
raou mielestä/ja caickein hänen palmelt- hin
ains. perän,

17. JaPharao sanoi Josephille i sano
«veljilles/tehkätte nyn/ sälyrräkät tetdän
juhtain päälle/ja mengät matcan/ja cuin
te tuletta Canaan maalle:

iS, Nyn ottaisit teidän Isän/ jateidän
perhen/
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perhe»/ jaMät tnkmM kygbni/minä an-
nan teille Egyptin maan hyvyden/ja te
syötte maa» ytymän.

iy. Ja täste heitä: tehkät nyn/ottacat
«eiöen vaunut Egyptin maalda teldän
lapfillen/ jaemännille»/ ja tuocatteidän
Isän ja tulcat.

»o. Ältät myös totelco teidän taloin
cappalian: sillä caickiEgyptin maan hy-
vyys ptcä teidän olema»,
ii. JaIsraelin lapset teit nyn / ja Jo-

. feph andot heille vaunutPharaon kästyn
jälten: jaandoi myös heille evän mat-
calle,

22. Jaandot heille raitille itzeculletin
juhlavaattet/ mutta BenJaminille an-
doi hän colmesata hopiapenningt/ ja wy-
det juhlavaattet.

2Z. Mutta Jsällens lähetti hän tymme-
»en Asia sälytettyä Egyptin hyvydellä/
jakymmenen Asintamma / cannattaden
jyviä ja leipä jaevästä Jsällens «at-
calle.

24. Nyn hän lähetti veljens Mtcan/
jasanoi heille: ältat rydclkö,tiellä.

25. he läxit Egyptist/ ja tulit
' Canaan maalleIsans Jacobin
tygo.

26.Ja ilmoitit hänelle/ sanoden: wie-
lä Joseph elä / ja on coco Egyptin maan
herra / ja hänen sydamens hämmästyi/
silla ei hän ufconut heitä.

27.NHN he sanoit hänelle caicki Jose-phin sanat/ cuin hän heillepuhunut oli.
Ja cuin hau näki waunut/ jotca Joseph
oli lähettänyt händä tuoman/ nhn Jaco-bin heidän Jsäns hengi mircots.

28. Ja Israel sanoi: Nyt minulla kyl-
lä on/ että minun poican Joseph mielä
elä/ minä menen händä catzonian «nuen-
cuin minä cuolen.

XI-VI. iucu.
läpi Israel caike» sen cansias? cuin hänellä oli: Ja cosca hänHrult BerSabaan/ uhrais hän

uhria Jsänö Jsaachin Juma-
lalle.

Ja Jumalapuhui yöllä näys hänel-

le: Jacob/ Jacob. Hän'wastat»: ilisämina olen.
z. Jahän sanot: Minä olen Jumala/

! sinun Isas Jumala/ älä pelkä mennä
1 Egyptyn: sillä minä teen sinun siellä suu-

! rexi Cansaxi.4.Mtnä menenEgygthn sinuncansias/
> ja minä jällens sinun siclda johdatan. Ja

, Joseph läste tätens sinun silmäis päälle.
5. Ja Jacob läxi BerSabast / ja Js-

, raclin lapset weit Jsäns Jacobin ynnä
> lastens jaemändäins cansia/ waunuisa/
. jotca Pharao oli händä tuoman lähet-tänyt.
> 6. Ja he otit carjans ja tawarans/ jot-
ca he olit coonnet Lanaan maalla / ja
tultt Egyptyn / Jacob ja caicki hänen
siemenens hänen cansians.

7. Hänen poicanö/ ja hänen poicatns
pojat hänen canstans/ hänen tyttärens
ja hänen lastens tyttäret/ jacaicki hänen
siemenens wci hän cansians Egyplijn.

8. nämät owat Israelin lastenJPnimet jotca tulit Egyptyn: Ja-
cob jahänen porcans. Jacobinestcoinen
Ruben.

y.Ja Rubenin lapset: Hanoch/Pal-
lu/Hezron ja Charmi.

, 10. Simeon:» lapset: Jemuel/ Ja-
> mtn/Ohad/Jachin/ Zoharja Saul Ca-

' nanean waimon potca.
11. Lewin lapset: Gerson/ Cahath/a

Merari.
12. Judan lapset: Gn/Onan/Sela/ >

! Perez ja Serah. Mutta Ger ja Suan >
: cuolit Lanaan maalla. Ia Perezin po- ljatollt: Hetzron jaHamul.

iZ- ZaJsascharin lapset: Zhola/Phua/
Job ja Simron.

14. JaSebulo» lapset: Sere»/ Elon
jalahleel.

1;. Nämät owatLean lapset/ jotta HZ»
synnytti Jacobille Mesopotamias / ja
Dinan hänen ryttarens. Caicki hänen
poicans ja tyktärens olit colmeneljättä-
kymmentä hcnge. I

16. Gadiu lapset: Ztphion/ Haggi/
Suni/ Ezbon/ Eri/ Arodi jaAreli.

17. Asserin lapset : Jemna/Jesua/Ie- '
sui/

Jacob
lähte
Ber.
Sa-
bast
lastens
ja la-
stens
lasten
cansia.
24: 4.
Act. 7:

15.
Lean
lapset/

ZZ.
Exos.

1:2.
c.6:i4.
Num
26:
i-Par»
2:1.

e; 5: i-

-0.4:24.
c. 7:r.
c.2:z.
<.4: r»

SilpZ
lapset

16.
I.Pär.
?:zo.
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Rahe-
lin la-
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Z.Par. 1
7: S.

l
i

BtlhS
lapset.

7.

Deut.
. lOt 22.
' Act. 7:

14.

Jo-
seph
cshta/
ja otta
wasian
Jaco-
bin.

Jo-
seph o-

'nt?Bna ja Seräh heidän sisarens. Mut- s
:a Brian lapset: Hcber ja Matchiel. u
iZ.Nämät owat Siipan lapset/jonga

jaban andoi tyktärellcns Lealle/ ia syn- h
nyttt Jacobille nämät cuusitoistakym- d
mendä henge. t
!9> «Kahelin Jacobin emännän la-

ppset: Joseph ja BenJamtn. r
lo.JaJoscphillc olit syndynetEgyptin

maalla Manasse ja Ephraim/jolca hä- !'
nelle synnyttp-Afnath Potipheran Ontn r
papin tytär. r

21. BenJaminin lapset: Bcla/Becher/ <

Asbil/ Gera/ Naaman/ Ehi/Ros/Alu- >
pim/Hupim/jaArd.

22. Nämät owatRahelin lapset/ jokea .
owat Jacobille syndynet caickt yhteen/ '
«eljätoistakymmendä henge.

zz. Danin lapset: Husim.
Z4. Ncphtalin lapset: Jahseel/Guni/

Jezer ja Sillein.
25. Nämät owat Bilhan lapset/ jonga

Laban andoi tyktärellens Rahelillc/ ja
synnytttJacobike nämät seitzemen henge.
,6. Caickt henget/ cuin tulit Jacobin

cantza Egypcyn/ jotca olit tullet hänen
cupcistans/ paitzi Jacobin poicatn emen-
ditä/owat caickt yhteen/ cuust seitzemet-
täkymmendä henge.

»7. Ia loscphrn pojat/ jotta hänelle
olit syndynet Egyptis/ olit caxi henge.
Nyn että caickt henget Jacobin huoncst/
jotca tulit Egyptyn / olit ftitzemenkym-
mendä.

lähetti edellens JudanJs-
tygö/ osolcaman hänelle

' tietä Gosenyn/ ia he tulit Gosenin
> maalle.

l 29. Nyn tvalmisti Joseph waununs/ ja
meni Jsäns Israelt Goscnyn. Ja
cosca hän sai nähdä hänen/ halats hän
hända rautasi ja ilki hetken aica hänen
caulasans.

zo. Nyn sanot Israel Josephille: nyt
»nina mielellänicuolcn/ että minä näin si-
nun caswos/ ja ettäs wielä elät.

zi.Ja Joseph sanoi welMcnS/ ja I-
sänö huonelle; minä menen ja ilmoitan

- Pharaslle/ jasanon hänelle: miminNel-

ie»! jaIsiini huone/jskca olit Lanaan p
maalla/ owat tullet minun tygönt. n

ZI. Ja he »ivat paimenet/ sillä he owat Z
tottunet carjacattzeman/ nyn myös hei- c>
dän suuret inpienec carjans/za caicki mi- h
ta heilläoli/ owat he tuonet myötäns. p

zz. Cvsca sijs Phqrao cutzu teitZ ja sa- !Zno: mikä teidän wircan on? o
Z4. Nyn sanocat: sinun palwelias o- fi

wat tottunet carja caitzeman/ hamasta
meidän nuorudestam nyntähänastt/ sekä
me että meidän Isäin: että te saisit asut»
Gosenin maallo: silla caicki paimtnet
owakcauhtstuö Egyptiläisille.

XDVII. iucu.
Joseph tuli ja ilmoitti s

m Pharaolie/ ja sanoi: minun s
Hlfanja minun weljcni/ heidän t

carMS/ pienet ja suuret/ ja t
caicki mitä heillä on/ owat kullet Ca- r
naan maalda/ ja catzo / he owat Go- 5
senin maalla. t

i. Ia hän otti tvysi nuorimmist weljt- j
stäns/ ja asetti Pharaon eteen.

z. Nyn Pharao sanoi hänen weljtl-
lens: mikä teidän wircan on? he »va-
staisit: sinunpalwelias owat paimenet,
sekä me että meidän Isam.

4. Ja sanoit »vielä Pharaolle: me
olem tullet asiunan teidän cansian talle
maalle: sillä sinunpalwelioillas et ole
laidunda heidän carjallens/ nyn cowa
nälkä on Lanaan maalla. Nijn suo si-
nun palwelias asua Gosenin maalla.

5. Nyn Pharas puhui Josephille/ sa-
! noden : sinun Jsäs ja weljes owat tul-
i let sinun tygos.

6. Egyptin maa on aldts sinun ede-
l säs/ aseta Jsäsasumania weljeö/caic-

> ken parhascen paickaan täsä maasa:
> asucan Gosenin maalla. Ja zos sinä

l ymmärrät että heidän ftasans on kei-
wolisiamiehiä/ nyn aseta heitä minun

! carjant päälle.
' 7. Joseph toi Jsänö Jacobin si-

Asalle/ ia asetti hänen Pharaon
- eteen. Ja Jacob siunaiöPharaora.

i 8. NynPharao sanot Jacobille: cutn-
- Za wanhas olet?

9. Jacob

petta
ivelji»
äns/
cuinqa
heidän
pltä
Phara /
ota wa
staman

Jo-
seph
ilmoit-
ta Pha
raolle
Jsäns

tulemi-sen.

v v

Phara
o anda
Israe-
lin la-
psille
Goss-
nm
maa».
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Jacob y. laeoo ftnoi Pharnolle : minun cul-
lule leiniseni nic» on/ sil» j» colmekymmen-
Ph». dä ajasiaica/ wähä j» pnh» o» mmun e-
raon e lämänt aic»/ jn et ulotu mtnun Isiini
teen/ja cultemistn nicnan.
puhu io.laIncob siun»isPH»r»ota/ j»lä-
hänen xi hänen tytöns.cans- 11. Nyn lostph toimitti Isins j» »vel.scms jens»suman/ jaandoi heille asuin paican
130, a- Egyptin maalla/ parhas maan paicas/
jostai- nimittäin/Rnmesexen maall» / nynculn
<»i> Pharao oli käskenyt»sn». i,. Ia Joseph«lätti Isins/j» weljens/
."»> j» coco Isins huonen/ stn jälken cuin

heillä lapsi» oli.
Egy- '3> K» ei ollut leipä c»itesi m»»s» :

pliläi- Hsillä s»ngenr»sc»s nältä oli/nyn
set an» että Egyptin j» C»n»»n ma» «äändyi
oalvat näljän tähden.
Cunin- 14. 1» lostph cocois c»ikenrahan cuin
galle löytti» Egyptin j» Canaan maalda/ jy-
calken main edestä cuin he ostit. I» lostph wei
t»wn- 'rnhnn Pharaon huoneseen.ran» 15. Cost» rahn puuttui Egyptin j» C»-
jywäin n»»», mnnldn/ nyn tulit caicki Egyptiläi-
edestä, stt Josephintygö/sinoden: »nn» meille

leipä/ mixis »nnat meidän cuoll» edesäs/
että raha on puuttunut?

16. Joseph sinoi: tuocat teidän car»
j»n/ j» minä annanteille teidän carja»
edestä/ josrahaon puuttunut.

17.Ia he toit carjans Josephille: ja
Joseph »ndoi heille leipä hewoisten/ j»
lammasten/jn corjanj» Asein edest. Nyn
hän ruockei heitä leiwällä fen wuoden /

caiten heidän carftus edestä.
se wuosi oli culunut/ tulit he

sanoit hänelle: en me taida salata mei-
dän herraldam/ ettet atnoastans raha/
mutia myös caicki carja on meidän her-
rallani/ ja ei ole miran jäänyt meidän
herrain edes/ paitzi meidän ruumestam
jameidän peldoam.

iH. Miris anat meidän cuolla edesäs ja
meidän peldom tulla kylmille ? osta meitä
ja meidämmaarn leiwan edest: nyn me ja
meidän maam tulem Pharaon omax'.

' a»na stemenita/ että me eläisin, ja emme
cuolls/ ja ei maa tulid kylmille,

20. Nijn lostph osticoco Egyptin »nai,
Ph»r»olle: sillä Egyptiläiset myit itze»
cntin peldons/että nälkäheita nyn cowin
ahdisti : j» ma» tuli Pharaon omaxi.

21. 1» hän j»coi Cansan Caupungei-
hin/yhdestäEgypttn arcstä nyn loiste».

22.P»itzipappeinpeldo/ jota eihän 0. Papit
stanut: sillä st oli siättyPhnraoldn/ että Mä»
p»pit söisitstn nimitetyn osin/ cuin Pha. wat
ra» heille»ndoi : sentähden ci he myyne: pel.
m»»tans. dons/

23. lostph sinoi Cansalle : cajnruo»
ltzo/ minä »len ostanut tänäpän titan

teidän j» teidän maan Pharaolle: c»tzo/ ilma»
täsi on teille siemenet/ kylwätäl teidän mllän
maan. Cuntt,

24. Ia teidän pitä »nd»man tulosi» gale».
wydennen oftn Pharaolle/ mutta neljä'Egy»osa pltä oleman teille pellon siemenexi/ j» ptiläl»
teille rawinnoxi/ja nylle jotca omat tei- sten
dän huoneftn/ jaruaxtteidän lapsille»,, täyty

25. Nyn he sanoit: sinä olet mettä elä» «nd»
mäs pitänyt/ »nn» ainoastans meidän «vydcn»
löytä armo sinun meidän herram edes/ ja nen o-
me tahdom olla Pharaon orjat. stn

26. Ia Joseph teki sen määrän coco E. muod?
gyptin maalle/ haman tähän päiwän a- tulo»
sti/etläPharaolle piti »nnettamon wydes stans»
oft/ pnttzi pappein maata/ st ei tullut
Pharaon omaxi.

27. Nyn Israel asui Egyptis Gostnin laco.
maall»/j» he omistit stn/j» casivoit/ j» b«n iki»
suurest lisinnyit. 14?. a»

28. Ia Jacob ellEgyptin maalla/ sei- jastaic»
tzemmtoistakymmendä ajastaica/ ja coco
hänenikänsolisit» j» stitzelnenmydettä-
tymmeudäajastaic».

29 I» cost» Israelin päiwät jouduit
~.

cuolla/cutzui hän poicans Josephin/ 1»
'

sinoi hänelle : jos milsi olen löytänyt ar-
mon sinunedesis/ nywlaste nyt täles mi-
nun cupeni ala/ cnäs tekisit lnupiuden
j» totuuden »ninun ettts h»»l.
t»is minu» Egyxtljn.

30. Mutt» mmä tnhdo», maat» miimit
Isiin» tykönä/ ,» sinunpicä wiimä., nu,
nu» Egyplisi/j» hnutnman minua hei»dän hautaans. Ia hän sinol : »ninä teen
sinun sinas Mm.

. H !3I.HH»
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OVUrS!S. 48. luc.58
zr. Hän sanoi i W»N«o Minulle. I»hän

»»»n»i hänelle. I» Israel callisti itj«ns
päänaiaiseue.

XI.VIH. lucu.
Jacob litte sanotti» Josephille: ca«
saira- H^y^tzo/sinun Jsäs sairasta. Ja hän
sta. molematpotcans cansianö/

Manassen jaEphratmin.
2!56 2. Nyn Jacobille ilmottettin/fanoden:
. I

'

catzo/stnun poicas Joseph tule sinun ty-
„

' gös. Ia Israel wahwtsti ttzens ja istut
' wuotesa.

z. Ja Jacob sanot Josephille: Juma-
laLaickiwaldias näyt minulle kujis La-
naan maalla/ jastunats minua.

Gen. 4- Ja sanot minulle: catzo/ minä an-
na» sinun caswa ja lisändyä/ jateen sinun

t.zz: 9> paljoriLansaxi / ja annan myös tämän
maan sinun siemenclles finun jälkes/han-
catckisext perimisexi.

5. Nyt stjs ne ca».i sinunpoicas Ephra-
a- tm ja Manasse/jocca sinulleowat syndy-

- net Egyplis/ eunencuin minä tulin tän-
ne sinun tygös/ pitä oleman minun/ nyn-

AA cuin Ruben ja Simeon.
6. Mutta sinun lapseö/ jotcas sijtät ny-

" den jälken/pttä olema» sinun/ ja pitä ni-
micettämänheidän weljcins nimellä/hci-
„ HZ» ptrimiscsäns.

» 7> Ia cosca minä tulin Mefopotami-
asl/ cuoli minulda Rahel Lanaan maal-
la tiellä / cosca wiclä cappale matca oli
Ephrachaan / ja minä hautaisin häne»
sielläEphrathan tiellä/ se onBethiehem-

Ge»
'

lsrael näki Josephinpojat/ja
' sanoi: cutca nämät «wat?

y.Ja Joseph wastais Jsaäns:ne oivat
minun poican/ jotca Jumala »n minulle
täällä andanul. Ja hän sanot: tuos hei-
tä minun tygöui/siunataxeni heitä.

iv. Sillä Israelin silmät olit pimiät
»vanhudesta/ eikä tainnut hywin nähdä.
Ja hän wei heidän hänen tygins. Jahän
Hndcisuuta heidän/ jaotti heitä sylynS.

,i. Ja Israel sanot Josephille - catzo/
minäolen nähnyt sinun caswos/ jota en
minä oiis ajatellut/ ja catzo/ Jumalaon
«ndanut minun myös nähdä sinun sie-
«enes.

12. 1» lostph dtil httbän pois häne»
syllstäns/ja cumarsi itzinö mnälM, yn»
«en casivoins etten.

13- Nyn Joseph »lli heidänmolemmat/
Ephraimin »ttian täteens/ j,ng»hän a»
setti Israelin »astmmalle tädelle/jaM»»
n»ssen wasemban täteens / Israelin «iti»
all< tädelle/ja w«i h«idän hänen tygöns.

14. Nyn Isr»el »jenst oiti»n tätens/ Jacob
j» lasti Ephraimin pään päälle/ jo-«sttt»
ca oli nuor«mbi/ «ull» wasemmankä» Eph.
t«ns Manassen pään päälle/ j» muutti laimi»
tiettäwäst tätens/ M Manasse oli esi- M«»
toinen. nassest

15.IahänsiunaisJostphita/ja sinoi: y;zm«
Jumal»/ jong»caswon edes minun Isi- mä.
ni/Abraham j»Isaac waeldanet owat/ Heh.Jumal»/ joca «»nu» rawinnut on minun i« ,».

elinaicanan tähän päiwänasti. Gen.
16. Engeli joca minun pelastanut on z,. ,,.

caitest»pahasta/ siunatconnäitä nuor»- c.z».2«»
«aisia/ «ttä h« »imitettäisin minun j» mi»
»un Isiini/ Abrahamin ia Isaachin ni»
mellä/ jacaswaisit aiw»n paljoxl maan
päällä.

17. l»sta Joseph näki Isäns
oikinn tätens Ephr».

imin pään päälle/ olti hän stn pahaxi/ ja
rupeis Isinskäteen / sijltäxensEphrai»
min pään pääldä Manassen pään päälle.

18. 1«ftnoi lostph Isillens : ei ny»
minunIsin/ tämä on esiloinen/ laske oi»
ti» tätes hänen pääns päälle.

i9.M»tt» hänen Isins kielsi st»/ j»
sino» : minä tiedän kyllä minun polcan/
min» tiedän : tämc, myös tule suurexi
Cansixi : mutt» cuttengin hauen nuo»
«mb» »eljens tule suuremmaxlcui» han,
jn hänensi«mene»s tul» suurex» Cnnftln

~. . ~«.
20. Nyn hän siun»«s heitä sinä pä,wä.

nä/sanoden : joc» tahto jongun siunat»
Istaelis/ nyn ftnocan nam : Jumal»
lehtön sinun nyncuin EphrnlMln j» M».
nassen. I» nyn asetti hän Ephraimm
M«n»ssen edelle. ->""

«.I» Israel sinoi Josephille: e»tz»/ ant»
minn cuolen/ ja Jumal» ,n teidän «»ns- Iost»

l" wi« leit» ».alléns ttldän Isi,n pyille
maalle, «.Mini



«appa» 22. Minäolen myls »ndanut sinulle o. ft hahteln fttamaln wieresä/ja on ul»t. sijhe,
len san maac»/ päälle sinun weljeis oftn/ luw» hamn» Sldonm. <,,.,

»«at» jong» minä miecallan» ja joutzellani A» 14.Iftschar on lujnAsi/ja sioilta itzens cun»
joon morrerein käsistä ottnnntolln. rai»in «älille. C^päälle. XI.IX. lucu. »5. Hän näti lemon hywäxi/ j» m»»n siu,

cutzui Jacob poicans/ ja <hanaxl/j»cumarsiharllonsc»ndaman/ »ul<s.
zi: 27. H« F sino»: cootccu teitän/ ja minä si °n merenalainen palweli».
I°h.4: )A H lmoican teille mitä t««ll« t«p»h» D»n on duomitzew»Canftns/nijn» 2it>.

5. cuin jocu Israelln sucucumi,.». loh.
Ja ob l.Tulc»t cocoon l«cuulc«t l«IncoblN l7.D»nonolewa tarmenä liella/ja lyy. i; 45.
«utzu lapset/ cuulcat teldän Isin Israeli. karmen» polulla/ ft pure hemvist» wuo.
»nuul 3. Ruben minun esicolsen / minnn woi. "tste/ nyn ell» sen »j»ja stijällens lange.
p°> man j» wölewyoen »lcu / ylimmäinen '» HERra minä odotan sinun »».

.« siuna cunntas/ j»ylimmäinen »ollas. tnuttas. (caperin stla,ouckons.
heilä. 4. Hz,, juoxe uio» atist nyncuin wefi/ l9.Gad/w»rustettu/wl« edes j» tuo t».
D«ul. «i sinun pld» oleman ylimmäisen: sillä "- Asserista tule hänen liham» lei.
»3:'. sinä astuit Isis »uolesten/ ftllas saa, päns/ ja hän «nd» Cuningalle hercut.
Gen. Mit mlnun «vuoteni. «.Nephlalion nopi» peura/ja and»
»p! 52. 5. Simeomll» ,» lewillä/ »eljexillä 0. s«l"stt puhet.
~Par. wat murha »stt. E»min«n sielun pidä lu» «. lostph on cnfm»»» oxa j» c»sw»
'l l. lem»n heidänneumoons j»Mlnun cnnni- nijnculn lähten tykönä/ tyttäret »stuwatGen. »ni heidän sturacundaans. muurin päälle.

,5: 22. s. Sillä heleän tlucusins o»»»he mie» I« w»lck» »mbusit saatit hänen
Gcn. hm murhannet/ja heldän ylpeydesins mtelens carwaxi/rytelit hänenc»nst»»s
tt: »j. turmellet härsin. ja wthalsit händä:

7.Kirott«°lc«n heidan tl»ckun«/että 24. On cuitengin häne» joutzens wah»se nyn tulmaon/ j» heidän julmudens/ wistunut/ja hän«n käsiwartens mlehustu«
että stnyn puatunut on. Minä eroican ««»/ se., wäkewän kätten caucca lacobis,- ")»

heitäl»cobls/)a hajotan heitälsraellS. hänestä ewat lullel paimenet)» tlw«tl.Par. z. Juha/sinäolel/sinu»p<t» sinunwel. Ist««lls.
5' »> jee tyllämän : sinun täles pitä oleman Smu» Isis lumalalda o» sinulle

sinun wchollistes nlstcckle : sinun Isis l»> ap«lulewa/i»calcklwaldlnlda sinä siu»
pstlpltä sinu» cumartcman. nat»n taiwan siunauxella ylhäldä / j»

V luda on nuorl jalopeura/ suurest» sywyden siunauxella alhaldn/ nisiin j»
«voitrsi» olet sinä viisastun»!/ »innn cohluin siunauxella.
poican/hän on ltzens cumnrtanut m»»- Sinun Isis siunauxet ow»t mäte.
han/ >a lewännytnyncu,njalopeura/ j» wnmmät mlnunlsinlsiunauxi»/nyden
nyncuin suuri jalopeura/cuca lohli HH. loimomxen jälten/ jotc» cortiat mail»
nen ylöeherättä ? w«s ow»t/ ,» tulemat Josephin pää»

I«c»ö ,0. El maldick» olet» p»is Indalb»/ päälle/ ,» Naz,rein pään laelle/ hänen
«nust» eitä lainopettaja hänen jalw»lstanb/sij» weljeins tesicllä.

henasti cuin Sängar tule/ si hanesi 27.BenIamm vn r»»telew»inen susi/»,smu- Eanftc rippumat tynni. "ull» han syö saalin /j» ehtona saali»«unnon 11. HZn sito warftns wynapuuhun / jac».
pnä- j»Asintammanssvar!an parhästen wy, 28 caicki ow»t caxltoist»,»van napuuhun: Hän pese waatttns wynas/ kymmendä Israelin sucucund».«alli- ,» hamens mynomnrjan weres. I» tämä on st cuin heidän Isins heilletus «vi- 12. Hänen silmäns o»ac punaisemmat pnhui siunaiesins heitä/ itzecuiatm hä»»an/ »ynna/jn hambcms maltemmat riest»». nen erlnom»lstll» siunauxclftns.en «lsuli/a wex«n fttMan H, I<,
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665.5315.60 fc>,luc.
Jacob »».Ia hän fAfti heitä/ siftnoi heille:
»äste minä cootan minun Canftni tygö : ha»,
haudat d«tt»tminu» minu»lsiini tygö/ sijhen
«« itzks luolaan jocaon Ephronin Hetherin »»»-

Isilns nlos.
hautaa 30. Syhenc»xitert»iften luolaan/joc»
Gen. on Mamren cohdall» Canaan Maall»/
»3: iS. jong» Abraham osti hautamisen p«ri»

mistxt «»lnion canst»/ sildä Hetherildä
Ephronild».

31. Sinne ow»t he haudannet Abra»
hamin/ j» hänen emändäns Saran:
Sinne ownt he myös haudannet Isaa»
chin jaRebeckan hänen emändäns.Sin-
ne olen minä myös haudannutlean.

32. Sihen mainioon ja sijhen luolaan/
cuin on ostettu Hethin lapfild».

I»'ob "s" laeob lopetti käskyn
cuole plastens t»)gö/ pani hän jalcans

coco» muoteft / ja loppui / ja coottin
2256 Canftus tygö.
" 1.. lucu.

««
Joseph langeis Isins cas»

V« U "tl hänen ylitzens/ j«
« andoi suut» hänen.

«XcF 2 I» lostph tästi p»»lweli»
oitans läkäreitä »oidell» Isins.
z.la lätärit »ottelit Israeli neljä-

ltymmend» päimi» : sillä nyn mo»d» oli
woitelus päiwä. In Egyptiläiset itkit
händä seitze melttymmendä päiwä.

Jo» 4. Cosc» hänen murhepäiwäns olit
seph a» culunet/puhut Joseph Ph»raon palwe-
»olll» lioille/ fnnoden: jos minä olen »rmon
p». löyttänyt teidän «desin/ nyn plchueat

Ph»r»olle/ jaftnocat:
F«o»>. 5. Minun Isi» mannotti minun/sino-
«? 2» bein catzo/ min» cnolen/ hautä minun

Minu'.! hankaani/ jong» minä olen c»i°
»»nut minull«ni Can««n m«»il» : nijn
tahdoisin minä nyt stjs mennä / j» hau-
dat» «ninunlsim/ ja p»lat»tänn«jäl-
lens.

Is» 6. Ph»r»o ftnoi hänelle: menej» h»u-
seph t» M>, Isis nyncuins hänelle manno-
wene «ut olet. '
hauta- 7, Ny», lostph meni hautama»» Isins/
M21».-g hänen canstqns menit calckt Pharao,

og.l,ytlftt/ hänen huoiims mnyiMMt,'

j» eaicki Egypti» maass wanhimmat. ?
8. Caicki myös Josephin »äki/j» hä.

nen »eljens/j» hänenIsins wäti. Aino.
astans heidän lapsens/ ja lambans/ j»
carjsns jätit he Gostnin«aalle.

9. Menit myös hänen canstans w»u»
uut j»r»tz»smichet. I» se oli ftngen su«»«rijoucko.

10. 1» cost» he tulit Atadin ryhen ty»
gö/joc» on sillä puolen lorbanl/ nyn he
pidit sijnä suuren j» cattexan walituxeu/
j» hän murhttut Isins seitzemen päiwi».
ii. I» cost» C»n«»n »naan asuwalsel

näit heidän itcuns Atadin ryhen tykönä/
ftnoit he: Egyptiläiset nmrehtiwat siel,
lä sängen cowin. Sytä st paick» cutzutan:
Egyptiläisten «alitus/ jocaon sillä puo»
KnIo»o»ni».

12. Nyn hänen lapsens teit nyncuin Jacob
hän oli heidänkäskenyt. hauda»

13. 1» «veit hänen C»n»an maalle/ja C»
hautaisit hänen sen mainion eaxikertai» naan
sten luolaan/ jongaAbr»h»m »»inion «naalle
canst» ostanut oli perindöh»ud»xi/ E» Act. 7;
phronild» Hetherildä/Mamren cohdalla. ib»

14.Ny» palais JosephEgyptyn/ sijt»
te cuin hän oli Isins hnudaunut/ hän j»
hänen weljens/>a caicki jotc» hänencans»
ftns olit mennet hautama» hänen Isins.

15. «lautta c»sc» lostphin «eljet nä» I/l«'
lsins cuollexi/ sanoit he: ph'«

mitämax/Joseph on wihaw» meitä/ ja "elje»
c»iteti cost» meille caiten sen pahan/ cuin pelta»
me händä waftnn tehnet olemmn. w»t/ j»

16.Sentähden tästit he ftnoalosephil» ««"'

le: sinun Isis käski ennenciun hän cuo» wat a»
11/ sinoden : defl.

17.Nijn s»nsc»t Josephille: minäru»
coilen/ anna nyt «veljilles andexi heidän
»icoxe»»s j» pnh»tecsns/ että he ny», p»»
hoin ow»t tehnet sinu» mnstan. Anna nyt
»neille andexi/ jotca olem sinun Isis lu.
mnlan palweliat/ tämä pahateco, Mut.
t« lostph itki heidän näitä puhuisins. ,

18. Ia hänen weljens«»yös tulit j» lan»
gejsit maahan hänen eteens/ ja sanoit l
catzo/ »ne olemma sinl«np»lw«li»s.

19. Joseph ftnol heille : iilkätpeljätkö »
,

sills Minäyftn Iljwasin täden alla.
20. T»



20. Te asitelitte minn» wnsiati pah»/ nnsftn poian lapset/ easwatelut lostphin Exod.
Mutta lumnln on täändänyt sen hylvä» polmen juures. »N,y.

Jo» xi/ että hän tetis / nyncuin nyt nähtäwii 24.I°stphftnoi weljillens: mlnä cuo. Jos»,
seph on/pelastaxens paljo Canft. len/i»lumal»on totlsestetziwä tettä/ft 24:31»
»nd» 21 Hlkät sijs nyt peljätkö/ min» r»wi» «me teidän täldä mnnld» siihen maahan/ I»«
tästyn tzenmtäjn ceidänlnpsinn: Ia hän roh» jongahänon itze mannonut Abrahamit- seph
haut». w»is heitä/ jnpuhell >)stäwälistst heidän le/ Iftachille ja Jacobille. cuole.
m.st» canstnns. 25. Nyn mnnnottt lostph Israelin l».
siane» 22. 1» nyn »sui lostphEgyptis/ hän psi»/ ftnoden : Jumal» on totisesi leitä ,^,<,.
Act. 7. j» hänen Isins huone: j» Joseph el, si» «tzimä/miekat pois minun luunl töäldä.

?. t» j» tymmenen njnstaic». 26. 1» nyn lostph cuoli sidan j» tym» ',^/
Heb. 23. 1» näti Ephraimin lapset colman» menen aftstnicaisnn /jn he »ottelitha»
«»2.. becnpolweeu. NynlnyösMnchlrinM». uen/j»p»nit»rckuunEgyptis.

Ensimäistn Mostxen Kujan loppu.

EX ODUS.
Toinen Mosexen Kirja/

josa nämät cappalet owat -

lasien cswast örjudefl Pharson anzaruden Ma / jossa Jumala SM
chmeliftst Mosexen/ jsngahän sijtte lähetti Cansans pelastaman/Cap.1.2.7. asti.

11. Kvmmenestwiyauxest / joillaHWrarangaiö Egypti»/ ettei PHaeaatahtonut päästä Israelin lapsia/ ja cuinga hän heidän sijtte wäkewällä kädellä tveisieidä ulos / ja upotti Pharaon punaiseen mereen/ cap.7.B. tc. -s. saarta.m. Canfan napinast Mosest ja Aaronita wattan/ jaricoxefi eorwes- iakn an-
damifest Ginam wuoreka / rap. is. »s. asti.

iv. Todistuxen majasi/mitä sijhm mli/ mitä Jumala Mon kHekyt/ cuing»
fe tehtin jawihittftr/ v'.

l. öucu.
Jaco- owat Israelin laste» ni-
dm po- »met/jstca Jacobin canffa tulit
jat/jot- Egyptyn / itzecukm huoncinens
ca tulit he sinne tulit.
Egy. 2. Ruben/ Simeon/Levi/ Juda.
pty». Z. Jsaschar/ Zebulon/ BenJamin.
Gen. 4. Dan/ Nephtali/ Gad/ Asser.
46.' 8. 5. Ia caicki henget/ jotca Jacobin cu-

peista olit tullet/ olit seitzemenkymmcndä.
Mutta Joseph oli (ennen) Egyptis.

6.JaJosepholl cuollut/ ja caicki hä-
nen tveljens/ja caicki fenaicaiset.

7. Ja Israelin lapset castvoit >a suuresienänit ja lisännyit//a sangen woimall-
Äsi Cu sest wahwistuit/ nyn että he täytit maan.
nmgas K. usi Cuningas tuli Egyptyn/

Ojitta ej Zvskp^isia

y. Hän sanoi Cansallens: catzo/Ista- ,M»clm lasten joucko on suuri/ ja wäkewäm- u^vie.bl mettä.
10.Tulcai/ käykäm cawalastk heidän .«akanktmpuns. Ettei heitä tulis nyn pal/o.Sil-

lä jos jocu sota nousis/ tohtisit he mennä »

mcldän wihamiestem puolelle/ ja sotiamettä wastan/ ja lähtemaalda pois.
11.Nij» afttettin heidän paällens we-

ron päämiehet/ waiwamsn heitä orju-
della: silläPharaolle raketti»w«rs cau-pungit/ Pithom jaRaamseö. »9»
ii. Mutta jotaenämmin he rasititCan-

sa/ sitä enämmin se lifandyi ja casivoi.Ja he lukit siiutuxyn Israelin laste tähde.
IZ- JaEgyptiläiset waiwaisit Israelin Psal.lapsia or,udegq amgjtzematg.

kä.Ja

' !?. l.luc. K



,4. Ia saatit heidän elämäns catterax» ~ Nyn Pharaon tytär meni »las pese»
rastallaftmen ,»lylein «yöllä/ jncn.ckl- «»» ,tzens »virtaan/ j« hänen pycans Mostsnmstll» rasicuxell» tedoll»/j» cnlck<u»i- l»»ste»,oelltwirr»n parta«a/jaculn hän occlan
selln työllä cul» he talsit päällens nät.arcun.alsillsios/ lähettihän pljanS mirra»
panna/»rmaltze!ua»a. j» »nvo« hänen ocm ylös. sta.Ph». 15. Egyptin Cunlng»s ftnol He- 6. Ia cn<n hän»wnis/näki hän lapsen: Att. 7:

ra» lä» Fdreceiu lästenäm»nllle/ joisi» la catzv/lapsi icki: nyn hc>» armah» stn ,l,
jkesur. toisen nimi oli Slphr»/ ft lolstn nimi päälle />a ftnoi : tämä on Hebrcr««n la»
»nata Pun: psist».
Hebre» 16. Cost» te»ut»tte Hebrerein waimo» 7, Nynftnoi hänen siftrens Ph»r»o»
rei» ,» heidän synnynäisäns /j» näette istui- tylc»r«>e : t»hdoicoS että minä menen
pdtca» meil»/ «os st on potc»/ nyn surm»cc»t cutzuman sinulle «mettäwäistn Ebrerein
lapsti. händä/mutt» jos st tytär o»/ nynanda» w»im°n/joc« sinulle sen lapsen imetäis.
Sap. l»t eln. 8. Phnrnon tytär ftnol hänelle : lnene.
U! 5. »? Mutt» lastenämmät pettäisit Iu- Nyn pyca menlj» cutzutlapsen ällin.

malat»/j« ei tehne. nynculnEgyplinCu» 9. I» Pharaon tytär ftnoi hänelle:
nlnzns oli hellleftnsnut/ multa annoit ot» tämä lapsi/ j« imetä händä minulle/
pokalset elä. j» mini» annan p»l<an sinulle. Nyn »ai»

18. NynEgyptin Cuningns cutzui l», «ootl!l«psen/jalmectisen.
stenämlnäl/ >» ftnoi heille: mixi « tä» «o.Mutla cost» lapsi «li casivannul/
lnän leilce/ «ttä te »nnoil polcaisten elä? toi hän sen Pharaon tyttärelle/ j» hä»

,9. Nyn lastenämmäl wastaisit Phara» otti sen pojaxens / ja cntzul hänenMost/
»ta: Hebrerein w»<mot et ole nyncuin sillä hän ftnci: w«d«sia »len mina hinel»
Egyptllätstc : sillä he «wat mahmemmat ottanut.
luonnostans /j» ennencuin lastenämma «. /I: ijhen aican «st» Moses »li suu-
«ule heidän tygöns / omat he synnyttänet' tullut / men» hän weljeins "?<"

»o. Sentähden teti Jumal» lnstenäm» nät» heidän or,udens:j» äctäis «M'
mille hywin/,» Canft llsineyl jawahwt- yhoen Egypllläisen lyömän yhtä Ebre- pl'"»
stulsangen suurest. re,n miestä hänen weljlsiäns. <en/j»

«. I» että lastenämmät pettäisit I»> ,». I» hän catzeit ymbärillens sinne j» p"°"
, mnlnt»/rattns, hän heille huoneita, ranne/ >»lUln hän näti ettei yhtän läsnä ">"t.

H'l.«a zi. Nyntäst» Pharao cackelle C«nftl» ollut/ tappo, hän stn Egyptiläisen/,» tä»- 2414.
lapset leng/ ftn«»«n : ca»cki poj»t cuin syndy. tl ftndaan. »> c.
«virtaa «ihan heittämän minaau/ m«l- «. I» hän meni toisin päiwänä ulos/ izj?.
M"l" «a caickityttäret »nd»cal«lä. sici»tz,caxlHebrer«lN miestä ryicl tläsie-Hndy. 11. näns/j» hän ftno, mäarlnleklälle : mlflS

lyöt lahlmmälstäs?
«.z.c. l. Jäst w»uno cul» r»sc»xi/,a lanne meidän päämiehexem j» D uoma»
«98. p°,»n. I» cost» hän «rem? tahdotc«smlnungln lapp»/»y».
Exod. nätt «tl» ft 01l ih»n» iapsi/ftlaw hän stn cmns tapon Egyp'llälsen l Nyn Moses
«"o. «olme Cuucanlt». »eltäis / ja ftno» : tosin on lama llmet
Hcl.?: z. I» cuin ei hän tainnut händä enä tullut. i

20. silnta/oltthäncalsilnisenarcun ja siwui '5 I» st tull Ph»r»on eteen/ j» hän
Num. st«ftwell»ja piZlllä/ j» pani lapsen sij» «tz" Mosesta tappaxens. Mult»Mo,e<
»0:59. hen/ j»lasti sen cstlsillstoon/ w,rra»p»r« pnteul Pharaon «oesta/ ,» »sm Mldia»
~P« talle. n,» maall»/ , a istutc»«won tytonä.
6- 3. 4. lahänen siftrens seisoi t»»mb«n«/ 10. Mlbtantn Papilla oli sti«
Heb-ll «ttähänuMhmitä lsiM«t»payhuls. /«'tzcmen tysittö/ n« ml»t wetiz

.
»> ammu»'
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««MUNbaiNitN Si täytit ruuhet/ juotta» 5. Hän sanoi : »l» lähesty/ ryft te».
««ns Isins lambait». gäs jnlwoistag: sillä paick» josisstift:/ A. »»

,7. Nyn tulit muutamat paimenet j« o» pyhä mn». '

«M heidän pois. Mull» Mosts n»usi s. I» hän wielä sinoi : Minä ole» si» M,.^
,» autti heitä/j» juottiheidän lambans. nun Isis Jumal»/Abrahamin lum».

il. I» cuin he tulit Isins Reguelin la/ Isinchin Ium«l» 1» lacobln lu-
tygö/ sinoi hän: mirt le tänäpän nyn m»l». I» Moses peitti c»swons: sillä ,^.,fj'
pt»n jouduitte ? hän peltäis catzo» lumnlan päälle. lc>'

»9. He sanoit: Egyptin mies »uttl 7- In HERr» sinoi: Minä olen hy. ''7, '

««että paimenitten käsistä/ j» myös «vir» wln tyllä nähnyt minun Canftni »h»
zäst »mmunsi meille/ )» juotti l«mbnt. distuxen/ joc» on Egyptis/ j» minä o»

20. I» hän ftnoi tyltärillens : cuft len cuullut heidän huutons/ nyden täh»
hän on? mixi te nyn jätitte miehen? den jotca heitä ahdist»w»t: sillä minä
cutzucal händä syömän meidän conham ? tiedän heidän testans.
,l. I» Mosts mielistyi »suman sen mie. 8. 1» olen astunut »l»s heitä «vapaht»,

h«n tykönä : j» hän »ndoi Mostxelle tyt- m»n Egyptiläisten käsistä /j» wiemänetta Zi tärens Ziporan emännäxi. heitä täldä maalda hywään ja l»wi»»n
2l.Se synnyttipoj»n j» hän cutzui häne maahan / sijhen maahan jos» riest» ft«n>»n- nimens Gerson: sillä hän sanot : minä hunajat»wuot»/ sillepnlcalle jos»Can»»NUMS ««ucalainen wierall» maall». (Ia nerit/Hetherit/ Amorerit/ Phereserit/chän wielä synnytti pojan / ftn hän cu» Heweritjnlebuserit asuivat.

Hui Eltestr /j» sanot : mtnun Isäni 9. Ia nyt catzo / Israelin lasien huut«
/»/»>. Jumal»on minun »utt»j»ni/ j» on mi» on tullut minunvtent/ j» minä myös«,
»z « «,

w»p»ht»nut Ph»r»»n miecast». len nähnyt heidän ahdistuxens/ jolla E»
'3-KA pitkän »j»n perästä/ cuollE» gyptiläiset heitä»hdistawal -

«ala "gyptin Cun!ng»s. I» Istae- »o. Ia nyt minä tulin/ j«tahdon lähet.
«uule l<n lapstt huocatllt orjuden tähden jn tä sinunPharaon tygö/j» sinunpitä joh,
Can- huusit/j«heidän huutons ylösastui Iu» d»tt»m»n minun Cansiul Israelin la»

mala» tygs heidän orjudens tähden. psia ulos Egyptist.
w»li» 24. 1» Jumal» cuuli heidän huocau- »i. Mosts sinoiIum»l»lle- mitä Mosts
«ux«n. j» muisti lyttens Abrahamin/ I» Fminä olen menemän Pharaon estele l»stachin jn Jacobin cantz». tygö/ ft wiemän Isr»elin lapset ulos E- tziäns.

.
25. lalumnl» catzahti Israelin l»st«n gyptist?

Moses pääse/j» piti heistä «nurhen. 11. Hän ftnol : minä olen sinun cans."<tz« Ill.iucu. sis : j»tämä olcon sinulle mertixi / että
Moses caitzi »ppens lethron minä olen sinun lähettänyt. Coscns olet

»", 13-l?» MidtaninPapin lambatta/ j» johd»tt»n»t minun Cnnsini Egyptistä/
,"« ban ajoi lambat t»»mm» cor. "«)« teidän pltä pallvcleman Jumalat»

peen/ ja tuli Jumalan wus- tällä wuorella.
->l ren Horebtn tygö. 13.Moses ftnoi Jumalalle: catzo/ costa

,««/« 2. 1» HERr»n Engeli näyi hänelle minä tulen Israelin lasten tygö/j» sane»""«a penftst tulen lietis. heille: teidän Isiin I»maln on minu»
"»' z. Ia hän näki/ j» catzo pensas paloi lähettänyt teidän tygön/ j» he ftnowot luMll-

tulest»/ ft ei cuitenZnn culunut: j» minulle :miti» hänen»imens on? mitä mi. laand»
ftno,. minä täyn l»onne/ j» catzontä- nun pitäh«ille sanoman? Sanoi luma- Most.

t >F tä s»»rt» näkyä/ mixei pensas ylöspala? l» Mostxelle : relle
4. Cost» HERr» näti hänen mene» 14. Minä oltu st cnin minä olen. Ia täydelt

2<53> wän cayoman/ huusi Inmnl» händä sanoi: nyn pitä sinunsanoman Istaelin stn ta>
>.>. c. penftst/ ,» s»»ol : Moses/Moses : Hän lapsille:Viina ostn/lähetti mlnun teidän siyn.
.»jiz. »astgjs : täjä minä olt». tygön. 's' Ia

n. Mes. Kirja.' z. lus s;



,5. JaInmata sanot'wielä' Mostxelle:
nyn pitä sinun sanoman Israelin lapsille:
HERr» teidän Isiin Jumala/ Abraha-
min Juinaln/ IsaachinJumal» j»I»>
cobin Jumal» lähetti minun teidän ty-
gön : tämä on minun niinen ljancaicki»
sest/ jn tämä on minun muiston sugnsi»
nyn sucuun.

16.Mene j» coco wnnhimmnt Israe»
list/ jn ftno hellle: HERr» lcidän I»
säin Jumal» on näkynyt minulle/ Abr»»
hamin Jumal» / Isi»chin Humala ja
lacobin Jumal»/ sanoden: minä olen
«tzein etzinyl teitä / j» nähnyt mitä teille
ontapnhtunut Egyptiisi.

,7. 1» olen sanonut : minä tahdon u-
losjohdatt» teitä Egyptin »hdistuxest»
Cananerein/ Hetherein / Amorrerein /

Pherestrein/ Hewerein ja lebustrein
maalle / joft riest» j» hunasil» »vuot»,

»8. Ia heidän pitä cuuleman sinun ä-
nes: j» sinun jn w»nhimm»t Israelisi
pitä menemän Egyptin Cuningnn tygö/
j»sanoman hänelle: HERra Hebrerein
lulnaln on cutzlinut mettä. Anunstjs nyt
meidän mennä colme», päiwän matt» cor»
peen/ uhraman HERralle meidän Iu»
malallem.
iy. Mutt» minä tiedän ettei Egyptin

Cuningas laske teitä menemän/ waan
toäkemän käden cautt».

20. Silloin mmä ojennan käteni/ ja
lyönEgypttn caickinaisill» mlnun ihmeil-
läni/ >oit» mlnä tetewä olen heidän te»
skellä»,s: j» sijtte pitä hänen teidän pää-
stäinän.

l»/»-. 21. 1» minä »nn»n armon tälleCanftl-
,l: 2. leEgyptiläisten edes/ettäcost» te lähdet-
c.il: )5 te/ el teidän pidä iyhjin käsin lähtemän :

22. W»»n jocoitzen wnimon pitä »no-
w»n tyläns «vaimolda/ j» perhens e-
männäldä Hopi» j» culda »stlat j» w»»t-
tel: j» paneman ne teidän pottain j»
tytärten päälle/ j» paljastaman Egypti-
läistt. IV. iucu.

luma» wastais/ j» sinoi : catzo/
la täste X» « »ei he usto minua/ eikä ole cuu-
Most» tiaiset minun änelleni/ w»»n
ren teh ei yle HERM naty.

nyt sinulle.

2. HEVlra sanoi hänelle l witä st o» dä col»
sinun tädesis ? hän sanoi : ftuwa. me ih.

3.1» hän ftnoi: heitä se m»»h»n/ j» mettä,
hän heitti stn maahan/j» st muuttui tär»
mexi. Ia Moses pakeni händä.

4. Mutta HERr» ftnoi Mostxelle : o»
jenn»kätes/ 1» rupe hänen pyyrftööns :

Nyn hän ojensi tätens j» ruupeis hänee/
j» se muucui siuw»xi hänen,lädesins.

5. Sentähden pitä heidän ustoman/
että HERr» on näkynyt sinulle/ hql.
dän Isiins lumnl» / Ibrnhamln Iu»mal» / Iftnchln Jumal» j» JacobinJumal».

6.1» HERr»ftnol wielä hänelle: pistä
tätes sinun powees. I» hän pisti sen po»
meens : In costn hän weti stn ulos/catzo/
hänen täiens oli spitalinen nyncuin lumi.

7. In hän ftnoi : pistä lätes jällens
pomees / ,» hän pisti tätens jällens po»
meens / j» weti jällens sen ulos powe»
sinns / j» catzo / st tuli nyncuinMuti»
hänen ihons.

«. Jollei he sinu» usco/ eilä ole cuuli.
»istt sinun änelles yhden ihm«n tähden/nyn he ustow»t sinun änes toisen ihmen
tähden.

9. Jollei he usto nytä cahto ihmettä/
eikä ole cuuliaiset sinun änelles/ nyn ot»
wettä wirrasta/ j»caad»cuiwalle m»»l«
le/nyn stwesi/ jongas olet ottanut wir-
r»st»/iulewerexi cuiwall» maalla.
io.cv>yn sanoi Moses HERralle: Moses

>»h HERr»/ en ole min» tähän «!">« t.
asti puheljas »nies ollut/ engä myös sijtte
cuins palwelias canst» puhunut olet : sil- b>t<ln
lä minullaon hidas puhe ja cangl» kieli. kMNS

«.laHEßr»ftnoi hänelle: cuc» on lnyben

luonnut ihmisen suun? eli cuc» on teh» Ezech.
nyt mykän taicka cuuroin/ eli näkewä» 3:27-
taicka sotian? «ngö minä HERr» (ole il
nytä tehnyt.) 6.

12. Mene sijs nyt/ minä olensinun suu-
fts/ j» opetan,sinu» mitä sinun puhu» '"'

manpitä.
13. Moses sanoi: »h HERra/ lähetä

jongastahdot lähetlä.
14. NynHERra «vihastui suurest Mo- Syr.

stxen paälle/si ftnoi: eng« minä tiedä 45:7»
ett»
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11. Mos. Kirja. l.luc. 6/

f- 2.

Mosts
palaja
Egy-
ptyn.

Matth
»:2v.

«ttä Aaron sinun weljes/ lewln sugusta/
on puhelias? j» catzo/hän tule sinua
mastan ja cost» hän näte sinun/ nynhän
iloltze sijdämestäns.

iz, Sinu» pitästuhun,»» hänelle/ j»
paneman sanat hänenfuuhnns/ j» minä
olen sinu» j» hänen suuns can»)»/ ,aop«,
t»n teitä mitä teidän pltä tetemän.

16. I» hänen pitä puhuman sinun
puolestas Cansalle. Hänen pitä oleman
sinun suunas/ ,» sinun pttä oleman hä»
nelle Jumalan».

,7. Ia 0:» tämä stlnv» tätees/ jolla
sinun pitä telemän ihmeitä.

iB.c7s>yn Mosts läxi sieldä/ja tuli jäl»
lens »ppenslethron lygö/j» st»

noi hänelle; »n»s minun menä/että mi-
nä palajalsin welje»ni tygö/ jolca 0.

<ä elämät. Ia lethro ftnoi Msstxelle -

mene r»uh»s.
19. Ia HERr» ftnoi Mostxelle Mi»

dianls: mene sip»l»j»Egyptyn : sillä
nec»icki omat cuollet/jotc» sinun hen»
ges perän, setstit.

20. Ia Moses otti emändäns j»poi.
t»ns/ j» pant ne Asi» päälle/ j» p»la»s
Egyptyn: jaotti Jumalansauman tä»
teens. ,

2i.laHERra ftnol Mostxelle » catzo/
testas tulet Egyplyn jällens/ ettäs teet
c»lcki ne ihmet Pharaon edes/jotc» minä
olen »ndanut sinun tätes. Ia minä
paadutan hänen sydamens/ j» et h»n
päästä C»nft.

2». I» sinun pitä sanoman Pharaolle :

nam ftno HERr» : Israel on minun
l>>«lstn.

.

23. I» minä täfien sinulle: päästä
minun polcnn palmeleman minu» / ja
jos«t sinä »»hdo händä päästä : cayo mi.
nä tapan sinun poicas/ sinun esicoiste.

24. 1» costa hän oli tiellä majnft/tuli
HENrn händä mastan/ j» tahdot hänen
tappa.

25. Nyn Zipor» ottitiwen/ j» ymdä-
rinsleickais poicans esinahan/j» rupeis
hänen jalcoi»«/j»ftnej: sinä sl«t «t»
nulle wer«yltä.

26. Nyn hän luopui hänestä. Mutta
hän st».oi: wenyltä ymbärtnsleickau»
xen tähden,

27.KaHERr» ftnoi Aaronille : me»
F>ne Mosesta waftnn corpem. I»

HZ» meni/j» tuli händä wastan Jumalan
wliorella/ j« andoi hänen suut».

28.1»Moses ilmoitti Anronille caicki
HERran s»n»t/,oc» hänen läheltt / ia
caicki ihmetcuin hän hänelle tästenyl oli.

29. Nyn Moses jaAaron mentt/ j»co»
coisit caicki Israelin lasten «vanhemmat.

;c>. I» Aaron puhui caickl ne ftnnt
cuin HERr» Mostxelle puhunut oli / za
teli ihmettä C»nftn edes.

31. 1» Canft ustoi. I» cuin he luulit
että HERr» oli etzinyt Isr»elin lapsi»/
nähnyt myös heidän ahdisiuxens/ l»n«

V. iucu.
)<«« menit Mosts j» A»ron

lyö/ ft sanoit : näin
HERr» Israelin luma»

la: pää.ä mtnun Canftn pitä
män minulle juhlacorwes»

Pharao wnst»is : cuc» onHERr»/
znhä «mun pidälS cuuleman/j»

päästämän Israelin ? en minä sijtä Her.
rasta mttän tiedä/engä päästä Israeli.

~ I<» h, ftnoit : Hebrerein Jumal» o»
cntzlmut mettä/ anna sijs nyt meidän
mennä colme» pä<wän m»tc» corpeen uh»
ramanHer!alleme»dänlumal»llem/el.
lei rutto el» miecka meidän päällemlulis.

4. NynEgypnn Cuningas ftnoi heil»z,: mixi te Moseöja Aaron/pidätte can»
stn heidän tyestäns ? mengäl teidän lyö»
hön.

s.PH»r»o ftnoi wielä: catzo/ ilman,
gin on Canft paljo maolla/j» te miejH
nyt tahdotta heitä joulilaxi ft»tta hei»
dän töistäns.

6. Phnrno sinä zsii»<l?wäna Cansin leenäille ja hei.
danhaldtoillenssinoden: E» teioanpldn
tästälähin oltin »ndnman Canft lie tyle»
si tehdänyncuin ennen/ mengän he itze
ja cootcan heillensolti».

8. Cuitengin st tyiiluc» cui.» h« teit tä-
I hanasi»/

Aaro»

«,

„„

Ei
.ph.,,
raolal»
00 pää
st» Is»rneiln
Canft.

Phs»
ra» «ä«
ste l«.
wm',<n
««lma
ta^u»
ft,
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Istot-
lin la-
pfttwa
litta.
«vat
«vai.
trans
Pha-
raollc.

hän asti/ lajkecat heidän päällens / j» äl-
tat sijtä tvähendäkö: sillä he ow»t jouti-
l»ssn/ sentähden he huucamnt/ ftnoden :

meidän lumalallem.
9. Rafiitacam Canft työllä/ että heillä

,lis tyllä tetemist/ jn ei luolals heiläns
loalhepuheisijn.

10. Nyn Canftn teettäjät j» heidän
h»ldl»nS menit j» puhuit Conftlle/ ft-
noden: näin ftno Pharao: en minä tah-
do teille olki» »no».

li. Mengät itze cocoman teillen otti»
lustaikanäns t« löydätte/ mutta teidän
työstän et pidä mitän wähettämän.

il. Nyn Canft h»jottl itzens coco E»
gyptm mnnn ymbärins hakeman heillens
sängiä/että heilläolki» olis.

13. 1»teettäjät wandeit heitä/ ftnoden:
täyltätät teidän päiwätyön/ nyncuin sil»
lomgin/costa teillä olki» oli.

14. 1» Israelin lasten haldiat/ jotca
Pharaon teettäjät heidän päällens aset-
tanet olit/piestmj» ftnottln heille: mi-
x«t te eilän eitä tänäpän täyttänet teidän
Määrättyä pälwätyötän/ nyncuin en»
nengin?

15. Israelin lasten haldiat me»lnit /ft huusil Pharaon tygö /

sinoden: mixis nä« teet palwelioilles?
16.Ei anneta sinunpalwelioilles olkia/

j»pitä cuitengin tetemäntylit cuin meil-
le määrätty on/j» catzo/ sinun palweli»
as ptestän/ «» sinunCansis nuhde on.

17. 1» hän sinoi: te olett» jontilat/
joutilat te olett»/ sentähden te ftnotta :

lnengäm j» nhratcam HERralle.
18. Nyn mengät nyt/ j»

elti» ei pidä tellle annettaman/ mutta
«ylilugun pitä teidän cuitengin »nbaman.

19. Nyn Israelin lasten haldiat näit
ttzens olewan aydistuxes / sillä(heille) sa-
notti» : ei teidän pidä mähendamän tei-
dän iyleistän/ cungln päiwän määrästä.

20. 1» cost» he läxit Ph«raon tykö/
c»ht»lsit heidän Moses j»Aallon/ jolca

seisoit heidän edesins tiellä.
2». Joille he sanoit : HERr» niihtön

teitä ja duomilcon/ sillä te oletta tehnet
meidän haistwaistr» Phgl«°n «he»/ ja

hänen palwtliatns edes/ itts te oletta
miecan andanec heidän täteens/ surmaia
»eitä.

22. Mosts palais HERran tygö/ j» Mosts
sanoi: HERra/ mixis ny» pahasti teet »alilta
tätä Canft wastan? mixls olet mlnun Imna»
lähettänyt? ««»«»

23. Sillä sijtte cut» minä menin Ph», des.
raon tygö / puhutteleman händä fi»
nun nimees/ on hän pahoin tehnyt tälle
cansalle : j» et sinä ole pelastanut sinun
Canfts. VI. iucu.

ftnoi HERr» Mostxelle : lum«.
lZnyt sinun pitä nätemän /'mitä >"»-

Pharaolle teen: sillä hä» «"!'»»

pitä heitä päästäinättmäle-
wän täden cautt» / jn hänen myös pitä ?eöa»
wätewän käden cnutt»heitä ulos»j»m»n v»,ö»
maaldans. HER»

2 I» Ium»l» puhui Mostxelle/ j»ft» RA.
noi hänelle : Minä (olen) HERr».

3.1» olen näkynyt Abrahamille/ I»
siachillej» Jacobille caicklw»<di»sn»lu.
mnlan». Mutt» minunnimesini HER»
RA/en ole minä tuttu heildä.

4. 1» minä tein myös minun lyttonl
heidäncanstans/ »ndaxeni heilleCanaan
,n»»n/ heidän w»elluxens maan/ joft-h«
omat muucalaisttollet.

5. Jäminä olen »yös cuullut Israelin
lnsten huocauxen/ loit» Egyptiläiset or»
judell»walwawat/ j»ole» minun lyttolit
muistanut.

6. Sentähden sino Israelin lapsille :

Minä olen HERr»/ ja minä johdttt»»,
teitä Egyptin cuormnn »ld»/ j» pelastan
teitä teidän orjudest»»/ jn «vnpnhdnn
teitä oietulla täsiwarrell» j» sunrell» oi»
leudell».

7. 1» otan teitä minun Cansixeni/ ja
olen teidän Jumalan/että te ttedälsitte
että minä olen teidän HERran luma.
la»/ joca teitä ulos johdatnn Egyptin
orjudest».

8. Jamienteitä sille maalle/ jong» n»
litzen minä nostin minunkäteni/ »ndaxe,
ni stn Abrahamille/ Iftachille ja laco.
bille/stn minä tahdon and» teille oma.
sen: minä HERra.

9. Näin



y. Näin puhuiMoses Israelin lapsille:
waan ei he cuullet Mosesta heidän hen-
gens ahdisiuxen ja rascan orjudens läh-
den.

10. /Fl illoin puhui HERra Mosexel-
:

11. Mene japuhu Pharaolle Egyptin
Cuningage / että hän pääsiäis Israelin
lapset hänen maaldans.

12. Mutta Moses puhui HERran edes

Exod.
4: »o.

Rube»
nin j»
Simc-
onin
polmi»
lucu.
Gen.
40:9.
Num.
26:.5.
i. Par.
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Ge»
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3:17.
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57:
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?: l.
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26: 59.
Amrä
Aaro-
nin j»
Most-relsi.

sinoden : catzo/ Israelin lapstt ei cuul-
lel minu»/ cuingasta Ph»rn» cunlismi»
nua/ j» minulla myös omat ymbärins»
leicknmattomat huulet?

»3- Nyn puhui HERra Mostxell» j»
Aaronille / j» kasti heitä Istnelin lasten
j» Phnraon Egyptin Cuningan tygö/
ulosjohdattaman Israelm lapsi» Egy»
ptin maalda.

14. Nämät omat heidänIsiins huonet-
ten päät. Rubenin Israelin esicoisen Ia»
pstt: Hanoch jaPallu/Hezron j»Chnr-
mi: nämät omat Rubenin sucucunnat.

15. 1»Simeonin l»pstt: lemuel/la-
min/bhad/ lachin/ ZoarftSaul/ sen
C»n»ne»n maimon potta : nämät omat
Simeonin sucucunnat.

16. <K<» nämät owat lewin lasten ni»
Hmet heidän sucucunnisine : Ger-

son/K»h»th j»Merari. Muttatewin elä-
män wuodet olit fti» colmekymmendä
j» seitzemen.

17. Gersonin lapset: libni j» Simei
heidän sucucunNiftns.

18.K»h»thin lapset : Amram/lestnr/
Hebron jn Vfiel. Mutt»Knhnthln elä-
män wuodet oltl sit» colmekymmendä
j» colme.

iy. I» Merarin pojat: Mahel» j»
Must/ nämät owat lewin sucucunnat hei.
dän polwiluustns.

20. IaAmram otti Isins sisaren Jo-
chebethin emännäxens/ joc» synnytti hä»
nelle Aaronin j» Mosexen. I» Amrc.-
min elämän wuodet olit sit» colmekym-
mendä j» seitzemen.

21. 1» lezenrin lapset : Kor»!) / Ne-
phegftSichri.

22. 1»Vfielln lapset: Misiel/ Elza»
phanft Stthri. '

pz. Aaron otti hänellcns emännän Eli. Elize.
zeban/ Aminadabtn tyttären/ Nahasso- b« Ää-
nin sisaren/ jocahänelle synnytti Nadä- rontn
bin/ Abthun/ Elegzarinja Jtamari». emän-

-24. JaKorahn lapset: Assir/ Elcana bä.
saAbiasaph: Nämät owat Korithenn
sucucnnnat.

25. Muita EleazarAaronin potea otti «...

hänellens Puttelin tyltärtst emännän/
joca synnytti hänelle Pinehan. Nämät
owat Lewttai» Isäin päät heidän sucu- '

cunntfans.
owat Aaron ja Moses/ ,Ajoille HERra sanot: johdat-

tacat ulosIsraelin lapset Egyptin maal- '

dajouckoinens.
27. Nämät owat ne jotca puhuit Pha-

rao» Egyptin Cuningan cansia/ että
heidänpiti ulosjohoattaman Jsraelinla.
pset Egyptistä: nämät owat Moses ja
Aaron-

28. I» sinä päiwänä puhui HERra
Mostx«n canst» Egyptin m»»ll».

29. 1» ftnoi hänelle: Minä olen HEr»
ra: puhuPharaolleEgyptinCuningalle/
caicki mitä minä sinulle puhun.

30.Nynwasiais Moses HERralle:
catzo/ minä olen ymbärinsleickammoin
huulild»/ cuing»sta Pharao minu»
cuule?

vii. iucu.

!3°""P^»'"
°n p«l»

2453'

i;iB.
Johon
gawus
teen
seura-»
«valsel
riot

HERr» ftnoi Mostxelle :c»<
> tzo/ minä olen asettanut sinunPharaon lumalaxi. lawel-Aaron pitä oleman sinun

Prophetas.
2. Sinun pitä puhuman caicki cuin

mi.nä käsien sinulle/. w»»n Aaron sinun
weljes pltä stn puhuman Pharaolle/ et»
tähän päästäis Israelin lapset hänen
m»»ld»ns.

z. Mutt» minä tahdon paadutta Pha.
raon sydämen/ jatehdä mond» minun
ihmettäni j» tunnustähteni Egyptin
m»»ll».

4. Ia ei Pharao cuule teitä: ja minä
tahdon ositta minun käteni Egyptts/ ja
nlosjohdntan minun jouckoni/ minun

I 2 Lan-
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Cansant Israelin lapset Egyptin maal-
tule- dasuurella oikeudella,
mat. 5. Ja Egyptiläisten pitä tietämän/et-
li.kuc täminäolenHEßra/sjetcsani kättäni
asti Egyptin ylitzen/ ja ulos johdattalsan
r.

'

Israelin lapset heidän testeldäns.
' 6. Moses jaAaron teit nyncuin HEr-

ra oli heille käskenyt.
7. Ja Moses oli cahdexankymmenen

ajastaicatnen/ ja Aaron cahdexankym-
menen ja colmen ajastatcainen/ cosca he
puhuit Pharaon canffo.

L. JaHERra puhut Mosexelle jaAa-
ronille/ sanoden:

y. Costa Pharao puhu teille/sanoden:
osottacat teidän ihmen. Nyn sinunpitäsanoman Aaronille: ota saumas/ jahei-
tä Pharaon eteen/ja se tule kärmexi.

Aaro- Moses ja Aaron menit
nin sau - »Pharaon tygö/ jateit nyncutn
ma HERra oli käskenyt: Ja Aaron heitti
muut- saumaus Pharaon ja hänen palmelioit-
ty kär- tens eteen/ ja se tuli kärmexi.
mexi. 11. Nljn Pharao myös cutzui tietäjät
».Tim. ja noidat/ jaEgyptin noidat teit myös

nyn heidän notcumisistans.
ia. Ja ttzecuktn heistä heitti saumansmaahan/ja ne tulit kärmexi. Mutta

Aaroni» sauma nieli heidän saumans.
iz.Nljn Pharaon sydän paatui/ eikä

myös cuullut heitä/nyncnin HERra oli
sanonut.

14. HEna sanot Mosexelle :Pha-
jaet

tahdo päästä Cansa.
15. Mene Pharaon tygö marhatn a-

mulla/ catzo/ hän kämele metten tykönä/
ja mene händä mafian mirran reunalle/
ja se sauma/ joca olikärmexi «nuutunut/
ota sinun kätees,

16. Ja sano hänelle: HERra Hebre-
rein Jumalaon minun lähettänytsinun
tyzös / sanoden: laske minun Cansan
palmeleman mtnua cormefa / ja et ole
sinä cuullut tähänastt.

17. Sentähden sanoi HERra näin: tä-
stä pirä sinun tundemon minun oleman
HERran: catzo/minä lyön tällä sau-
malla/ j»cq on mivM kädesäni meteen/

joca wtrrasa o»/ ja sen pttä muuttuman
merexi.

18. Ny» että calat/ jotca wtrrasa o.
ivat/ pttäcuoleman/ jawirran pttä hai-
seman/ ja Egyptiläiset pttä tyytymän/
cosca he juomat mettä mtrrasia.

ry. Ia HERra sanot Mosexelle: sa- I.Egy
no Aaronille: ota saumas/ ja oienna pltn mt
kätcs Egyptin melten ylitzen/ ja heidän
mirtatns ylitzen/ ja heidän joteins yli- mest
tzen/ja heidän lärmetns ylitzen/ ja caic- muut-
tein heidän mesZlammickoins ylitzen ja ne m we-
pitä tuleman merext / ja pttä oleman rext.
meri coco Egyptin maasa / sekä puua-
sttotsa/ että myös a)a,j.

10. Nyn Moses ja Aaron teit nyncuin
HERra oli käskenyt/ ja hän nosti sau- '

mans ja löi meteen / joca mirrasa oli /
Pharaon ja hänen palmelioirtens edes:
ja catcki medet/ jvtca olit mirrasa/ muu-
tuit merexi.

11. Jacalat/jotca olit mirrasa/ cuolit/
ja mirka haist/ nyn ettei Egyptiläiset
saanet juoda mettä mirrasta. Ia mert
oli co. o Egyptin maalla.

11. Egyptin noidat teit myös nijn hei-
dän noituuxtllans. MultaPharaon sy-
dän paatui/ja et cuullut heitä / nyncuin
HERra sanonut oli.

2Z. Ia Pharao käänst hanens ja pa-
lats cvtians/ ja eipannut sicä sydmeens.
. 14-.Mutta caickt Egyptiläiset caimoit
mirran ymbärillä mettä juodaccns: sillä
ei he saanet juoda mirran mesistä.

15. Ia se oli täyttä seitzemen päimä/
sijttecuin HLRra oli lyönyt mirran.

VIII. iucu.
HTRra sanoi Mosexclle? 11. E-

AOsD mene Pharaon tygö/ ja sano ptm
hänelle: näin sano HERra: ivitza-päästä minun Cansan paimele- ns/ si-

man minua. maeot.
1. Waan jos et sinä tahdo pääftä/catzo/

nyn minä rangatscn caicki sinun maas
äret sammacstlla.z. Nyn että mirran pttä cuohuman sam-
macvlsta/ja ns pitä astumanylös / ja tn-
leman sinun huonesecs /. ja flnun lepo,
cqmmioeö/ja sinun muottsees/ ia sinun

pal-
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palweliolltishuoneste»/ j» sinun Can-
sis stcaan/j» sinunpätzys/ j» sinun»ai»
kinnas.

4. In sinunpäälles / j» sinun Canfts/
j»l»lckein sinun palwellol«es päälle/ pi»
«ä ftmmacot hyppelemän.

5. 1»HERr» ftnoi Mostxelle: sanos
Aaronille : ojenna tätes ftnwoinens wir»
t»«n / jokein 1» järwein ylitze / ja »nn»
ftmmacot nost» ylitzen coco Egyptin
mann.

6. I» A»r,n ojensi tätens Egyptin
w<tt<nylitze/j»ftmm»cot tulit sieldä y»
lös/ j» peitit coco Egyptin m»»n.

7. Teit myös noidat nyn heidän noituu»
xtllnns/ j» nnnoil sammacoc tulla Egy-
piinmaanylitzen-

Ph«r»o cutzui Mosexen ja
- Aaroni»/ ja ftnoi: rucoilcnt

HERr» että hän otats pois ftmmacot
minulda/j» minun Canftloan!/ nyn mi-
nä päästän Cansan uhr»m»n HERr»lle.

9. Moses ftnoi : pidä sinä st cunni»/
(ettäs määrät) cost» mtnun pitä rucoi-
leman edestäs/j» palwelioilles j»C»ns»S
edestä/ että ftmmacot pidäis otettaman
sinulda/ jasinunhuoneistne/ ainoastans
wlrtaan jäämän.

ic>. Hän ftnoi : huomen». Hän wa-
siais: olcon ftnas jälken/ ettäs tiedäiA
ettei yxitän ole nyncuin HERr» meidän
lumalam.

11. Silloin ftmmocat pitä pakeneman
sinulda/ ,a sinun huoneistas/j»sinun p»l-
tvelioiloas/ j»sinun Tnnftlda»/ nino».
stans «virtaan jäämän.

12. Nijn Mosts j»Aaron läxit Phar»-onty?ö: ja Mosts huusi HERran.tygö
ftmmnckoin tähden/jotcn hän Pharaon
päälle pannut olt.

,3' Ia HERr» teki Mosexen sananjälken: j» ftmm»cot cuolit huoneista/tylistäj» kedoild».
14. 1» he heitti ne suurynrouckioihyn/

j»m»» haisi sijtä.
15. Cuin Ph»r»o näti lemon ftanens/

paadutti hän sydamens/ ja ei cuullut hei>
la/ nyncuin HERra sanonut oli.

.6. I» HERr» sinoiMostxelle - ftno

Aaronille: ojenna stuivas/ j» lyö maan IH.E^tomuun/että sttullStäix» coco Egyptin gy^,,
m»»ft.

.7. Ia he teit nyn : I» Aaron ojensi ..-,.tätens stuwolnens/ j» löi maan tomua/
jntäit tulit »hinlsijn )» «läimyn : caicki
maan tomu muuttui tälxl coco Egyptin
maas».
lB.Teit myös noidat noltuuxlllans nijn/ Sap.

täitä matcan sa»tt»xens/waan ei he lain. 17:7.
net. Jatsit olitthmisis ja eläimis.

19 Nyn ftnoit noidat Pharaolle : tä- l,>c. n:
mä on Jumalan sormi. Mutt» Phar»» ,o.
on sydän paatui/ j» el cuullut heitä/ nyn-
cuin HERra sanonut oli.
20. ftnoi Mostxelle : uou» ... .^.Fst huomen» warhain/ j» seiso lV.wl

Pharaon edes/ cayo/hän mene «vetten s"us
tygö/j» ftno hänelle: Näin ftno HER» <ur«lat.
ra: päästä minun Canftn palweleman
minu».

21. Sillä M et sinä päästä minun C»n»
sini/ cayo/ nyn »ninätahdon lähetiäsi»nulle/j» sinunp»lwelioilles/j»sinunC»n»
ftlles/ j» sinun huonelsijs caickinaiset tu»
rilat/ nyn että caicki huonet Egyptis töy»
letän catcklnaisist» turilaist»/ nyn myösse mnn jong» päällä he ow»t.

22. I» minä tnhdon eroitta sinä päi»
wänä Gostnin maan/jos» minun Canftn»su/ettei sijnä yhlän turilasta pidä ole.
man/ ettäs liedätsitmiuun olemanHEN-
ran coco maan keskellä.

23, 1» minä panen lunastuxen minnn
j» sinun Canfts »välille. Huomen» pitä
tämän ihmen tapahtuman.

24. 1»HERrateki nyn. Ia tuli paljo
turilaltn Pharaonhuonesten/ j»hänen
palmcltnins huonetsijn / Egy.
ptin innalle/j» m»n «urmeltin turilnilda.

25. Nyn cutzui Pharao Mosexen j»
Aaronin/j» ftnoi: mengät j» uhratcat
teidän Jumalalle» tällä maall».

26. Moses sinoi: ei somt nyn tehdä/ sil- «<

lä me uhraisimme HERralle meidän Iu- / '

mnlallem Egyptiläisten «uhistuxen : ca» '

tzo/ jos me Egypti», maay eauhtstuxetuhraisimme heidän cdesius/ eitö he meitätiwitäis?
3) 27. Colme!.

11. Mos. Kirja. 8. luc. 69
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27. Colmen päiwäcunna» matcan me-
nem me corpeen/ in uhrnmme HERralle
meidän lumalnllem/ nyncum hän on
meille sanonut.

28. Pharao sinoi: minä paasto.» tei.
dän/ että ie uhraisitteHERralle teidän
lumalallen cormesi : ainoastans/ ettei
te caumas lnenls: rucoilcat minun c-
destänt.

29. Mosts ftnoi : Catzo / cuin min»
menen sinun tytös/ nyn lmciä rucoilen
HERr»/että turilat°tet»isin pois Pha-
raolda/j» hänenp»lwellollo»ns/ ja hä-
nen Cansnldans huomen»/ ainoastans
älä minu»enä wiettele/ nyn ettes päästä
Canft uhraman HERralle.

30. In Moses laxiPH»r»on tykö/ j»
rucoiliHEßr».

31. 1» HERr» teki nyncuin Mosts ft.
nonut oli/ ft ott» turilat Pharaold» j»
hänenpalwelioildaus/ ja hänen Canftl-
bans pois/ nyn ettei yhtäkän jäänyt.

32. Mutt» Ph»r»o paaduttl sydamens
tviel» nyt Mat,» h»»w»/ja«i päästänyt
Cansa.

IX. iucu.
HERr» ftnoi Mostxelle :

t>D G mene Phnraon tygö/ ,» ftno
näin ftno HERra He-
Jumala: pästä mlnun

Canftn p»lwelem»n minu».
2.W»»n jolles päästä / mutt» wielä

pidätät heitä :

3. Catzo/HERran täsi on sinun car-
j»s päällä/ jotc» omatkedolla/ hewotsten
päällä/ Asein päällä/ Camelein päällä/
härkäin päällä/lammasten päällä/ ftn-
gen rastan ruttotaudin cansta.

4.1» HERr» on eroittam» Israelin
earjanEgyptin carjasta/ nyn ettei »ni»
t»n cuole caitest» cuin Israelin lapsil-
laon.

5. laHERra määräis ajan/ftnoden:
lämän HERra tele huomena maaft.

6. 1»HERs» teki nyn toisi» päiwä-
nä/ ja caickiEgyptin carj» cuoll : «vaan
Israelin lasten carjast ei yhtätän cuollut.

7. Nyn Pharao lähetti (tiedusteleman)
jacatzo/ei ollutIsraelin carjast yhtätän

cuolli-t. Mutt» Phäraon sydän paacui/
si ei päästänyt Canft.z. HEErn ftnoi Mostxelle j»H Aaronille - ottacat fätennt ta> «n.^'
ten loton n«ke/ jaMosespaiscatcan sen
taimastn pain Pharaon edes. pa»

y. I« pttä tuleinan tomuxi coco Egy- ,

ptin maan päälle / j» pitä oleman ihmi- p" "

sien j»c»rj»n päälle pnhnt paisumat co°
'

co Egyptin maall».
10. Ia he otit note totosta/ ja seisoit

Pharnon edes/ ,» Moses patstais stn
taimastn päin: nyn tulit pahat paisu-
matchmlfijnja carftan.

n. Nijn ettei noidatta» ft»net seiso Sap.
Mosexen edes paisumain tähden : Sillä 17: 7.
paisumat olit nyn noitain päällä/ cuin
caickein Egyptiläisten.

12. Mutt» HERra paaduttiPh»r»°»
fydäm«n/j» ei hän cuullut heitä/ nyncui»
HERr» Mostxelle ftnoNut oli.

ftnoi HERr» Mostxelle :

huomen» w»rh»tn / ja
stift Pharno» edes/ j» ftno hänelle:
Näin sino HERra Hebrerein luma»
l» : päästä miuun Cansan palweleman
minu».

14. Muutoin minä tällä tMwall» lä.
Hetan caicki minun rangaistuxeni sinun
sydämees/ j» sinun p»lweli»is/ ja sinu»
Canstas päälle/ tietäxes <t«l c»ltes«maas» ole minun «vertani:

»5. Sillä nyt minä ojenan täteni j» lyö»
sinun j» sinunCanfts ruttotaudilla/ettar^
sinun pitä huckuman maan pääldä.

»6. 1»tosin sentähden olen minä sinun Rom.
«ndanut seisoa/ ostttaxeni sinulleminun 9- .?.

Woimani/ j» ett» mlnun nimeni juli.
stettaisincaiteft m»»s».
»?. sinä wielä nyt ylönnät itzesHminun Canftni päälle/ j» et W^^,

päästä heitä: A<
18. Catzo/ huomen» tällä ajalla annan ~,

minä sangen suuri»ratehit» sit»/ jong» '

caltaisit» et ole ollut Egyptis/ hamasta
sijtä pälwäftä cuin st perustettu on/nijn
tähän asti.

19. lähetä sijs nyt ja corj» sinun car-
las jataickl mitä sinulla on kedolla: sil»

lä caicki

rxovuz. s).iuc.l
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lä calcki ihmiset ja carja / cutn kedolla fina eitä sinun pakwellas wtklä «ytkä»
löytän/>»a el ole corMut huoncseen / ,a peitä HERra Jumalala,
raket langewat heidän päällenö/ pllä Zi. Nyn pellawat ja ohrac maohaii
kuoleman. lyötin: sillä ohra olt tähkäpaällä ja pel-

-10. Jqca Pypraon palwslioista pel- laiva oli culculla.
»Lis HERran sana/ se palwelmns ja za. Mutta msu jaruis ei turmeldunet/
carjanS huonesien corjats. sillä ne olit hiljakylwöt.

11. Waan jonga sydän et totellut HEr, jz-Nyn Moses meni ulos Caupungi.
ran sana/ se jätti kedolle palwelianö sia/ Pharaon tyköä/ ja ohensi kärens
»a carjans. HERran tygö / ja jylinä jaraket lackai-

-21. Nyn sanotHEßra Mosexelle: o- sit/ja sade ei enämbi wuodatettu maan
senna kätes taiwascn pam/ että rakehi- päälle.
»a satais coco Egyptin maan päälle / Z4> Cosca Pharao näki/ että sade/ja Pha-
ihmisten päälle/ car/an päälle/ ja caic- raket/ ja jylinätlackaisij/ teki hän wiciä rao tc-
kein päälle mitä kedolla »vihotta Egy- enämmän paha ja paadutti sydamens / ke wie.
ptln maalla. sekä häll että hänen palivelians. läpa-

i? Nyn ojensi M-ses sauwans taiwa- Z5. Nyn paadutPharaon sydän /ja ei ha.
' sen päin/ja HERra andoi jylistä jarake- päästänyt Israelin lapsia/nyncuin Her-
htta sata/ nyn eriä pltkäiftn tuli lethmati ra Mosexen cautta sanonut oli.
maan päälle/ ia nynandoi HERra sa- X. 4mu.
ta rakehica Egypttn maan päälle. HERra sanoi Mosexelle:

14. Että raket ja tuli sekaisin maa- mene Pharaon tygö/ sillä minä «uh»han langeisitnyil rasiasi/ ettei ikänäns paadut!» hänen ja hänen pal-
scncaltaista caikesa Egypttn maasa ta- welioittens sydämet/tehdäxeni
pahtunut ollut/ si,tä ajasta enin Lansa »ämät minun ihmeni heidän seasans.
sit»ä asuman rupeis. z. Ja että sinä ilmoitaifit sinun lastes/

25. Ja raket löit coco Egyptin maalla ja lastes lasten corwyn/ mitä minä teh-
talckt cuin kedolla olit/ sekä ihmiset että nyt olen Egyptis/ja minun ihmeni/ jot-
carjan/ja cauki mitä maan päällä wi- ca minä tein heidän seasans / että te tie-
holtti/ caickt myös puut kedolla rtcki taisit että minä olen HERra. cansii»särki. z. menit Moses ja Aaro»

16.Ainoasi Gosenin maacunnas/josa -4 hPharaon tygö/ ,a sanoit hä.
Israelin lapset olit/ ei rakeita ollut. nelle: näin sano HERra Hebrerein Ju-

-27 ?s>yn lähetti Pharao ja cutzui mala/ cutnga cauwan el sinä tahdo
»Mosexen jaAaronin/ ja sanoi nöyryrtä ttzes minun edesäni? päästä

heille: minä olen tällä hawalla pahoin menun Cansan palweleman minua,
tehnyt/ HERra on wanhurscas/ waan 4. Sillä jos sinä esiclet ptäästä minun Sap.
minä ja minun Cansan olcmma »uma- Cansant/Cayo/nyn minä huomen» tuo-
tallomat. tan heinästrcal caickyn sinun maas äryn.

iB. Sentahdcn rncoilcat HERra/ että ;. Nyn eitä heidän pltä peittämän
Jumalan jylinä ja raket lackaisir/ nyn maan/ nyn ettei maa pidä näkymän/ja
minä päästän teidän / ja et teidän pidä heidän pitä syömän kählet/ cutn teille
enämbi täällä ivypyman. on jäänet rakehilda/ ja pitä syömän

2Y. Ja Moses sanoi hänelle: cosca caickt wthottawatset puut teidän kedollik.
minä lähden Caupungista / nyn minä o- 6. Ja täyttämän sinun huones/ ,a
sennan käteni HERran tygö/ nynjylmä caicke-n sinunpalweliais huonet / ja co-
lacka jarakehita et pidä enämbi oleman/ cd Egyptin huonet: jonga caltaisia si-
«ltäs tietäisit maan oleman HERran. nun Jsäö ja Jsäsisät ei nähnet ole/ sij.

zv.Mttaminäsenkyllä kM»/NM »äxamästmmh» maanpäälle olit/tä- ,

haa

n. Mof.Kirja. »o.



rxovU3 io.iuc.72

VM.
Egy-
ptin
wiya.
us/hei»
näsir-«ac.
1:4.

hän'palmän»sil. I»häntsänsi itzens j» j» Aaronin/ ft sanoi: Min» olen pah»
«eni ulos Pharao» tytö. tehnyt HERr» teidän Ium»l»l»n/ ja

7. Nyn ftnottPHaraoN p»lweli»l hä- teitä wastan.
nelle : cuingn cnuwan pitä hänen ole- 17.Nyn onnn nyt minulle »nderl ml.
ma» meille paulnxi? päästä Canst pal» nunrtcoxen wielä tällä erällä/ jarucoil»
»veleman HERrn heidän lumnlacans: cnc HERr» teidän lumnlntan/että hän
tdkös wielä tiedä Egypct häwltelyxi? ottals mmuld» pois wielä lämän cno.

8 Nyn Moses j» Aaron cutzuttin jäl» leman.
lens Pharaon tygö/ joca sanoi heille: 18 lahän meni pois Ph»r»ontytö/j«
mengät j» palwelcat HERr» «idän Iu- rucoili HERr».
maincan : W,»n cutca neowatcuin me» 19- Nim HERr» tänsi tuulen »iwan
yewät? tuimaxi länsituulexi/ >» nosti heinäsir»

y.I» Mosts ftnoi: me menem mei. catja heitti heidänpunaiseen mereen/ny»
dän nuorten j» wanhnin cansia/ poiki, ettei yhtätän heinäsirck» jäänyt coco E.
nem j» tyttärtnem/ lammastem jn car> gypttn maa» äryn.
ftm canjjn : sillä meillä on HERran 20. Mutt» HERr» paaduttiPharao»
juhla. sydämen/ jn ei hän päästänyt Isrneltn

lv. lahän sinet heille: itä» nyn/ ol» lapsi»,
con HERr» teidän cansian. Pldäistö 21. HERra sinoi Mostxelle : o» IX.
mtnun päästämän teidän M teidän ln- F,enna tätes taiwaistnpäl»/ että W<tz»<pstn? catzocat jollet teillä jotakin pah» pimeys culis Egypttn mnnnpäälle/ nyn u«/syn
sydämesole? ettäpiineytenruwetta taitaisin. g<ä pl<

11. El nyn/nnttt» mengät te miehet ja 22. I» Mosts o/ensi tätens laiwasen meys.
palwelcat HERr»/ sillä sicä te olett» päin/ nyn tulisyngiäpimeyscoc»Egy- Sap.
pyycänettin. Ia he »joit heidän pois ptin maan päälle colmexi päiwäxi. l?: 2,.
Pharaon edest. 1,. Nyn ettei toinen toistans nähnyt/ Sap.

12. sinoi HERr» Mostxelle o» eitä myös nosnut paicastans colmen» iz.i,
-<- »-jenn» tätes Egyptin maan yli» päiwänä. Mutt» calfill» Israelin la»

tze heinäsirckain tähden / että he tullsii psilla oli walteus heidänasunsiolftns.
Egyptin maan päälle/j» söisit c»lten m»2 24. Nyn cutzui Pharao Moftren /ja
wthannon/ caicki cuin ratehild» j»ä. sinoi: mengät , a palwelcat HERr»/al«

' nyt on. nonstnns teidän lnmbnn j»carjan jääkä»
l3> Moses ojensi siuwans Egyptin tänne/ te,oän lapsen mengän myös lei.

maan ylitze/ j» HERrn »nooi tulla tt»- dän canstan.
tuulen sille mnalle caiten sen päiwän j» 25. Moses ftnoi : sinun pitä myös salli,
caiten sen yön/j» »mull» nosti itätuuli mnn minun tästjn uhri»/ »» poltouhrin/
heinäsircat. jot»meidän pitä tetemänHEßralle mei»
14.I» tulit heinäsircat coco Egyptin dän lumal»llem.«»»npäällen/ lastit itzens jocapaickaan 26. Meidän carjam pltä myäs mene.

Egyptin maalle epälucuiset/ ettei heioän män meidän canjjam/ ja el yhtäkän sorc.
<»lt»isit«ns ennen ollut/ eikä tästedes läjäämän: Sillä sijtä meidän picä ot»
tule. toman ja lekemän palweluxen HERralle Py»<

,5. Ia he peitit caiten maan/ j» maa meidän lumalallem : j»«n me tiedä nnl. «°
,

luli mustaxi. I» he söit caicki maan wt- lä »ne palwelem HERr»/ sijhenasti cuin kieloa
hannon/ >» c»»cki puiden hedelmä» cui» me sijnne tulemm». Most»
jäänetolitratehild»/ j» el ,änyt ensin» 27. Mutt» HERr» paaduttiPharaon ren e»
Zän wlhertäistä puihyn j» kedon ruo» sydämen/ja et hän tahtonut päästä heitä. ""lu<
hoi» c" o Egyptin maall». 23- I» pharao ftnoi hänelle: mene lemost

ib. NjN l»tzu»Pl)ar<,o tyrust Mosesen pois mmun tytoni/ja cartaeltes enämbi ««ens,
sille»



M» tuke minun casivoni eteen: sillä jo-
na pätwänä sinä tulet minun eteeni/ pitä
sinuncuoleman.

29. Moses wastaiS! sinä sa-
nonut olet/ en tule minä enämbi sinun
castvos eteen.

XI. iucu.
HEN- HERra ftnoi Mostxelle: wie»
r» s». lä minä »n»»» tulla yhden r»n-
nomie» gaistuxen Ph»r»oll« jn Egy-
ls nyt sijtte hän päästä teidän
»nda. tääldä,: eitä ainoastans päästä teitä/
«r»ms mutta myös »jäin »j» teidän tääldä ulos.
tulla 2. Ny» ftno sijs nyt Cansalle: että
yhden jocamiesanois lähimmälstlbäns/ j» jo»
»vitza- cainen waimo hänen lähimmäistldänS/
uxen. hopin ja culd» »stloit».

iVl. 3. Sillä HERrn »nd» armon Canftl»
2454. le Egyptiläisien edes.laMostö olt ftn»
HH c s" cuuluift mies Egyptin maalla/PH».
~'

' ' raon palwelioitttn ja
Jolla Moses ftnoi: näinftnsHEß-

»ast», puoliyön aican minä w»el»
l»n Egyptin Man» läpitze.

sn cai: jocainen esicoinen Egyptin maal-
liset», ln pitä cuoleman/ Pharaon «sicoistst/
pahlu. bänen istuimellans istu / pycan esi»

coistn asii/ joc» myllys on/ jn cnickein
cuin «läinden esicoistt.
täsi 2" siuren parun pitä oleman co»
cap. 11. Co Egyptin maall»/ jong» callaist» ei
haman °l' ollut/ eikä tuleman pidä.
siihen 7. Mutta caickein Israelin lasten seas
40. »» ki coiracan ticlbäns wärwäyttämön pi-
«, dä ihmisist nyn eläimihin »sti/ että te
jo'le. tiedäisitte/ cuinga HERra eroitta E-
tan. gyptin ja Israelin.
Exod. » ««Silloin caicki nämät sinunpalwelias
3: 11. puä tuleman mlnun tygöni/ si c»m»r»

ccp. cmnnn minun/ ftnoden: lähdeulosfinä
li: 35. "icki Canft jotc» sinun allas owat/

jn sijtte minä lähden. lahän läxiPha-
N5,. raon tykö sangen mihoisinS.
rao p» HERr» sinoi Mostxelle:
supoa. " Pharao cuule teitä/ että paljo th-

""""
10. Ia Moses ja Aaron teit caicki nä-

mät ihmet Pharaon edes/ waan HER-
ra paadutti häue» sydamens/ za ei hän

XII. iucu.
Inda-
laisten
pääsi-
äis
lam-
mas»

6.1» stn teidän pitä tallella pitämä»
neljändentoistatymmende» päiwän »stttäcä cuuta/j» coc» Israelin Canftn co.
cous pitä stn teurastaman cahden eh,
ton wälillä.

7. I» heidän pii» ottaman »verestä/
jafiwuman molemmat pihtipielet/ ja
huonette» owenpäälistn/ joisi he sitilsyömät

8. I» Heidiin pitä sinä yönä syömä»
liha tulella paistettu»/ j»happ»matoin<
d» leipä/ catterainruohoin cansta pitä:
heidän stn syömû.

9. Ei teidän pidä sttä syömän unna/eikä »edellä keitettynä/ mutt» tulell»
paistettuna/ pään/ jatcain jasisillyste»
cnnsi».

lc>. Eikä teidän pidä jättämän mitä»
husmenexi/ ,» jos jotakin jää huome»
nexi/ se tulella poltettacn».

n.Mutt» näin pilä teidän sismän sitä :

teidän pilä oleman wyötttyt cupeista/
j» kengät ftlnftn / j» ftumnn täde.
Si» / 1» pitä stn syömän nyncilin m»t»
c»»n kyrutt»wnistt: se on HERra»Pääsiäinen.

K .2. Sillä

päästänyt Israelin lapsi» hänen m»»l«
dans.

ERr» ftnoi Vlostxelle j» Aaro»
Egypttn maalla:

I 1. Tämä cuucaufi pltä oleman<I>S teidän tykönä» ensimäinen Cuu /

hänestä pitä teidän »lcamnn ajastajan
cuncaudet.

3. Puhucat coco Israeli» Seur»cun»
«alle/ ftnoden : tyinmendenä päiwänä
tällä cuull» ottacan itzeculin hänellens
carltz»»/ se joc» perhenisindä on/ c».
ritznn joc» huonelle:

4. W»»« jos yxi huone wähä on c<l«
ritzat» syömän/ ny», ott»c»n tyläns.
miehen c»ntz»ns/joc» likin hänen huo«
mtlijns »n/ että nyn monda lulis/ cui»
woisit corltzan syödä.

5. Ia stn caritzan pitä teille olema»
«virhtttömän ajnstnicniscn oinan. C»»
rltzoist j» wehlist pilä teidän stn »tt»->
m»i».

7311. Mos. Kirja. n. ja sue.
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k». Sillä minä käyn sinä yönä Egy-

ptin maan lspttzd/ ja lyön caicki esicoi.
set Egyptin maalla/ thmisist nyn car.
Jan asti/ ja annan tulla mtnnn rangat-
stuxen caickein Egyptiläisten epäjuma-
litten päälle: Minä HERra.

iz. Ia wercn ptlä oleman teille mer-
»lxt huonetsan cusa teoletta/ että cosca
minä weren näen/ nyn minä menen tei-
dän ohitzen/ ja ei pidä teille tulemanse rangaistus cadottaman teitä/ costa
minä lyö» Egyptin maata.

Mäkiä tämä päiwä pitä oleman teil-
lciwän mutstoxi/ ja teidän pitä sen
pai- pyhittämän juhlaxi HERralle: yan-
wät a- caickisexi saädyxi teidän sticucnnnisan
sctetan teidän sen pyhittämän pitä.

15. Seiyemen päiwä pitä teidän syö-
-z: 1;. män happamatoinda leipä/ nimittäin/
eap. Z4 ensimälfnä päiwänä/ pitä teidän poispa-

-18. ' neman happamattoman lciwän teidän
Deut. huonetsan: Sillä jocaiuen cuin hapotn-
,6; td. da leipä syö enstmäisestä päiwästä nyn

scitzemcnden paiwän asti/ hänen stelunö
pitä hucmettamanIsraelist.

16. Ensimäisnä päiwänä on teille pyhä
cocous/ja myös scttzemendenä päiwänä
on teille pyhä cocous. Ei yhtäkän työtä
pidä tehtämän nynä päiwinä/ multa wai-
moin mitä rnaxt karwitan jocaitzellehen-
gelle/ se ainoastans lehkät.

Ja picäkät happamatoin leipä:
Sillä sinä päiwänä olen minä teidän
zouckon johdattanut Egyptin maalda:
ja teidän pila pitämän tämän päiivän
teidän sucucunntsan yancaickisexi sää-
dyn.

.

'

!ev.!z: iz. Rcljändenätvistakymmendenä pai--
5. wanä ensimätsestä cuusta ehtona pitä ket-

Num. dän syömän happamatoinda leipä/ ha-
»8:16. ma» cnsimaisen pätwän asti colmatta-

kymmendä sijtä cuusta ehtona.
iy. Nyn ettet ftitzemena päiwänä löytä

hapoinda leipä teidän huonetsan: sillä
jocamencutnhapoinda leipä syö/ hänen
fieluns pitä hucutettaman Israelin jou-
kosta/ Mv hän muucalainen on eli 0-
mainen.

av. Sentghden ällät ensingän syölö

hapoinba happsmatoi»»»
leipä syötät caitis» teidän »suinsioist».
21. Moses cutzui caicki Israelin MosesHtvanhimmat/ j» stnoi heille: wa- julista

litcat j» oltacat teille» lamballa cukin wan»
perhecundans jälken/ j» t«ur»si»cat hem.
Pääsiälstxl. ' mille

22. 1» oltacat side Istppi»/ j»castacat HER»
«er«t»joc»on wasttmalj»s/ j» siwuc»t ran kä,
sillä owenpöälinen/ j» molemmat pihti- styn.
pielet : j» el yxitän ihminen pidä mene- Heb.
män nlos huonens owest» huomenisen 11:28.
asti.

23. Sillä HERr» tahto täydä ohitze ,
lyömän Egyptiläistä/ j» cost» hän st»
nähdä weren owenpäälists/ j»molemmt»s» pihtipielis/ »ene HERr» stn owen
ohitze/ ja ci salli hucuttajan tulla teidän
huonefijn rongaiseman.

24.Sentähden pidä tämä sääty sinulle
j» sinun lapsilles yancaickisest».

25. 1» cost» te tuletta sijhen maahan/
jong» HERr» teille »nd«w» on / -ntsn»
cuin hän sanonut on/nyn pitäkät tämä
palwelus.

26. Ia cost» teidän lapsen ftnowat
teille : mitä palwelus tämä teillä on ?

Nijn teidän pitä sanoman :

27. Tämä on HERran Pääsiäis uhri/
joc» ohitzen meni Israelin lasten huonet
Egyptis/costa hän rangnis Egyptiläi»
siä/ j» meidän huone» mapnhci: nyn
Canft maahan cumnrtnin rucoilit.

2l> I» Israelin lapset menit / j» teit X.E-
nyncuin HERr»Mostxelle j» Aaronille gyptn
tästenyt oli. mitza»
29» tapahdui puoliyön aienna/ et» us :

Htä HERr» löi caicki esicoistt E. HTR»
gyptin maalla/ Pharaon esicoistsi/ joca na lyöhänen istnimellansistui/ nynfangin esi. cackie»
coisen asti/ joc» oli fcmgihuones/ j» e- ficoi»
läinden esicoistt. set.

30. Sinä yön» nousi Pharao j» caicki Psic>s
höne» palwelians /j» caicki Egyptiläi» 36:
set/ j» suuri parcu oli Egyptis : sillä ei Pftl.sielläi>llulhuonetta/jos»ei cuolliltollut, iz;: 8.

31. Jälsin cutzui Mosexen )» Aaroni» Psl3<z
yöllä/j» sanoi: nostat si mengät pois 10,
minun Canftstani/ setä te etsi Israelin Sap.s

lapset 18:10.
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lapset / ja mengät makeaan ja palmel-
rar HERra/ nyncuin te sanonet oletta.

z!> Stracat myös myölän teidän lain-
han ja teidän carjan/ nyncuia te sanonet
elctta/mcngät matcaö ja siuuatcat myös
mmua.

33- Ia Egnptlläistt waabeil Canst / j»
hopuuadennjoic hncä pois mnald» : sillä
he stl.ott: me cuotemmnjocNinen.

34. In Canst cnnnoit olnllnns ude»
lniklnan/ennencuin st hnppant/ruaxens
sidottuna maatteisijn.

35- Ia Israelin lapset olit tehnet Mo.
sexen sanan jälten: ja »lit anonet Egy-
plttättildä Hopi» ,» culda astioita j»
wattetta.

;6. Ja HERra oli antanut Cansalle
armon Egyptiläisten edes/ että he lai-
na-sit heille/ ja ngn he paljastit Egypti-

Jsra- laiset.
elin Ia- ?s>S" matcustit Israelin lapset
vftt Euchothyn lähes
lähte. cuusisacatuhÄtta jalcatniestä/ paitzila-
wätE- psta.

.

'

aypiisi ZB. Jamyös paljo yhteistä Canfä meni
6c»oo- heidän cansians/ ja lambait/ ja carja/
«s. ja sangen paljo elätmttä.
miestä. Z9- Ia he leiwoit sijtä »desta taikina,
Num. sta/ jongaheolittuonetEgyptistä/ hap-

pamatkochia leipiä/ sillä ei se ollut ha-
pannut/ sentähden että he>aMi» Egy.
piistä pois/ eikä myös saanet kHpyä / ja
ei semmcngän saanet heillensewästä wak»
mista.Jsrae- 40. Se aica cuin Israelin lapset asuit

lin la- Egyplis/ oli neljäsata ja colmekymmen-
pset o- däajaststcg.
suit E. 41. Jacofea ne olit culunet/ läxi coco
gypiis HERran jsucko yhtenä päiwänä Wy-
qzo.a- ptin maalva.
jasiai- 4!. Sentähden tämä yö pivetän HEr-ra. ralle/ että hän ivei heidän ulos Egyptin
Een. maalda: tämä on se yö/ jocapiderrämän
15:16. pttä HERralle Israelin lapsilda heidänCuin- sitcnculmisans.gamuu 4?. Ja HERra sanoi.Mosexelle ja

ralaiset Aaronille: säajy pika Päästät,
paa siäEj yytkäti wuucalämen pidSMtä
Päa- syömän..
haista

44. Jocainen sstrttu orja pitä ymbä- pitä-
rinsleicattaman/ ja sijkte syökä» sijtä. mau.

45. Muucalaisen ja päimämiehen ei
pidä syömän sijlä.

46. Yhdesä huonesa pitä ft syötämän.
Ei°teidän pidä hnonesia miemän ulos sij. '

tä lihasta/eikä teidän pidä luuta nekö-
man sijlä. 7'.0

47. Coco Israelin seuracunda pika '

näin tekemän.
4-8, Jos joen muucalainen asu sinun

tykönäs/ja tahto pttä HERralle Pää-
siäistä/ ngn ymbärinsleicattaean caicki
miehenpuolet/ ja sijtte käykän sitä teke-
män/ ja olcan ngucuin maan omainen:
sillä ei yhdengän ymbarinsleickamatt»,
man pidä sijtä syömän.

4y. Pxi sääty, pitä oleman omaitzella
ja muucalaisella/ jocäasu teidän ftasa».

50. Ja caicki Israelin lapset teit ntzn-
!c«in HERra oli MosiMe ja Aaronille
käskenyt.

51. Ngn HERra yhtenä päiwänä «-

losjohdatiiJsraelin lapfetEgyptinmaal-
da/ heidän joucoifans.

XIII. iucu.
HERra puhui MoseMe ja

AO» sanoi: HcStt2.Pyhitä minulle jocainene- ftx «».

cucaikänäns
cshdun awa Israelin lasten seas / sekäihmisistä että eläimistä/ sillä ne owak Me.minun.

z. Ngn sanot Moses CansaSe: mut. '

siacattämä päiwä/ jona te »letta lähtt-
net Egypttst/ orjuden huonesta/ että
HERra on teidän taäldä johdattanut
wakewällä kädellä. Scniähdctt ei sinun '

pidä syömän hapoinpa. "
'

4. Tanapänä oletta te lähtenet / sillä
c/i»«aAbib. '

'

5. Cosca HERra sinun tulla anda Ca- -

nanerein/ Herhereio/ Amorrcrein/ He-
werein ja Jeboserein maalle / jenga hän
sinun Jsilles on «vannonut andaxens fi.
nuöe sen maan/josa riesca ja hunajqtä '

Vuota/ ich» sinun pltä tämän paiweln-
xen tekemän tällä cuulla:

5. Seitzemen pättyä Pitä sinun syömä»
K» happa-
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ippzmätolnda leipä: ja seltzemcndenS si
Zimänä on HERran juhla. e>
7. Sentahden pitä imun seitzemen pat- n
>ä syömän happamatoinda leipä/ ettei
nun tylönäs yhtän hapoinda taikinat»/
ikä hapoinda leipä pidä nähtämän/cat-
isa sinun maasärisa. s
8. Ia sinun pitä ilmoittaman sinun y
»jalles sinä päiivänä/ sanooen: (tämän h
,inä pidän) sentähden/eltä HERra te- <

i näin minun canstani/ cosca minä kä-
in Egyptistä.

, 5y. Sentahden pita kaman oleman sinuk- ce merkixi sinun kädcsäs/ ja muistoxt si. f
>un edefäs/ että HEnan käsky pitä »le-
nan sinun suusas: sillä HERra on wa- l
emällä kädellä sinun johdattanut Egy- ,
stisiä. >
10. Sentahden pidä tämä sääty ajal- l

lans wuosiwuobelda.
!i. Ia cosca HERra »n sinun mienyt >

lsananere!n maalle/ nyncui» hän sinulle
ia sinunZsillcs mannonut «n/ ,a anda-
„ut sen sinulle.

12. Ntzn pitä sinun eroittaman HER-
raö; jocaitzen cui» ama ältins cohdun/
ja jocaitzen esicoise» eläinden seas/cuin
finulla on/ «aicki miehenpuolion HER..

IZ. Mutta caicki Afin esicoiset pitä si.
nun lunastaman cariyalla: Jollet sinä
lunasta sitä/ nyn wäänna niftat ricki.
Mutta jocaitzenesicoisen ihmisistä sinun
lastes scas pitä sinun lunastaman.

14. Ja cosca sinun poicas kysy sinul-
la tästedes: mikä tämä on? sinun pitä
sanoman hänelle: HERra on ulosjoh-
dattanut meitä mäkcmällä kädellä E»
gyptistä orjuden huonesta.

15. Ja tapahtui cosca Pharao comut-
ti itzcns jä ei tahtonut meitä päästä/
että'HEßra löi eueliapt pocaitzen esi-
coisen Egyptin maalla/ ihmisen csicoi-
scsta nijn eläinden esicoisen asti: sen-
tähden uhran minä HERralle jocaitzen
,uin äitins cohdun awa/ joca miehen-
puoli on/ ja jocaitzen esicoisen minun
tapsistani lunasta» mtnä.

tS. Ia tämän pitä »lem» merkipt

sinun kädesäs/ ja Mliistopi stNNN edesäs/
että HERra on johdattanut meidän
wäkewälläkädellä Egyptistä.
17. Pharao oli päästänyt Can«

»-'san/ et Jumala johdattanuthei-
tä sitä tietä Philificrein maan läpitze /

joca tärkin cli: sillä Jumalasanot/ ettet
Cansajoscus catuls/ cosca he näkisit so.
dan heitäns mastan/ ja palajais E-
gyptijn.

18. isentähden hän johdatti Cansan
ymbärins cormen läpitze punaista mertn
cohden. Ja Israelin lapset lapit maru-
stettuna Egyptin maalda. Jose-

iy. Ja Moses ottl myötäns Josephin phia
luut: sillä hän oli Ivannottauut Jsra- luut.
elin lapset/ sanoden: Jumala on tosin Gen-
teitä ctzimä / nyn miekat minun lunni ;s: 25.
tääldä myötän. Josu,

20.Nijn he läxitSuchothista/ ja sioitit 24: Z2,
heidäns Etamin joca on cormen aareja.

21. Ja HERra kämi heidän edelläns Pjj.
päimalläpilmcn patzas/johsatapenshei-
tä tiellä: jayöllä tulen patzas/ malista. Npens hettä maeldama» sekä yöllä että pai- payag
mällä. Num.l

22. Pilmen patzas ei erinnyt Cansan
. edestä päimällä/eikä tule» patzas yöllä.

9:12.HERra puhui Meftxelle sa- Isroe-
noden: lin la-

-.Puhu Israelin lapsille ja sei sivitsano: että he palajalsit jasioi. tamal
taisit heitäns Hyrochin lapon cohdalle/ jkens
Migdolinjameren maihelle/ Baalsepho- punoi-
«in eceen/ ja sen cohdalle sioitiaden hei- sm me-
tä»s meren tygö. ren ty-

z. Ja Pharao sano Israelin lapsista: »h.
hc käymät exyxlS maall»/ corpi on heidän "

stltenut.
4, Jäminä paadutan Phnraon stdä.

men/j» hän »j» heitä tacn : >n »ninä woi.
»an cunnian Pharaest» jacaikesta hän?»
sot»wäeftä»lS. In Egyptiläisten pitä tie-
tämän/ ett»minä olen HERr». I» he
teit nyn. Ph». '

;. e«in st sanoitin Egyptin Cu- rao »»'

Fntngalle/ ett» canst pakeni : tuli ft h«i<
hän,» j» hanen palweliains ftdän tää- « t»c«

tyxt



t>xl Canst »vastan/ ji, he stnolt : mixi
n»e olemme ny» tthn«t/ «ttä m« päästin»»
me Israelin p»lw«lem»st meitä ?

» 6.l»hän malmtstt »aununs/ j» otti
lväkens myötäns.

7. Ia otti cuusiftt» parasi» w»unu»/
«ijn myös c»Mml»ut Egyptin waunut/
japäämiehet nyden caickein päällä.

S. Ja HERra paadutti Pharaon Egy-
ptin Cuutnga» sydämen/ jä hän ajoi ta-

ca Israelin lapsia/ jotca cuirengin olit
eorkisn käden cautta lähtenet.

K.Mac, y.Nijn Egyptiläiset aioit heitä taca/
4:0. jg saamutit heidän merentykönä/ cusa he

itzenö sioittanct olil/caicki Pharaon «au.
nuhcwvlset/ hänen ratzasmiehens/ ja
hänen sotajouckons/ Htjrothin laxos/
BaalZephonincshdalla.

Jsrae- xo. Ia cuin Pharao lähestyi heitä/ no-
lin la- stit Israelin lapset silmäns/ ja caizo/E-
-pstt gyprtläiset tulit heidänperästinS/ ja Js-häm- raeli» lapset peljästyit sangen suuresi / ja
mäfiy- huufit HSRran tygö.
kät / ii. Ja sanoit Moftxelle: eikö hautoja
ja sur- ollut Egyptis/ettäs rupcifit meitä joh.
cutte- paltainan corpeen cuoleman? mixismeil-
kewot. jknyn olet tehnyt/ ettäs meitä ivhdatit
Psal- Egyptist?»v6 Eikö tämäse ole cuin me puhuimme

sinulle Egvpltsä sanoden: anna meidän
o?a/ eccä mepalmelisim Egyptiläistä:
sillä meidän olis parambi palmclla Egy-
ptiläisiä/cuin cuollacorwesa.

!Z> Moses sanoi Cansalle: alkät peljät-
kö/ seispcac ja catzocat mingä autuuden
HERra känäpän teke teille: sillä näitä
Egyptiläisiä/ jotca le tänäpän näitte / ei
teidän pidä tkänans cnämbi näkemä»
tzancaickiscst. x

»4. HERra soti teidän pnolestan/ ja
teidän ptlä alallans oleman.

Ja HERra sanoi Mosexelle: mitäs
huudat mmun iygsni? sano Israelin la-
psille/ että te wacllaisit.

rö. Mucra nosta fina sauwas / ja ojen-
Nk käics meren ylitzen/ ja erolla se yhdest/
«itä Israelin lapsei kämisii keskeldä mer-
ta cmwa myöden.

i7'J«-catzo/ mtyä paadutan Egyptt-

täisten sydämet / jahe sturawat leidän
jällsin/ nyn minä »ottan cunni»» Ph»,
raosta j» caikest» hänen sot»jou>costans/
hänen »aunulstans j»ratzasmtehistäns.

>B. I» Egyptiläisten pila tietämän /

että minä olen HERr»/ cost» minä olen
cunnian woitt»nut PH»r»osta/ j» hänen
wannmstans j»rayasmiehlstsns.

'9- Jumalan Engeli nousi / js-
lsraelin jouconedelläkäwt/ ""E"

jameni heidän taan»; ja pilwen patzas
siirsi lyiits heidän caswons edestä / ja ka-
mi heidän tacanans. A"*

20. Ja tuli Egyptiläisten ja Israelin
jouckoin mathelle/ ja oli pimiä pilwi/ ja "

walats (näille) yön/ nyn ettet he coco
yönä toinen toistans tainnct lähestyä.

21. Cosca Moses ojenst käkens meren Meri
ylttze/ andoi HTRra medet juosta pois jaeta»
«ahmalla itätuulella coco sen yön/ /a teki jaIsto
meren cuimille/ja medet ercanit. clin

22. Ja Israelin lapftt kämit keskeldä lapset
mertacutma myöden: ja medetoltr heille mene»
nyncuin muuri heidän otkialla ja wase- wär
malla puolcllans. sen si>

2Z. JaEgyptiläiset ajoit heitä taca ja sälle.
seuraisit heidänperäfäns / caicki Phara- P 5
on hemoisct/ hänen mannuns ja ratzas- N'
miehenskeskelle merta. Psal»

24. Cosca ammvarliotuli/ catzattiHer- 106:9.
ra Egyptiläisten joucvn päälle tulen pa- i-Cor.
tzasta ja pilme-jlä / hucuttaxcns Egypti- "

lätsien joucon. Hcb.
25. Ja hän syöxl pyörät erinäns hei-, in. 29.

dän maunuistans/ ja «ikisit heidän mot-
maltsest ylösalaisin. Ny» sanoit Egy-
ptiläiset: paelcam Jsracli: silla HER-
ra soti heidän «destäne EgypMisiä ma-
sian.

26. Mutta HTRra san»! Mosexelle;
ojenna käles meren ylitze/ että medec juo»
xisit Egyptilätsten yliyen heitän mau-
nuins ia ratzasnnestens ylitze». Pha-

-27. Nyn ojensi Moses kätens meren yil> raoup-
tze/ja meri palats enen huomenda hänen Pv pu-
woimaans. Jacojca Egyptiläiset pa- naiseen
jenit/ cohtats heidän wesi/ ja HERra mereen
syöxi heidän kestelle merta. zouckoi

,8. Ia medet palaisit ja täwit wau- nenö.
Kz nuin

lt. Mds.Kirjck. 14. iut.
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Most.
len ly-
tos i?ir
fi.
Sap. i
is.»o.

«uin/ja r»tz»smiesien/j» cocoPhara-
on sotaiollcon ylitzen/ «otc» hellä olit
seurannet mereen, nyn «ttei yxitän hei-
stä päästyt.

ly. Mutt» Israelin lapset tämit cui-
wn «yoden tefteldä merta/ j» »edet olit
hellle nyncuin muuri heidän »itiall» j»
lvastinmall» puolellans.

30. 1» nyn HERr» mapahti Isr»e-
li» sinä päiwän» Egyptiläisten kadcst :

31. Ia Israel näki Egyptiläiset cuol-
lun» meren reunnll».

32.1 n Israel näki myös sen suuren woi-
mnn/ jong» HERra olt osittanut E-
gypliiäisten päälle. Ia Canst peltäis
HERr» / j» he uscott hänen ft hänen
palwelians Mosexen.

XV. iucu.
llloin meisiis Moses ft Israe.

lapset HERralle »ämän
j» sanoit: Minä wel-

ftn HERralle/ sillä hän on
sangen jalontyö» tehnyt/ hewolsen j»
miehen hän mereen syöxi.

' 2. HERr» on minun wäkeyteu jn ty-
tosmirten/ ft on mtnun autuuden.Hän
on minun Jumalan/ ja minä rakennan
hänelle maftn/ hän s» minun Isäni Iu-
mol»/ jn minä ylistän händä.

3. HERr» on äsken sotamies/ HERr»
«» hänen nimens.

4. Ph»r»on w»uimt j» hänen sotawä-
kens syöxi hän mereen. Hänen «valitut
Päämiehens ow»t upotetut puimisten
n,ereen.

5. Sylvyys o» heitä peittänyt/ ja
w»joisit pohja»»,/ nyncuin tiwi.

«. HERra sinun oikia tätes osottl hä-
nens wotm«listx mätemydesi : HERr»
sinun otti» tätes on lyönyt mthollsen.

7.1» sinun suurella cunniallns ol« si-
nä stlmn mihoUsts cuktstanul/ sillä cost»
sinä lähetit hirmuisubes/ culuttt st hei-
dän nyncui» corrcn.

8. I» sinun wchas puhalluxen cautt»
cocounnit medet: ja mirr» t seisoit «yn-
cuin rouckioisi : sywydet cocouunult te»
stellä mert».

9. Wiholinen sanoi :. min» ajan taca

j» ft»wut»n heitä/ ja saalista jaan/
j» heihin mmun mieleni jähdytä»: mi»
nä »vedä» ulos mieckani/ ia mmun tä-
teni pitä heitä hucuttaman.

ic>. Silloin sinun tnules puhalsi / j»
meri peitti heidän/ j» he pohjaan «g-
-joisit/ nyncuin plyjy wäkewis mesis.

n. HERra/ cuc» o» sinu» wercas j».
malcen seas ? cuc» on sinun calcalfts/
joca olel nyn corli» ,» pyhä : hirmulli-
nen/ kycettäp» j» lhmetten tekiä.
il. Cost»s oiklnn kales ojensit/ nijn

maa heidän nieli,
13. Sinä olet johb»tt»»ut lnupiude»

sts tämä» Canstn jongas pelastit: j»
olet wlenyt heidän mäteydesis sinu»
pyhän asumisees.

14. Costa Ennftt stn tuulemat/ lv»»
Pistwac he: »hblfius käsittä Phlllsierlt.
is.Sl«oinhämmästywätEdKminßuh,

tinat/ ja wnpistus tarttu Monbin ftn»
gnrechin/c»lck», C»n»»n maan »suwai.
stc raukewat.

16. Tulcon hämmästys heidän paäl»
lens/ «n pelco sinun wätewän täfimar»
les cautta/ hemaikeccon nynculn timi:
sijhenasti/ että sinun Canfts HERra
läpitze» käy/ sijhenasti että C»ns» läpitze
käy/ jongn sinä saanut olet.

17. Johdat» heitä ft istut» heitä si»
nun pcrimists «vuorelle/ jong» fins
HERr» asumistxes tehnyt olet/ sinun
Pyhydes tygö HERra/ jong» sinun kä»
tes wnhwistnnet owat.

iB.HErI» hallltze»l»ti j» yancaickisest.
»9.Sillä PH»raon hewoistt.m<nit me.

reen/ «vaunulnens j» ratzaemtehinens /

jaHERr» palautti meren wedet heidän
päällens. Mutt» Israelin lapset kamit
cuim» myödenkefieldä m«rt«. Mir»

2a. I» Mlrlam Prophettjst Aaronin Jam.
fisir °tll candelen täteens/ )» calcki moi- tyctcl
met seuraisit händ» candeleilia j»hypyllä, myös

21. I» Mirl»m »eiftis heidän edel- luma
läns: Neifttcam HERralle/ sillä hän lal»
°« sangen j»lon työn tehnyt/ hemolstn muide
si miehen hän mereen syöxi. «väi-

-22. Nyn Moses »ndoi Israelin lasien «noin
wa«ld»p«»,aistn meren tyt»/ la he meml canst».

Surri»
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Num. Surrin corpeen/jamattllstlt colme pû
33:8. wä corwes/ ja ei löytänet »että.

23. Nyn he tulct Maraan / waan ei he
sannet juoda sitä »että M»r»s/ sillä'st
oli ylön «armas/ josta st paick» cutzutan
.

Cansa SHnäjsapisit, Cansa Mosesta wa-
napisi stan/ sanodene mitä me juomme?
meden Matta hän huusi Heßran tygö i
tähden Ja HEEra osotti hänelle puu»/ jonga
Maras »eteen/ jamedet tulit makiaxt.

16. Syna pani hän heidän eteens kä-
-5» 15. styn jaoikeuden jakinsais fijnä heitä/ja
Eccl. sanoi: jos sinä cuulet sinun HTR-
Z8: ras Jumalas änen/ ja teet mikä oikeus

on hänen edesiins/ japanet hänenkästyns
sinun cörmys/ja pidät caicki hänen sää-
tyne / nyn en minä pane sinun päälles
yhtäkän ivitzausta nystä/jokca minä Egy-
ptiläisien päälle pannut olen/ sillä minä
olen HERra sinunparandajas.

27 Ja he tulit Eltmyn/ siellä oli caxi-
toisiakymmendä lähdettä / ja seitzsmen-
kymmenvä palmupuuta:, siellä he sioitit
itzens «etten tygö.

xvi.iucu.
Jfrae- he matcustitEltmist/ ja co-
ltn la- M co Israelin lasien joucko tnli
psct corpeen/ joca on Eli.
tulemat min ja Sinain mälillä: myden-
Eli- denä toistakymmcndenä päimänä toisella
myn. cuulla/ siiltecuinheEgyptin maalda läh-
Num. tenetolit.
ZZ! 9- 2. Ja cocs Israelin lasten joucko na-
Cansa pisit Mosesta ja Aaronita mastan cor-
taas «csa.
napise, z. Ja Israelin lapset sanoit heille: jos-
Num. ca Jumala että mc olisin, Egyptin maal-
ti!4. la HTRran käden cautta cuollet/ cvsca

me istuin, lihapokain tykönä / ja oli leipä
yldäkyllä syötä: sillä te olerta sentahden
meidän johdattanet tähän corpeen cuo- <!
lettaxen näljällä caicke tätä joucko. "

4. NY» sanoi HERra Mosexelle: ea-
tzo/ minäannan saia teille leipä taimast/
ja Cansan pttä ulosmenemän ja coco-
man jocapäimänyn paljo cuin he tarmi-
tzcmat/coetellaxentheitä/ josh«tvaelda- '
«at minunkäskyjäni eiickä et. I

5. Ja cuudenhena paimäsäpttä heidän
itzens malmistaman cocoman caxikertai»
sest sen ehton / cuiu he muutoin jocapäi»
mäcocomat,

6. Moses iaAaro» sanoit caikillg Is-
raelin lapsillerehtoqa pitä tejdän ikietä-
män HERr«m johdattane» teidän Egy-
ptin maalda. ,

7. Ja huomena pita teidän näkemän
HERran cunnian: sillä hän oy cuullut
teidän napistuxen HERra mastan.. Ja
mitkä me olemme/ että te napisettä mei-
tä Mastan?

8. Wielä sanot Mcfts: HERra anda
teille ehtona liha syödaxen/ja huomena
leipä teidän raminnoxen/ että sAERra
on cuullut teidän napistuxen/jolla te 0-
lette napisnet händä mastan. Sillä mitkä
me olemme ? teidän napistuxen ei olemci-
tä/maan HERra mastan.

y.Ja Moses sanot Aaronille: sano co-
co Israelin lasten joucslle 5 tulcat HEx-
ran eteen/ sillä hän on cuullut teidän
napistuxen.

10. Ja cuin Aaron näitä puhunut oli
caikelle Israelin lasten joucolle: käänsit
he itzens corpe päin/ jacatzo/HERra»
cunnia nayi pilives.

Ja HERra puhui Mosexelle/ sa-.
nodcn:

11. Minä olen cuullut Jstaelin lasten
napistuxen/ puhu heille sanoden: cah>
den ehton wältllapttä teillä olema» li-
ha syödaxen/ jaomulla pita leidan ra.
wituxi tulema» lciwästä : /a teidä» pilä Herr»tietämän/ että minä olen HERra teidM »»daJumalan. peldo-

iz. Ja tapahdui ehtona että peldoca- canoja
nai tulit ja peitit leinn/ja »muka oli j«Mz.
caste leirm ymbärins. Num.

14. Ja cuin caste li -9.'oli cermes jotakin ymmyrjaistä ja pien- Psal.
da/nyncmn härmä maa» päällä. 78:14.

1;. Jacuin Israelin lapset sen näit/ S«p.
sanoit he toinen tsiscllens: Man tämä 16:20.
on/ sillä ei he tiennet mikä se oli.Muk Jöh.
ta Moses sanoi heille: tämä on ft lei- H: zi.
pä/ jonga HERra keille on''and<umt.i.v>or.
fyödäxen. ic>:z.

Tämä.. '



rxoouz. 17. iuc.80
,6. Tams on ft josta HERr» täste»

nyt o». locainen cootcan fi,«ä nyn pal,
jo cuin yän ttzl syö/ j» ottcac»» Go-
«ör joc» päälugull»/ hengilugun jäl»
tin «uin on hänen m»j»stns.

17. I» IstaeliMlapftt teit ntzn/ ja
eocotfit muutamat enämmän ja inuut»,
»»at wähemmän.
i3. I» cuin he mittaisit ftn Goiyo»

rill»/ nyn ei sillä mitän ly»xi ollut/ joc»
paljo coonnut 011/ eitä sildä mitä» puut-
tunut/ joc» wähemmän cocois : mutt»
jocainenoli coonnut nyn paljo cuin he
syödäxens tarwitzlt.

19. I» Moses ftnol heille: ei tene»-
gän p«dä sijtä huomenexi mitän jättä»
män.

2c>, Mutta ei he cuullel Mostst»/ waan
monic»hd»t jätit sitä jotakl», huome-
nexi. Nyn madot caswott sijhen ,» tuli
haiseman. I» Mosts »ihastui heidän
päällens.

' 21. Nijn he cocoisit sijtä
nyn paljo cuin joc«lnen syödäxens tar.
witzi. Mutt» cost» päiwä tuli pal»--
waxi/nyn st suli.
22. tapahdut cuudenden» päiwä-

Hnä että he cocoisit caxttertniseft
sijtä leimästä / caxi Gomori» cullengin.
I» caicki päämiehet Canftn stast tulit
j»ilmoititstn Mostxelle. .

23. 1» hän ftnol heille: tämä on st
«uin. HERra ftnonul on : huomen» on
S»bb»:hi/ se pyhä lepo HERralle/mitä
teleiwotte se leivocat/j» mitä te keitätte
Mtttätät/mntt» mitä liaxi on/Mätätse tähdelle panda huomenexi.

24. 1» he silit sijtä huomenexi/ nyn-
enin Mosts tästenyt oli: j» ei tullut st
haiseman/ eitä mnto» tullut sijhen.

ftnol Mosts: siität st tänä.
. pänä/MH tänäpänä on HERran Sal»>
bathi : tänäpänä et te sitä löydä tedold».

26. Cuusi päiwä pit» teidän cocoman/
»uttn stitz«me<!dtnä päiwûH on S«bba.
thi/si et löytö sitä.

27- Ia tapahtui että stitzemendenä päi-
wänä läxit muutamat Canft» stast co»
«oman/jaeihelöynnetmitä».

28. Nytt HSRr» sanot Moftxelle!
cuinga cauman et te tahdo pitk minun
käskyjäni?

ay. Catzocat/ HERra on teille anda-
nnt Sabbathin / ja fentähden sn hän
andanul teille cuudendena päiwänä cah-
d«n päiwän leiwä» : nytt »KM sijS jo-
cainen cotonans/ ja älkäNyxikän lähte-
kö flaskans seitzemendenä päiwänä.

zc>. Nyn lemäis Cansa seitzemendenäpäiwänä.
Zr JaIsraelin huone cutzui hänen nl-

mensMan/ja se oli nyncuin Cortande-
rin siemen/ malkia/ ja matsit nyncuin
sambylä hunajan cansia.

??a Moses sanoi: tämä onfteuln
käskenyt on: täytä Go-

mor sijtä/ kätkettä teidän jälken tulcwal-
sillen / että he näkisit sen leiwän / jolla
minä olen teitä ruockinut corwesa / cosca
minä ulosjohdatin teitZEgyptin niaalda.

zzi Ia Moses sanoi Aaronille: ota a-
siiä/ja pane sijhen Gomorin täysi Man-
na/ja pane HEAran eteen / tallella pi-
dettä teidän jälken tulewaisillen.

Z4. Nyncuin HERra käskenyt sli Mo-
sexelle/ ny» Aaron pani sen todistuxen
eteen tallella piöettäwäxi.

Z5. JaIsraelin lapset soit Manna nel-
jäkymmendäajasiaica/ sijhen asti cuin he
tulit sille maalle cuin heidänasuman piti/
sijhenasti cuin he tulit Lanaan maa» ra-
joille/ soit he Manna.

z<s. Ia Gomer on kymmenes »fa C-
phasi.

XVII. iucu.
lsraelin lasten joucks

AO» matcustit Sinnin cor«csta/hei-
dan waellupisans HERrqn kä-
skyn jälken/ ja fiottit itzensRa>

phidimyn / ja ei ollut wettä Cansatta
juoda.

2. Ja Cansa ryteliMosexen cansia/ ja
smiott: andacat meille wettä juodaxem.
Moses sanoi heille: mitä te rytelette mi-
nuttcänsiani? Mipi te kiusatte HERra?

z. IaCansa janois siellä mettä / ja he
napisit Mosesta ivasian/ ja sanoit: mitä

vasten sinq olet meidän johdattanut E-
sypt's

Ma»
asttas
tallella
pide,
lä».
Jscae-
lin la-
pset
syömät
Mana
40. a-
jasial-
ca.
Judlk.
5:15.
Jsra«.
lin la-
pset
sioitta-!
ivat
itzenS
Raphk
dimyn
ja na-
pisemat
Mose-
sta ma-
stan.
Num.
av;z.



gyMst/ tuolcttaxes meltaja meihän la-
pfiam ja meidän eläimitäm janolla?

M»ftS 4. Nyn Moses huus, HERran tygö/
faa ssanoden : mitä mtnä teentälle Lansalle?
tveklZ wähä puu»» ettei he kimitä mlnlla.
calll». 5I" stisot MostxA : me«
-a. ne Canfan edellä/" ja, ota cstnM muu-

tamlra Israelin MMmMa/ ja sk
nun saumaS jolla Ma lött mettä/ ota
sty in.kätees ja mene.

' 6. Csyo/minä seison siellä sinun ede.
säs calltolla Horebis/ja sinun pitä cal-

Num. lyömän/ ja sista picä medet juo-
asttl. yema»/ liyn että Cansa sijtä juosa saa.Ps.7B: B.oses leki nyn Israelen wanhtm-

Mitten eoes. '
' 7. Ja cutzut sen paican nimen Massa

lsraelin lasten rydan tähden/
he HCrra/sanooen : ol»

Psi 9' leco HERra meidän seasam elikkä ei?
keM kö- Amalech tull : ja sode, J>-

mastan Raphidtmis.
9.la.MoseS sanoi Iosualle: walitze

meille miehiä/ mene ja sodi Amaiechtä«vastan Mustanhuomenamtnäseisonmaencuc-
FulaSa/ ja pidän Jumalansauman kä-
desant.
lo.lalofua teki nyncuin Moses fanoi

hänelle/ ja sodei Amalechia mastan.
Mutta Moses/ Aaron ja Hur astuit
mäen cuckujalle.

ii. Ia tapahdut / että cosca Moses pi-
ti käcens ylhallä/ moitti Israel/ multacosca hän katens lasti alas / moitti A-
rnalech.

Mutta Mofexen kädet olit rastat/
fentähdcn otit he kimen ja astrit hänen

ja hän istui sen päällä ; Waan
Aaron ja Hur pihit ylhällö hänen käsi-
äns cumbiktn Moleldans/ nyn wahwl-
stutt hänen karens auringon lasteman
asti.

pz. Ja Josua.hucutti Zlmalechin ja
hänen Cansans miecan terällä.

14. Ia HTRra sanoi Mssexclle: kir-
joitatämä muistopt kirjaan / jamuistuta
Josuancormisa : sillämina pyhin Ama- !
lochin muistonraiman alda.
i).la Mofth rakensi Marin/ ja cu-

tzui hänen nimenS: HERra on mmm»
lippuni.

16. Jahän sanoi: silläkäsi («n) HSR-ran istuimen päällä/ HERran sotaA-
malechtä wastan sugusta nyn sucuun.

xviii: iucu.
Jethro Midianii,pappi/Mo- JethroAQ» sexen appi/ cuuli caickl mitä Mose-Jumala Mosexen ja Israelin „n

Cansan cansia oli tehnyt: että
HERra oli johdattanut Israelin Egy-
ptistä.

Ja Jethrs Mosexen appi otti Zips-
ran Mosexen emännän/ jonga hän oli -

tacapertn lähettänyt.
z. Ia caxi hänen poicans/ joista toi-

sen nimi oli Gerson/ sillä hän sanot:
minä olm muucalainen wieralla maalla.

4. Ja toisen nimi Eliezcr/ sillä (hän
sanoi) minun Isani Jumala on ollut mi.
nun apun/ja onpelastanut minun Pha-
raon miecasta.

5. Nyn JethroMosexen appi/ ja hä.
nen poicans/ja hänen emäiidäns tulit
Mosexen tygö corpecn/ cusa hän ttzenS
sieittanut oli Jumalan Vuorelle.

6. Ia andot sanoa Alosexelle: minä
Jethro sinun appes olen tullut sinunty-
gös ja sinun emändäs / ja molemmat
hänen poicans hänen cansians.

7. Nyn meni Moses appens wastan/
ja cumarst itzens / ja suuta andot hä-
nen : Ja cosca he olit terwehtäuet toi-
nen totstans/ menit he majaan.

8. Nyn jutteli Moses apellenS caicki MoseS
mitä HERra tehnyt oli Pharaolle/ »a >uttele
Egyptiläisille Israelin tähden: ia cat. Je-
ken sen waiwan cuin heillä tiellä olt ol- throll»
lut/ ja että HERra olt auttanut heitä. e iicki

y. Ja Jethro riemuitzt caikesta hy- HER-
wästä/ cuin HERra oli tehnyt Israelit. ran te-
le/ että hän oli pelastanut heitäEgypti- st.
täisten kädcst-

lv. Ja Jethro sanoi: kijtetty olcon
HERra/ )vca teidän pelastanut on E.
gyptilätsten jaPharaonladest/joca on
wapahtanut Lansans Egyptiläisten kä.
destä-
u.Nyt minä lievän että HERra on

t suurem.

'"/'
.

..- iz.lue. z,
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7.
Äei4>

Jethro
rieuwo
Mose-
sta.

Deut,

suuremmi culn catcki jumalak/ Hntäh-
' dm että he ylpiäst heitä mastan tchnet
olit.

. ie. Ja Jethro Mosexen appi otti
' poltouhria ja uhrais Jumalalle. Nyn
tuli Aaron ja caicki manhimmat Is-
raelisi syömän leipä Mosexen apen cans-sa Jumalan edes.

tsisna pätmänä istut MoseSsoikeutta tekemän Cansalle/ ja
Canfa seisoi Mosexen ymbärtllä «mu-
sia nyn ehtojen asti.

14.. Losca Diosexen appi näki caicki
mitä hän teki Cansalle/ sanot hän:
mikä tämä on cuin sinä teet Cansalle?
mixi sinä istut yxtnäns/ ia caicki Canfa
seiso sinunedesäs/hamast amusta nyn eh-
toseen?

.15. Moses mastats appeans: sillä can-
fa tule minun tygöni/ ja kysy Juma-jalva neuwo.

16. Cosca heillä on jotakin asiata/
tulemat he minun tygöni/ että mmun
pitä oikeutta tekemän jocattzen mältllä/
ja hänen lähimmätsens/ ja osottaman
heille Jumalan oiktudet ja käskyt.

17. Ja Mosexen appi sanoi hänelle:
«i se ole oikein cuin siuä teet.

rS. Sinä väsytät peräti ttzes sekä tä-
män Cansan cuin sinuncaosas on: sillä
tämä »fi» on sinulle ylön rastas/«tl»»,
d» sinä sttö yxinäns toimitt».

19. Nyt cuule minun äneni / min»
neuwon sinu»/ j» Jumal»on sinun cans-s»s. Ole «Inä Canftn puolesi luma»
la» edes/ j» tuot» heidän »sians lu.
malan eteen.

20. 1» muistuta heille oiteudet ft ta-
fkyt/ «» eftta heille tie/ jota heidän
»aeldnman pltä/ j»n«työt<uinheidän
tekemän pitä.

2,. Nyn etzi sinä caite» canftn stast
«»»t miehet/ Jumalat» peltäwälstt/
lotuden miehet/ ne jotc» ahneutta «i.
h»»»t/,a «stt» ne heille päämiehlxi/
tuhanden päälle/ sadan päälle / wyden-
»ymmenen päälle/ ,» tymmenen päälle.

22. Että ne »in» Cansalle oitluden te-
lisiti Muttt costa jocu rastas asia tu-

li/ <uä he sen tnoMt sinun «t«« /

mutta caicki pienet asiat he itze ratcai»scan: nijn st sinulle on huokiambi/ j» he
«andawat cuorma sinun canstas.

23. Jos sinä sen teet/ nyns, taidat.
Jumalan käskyn toimitta/ja c»«cki
Canst l»«en« cotinns rauhas.

24. laDtofts tulilj »ppens änen/j«
tett e»<ck.t'i!uin W stnöl. >

"

25. Ia Unlitzi w'»»t miehet caitest >
Istaellst/ jaasetti Heidäu Canstnpää»
miehixi/ tuhanden päälle/ stdnnpäälle/
wyoentymenen päälle/j» tymenen päälle.

26. Jotc» tett C»nstlle oikeuden joca
alca: Mutta jott» rastat »si»« olit/
lyckätsit he Mostxen at» / waan caicki
pienet »siat he itze ratcatsit

27. I» »ijn Mosts »ndoi appensa . .
mennä/ j» hä» meni o»n»lle maallens.

XIX. iucu. ,
.

Cuucnuten» Israe. Istae.
lin lasten lahtemjstst Egpytin l« l«»

tulit he sinä päiwän» pstt t»
Sinain corpeen. stmal

2. Sillä he olit lähtenetRaphidimisi/ Sin»l»
j» tulit Sinain corpeen / j» sioitit i- st cor.
tzens corpeen /j» Israel sisitli ilzens p«».
sijhen «vuoren cohdalle. Num.

~ Ia Mosts astut ylös Jumalan ty. 33! »5.
gö. I» HERr» huusi händä «vuorelda/ luma»
j» stnoi: näin sinun pitä sanoman Ia» lataste
cobin huonelle/ j» Israelin lapsille il. Most,
motttaman : ren

4. Te olett» nähnet mitä ininä E- Canst
gyptiläisille tehnyt olen/ ft cuinga minä »enwo
olen leit» candnnut cotc»in sijmillä/ j» cuulial
olen saattanut teidän minun tygöni. suteen.

5.10 s te sijs mlnun äneni ahkerasti cuu- -Deut.
letta/ja pidätte minun tyttöni/ nyn tei- 29:2.
dän pitä oleman minun omani caitist Ps. 24.
Cansoist/sillä coco ma» on minun. »>

6. I» teidän pitä oleman minull»» Ps.;ci:
papillinen «v»lb»clinb» j» pyhä Cans». 12.
Nämät omnt ne sanat/ jotc» sinun pi- 1. Cor.
tä Israelin lapsille sanoman. 10: l<s.

7» Nyn Mosts tuli/ ja cutzui co- 1. Pet.
coon wanhimmat Canstn seasi/ j» jut. 2: 9.
teli heille caicki stnalMa HERra hä» Ap.i:6
«cn tästenyt oli. sc 5:10

«.Ia



KHa takckl CgnsalvasiatsphtShaada/
jä Mol: caickl jsiitä,HERpa Puhunut
on/ me teemme. Ja'Möses saudi jäl.
leny Cansan sanat HERralle.

y.Nyn HERra sanoiMosexelle: ca-
tzo/ minä tulen sinun tygös paxus pil-
wes/ estä Cansa cuule minun puhuwan/
sinuncansias/ja usco sinun yaocaickiftst»
Ja Moses ilmoitti HERrallt Cansan
puhe». '

'

HTRra sanei.Mosexelle - me-
'.k,! tygö/ja pyhitä hei-

tä tänäpänä jahuomena/että h« maat-
tahan tens pesisit. ,

- ii. Ia olisit colmandena päiwanä
lvalmit: Sillä colmandena paiwänä
HERra on astuma alas caiken Cansan
«teen Sinain wuorelle.

i!. Ia sinun pitä paneman rajan Cam
san ymbärille/ sanoden: carttacat tei-
tä» ettet te wuorelle astu taicka tartu se»
rajan: joca sijhen wuoreen fattu/sen pitä
tStisest cuoleman.

Heb. iz. Ei yxikän käsi pidä häneen rupe-
I2tiB. man/ wäan hänen pitä kiivillä klivltet-

kämän/ elt nuolllla ammuttaman lä-
pitze/ jocose eläin taicka ihminen oliö/
et pidä sen elämän. Losca äyi rupe
pitkän cajahtaman/ silloin he wuorelle
«stucan.

14. Moses asiul wuorelda Cansan ty-
gö/ ja pyhitti heitä/»a he pesit waattens.

15. Ja hän sanoi heille : olcqt colman-
deen päiwän malmit/ ja älkät lähestykö
watmoja.

HER- 16. Cuin rolmas päiwä tuli / ja amu
»ajyli- oli/ nyn tuli pitkäisen jylinä ja tulen lei-
sta ft maus/ j» paxu pilwi wuoren päälle/ ja
piltni. stngen wäkew» Basunan äni/ nyn caic-
n«n lei. ,i Canst/ jotc» leirts olit / peljästyit,
mahla 17. Ia Mosts johdatti Cansan leirisi

Jumalat» wastan: nyn he «stuit «vuo-
ren »l».

Deut. il. Mutt» coco Sinain «vuori sultzi /
4! >i: sijtä että HERr» »stui alas stn päälle

tules/ ja sen siwu täwi ylös nyncuin pä-
tzin siwu/ nyn ett»coco »uori sangen co»

«,. s wa» wapisi.
"<vl" 19.1» stn Basunan h«linä«nämm<»

jaenammlnenäni: Mosespuhui j« Ju- puhu
mala mastats hända cuulttawast. j» Ju-

iv. Luin nyi HERra oli tullut alas mula
Stnatnmuorencuckulalle/ nyn hän cu- ivasta,
tzut Mosexen wuoren cuckulalle. Ia Mo-ses astui sinne ylös.

!i. Ntzn sanoi HERra hänelle: astu
alas ja sano Cansgöe/ ettet he kämisra- p"?"'san ylitzeHSßran lygö/handä näkemin/
ja monda heistä lanzeis. Mose-

-22. Nyn myös popit jotca HERra
hestymät pika heitäns pyhittämän/ ettet
HERra heitä hucutais lasia

2z. Ia Moses sanoi HERrälle: etpä
Cansa saa astua ylös Sinain wuorelle:
sillä sinä oler meille todistanut ia sano- v»
nut: pane rajat wuoren ymbärille/ja py- '»s Aa-
htlä se. ""tn

24. Ja HERra sanoi hänelle : mene mansia,
ja astu alas/ ja astu ylös (Mens) sinä/
ja Aaron sinun cansias: Mutta Papit
ja Cansa ällän lähestykö/ astuman ylös
HERran tygö/ ettet hän heitä hucutais.

25. Ja Moses astui alas Cansan tygö/
ja sanoi nämät heille.

XX.
A Jumala puhut caicki nämätA/)U sanat/sanobe»:

2. Minä (olen) HERra sinun
)oca sinun Egyptin

maalda orjuden huonesta ulos wienyt ole.
z Et sinun pldä muita lumaltta pttä- S(»a-män minun edesani.
4. Et sinunpidä tekemän sinullescuwa/

eikä jongun muoto / nydcn cuin ylhällä z>eu'ttaimas omat/eli nyden jotca alhollaowat
maanpäälla/eikä nydenMa mests maan mc...
alla owat.

5. Et sinun pidä cumartaman nytä/ kv.26eikä myös palwelemanithtä: Sillä minä
HERRA sinun Jumalas/ olen kywas Deut
Jumala/ joca ctzisselen Isäin pahat teot
lasten päälle/ colmandeen ja neljändee»
polwecn/ jotca mlnuawihawat.

6. Ia teen lauptuden monelle tuhannel-
le/jotca minua racastawar/ ja pitämät
minun käskyni.

7. Ei sinun pidä turhan lausuman si- kev.iy:
nun HERras Jumalas nime: sillä ei ».

La HER.

20. iuc. I;



,4 rxovus «iuc.
HERra pidä fltä t«tg»isi«ata / joca j
hänen vimens turhan lausu. ,

». Muista Sabbachty päivä/ ettäs sin >
,

pyhttätflt:
0. Cuusi päivä pitä sinun työtä teke- j

2ZU2- man/ ja caicki astaree toimittaman. 1
r.Z4t »e 10. Mutta settzemeudenä päivänä on

HERran sinun Zumalas Sabbathi: !
Silloin et sinun pidä työtä tekemän/eikä 1
sinun poicas/eikä sinuntyttäres/ etkä si-
nun palwclias/ eikä sinun pycas/ etkäsi»Hiunjuhtas/eikä sinun muucalaisis/ joca
sinunporttsas on.

G"' 11. Sillä cuutena päivänä on HERra
kaivan ja maan jameren tehnyt/ia cqtc?

Deut. mitä nysä ovat / ja lepäis sittzemende-Z: 16. nä päivänä: Semähden sinnatsHER-Eccl. xg Sabbathtn päivän/ japyhitti sen.
Zi 9> 12. Sinun pitä vuonioittaman Jsäs ja
Match Ajiig. ettäs cauvan eläisit maan päällä/
IL jongaHERra sinun Jumalas Andy si«M-re. nusse.

ij. Et siuu» pidä tappaman.
Cph' ,4. Et sinun pidä huorin tekemän.
A*» ,5. Ei sinun pidä varastaman.

16. Et sinun pidä väärä todistust fano-A6' M,, si»»» lähimmätstäs vastan.Mqtch sinun pidä pyytämän sinun lä-
himmäises huonetta. Ei sinun pidä hi-cev.ch' moitzcman sinun lähimmäifts emändätä/
etkä hänen palvekiatans / etkä pycanö/s"/-', «itä hänen härkäns/eikä hänenAsisns/

lz : i. eikä Mikän cuin sinun lahimmäises on.
, 18. <Aa caicki Cansa näki pitkäifen jy-

-7: 7« '

s«nan helinän/ javuoren suitzevan: jaCansa polkaisit japakenit astuden taamma.
Pakene >iy. Nyn he sanoit Mosepelle : puhu

sinä meidän cansiam/nje, cuultmmc/ja
SlkänJuntitka meidän cantzain puhuco/

10. Ja Moses sanoi Cansalle: älkät
s- 6 pelätkö /sillä Jumala on tullutteitä co-
«

otteleman / jaettä hänenpelconö olis tet-
dän edesiin/ettet te paha tekis.

z,. Ja cansa astui taama : mutta Mo-
fts meni sen pimeyden tygö/ josa Juma-
la oli. .

Si-. JaHERr» sanot Mosexssie; ntzn

sinun pltä Israelin lapsille stnema»:l«
oletta nöhntt/ ««s mlnä »len lalwastateidän c»njjan puhunut.

23.E» teldän pidä tekemän minun cans»
stnt hopiaisia jumalit»/ j» cullaisitn ju»
mnlitn et teidän pidä teille» tekemän.

24. Tee Altart maasta minulle / jong» luma,
päsllä sinunpitä poltouhns j» kytosuh- latasitris/ sinun l»mb»s j» car»as uhramnn: Most.mihingä paicknan itänäns minä säädän renteh
minun nimeni muiston/sinne minä tulen vä Al»
sinun tygös/ j» siunan sinua. tarln. ;

25. Ia jos sinä teet »ninllllen kiwisen-Deul.^Alt»rin / nyn älä tee sitä wuoldutst» tl. 2?:,.

wtstä: ios sinä sijhen «veitzes situlat/nyn los.Blsinä sen saastutat. ,l.
26. Ei myös sinun pidä »stnlmill» mi»

nunAlt»rillenl»stum»n / ettei sinun hä»
ptäs sen päällä paljnstettals.

XXI. iucu.
owat ne oikeudet/ jotta si» HER.

U nun pitä paneman heidän cteenS. r» «n»
l.los sinäostatHebrerinor- doma.

hänen pitä sinuapalwele- »Imall»
cuusi wuotta / waan stitzemendenä set lc?.
hänen lähtemän wapana lunasta, stytO«

maea. rjtsia.
z. Jos hän naimatoina »n tullut/ nai> tev.izt

matotna pitä hänen myös lähtemän/ 40.
waan jos hän namuna tuli/ nyn lähtekää Deut.
emändinens. iziia,

4. Jos hanen Jjändäns andoi hänelle Jer.emännän/ ja ston synnyttänyt hänelle Z4; 14»
poikia ia tyttäritä/ nyn hänen cmandänS
ja lahsenZ pitä oleman hänen Isändäns
omat/ waan itze hänen pitä lähtemän y,
xtnäns.

5. Mutta jos orja julkisesi sano: minä
racastan minun Isändäni/ emändän: ja
lapsiani - en tahdo minä tulla wapäxi.

6. Nyn hänen Jsiindäne wickänhänen
jumalten tygö/ taicka seisauttacan hä-

nen owccn/ taicka pihtipieleen / ja läwt-
stäkän Jfändä hänen corivanS naftalilla/
jaolcan yäns hänen orjans.

7. ei zyttä-
pidä lähtemän nyncuin rjsiä.

orja.
8» loget hät»kcha Jsännällens/ j-ca

ei tah»



«ltnhtohändä»wlori and»/ nyn l/ä»,e„
pttä »ndaman hän«n luimstett»/ mut<»
mnucalaistlle ei pidä oleman
hänellä woim» händä myydä/ lehden pe.
tolistst hänen canstans.

y. Viutla jos hän stn nnitt» poiallens/
nyn »nhncan hänen nautit» tyttären oi-
teutt».
io Jos hän poj»llens olt» toisen/ nyn

ei hanen pidu kieldämän häneldä hänen
»awindol»ns/ w»»tt«itans/ j» »wi«s>
läsiyn oikeutta.

«, Jollei hän tee hänelle näitä colme:
nyn sen pltä «vapana lähtemän lunasta.
mat».

Mies» il. locn lyö ihmisen nyn että han cuo-
»»post/ le/hänen pitä totistst cuolemnn»

isl. l3.Wnan jollei hän ole häne» heugens
Ge», jälten wäjynnyt/ multa Jumal» on nn-
y: z, bnnut häntntapaturmasi länget» hänen
lev. täsijns/nyn »ntnä määrän sinullepaican/
21:17. johonga hänen pakeneman pitä.
Num. 14. Mutt» jos jocu ylpeydest t»pp» lä-
z;: 6. himmäisens cawaludell» / stn sinun pitä
Lc 11. ottqman minun Mnrilbant pois/ cuo»
Deut. letett».
19: l. 15. Joc» lyö Isins taicka äitins / stn
1.v.1c» pitä totistst cuoleman-

y. 16. Joc» warast» ihmisen j» myy hä»
nen/ ja löytän hänen tykönäns/ sen pilä
totisesi cuoleman.

lev.lv. ,7. Ia joca kiroille Isins ja »itins/
9- sen pitä totistst cuoleman.

Dcut. 18. Costa miehet teftenäns ryteiewät/
21: 18. ja toinen lyö toist» tiwellä eli rusicall»/t.l?:i6 ei cuole / wc.an maca wuotesins:
Prov. 19. Los hän parane/ ny,, että hänkäy
20:20. «jos siuwansnojalla / ny« stn pilä syyt-
Matth tömän olemanjocci lii/ ainoastans ma.
,5:4. xacan hänen työyswahingon/ »osta hän
Marc. on.estett)xi tullut/ ja hänen pitä taiteli
7:la. hänen terwexi laittaman.
Rijloi- 2o,Ccsta jocu l»)ö palcollistans stuwal-sta <a l»/ nyn että hän cuole hänen täfijns/ hän
lapve- pltä caiteti costett«man.luxista. 21. W»»n jos hän päiwän talck» caxi

elä/ el pidä händä costeilaman/ sillä st on
hänenrahans.

2'. Jos«iehet rytelewg. testenäns/ ja

löuckawat »asiaa tvaimsn/ ny» että HS.
vcn täyty hedelmäns kesken synnyttä/
ja ei ruoleman wahingo tapahdu: ny»
hänen pitä rahalla rangatsiaman/ sen
jälken enin watmon mies häneldä ano/ jase pttä annettaman arwtomiesten «hdost.

iz. Mutta jos cuoleman
le/ nyn pttä hänen andaman hengen hen-
gest^

14. Silmän silmäst/hambanhambast:käden kävest/jalan jalasi.
15. Polton poltost / haawan haawasi/ Dent.

sinimarjan sinimarjasi. ry- 20.

, -6. Joca lyö palcokisens silmän / ja Match
turmele sen / hänen pila päästämän sen 5: jL,
tvapaxi silmä» tähden.

17. Nyn myös jos hän lyö palcollifel.
dans hamban suusia/nyn pitä hänen pää-
siämän sen wapaxi hamban tähden.

18. Jos härkä cuocaise miehen eli tvai- Puffe-
mon/nyn että hän cuole/ se härkä pitä maisesi
kiwitettämän / ja ei pidä hänen lthaos härjäst
syötäman/janynon härjän Isändä wi-
atoin.

iy. Mutta jos härkä ennen oli harjan,
bunut cuocktman/ ja sen Isännälle oli
todistusten cansia ilmoitettu/ ja ei hän
corjannut händä/ jos hän siitte tappa
miehen eli watmon/ nyn pitä härkä ttwl,
tettämän/ ja hänen Isändäos cuoleman.

zo. Mutta jos hän rahalla pääse / nyn
pitä hänen andaman hcngens lunastuxexlnyn paljo cuin määrätä».

zi. Sillä taivalla pitä myös hänen can-sans tehtämän/ jos hän pojan eli tyttä-
ren cuocaise.

! zi. Jos jocuhärkä cuocaise palcolkisen/
° nyn pitä hänen andaman heidän Isan.

> nallenS colmekymmmdä hopta siclt/ ja
> härkä pttä kiwitettämän.

i zz. Josjocu awa cuopan/ talcka catwa Jss
ruopan/ jos ei hän sitä peitä/ ja härkä eli jocp a.

- Asi siihen puto. tva cua
> Z4. Nyn pitä sev cuopan Isändä maxa. P«n/ ja

man rahalla sen Isännälle/ mutta sen eläin
l cuolluenpttä hänen olemaij. ficheu
, Z5. Jos jonguohärkä cuocki toisen mie- pui».

hen härjän/ että se cuole/nyn pitä heidän
, Myymän sinelalvän harjan/ jqjacaman

t j rahaa

I'. Mos. Kirsi. 3,. iuc. ze-



rxooUZ.' 2-.iuc.
rahan/ nyn myös cuolluen härjän Mz,
man. 1

z6. Elickä jos se oli tiettäwä / että se
härkä on ennentottunut cuocklman/ja-hä!-
nen IsandanS ei corjannut handä/ nyn
hänen ptlä andaman härjänharjäsiä/ ja
se cuollul pitä hänen oleman.

XXII. Lucu.
jocu warasta härjän taicka

«
lamban/jateurasta eli myy seu/
bänen pttä andaman wysi här-
kä yhdestä härjasiä/ janeljä lä-

masi yhdestä lambasta.
'

"
2. Jos waras käsitetä»/ cosca hän

itzenö sijallerangotta/ jahän lyövän cuo-
lraxt: nijn eipidä tappaja» wereen wica-
pään oleman,

z. Waan jos auringo on nosnut hänen
ylitzens/ nyn pttä lapyajan cuolemaan
wtcapäan oleman: caikcti pitä hänen jät-
tens maxaman / jollei hänellä ole wara/
nyn myytäkän hän warcaudens lähden.

4. Jos warcan cappale löytän elämä-
nä hänentyköns/ härkä/ Asi/cli lainmas/
nyn pltä hänen jällenö caxtkertalsest ma-
xaman.

Cytä s syöttä toisen pellon eli wy-
mabin. namäen/japäästä sisal carjans/ja syöttä
-o» tolsen pellos/ hänen pitäsijtä parhasta/
ruin e- kuin hänen omasa pellosans eli wynamä-
läimet ksäns löytän/ maxaman.
teke. 6. Jos walkla wallaöenS pääse /ja or-

jantappuroihln sytty/ nyn että kylät cli
Wal- eli peldo poldetan / nyn sen pitä

' maxaman culn walkian pästi.
wabin. jocu anda lähimmätsellens raha

eli muuta calua kätköön/ jase »arasteta»
Sallel. hänen huonestanö: jos se waras löytän/
la can- caxtkertalsest ma-
nemk laaman.
ealull 2la josei waras löytä/nyn pttä huo-

' ne» isännän tuotaman jumalittcn eteen/
jos ei hän ole kastane saruttanut läh«m-
mäisenscalu».

y. Caiken määrän asian tähden härjäfi/
eli Astst / taicka lambast / eli waatlest /
eli ja caiken sen tähden cutn pois tullus
»n / josta jocu sano: tämä se on: nyn
pitä heidän molembatn asians knleman

zu!?.c!i:tt;!i «tern/ jsnga jumalat wica-
paaxt löytämät/s«!kpt!älähimmätsellens
caxttrrkaiftst maxaman.

joruMiöu lähtmmäisellens A-
sin/elt härjän/eli lamban/ taicka mikä
elät» se olis/ tähdelle/ ja se cuole / taickasaa muutoin mamman/ raicka ajeta»
pois/ ettei yxikän sitä näe:
n ie Nynprcä walan heidän molembatn
mälitlänskäymä» HERran cautta/ ettei
hän ole satuttanut käcräns lähtmmäisens
caluun: Ia sen jonga calu oma olt / pttä
sijhen tytymäu / j»toisen et pidä sitä ma-
xaman.

ii. Jos waras sen warasta haneldä/
nyn piick hänen sen maxaman sen Isän-nälle.

15.Mutta jos ssraadeldu on/ nijn pltä
hänenrodtstajat tuoman/ ja eimttänjäl»
lensandaman.

!4.lpS)ocu otta lainaxt lählmmätsel- iatnan
däns/ ja se tule rlwlnomaxt eli cuole/ ottami
nyn ettei sen Isändäole läsnä/ nyn hänen scsi-
pttä sen maxaman.

15.Mutta jos sen Isän da on siinä ky- . 7

könä/ nyn et hänen pidä stiä maxamanlt .
jos hän sen rahallans pälcannuton.

16. Jos jocu wtettele netyen/ joca et xg.M-
wielä olekihlattu/ ja maca hänen / sen
pttä hänelleandaman huomenlahjan/ ja Deut.'oltamstn hänen emännäxens.

17. Jos hänen Isäns ci tahdo händä
anda hänelle/ nyn hänen pttä andaman
raha/ nyn paljo cuin neitzen huomenlah-
ja on. (elä. Nottu-

iz. Welhonatsta ei sinunpidä salliman mtsest.
iy. Joca järjettömän luondocappal- Lev. 20

den cansta yhleyndy/ sen pttä totisesi cuo- 15.
leman. Deut.

»0. Sejoca uhra jumalille/ja ei «tno- a/i 21»
alleHTrmlle/ hänenpttä kirottu oleman, tev.iy:

21. Mucalatsia et sinun pidä ahdista- zz.
man/ «ikämyös polcuna pitämän/ sillä Deut.
te oletta myös ollet muucalaisna Egy- 24: 17-
pttn maalla. Zach.

22. Ei teidän pidä yhtän lefke eli orwot- 7.'rc,.
lasia murhetisext saartaman. tesiist

2Z. Jos sinä heitä murheltsexl saatat/ jnor.
nMhehuutaivalminun tygöni/ ja minä wolla.

tahdon psist.
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tahbdl» totisesi tsiulla heidän huutons.

24. H Minun wihan jnlmtstu/ nijn
etta mliia tapan «idän miöcalla/ ja tei-
dän emäiidän pitä tuleman lejkipi/ ja tei-
dän lapsen orwoipt.

lasi 2j, Cosca sinä lainat minun Cansallent
noisija raha/köyhälle cuin sinun tykonäs on/ et
pan- sinun pioä oleman häMä mastan nyn-
dcisi. cuin casmon ottaja/ eli casmoja hänenlev.is! päällens paneman.

Z5. 26. Cofca sinä lahlmmätseldäs maatten
Deut. otat pandipi / nyn sinun pitä andaman

hänelle jällenö/ ennen cuin auringo
laffc.

27. Sillä hänen maattenö on hanen i-
hons ainvH merho/ josa hän lepä. Jos
hän huncä minuntygöni/ nyn minä cuu-
len handä/ sillä minä olen laupias.

Act.iz: 28. Jumalitq ei sinunpidä kiroileman/
5' ja lltä ylimmäistä sinun Cansasas et fi-ä'»/"'. nnn pidä sadarteleman.

iM. ly Sinun utistas japisaritas et sinun
pidä wywyttelemän. Esicotsen sinunpoji-

jl 19. sias plkä sinun andaman minulle.
zo. Nyn pitä myös finun tekemän här-käis ja laminastcs cantza. Seiyemen päi-

wä anna heidän olla emätns tykönä/ cah«
drxandena päimänä pitä sinun sen anda-
man minulle.

zi. Teidän pitä oleman pyhä Cansa
minulle. Sentähden ei teidän pidä syö-
män liha/joca meyän pedotlda raadeld»
vn/ mutta heittämän sen coirtlle.

Ei pl» XxIII iucu.
3" u- I sinun pldäuscoman«valheita/s olla- .ttäs auttaisit jumnlatotnda/ j»
»an wääräxi todistaiaxi.walhei 2. «l sinu» pidä oucko stura-
". ma» pahuteen: e.kä myös mastaman

»itiuden edes/ nyn että sinäpoicketjou-
1«v.,9» con jiilkenpois otteutt» määndämän.

1;. . 3. Ei sinun pidä caunifteleman köyhä
Dem. hänen »sinstns.
1: ,7. 4. Cost» sinä cohtnt wiholises här-
Prov. jän eli Asin «xyxls : nyn sinunpttä joh-
,4:24. d«tt»mnn se» hänelle jällens.
N,hc>. 5. Coscas näet wlholists Asin. m»c».
miehil. w»n cuorman »ll»/ cawnt» ettes händäl« pliä jättäts/ w»«» sinun pltä caittli «utt».
hywä m»n hänoä.

H. Ei finun pidä sortaman sinun köy. tehtä.
has vlteutla hänen asiaft.ns. mä».

7. Ja ole caucana määristä asioista. Dcut.
Wtaio.nda ia hurscasta ei sinun pidä 22:1.
tappaman/ Mä en mmä pidä jumala- Dan.
tomda hurscana. iz;^.z. Ei sinun pidä lahjoja ottaman: sil- Ei pi»
lä lah,atsocaisewat»äke«äiset/jaksan- dälah»däwäl hurscasten asiat. joja o-

9. Ei teidän pidä svlwaisenian muu. tklla-
calatsia/ sillä te rledäite muucalatsen sy- man/
dämcii/ että te myös itze olctta ollet elt muu
muucalaisct Egyptin maalla. ca at-

-10. Cuusi wuotta pää sinun kylmä- M pol.
mön sinun maas: ia cocoman sen tulon. Ma-ii-Waan scitzcmeridcna wuonna/ pltä man.
sintin sen lewolle jättämän/ että löyhät. Deut.
sinun Cansastas sijkä syödä saisit. Ja 16: 19.mitä jää/ sen metzän pcdor syötän. Ngn Syr.
prcä myös sinun tekemän mynamäkes 20: zi«
ja öljymäkes canha. Lev.iy:

12. Cuusi päuvä pitä sinun työläs te- ,5.kemän/ mutta seitzemendenäpätwänäpi- Scitze»tä sinun lepämän: että sinun härkäs ja menen
Asis säisir lewätä/ jy Mu» pycae poi- a^sia.ca ja muucalainen sats itzens wirwotta. z«n le»rz. Caickt ne cutn minä olen teille sa- po.
nonut/ pitä teidän pitämän. Ja miera-
stcn jumalitlen nime et pidä teidän mut.
staman/ ja teidän suustan ei pidä ne ,

kuuluman.
14. Colmastt wuodes pitä sinn» mi- A

nnlle juhla pitämä».
15.Happamattoman leiwän juhlanpi» A"'ta sinun pitämän/ nyn että sinä seitze- IA

"" pätwa stol happ»ma»oind» it.pä/ "'""

."?!>"'" mina sinuuetaftenyl olen / sij-
b" ""an sillä cnulla Ab.b. SM eM
si"a a,alla olet sinä lähtenyt Egyptistä: p"'?«.,
mutt»»i» tule tyhjin tcHn'minun eteeni. "

3" st" I»hlsn coscas ensin ruptt °"'

corj»man/ m.tns sijhen kylwn-
«yt ole», In col)»mlsen juhlan/ mue» )4: 23-

lopus/cost» sinätyös tceold» corj»n- «v. 23:
""t olet. 4-

17. Colmastl»uodes pitä caickl sinun
mieswätes luleman HEÄran Jumal», '°'"'

eteen. "Z''-
»l» Ei sinun pidä uhraman minun 34:23.

uhr,ni



sz LXOOU3 <4.iuc>
uhrini «verta happaman taikinan cansia. k
Ja ininun juhlanilthawus ei pidä ytttze t
yön jäämä» huomenexi. r

, ry. Utist, enstmäisest sinun maas he-
' delmäst pitä sinun tuoma» sinun HER- n

ras Jumalas huoneseen: Ti sinun pi- n
da keittämän wohla nyncauwan cmn
hän emans ime. p

HER- 2°' Cayo/ minä lähetän Engelinl si- o
ra lnpa »un edelles war««leman sinua tiekä/ ja t
läheltä johdattamansinun fijhen patckaan/cuin e
Enge. minä olen valmistanut.
lM« »i. Cartä hänen casivons edes / ja t
Ca», cuuls hänen änens/ älä hänen miejdäys
salle, pahoita: sillä ei hän jätä rangaisema- s

ta teidän ylitzekäymistän/ sillä minun i
nimen on hanes. l

22. Waan jos sinä ahkerasti cuulet ihänen änens/ ja teet caicki cutn minä
sinulle käsken/ nyn minä olen sinun vi/
holtstes wiholinen/ ja sinun vainoittes
wälnoja. !

zz. Sillä minun Engelin käy sinun e, <
zo:)4. delläs/ ja johdatta sinun Amorrerein/ .
c.jj». Hetherein/ Phcreseretn/ Cananerein/

Hemeretn ja Jebusereintygö: ja minä
hävitän heitä.

a4. Nyn ei sinun pidä cumartaman hei-
dän jumalitans/ etkä myös heitä palve-
leman / etkä heidän tecoins jälken teke- j
män/ mutta sinun picä heidän epäjuma-
Zans heittämän pois/ja lyömän heidän
tuvansricki.

15. Mutta HERra teidän Jumalatan
pitä teidän palveleman/ nyn hän fiuna
sinun leipäs ja sinun vekes/ ja minä otan
sinulda pois caicki sairaudet.

Deut. 26. Et yxikän kesken synnyttätväinen ei- j
7N4. kä hcdelmätöin pidä oleman sinun maa- ,

sas/ ja minä tahdon täyltä sinun päiväs
lugun.

27. Minä lähetän minun pelconi sinun iodellcs/ ja hucutan caiken Cansan jonga ,
tygö sinä menet: ja saatan caicki sinunviholisespacoon sinun edestäs.

V. Ko. 28. Minä lähetän hörhöläiset sinun e-
delles/jotca pita ajaman pois sinun ede-
stäs Heverit/ Cananeritja Hetherit.

2?. En minä heitä aja uios yhtenä

wuonna sinunedestäs/ ettet maokeutiaxl'
tulis / etkä meyän pedot euänis sinua
vastan.

zo. Wähittain mina heitä ajan ulos si«
nun edestäs syheuastl eltcks casvat ja o«
mistat maan.

jr. Ja minä panen sinun maas rajat kuwist
punatjdsta merest nyn Phiiisterein meren tuo
asti/ ja corwesta nyn virta» asti: sillä maaa
minä annan maa» asuvaiset sinunkäteö/ rajat»
aja,res heitä ulos edestäs,

Z2. Et sinun vidä itztto tekemän heidän
jumalttcens cansiaszz. Et- heidän pidä asuma» sinun maa- D-ut'sgö/ ettei he kehotais sinua si)ndiä te- , .

'

kemanminua vastan/ nyn ettäs patwe-
let heidän jumalirans/siU'se sn
panlaxt.

XXIV. lmu.
hän sanot Äiosexelle: asto

HERran tygo/sinä ja Aäroo/ HSlk>>
Nadab ja Abihu/ ja seitzemcn. ra kä-
kymmendä wanhtnda Israeli-, ske M»

stä/ ja cumarcaca taambana. sexen
a. Mutta Moses lähestykö» yxinäns astua

HTrran tygö/ ja älkön muut lähestykö/ tygöns
älkön myo» Cansa astuco ylös hänen
cansians. , -

z. Ja Vioses tuli ja jutteli Cansal»
le caicki HERran sanat/ ja caicki oi-
kiudet. Nyn mastats caicki Cansa yh-
dellä änellä/ ja sanoit: caicki «e sanat
citin HERra puhunut on/ tahdoin m«
tehdä.

4. Nyn kirjoitti Moses caicki HER»
ran sanat/ ja nousi warhain «muka/ MoseS
ja rakensi altarin vuoren palttaan/ kirjoit-
cahdentoistakymmeneo payan cansia / ta cal»
cahdentoistqkymmenen Israelin sucu- t»Her-
cunnan jälken: ranka»

Ja lähetti sinne nuoria miehiä I. styt kit
sraeito lapsista / uhramän psltonhrist/,jaan. ?

ja kytosuhria/ HENrallc mulleista. Moses
l 6Ja Mosis otti puolen «verestä »a pa- teke ly-

ni maljoin/ muttarmsen puolen verestä.
pryscotti han alrarike. malyn'

7. Jaotti lyton kirjan/ja luki sen Can. jqEan-
fan corwain cuulden: jahe sanoit - caic- ftn mä-
ki tuin HLRra puhunut on/ tahdsm lille.



11. Mös. Kirja. Hs. iuc. 89
«« tehdä j» oll» hänelle cnuliaiset.

Heh. 8. Nyn Moses otti «v«r«n j» pryscot-
«:2c». ti Canst» päälle/j» sanoi: c»tzo/ lämä

on lyton meri/jong» HERr» teti lei»
«w«f»« dän canHnn caickein näiden sanainpäälle.
«ätt 9- Nyn »stui Moses/ Aaron/ N»»
,0 «li. b"v ja Abihu ylös / j» stitzemenkym»

' meno» Israelin «anhinda.
«ntza "' 2« "ä« Israelin Jumalan : hä»
«ssr nen jalcains »ll» oli nyncuin caunis

'

S»phiri/j« cnin t»iwa«/cosca fejäs on.
3," 11. Eikä ojendanut täccäns Israelin

lasten päämiesten tygö : I» cuin he olit
" nähne» I»m»l»n/ nyn he söit )» joit.

12. I» HERr» stnoi Mesexelle : n-
ftu ylös mmun tygöni»vuorelle/ j» »le
siellä/ j» minä annan sinulle tiwistt
tauiut/z» lain/ j» täftyt/ cuin minä
»irjoittanul olen/ »otc» sinun pilä heille
opettaman.

13» Silloin nousi Moses j» hänen pal»
»»ellans Iosu»/ j« Mosts »stui ylös
Jumalan muorelle.

«4. I» stnol «anhimrnille : olcat tä.
«Si sijhenasti c»in m« palajamme teidän
tygön: catzo/ Aaron )»Hu» ow»t lei.
dän tytönän/ jos joc» »si» tule/ st st»t»
t»c»t heidän eceens.

«5. Cost» Moses tuli w»,r«ll«/ nijn
pilwi peitti wuoren.

»6. I« HERran cunnia »sti Si»ai»
wuorella/ j» pilwi peitti sen/ cuusi päi»
«ä: ja hän cutzui Mostxen pilwen le»
sieldä stltzemeudenä päiwän».

Mosts '7. In HERran cunnl» oli nähdä
,>j nynculn culuttawainen tuli wuoren cuc.
wu,. lulalla/ Israelin lasten edes.
lttla. Ll- Moses meni keskelle pilme/ j»
4c>.,ö- «stul ylös muortlle: j» Moses oli »no.
,z rell» neljätymmendä päiwä ja nelsi.
piimä, kymmendä yötä.
Herra XXV.iucU.
läste puhui Mostxelle/
»nda sanoden:

Vlö». 2. Puhu Israelin ftpsille/et»
lä he luoival mlnulle ylöimys-

rii/ia uhrin jocaiuieheloä/ jonga sydän hywä»
berna. stäcahdcftastnand»/ «e>dän pitä mtnun
«>i tth.ylönuyeutzrln ottama».
d«.

z.I» tqmi lei.
dän pitäolla»»»» heildä: culda/ ja ho.
piata/jamaftt.

4>Kellaist» silckiä/ japurpnrala/ ja
rustnpunaifta/ ja »altial» silckiä/ j»
»uohen larwoj».

s.Pun»istt« oin»» nahcoja/ Thecha»
schim nahcoja/hongla.

s. Oljyä lampuin/ yrtttjä »oitexi / ja
hywänhajulisexi ftwutlamistxt.

7. Onichintlwiö/ j» sisälle sowitettuja
tlwlä pääliswantestcn j» tilpee». /»/>.

8. Ja heidänpitä tetemän minulle Py, 37!l«:hän: että min» asuisin heidän staftns. H<h.
9. Caiten stn jältencuin minä osttnn yz i.

sinulle Tabernaclin muodon/ j» caickein
stn astiain muodon/ 1 ny»» pic» teidän
sen tetemän.

10. c?» Arckt hongasta: jonga Cuin.
pika oleman puoltcol. gaArc

matta kynärätä/ ja lemeys puoltlotsta kipitä
kynärätä/ ia corkeuö puolitoista kynä. tehlä-
ralä. mä«.
ri. Ja sinun pttä sen silaman puhtalla

cullalla/ stsaldä ja nlco: ia sinun ptlä
tekemän cuidaisen mandeo sen ymbärins.
i2.Japitä myös walaman neljä cul-

laista rengasta / jotta sinun pila pane.
man neljään culmaan/ iiynecräcaxt re».
gast omat hänen yhdellä puolcllanö/ ja
toiset caxt rengast toisella puolellans.
rz. Ja sinun pttä tekemän corennot ho»,

gasta ja silamaane cullalla.
14. Ja pttä pistämän corennot rcngat.

sti»/ Arkin siivulla/ että nylläArckt can-
vetäisin.

is.Sen Arkin rengatsa pitä oleman co-
rennot/ja etlpidä nystä medcttamän ulos.

16. Ja sinunpttä paneman Arckyn se»
Todistuxen/ jonga minä sinulleannan.
V- kainun pttä myös lekemän Ar. 40:10.

>->montstuimen puhtasia cullasta/
puoldacolmatta kynärätä pitkä»/ ja zsimnpuoldatotsta kynärälä leviän. ja(?h,.

18. Ja sinun pilä tekemän caxt Che. rubin»
rubtmt lujasta cullasta/ molcmbyn pät- senhyn armontstuinda. päälle»

19. Etcä yxt Chernb on täsä pääsa/ ja
toinen taifts pääsä: Ja oätn omat

M caxt



rxc>oU3. 26. iuc.
caxl Cherubimi Armsnistuimen päisä.

/»/> 20. Ia »e Cherubimtt pttä haMa-
,..7' man sijpens ftn ylitzen/ nyn että he peit-

täwät Armonistuimen siiwtlläns/ ja
heidän caswonS pttä oleman tornen toi-
scns puoleen: ja Cherublmtn caswot
pitä oleman Armontstuinda päin.

21. Ja sinun pttä asettaman Armon-
istuimen Arkin päälle/ja paneman Arc-
kyn sen Todistuxen/ jonga minä sinulle
annan.

aa. Ia sijnä mtnä sinulle todistan / ja
puhuttelen sinua Zrmonistuimesta/cah.
den Cherubimtn walildä/jotca owatto-
dtstuxen Arkin päällä: caiklsta mttS mi.

. nä sinun käsien sanoa Israelin lapsille.
Poyia sinunpitä tekemän pöydän hon-«aiut- : cahtakynärätä pttä ole-

man hänen pituudenS/ ja kynärätä hä-
nen leweydens/ ja puoldatorsta kynärä-
tä hänen corkeudcns.

Heb. 24. Ia sinun petä silaman sen puhtalla
S! 2. rullalla/ia tekemän ymbärtnö sen päälle

cullaiscn wanden:
15. Ja sinun pttä tekemän wanden sen

ymbärin» kämmendä corkian ja cullat-
fen päiden wanden ymbärins.

26. Ja sinun pttä siihen tekemän neljä
ltullaista rengasta / ja paneman rcngat
neljään culmaan/ jotca owat neljän )a-
-lian päällä.

a/.Juuri wanden cohdallapitäne ren-
gar oleman/ että nyhtn taittaisin pistä
korennot/ joilla pöytä cannetcufin.

as. Ja sinun pitä tekemän ne corennot
hv -gasta/ ja silaman cullalla: ja pöy-
tä nyllä cannettaman.

29. Ia sinunpitä sijhen myös tekemän
facit/ ia luficat/ ja malM ja picartt/
loilla ulos?a sisälle caatan: puhrast tul-
lasi pttä sinun ne tekemän. r

zo. Ja sinun pitä paneman aina pöy-
dälle minun eteeni catzomus leiwät.

Kynti- zi. pitä myös tekemän kynti-
lajalca vl?läjalan lujast puhtast eullast:
/«/>. sonza warst haarams/ mkljatns/cm»p-
Z7N7- peins ja cuckatstens caeistäpitä sijta sa-
Num. masta oleman.
l» 4. jl. «luusi haal!, pitc» .symän Ms ha>

»e» tyljislsns t <»!««« lsaarH <»<»».Nlast«tln tyljtsti >

3j. I« jocäitzes hnnras pitä olen»»»»
colme malja/ nyncuin «»ndel pähtinal/
cnupit ja luckalste. Nämät pitä ol««
Man e»« cuusi h»»r»/ jotc» tynt,l»j»la«
st» ulostäylvät.

34. Multa tyntiläjalast pltä blema»
neljä m»lj» m»nd«len muotoista/ ja
sijhen cnupit j» cuck»istt.

35. Ia yxi cnuppt pttä sleman
cungin cahden hn»r»n »ll»/ »M cuu.
dest»/jotca tyntiläj»l»st ulostäywät.

36. Nijoen cnupit j» nyde» h»»v«t
pttä Mä oleman : j» c»!ck«<yyui pit», .

oleman lujast puhtast cullast. -1
37. I» sinun pitä tetemän ftitzenills

lainpua stn päälle: nyn että «st »alista.»,
sit toinen toistns cohd»ll».

38. I» t»)ntilän nystimet ja sammu»
tos calut plihtD cnllast.

39. Yhdestä leiwifiästä puhdafi culbiit
pitä sinun sen tekemän: caickein häne»
»sti»i»s canst».'

42. Ny» catzo / j» tee sen muod.onjalck
te»/cuin sinä näit wuorella.

XXVI. iucu.
Tabcrnaclln pitä sinun

HI?U mä» tymmenest »aatttst/«>IH liqst tetratuft silkist/ tella M siltist/japurpurnst
siltist/japurpurnst j»rustnpu-

nälsest. Cherubimin sinun pttä tttemätt
t»il»w»st sen päälle.

2. Cungin maatlen pituus pitä oleman «et<»?cahdexan kynärätä colmattalymmendä/ »
/'

si le»eyspltä oleman neljäkynärätä/lck .^' '
nM caitilla maileilla pitä yxi mitta o»

'

3. Wijst mäatett» pitä yhdistettämiin
loinen tvistens / j» taas wysi Odistettä»
man toinen lolstensi. >

4. Sinun pitä myös tekemän silmnxet
tellaistst silkist ensimäistn maatten r<u» >
«aa»/ joillas »ärimäiset cuimat.))ht<» 1

sidot : j» nyn sinun pitä tekemän toistn u
toaattenäärtmätstn reunaan/joistas sen :

«ulmat »jhlenpanet/ toinen tvistens cul«
Mist» sidot tynm,

F. Sinnn



5: «Km, ptts tilVtll»» wylltymmendä
filmnst» jocaitzeen waattesten/ yhdistettä
loinen tvistens / j» sil»ux«t pilä olemay
loinen loisens cohdall».

6. 1» sinunpitä telenlön whsitymmen.
dä cullaista co!<cku» : joillas n« »anttet
yhdistät toinen toisttns/ lltlnettn st tulls
yhdexi Tabernacllxi- . >

Peittet 7» sinun pii» .telein yxttoisia-
»«ohi »aatetta wuohen c»r-
«arwol woist peitl«xi Tabernaclin päälle. Jo-
ft». c»ty«n wnatlen pituuden pttä oleman
/>,/>.. colmekymmendäkynärätä/j« leweyden
»6» 14. "lhä tynärätä. I» caicki yxitoistakym-

'

mendä pitä oleman yhden stwrudet.
y. Wysi w»»t«tt» pilä sinun toinen loi»

feens yhdistämän erlnäns/ j» myös cuusi
«aatelt» erinäns : nyn «täs teet stn
«nudenntn »»»tten cafiterlaisexi «tlstldä
puolen Tabernacli.

10. 1» sinun pila ttlemän wysitym»
mendä silmusta cungin «vaatten reunv»
Hn/ vhdtftajc«s ärist toinen toisijns.
li. Nijn myis pltä sinun tekemän «vij-

fitymmtndä wasiiceucku»: >» pnneman
coucut silmuxyn/ nyn «ttä waatlet yhdi»
fi«tläifin/ j» tulisit yhdexi peittexi.

ll.Wa»n st cuin li«xt j»ä Tabexnacli»
««»»aatlen pituudesta/ sinun pitä puolen
«ndaman rippua Tabernaclin ylitze mo»
l«»»»«linp!l«Hntyuäränpituude«».

l).Rtjn«ttäst «uin lyaxt on »yaatten
«pltuudeld»/ jän Tabernaclin siwnlle/ ft
petttä sen molemmin puolim

tveitte l"""" ensimoisen peitten
rinan paalle/sinun pttä tekemän toisen peitten
ia ?e. punaisistolyan nahwoist / j» wi«lä sitten

yllmaistn peitten Tech»schim nahwoist.
schtm '5- /Vainun pltä myös tttemän Taber»
»»ah. laudat hongast / jotca
motst Pystyällä oleman pilä.

.

/»// 16:' Jocaitzen laudan pituus pitc» ole»
,6,c>' mnn tymmenen tynärätä: waan leweys
Tober. p«eli toista kynärätä.

.

nacli», «««rna ptta jocaitzes l»ud«s
laudat °lem»n/nyn ettähe taitaisin yhdistät»»,
/«/,

'

"" "«stens. Näin pitä sinun leteman
' caickl Tabernaclin laudat.

'" iz. I« sinun pitä tekemän Tnberyaclin

l»nd»t/ nizu etta l»nt«
pitä oleman «.telen puolella,

19. 1» neljätymm«nds hoplajalc» piti
sinun tekemän c»hdenkymm«n«n laudan
»l» : nyn että jocaitzen l»ud»n »ll» pltä
oleman caxi jalc»/ hänen cahden lvaar»
nans päällä,

20. Nyn myös toisilla siwul» pohj»»
Puolella pitä olema» caxitymendä lanta,

21. 1»neljäkymmendä hoplajalc»: »i»
na cnxi j»lcacungln l»udan alla>

22. Mutia perälle Tabernacli länden
päin/ pitä sinun tekemän cuusi laut».

23. I» caxi laut» pitä sinun tekemiin
Tabernaclin perälle nyhin cahteen cul»maan.

24. Nyn että cumbitln »ysi» t»itt»isi»
tä ylhäldä : yhdellä tawalla pitä heidän
molemmist culmist yhdistettämän cul,
mnltstoill».

25. Nyn että yhteen oliscahvexan l»u<
la / j» heidän hopiaftlcans cuusitoist »»

tymendä: »ina caxi jnlca cungin laudan
»ll».
26./t2'lnunpttä myös ttkemän cvren- <?«>-«».

hgng^st .

""

toi»/ jotc» yhdellä Tabernacliti siwull»
ow»t.

27. I» wysi corendo Min lautoin/cuin loisella Tabernaclin siwull» owat:
jawysi mnös nyhin lauloin/ jotcaperäl,
lä Tabernacli ow»t ländenpäin.

28. I»teftunainen corendo pltä kestel.dä lautoja käymä» ybdest culmast nyn
loiseen. "

29. Ia sinun pitä laudat cullall» sil«.man/,» cullast» rengat nyhin cekemän/jolhinga corennol pistelän: I» finn,pltä myös corennol cullana silaman.'
30. I» näin pilä sinun Tabernacli»,

tekemän/stn muodon jälken/ cuins näii»uorell».
3'. Esiripun pitä myös sinun ttttmö» .

>»feUalstst silkist/purpuraft/ j« ru»sunpunaistsi/ft malkiafi kerratust silkist- ?""'

ja telemän Cherubimin stn päälle t»<»
tawast. ;6z 35,
,2il« sinun pitä ripustaman stn nel»

M» jän hon.

' N.Me/.K,'rss ts.iu?. M



LXOQU3. H/.tUt'.92
jä» honzittst»' Malts silatun payan
päälle/ j»nyden lullaistt eoucnt/ »el»
M hopl«jal»N päöll«.

33. I» sinun pit.ä yhdistämän sijhen
esiripun coucnill»/ j» »»bistus Artin fi.
Mlselle puolen esirippu» paneman :

nyn että st olis teille «rollus Pyhän /»
. caickein Pyhimmän »aiheita.

. 34. Armonistuime» pitä, sinun myis
4' panema» todistus Artin päälle/ sijhen

taicklin pyhimbään.
35. 1» paneman pöydän ulcoistle puo-

len esillppi!» / j» tyntiläjnlan pöydän
cohdalle/ päiwän puolelle Tabernacli» :

Waat- "li" "tä pöytä seiso pohja päin.
len Ta. 36. I» sinun pitä «etemän maalle»
berna. Tabernacli» omeen/ cudotun tellaistst
«lino silasi/ rusunpunaistst/ purpuraft j<
W««n.' lvalliast terratust silkist/ taitamasi om-

mellun.
37. iätä peittomaatett» marten/ pitä

sinun tekemän mijfi p»tz»st» hongasta j»
«e cullall» silaman/j» coucut pitä ole»
«an lullasi»: j» sinun pit» w»l»m»n
nylle wysi wastista ftlc».

xxvii. iucu.
Culn-
ga pol.
tvuh-
rin Al.
tarl pt
«ä leh<
tämän
/«/>.
Z8: i.

sinun pitä tekemän myös Al-
tarln hongasta: wijttä kynära-
tä pitä oleman pituuden/ ja

Ohcsi.Y wyttä kynäratä leweyden: nel-
jäculmaisen pllä sen Alcarln oleman/
,a colme kynäratä hänen corkeudens.

2. Sarwct sinun pitä myös tekemän
hänen neliän culmaans: siitä pilki hä-
nen sarwens oleman/ >a sinun pitä sen
wasiella silaman.

z. T« myös hänen patans'/joihin luh-
ta corjakan/ja lapions/ ja maljans/
ja tadlckons/ ja hylicattilans: caicki
häuen caluns pitä sinun wasiesta tele-
kemän.

4. Ia sinun pitä myös tekemän hänel-.
!e häkin/nyncuin wereon wasiesta: ja
tekemän sen wercon päälle neljä wasil»
»engasta hänen neljän culmaans.

5. Sinun pitä sen paneman alhalda
Alcarm ymbärin»: nyn että se häeki «-

Zortu keskelle Altarita.
6. Ia sinun pikä tekemän hongast cs-

«»not Altarllle/ si fil»«n»n »astella.
7. In pitä pistämä» corennol rengal.

fijn: nyn «tlä corennol omat cahd«»
puolen Altarit»/ jolll» ft cannetaisin.

ii. I« laudoistapitä sinun stn telemän/nyn että se on lyhsi sisildä: nyncui»
sinulle osttetlin »uorell»/ ny», st tehtä»
«än pitä.

.

9- /H,in»lN pitä myös tekemän X»>
pih»n meren puolen : ">>»«»

j« pihan w»»ttet pitä oleman maltinst p'"?' ,
terratust silkist/ stt» tynärätä pitä ole. "
m»n yhden siwu» pituus. 35'.»9..

ic,. I» hänen patzattnns pit» 01em,,»
«»xikymmendä/cahdentymmenen »asti»
jalan päällä/patzaste» coucut/ »ahei»
dän wyöns hoplast».

ii. Nyn myös pohjan puoleen pilu».
delle pttä «l«m»n esiw»»ttet stt» fynärä
pitkät/ j» caxikymmendci stn p»tz»sta
cahdentymmenenwaftijalan päällä/pa»
tzasien coucut »öinens hoplast».

il. Mutt» pihan lawiudelle lännen
puoleen pitä oleman w»»ttct/ wijsikym»
mendä tynärätä pitkät j» tymmenen p».
tz»st>. kymmenen j»l»n päällä.

13. 1» »tän päin pih»n lawiuden pitH
oleman wysikymnttndä tynärätä.

14. Nyn «ltä waattell» yhdellä puo.
lelln on »ysicoistatymmend» tynäräcc,
j» colmt patzast» colme» jalanpäälli».

15. I« »ysicotstatymmendä tynärätä
toistll» puolella/ sijhen «yös colme p»<>
tznst colinen jalan päällä.

16-Ä>LHutta pihan lapikaytäwäs pitä
oleman yxl .waate cahrakym-

mendä kynäratä lewiä/ clwottu kellat»
sest silkisi/ purpurast jarusunpunatsest/
ja «alkiast kerratust silkist/ taitawnst
ommellun: siihen myös neljä pahasta
neljän jalan päällä.

!7. Lallilla patzallla ymdärins pchan
pitä olema» hopla wausel/ hopia cou-
cut ja maskiset jalac.

Ia piha» pituus pitä oleman sata
kynäräcä/ ia leweys caitelda cohca wlj-
sikymmendä/ ja corkeuS wyst kynarä-
tä/ »alklast kerratust siltlst: ja helda»
jalcans wasiesta .

i9.Laicki



ll.Mos. Mia. »8. iuc. 93
ly. Caicki Tnoernncl!» »stiae/ cuin

«»ickinaisten palweluxeen lnrmttnn:
««icki hänen »aarnans «a cnicki piha»

,. «naruac pitä oleman maskista.
«us. täst tlsraelin lapsille/<ttä h«
»lm Etoisit sinnllt c»ickel» stltiämbä
"' öljyä öljypuusi» pustrrelc,»» / «alteu-

dexi/ «ttä lampu »in» palais.
li. Senracunnan majasi ulcoisell»

puolella esirippua/ joca on Todistuxen
edes/pitä Aaron poikiiiens stn t«lm»tta-
man ehtosi» nyn »muun «sti HErran
«des. Se pitä teille oleman isincacktnen
siäty heidän stcucnnnlftnS/Israelin l»>
sten sens.
!>

" xxvm.iucu.
HER- sinun pitä ott«m»n tygös fi<rata» nun weljes Aaronin poit.nens
si<" lsraelinlasten seasi/ että hän
<» Aa- olis minun papptn/ Aaron ja
ron,n hänen poic«nsNad»b/Ab!hu/ Eleazarpoiti. ja Ithnmar.«ens 1. Ia sinun pitä tetemen weljellesAa.
papel» ronille pyhät wnalttt/ cunniaxi j» c»u»
ll: »a nistuxexi.sano , SMun pitä myös puhuman caickein
culnga nyden cansi» / joilla t»itaw» sydän on/heidän jotc» minä l«itzon hengellä täyttänyt 0-
w«»l- ien/ että he tekcwät w»»ttett« Aaronille<ens hänen pyhittämtstxens / e»t« hän olis
PN» mmunpappin.teht»» Ia nämät ow»t»»»ttct / jotc» hei-
lnan. dän tekemän pltä : tilpl / päälismaate/

silctihame/ »hdashame/hypp» j» myö.
39:1. Ia näin pilä heidän telemän sinun mcl.

jelles Aaronille j» hänen pojlllens pyhät
«aatcet/ että hän mmun pappin olis.

5. Syhen pitä heidän ottama» culdn/
lellaiftn silckiä/ sinrlacanat» / rustnpu.
naista/ j»walftat» silckiä.

«..
6 HVizliswnatten pilä heidän teke-

, «, 4" mä», cullast/j» kellnisest silktst/ja
»!v w«l- purpurnst/ rnstnpunnistst/ ja terrntnst""' walklnst silkist/ taitnwast.

7. Ettö st yhdistettäisi»«olembain el>
l- cain pääldä/ j»sidstaistn yhteen w»lem»

Syr. mild» puolilda.
45:10. 8 I» hänen w»»tteus wys cuin senpäällä on/ pitii olemanyhdellä tawalla

x

15. pitä stnvn myös te-
paä-

liswaattengin pitä finun sen tekemän:
cullnsta/kellaisieftstlkisi/ ja purpurast/ ja
rusunpunaisest/ kerratvst ivÄlkiast stlkistfinun sen tekemän pils.

16. Neljäculmaisen pitä sen oleman jq
caxikertaisen / kämmenen lsweys hanen
pituudcns/ja kämmenen lcweydens.

17. Ja finun pira täyttämän sen kiwillä
neljälläkiwiriwiöä. Enflmäinen riwi pi-
ls oleman Sardius/Topatz/ Smaragdi.

tB. Toinen nwi/Rubtzn/Saphyr/De-
mank.

iy> Lolmas riwi i tincnrius/ Uchstja
Amechist.

20. Neljäs ri«i z Turches/ K«ix ja
Jaspis/ culdäan pitä n» iftutettaman
caikilda ritveiltzä.

21. Ia ne kiwetpitä oleman eahdentoi,
fiakymmene» Israelin lasten nimen jäl-
ken caiweiulkiwMwuoliakbajooainea ni-
meldäus/ cahbentolfiakymmevtn sucu-
lnnnan jäiken.

Mz 22. Ja

«ehty/j» yheefi e»lust»/c«l.asi/ tellilistss
silkist «a purpnrast jn rnsunpunnlsest/ ,«

terratust »altiaft silkist.
y. I» sinun p»ls ottama» caxi Onl»

chl» tlwe/ ja caiwaman nyhin Isr»e«
li» pottain nimet.
lv.He.dû cuusi nimeens yhte«n tl.

»«<»/»» loiste cuusi nime toisten timeen/
stn jältencui» he syndynet ow»e.

ii. Nyncnin tiwenwuolia sin«tln c»i«
wn/ pitä sinun l»it»w»st caiwamnn ny»
hin cahten timeen Israelin lasten ni»
met/ j» n« cnldnan sisilstlkeman.

11. I» sinun pitä »« molemmat liwel
p»nem«u hartioille päälisw»»tcesecn/
että ue °w»t muiston tiwet Israelin l».
psille : j» Aaronin pits c«nd»m»n hei-
dän nimens HERr»» «des molemmilla
olillans muistoxi.

i- Ia sinun pitä tekemän Maiset na.
st»».

14.Ia cahdet wlbiat puhtast» cullast»/
yhden suurexine sinun tetemä» pitä/ <»i»
towaft wäätyt: »« wäätyl widiat pitä
sinun yhdistämän naftoin.

Mra»
kilpi.
/«/>.

Z9?



SXOVUS 23. iuc.94

Urim
6c

Iku-
mim.

Silcki
hame.

39: 22.

2l.I» sinun pltä telemän wldftl tll-
peen yhden pttudet / caitawastlwäätyt /
puhtast» cullast».

23. Ia sinu» pitä telemän tilpen caxi
luid»rengast»/ j» paneman n« molem»
mal rengac cahtcen ttlwen culmaan.

24. Ia pistämän n« c»fl culdamidjn
cnhcee» rengasten killven culmyn.

ls.Mutt» n« caxi päätä nystä cahbest»
»idjnstn/ pitä sinun «ndaman tulla c»h-
teen nastaan/ »» panemanpäälis w»»t-
t«sten hartioilletoinen totsens cohdalle.

26. 1» sinun pitä tettmän caxi cullai»
si»rengasta / j» paneman ne molembyn
ttlme», culmyn: stn reunaan sisillistlle
puolelle pääiisw»»t«tt».

27. Ia sinun pit» t»»s telemän caxi
tuldarcngast» / 1» pnneman ne päälis»
»a»tttn molemmille olcapäille toinen
loisens cohdalle/ alaspäin stn saumaa
»vasten «vaatten lvyön päälle.

IF. Ia rindawaate pit» yhdtstettä-
m»n rengaillane tellaisell» sitellä päälis-
»natten rengoisijn/ nyn että se olis pii»,
ltswaatettn ilkt/ ettet rindawa»tt« eri»
iils päälismaattest.

29. In nyn pilä Aaronin candaman
Israelin lasten nimet »irantilwes sydä»
mens päällä/cosc» hänPyhäänsisilmene
muistoxi HERrn» edes »ltnolnalsest.

zc>. I» sinun pltä paneman wtiankil»
peen «valkeudet j» siydellisydet / jotc»
pitä olem«n Aaronin sydämen päällä/
cost» han mene HLRR.AN «teen. I»nyn pitä Aaronin candaman Israelin
lasten oitiuden sydämens päällä «in»
HERran edes.

31. /c3,lnunMtä myös tekemän pää.
nl» silckchamen cai-

ten tellaistst siltist.
32. In ylinnä sijnä pitä keskellä ole.

m»n pään läpi/, jN stpnlus sen läwen
ymbärins/ pallistettu yhteen nyncutn
pantznrin läpi/ ette, sc tehtsiis.

;;. I» »thalle hänen liepcisins pitä
sinun tekemän nyncuin Granntin ome»
n»ttellaiststsiitist/ ftarlacanast/ j»ru-
stnpunaistst/ ymbärins/ ,» nyden tesiel»
le cullaistt ruttuiset ymbärins.

34. Nyn ett» siM on cullattitnxulcui»

n«n/ ft sitälllln Granatln »me»»/ ja
taas cull»lnen culcuinen Granatin ome»
n»n c»ni)»/ymbärin« silckihame liepeitä.

35, Ia Aaron pilä sen päälläns pit».
män/cost» hän p»lw«lnxen tele / nyn et»
lä sijtä cunldnn culin» / cost» hän mene
Pyhään/HERran eteen/ ,» cost» hän
täy ulos/ ettei hän cuolts.
36. /Hinu» yllä myös tekemän otz»' Ötzala»

puhtnst»cullast»/ ja cai' di.w»m»n sijhen/ nyncuin sinetti caitvet»»/ Syr.
HERRAN PYHYYs. 45:14.

37. 1» sinunpltä sen fitom»n lellaistll» /„/>.
langall»/ nyn että st on hypan päällä eli» ,y. ,<,.

stllä puolella. "

38. In stn pitä oleman Aaronin otzal,
tn/ «yn että Aaron cand» pyhäin mää»
ryden/cuin Israelin lapsetpyhittämät/
cattist heidän pyhydens lahjoift. I«
st pitä »llnom» oleman hänen otzaftns/
että hän heitä stmltaisHERra» edes.
39. pltä myös ttt-nän ahtan ««»..

V?h»men waltlast siltist/ st W
pan llftltiast siltist/j»t»itawast omMelf
lnn wyön.

,« 1^4o.laAaronin pojille pit» sinnn tete. " "'

«änhametta/ »>öitä j» hypoj»/ cunniaxi
jacauniftuxexj.

41. 1» sinnn pitäne puettaman w«lje»l
Aaronin j»hänen poicains päälle/, stpt-
tä woitelcmnn heitä/ j» täyttämä,»» hti»
dan tätens/ j»pOttfsnsty heitä/että he
olisit minun pappi».
4l.I» pitä tekemän heille lynaistta»

laswaattet/ peiltäxens heidän häpyli-
Hans/ cupeista nyn reisin asti.

4;. InAaron poitinens pitä ne pääl»
lans pitämän/ cost» he menewäc seura»
cunnnn Maj»»»/ eli cost» he lähestyivät
Marit» pnlwelust» tekemän Pyhäs/ et»
lei heille costetaie heitän wääryttäns/ja
cuolis. Se pitä oleman hänelle >» hänen
siemenellenS hänen jälkens yancaickinen
sääty. XXIX. iucu.

A täniä on st cuin sinun pitä te- Cuing»
temän heille/p»)h!ttäxes heitä/ Aaron
etsi he ollsil minun pappini, >ahä»
Ol» yxi nuori mulli/ «n caxi ne»

mirhitiindä oinasta. p°'"s
2.1»



11. Mos-Kirja. 29. iuc. 95
pita w! i. Ia hopvaniattsmia leipiä ja happa-
httla- mattomta kyrsiä secottetuta öljyllä/ ja
man. happamattomia ohutta kyrsiä wo«dcllut-
jcvkt, ta öljyllä/ ntsiitsista jauhoista pttä sinun
t: 6. ««tekemän.

z.Ja sinun pitä paneman ne coryn/
ja cortsa ne candaman edes / nyn myös
mullin ja ne caxi oinasta.

4 Ja sinunpitä tuoman Aaronin poi-
kincns/ seuracunnan majan omen eteen/
japesimiä» heitä medellä.

5. Ja sinun pitä ottaman maattet/ ja
puettaman Aaronin päälle/ sen ahtan
hamcn >a filckisen hamen/ ja päälismaat-
teniä rindawaatten/ >a myöttamäu hä-
nen pääliömaalten myöllä.

6. Sinun pitä myös paneman hypan
hänen päähäns/ ja pyhänLrunun hypan

. päälle.
Zevit. ottaman moidellusiljyn/ jawu»>

dattaman hänen pääns päälle ja moiteie.
man händä.

«.Jahänen potcansanna tulla edes/
japueta heidänpääSens ahlat hamet.

y. Ja sinun pitä «vyöttämän heidät»
wyöSä/setäAaronin että hänen poicane/
japaneman hypal heidänpäähäns/ että
heilläolts pappeus yancarcklsexi säädyxi.
Ja sinun pitä täyttämä» Aaronin käden
jahänen pvtcains käden.

- ro. Ja tuoman mullin seuracunnan-cv. nz majan eteen. JaAaroutn potktnens pitä
t» »<« paneman kätens mullin^päälle.

ir. Nyn sinunpitä teurastainau mullin
HERran «des/fturacunnan maja» owen
tykönä.

l!,Ja sinun pitä ottaman mullin «Vere-
stä/ja siwuman formellas Alcartn sar- s
myn/ mutta carckt se muu «veri «vuodata :
Altaxinxoh>aan.

iz. Ja sinpn pirä ottamon caikcn liha- 1
Nmdcn cuin sisällyxet peittä/ ja max.ij, s
catwon/ja molemmat munascuut/ja li- chaivudenjoca osnyden päällä/ja poltta-
man Altanlla. :

> ' »'>l4. Multa mullin lihanpa hänen wuö- z»ane jarapanspttä sinunpolttninnn lu-
. lelln ulcona leirisi : sillä ,st oy ricosuhri.

«'«« i;. Yhden «inqn pltä sinun«nyös etta-

- man/ jaAaronin psiktnens pitä pane.
> man heidän »ätenö sen oman päänpäälle.

. 16. Ja sinun pitä teurastaman hänen/
l ja ottaman hänen werens/ japryscotta»

man Altarille ymbärine.
' 17. Mutta oinan pitä sinun leickama» -

cappaleixi/ japesemän hänen sisällypen»
ja jalcans/ ja paneman sen hänen cap-
paldens ja päans päälle,

iz Ia polttaman coco olnanAlcarilla:
sillä fton polttouhri HERralle/ makia
haju ja tuli HERralle.

iy. Toisen oinan pitä sinun myös otta- v.tt.
man/ jaAaron psikinens pitä paneman
kätens oinan pään päälle.

»o. Ja sinun pitä teurastaman oinan/
jaottaman hänen werestäns/ja siwuman
Aaronin ja hänen pvtcains oikian cor.
ivan lehteen/ ja oikian käden peucaloon/
jaheidän oikian jalcaus isoin «varpascen/
ja pryscottaman meren Altarille ymbä-
rins.
ii. Ja sinun pltä ottaman merestä cuin

Altartlla on/ja motdellueöijystä/ ja pry-
scottaman Aaronin jähänen maacettenS
päälle/ja hänen potcainsja heidän waa-
lellens päälle/ nyn hän tule pyhärtitzt
wytleinens/ ja hänen potcans maattei-
yens.

ii. Sylte pitä sinun ottaman oinasta
lihamtidcn/ ja saparon/ jasen lih,lwuden
puin sisiällyxet peittä / ja maxan calmon/
jamoiemmatMnascuyt / nyntnyöe sen
lihamudeo cuin nyden pqallä on / ja ok.
kian laman : Silla se on täyttämisen
oinas. e 0.Ja yhden kyrsiin / jayhden öljykyr-
sän/ja ohiien kyrsän torista/josll hNhpa-
mattoinat leimat omat HERran edes.

24 Ja sinun pitä pancinan caicki na- vt?,
mä: Aaronin ja hänen poicatns kätten
päälle /ja ne häälytyxexi
HERralle.

V- Ja nyn pitä sinnn ne ottaman hek.
dZN »aststäns / ja polttaman Altartlla

st: silla st on HERran tuli.
26. 1» sinun pitä ottaman rinnan Aa- Pap.

roii,in tcrytsimlstn oinasta / ja pttä stn p"n
hälyt»



SX6VUS. '96 ;o. iuc»
esi uh- hncslyltämän häälylysuhrixl HEr:»n e»
rist. teen/ jn se pilä »leman sinnn osas.
lev. «N 27. I» sinun pitä pyhittämän hääly-

ji, tysrinnan j»ylönnysl»w»n/joc» hääly-
tettystylöttyon/ Aaronin st hänen poi»
lains täyttämisen »inasta.

28. I» stn pilä oleman Aaronille st
hänen poillens yancaickisexi siäb>)xi Is-
raelin lapsild» : sillä st on ylönnysuhrl/
j»ylönl»)suhrin pitä oleman HERranensin Israelin lapsild» / heidän tytos»
uhrlsins jaylönnysuhrisins.
29. Aaronin pyhät waattet

olem»n hänen po<illans
hänen jälkens/ että heidänpitä nysi »voi»
deldaman/ j» heidän tätens täytettämän.
zo.Ioc» hänen p,jist»ns tule p»p»xi h«.

nen finans/ stn pilä puteman ne päällens
stttztme» päiwä/ jong» pltätäymän stu»
racunnan »n»j»»n palweleman Pyhäs.

31. Sinun pilä myös ottaman täyttä»
lntstn oin»»/ ja teitlämän stn lihan py.
häs stas.

lev. l : 31. Ia Aaronin poltinens pitä syömä»
jl. stn oinan lihan/ j» leiwän j»c» on coris/seuracunnnn «aja» ow«n edes.

33. Ia nyden pllä ne syömän jotc» ny»
ben cautt» sowitetut ow»t/ täyttäinän
heidän täsiäns/ j» pyhittämän heitä. Ei
muucal»istn pldä sitä syömän/ sillä st«n pyh».

34. Los jotakin tähtexi jää täyttämisen
lihasta j» leiwästä »mun »st,/ sen pitä
sinun polttaman tules : ei sitä pidä syö»
tämän/ sillä se on pyhä.

35. 1» näin pitä sinun itkemän Aaro-
nille j» hänen pojilltns / caiken stn jälten
cuin m«nä sinulle käftenyt olen: Seitze»
men päiwä Pitä sinnn htidän tätens täyt»
tämän.

zö.Jajocapäiwä teurastaman mullin
rttosuhrin fowinnoxi. Ja sinun pitä
puhdistaman Altartn/ coscas uhrat sen
päälle/ja voiteleman sen/ ettäs sen py-
hitäisit. /

Z7.Ja seiizemen päivä pitä sinun puh-
Astaman Alcortn/ ja pyhittämän sen:
ja se Aleari pitä oleman catstei» pyhin.
Mitä tlänäns sijhenAltartn rartti» / se
en pyhitetty.

j8.1»teZmä op st cui», finn»- pitä tete» -

mä» Marin päällä: Caxi mu«sicu»nni- "«
st» cnritz» pttä sinun uhramnn jocapäl-
wä sen päällä. "''pF

39. Yhden caritzan »mull»/ j» toisen
caritznnpitä sinun uhraman cahden «h- ,„.

ton «välillä. ".4.
40. Ia tymmenen oftn simbylä jau»

ho»a/snoiletlu »eljännexen Hin/ vustr»
letunöljyn cnnsin. In neljännexen Hi»
»Yn» juomnuhrlxi/ yhdelle caritzalle.

41. Ia «olstn caritzan pltä sinun uh»
rnman cahden ehcon mällllä nyncui», »»

mnNistngln ruocauhnn jn juomauhrin
pitä sinun stn uhramnn HERralle mn» HER<
tiax» hn,uxl j» tulexi. r,i lu^

41. Tämä on alinomainen poltonhrt pa läs-
tetdän sucucnnnillen stur»cunn»n majan n» olla
owen tykönä HERran «des /cust »ninä toolstn»
todistan teille / jn puhun sinulle. xen »na

43. Siellä min» Israelin lapsille ilmoi- >as. 1
telan j»pyhitetä» minuncunnlastni. 1ev.26:

44. 1» Pyhitän todistuxen m»,«n Al. n.
tnreinene/ j» pyhitän Aaronin psllinens 2. Cor.
minulle papeixi. 6:16.

45. 1» «sun Israeli» lasten seas/ j»
olen heldän lumalans. luma»

46. Jo heldänpltä liitämän / että mi- l« kä«
nä olen HERra heidän lumalans/ joc» steleh»
htidän ulosjoh»a»in Egvptm manld»/ däst»
«ttä minä astisin heidän stastns. Minä »u Ast
HERr» heidän lumalans. «arl».

XXX. iucu. Täm»
lnu» pitä myös tetemän sui» Altärl

Altari» snitzutett» : hon- on sti»
sinun ftn tetemän pitä . sonut

2. Kynärätä pitä oleman h»- «stripi»
n«» pituudens j» tynärätä l«w«ydenS / ulcoisel
neliculmaistnpilc. stn oleman / jacaxi la puo»
tynärätä hänen corkeude»s : sijtä myös lell» sij
pitä oleinan hänen strwens. näPy»

3. 1» sinun pitä silaman ftn puhtall» hs«/ja
cullall»/hën lakeus st seinäns ymbä» «i sisil»
rlns/stsenftrwet. I» sinun pttä tet«» listllä
män cullalstn w«nden sen ymbärins. puslel»

4.1» caxi cullalst» ttngnista pitä si- la sijN»
nun tetemän mcilemmljlt tahmeille c»h. caic.
teen hänen culm»»t»s'»andel, ala/ «tti, lein py
c°r«nnot>Mln t«stttH»siN/Ma stcanne. hMs^

5. Sinun paicas.taisin.



5. Glnut» pltä mysll tettmikn corennol
hongasta/ st silaman ne lullalla .

s. I» asettaman st «siripun eteen / jo»
«» on todistus Artin «dts/ Armonistui»
wen'edee/joc» on Todistux«n päällä:
siellä minä tulen sinun tygös.

7. Ia Aaroninpitä sen päällä poltt»-
man hywällhajulista stltzulusta joca
huomeneldaln/ cost» hän w»lmist» lyn.
tilät/ pila hänen stn suitzuttaman.

8. Nyn myös cost» Aaron sylyllä
lynlilät cahden ehton «välillä/ pitä hä-
nen stn suitzuttamnn: stn smtzuluxen pi»
tä oleman alinomaisen HERran «dtS/
teidän stcucunnisin.

9. El teidän pidä yhtä» muucalaista
suttzutusta telemän stn päälle/ eli poltto-
uhri»/ eli ruocauhrt»/ eitä myis juo»
manhri» uhraman ftn pöältt.

10. Ia Aaronin pitä sen strwelnpöäl.
" lä sowiltama» terran »uodest : ricos»

uhrin »erestö pilä hänensen päällä ter»
ran muodest somittamanteidän ftcucun»
nistn : st on caickein pyhin HERralle.HEtt» puhui Mostxelle/ st»r» lä- Hnooen:

fke ot- il. Costas Israelin lapset luettelet/
ta puo- «yn heidän pitä itzecungin sieluns edest
len sicli «ndaman stwinnon HERralle/ettei hei-
heidän ,än päällens jocu rangaistus tulls/
sieluns cost» he luetellan.
sowiu- iz. I<, pltä jocaitzen joca lugust on/
noxi. andaman puolen Sicli/ Pyhän Siclin
lev, 27: jälken : Sicli moxa caxikymmtndä Gt»

25. raht : puoli Sicli pit» oleman HERran
ylönnysuhrt.

Num. 14. Joc» cahbentymmentn «vuotisen
l: 2. lugus löytän st stn ylitzen/ stn pitä »n»
t. 3:47. daman HERralle ylönnysuhrin.

15. Varallisen ei pidä sijhen lisimän/
jaköyhän ei pidä wähendämän puolesta
Slcllstä/ cost» h« andawat HERalle
ylönnyeuhltn ltidän sieluin sowinnoxl.
>, 16. 1» sinun pilä fowinborahan olt»»
ma» Israelin lapsild»/ jn andaman
sen sturacunnan Majaan: ja sen pttä
Isr»«lin lapsille mulstox! oleman HER»
ran edes/ ett» teidän sielun sowitttais.

'7> sV>ynHErrataas puhui Ntostfel»
ftnoden;

iz. Sinun plts myös tetemän wasti» ,

stn «pestasitan »astijalan canst»/,» sen "^
pltä sinun »stttoman sturacunnan ma»

Alt»lln waihell</ )» paneman fij- '

ht» wttlä. s V.'
iy. Etcä Aaron st hänm poicans pe> >"'>'"

sifit sijtä tätens st stlcans. ""'
,

20. Costa he mcnewöt sturacunnan "z'''
majaan/ pitä heidän itzens pesemän «ve-
della/ ettei he cuolis: tnick» cost» tje lä« l. 4» ?

hestywätAltarinlygö palweleman HEx«
ra ftwuuhrilla.

21. I» heidän pltä pestmän lätens st
stlcans/ ettei he cuolis/ ja.se pitä heil»
le oleman ynncaicklstxf siädyxl/hänel.
le ja hänen siemen«llens heidänsucucun»
nistns.

22. I» HERr» puhui Mostx«ll«/ st» Nst.'
node» : telus«

23. Ot» sinulleS parhaita yrtejä / öljyn.
inickein c»llimb»t» Mirrhamit»/ »ysi. /»,/>.
Stt» Sicli/j» puoll stn »ert» Caneliä ,7;
caxistt» j» »ysitymmendä: j» myös '

Calmust caxistt» j» «ysitymmendä.
24. Mutt» Casial wyfistt»/ Pyhä»

Siclin jällen/ ja öljy» iljtzpnnst» yxtj
Hin-

-25. Ia sinun pitä sijtä telemän pyhin»
wotdellusöljyn/ parha» woiten yrttein,
walmistajanl»«nn jälten: stnpttäpH»
hän woit«n öljyn oleman,

»6. Sillä sinunpitä woitelemlst ft»racunnan majanj» todistus Arkin.
27. I» pöydän j» caicki hänen »sti«

ans/ j» tyntiläjalan ja sen asti«t/.st '

suiyntus Altarin.
28. Polttouhrin Altarin j» caicki st»

astiat/ st pesoastian jalcoinens.
29. Ia sinunpitä ne pyhittämän/ st

ne pitä caickein pyhimmät oleman : mi.
täilänäns nyhin tarttu/st pilä p>)hitttt»»
oleman.

,0. Aaronin j» hänen poicans pitj
sinun myös wott«l«m»n j»pyhittämä»
minulle papeixi.

zi. Sinun pitä myös puhuman Isra»
eli» lapsille/ sinoden: lämä öljy pils
oleman minulle pyhä tvoloellus teidän
httucunnistn.

N 32.Ihm<«

V. Ms.Kirja. zo.iut.



zs. Ihmisen rumin päälle et pidä se s. Pöydän ja sen astiat/ ja sen plchtan
woidekus wuodatettaman/ ja ei teidän kyntiläjalan/ ja caickt stn calut/ ia sa-
pidä myös sencaltaista tekemän: sillä mu Altarin.
st o» pyhä/ sentähden pitä myös st leil- ? Poltouhri Altarin ja caickt sen c».
dä pyhttektämän. lut/ ja pesoastian jalcoinens.

Z5. Se joca tete stncaltaista ivoidetta/ 10. Jawircawaattet/ja Papin Aars-
elt j»ca pane sijtä muucalaisenpäälle/ ntn pyhät maattet/ ja hänen poicams
pitä häwitettämän Cansoistans. waattek/ Papin mtrcaan.

Suk- Hsßra fayoi Mosexelle: o. 'i- Wotdellusöljyn ja suitzutnren yr«
»iutu- sinulles parhaita yrttejä/ teistä Pyhään. Caiten scnjälten enin

Balsamia/ Onychtta/ hymänhajulista minä olen sinulle käskenyt/ pitä het-
pihca/ yrtejä/puhdasta pyhä sawua/ dan tekemä».

Z-7 »?« yhden werta custakm. >!. HERra puhni Mosepelle sa- Juma-
Z5. Sinun pitä sijtä tekemän suitzu- larä-

tuxen/ yrttein walmistajan tawan jälken iz. Puhu Israelin lapsille / sanoden : ske pt-
stcoitctun/ että se puhdas ja pyhä olis. Cuitengin pitä terdän pitämän minun tämän

;6. Ia sinun pitä sen picnexi surwo- Sabbaihin: sillä se on mercki minun Sab«
man/ ia paneman Todistuxen etecn/seu- wältlläni ja teidän/teidän suguifan: että bachia.
racunnan majaan/ cusa minä todistan te tiedätsirte minun olemau HLRran/
sinulle: sen pitä teille oleman caickein joea teitä pyhitän. ac»:z.pyhimmän. 14. Sentäyöenpitäkäc Sabbathi: sil> Ezech.

Z7> Ia sencaltaista-sultzutufla ei tei- lä se on teille pyhä : Jota sen ricko/ »0; i».
dän pidä ltzcllen tekemän: mutta tämä hänen pitä totisesi cnoleman: sillä cuca
pitä oleman sinulle pyhän HERra» tkänäns silloin työtä teke/ sen sielu pitä
«des. häwitettämän Cansans scast.

zB. Joca sencaltaista teke suttzuttaxens/ 15. Cuusi päiwä pitä työtätehtämän/
st pitä häwitettämän Cansoistans. mutta seitzemendenä päiwänä on Sab-

XXXI. 4ucu. bachi/ pyhä lepoHTßralle: Cncotkä-
AER- SEAra puhui Mosexelle/ näns työtä teke Sabbarhin päiwänä/ha-
ra aset sanode" - Catzo/ minä cutzutn «en pitä totisest cnoleman.
ta Be- nimeldäns Hurin pojanpojan 16. Sentähden pitäkän Israelin la-
zalee. Bezaleeliu Vriu pojan / Iu- pftt Sabbathin/ eitä he sen pyhitäisit
iin ra- dan sugusta. heidän sucucunnisans yancatckistxi ly.
berna- z. Ja täytin hänen Jumalan hengel- toxi. , ,
cli le- lä/ wysaudella jaymmärryxellä/ ja tie- e?. Minun ja Israelin lasten wälilla
»emän bolla >a caictinaisella taidolla. on st yancaickinen mercki: Sillä cuu-
-7» >

'

4. Taitamasi tekemän cullasta/ ja hs- tenä päiwänä teki HERra taiwan ja
' ptasta/ ja maftefta. Mian/ mmta seitzemendenä päiwänä
. 5. Taitamasi leickamanja sisälle pane- ha» lepais/ ja wirwottt itzens. HER-

' man kiwet/ ja taitamasi tekemän puu- -8- I» stlttecuin HERra oli lopetta- ra an-

sta cinckinatsta työtä. nut pnhens Moseren cansia S-nain daMo
6. Ja catzs/ minä annoin myös hä- muorella/andoi hän hänelle caxt tod-stu- stolle

nelle amuxt Ähaliabtn Ahisamachln po. xey taulua/jotca olit kimestä/ Jnma-cox> k<.
janDanin sugusta: >a ttzecungin taita- lan sormella kirjoitetut. myia

mansydämeen annoin Mtnä taidon te- XXXII. tauma.
kemän caickia mitä minä ole» sinulle kä- costa Cansa näki/ että
ftenyt. X» «! N Moses mhmyi tulemasi alas

, 7. Senracunnan majan ja lyto» Ar- nyn he coconnnuit
km/ja Armonistuimen/ioca st» PgM ivasta»/ ja sanoi»
K»/ja cittckt majanaM. hänelit»

»8 xx 0 DUS )i.j'a;!.>!uc.'



N''MoMrl'H. 32. tue. M
häneVe: tloust/ t«' meille stmnlit»/
j»tc» meidän edellû täysit: sillä en
me tiedä/ mitä tälle miehelle Mostxelle
tapahtunut on/ joc» meidän Egyptin
m»»ld» ulos johdatti.

Pftl. 2. Nyn sanoi A»r»n htillt : remäistät
106:19 n, cullaistt cormarengat/ jotca owa« tei-
Act. 7: hän emännitten lor«ist/j» teidän poi-

-40. cain/ j» teldän tytärten/ j» tuocat mlnun
tygöni.

;. Ny» c»icki Canst rewäisit cullaistt
corwnrengans h«tdän corwist»ns/j» loit
Aaronin tygö.

4. Jong» hän otti heidän tädestäns st
»rypustell sen caiwinrandall»/ j»teti sij-
tä waletun »vastan: j» he sanoit: n»,
mät owal sinun iumalas Israel/ jollasi»
nun Egyptin maald» ulosi»hoaltt.

s. Cost»Aaron sen näti/ rakensi hä»
Altarin heidän el«ns/ jaAaron huusi ja
stnoi : huomena onHEr,nn juhlapälmä.

6. he warhain »mull» nousit loi-
F sna päiwänä/ j» uhraisit poltto.

uhrin/ 1» cnnnoit edes tylosnhttn. I»
Canst istui syömän ja juoman/ j»nousit

««« mässämän.
7. Mutt» HERr» puhui Mostxelle :

l" w'* mene/»siu »las : sillä sinun Cansts/jon-
gn sinä Egyptin maald» ulosjohdatit/
turmeli ltzeus.

'".".„ 8. He äkisi poickeisit pois sildätieldä/
jengaminä hellle käsiin. Hettttheillens
»aletun w»sican/7« cumarsit sitä/ jauh-
raifit sille/ja sanoit: Nämät ow»t sinun
jumalas Israel / jotca sinun Egyptin
maald» ulosjohdatit.

l»/»-. 9. In HERrn sinoiMostxelle -. minä
z,:z. näin tämän Cansan/ st catzo /se on ni-

sturi Canst.
ic>. Sentähden silli »yt minun «vihon

julmistu» heidän päällexs/ että minä
hucutnn heidän: nyn minä teen sinun
suurexi Cansixi.

ll Mutt» Mosts hartNsi ruceili Her.
<?an ""s lumalans edes/ja sinoi: HERra/
Kn « "Ul» smun »ihas julmistu sinun Canfts! !>ä päälle/jongns Egyptin maalda ulosjoh-
"">«' d«tit sinrella woimall» jn wäkewallä

tädellä?
»2. Mixi Egyplilöistt pidäis pulMMtl»

j» sanoma» : heidän lvNhlngoxeus hän Pftl.heitä johdatti ulos/täppaxens heirä w»o. 106:13rella/j» häwlttäxens heitä ma»n pääldä? Num.
täännä pois sinnn mihas hirmuisudest»/ 14. iz<
j» cadu sitä pah» sinunCanfts mastan.

13.Muista sinu» palwelioitasAbcah». 5»,,,
mi/ Isiachi j» Israeli/ joille sinä itze „."'
cauttas «vannott/ j» sanoit heille: Mi. c.i;: 5.nä enännän ltidän siemenen nyncuin tai-
«vanlähdet/ jacaikcn tämän ma»n/ jo-
st» minä sanoin : annan teidän siemenet, »zlen/ j» heidänpitä sen perimän istncaic»
tistst.

14.NynHERrn ccttui sitä pnh»/ jon»
g» hän uhcnts tehdäxens Cnuftllens.

15. Moses käänsi itzens j» astui»- Moses
Hlaswuorelda/st hänen tädesins ostu ««

oli caxi todistuxen taulua/ jn taulut olit las
kirjoitetut molemmild» pnollld». wu»<

16. 1» tnulut otit Jumalan teco/ ja «ldn.
kirjoitus oli myös Jumalan tirjoitus/
caimeitu tauluin.

17. Cost» Iosu» cuuli Canftn huudon/stnoi hän Mostxelle: Sodan äni o»teiris.
,8. Hän wasiais: ei se ole »oittaitte»

eitä «oitettuiden huuto / «inä cuule»,
»eistitlenänen.

19. 1»cost» hän lähtstyl leiri»/ näti V,»s.«hän »asican j» hypyn. In Mosexen «vi»
h» julmistut/ j»heitti pois täsisiäns t««. ..«,„,lut/ j» löi ricki »uoren »ll». "' '

20. Hän otti myös wasicnn/ jong» h«lehdet olit/ ,» poltti tulella/ st mustrststn luhwafi/sijrte stcoitli hän senwetten/
j» »ndoi sen Israelin lnsten juod».

la Moses ftnoi Aare-nille : milll
tämä Canft on sinun tehnyt/ ettäs ny»suurenricoxen saatit heidänpäällens?

22. IaA»ron ftnoi : ältön mmun her»
rani «viha julmistuco/ sinä tiedät/ etts
tämä Canft on paha.

23. He ftnoil minulle : tee meille jumet»
lit«/jotc» meidänedellem käysit : sill»«n
me lied»/ mitä töle mithelle MosextUetapahtunut.on/ joc» Egypti»
maald» ulosjohd»tli. .«

24. Joilleminä ftnoln : jolla on culda/
rewälstän stn pois/ ja he annoit ftn mi.

N» . null»:



V"" . 7 i . . - V -
»M«: jaminä heitinstti tuleen/ jaDä. sille «»alle/ cutn minä «annoin A-Most-

tult tämä wasicka. brahamllle/ Jsaachllle ja Jacobille/ xenläh
!«vi» 25' /Z7osca Moses näki että Cansa oli sansden : sinun siemenelles mina. sen le Lo»
»apset iillä Aaroa oli heidän annan. san ca»
«nolla- paljastanut hawätsiyxexi heidän wiholt- i. Ia lähetän sinun «delles Engelin/ ha La-
rt lyo- Ellens. , ja ajan pois Cananerin/ Amorrercn/naan
«oäl c»l Nyn Moses seisoi leirin porkisa ja ja Herherin / ja Pheresertn / Hewerin/ maalle.
«etu- kaaot r jocaonHEAranoma/setulcan jalebnserin. Gen,
Katta minun tygZnk! nyn cocounnuit hänen z. Sllle maalle josa riesca ja hunaja i,: 7.
«teliä tygöns caicki Lewin pojat. wuotal silläen minä mene sinun cans- Exod.'

27. Isillehän sanoi: nain sano HER- fas/ sillä sinä olet niscurt Cansa/ etten iz: ,z.
ra Israelin Jumala: jocainen sitocan minä teitä joscus tiellä hucurais.
miecan cupetllens/ waeldacatläptye /ja 4. Cosca Cansa cuuli tämän pahan ».

palaitcacporiisi nijn porllijn letrisä/ ja puhsn/ tulit he surulltsexi/ ja et yxikänDeut.
tapparan tyecukin wchens/ja cutin ystä- pukenut caunisiusia paalien?.
wäns/jacukin lähimmZisenS. 5-Ia HTRra sanotMosexelle: sanos

28. NynLewin pojat teit MoftM kä- Iftaelin lapsille: le oletta niscuri Can-
Lkyn jällen: Ia sinä paiwänä langeis sa/ minä äkistä tuke» sinun päälle»/ ja
Cansasta llki colmetuhotta miestä. hucuta» sinun/ rysu sijS nyc cann-sinxes

»p.Moses sanot: pyhittäkät kanäpänä finuldas/että minä tiedärstn mitä minä
heidän kälen HTRralle j itzecuktn poja sinulletekisin.jwtS ja iveljesäus/ että hän tänäpänäan- 6. Nyn rysutt Israelin lapset cauni-
dalö teille siunauxc». siuxens Horebin wuoren tykönä.

MsfeS' päiwänä sanoi Moses 7. Moses myös otti majan sa pani sen „. .

rucoile : te oletta tehnet suu- ylös cauwas leiristä / ja cutzni sen seura-
«o.sin ren synnin! janytminäastun ylös HEr- cunna» majaxi. Ja cucatkanans cahdoi
llerra» ran tygö/jos minä mttämax svwttan tet- kysyä HTRralda/ hane» piti menemän
ConQ dän ricoxen. - siuracunnanmaja» tygö/ jaca oli ulcona
»deS Zl- Nhn Mosespalais HTRrantygö / leiriM «m.

'

ja sanoi: minä rucoile» / tämä Cansa ö. Ia tapahtui cosca Moses meni ma-
reki suure» synnin/ja heteit thellenscul- jautygö/nyn nousi caicki Cansa/ jaitze-
laisita juxnaltta. cuktn seisoi majans owella / ja caqelit
za.Nyk sijs anna heidän .ricoxens an- Moftxen jaiken Men ast!/ että hän tuli

hexi/mutta jolleica/nynpyht minua nyt majaan. «
pois sinun ttrjastas/ jongas kirjsttta- y. Ia cosca Moses tuli majaan/ tuki
nut olet pilwen patzas alas/ja seisot majan swel»

zz. Ia HTNra sanot Mofexeke: Joca la/ja puhutteli mosesta,
minua wästan fynsiä teke/ sen minäpy- ro.la caicki Cansi näki piiwenpatza»
hm minunkirjastani. sctfowan maM owen edes / nyn caickh

Z4- Nyn mene sinä nyt/ ja johdata Cansa nousijattzecukin cumarsi majanS
Cansa sille sialle/ josta minäoien sinulle owella,
puhunut: Cagos / minun Engelin käy Ia HEMa puhutteli Mosesta ca-
sinun e!«ges. Mutta minun ehlckopai- swostany.l caswoon/uyncuiNjocu ystä-

,.«äuä-tt costan minä heidän jväräns puhuttele. Iacosca hän pala-s
~ Z? Wnllu löi etta he ny» hänen palwettans JosuaMt tehnetwasican/iongä Aaton teki. Nu»»» poica se Nuorucgine» et lähtenyt

XXXM. iucu. majasta.
.

.. HERra puhut Mosexclle: me- ». ,Moses sanoi HERralle: ca-
N kääldä/ sinä ja Lansa / jon- Hus/ sinä sano; minulk: johsata



tämä Canst/jtl et sinä ilmoittanut mi»
nulle/kenengä sinä lihecätminun cantl».

.
m: Ia culienglu sil» ftnoit minulle:
Minä tunnen sinun ntmeldäs/ j» sin» olet
myös nrmon löytänyt minun edesini.

,3. Nyt sijs jos mmä muutoin olen »r»
«on to»)tä»yt sinu» edefts / nyn ostta
Nyt minulle sinun tiesv että m,nä sinun
sundistn/j»löytäisi» armon sinun ebesic.
I» catzo cuueugin / että tämä «väki on
Mm Cnnsis.

l4> Ia hän stnoi: minun casmoni l»y
HErra finunedelläe/ jämin» annan sinulle le»
lupa won.
mennä 15. Ia hä» stnoi hänelle? jollei sinun
Canst cnsmos tiy edellä/ nijn älä «ie meitä tä»
«««,§». stä pois.

,6. 1« mistä st täsi tietä ftadan / että
minä j» sinnn Canfts olem liytanet ar-
mon sinun edesäs? eitö/ coscas waellat
meidän cnnftm? että me erottettolsin
minä j» sinun Canfts c»ikist» Cansoi-
sta/ sttt» owat mn»n pyrin päällä.
-17. 1»HERra ftnoi Mostxelle .- I»
minä myös tämän teen/ cuin sinä sanoit:
sillä sinä olet löytänyt nrmon »ninun «de»
sini/ j» minä tunnen sinun nimeldäs.

Moses 18. Mutt» hä» stnoi c ostta sijs mi'.
2„/ nulle sinun cunnias.
nähdä. 19.Ia hän mastats: minä «nnan caic.

-rens ti minu» hywydenkäydä sinun casmos e,

luma- dellä/j» saarnatta HERran nime sinun
lan cun edesis. Jäminä»rmaitzen ketä minä »r-
-nial». mnttzen/ jaoltn laupias jolle minä l«u°
Rom. PlNsolen.
y: ,5. 22. 1» stnoit»»s : et sinä taloa näh-

dä minun castoont: sillä ei yritän ihmi-
nen/»ocn minnnnäte-lnida elä».

21, Wielä ftnoi'HEßra : c»tzi>s/ si»
on minnn tykönäni : siellä pitä sinun sei»
siman calliollc».

22.I»pltä?ap»htl»m»»/ cost» mlnun
«unnlan sinunedelläs »va«lda/ nyn minä
panen sinun callis» rolcoo»,. I, minä
peilänstnil» minu» tädellän nistcau»»»
«ninmmä waellan ohitze.

2Z. Sijttecofta minäotan pois minun
»äreni/saac sitiä nähdä mmm, taca/tvaan
MMwt»Pvon»»lafta nahtä,

''

iucu.
A HERra stnoi Mostxelle i «sVrr«

wuole sinnUescaxitiwistä t»n» «3!
lu» endist,» callaift»/ ,» minä M«s«<(VH) kirjoitan nyhin tauluin ne ft» «»

'

«at jotc» endisie tanlnis olit/ jolcaslöit
ricki. t«lss«

2. Hle sijs huomena «almis/ j» »stn
»arh»i»Sln»i»wuorelle/ j»seiso siellä .««!»«/
minun edesini «noren cnckulall». ,<,

~ Waan ältän yxltä» »stuco ylö« si. « jz».
»un canhas/ättän myös yritän coco sillä ,«««
wuorell» näl»)tö/ j» että l»mb»it» eitä
carja pidä caittaman se» wuoren coh-
daäa. F>«iit

4. JaMoses tett caxt ktwistä taulua
endisten caltaisia/ ja nousi amaSa war> ' '

hatn/ja astui ylös Sinai» wuorelle/nhn-
cutn HERra hänen kästenyt oli/ ja otti
ne caxi kimstä laulua käteenSi

s>la HERra astui alas pilweia/ /«
seisot hänen cansians siellä/ ja säarMts
HERran nimestä

6. Ja costa HERra hänen caswons e- .

destä waeisi/ huusi hän: HERra/HEr- Moses
ra/Jumala tauptasja armollinen/ pit,
»ämtelinen/ suuresta armosta ja totuu- Juma»
desta.

7. Sinä pidät laupiudentuhanden pvl-l
tveen/jaoMpotS wääryden/ ylitzekäys Deut»
misen ja synnin ? jongä edes et yxttän ole Ny.
wiatoin/ sinä joca etzit Isäin «Säryden N «m.
lasten ia lastenlasten päälle / haman col- »4 t i»,
mandenja neijänden polween. I«r.

s.JaMoses ttzrustcumarsi ttzms maa.,s,
han/ jaratotli.

y. Ja sanöii HERra/josmtnäolen
löytänyt Armon sinun edesSs/ ny»käy-
iän sijs. HERra meidän eansiam: Mitämä on nifcuri Cansa / «rä fiN olisit
meidän wäärydellem jasymnllem armol-
linen/ja omistaisit meitä sinulles peri-
mtsexi
»o. -Va hän sanoi: catzo / minä teenAihion caiken sinun Cansas edes/
jamin» myös tee» thmeg isiä tecoja/ joi,
denza catdaisia ei tkänaas ennen tehty "dtsta
ote josacufa «aasa/ etkä yhdengän Can- khttons
sa,l seas: ja caiken C ansan/ joiden se.

Rö as

' 11.Mos. Kim»' ,4. iuc. M



tlX0I)U8 34 iuc.102
«s sinä oket/ pitä näkemän HERrän te.
ot: sillä se picä oleman peljärtäpä/ cm»
minä sinun cansias teen-

ii- Pidä se/ cuin minä sinulle länäpänä
,z; käften : catzo/ minä ajan ulos sinun ede-

Deut. stäsAmorrerin/ Cananerin/Helherin/
?: e Pyereserm/ Hewerinja Jebuscri».

'

'

ät. Cawata siuuas/ ettet sinä tee lytto
sen maan asuwaistcn cansia/ johongas
tulet/ ettei se olts sinulle paulaxi teidän
seftellan.

iz. Waan heidänAltarins pitä teidän
tukistaman/ ja heidäncuwans rickoman/
jaheidän metzisisns maahan lyömän.

i4>S-llä ci sinun pidä rucoileman mat-
ta jumalita: Sillä HSRran nimi on
kywoittclia/että hän on kywas Jumala.

15. Et sinunpidä joscus tekemän lhttosen maan asuwaistcn cansia: sillä/ co-
sca he haurtstelcmat hetdänjumalittcns
canha/ja uhrawat jumaltllcns/ ja cutzu-
wat sinun / ettäs söisitheidän nhristans.

t 6, Ja otat heidän lyttäristäns sinun
poMeS emänditä / jotca hauristelewat
heidän jumalittens cansia/ ja saattamat
sinun poicas myös heidän jumalittens
cansia haurtstelema».

HSrra 17. Ei sinun pidä waletuita jumalita
käfte tekemän sinullcö.
pääsi- 18. Happamattoman letwän juhlansi-
äi» ,uh nun pica pitämäq. Scitze-nen päiwä
la pitä. pitä sinun happamatotnda leipä syö-

män/ nijncutn minä sinulle käskenyt 0-

!»: 1;. Kt»/ Abibtn cuulla: sillä sinä olet iäh.
c.,»!? tenyl Egypttst Abibin cuulla.
Caicki' ly Caicki jotca cnsin awawat äitins
esicoi- rohdu»/ omat minun/ caicki härkyiset
set 0. carjast/ ja otnak lambaist/ jotca esicotset

eo. Akutta Asin esicoisen pitä sinun lu-
/

' «gstaman lamballa/jos et sinä luna-
./

' sta/ nyn wäännä hanen niscans poicki.
Jocättzcn esicoisen sinun pojistas pitä
sinun lunastaman/ ja eiyjclkän pidä ty-

-.tum. minun eteni tuleman.
!' :i. Cuusi päiwä pila sinun tyäta te-

kemän/ ja settzemcndcnä päiwäna pitä
ltvip. sinun lepämän/ sekä pellon kyndamisest

että mjttänitsesr xitä sinun lepämän.

11. NyckosthlNN sinul»pltä pitämän/
ensimäisestä nisun elon utiststn/ j» cor»
jamistn juhlan/muooen lopulla.

23. Colmasti »uodes pitä'caicki sinun Deut.
miehmpuolcs näkymän stn cnlckiivnldi- lt>: ,6,
»n HERra» Isr»'elin Jumalan eb.es. Exod.

24. Sillä minä a:»n ulos pacanat si» 23: 14,
nun edestäs/ ja lemttäl, sinun maas ä»
rec: I» ei pida yhdengän himoitzeman
sinu» maatns/ cost» sinä menet ylös
näyttämän ltzes HERralle sinun luma»
lalles/ lolmnstt wuodeft.

25. Ei sinun pidä uhraman «ninun
uhrini «verr» happamattoman leiman
päälle. In pääsiäis juhlan uhrista ei
pidä wllän jäämän yön ylitz» huome»
nexi.

26. Ensimäisestä sinun maas c»swo>»
«listft» pitä sinun tuoman sinun HER»
r»s lumalas huonesten : Ei sinun pi»
bä keittämän «vohla/ nyncauwau cui»
hän «mäns ime.

27. Ia HECra ftnol Mostxelle : tir«
jolta sinullesnämät sanat: sillä näiden
sanain jälten olen minä lyton tehnyt
sinun j» Israelin canst»

28. lahän oli siellä HERran tytön»
nel>ätymmendspä!wä «a nelsikymmen»
däyötä/ja ei syönyt leipä/ eitä juonut
wettä: I» hän kirjoitti tauluin lyto»
stn»t/tymmenen stn».

29. Costa Mosts astui Sinain muorel- Mosts
d» »las / :li hänellä caxi todistus «aulua men»
tädesins/j»«i Msses tietänyt että hä» «las
ne», casmons nahca paisti sijtä/ että Her- lauluin
ra 01lpuhutellut händä. «ntst
3".K a costa Aaronj» caicki Israelin si b«»

Hlopsec/ näit hänencasmons na» nen cas
h»n paistaman/ pcltäisit he händä lähe. "°ns
styä. p-si"'

- 31. Nyn cutzui Moses heitä/j»h« tään»
sil heitäns häntn puoleens / set» Aaron
«ttä catckt ylinuuälset Cansan seasi/ j»
Moses puhnttellheilä.

32. Sytte lähestyit caicki Israelin la-
pset händä/ j» hän täfti heille calckt ne/
cuin HER,» plihui hänen canistns Sl»
nainwuorell».

53.1» cost» Moses caickst näit»puhui l. Cor.
heidän ?: li.



Moseskäske
Cansä
pitä
Sab
bathia.
»o: y.
e.ezui.
ezs-"'

Mofcs
käske
anda-
many-
lönnyS
uhria.

Caiken
seucnin
Juma-
la käske
Mose.
jellc sij
iä
iugu-
sta/zz.
asti/
Tabcr.
naciisi/
ja muä
siihen
»«le:

heidän cansian»/pantbän petttcn ca-
fivonS etce».

Z4, Ja coscahän ment sisälle HERran
eteen puhutteleman häudä/ pam ha»
pettten pois nhncauivaxt/ cuin han läjct
Mens ulos. Jacosca han läxi ulos/ pu-
hut han Israelin lapsille / mttä hänelle
kaskett» oli.

»5. Ryn catzoit Israelin lapset hänen
casivotnö/ cutnga hänen caswons nahca
paisti: nijn weri hän Mens peitten cas-
wons päälle/ nyncäuwaxi cul» hän jäl-
len» meni puhutteleman händä.

XXXV. iucu.
Moses cocois eaike» IsraelinA/)U lasten seuracunnan/ ja sanoi

heille: nämät omat ne/ cuin
HEr:akeskenyi on teidän tehdä.

2. Cuusi paiivä pitä työtä tehtämän/
mutta selytmennen päiman pitä teillen

' pyhä oleman/ Sabbachin lepo HCR-
ralle/ cucaikänänS sillointyötä tele/ ftn

' pitä cuoleman.
' z. El teidän pidä tulda sytyttämän
' Sabbathin päimänä / eatkisa teidän a-
suinsioisan.

4. Moses sanoi caikelle IsraelinAlasten seuracunnalle: rämä on
se jota HERra käskenyt on/ sanoden:

s.Tuocat teidän seasta» ylsnnySuhria
HEiralle/ ntzstettä jocainen jolla.hy-
mäntahtoinen sydän on/ tuocan ylönnyS»
uhrin HGRrslle/ culoa/ hopeata ja
waste.

6. Kellaifia fiickiä / purxurata / m-
> sunpunatsta/ malkiata filckiä jawuohen

' carwoja.
7. punalla painetnika oinan nahcoja/

jaThechaschim nahcoja/ ja hongia.
B.öljyä lampuin/ ja hymänhajuisia

Mejä ivoidellasöljyyn/ >a hymän sui-
tzntuxeen.

y. Omchin kiiviä ja sisällcsulietuita ki-
wiä Päältswaattese,! jaruidamaatlesen. !

16. Ja jocainentaitama teidän seasa»
tulcan ja tchkän caicki mitä HENra kä-
ftenyton: !

il.Majan»aatteinens/ pcitteinens/
rengainens / lautoinens/ cerendoinens/ !
Vahälnenö jajalto»»«ss.

12. Ar4i» c»Oreniol»tl<s/ Armonistul»
m«nstesirtp,,n.

13.Pöydän «orendo<nl»s j»c»l»l»t»s/
jacatzomus le»wän.

,4. Kyntil»j»l»n c»lul»en« walist».mnn / j» h»«»en lampuns st öljyä »al»
teudexi. „,' .

if. I» stw»Alt»rin «oren»o«nens/woi,
dellusöijyn st hywänhnjuistt yrtit stid»
zutuxeen/ ,»,w»ntten. majan owen etten.

16. Poltouhnu Altar,» »astihäkin
cansta/corennolj» caicki st» astiat/ pe,
st»stta»i»lcolnens.

17. wanttet p»tz»inens st j»l>
cointns/«vaatten pihan owen eteen.

iB.Maj»nj»pihanwnnrnnt tsysinens.
'9. W«rc»«nntttt Pyhän p»l.vell»

xeen/ pyhät »»»»tel p»pille A»r°nllle/
hnne»P°»cntnewa«t»tt«ncnnst»/ pap.n
wlrcaan.

»...,.«20. me», coco Israelin lastenulos Mosexen cas-
won edestä.

21. 1» tnllt joc»inen jong» sydän ke»
Hottetttn/ j» jolla oli huwänstopainen
b«gi/ j» toit ylonnysnhrin HERralle/
sturacunnan »naja» tarpexl/ j» catten
stn P»lweluxen/ jnnyhln pyhyn w»»l-

-«' 2" set» miehet ett» tvaimol/

'« "" / WW^Vta/
häälytysuhnviHEßralle.

puna.st»/ st wnltintn silckiä/ .pnohe»

ralle. I» ,°c»men j.c»tytöns löysi hon»
g.n/han t°»nyta ca,ck.«a.stxi lu.nalan
palmelnxentalpexl.

si^Z^^^
parasi» / j»rustn»

st «amast» siitist».
20. Ia

stn hän
täsi
lugns
luettele
C«niZ
«des.

Canft
ylönys

„g^^

!?. Mos. Kirja-. zs.iuc. l<^



Kyme-
ne«
waa«
Mta.

z6:i..

»s.Ja »»« wälmot stteil stntalta.isita
töitä taisit /1» sijhen oltt-hywäntahtoi»
set/ ne tahraisit mnohen c»?woM -

'

27. Mutt» päämiehet toit Onichin ti-
tviä/j» tynnitettyjä tiwi» pääliswaat.
testen st rindamatteseen.

28.1» hywänhajnllisi» yrtejä / j» öl-
jyä »alteudexi/ ja «oldellusöljyxi / st
yrtein suitzuturexi.

29- I» nyn Isr»elin lapstt toit hytväl.
lä mielellä/setä miehet «ttä waimot c»ic-
»inaiseen tarpeseen / nyncuin HERr»
Mostxelle käftenyt oli/ että tehtämän
Piti.

Moses 3<>.Ka Moses ftnoi Israelin lapsille :

nimil» Hc»tz,oc»t/ HERr» on cUtzunut
l« B«» Bezaleelin nimeldä Vri» pojan/ Hur»
zalee. rin postnpoj»»/ludan sugusta.
ltn ja 31 I« on täyttänyt hänen Jumalan
Ähali. hengellä/ taidolla/ ymmHrryxell» jatie»
abin. doll»catcktnatseen työhön.
HA»»-» 32. 1» laitamasi ylösasttteleman sitä
,i'i sc l"" telsta taitan cullast» / hoplasta ja

4' «»astest».
'

33. Tait»w»st c»lw»m»n jn sisälle tijn-
nittämän t»lltta timiä/ meistämänpui»
t» / j» tekemän taitamasi caickinatst» wt»su» työtä.

34. I» on andanul taidon hänen sy»
dämeens/ ynnä AlstliabinAhisamachin
postMcnnst» Danin sugusta. -

35 I«'bn lsyttänyl heidän sydänttns
taidolla/ ttteniän c»ick<n»lsta mist»tyW/caiwaman/ cutoman Dnettto»
man / tellnista silckiä / j» purpurat»'st
rusunpunaist»/ j»w»lti»t» stlcktä / nyn
«ttä he tetemiit j»ylösajalt«le>v»t c»icki>
naisia taitawa st.

XXXVI. iucu.
Beznleel 1» Ahaliab teit

'
. ?>> U työtä/ ,» jocainen tattaw»

luw«t« Umtts/ joille HERr» olt and».
<«»«- ymmärryxen tie.
l""«' tämän tehdä caicki Pyhän palweluxt»

lyötä / caiti sen jälken cuin HERr» k».
«enyt»li.

2. I» Mosts cutzui Vezaleelin st A<
hnllabin/stcaickitaitawatmiehet/joi-
de» sydämijn HERra ,li taidon.qntzlf.

nut/calckl «e jotta M«l«llänsitzenst«ri«
tzit j» menit sitä työtä tekemän,

;, I» he otit Mosexeld» caickinaiset
ylönnyxet/jotc» Israelin lapstt t,itPy»
hän palmeluxen tarpexl/ että stn piti
lthdyxi tuleman: j» he loit joca »mu
hywänmielistn lahjans hänelle,

4. Nyn tujtt caicki taicawat miehet/
jon» caicke työtä t«it Pyhän rntennn»
xes/itzecukin työstäns cuin hän teki.

5. Ia he puhuit Mostxelle/stnoden:
Canft tuo ylönpaljo / enäcuin liima»
palmeluxen ralennuxeen tarwltan/ jon»
g» HERr» «n tästenyt lehtä.

6. Nyn Moses tästi «aitille cuulutt»
leirisi/sinoden: Hltän yxitän mies e^
lickä waimo enämbi tuoco Pyhän ylön.
nyxext.

7. Ia nijn Canft estetti» luomasi : Sit»
lä jo olt calua tyllä c»ickin»isten tarpe»
sten cuin tehtämän piti/ j» wielä sijtte»
tin lyaxi.

z. Ia nyn caicki taitamat miehet/ joc-
ea sijnätlsisi olit/t«tt M»j»»kymm«-
nen w»at«ttn / w»lkstst» kerratusta sil»
kistä/ kellnisest» siltistä / purpurast» / j»
rustnpnnaisest»stCherudimtt t»it«wast.

9. 1» cungin maatten pituus oli c»h»
dexancolmattakymmendä tynärätä/ ja
joc» maatcen lemeys neljä tynärätä : yxi
min» oli caikill» waaueilla.

iQ.I» hän yhdisti wysi w»»tett» toi»
nen tststens / j»taas wDwaattlt» toi,

nentoistens.
11. 1» teki myös silmuxet tellaistst» sil»

tistä stn enfimätsen maatten paltesen stn»
mau cohdalla/ st nyn hän myös teki stn
örimäistn maatten reunan toisen stu»
m»n cohdalla.

". Wysikymmendä silmusta hän teli
ensimaiseenw»attest«n/j» mysifymmen»
dä silmusta toisen »vaatten reunaan/joil»
l» he tstnen toisijnS yhbistetlin/ j»silmu»
r«t otit toimn tolsens cohdall».

'3- Ia hän teki myös wysikymmendä
rullaisin couckua/joilla han waattet toi.
nen toiseens yhdisti / nyn että st luliyh.
deximastxi..

~Ia hän teki yßetsta.ymmeubH
waamst

' RXtÄBM 36. iuc.i<l



ti. Mos. Kirja.
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Haudat.

»6: »5.

t 25.Hänl«limyös toisellesimulle mnj»/
pohjan puolella caxckymmendä laut».

26. Neljänkymmenen hopi»jal»n can»»
s»/»m» cax, stlc» lungin laudan »l».

27, Mutta perälle mnj» länden päin/
«ti hän cuusi lauta.

28. 1» teti caxi muut» laut» nylle c«h»
«dell» culmall» majasi» molcckllle simutlle.

29. Nyn että climbltin nystä tuli yh.
«tu alhalda nyn «yös ylhäldä yhdisttt-
lin yhdellä rengalla : Nyn hä» teti nylle
l»olem>nlllelulmille.

30. Ia oli lahiexan l»nt» ,» cuusitoi»
stakymmendä hopiajali»/ »!»«» l»f> jal-
«» yhde» l»«d»« «li».

wnatett»wuohe»car»Voifi/ Mtexima»
jan päälle.

1;. Jocaitzen waatten pituus oli est»
mekymmenbäkynärätä/ st leweys neljä
tynärätä/ yximitt» oli c«ltilla »ydellc.»
«olsiatymmenellä waattell».

is. I» yhdisti wysi w»at«tt« «riuäns/
j» cuusi «vaatetta erinäns.

17.1» teti wysikymmendä silmusta ärl.
maisen waatten reunalle/ sauman coh»
dalle : st teti myös wysikymmendä fil»
must» toisen wnntten r«nn»»n/ stum»»
«ohdalle. ,

il. Ia hä» teti wMymmenbä wasll»
«ouckua/joilla m»,» «ttaft
yxi olis.

19. 1» teti peitten «ajan päälle / pu»
«alla p»i»«tuist» oinan «ahmoista/ ja
wielä peitten sen päälleThechaschim noh»
w»ist». (styälleoleman.

20. I» teki maja» laudat hongasta/py»
21. Jocaitzen laudan pituus oli tym-

meuen tynärätä/ ja leweys puolitoista.
tynärätä. .

2i. jocaitzen lantaan teki hä» caxi
«vaarna/ joilla he töine tvistens lyttttin,
nyn teli hän caicki majan laudat.

' 23. Ia hän teti ne majan laudat/ nyn
«ttä cajeitymmendä nystä seisot etelän
päin.

24. Ia teki neljäkymmendä hopiasttca
tahdenkyinmeneu l»ud»n »l» / joc» l»u»
»an al» c»xi jalc»/»in» c»hd«n waaruan
<»nst».

zi.NM tett hIK «hss «Mnoph»»» Cor»»
gast»: »lMnyhln lautoin/jotca, olil.yh- nol.
delläpuolella m»,». cl»?''.

. zl.latoistrwysi corendo toistlle puo,
lellemaj»/j» »vyfi perälle lönden päin. ' *

3Z.1» teki corennon/nyt»
ett» se piti l»uta,n lestestasisill«sysätta> '

mön/ yhdestä culmast» nyn toisten,
34. I» silats laudat pääld» lullalla/

mutt» heidän«ngane teli hä» cullast»/
joihlng»cortnnot p>st«ttin/ j» siletts co»
r«nn»t cullall». ~

35. Hän teti myös esiripun/ j»CH«rss,
biml» st» päälle t«ll»w»st/ tellaiststa Esi»
Mists/ >» j» rusunplilMje,
st» j» waltststä terratust» siltistä.. .,,

36. 1»tetiHhen neljä pntzast» holcha» 26;
fi»/ j»silatsne cutstll» / ja nydencoucut
cullast»/ j»waloi nylle neljä hopl»j»lc».

37. st ttti »«lKtttn majan Men eteen/
tattnwaft neulotun tellaistst» siltistä/ st
purpurasta/j» rusunpnnaistst»/ stw»l«
t,»st» kerratusta silkistä.. . , '

38.1» wysi pätzast» heidän e«uckuin«
canst»/ j» silais nyden päät/st heidän
«andens cullalla/ j» wysi »astjstlc».

XXXVII, iucu.
Be,«t««l «ti Artin hongasta/

puoldacolmatta tynärätä pit.
tän/ puoldatorK» tänörätä le.

j» puolitoistakynärätä
cortian. ''"' ,

l. I» silais sen puhtall» cullall»/ sets
sisildä «ttä ulco/j» teti stn ymbärille cul. 2;: i«.
laistn wanden.

3.1»»»loi neljä cnldarengosi» hänen
neljään tul«»»»s/ cax« cummallcngin
puolelle.

4. 1» teli corennol hongasta/ j» silais
ne lullalla. ».

5. Ia pisti ne corennol renzaisijn Ar» .

tin simulle/ nyn että Artt caltttn canella. ""'"''

6.1» h»n «ti Armcmstuimen puht»- <«»<«,»/

st» cullast»/ puoldacolmatta
pitkän ja puoldacojftatynärälä lewtän. ruot»

7. 1» tettcaxl Ch«ubimi lu,aft« culst. m.st.sl»<
sta/ molembyn päihyu Armoniftuinda. p«c«"»

8. Yhden Cherubim tähän päähän / j»

toisen CherublM «isten päähän. 25: ,5



LX()VU3.
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y. stn
»M««l/ j«p«itit Armonistuinlen/ jahei»
«än caswons olit toinen toiset» p»ole«n/
Armonistuimen piiin olit Cherubimin
rafwot. , .

DZN- - !o. HZ» tett myös. pöydän hongasta
-caht»kynäräÄ plttäxt / kynärätä lewt-
äxt/ ja puoidatotst» kynärätä corkiaxi.

ii. Ja silatssen puhcallarullalla/ jate.
Sj cullaisen ivanben sen ymbartlle.
ii. Ja tett parta» se» ymbärins käm-

«nendä lewtän/ ja cullaisen »anSeapar-
tän ymbärtlle. >

iz.Ja cvaloi sijhe» neljq rullatsta ren-
gastar ja pant nerengac neliallt culmal-
le heidän neljäNjslcanspäälle.

,4.- Juuripartaa cohdallaotitrengat/
jotsa corennol olit sisällä/ jöilla pöytä

«annettin.
i;. Jahän teki myös copennot honga-

sta/ jasilats ne cullalla/ kttä pöytä nyllä
«annttta taitti».

16. Hän tett myös pöytäastiat puhta.
sta rullasta/ faktt/ lusicat/ ja mahat/ ja
picartt/jotlla ulos ja sisälle caattn.

Kynti. 17.Hän tettmyös tynttläjala» puhta-
läjalan sta ja lujastarullasta/ jongawarres olit

haarat/ maljat/ cnupitja cuckatstt.
zi. >B. Cuusi haarakawit hänenkyljestäns/

' rolmehäaracummaldakinsiwulda.
19. Colme malja mandelen muototsta

" oli cungin haaran päällä / cnuppet» ja
ruckaisten cansia.

20. Mutta t-Mttäjalas olt neljä man-
delen muototsta malja cnuppetn jaruc-
karsien cansia.

21. Jocaiym cohden. haaran wälillä
«nuppi/ nyn että cuusi haara käwt hä-
»estä.

22. Ia hänen cnuppins jahaarans sen
päällä/ ja se caickrM puhtasia lu,asta
epllasta.

2z. Jahän tett myös seitzemen kampua
Heidän nystimeinö ja sammutuScalutnS
«ansia/ puhtasia rullasta.

24. Ja hän tett stn caickein astiainsSawu xaicha yhdestä lciwistastäpuhdastculda.
2llta» 2;. Hän tett myöö suitzutus Altart»

hopgasta/ yhtäkynärätä pitkä» ja yht»

kynärätä lewiä»/ suuri neltculmaljcxi/
jacahta kynärätä corkian/ sijtä uloskä- jo; 1.
»it hänensarwens.

26. Ja silatssen ptrhtalla rullalla / sen
katon ja seinätymbärins/ jaftii sarwet/
ja tett'sen ymbartlle wanden puhtasia
rullasta.

27. Ja caxi eullaista rengasta wanden
äla molemmin puolin/ nsin että rorennok
stjhen sysättm/ rannetta nylla.

28. Jacorennol hän teki hongasta / ja
silats ne rullalla. ,

29. Ja teki sen pyhän woidellusöljyn
ja suiyutuxen/ hywänhajulisista yrcei-
sta/yrtttqmalmistajantawan jätten.

XXXVIII. iucu.
.

teki myös polttouhrin Alta- V°ltl».
NN hongasta wsittä kynärätä
ptckän/ jä wsittä kynärätä le- /

.

wtan/MN ncliculmatscxi: ja tehoan
colmekynärätä corkiaxi.

2. Ja teki neljä sarwe sen neljän cul-
Man päälle/ sijtä ölit'hanen sarwens: 2. Pah
ja silats newastella. i;;.

z. Ja teki caickinaiset Altarin astiat/
tuhcaasttat/ lapiot/ maljat/ hangot/ hsi.
liastiat/cairki astiat tett han wastesta.

4. Ja teki Altarin ymbärins wastthä-
kin nsincuin wercon/ maasta nsin puolt
Marsin.

5. Jawslot neljä rengasta »siden nel-
jän wastihäkin culmsin/ eitä rorennok
nsihin pistettin.

6. Jatet» corennot hongasta / ja silaiS
»ewastclla.

7. Japani rengaifijn Altarin fiwulle/
joillase ca-metkin. Ja teki sen laudoista
awvjvmaxi sifaldä.

Z. Ja hän tett pcsyastian wastesta / Vesoa,
ja seu jalan myös wastesta/ «aimoin^ stia.
eteen / jotca palwclit seuracunnau ma.
jau owen edeS. zc>: ig»

9. Ja hän teki pihan etelä päin / japi- >Ma
han waarttt walkiastakerratusta silkistä/ wacttel
sata kynärätä ptckäxi. »ens.

,0. Hanen cahdenkymnicaen
stens/ja cahdenkymmenen .

sa wastesta : mutta heidän couckuns ja
»yöns hoplast».

11.Rsi»



11.Ny» «ysil pohja päin sata kynärä-
tä/ kahdenkymmenen paha» ja cahdkp,
kymmenen jalancansia wastesta; ANttttl
heidän couckuaS ja »yön» hoplasta.

12. Mutta lännen puolelle vMyilsitt-
bä kynärätä/kymmenen patzans ja kym-
menen jalcains cansia: mutta heitä»
couckuas javysns hoptasta.

iz. Mutta itä päin vystkymmendä ky-
närätä:

14. Waattet wysttotsiakymwendä ky.
närärä siivulla. Cottneupahao jacolmen

- jalan cansia.
15. Ia toisella sivulla molemmin puo-

lin pihan läpikäytävän tykönä olit vaac.
tet wWotstakymendä kynärätä/ heidän
colmen patzamsja colmZjalkaus kausia.

»6. Ja caickipHäsi vaättet olit valti-
asta terracusta silkistä. '

17. Ia pahasten jalatvastesia/ ja hei-
dän couckuneja wyöns hoplasta/ nyi» et-
tä heidän cnuppins olit silatut hopialla:
ja caicki myös ne pihan pahatolit vyöte-
tyt hopta vyöllä.

ill. Ia waattet pihan siscillekaytäväs/
teki hänkellaisesta silkistä/ ja purpurasta/
ja rusunpunatststa / ja «vakkiasta kerra-
tusta silkistä/ taitavasi »tulotut cahta-
kymmendä kynärätä pitkaxi/ ja ivyttä
kynäräiä «orkiaxi/ pihan lvaatttteu koh-
dalla.

ry. Ny» myös neljä pahasta ja neljä
jalca wastesta / ja heidän couckyns ho-
plasta/ he.dau pääns silatut ja »yätttyt
hoptavöikä.

20. Jacaicki vaarnat majafa/ ja co-'
co pihanymbärtns olit wastesta.

21. Tämä oncalui» lucu/ cm» tobtstu-
yenmajoan tarvitrin/ jotca övatkcketut
Mofepey käskyn tälken Jumalasi palve-
luxexi/ jonga ievttat tctr Jthamarin
Papin Aaronin pojan tade» alla.

22. Ia Bezaleel Brt» pvica / Harin
pdjanpoica ludan st-gusta/ teki caicki
cuin HENraMostxelle oli kästeoyt.

2j. Ja hänencausiansMaltäb Ayisa-
m'achin polca Dantn jsiMkiM hä»
oli taitava ja ymmärtäväinen, ntulo/
man kellaisellq silkillä/ ja purpuryllä/ z

ja rusunpunaifelk/ sa walkialla terra-
tulla silkillä.

-4. Caicki se culda cutn tehtln calken
tämänPyhän tarpexi / se cuin annettu /

»1t ylönnyxext / oli yhbexän colmatta- bvp>a»
kymmendä leiwiskätä/ seitzciuensala ja «awa-
coimekymmendä Sicli/ Pyhän Stclin sten lu-
jälke». cu/cui»

25. Mutta hopia / joca stjhenyhteisel- kehrin
da Cansalda annetkin / oli sata leiwiskä- Pyhän
tä/ tuhannen seitzemensata wystcahde- tarpexi
xattakymmenda Sieltä/ Pyhän Stclin
jätten.

26. Nyn monda pckolda Stcli / euln
msnda henge/ Pyhän Stclin jätten/ cal-
kilda nyldä/ jotta luetut olit cahdcfia-kymenesta ajastajasta /a sen ylihcn/euu.
fisataluhatta / kolmetuhatta / «vystsat»
ja «vystkymmendä.

27. Sadasta lelwiskästä hoxiata malet-
ttn Pyhän jalat/ jacstripun /alat/ satajalca sadasta leiwtftästä/ leiwtskä cullen-
gin jalalle.

28.Mutta tuhannesti,/ scihemestäsa-
dasta ja ivydesiäcahdcxattakymmencstä
Stclisiä/tehtinroucut pahasi,»/ ja hei-
dän päans stlattin/ ,a wöyllä wyötetti»,

29. Dlutta waski cutn annetrin ylön-
nysuhrixt/ oli sritzcmenkymmendä lei»
wiftäcä/ caxituhatra ja neljäsata Stcli.

zo. Sycä tchtin jalat seuracunuan ma-
janoween/ ja waski Alcari ja mäsiihäcki
cutn stjnä oli/ja caicki Alrartn «siiat.

zr. Nyn myös,alat ymbärtns piha / ja
jalat pihan stsällekäytäivään/ ,a caicki
majan waarnac/ ja caicki pihan «vaarnat
ymbärtns.

XXXIX. Lucu. P«P-
silkistä/ ja pur/

XT> » purasta ja rusuupimaisesta / ,

Hteit he wircawaatteita palwe-
luxetn/Pybäs : ja he teit py.

htä »aatteita Aarouille/ nyncuin HSR-paolikästenytMosexege. Päa-
2. Ia hän teki päälisivaattey rullasta/

kellatftsta silkistä/ ja purpurasta / ,a ru-
sunpunatsesta / ja walk«asta kerratustastlkistä. 23:4,

Sa z.I»
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;. IH Moi tullan /j« lelckals sen lan» 18. Matta »e caxi panta widjoisia-pa<
goixl/ että se taittin taitamasi cudotta »il he ylös niihin cahcen nastaa!,/ >ä ne
kellaisen siltin/ purpuran ja rusunpu- yhdistit pääliswaane!, culmilda/ zuuri
»aisti, jawaltian siltinstas. toinen tozstas cohoalle.

4. He teit hänelle olcamaattet/ yhten» ,y. Nya teit he cact muuta culdaren»
sidotutcahdeldaculmalda/ nijn se yhdi» gasta/i« yhdistit ueayhintoislllcahlec»
«ettin. rindawaacten culmaan / stn paliest,,/

;. Ia wyö stn päällä oli myös tehty «uin on paällS waaccen siwusa llsilllstlle
sillä tawalla taitawast/ cnllasta/ tellaise- puolelle.
sta siltistä/ purpurasta /ja rusunpunai. 20. Ia he teit caxi muuta culdarenga-
sesta/ ja waltiasta kerratusta siltistä/ sta/ ne panit he cahten culmaan alhalle-
Nyncuin HTllra oli tästenyt Mosexelle. päin päalismaatttstn / toinen toisens

6. Ia he teit caxi Onichin tiwe / tijnnt- cohdalle/ sitä sauma cohoen
teltyä culdaan/caiwetut sinelin lamalla ten wyön ylimmäiselle puolelle.
Israelin lastennimcinjälten. e> Nijn etta rinoamaace yhdistetti»

7. Ia istutit ne oleapäille paällswaal- rengainenj nijhin rengaisti», / cuiu oli
leseen/että ne timel piti oleman Israelin päälismaatteskcllaistlla nuoralla/ ny!t"
lapsille muistoxi/ nyncnin oli että se olis liki päälismaatccla/ jq ei cri-
iästcnyt Mostrelle. äis päälismaattesta/ nijucuin HT^ra

z. Ia he lMrindamaatten sillä tamal- tästi
Rinda la taitamasi/ cuin paälismaatecttn oli 22. Han tcti myös silcklhamen paälis,
waale lehty/cullafta/tellaiststa siltistä/ja pur- maatten ala/ cyconans cudotun

purasta ja rusunpunatststa/ ja waltiasta sesta siltistä. '

,H: 4. kerratusta siltistä. 2). Ia pään tämen testelle / nyncuin 5 '

, y. Nijn eitä se oli nelitahcoinen ja ca- pantzarin päänläwcnsepaluxcväänläwe "''"
fiteltainen/ waaxa pituudelda jawaaxa ymbärins ettei st tehtiäis.
ltweydeldä. 24. Ia he leit Granatin omenat alhal-

-10. Ia täytti stn neljällä tiwiriwillä: le hamcn liepeisij» tellaiststa siltistä /ja
Ensimätnen nml olt Sardius/Topazi. purpurasta/ja rusunpunaiststa ja terra,
»is ia Smaragdi. tusta waltiasta stltistä.

11. Toinen rimi : Rubi/n / Saphtzr ja 25. Ia teit culcinstc puhtnsta rullasta/
Demanti. ja panit ne culcutset Granatin omenain

12. Colmas riivi: lyncurlus/ Achat?, »alille ymbärins hammlieveistjn.
jaAmethist. 26. Ny!, että cnlcuinen ,a Granatin

iz. Ia neljäs rimi: Turchos/ Onyxja muoroin ymbärins hamen lie-
lasois / ymbarildä cullalla peitä/ palweleman sillä/ntznculn HTN-
jocarimilda. ra oli tästenyt Mostxelle.

14, Ia namat tiwet olic Israelin la-' 27. Ia he teit myös al>cat hamet/ cu-
sten nimeli, jältei, caxilcistatymmendä/ dotut waltiasta silkistä/ Aaronille jahä- /

caiweiul sinetin taialla/ itzecukin ni° nen po)illen3.
meldälis / cahdentoistaiymmenei! sucn- 28. Ia hypan waltiasta siltistä/ ja can-
tunnan lälken. »», nic latil waltiasta silkistä /ja )9»

15, Hc ieit myös Rindawaaiten päälle tec malttasta tcrratusia lyaasta.
widjac cahdcn pään c,antza wäaten 29. Ia sen taitamasi neulotun wyö»
«,sta cullasta. waltiasta terratusta silkistä / tellaiststa

16, Iy he teit caxi culdinasta / ja caxi siltistä./ ja purpurasta/ ja rlisunpunalst»
«uldarc!!gasta/ ja yhdistit ne caxi ren- sta/ mjncuiil olitasteuytMo»
gasta/ cah!«!riud.imaattenpaldestn. stxelle.

17, IaPistit ne caxi culeamioia nljhin zo. He ttjl myös otzaladln/ pyhä»
cahtt»reugastn/ rindawaatte» culmtzn. Cruu»

M LXOVUS )?.iue.



Ktzala- Lruxtttlkt päälle puhtasia cullasta / >a
di. catwoit kirjdituxen siihen / njjncnig si-
Exod. netti caiwecau: HERRAN pyhyys.
»8! 16. z». Ia sidotl sen päälle kellalsen nuo-

ran/ tttä sen pirt yhdistämän hijpan yl-
Hälda/ nyncum HERra oli käficnyt
Mdserelle.

Coco Z!. Ia nyn caickt senracunnan majan
Tader- rakennus pääteclttn. Ja Israelin la-
naeltn pftklettcqickl sen ,älke»/ culnHLßrq
rakea- oli käsienyl Moscpclle.
MIs lu- Zj. Ia he cannott majan Mosexen ty-
etellan/ gö caluinens: csucut/ laudat/ coren-
jvial- uol/payac ja jalat.
nencap ,4- Ia pcitten punalla painetuista oi-
pole eri nan nahivvlsta/peitten ThcchaschiM nah.
Däns. moista/,a esiripun.

z;, Todistus Arkin coreudoineas jaAr-
montstuimcn.

, z«. Pöydän raitein astians cansia/ ja
«atz»musl«iwät.

Z7. Sen puhtan kyntiläjalan malmi-

neman.ylös feuräctmnan majan.
z. Ia sinun pttä sijhen paneman sisälle

todistuxen Arkin/ ja peittämän Arkin e-
sinpuila.

4. Ia sinun pita myös sinne sisälle tuo-
man pöydän/ za rvalimstaman sen: ja
asettaman sijhenkynttläialan / ia pane-
man lambut sen päälle.

5. Jasinnnplta asettaman sen cullai-sen samualtarin/ TodifiuöArkin eteen/
jaripustamim ivaatte» majan eteen.

6.Mmta sinun pitä asettaman poltto»
uhrinMarin seuracunnan majian omen

pen pä»
»a Ta»
berna»
cli»
ylös.
Heh.

«teen.
7. Ia paneman pesuastian seuracun-nan m«ian jaAlcann mälille/ ja pane»

man sijhen mettä.
8. Ia tekemän pihan -sen ymbärille/

ja ripustaman maotten portin eceen.
9. Ia ottaman woidellusöljyn/ ja moi» Hcxrrateleman majan,a caicki ne cuin si,nä o. lass«

wat/ja pyhittämän sen caluinens/ että moidel»
"stecuKlMpuinens/ catteu sen canjja cuin . ne olisit pyhät. ~

sijhen carwittin/ ,a öljyä malteudexi. ,<?. Ia moiteleman polltouhri» Al- berna»
Altarin j» woidellusöljyn/ tari» caluinens/ ja pyhittämän Alta-.^jn.

ja Mein suilMuxen/ ja maja» oml» rin/ ja se Altarl pitä oleman «aickein
waatten. pyhin.

39. Wastistn Altarin ja maskisen ha- 11. Sinun picä myös woltleleman pe. ' '

»in corendoinens/ ja caickeln caluins sinastianjalcoinene/jasenPyhittämän.
pesoasiian jalcolnens. ,2, Ia sinunpltä tuoman Aaronin pol- MH,

4<». Pihan maatcet patzalnens ja jal- kinens seuracunnan majan owen eteen/ tiä Aa>
«otnens' waatten pihan sisälletiytämän ja pesemän heidän medellä. roui»
«teen/ töysinens ja maajoinens/ ja caicki 13. Ia puettaman Aaronin pyhrjn poilt»seuracunnan majan palweluxeen astiat, »aatteisiin/ ja moiteleman ja pyhmä- «^nS.

4i. Wircawaaiteet palwelia Pyhäsi : hänen/minun papixeni. F«o«.papmAarsnili pyhät waattet/ ja hänen ,4, Ia sinun pitä my,is tuoman hänen ,9.4poicains maolter / jollia heidänpiti tete- psicans/ja puettaman heidän päällenS '
män pap n wlranOalweluxen. ne ahtat hamet.

42. Caickeinnyden jätten cuin HEDI- 'l5. Ia moiteleman heidän/ nyncui»
»a 01l tästenyt Mostxelle/ nijn teit Israc, sinä heidän Isäns woitelic minun papi,
lin lapset calten sen työn. xent. Ia tämän moldelluxen pitä ol«»

43. Ia Moses näti caiten tämän ra. man heilleyancaickistxl papptuderl/hei»
tennuxen/ eitä he olit tchnet stn nijucuin dän sucuounnlsane.
HERra olitästenyt/ ja Moses siun«is 16. Ia Moses ttti caicki/ luin HVR- Xobei.
heitä. ra oli hänelle tästenyt. nacli

XI.. iucu. , »7. s)?tjn maja pandin ylis toisna pano»
Junis,, HENra puhuli Mostxclle/ sa- mnonna / ensimäisnä piimänä V>ös.

' ensimäiststä cuufta. Nnm.
Most, 2, Ensimäisnä päitvinä ensi- 18. lacoftaMests pgnl ylös majan/ ?:»

wäisestä llmsta/ pitä Lnun li<l« j)z nyn

l'.''Mos'Kir!a. 40. lue. ,«>>



«hn hsn asetti jalat ja laudat ja coren»
nol/ ,a nosti pahat pystyalle.

iy. Ia lemtttl pettten majan ylihen/
ja pani calon sen pääll,/ nynculn H«lt.
ra 01l tästenyt Mostxelle.

2c,. Ia otti Todistuxen japanlArckyn/
ja asetti«rennotArkin päälle / ja pani
Armonistuimen Artin päälle.

21. lii toi Artin majaan/ jaripusti esi-
ripun todistus Artin eteen/ nyncuin Her>
ra oli tästenyt Mostxelle.

22. Nyn asetti hän myös piybänseu.
racunnan majaan/ pohjan puolistlle fi.
»nlle/ ulcolstlle puolelle esirippua.

2). Ia aftttt leiman stn päälle HER-
van eteen / nyncuin HEoir« oli tästenyt
Mostxelle.

24. Nijn pani' hän myös tyntiläjalan
fturacunnan majaan/ juuri pöydän coh>
>alle etelän fiwulie maja.

«5. Ia pani lambutnyden päälle Her-
ran «teen / nijncuin HERra 01l tästenyt
Mostxelle.

26. Ia pani myös «ullaistn Altarln
fturacunnan majaan / esiripun «teen.

27. Ia suitzulti yrttein sultzuluxen sen
piialla / nyncuin H«3lra »li tästenyt
Mostxelle.

28. Ia ripusti tvaattt» majan ow«n
eteen.

29. W«a» polttouhrin Altarln pani
hän sturaluunan majan owen eteen/

stn päälle polttouhrin ja ruo.
couhrin / nyncuin HTAra oli tästenyt
Mostxelle.

jv< Ia pesoastian pani hän sturacu».»an majan Milannwällll«/ja pani sij.
hen mettä pestä ljettäns.
ji. Ia Moses jaAaron ja hänen poi»

cane pesil tätens ja jalcans stjca.
s»> Sllln heidän piti pesemän itzens/

costa h/menit stliracuunan majaan/ «li
kämi: Avarin tygö / ntzlnut» HE3ir«
oli taste»yt Mostxelle.

33. Ia hän pani plha» «ajan j»
Altarin ymbärtns/ ja ripusti waatle»
pihan siMtäyttawäiin. Ia »ljn M««
sts päätti st» tys».

34. Ia pilwi peitti seuracunnan ma» Pilwl '

jan/ jaH«Rr«n nm»mtäytti «ajan. peitti»
35. Ia ei Moses taitanut täydä ftura. Tabe»,

cuunan majaan / sillä pilwt 01l sen pääl- nacli»»
lä/ jaHERran cunnia täytti majan. Num.

36. Ia costa pilwt meni ylös majan y; is.paäldä/ nyn Iftaelln lapset waelsit
caitls heidän malcoisaus.

37. Vaan costa ei pilwt mennpt ylös/
silloin ei he waeldanet sijhenpäiwä» asti/
että st meni ylös.

38. Sillä HE«ran pllwi »li päiwälll
maian ylitze/,a yöllä oli tuli fijnä/coc»
Israelin huone» silmäin »des/ laltl« het»
dän waelluxisans.

Toisen Mosexen Kirjan loppu-

LEVITICUS.
Kolmas Mosexen Kirja/

joja nämäe cappalet owat-
lasten uhreisi /1. csx». z. asti.v' II. Aaronin ja hämn poicains wihkimisest Papin wircaan / csx. z. heidän

enftnäisest uhttsians / cax. ?. Nadabin ja Abihuw surmast HERrlltda/ coscahe wieralla tulella uhraisit / cap. 10.
' -'

III. Puhtaudest/ saastaistidest ja puhdistamisesi/ ca^.ir.IA,!Z.
IV. Pyhän sowittackW terran wuodes/c.i6. ja että sijnekainoäMsuHrakMM.,7.7,
V. Kieldyist polwiluzuist / cax.iz. rackaudest lähiuunäisiä lvajian / c-lp.kp.Hacqu,

hiain mcam rangaisiuM/ - vi.

110 .s'?;



5«PPcm pchrM;«?/ esx.». ,

VII. luhlapäiwist / cap. Jumalan mmen hawälstyxest/ cap. 24. lepo ja «va-
paus wuodcst/ caxl 25. Jumalisien ja jumalattomittcn palcasi, cax. 26. ermomai-
W lUpauM/ ca». 17. . ... I

I juc ja papin pitä sovittaman sekä pään että
HErrä HERra cutzut Mssexen/ Uhavuden halcom päälle/ jolca ova»

A/)» ja puhui hänelle seuracunua» Alranlla tulen paallä.
»brista maiista/ sanoden: Mutta stsallyxetjaialatplta ivcdel.

Puhu Israelinlapsille!/ja lSp-siäman^apapiupttäse-cailmuh.sanoille: -uca tt.stä rahto uhrata AttarM

Polt- HERralle/ hän tehlän sen eläimistä/ on maltan ha,un rult Her-

ri»o/ )os polttouh. '4.l°s hän tahto taas tehdä poltto,
.. .. .a - uhrm HERralle klnnulsta/ nyn tehlan '

k'"" SmA» s--ha. , ,ttä s« altS ls. Ja paptn plta sen Altarille tuo-
Exod. ."»Men bänelda ura»/ ia mscan poicki «äändämän / ja

Ia pangan kättns sen polttouhrin Alrar.lla polttaman/ jaandamanvere»
e/n«n se on orol.nen hända wu.a Altann st.naa^

Ja hänen pttä teurastaman mullin heittämän Mari» viereen ttän päin/
HTTran edes / ja papit Aaronin pojat tuhcacoon paaör.

,

pitä veren tuoman / ja prijscottaman
°"

6. Ja vuodan pttä'polttouhrista nyl. päällä/Ma ovat Marilla tulm
jettämän/ ia se pitä cappaleixi hacat- la> Tämä on maltan hajun tul» HER-
taman. .

ra e.

7. Japapin Aaronin pojat pttä tele. il. iucu.
män rulen Altartlle/ ja halvot tnle» jos jocu hengi tahto tehdä Rus-
päälle paneman. A HERralleruscauhrta/nyn sen cauh.

«. Ja paplr Aaronin pojat pitä sovit- pttä olema» sambylajauhoista/ristq/
taman päänsä lihawuden hal- ja hänen pttä öljyä sen päälle ia«hol->
coin päälle/ jotca ovat Martlla tule» vuodattaman/ ja pyhä savua sen päälle sta,
päällä. panema»

9. Mutta fisällyret ja jalatpitä vedet-, z. Ja fijtteftn papeille Aaronin pojtt-
lä pestamä»/ja papm pira catcki nämär lsvteinäni nyn pttä papin ottaman
polttaman Altartlla / polkouhrtxi. Tä- pions täyden ntzstä fämbyiäjauhoista /

mä °n maltan h-,un tul- HTRralle. ja öljyä cailen pyhän savun canffa / ja
Gicnill Ja jos hän tahto tehdä polttouhria sen polttaman Marilla muistox». Tämä
elä,- pientft eläimist/ lambaista elt vuohista/ on mattan hajun tuli HERralle.
mu? nyn uhrattan virhiltömän oma» ett z. S-cum jäaruorauhktsta/pitä ole°Spp.
'' «aurin. man Aaronin ,a hänen poteains oman. 7;

il. Ja teurastacan se» HTRra» »des Sen pttä oleman ca«le» pyhimmän Her-
pvhjan puolellaAltarira. Japapit Aa- ran mtlsta. . .

ronin pojat pttä pryscottaman häû 4. Malta jos sinä tahdot tehdä ruoca»
»erens Altarille ymbärins. lypsetystä/ nyn ota häppa- RYPj^

».lase vttä hacattama» cappaleipt/ «attomt» lyrstä sämbylaMhotsta öl-"/>>»«
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jyyn sitsitetkuna / jahappamattomia o-
hucaisiakyrsiä öljylläwotöciluica.

;.Waanjos sinunruocauhrts on pan-
nuja lypsetystä/ ny» sen pitä oleman
happamattomista sämbyläjauhoista öl-
jyyn sicoitettuna.

6.Len sinunpitäjaeaman cappaleixi/
jawuooattaman öljyä sen päälle/ nyn se
onruocanhri.

7. Ia >os sinun ruocauhrts o» haasta-
rilla kypftkystä / ny» sinun pika tekemä»
se» sämbyläjauhoista öljyn canha.

8. Ia sen ruscauhrin / jsnga fiuä tah-
dot sencaltatsisia tehdä HERralle/ pitä
sinun tuoman papille/ jä candama» se»
Attarin tygö.

y. Iapapin pitä ylondäman sin rus-
eauhnn muistoxi / ja polnaman Atta-
rita. Se on matta» hajun tuli HElX-
xalle.

»o. Tähtet pltä oleman Aaronin ja hä-
nen poicains omat. Sen pitä olema»
caickein pyhimmän HERran tulista,

ii, Caicki ruocauhri cuin te «Hratte
HERralle / pitä .«idä» tttemän ilma»

poinda hnpa.usta: sillä ei yhtän hapatusta eli
lattl' hyliaMa p«oä siinä poltenaman »hrixi«am et HERralle.plda Mutta »tisten uhrisi, pitä teltzäu
uhrot» «e uhraman HERralle. Waan et ne pi-
tänen tuleman Altarille matiaxl hajuxl.
HTR> Caickl sinun ruocauhrts picä sinunra» Ä!- suelaman/ ja sinun ruocauhrts ei pidä
Anlle. itänäns liman sinun Inmalas lyttosno»
Caicki >ata oleman : sillä caitisa sinun uhrei-uhrit sinun suola uhraman.
Hl" Mutta jos sinä tahdot tehdä utlst-suolot- ruocauhri» HERrall,/ »yn sinun pi.

ta culwaman wthenmstt lähtäpääl tn-
Marc. lella/ja surmoman ne ptenex»/ ja si)lte
»)'< 4?. uhoaman ruocauhrin sinun uliststas..

if, Ia sinun pitä panema» öljyä siihen
««>uli >" f«w»a/ nyn on se ruocauhrl.
Qll» papin pitä ottaman nysiä sur-
'"' wotulsta iywistä ja öliysiä/ ynnä caiten

pyhän samiin cantza / ja polttama» st»
N»»»»»»?». on tuli HERralle.

lll.lucu.

jos hänen uhrms on lytosiihri Kfftsy.
AO H carjasta/ nyn pirä hänen uhxa- uhn-

man harjan cli lehmän/ja wir- sta/
hittömän uhrin luoman HER- carjg»

ran eleen. sta»
Ia pilä laskeman kätenS «hrms

pään päälle/ ja teurastama» .siuracun-
nan majan owcn »des. Ia paptt Aaro-
nin pojat pitä prysiottama» meren Alta-
rille nmbärms.

z. Ia pitä udraman fijtä kytosuhrist
pvlktouhnn HENralle: lihawuden cun»
sisällyxet peittä/ ja caikeu sisällysten li-
hawuden.

4. Ia ottaman taxi mrmasiiluta sen
lihawuden canKa / cuin nyden päällä on CpSd.
landelsa/jamaxancalmenmunasiuides »9; rz,
canKa.

;. Ia Aaronin pojat pitä polttama»
sen Altarstla polttouhrixe puiden päällä/
jolca omat tulesa. Se on mattan hajii»
tuliHEÄralle.

s. Mutta joo ha» tekc HERralle fy-
tosuhria pientst cläimist/ onzaista elsPimist
uhista / njjn sen pitä oleman ilman wir- eläi-
hitä.

'

.

m,st.
7. Jos hän uhra caritzan / nyn hänen

pira scu tuoma» HERran eteen.
8. Ia pttä laskeman tätens uhrin»

pään päälle/ja teurastaman sen seura-
cunnan majan «wen edes. Ia Aarom»
pojat pttä prysiottaman sin weren Al-
tariilc ymbärins.

9 Ia kytosuhrista uhraman HER-
raSe polttouhrm/ sen tthawuden/ coco
saparon eroitetuu silkapystä: lihamu-
den-cuin ja calkcn sisäl-

. lysten lihawuden.
10. Ja ottama» cari munascusia se»

! lihawuden cansia cuin tondnsa nyden
päällä «n / jamaxan calmou munäsiut-

, den cansia.
1 li. Ia papin pitä sen polttamanAlta-

rilla/tulen ruaxtHESiralle
, iz. Jos hänen nhnns on »vuohi/ jä
, hän tuo sen HERran eleen.

iz. Nyn hänen puä iastemyn kätenä
sm pään päälle / ja teurastaman seura-
rusnay majanewe» e»ep. Ia Aaronin

osjst



liha-
muicä
ja mer-
ta klel-
dän syö
Mä st.
G-n.
9: 4"
tev 7.

24.
k.i/uo kilihamueonHEßran oma.
1.19:26 '7. Sen pitä oleman yancaickisen sää-
D«»r. teidän sucucunmsan / caikisa teidän
i!: 16. asuinstoisan/ le yhtä» lihätvutta

iz. ett mitän werta fii».
c.-;:!). IV. iucu.
Act.iz: HERra puhut Mosexelle fa-»o AQ» noden:
Ricos- 2. Puhus Israelin lapsille/ja
uhri/ sano: jos jocusteluricko tietä»sen ede mätäjotacuta.HEßran käskyä mastan/siä/ jota ei hänenpidäts tekemän-
euln ta- z. Jos pappi / joca woideldu »n / ricko
pahm Canfan pahennoxext / hänen pitä rico-
dieiä- xenS edtst / cuin hän tehnyt on / luoman
mätä mtrhittömätt mullin HERralle ricosuh-
Papil» rixi.
da. 4 Ia pitä tuoman sen mullin HER»

ran eteen / seuracunnan majan owen ty»
gö/ jalastemankätens mullm pää» pääl-
le/ja teurastaman mulltnHEßran edes.

5. Iapappi cuin «voideltu on/ pitä ot-
taman mullin merestä/ ja candaman seu-racunnan majaan.

6. Ja papin pitä rastaina» formens
mereen/ ja pryscottaman sitä merta
seitzemänkerta HERran jaPyhä» Esi-
ripun edes.

7. Ia papin pitä sijtä merestä pane-
man suitzutus Altarin särmein päälle /

joca sn HERranedes seuracunnan ma-
jae: Ia caiken muun meren caataman
polttouhrin Altarin pohjalle/ joca önseuracunnan majan omen edes.

7. Ia caiken mullin lihamuden ricos-
»hrista / pitä hänen ylöndämän / llha-
«vuden cuin sisallyxetpeiliä / ja caiken si-sällysten lihamuden.

pojat pliä pryscottaman hänen veren»
Aiiar.licymbärms. s

14 Ja pttä siitä uhraman polttouhrin I
HERralle/ lihamuden cuin sisällyxet ipeiliä/ za caiken sisällysten lihamuden.

15. Ia ottama» caxi munascuuea s
hamuden cansia/ cum nyven päällä on
landeisa/ jamaxän calmon munascuiden
cansta. ' I

16. Ia papin pitä polttaman sm Al- j
tarilla/tulen ruaxi makiaxr hajuxr. Caic-

y. Ia ottaman eaxi munascuura sek
lihawudencanjja/ cuin nyben päällä o»
landetsa/ ja maran calmo» niunascui-
den cansia.

10. Nyncuin ylötän kjjtosuhri härjä-
stä / ja papin plcä sev polttaman poltto-
uhrin Altarilla.

11. Mutta mullin «vuodan / caiken li
han/pään ia jalcatn cansta/ jasisällyxet 2». >.4
ja rawan/

11. Pitä hänen leiristä «viemän ulos
puhtaseen paickaan/ johonga tuhca hei-
lekan / ja se pitä poltettavan puiden A/'päällätules. Hdo,

iZ> coco Israelin feuracunda e- j;'
pyts/ ja seoliöheidänsilmäins f

«des peitetty/niju että he olisit tehnet jo-
tacuca HERran kastya «vastan/ jota ei

"""*

heidäntults tehdä / ja ny» tulisit w»ca-
paaxi.

«4. Ia stjtte ymmärtäisit ricerens/
enin he olit tehnet/ nyn ptlä heidän lu<.
ma» mullin rtcoöuhrtpt/ ia asenaman .

'

sen seuracuunan majan eleen.
15. Ia wanhtmmar seuracunnasta pi-

tä laskeman kätens mullin pään päälle
HERranedes / ja teurastaman sen mul-
lin HERran edes.

16. Ia pappi joca «voideltu on / pltZ
candaman mullin weren seuracunna»
majaan.

17. Ia papin pltä castaman sormen»»ereen / jastlyemen terta pryscottama»
HERran «teen Esiripun «des.

iB> I« Pitä sijtä «ereftä paneman Al»
tartn sarwetn päälle/ ioc«onHEßrM
edes seuracunnan majas/ja caiten se»muun weren caataman polttouhrin Al«
tartn pohjaan/ joca on fturacunnan ma*
jan edes.

19. Caiten hänen lihawudens pttö HH»
nen ylondämän i« polttaman Altarilla,

20. Ia pttä tekemän tämän mullin cans»sa / nyncuin hän leti rilosuhrin mullti»
«ansta/ja nyn pitä papin heiHänsowittu.»
man/ ja se heille anneian anocxi.

21. Ia hänen pitä wiemän lnullin let»
ristä ulos/ ja polttama» hänen/ nyncni»
hän poltti stn endtstn mullin/ st pitä 0.

P l««a.
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l««an ricosuhri seuraamia» edestä.
Pää- josPäämies ricko ja tete
miehen HErians lumalanö
ricos- kästyä mastan/ jota ei hänen tetemän pi-
«hri. d«is/ ja tule tietämätä micapöäxi.

23. Ia ymmärtä Me ricoxens/ cuin
hänonrickonut: hänenpltä tuoman uh.
rixl wirhittömän caurin.

,4.1 a lasteman tätens sen caurin pään
päälle/ja teurastaman sijnapaicas/ cu-
sa HERralle poktouhria teurasteta»/se
pitä oleman hänen ricosuhrins.

15. Sytte pitä papin ottaman ricos-
uhrin merestä sormellans / ja paneman
sen polttouhrinAltarm farmein päälle/
ja sen muun meren caataman polttouh.
rin Altarin pohjalle.

26. Multa caiten hänen lihamudens
pitä hänen polttaman Altarilla/ nyn»
cuin sen lihawuden tytosuhrista. Ianyn papin pitä sowittaman hänen rico>
xens/ ja se hänelle annetan andcxi.

Mlei- 27. jo«.sieluyhteisestä Cansastastn c«» Fricko tietämätä / nyn cctä hänsan rt- tele jotacuta HERran käskyä »vastan/losuh. jotaei hänen tekemän ptdais/ja tule nyn
kt> wtcapääxi.

28. Ia sijtte ymmärtä.ricoxens/cuin
hän on rickonut / hänenpitä tuoman uh-
risi mirhiltömän wuohen/ fen ricoxen
edestä/ cuin hän rickonut o».

29. Japitä laskeman kateus ricosuh-
rin pään päälle/ ja teurachpman sen ri-
rosuhrin polttouhrinpaicalla.

zc>. Japapin pitä sormellansottaman
werestä/ ja paneman polttouhrin Alka-
lin sarweinpäälle / ja caiken meren caa-
tamgn Altarm pohjaan.

zi. Ja caiken hänen lihamudens pitä
hänen ottaman / nyncuin hän otti kytos-
uhrin lihamuden/ ja papin pitä sen polt.
»qman Marilla mäkiäsi hajusi HER-
ralle. Ia nyn pitä Papin hända soipit-
kaman/ ia hänelle se annetan andexi.

joshän tuo lamban ricos-
uhrisi/ nyn tuocan mirhiktö-

män uhen. ,
zz. Ja laskecankätens ricosuhrin pään i

päälle/ja leurastacan sen rlcsöuhrtxi stj- 1

näpaicas / tul» polttouhri teurasteta»,'
34- Ia Papin pltä sormellans ottaman

werestä / ja pancman polttouhrin Alta-
rin särmein päällä/ja caataman caite»
muun meren Altarin pohjaan.

N. Mutta caiten lihawuden pitä hä-
»en ottaman/nyncuin hän kiitosuhrinlamban lihawuden otti/ ja Papin pitä
polttamansen Altarilla HERran tulexi.lanynpitäPapin hänen ricoxens somit-
taman/cuin hän on rtckonut/ ja st hä-
nelle annetan andext.

V. iueu.
jocu sielu ricko/ nyn että hän Sen

cuule jongun tiroilewan/ ja wicauh
hän on se» todistaja/eli sen näh. rlfta/jo

tiennyt/ ja ciilmoi- caei il»
ta sitä/ hän on micapää wäryteen. mettä

2. Eli jos jocu sielu rupe iohongunstm< tirolle.
staistcn cappaleen/ tatcka saastaisen me- mista,
tzän eläimen raaton/ eli saasiaistn car-
janraaton/eli saastaisen madon raatoi,
tietämät/ hän on saastainen jamicapää.

3. Eli jos hän rupe saastaiseen ihmi»
sten/ millä itänäns saastaisudclla ihmi-
nen taita saastaistxitulla/ tiecamäc/ ja
sen fijtre ymmärtä/ se on micapää.

4.Eli jos jocu sielu wanno / nyn että
hänen suustans käy ulos ajattelemat pa-
hoinelt hymtn tehdä / caicki enin ihmi-
nen wanno huomaitzemara ja sen ststte
ymmqrtä/ hän on micapää yhtcn näistä.

5. Costa hän on micapää johungun näi-
stä/ ja tunnusta/ että hän stM ricko-
nuton.

6. Nyn pitä hänen tämän ricoxens
Mian edest/ cuin hän rickonuc on/ luoman
laumasta HERralle «hen eli wuohenri»
cosuhrixi/ nyn pitä Papin sowittaman
hänen ricoxens.

7. Joldeicahänellä ole lammasta/ ny» !uc.
tuscan HERralle ricoxens edestä / cuin r: 24 .

hän rickonut on/ caxi mettistä eli caxt
kyhkyläisen poica/ yhdck ricosnhrixi/ ja
toisen polttouhrisi.

8. Ia wietän ne papille/ hänen pitä sen
enstmäifen «hramä ricosuh rixi/ja wään-
dämän sen nlscat ja ei cuttenga»päätä e-
rtnänö rewäiseniä». s2«
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y. Ia pltä prljstottaman Altarin stl.
nän rirosuhrin merellä/ ja andaman sen
«eren cuin jää/»uotaAltarin poh,a«».
Veonricosuhrt»

10. Toisenpilä hinen uhraman poltt».
uhrixi laman jällen. Ia nyn pitä p«pt»
stmittaman hänen rlc»xe«s/ cuin hä»

' rickonut on/ja se hänelle anneta»«»dexi.
11. Ioldeicahänellä »le cahla »eettistä

«It cahtakyhtylälfen poica/ »ryn tuocan
uhrins/ricoxens edest/tymenennen osan
Cphast sämbylä jauhoja ricosuhrixi.
Mutta ei hänen pidä öliyä stn päälle pa-
neman / eitä pyhä stlwna: sillä st on rt»
losuhri.

12. Ia häne»pitä sen »iemän papille/
ja papin pitä sijtä ottaman pion täyde»
muistoxl/ ia polttaman sen Altarilla
HERralle uhrixi : Tämä on ricosuhri.

13. Ia papin pltä nyn sowittaman hä-
nelle hänen ricoxens/ cuin hän rickonut
on/ ja se hänelle annelta» «ndexi. Ia sen
pitä oleman papin oma» nyncuin ruoca-

Se» «hringin.
«hli- 14. HERra p«hui Mostxelle/ st»sia/ jo- Fnoden :

ca ncko Jos jocu sielu tietämätä ricko jo-
jostlu- sacusa cuin HERralle pyhitetty on/
ftp»- hänen pitä HERralle moman «icauh-
hitetys wirhittömän oinan laumast»/ joca

caxi hopia Sicllä maxa / Pyhä» Si-
clin jällen wtcauhrixi. .

16. Cyhen mvös mitä hä» on rickonut
pyhttttys/ pitä hänen sen «ndaman j«l-
lens/ ia pitä sen tygö «ndaman wijden.
nen osan: Ia andaman sen papille/ ja
papin pitä sowittaman hänen wicauh-
rins omalla/ nyn se hänelle annetan

cmdexi.Sene, i7.la jos jocu sielu rickojatef-wastoin
desi jo- jotacutaHERran täsiyä/ lota eihänen
«jota- pztänyt tekemän/ ja ei sitä tiennyt/ hän

, on wicapää waaryteen.
tasfyä I<, yitä tuoman papille »virhittö-
«rasian u,Z„ otnan laumasta/ wlcauhrin hm-

nalla : jaPapin pitä sowittaman hänel-
le hänen ttelämättömydens / cuin hö»

llcko. i-hnyt on tietämät/ nyn st hänelle anne»
Mn alideri..

19.«e en »icauhrl : M »icäem ha»
HERRan edes joutunut

VI. iucu.
HERra puhui

.^

HOs» sanoden:,"«>A 2. Jos jocu sielu ricko /«tete ' ,z'"(VvV HERra mastan/ ttclden lähim- !?'«
mätseldäns sen/ cuin hän hänen halduns ?,,
andanut on/eli sen/ longa hän hänelle '-'

»ahmalla ustalluxellakacee andanut on/ °"s'
tatcka jonga hän wäliwallalla ottanut A"
on/ eli mäarydellä «n saattanut ålans. Q '

z. Eli sen cuin cadotettu oli / löytänyt .

on/,a tteldä st» wäärällä «alalla/ eli ''
mikä ikänäns st olis / )osa ihminen lä>
hemaistane »astan ricko.

4. Costa hän nyn ricko ja tule »ic»>
pääxi: Ny» pltä hänen andaman iäl»milli hä» »ätiwall«Ua ottanut on,
j, «zärybells on saattanut alans/ ell »

stn«m» hänenhalduns annettu »li/ ett
cadotttun cuin hän liynnyt on.

5.Eli jonga tähden hän «väärä» wa«
lan tehnyt on/ sen pitä hänencaicki tyyn»
ni and«man jällens/ ja «vielä sijtte wil>
denne» osan päölistxt sille / jonga oma
oli / fina päi»änä cuin hän wicanhrins
and».

6. Mutta »icans tähde» pltä häne»
moman HERralle papin tygö wirhit.
lömän otnan laumasta / «vtcanhrin hi»,
nalla.

7. Ia Papin pltä sonttttaman häne»
H«Rranedes/ nyn hänelle caicklnnne-
tan andext/ mitä hän tehnyt on/ jos»
hänitzens micapääxi saatti.

8. Ia HERra puhui Mostxelle / sti- Peli.
«oden: t°uhrs

9. Kaste Arouille ja hänen pojlllens st«»
sanoden: tämä o» polttouhrin sääty:
polttouhrinpltä palaman Altarilla cai.
ken yösen «mun asti. Ia Attarm tule»
pitä sen päällä palaman,

io. Ia Papin pilä päällens putema»
lynahamen/ ja metämän lync.lstn alas»
waatten/ ihons päällä / ja ottaman sen
tuhwan/ cum poltccuhrtn Altarin tule.
sta sen päällä jäänyto»7 ia paneman sen
alas Altarm mlcreen.

P 2 „.I»
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n. Ja sijklepita rysuman waattens/ r
jarotstjn maattetsin itzens pukeman/ ja
fijtketuhman kviemän »los lcirist puhta-
seen paickaan.

12. Tuli picä palaman Marilla / jael lcoscan samuinan- Ja Papin pitä hal- smoc sen päällä joca amu sytyttämän / ja ,
asettaman polttouhrin sen päälle/ia polt-
tamankytosuhrin lihamuden sen päällä.

iz. Tuli pitä alinoma palaman Alta- srilla/ jaei coscan samutettaman. iyluoca- ,4. tämä on ruocauhrtn sääty /

vhrista. Aaronin poiat uhraman j
pitä Marilla HERran eteen. t

15. Papin picä ottaman pion täyden l
sämbylä)auhoia ruocauhrlst / ia öljyä/
ja caiken pyhän samun/ jocaruocauhrtn ,
päällä on/ ja sen polttaman Marilla i
»naktaxi hajuxi ia muistoxt HERralle. !

16. Ja sen tähtet pitä Aaronin poiki-
nenS syömän/ happamatoinna pika ft !
syötäman/ pyhäsi» stasa/ scuracunnan
majan plhas pitä heidän sen syömän. >

17. Ja « heidän pidä leipoman sitä >
hapatopen cansia: sillä ft on heidän o-
sans/ jonga minä heille minun uhrista-
ni andanul olen/sepitä oleman catckein
pyhin / nyncuin ricosuhri ja nyncuin
micauhri.
,8 Jocainenmiehenpuoli Aaronin lap.

sist pitä sen syömän, Se olcon alinomai-
nen sääty teidän sucucuunisan HTRran
uhrista. Jocainen cuin nyhin rupe/ sepicä pyhitetty oleman.

Mim- JaHoma puhuiNkoftrells sanoden:
mäiftn pitä oleman Aaronin ia hä-
«ap'n »en poicams uhri/ jonga heidän picä
mihkt- uhraman HERralle heidän moidellus

pälwänäns kymenencnosanEphast sam-
Uhrista byläjauhvja al-nomatsexi ruocauhrixi/

puolen amulla ja puolen ehtolla.
21. Panmis sinunsen tekemän pitä öl-

,Fyn cansia/ jasen kypsettynä tuoman/
ja cappaleina sinun sen uhraman pUä
«akiaxi hajupt HERralle.

22. Ja papin / joca hänen pojistans
hänen stans woideltn on/ pirä sen leke-
»nan. Tämä on yancaickincn sääty HEr-
ralle/ ft pirä caicki polcettaman.

'

az. Slllä catG papin r»ocauhri pitä

tulella poltettaman/ jaet syötämän.
puhui Mosexelle/sa--^noden:

15. Sanos Aaronille ja hänen pojil- „>,ristalens/ tämä on ricosuhrim sääty/ cusa
paicas sinä teurastat polcouhrln/siinä
pitä myös sinun teurastaman rtcosuyrtn
HERran rin»/ ja se on catckeln pyhin.

26. Pappijoca ricosuhrta uhca/pitäsen syömän: pyhällä sialla se syötämän Nnm.picä seuracunnan majan pihalla. ig-. 10,
27. Cuca ikänäus hanen lthaans ru«

pe/ sepitä pyhitetty oleman/ ja tvaat-
tcn jonga päälle se weri prijscotetan/ pi-
la sinun pesemän pyhäsä siasa.la se sawiastia/ josa se keicetän/pitä ricoltaman. Jos se on ivastiseö pa>
»as keitetty/nyn ft pitä pesiämän/ja
medellä mtrutetlama».

2y. Catcki miehenpuolet papeista pitäsyömän sen: sillä se on catckein pyhin.
zc>. Mutta catcki se ricosuhri/ jonga 4.

meri Mtedän seuracunnaumajaan/ so- 5.
wlnnoxt pyhään siaan sitä et pidä syö- Hebr.
tämän/ maan tulella polreccaman.

VII. Äcu.
tämä on wicsuhriu sääty; se Wica-

on cattkein pyhin- uhrista
a. Synä palcas/cnsa poltto- '

uhri teurastetun/pitä myös
tcurastetlaman micauhri/ ia sen meri pi-
la pryscotettaman Ajcarllle mnbärtns.z. Ja catcki lthaivus pitä siitä uhratta-
man/ händtiia sisällysten lchamus.

4- Ja ottaman ne caxi munascuuta senlihawuden cansta/ cumnydeu päällä on
landetsa/ ja maxan cglmon munascut-

' dcn cansia.
' 5 Nyn pitä papin sen polttaman Alta-
rilla uhrixi HERralle: se on mtcauhri.

6. Jocainen miehenpuoli papeista pitä Mitä j
syömän sen: pyhäsä siasa pitä se syötä- papille
män/ sillä se on catckein pyhin. uhrista

" 7- Nyncuin ricosuhri on/ nyn pitä lule.
myös mtcauhrin oleman: sillä yhtäläi-

> nen pitä heidän molembain säätynsole-
- man/ ja se pitä papin oma oleman/ jo»
> ca sillä somitta.

st. Sc» papin/joca polttouhrin uhra/
pitä
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Kijto«-
»ibrista
Muu-
tamat
äskentästä
s«ye-
«lestin
iugun
alca-
V>at.

pitä polttouhrin wuottl oma oleman/
jonga hän übrannul on

9. Jo caickinaincn ruocauhri/ joca
Pätzis ia pannusi eli haastarilla typ-
setty on/ sen pttä papin oma» oleman/
joca sen uhra.
i«. Ia caickinainen ruocauhri/ joca

öljyllä sec»itettu/ talcko cutwa on/ stn
caiten pltä Aaronin lasten oman ole»
man/yhden nyncuin loisengin. "

ii. tämä on tylosuhrin sääty/
HERralle uhraran.

,2. Jos he tahtomat tehdä ylistysuh-
ria/nyn heidän pitä uhraman happo-
mattomia leipiä/ secottettuia öliyllä/
ja happamattomia ohucaisia tyrsiä/mol-
delluita öl,yllä/ ja panusa typsetyit säm-
byläleipiä stcoitettu,a öljyllä.

13, Mutta sencaltaisicuhreja pitä hei»
dän tetemän hapannen tyrsän päälle/
heidän tytoeuhrins ylisiysuhrixi.

14. Ia yxt caitista nystä pitä uhratta.
Man HERralle ylönnysuhrixi/ ja stn
pitä papln oman oleman/ joca pryscotta
tyosuhrin meren.

ls.la ylistysuhrin liha hänen tytosuh»
risans pltä sinäpäl»änä fyötämän/ jonase uhrattu on/ ia et mitän pioä tähtexi
jätcllämän huomenexi.

16. «Hutta jos jocu lupauxesta/talc-
"lta hywast tahdcst uhra/ nyn

se pitä sinä pä.wänä s)ötämän/ jona st
uhrattu on/ muna ies »otattn tähtexi
jää uhrista roisexi päimäxi/ nyn pilä
se myös snötamän.

17, Mutta jos Matin tähtexi jää sijtci
uhratusta lihasta colmanden »äimän »-

sti/ nyn se pita poltettaman tules.
18. Mutta jos jocu syö colmandena

päimanä sijtä uhratusta lihasta/ joca on
hänen kylosnhristans/nyn ei ole hän o-
lollinen/ joca sen on uhrannut/ eitä st
hänelle pidä luettaman/ muna st on
«auhistus. Ia jocamen sielu/ joca siitä
Hi/ on micapää pahan tecoon.
»9. K« st liha joca sittu johongu sta.Fstaisuteu/ ei pidä fyötämän/
mutta tules poltettaman. Ioc» puhdas
»n/ st M suiwa,lihast«.

20. Ja se sielu/ joca syö fylosuhttn
lihasta/ sistä cuin HERran oma on/ j«
hänensaastaisudenson hänen päälläne/
st sielu p.tä hämitetiämän Cansolstans.

21. Jos jocu sielu rupe johongun saa»
staisucen/ olcon se saastainen ihminen
eli saastainen eläin eli jocu muu saastat-
nen: j» syö kytosuhrln lihasta siitä cuin
HERran oma on/ st pltä hämltettä»
män Cansoistans.
22. puhui Mostxelle/sa» <>),«.Fnoden: Puh» Israelin lapsille / >^/

sanodcn : et teidän pidä mitan lihamutta t.,lxz«,syömän härjistä/lambaista ,a muohifta. ~l,a.
24. Raadon eli haastan lihamus pan-

gat caickinaisijn tarpeisiin/ mutta et cet- .. „,..dänpidä sitä syömän. ' ?

25. Sillä joca syö lihamuttasijtä eläi. "z^>mest/ cuin HERralle uhrixl annettu on/se sielu pitä hämilctämäu Cansoistans. ,",'
26,Ei teidän pidä myös werta syö- ,,

"

man caitisi teidän asumosioisan/ «i lin- ~,,

nuista/että eläimistä. 1.3'17»
27. locainen sielu joca syöjotain wer»

ta/ st pitä hä»lccttämän Cansoistans.
28. HERra puhui Mostxelle/ sa»H node» :

29, Puhu Israelin lapsille/ sanoden :se cul» HERralletytosuhrins uhra/
hänen pilä luoinan/ mitä HERralle
tytosuhrtxi tule.

3«. Mutta hänen pitä sen candaman
tädesins HERran uhrixi: rinnan liha-
muden pitä hänen tuomanrinnan cantza/että ne pitä oleman häälytys uhriHERralle.

3,. Mutta papin pltä polttaman li»
hamuden Altarilla/ ja rinnan picä Aa»
ronln ja hänen poicains oman oleman,

32. Ia oitian laman pitä heidän an»
daman papille ylönnysuhrixi/heidän
tytosuhristans.

33. Jo ioca uhra kytosuhrin merta/
ja lihamuttaAaronin pojista/hänen pi«
tä saaman oikian laman osixens.

34- Sillä häälytys rinnan ja ylin.
ny'laman olen minä ottanut Israelin
laMda kytosuhristans / "

se»andanutpaMA-'
««.vnille/Mhäne»

roM'
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pojilleyS yancaickisext säädyxi Israelintapsille.
Z5. xämä öv Aaronin ja hänen pot-

cams woitelemus HERran uhrista / stj-
tapäiwästa/ jonq he HERrallc Papixi
annettin. '

zä. JotcaHSßrakMstMätOäaä /

jona hän heidän «ooiteli/ Mnetta keille -
Israelin lapsilöa yancatekisext säädyxi i
catkisa heidän sucucunnisans» !

Z7. Ja tämä on sääty poltcouhrtst/röö-
rein cauhrist/ ricosuhrtst/ wicayhrist/ täy. >
saaryin eösuhrist ja kytosuhrist. ,
Oaätäs zz. Jonga HERra Aosepelle kassiSinain «vuorella/sinä paiwäna/ jona ,

hän käskyn andoi hänelle Israelin lasten ,tygö/ että heidän piti uhraman heidän
nhrins HERralle Si»atn,cor««sa. ,

Vlll. äucu.
Eros. HERra puhui Mosexelle j
aH. a. AHM sanodeu.: c

2. Sta Aaron poikinens ja -
heidän «vaattens/ja myös woi-

bellusöljy/ja mulli rtcosuhrtxi./ja caxt o
oinasta ja myös cort happamattomia l
leipä.

z. Ja coco caicki Cansa ftiiracnnna»
majan owm eteen. ,

Aaron 4. Moses teki nijncutn HERra hänelle
poiki. käskenyt sli/ja cecois Cansan seuracun-
vens nan majan »wen eceen.
wihi- 5. JaMoses sanoi Cansalle : tämä on
täupa- se cuin HERra en käskenyt tehdä,
pixi. a ottiAaronin poikinens/ jape-
Exod. heidän wedellä.
29:7. Ja puetti hanen päällenö hame»/

ja wGölti hänen wyöllä/ japuettk hänen
silckihamella/ ,a pani pääliswaatten ha-
nen päällenö/ ja wyötti hänen päälis-
waatteu wyöllä.

V 8. Japani hänen päällenö rindawaat-
»B: 4. rindawaatten päälle waike-

udetiatäydellisydet.
9. Ja pani hapan hänen päähän» / ja

4!i pani hypan päälle hänen ctzallevs cullai
<en vtzaladin/ sen pyhän Cruunun / nyn-

' Mvsexellekäskenyt eli.
, »tti woidellusöljyn/ ja

"''«äoti/ja
Erod. lv. Ja Moses --

zv: 25, woiteli majanja
pyhittt ne.

n 11. Ja pryscotti fijlä feitzemen kert»
Altanlle/ ja woiteli Altarin ja caicki sin,

- astiat/ja pesoasttan jalcoinens/ ia py-
- hitti ne.

i 12. Ja caasi woidellusöljyfi Aaronin
pään päälle/ ja woiteli hänen >a pyhitti:

Moses :oi Aaronin po/at/ ja
pnetlt heidän päällenshamec/ivyottt hee-dän wyöllä ia sitoi lakit heidän päähans/'
nyncutn HERra hänelle käskenyt oli.

14. Ja andoi luoda mullin r-cosuhri? p, is.
xi. Ja Aaron poikinens pant kärens rt-
cosnhrin mullin pään päälle.

,5. Jateurasti sen. Ja Moses «ui
restä/ ja pant formellans Aitarin sar-
wtzn ymbärins/ ja puhdisti Alrariu/ ja
Zaast meren Altartn pohjalle/ja pyhit-
it fen/ sowlttaxens (Lassa) sen päällä.

16.Ja otti eaiken sisällysten lchawuden/
ja maxan calwou/ jamolemmat munas-
cunt/ ynnä lihawuöen cansia/ ja potrts
Atlarilla. <

17.Mutta mulli» wuottnens / lihsl-
ocns ja sondineos poltti hän tules ulcona
leiristä/ nyucui» HERrs hänelle käske-
nyt oli.

tB. Ja hän totoinan p»ltouhrixt: ja Exo».
Aaron peikinens panrc kateus oinan 29U5.
pään päälle.

iy. Jateurasti sen/ ja Moses prijscottt
hänen wercns Altarille ymbärins.

,0. Ja ieickais otna» cappaletxi/ ja
poltti pään ja cnppalet lihoiuens.

2i. Ja pesi sisällyxet ja /alat medellä/
ja poltti sijrte coco oinan Alrariöa.
Ge on polttouhri moktaxt hajuxi tull
HERralle/ nyncuin HERra hänelle kä-
skenyt oli.

zz. Ja toi myös toisen oinan/täytös,
uhrin oinan: Ia Aaron pe.ktnens pa-
nit kätens oivan pään päälle.

2Z. Ja Moses teurasti sen ia otti hänen p, ,9.
weresiäns/xa siwni Aaronin olkian cor-
wan iehteen/ja myvö otk-ankäden peuea-
iocn/ )« oiklan /alan iskin krarpasecn.

24>Ja Aiosiö rci myös Aaronin po-
jat/ ja siwni wereliä heidän oikmn cer-
wans ichlkcn/ /a heidän oikian kärenS
peucalvvn/ja heidän «iiIKN jalcavStso.»

»arpa»

SS s.iuc.'
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Exod.
29- Zl.

»arpasten/ ja Moses pryscotti »eri» pätmäia ystä. Ia teidän pitä ottaman
Altarille ymbärins. waarin HERran ivartioista/ ettet te

25. Ia om lihawuden/ ja saparon/ cuolts: sillä nyn on minulle tästetty.
ja caiten sisällysten lihawuden/.ja ma» j6. Ia Aaro» poittnens tett caiten stn/
xan calmon/ja molemal munastuul hei- cuin HERra Mosexe» cautta tästenyt
dän lthomudens cansia/ ja'oiklan lawä. oli.

26. Hän otti myös cortsta/ioft happa» IX. iUM.
mattomat leimät olit HERran edes/ cahderandena päimänä c»< Mosesyhden happamattomantyrsän/ja öljyllä yui Moses Aaronin ja hänen täste
«oidellun tlirsän/ jaohucaistntyrsin/ja poicans/ja wanhimmatlsra- Aaro»
pani ne lihowude/ ja oitian laivan päälle. «lista. ntn uh«

27. Ia andoi caicki »ämät Aaronin ti- 1. Ia sanoi Aaronille : ota sinulles rata <,

sijn/ jahänen täsij»/ ja hää. nuori wasicka ricosuhrix./ jaoinas polt» tzensj»
lyttt ne häälytyxexi HERran edes. touhrixi / molemmat wirhittömät/ ja Can»

28. Ia sijtte olli Moses ne heidän tä» tuo HERran etten. san «he
sistäns/ ja poltti Altarilla polttouhrin 3. Ia puhu Israelin lapsille/ stmodtn : stä.päällä: ston täytösuhri matiaxt haj», ottacatcaurisricosuhrixi/jawasickaja
xi tuli HERralle. caritza molemmat wuosicunnaiset/ ja.

29. Ia Moses otti rinnan ja häälytti wirhittömät/ pslttouhrixi.
sen häälytyxexi HERran edes/ täytös» 4.lamyö«härtäjaoinasuhrataxem»
uhrin oinasta: sen Moses sai osaxens/ me tytosnhrixt HERra» «des/ ja ruo-
nyncuin HERra hänelle tästenyt oli. cauhrlxi stcoitettu öljyllä: sillä tänäpä,

30. Ia Moses otti woidellusöl,ystä ja nä ilmesty HERra teille.
merestä/ j»c» oli Altarilla /ja prijstotti f. Ia he toit caicki ne cui» Moses ta.
Aaronin ja hänen maatettens päälle/ynä stcnyl oli / seuracunnan majan omen e»
hänen poicains ja heidän maatettens teen: jacaickiCansatäivicedes/ia sei-
päälle/ ia pyhitttnyn Aaronin ja hänen soit HERran edes.
maattens/hänen poicans jaheidän ivaat- 6. Nyn sanoiMoses : tämä on st/ cuin
<ens hänencanhans. HERra tästenyt on teidä» tehdä/ j»

31. Ia Moses sanoi Aaronille ja hä. HERran cunnt» ilmesty teille.
nen poiillens : ketttätät liha sturacun- 7. Ia Moses sanoi Aaronille : astu Al.
nan majan omen edes / ja syötät se sijnä tarin tygi/ jatee ricosuhris/ ja polt»»»
paicas/nyn myös leipä/ cuin täytösuh» uhrisja sowica sinuas ja Canft/ ja tee
rincorisi on/ nyncuin minulle tästetty sijtte Cansan uhri»afomita heitä/ nyn»
ja sanottu on: ettäAaronpoitinenspitä cuin HERra tästenyt o»,

nestöman. Aaron astui Altarin tygi/ja Aaro»
32. Naan mitä jaa tähtexi lihasta ja wasica» ricosuhrixens. uhralelmästä / sen teidän pitä polttaman 9. Ia hänen poicans cannott were» «nsim-tules. hänen tygöns / ja hän casti formens me. mäife»
33. Ia ei teidän pidä lähtemän stitze. reen? ja siw«iAltarin strwyn/ ja weren kerra»menä päiwänä seuracunnan maja» omc. caasi hän Altarin pohjalle.

sta/siihenasti/ costa teidän täytösuhrin icz.la lihawuden/ ,a munoscuut/ sa «aCa»pätmättäytetä»: sillästitzemenä päiwä» maxancalwon ricosuhrista / poltti hän ft« «,

nä teidän täten täytetän. Altarilla/ nyncuin HERra oli M»se» hestä .

34 Nyncuin st tänäpänä tapahtunut xelle tästenyt.
on / HERra on tästenyt tehtä/ että t« n. Mutta lihan ja nahan poltti hän
sowitettaistn. tules ulcona leirist.

35. Ia teidän pitä oleman seitzemen päi. 12. Sytte teurasti hän polttouhrin /ja
tzä stnramnna» majgn>wel, ehes/ ylj. Asreyin poiat lannoit »eren hänen ty.

göns
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göns / jä hänpryscotti sen Marilleym. '
iärtna.

rz. Ja he toit myös polttouhrin hänel-
le/ cappaletxt leicatun/ ja pään / ,a hän
poltti ne Alcanlla. .

14. Ja hän pesi sisällyxet ja jalat/ja
poltti ne polttouhrin päällä / Ultarilla.

- 15.Syrrc candot hän Cansai» uhrin e-
des/ja otti paurin / joca oli Cansan ri-
cosuhri/ jateurasti sen / ja teki fijtä rt-
cosuhrin/ nhncuin sen enoisengin.

16. Ja hän toi myös polttouhrin / ja
valmisti sen kaivan jälken.

17» Ia toi ruocauhrin / ja otti sijtä
pions täyden / ja poltti ne Marilla /

paitzi amulllsta polttouhria.
18. Sytte teurasti hän harjan ja oinan

Cansan kytosuhrixi / ja Aaronin pojat
cannoit were» hänelle/ jahän pryscottt
stn Altarille ymbärins.

19.Mutta se» härjän lihawuden ja öi-
nä» saparon/ja sisällysten lihawuden/
jamunascuut/ jamaxancalwon.
20. Catke» tämän lihawuden panit he

rindain päälle/ ja poltit lihawuden Al-
tarilla.

21. Mutta rinnat jaolkia» laivan HSä-
lytti Aaron häälylyrext HSRran edes/
Nynculn HTRra olikäskenyt Mosexelle.

Aaron 22. <AaAaron nosti kätens Cansanfinna lApupleen / ja stunais heitä: ja
Cansä. sijttecuin hän ricoSuhrin/ polttouhrin/
Num. jakytosuhri» tehnyt oli/ meni hän alas.
S: 24. 2z. Nyn Moses jaAaron mentt seura-

kunnan majaan/ ja cosca he Mens stel-
tä läxit/siunaisit he Cansan. RynHer-Zmi xgn runnia ilmestyi kaiken Cansan edes.tule 24. Sillä tuli tuli HERraldaeilas/HER« ja culutti polttouhrin/ jasen lihawuden/ralda / Altarikda/ ja cosca caicki Cansa sen nä-

jacu- ,i/ riemmtzit he sangen suuresi / ja lan-
lutla g<isir maahan caswsilleus.chri»' X.ium.

Aaronin pojat Nadat jaAbi.
AO» Hu otit cumbiki» suitzutusasil-

ans/ ja panlt tulda niihin/ ja
ja Avl- suttzutust sen päälle/ ja cannylt

Miu poi- Aixrasta tulda HERran «tee»/ jota ei
HZ» heille ollut käskenyt.
2.Sissinläsj tuli HCRralsa/ jacs-

liltti heidän/ nytt etkä he tuolit HER. ke»,
ran edes. 16.1.

ZlNyn sanoi Moses Aaronille: tämä Num.
»n se cuin puhunut on/ sano- z:q.
den: minä pyhttclän nysä/ jstca menua c. 26:
lähesiywät/'ja caiken Cansan edes mi- 6i.
nua cuniottccan. Ja Aaron oli äneci. e. Psr.

4- Mutta Moses cutzui Mtsaelin/ ja 24; 2,
Eizaphanin Vsieltn/Aaronin sedän py.
Jat/ ja sanot heille: tulcat ja candacat
teidän welie» Pyhän edestä ulos leiristä.

5. Ja he tulit ja cannoit heidän ha.
metnens leiristä/ntzncuiu Moses oli sa-
nonut.

s. Nijn sanoi Moses Aaronille/ j«
hänen pojillens Eleazarille ja Ithama»
rtlle: el teidän Ptdä pal>astaman tei<
dän päätä»/ eilä myös repimän t«i«
dän »aattettau/ ettet te cuolis/ja ettei
»iha tulls caiten Cansan päälle. Mut.
ta teidän weljen/ coco Israelin huone,
sia tttetän tätä palo/jonga HERra sy»
tyttänyt o».

7. Waan ei teidän pidä menemän seu»
racunnan majan omesta ulos/ ellet te Ht?Acuolis: sillä HERran msidellusöljy on
teidän päällän. Ia he teit Mosexen sa- pap
nan jällen, peln

8> Ka HERra puhui Aaronille/ sa» wynaHnoden: juo-
9. Wyna ja mätemätä juoma ei pidä mast/sinun juoman/ eitä sinun poicas sinun costacantzas/ costa te menette seuracunnan h« p«s.

majaa»/ ettet te cuolis : Se pitä ole- «elu»
man yancaickinen sääty teidän sucucun-
nillen - tele»

ic,. Että te eroitatte «itä pyhä ja ei mät.
pyhä/ mitä puhdas ja saastainen on. E>ech.

ii. Ia että te opeta.sitte Israelin la- 44: n.
pstlle caickt oikeudet cuin HERra heille i.Lim.
Mosexen cautta puhunut on. z. z;

12. Moses puhui Aaronllle ja xtt. rt
hänen jäänytlle pojillens Elea- 7.

zarille jaJthamanlle/ ottacatse/
tähtepijäänye on ruöcauhrist»/ HER- Pop.
ran uhrista/ ja syökät se happamatto- pein
manaMarin tykönä: sillä se on caickei» osaxi
pyhin. mle uh

y. Ia teidän xita sen syömän pyhällä rijra.

sihlla:
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siallä ! sillä ston sinun ottendes/ <a sinun
poicais oikeus HERran uhrista: sillä se
»n minulle nyn tästetty.

14. Mutca häälycyörinncm ja ylin»
»yslaman pltä sinun ja sinun poicas ia
«yttäres sinun cansias sylmän puhlalla
palcalla,; sillä, tämä otteus on sinulle ja
sinun poMes anneltu Israelin lasten
lytosuhrista:

i). Sillä ylönnyslapa jahäälytysrin»
da/llhcmus uhrein cansia/ pltäcannet.
laman sisälle hälytettä häälytyxexi HEr-
ran edes. Sentähden pltä sen oleman
sinulle/ i« sinun lapsilles yancaicklstxi

Motes säädyxi/ nyncum HERra tästenyt on.

tvida- Mosts etzel ricosuhri» caurt-
siuettä löysistnpoltetuxi. Ia
ricos- h"" wlhasilii Cleazarin ,a Ithamarin
«hrin Aaronin iäänyitten poicain päälle / sa-
«uris "oden:
pollet- ole syönet ricosuhria py-

hällä pallalla? sillä st on caickein pii-
hin / ja hän on andanut teille sen / että
teidän pltä candaman Cansan ricoxet/
ja sowittamanheitä HERran edes.

18. Catzo hänen werens ei ole tullut
Pyhään/ teidän picä caiteti syömän sen
Pyhäs/ nyncuin minulle tästetty on,

19.MuttaAaron sanoiMostxelle : ca«
tzo/ tänäpänä omat he uhrannet heidän
ricosuhrms/ja heidänpolttouhrlnsHer-
ran edes. Ia minun on ny» käynyt cuins
näet. Ia pidaistö minun tänäpänä syö-
»nän ricosuhrista/ olisco se HERralle
elollinen?

20. Cuin Moses sen cnuli/ tytyi hän
sijhen.

XI. iucu.
HERra puhut Mostxelle ja

Puh. Aaronille/ sanoden heille : pu»
«»l>ta hucat Israelin lapsille/sonode:
ja saa» 2. Nämat omat eläimet joit»
staisisia te saatte syödä/ «aicketn eläinden stas"kljä' maanpäällä.
Mol- ;,Caitist caxiftrckaisist ja märhettimäi»
siste- sist ela.mist saatte te syödä,
lännist. 4 Mutta st cuin märhetti/ ja jolla sor»Deut. c<tt on/ ja ei nytä haiom/ nyncuin Ca»
»4: 4> meli/ st »n teille saastainen /jaei teld.äv

pidä silä syömän.

Caninit marhettiwat/ multa ei 010caxisorckalstt/ stntähden ne omat te.lle
saastaiset.
' 6. 1« länes myös märhetti/ maan ei

oli caxisorckainen/ sencähden st on teill»
saastainen.

7. Ia sica on caxisorckainen/ mutta ei i.M »«

märheti/sentähden st on teille saastainen. ~ ;<,

8. Näiden liha et teidän pidä syömän/ 2.Maceitä heidänraatoine tarttuman: sillä ne «.zz.
omat teille saastaiset.

9. Nä.tä teidän pilä syömän caitistanysiä jotcamesisä omat/ caicki joilla cn
ulmuxet ja suomuxet mesisä / meresä )« .. saa.»irroisa/ nytä teidän p.tä syömän. ",'«

10. Mutta catck. »oilla ei ole uimuxita ««

jasuomuxita meresä ja mirrotsa/ caic. '.«"'
tein nyden ftas/jotca lyckumat ja elämät
wesis/ nepitä olema» teille cauhistue. .

ii.Neomatttttä cauhistamat/ ja nij- >»

den liha ei teidän pidä syömän/cauhistu»
cal heidän raatons.

Sillä caicki joilla ei ole uimuxita-
ja suomuxtta mesisä/ ne omat teille cau.
histus.

13. Näitä te cauhistucat linnuista / ei Saa.
teidän nytä pidä syömän/ sillä ne omat staisist
canhistus: Cotca/ja Gryphi/ ja Caja. ja puh»

14. Cockolindu/ ia Corpihaucka lai- lmst
nens. linuist,

15. Ja caicki Carneht lainens. Deuk.
16. Strutzt/ Tarhapsllöi/ Käki ja 14: II»

haucka lainens.
17.!iadnhaucka/!utcoi/ Hyypiä.
iF.Pöcköl/Ruowon päristäjä ja Näl-

käcurkt/ Hattara ja Hohcaharacka lai-
nens.

19. Suowareöja Pääjkyinen.
20. Ja caicki jorca lyckuwat linduin se-

as/ja käymät neljällä lalalla/ pttä ole-
man teille cauhistus.

ai. Cuttengin näitä saatte te syödä
linnuista/ jotca lyckuwat jakäymät nel-
jällä lalalla/ joilla owac sääret »alcali»
päälle hypellä maan päällä.

22. Ia näitä te saatte syödä heistä /
cutn on Arbe lainenS/jaSelaam laineos/ ,

jaHargol lainens / ja Hagab lalnens.
?z. Waan cattki jvtca xaiP nljtä owa«

Q - neli-
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Saa-
siaisist
matele.
Matsisi
«läi-
Mist.

«eltzalcatset linbui» sea»/»e o»at letlle
««uhistus. Ia ne pilä teidän saastallna
pitämän.

24. I« jocaine» enin tarttu heidän
»aatoins/sen pitä oleman s««stais«n «h.
eosenafti.

25. Ia jos jocuheidän raatojans cm,»
»»/ sen pitä pesemän »aaltens/ jaole»
ma» saastaisen ehtost» asti.
»6'Ka jocaineneläin joca on forlilll.Fnen/maan ei caxisorckainen/ «t-

»a märhett/ ne omat teille saastaiset. Ja
sorainen cuin nyhtn tartru/ pttä ole-
man saastainen.

27. Ja jvcamen cuin käy kämmenel-
läns caickeln petoin seas / jotca käymät
neljällä «alalla/ ne oivat teille saastaiset.
Jocatnen cuin rupe heidän raalotns/
sen pitä oleman saastaisen ehtosen asti.

2g. Ja joca canda heidän raalojans/
se peflän maattens/ ia pttä oleman
saastaisen ehtosen asti: stlla caicki nämät
omat saastaiset teille.

29. Ja nämät pitä oleman myös teille
saastaiset/ nyden elä-nde» seas/ jotca
matelemat maalla: Kärppä/ Hyri/
Sammacko/ jocaincn lainens.

zo. Jjlicotti/ Tuonencoira/ Sisalt-
fto/kyldämä kärme »aMyyriäinen.

zi. Nämät omat teille saastaiset caic-
kein nyden seas / cuin matelemat. Ja jo.
cainencuin rupe heihin sisttecuin he cuol-
let vmat/ pitä oleman saastainenehtosen
asti.z». Ja caicki cuin sencaltatnen raato
päälleputo/pitä oleman saastainen/
vkis se caicktnainen puuastia / eli waate /

«lt nahca/ eli säckt. Ja caickinainen
jolla jotaklntehdän/ pirä pandaman me-
teen/ja sen pttä oleman saastaisen «hlo-sen asti/ nyn se tule puhtaxi.

ZZ Ja caickinaiset samiastiat/ soihin-
sa sencaltatnen raato puto/ omat caicki
saastaiset/ ja mitä nysä on / ja pitä ri-
kottaman.

Z4. Caickiruoca jotafyödän/ jos se me-
si tule sen päälle/ se on saastainen: Ja
caicki >uoma/ sota juovan sencaltaisistq
astioista/ on saastainen.

35. Ia «liett mi» senealtälnen raat»päälle pneo/se tule saastaistxl/olis sepä.
tzi eli cattila/ st pitä ncottaman : silläse on saastamen/ jasen pitä oleman teille
saastaisen.

36.C»lteng<»läht«t/caiwotjalamml«
cotomatpnhtat/jajocainenjoc» tarttu
heidän raatons/sen pitä olema» saastat,sen.

37. Ia josse»taltai»en raato langefie.menen päälle/jocatylwetty on/ nyn on secuitengin puhdas.
38. Ia jos mettä caatan siemenenpääl.

le/ ja lange jo.ustncaltainen raato ny»
de» päälle/ nyn se tuleteillt saastaisexi.

39> Ia jos jocu eläin cuole/ Ma teldän
sopi syödä/ se cuin sen raaton tarttu/ seon saastainen ehtostn asti.

42. Se joca syö sencalcalststa raado-
sta/ hänen pltä pesemän maattens / j»
oleman saastaisen ehtostn asti. Nyn
myös st,oca canda stncallaisimraatoia/
pitä pesemän maattens/i« olema»saa-staisen ehtostn asti.

41. Caicki matelemainen maalla pitä
oleman tttlle «uhistapa/ jaei pidä sitäsyötämän.

42. Ia iocalne» cuin matzallanstäy/
ja jotcatäymät neljällä eliustmmalla ia»
lalla/ caitista jotca matelemat maalla/
ei pidä teidän nytä syömän: sillä ne o»
»vat cauhistus.43-Hltät teidän sieluan cauhistamai.sext tehtö caitisa matelewaisisa/ ,a ältät
saastuttaco teitä» nysa/ ny» että te tu-
lekta saastaiscxt.

44. Silla minä olen HERra teidän
Jumalan/sencähden teidän pitä pyhillä-
män teitän/ että te tulisitta pyhä/i; lsillä mtnäkm olen pyhä. Ja ei terdän pi-
dä saastuttaman teidän sielua» /ollakin
matelemaisclla eläimellä/ joca matele
maalla.

45- Sillä minä olen HERra i»ca tei-
dän johdatin Egyptin maalda/ eriä mi-
nä olisin teidän Jumalan: ftntahden
teidän pirä oleman pyhät: sillä mmä
olen pyhä,

46. tämä on sääty tttikista «läimt.
stäja

Nen-
wopuh
kuren.
/apy-
hyteen
Lev, >9:

2.
i.Pct.
1: iS.
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Cul».
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22.

loh.
?: 22.

»,,..
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24.

Spilo.
lls'"
cuil.gase»u-
""'

stä ja linnuista/ j« tallista jotca »esis
lyckuwai/ ia calckinolsisttläimist/ jotca
maalla matelemat.

47. Eciä te tttdälsittt eroitta puhtat
saastatsisi/ia mitä «läimttä syötämän pt-
tä/)a mitäelälmllä ei so»i syödä.

XII iucu.
A HERra'puhu, Mos«x,elle/sa-

noden:Vxl 2. Puhu Israelin lapsille/ ja
sano : Costa wcmno sijtlä / ,«

synnytiä po.calopsen/ nyn hänen p.täsiemen pä.mä oleman saastaisen/ nyn-
auman cu.n hän tärsi sairnutlans.
; Ia cahdexandenapäimänä piläym-

bär.nsl«.cal.a«an hänen «sinahcans
lcha

«. Mutta hänen pttä oleman cotona
celmeneljätlätymmendä pä.mä puhdt»
ftuxens meresä: e. hänen p.dä ruuman
yhtenään/cutn pyhä on/ e.tä hänen p>-
dä Pyhään tuleman/ si,h«nastt cu.n hä>
nen puhd.stus pöimäns täytetä».

; Multa,°s hän synnyttä pycalapsen/
niin hänen Pitä sasta.ftu oleman caxi
wycko/ nyncauwan cuin hän tärsi saira.
«tans/ >« cuusiftltzemettätymmendä
väiwä pilä hänen «tona oleman puh»
dtstuxens weresä.
6. tU!)u«a costa hänen puhdistus

pojan el, tyl.är«n,äl«
ken omat täytetyt/ nyn tuocan wuefi-
cunna.sencar.tzanp°ltt°uhr,x./ja ,yh-
lyläise», vojanel. metnsin r.cosuhr.x./
pap.lle seuracunnan maM omen «teen.

?. Joca ne p'tä uhraman HERran
edes/ja sowittaman hänen/ nyn hän
puhdistu werens «uoxusia. Tämä on sää-
ty pojan eli tyttären synnyltömistft.

z. Josei hänellä ole mara uhrata ca»
ritzam/ nijn ottacam caxi Mettistä eli
caxi tyhtyläiftn poica/ lo»stn potttouh-
rix, ja to.sen r.coeuhrlxi. Ia nyn pop.n
pi.ä stmiuama, h> ncn/ eitä hän puhd.»
stetta.sin. XIII. iuM.

A HERra puhui Mostxelle ja
Aaronille/ sanoden :

2. Ics ihmisen thocn tule a.
ttip./ eli. maitta

«ä/ nyncnin spilall tahdois lulla hs<»en ihoons/ nyn piti hän »»tämä»
papi» Aaronin lygö / eli yhden hänen
potjstans pappein seasta,

3. Ia sijttccum pappi näte merkin iho.
sa/ m j°s carmat omat muutunet mal.
ktaxi/1» haavan pa<cka on nähdä ma»
talamb. cu.» mu» iho hänen ruumt.
s""" l« "« spital. : sentahden pa»
p'« Pltä cayeleman händä ja duvmi.
tzeman hänen saaftaistx..

4. Mutta,°s hanen ihosans on malti»
«. cuitengan nay olema» sy.

»emMallä muu n.ho/ »a carmat e, ole
muutteet walt.ax./nyn p»a pap.n hä.
«« sulkeman sisälle st.tzemex, pä.mäxt.

5- Ia st.tzemeudena pa.mana vappi
catzelcan hanen/ )os haamnt nätymät
hänes oleman nyncum ennengin/ ja «,

ol« ltmmntt han«n ihosans/ nyn papm
p"ä h""/" Mens tolsex s«tze««x» pai.
wöxt sulteman sisälle.
.6. Ia costa han taas catzele hänen
"»»ia stltzem«nd«napä,»anä/ ja. loyti
haawat rauwenmxt / <a ei lew,»next
hänen ihosans/ nyn pitä hänen duomi-
«emän puhtax»: silla se on syhel.
mä/st, p.tä pesemän waalleus/ ,a ny»
°« <«« puhdas.

7. Mu»a M rup. lew.ä hanen iho.
ftns/ siitte cu.n han on pap.lda catzolt»
j« puhlax. sanottu/nyn hän pttäcatzot.
laman to.sen terran pap.ld«.

«> Jos si,s Papp. nate/ että rumet
owatlew.nnel haren ihosans/ nyn pi.
" hanen duomitzcman hänen saastalft.
5" !'«" se on spttalt.

9. Mutta costa spttalin haawa tule
ibmlsten/hän pllä mielämcn papin tygö.

,c>. Ia costa pappl näte malttan a»
joxen lullext hä,,«n ihoons/ i« carmat
mallstuntxi/ ja elämän l.han oleman «.

,oxes.
„. Nl,„ on wanha spitalt hänen iho,

sane/ ja senlähden pitä pcpin tueml»
tzeman händä. saastaisexi/ ,a ei silen
sulteman sisälle i siliä hä>. on ,o saostat.nen.

12. lajtsspllalilcwiähsncnihoscns/
Q, ja täyt»



ja täyttä coco ihon/päästä nyn lalcoyn/
«aiten stn jällen/mitä pappi näte sil.
mätns edes.

13. Costa pappi catzo ja näte spitalin
peittanexi coco hänen ihons/ nyn pitä
hän duomitzeman hänen puhtaxi: sen»
«ähben/ «ltä caicki on hänesä muutt»,
»ut maltiaxi : sillähän on puhdas.

,4. Mutta jona päiwänä eläwä liha
hänes näly/ nyn hän duomlta» saa»
ftaisexl.

15. Ia pappi nähtyäns elä»än lihan/
pitä hänen duomitzeman saastaisexi : silläse eläwä liha on saastainen / ia se on
spitali.

16. Mutta jos se eläwä liha munttu
jälleus waltiaxi/ nyn pitä hänen tule»
»anpapin tygi.

17. Ia costa pappl näte haawat muut.
t»nen waltiaxi/ hänen pitä duomitze-
man häne» puhtaxi : sillä hän on puh.
das.

!8. Jajos jongunihoon tule paisuma/
ja parane jällcns.

iy. Ja Me sijhesi fiaan tule jotakin
tvalkiata eli punaista racko/ se pitä ca-
Aottaman papilda.

20. Cdsca pappi näke se» paican ma-
talammaxi muuta iho/ ja carivat o-
«vat muuttunet walkiaxi/ nyn papin pi-
tä hänen duomitzeman saastaisexi: sillä
pjtä paisumasta on spitali tullut.

21. Mutta jos pappi näke/ ettei car-
watole siinä muuttunet walkiaxi/ ja et
»le matalambi cuin muucaniho/ ja se
»n cadonnut/ nyn papin pitä sulkeman
hänen sisälle seitzemexi päiwäxi.

22. Mutta jos se lewcne hänen iho.sans / nyn ptta papin duomitzeman
hauen saastaisexi: sillä se on spitalin
haawa.

2z. Mutta jos se syhclmä pysy sial-
lans/ ja ei lcwitä itzeus/ nyn se onpai-
suman arpi/ ja papin pnä duomitzeman
hänen puhtaxi.

24. Ja jos jongun iho tule rupyn tu.
sen polcesta/ja polton haawat oivat pu-
naiset taicka walkiat.

25. Ja pappi Me sen camat m»nt-

tunexi maltlaxl sijtä/ cuin palanut o»
ja matalammaxl «nuuta iho/ nijn o»
spitali tullut sijtä poltlesta : scntähde»
pitä papin duomitzeman hänen saastat,
stxi: sillä se on spitalin haama.

26. Multa jospappi näte/ ettei car»
wat palanefa ole muuttunet walkiaxi/
eikä matalammaxi ole tullut muuta iho/
ja on sijtä. cadonnut/ nyn pitä papin
sulkeman hänen sisälle seitzemcxt päi-
wäxi.

27. Ja seitzemendena päiivänä pitä pa-
pin catzeleman händä/ jos se on lcwin-
nyt hänefä/ nyn papin pitä duomitze-man hänen saastaisexi: sillä se on spitali.

2K. Mutta jos se on alallanö pysynyt
palancsa/ ja ei ole lewinnyt hänen iho-
sans/ mutta on cadonnut/ nyn se on arpi
palaillen jälken/ ja papin pitä duomi-
tzeman hänen puhtaxi: sillä se on arpi
palanen jälken.

29. Jos mieheen eli waimoon tule sh-helma/ päähän eli partaan.
ZO. Japappi catzo sen ruwen/ ja näkesen matalammaxi muuta iho / jacarwai

tulemat stjtä paicast kellaiscxi ja har-
wemmaxi / nyn papin pitä duomitzemansen saastaisexi: sillä se on spitali pääsa
eli paxrasa.

zi. Mutta jos pappi näke/ ettei se ru-
pi ole matalambi muuta iho / ia carwat
ei ole hanes hallawat/ nyn pitä Papin
sulkeman hänen sisälle seitzemexi päiwäxi.

Z2. Ja cosca hän seitzemendenä päiwä-
nä näke ettei rupi ole lewinnyt ihosa / ja
ei ole kelloista carwoia/ ja ci ole rupi ma-
talambi nähdä muuta iho.

zz. Pitä hänen ajeleman itzcns/ cuiten-
gin/ ettei hän ajele rupe / ja papin ptta
hänen sulkeman sisälle tvisexi seitzemexi
päiwäxi.

Ja cosca pappi seitzeniendenä päi-
wänä näkeruwen / ja löytä ettei rupi ole
lewinnyt ihosa/ja ci ole matalambi mu»,
ta iho/ nyn papinpitä duomitzeman hä-
nen puhtaxi/ ja hänen pitä pesemä»
waattens/ janyn puhdas oleman,

zx. Murta josrupi leivittä itzens ihoon/
hänen xuhdistuxens jälken;

;6. Ja

124 r.evi^leus
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;6. Ja Pappi »äfe ruwen tewinnexi

ihosi» / nyn ei pihä hänen sillentysymän/
jos carmat owat tella.stt i sillä hän on
saastainen.
,7. Jos se on silmäin edes nähdä/ että

rup. on yhdelläns ollut/ ja sijtä omat hal>
lamat carmattäynec ulos/ nyn rupi on
parannut/ja hän on puhdas : stulähden
pitä papin hänen puhtaxi sanoman.

;8- Ia jos miehen eli »aimon ihoon
llule mallia syhelmä :

39. Ia Pappi näte sen raittvennex./
nyn st on maltea rupi tullut hänen i,

hoons/ jahän on puhdas.
40. Los miehen' htuxel päästä lähte-

«ät/ nyn että hän tule valjaspääxi/ hän
on puhdas.

41. Ia josetistlbäpuolelda päätä läh-
te/nyn hän on otzaldichaljas/ ja on puh-

Spita»
liset pi»
tä «su°
man e»
«inäns
muista
«.

Waa-
letten
spitali»
sta.

das.
42. Mutta jos jocu »valte taicka pu-

nainen haawa tule sen patjan päälle /

nyn on sijhen spitali tullut poljan pää»
eli otzan päälle.

43. Sencähden pitä papin catzoman
HZne»/ ja costa hän näte sen waltean eli
punaisen haaman tullen sen palsan pään
«li oyan päälle / että se näty nyncuin
muutin spitali ihosa.

44. Nyn hän on «Malinen ja saastai»
nen mies: ja papin pitä Vuomitzeman
hänen saastaisexi / sencaltaiscn haaman
tähden hänen pääsänS.

45. Joca spitalinen on/ hänen maal-
tens pitä remttyt oleman / ja pää amol/
suu peitetty ia hanens saostaistxl cu-
tzuman.

46. Nyncauwan cuin se haawa hänesä
g,,/ picä hänen saastaisen oleman / yxi-
näns asuma» / ja hänenasuinsians utto-
pa leiristä oleman.

47. Jos jongunmaaltesen tule spitali»
haama / olcon st langainen eli liinainen,

48. ioimeen eli cuuteften / olcon st ly.
nainen e!t millainen/ ellckä nahcaan/
«lickä caickinatsen nahcawaattesen.

4y. Ia jos st haama comin tellastu/
«li paljo punistu maaltesa / eli nahasi,/
«liloilHesa/ tlilMs»/ eli josacusgcap,

p<ll«sa culnnahasta tehty o»/ st on spi-
talin haawa/ stntshoen piltä papin hän»
dä catzomam

5c Ia costa pappi sencaltaist» haa,
wan näte/ nyn hänenpitä stn sultemansisälle stitzemexipäiwäxi.

s>.la jos hän stitzemendenä päiwänil
näte/ että haawa on leminnyt »aattesa/
loimesi,/eli cutest»/nahasi»/ «li josacus,.
cappalesi» cuin nahastatehty «n/ nyn o»se culutlaivatnen spitali / ja se haawaon
saastainen.

52. Ia hänenpitä waattet polttama»/
loimen ja cuten / eli mitä st olis / lynai»
nen «li langainen/ eli caickinainen cui»
nahasta tehty on/ josa stncaltainenhaa»
wa on : sillä st on culuttowainen spitali/
ja pitä tules poltettaman. -

53. Ia jospappi näte / ettei haawa ole
lewinnyt waatteft,/ loimesi»-eli eutes»
eli caickinaistsa cappalesi» cuin naha.
sta on.

54. Nyn pitä papinkäskemän pestä se»
josahaawa on / ja pitä hänen sulkeman
sisälle Mens toisexi stitzemexi päiwäxi.

55. Ia costa pappi näte haawan sijtte»,
cuin se pesty on/ ettei haawa ole muut»
tunut hänen silmäins edes/ etkä myös
ole lewinnyt/ nyn se on saastainen/ japi»
tä tules poltettaman / sillä se on sywälle
itzens lastennt/ ja on stn paljaxi culut»
tanut.

56.Los pappi näte että haawa cadon-
nut on sijttecuin se pestin/ nyn hänenyi»
tä sen rewäistmän pois maatiestä/ naha-
sta/loimesta eli cutesta.

57. Ia josse «vieläsijtte näty waaltes /

loimes/cutes eli caicklnaists nahcamaat»
tes/ nyn on st pisama/ jast pitä poltetta,
man tules ynnä sen lani)a josa st haa»
wa on.

58. Mutta waate/ loimt/ cude/ eli
caickinatnen nahcacalu/ cutn pesty on/
joistahaawaeadonnut»n/ se pitä wast-
udesta pcstämän/ ja puhdas oleman.

sy. Tämä v« sääty fpitalisest ruwest
waattesa/ lynatses/ langaises/ loimcs
eli cutes / ja caickinaises nahcawaattcs/
Nytä puhtaxieli saastaisept sansa.
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XIV. iucu.
HERra puhut Mosexelle/

silu^den:
2. Zamä on spitalisen sääty/cosca hän puhdisteta»: hän pl-

tä luocaman papin tygö.
z. Ia papin pirä käymän ulos leiristä/

catzeieman händä/ jos sptralm haawa
on parannut spitalisesta.

4. Ia kästekän sen jvca puhdisteta»/ ot-
ta caxi eläwärä puhdasta ltndua jaCe-
dripuuta/ ja rusunpunaisella pa»ncttua
willa/ jalsoppi.

s. I» papp: käskekan sen teurasta yh-
den linnun sawtastias/ muomman me-
den tykönä.

6. Ia ottacan sen elämän linnun Ce-
dripuuncansta/ rusunpunalla pamerun
«vtllan ja Isoptn/ ja castacan sen tape-
tun linnun mereen / muotaman meden
tykönä.

7 Ia pryscottacan spiralista puhdi-
stettaman päälle feitzemen kerta / ja nyn
puhdistacanhänen/ jo andacan sen elä-
män linnun lendä kedolle.

8. Mutta se puhdistettu peskän maat-
tens/ ;a ajelcan caickl hiuxens/ ja peftän
itzenö medes/ ja nyn on hän puhdas,
Mengän stjtte letryn/ cuitengin asucan
ulcona majastans seiyemen päimä.

9. Ja scitzemendcnä pä-mänä pila hä-
nen ajeleman calcki hiupet päästäne/ ja
parlans jacarmal stlmäculmtstanö/ nyn
ettäcatcktcarmat omat ajellut/ ja pnä
pesemän maaltcns/ >a pesemän thonö we-
dellä/ nyn en hän puhdas.
lc>. cahdexar.dena paiwäna pitä

Fhänen «laman caxi «vnhitöin-
di caritzeita/ ja wirhittömän muosicun-
naisen lamban ja colme kymmenestä säm-
hyläiauhoja/ ruocauhr.x. öliyltä secot-
t«t«n / >a yhden iogm oliyä.

«. Nyn p.tä papm«st.loman se» puh»
dtstelun i« lämön calun HERran etten/seuracunnon mai«n omen edes.

12. Ia papin pltä ottamon sen yhden
caritzan/ jo uhraman m.cauhrixi sen öljy
loglncantza/ja pilä häälyttälnän hää-
lylyxexiHEßran «d««.

13.Ia siilte teurastaman taritzan siUH
paicalla / cusa ricosuhri >a polttouhri
teurastetan/ pyhäs sias': C illä nyncuin
ltcosuhr.nyn myös lvicauhritin on pa»
pin oma : sillä se on caickein pyhin.

14. Ia pap.n picä ottaman mttauhrin
«verestä/ ia simuman puhdistetun oitialtz
corwan lehreen / ja oitian täden peuca»
loon/ ja »ltianialanisoin warpaseen.

15. Ia papin pitä ottaman öljy logi»
sta i« wuodaltaman pap.n »asemban
täte.n.

16. Ia papin pila castaman oikian tä-
tens sormen öljyyn / cuin hänen maftm-
mas kädesäne on/ ja pryscottaman öljyä
formelians seitzcmen kena HERrau edes.

17. Waan jääncsta öljystä hänen kä«
teenö/ pnä papin paneman puhdistetun
vttlan eorwan leheeen/ ja »iNaan peu-
caloon/ j« oikian jalanyvtn marpasen/
wlcauhrln meren päälle.

18. Jäänen öljyn hänen käteens pitä
papm paneman puhdistetun pään päälle/
>a papin ptlä tommaman händä HEr-
ran edes. '

19. Ia papin pltei tekemänricosuhrin/
ja svwltlatstan puhdlsterun hänen saa-
staisudestans. Ia papin pltä uhra-
man polttouhrin/ja ruocauhriN Atta-
nllä/ ja sowlttamanhändä/ nyn hau 00
puhdas.

21. hän on köyhä/ ja el ole ha-Anella waraa/ nyn orlacan yhden!
caritzan »vtcauhrlne edestä häälylyxept/
sowittaxens händä/ ja yhden kymmene»
pen sämbyläjauhoja/ jecvilelun öljyllä
ruocauhrtxi/ ja tog>n öljyä.

»2. Ia caxt metttstä elt cart kyhkyläi-
sen potsa/ jotca hän wvt jaada / lvtnen
olcon rleosuhrtxl/ja loinen pvlttcuhrlxj.

23. Ia candacan sen pcpille cohdexa».
dena pä.wänä puhdistuxtxensseuracun»
lion maM omen eleen HERen edes.

24 Nyn pträ pepin orramav micaiih.
rin caritzao/ »a sen togmotjyä/ja pa«
pin pitäne häälyitämän haäiyryxext
HEÄran edes.

2;. Ia teurastaman wicaiihrin cark»
tzan/ ja vtlama» stjia Mttauytin nere-

siä/ ja

?«iu-
ga röy-
ha spi-
talinen
pira
puhdi-
stetta-
ma».



jlä/ ja siwuma» puhdistetun oitian cor-
wan lehteen/ )« olttan tädcn peucaloo»/
ja oitian jalanisotn warpasen.

26. Ja papin p.cä wuodattaman öljy.
?H papin wasemban käteen.

27. Ja popin pitä pryscottaman oi»
tian täden sormella öljystä/cuin on hä-
nen wastmmas todcsäns/ seitzeiNen terta
HERran edes.

28. läänestä öljystä hänen täteens pi-
lä papin paneman puhdistetun oitta»
«orwan lehteen / ja oittan täden peuca.
loon/ ja oittan jalanisoin warpasen »i»
«auhrtn meren päälle.

29. Ia jäänen öljyn hänen täteens

Hus»
»ette»
Spila.
l>sl«.

pangan puhdlstetun pään päälle/ ja so-
»ittacan händäHERran edes.

30. Ia sijtte tehtiin ricosuhrin sijtä
loisesta Mettisestä «li tyhtyläisenplasta/
nystä cuin hän on saanut.

31. Sijtä toisesta polttouhrin / ynnä
»uocauhrincanha/ ja nyn pitä papin so>
witlama» puhdlstetun HERralle.

32. Tämä on sääty spttalistst/ joca ei
»oi saada sitä cuin hänen puhdistuxeens
tormlta».
N. <?? a HTRra puhut Moftxelle /a

, sanoden:
Z4. Cosca te tuletta Canaan maakle/

jongaminä anuan teille »maisudexi/ ja
minä sen maan huoneseen spitaltn haa-
wa» annan.

Z5- Nyn pitä sen tuleman/ jonga
huone on/ja tlmoiltaman papille / sano-
den: minun huenesam näky nyncuin
Mitalin haawa.

zS. Nlj» pitä pctpin laskeman heidän
lakaista huonen ennencuin pappi sijhe»
mene catzdman haawa / ettei caicki «uin
huoneö omat/ saaAuteltais. Sijtte pitä
papin menemän caheleman huonetta.

Z7> Cosca hän näke haawan/ ja löytä
«ttä huonen seinis kellaiftt ja punahca-
«at onnel omat / ja omat nähdä maka-
kammat muuta seinä.

z8- Nijn lähtekää pappi huonen owe- !
Aa/ ja sultecan huonenkynnt ftitzemexi !
päimäxi. i

)?. Ia cosca hän seitzemcndenä pgj. s

»änä palaja / ja nätt haawan .».ene le»
wittänexi huone» se.nyn.
40. Nyn pitä Pap.n tästemän heidän

rangolta ulos tiwiä/ joisi, haawa o»/
ja heitä nyt» Caupungista ulos saastat»senpaickaan.

41. Jahuone pilä sisälbä caicki ymbt?»
rlns puhcaxi caapittama» / ja caapttt»
sawi heitettämän Canpungist ulos stttl»staisenpaickaan.

42. Ia heidän pitä ottaman toiset kc«
»et/ ja paneman siaan/ ja ottaman loi»sen sawen za simuman huonen.

43> Jos si<s haama jällenstule / ja pa.
cahtu ulos huonesa/ siittecuin timei »»

mat cangoletut ulos/ ja sawi uloscannet-
tu/ j» huone mastudest simuctu.

44. Nyn pltä papin menemän sen st,
sälle/ ja costa hän nätt haaman lastenexiitzens lemtäinmälle huonesa / nyn on ts«
sin culuteamatnen spitali siinä huones/ja on saastainen.

45. Sentähben pitä se huonesärjett».
män/ setä tiwet että puut/ jacaicki sawihuonesta/ ja mietämän Caupungist ulos
saastaisen paickaan.

46. Ia se cuin tay huonesa nijncau.
»an/cuin st teljetty on/ hänen pltä o»
leman saastaisen ehtostn asti.

47. Ia st cuin sljnä huonesamaca/pi»
tä maattens pesemän / ia se cuin syö sijn»
huonesa/ pitä maattens pesemän.

48. Jos myös Pappi mene janäte ettei
haama ole lastenul itzens lewiämmälle
huonesa/ fijttecmn se siwultu on/ nyn sa»nocan sen puhtaxi: sillä haama on pa,
rannut.

49. Ia pitä ottaman huonen puhdista»
misex caxi lindua/ Cedrtpuuta / jaru.
sunpunalla paineluita wlllo/a ja I,
soppi.

50 Ia tappama» toisen.linnun sawi»ses astlas/muomman meden tytönä.
51 Ia p.tä ottaman Cedr.puun/ ja

Isopin / ,a rusunpunalla painetutta mit»
loja/ m sen elämän linun/ia castaman ne
sen tapetun linnun mereen/ ja muoto.
maan meteen / ja pryscottaman huonen
seitzemen terta.

51. I»

127ns Mos. Kir/a.' l^iuc.
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52. Jet puhdistaman huonen linnun
»ercllä/ iamuotamalla medellä/ melä-
»ollalinnulla/Ledrlpniillo/Isopillaja
rusimpunalla painetulla mtUolla.

53Iasi>tte päästatän sen elämän lin-
nunlendomäncaupunglst kedolle/jaso.
»iltamanhuonen/nyn stonpichbos.

54. Tämä »n caickinnlsln spttalin ja
syhelmän haamain sääty.

55. Waatten ja huonen spitallu. '

56. Paisuma.n / pisamain jo putken.
polttomtlten.

57. Että pttä tiettömän / milä puhdas
«li saastainen on. Tc.tnä on sääty spi-
tallst.

XV. iucu.
HERra puhui Mostxelle ja

HO» Aaronille/ sanoden :

2. Puhucat Istaelin lapsille/
sanocat heille ..Costa miehet-

lä on hänen lihans i»oxu / on hän saa.
sienen.

z. Ia silloinon hän saastainen sijtä juo.
Rusto/costa hänen lihans juoxe/ taicka
tule tukitun siitä muotoMistst.

4. Jocainenmuode josahän lepä/ on
saastainen/ ja caicki st jongapäällä hän
istu / soastutcttn.

5. Ia st joca sattu hänen muotestens/
pitä pesemän maattens/ ja miruttaman
hänens medellä/ja pltä oleman saastat»
nen ehtostn asti.

6. Se joca lstu sen päällä cuin hän
en istunut/ hänen picä pesemän maat-
tens/ jo »viruttaman itzens «vedellä / ja
oleman saastaisen ehtostn ost,.

7. Se joca sattu hänen llhaans/ hän
pestän maaten»/ja mtruttacan hänens
»edellä/ja olcon saostoinenehtostn osti.

8. Los hön sylte puheon päälle/nyn se
pltä pesemän maattens/ ,a muuttaman
hänens medellä/ i« oleman saastainen
«htosen asti.

9. Ia satula jollahön 0)»/ pitä ole»
man saastainen.

10. Ia stioca sattu johongun sijhen/
joca häne» ollans on ollut/ pitä saa»
statstn oleman ehtcsen asti/ ja,ocanytä
limea/ pitä pesemän »«fttttns/ ja «j«

rnttaman hänens lvebelln/ ja olema»
saastaisen ehtostn asti.

n. Ia johonga hän tarttu/ enne»
cuin hän tätens pese medellä/ sen picä
maattens pesemän iamiruttaman itzensmedellä/ ja oleman saastaisen ehto»
stn osti.

12, Tarttu hän samisten astiaan/ se.
pitä ricoclama»/ mutta puuastia pit»
medellä mirutettaman.

13. Ia tulduans puhtaxi lihans juo.
xusta/ pitä hänen luteman seitzemen
päimä puhdisiuxestans/ ja picä pese»
män maattens/ ja «viruttaman itzens
juoxemallamedellä/ nyn hän on puhdas.
',4. Ia cadcxantcna päiwänä pltä hä»

«en ottaman parin metttsiä / eli caxi
tyhtyläisen poica/ ja pitä tuoman HE»
ran eteen seuracunnan maian omen e«
des/ ja andaman ne papille,

'5- Ia papin pitä ne uhraman/ yhden
ricoeurixi/ia loisenpolttouhrixi/ ja so»
mittaman hänen HERran ed«F häne»
juuxuscans.

16. Costa miehesi siemen «vuota unesa/
hänen pltä pesemän coco ruumms medet»
lä ja oleman saastaisen ehtostn asti.

17. Ia caicki maale/ ja caicki nahca/
sencattalsella siemenellä tahrattu

"«> p'" pestämän medellä/ M oleman
saasiamen ehtostn asti.

iB> Ia maimo/ jonga lytona sencal»
laine mies maco/jollaon siemeneniuoxu/
hc'°än pitä pesemän itzens medellä/ ja
oleman saastaiset ehtostn asti.
'". Costa malmolla on hänen lihans

weren juoxu/ pltä hänen ermäns ole-
man seitzemen pälwä- la,°ca häneen
sattu/ sen pitä saastaisen oleman ehto-
stn asti.

Ia caicki jonga päällä hän lewä,ä/
nyncauman cum hönerinäns on/ pltä
oleman saastainen/ ja caicki )onga pääl.
lä hän istu/ p.tä oleman saastainen,

21. Ia se joca hänen muocestens sattu//
pitä pesemän maattens/ )a mirnttOma»
hänens medellä/ ia oleman saastaisen
ehtostn asti.
~. Ia jocqtantu johongun/ jonga

päällä

Wat<
molft»
j°<lla
on hel.
dan li»
Hansweren
juoxu,



päällä hän on istunut/ hänen pitä pese-
män lvaatten»/ ja wiruttaman Hanens
wedella/ ja oleman saastaisen ehtostn
asti.

2Z. Jos jotakin osa olla sen wuotes/ eli
istuimella casa hän istu/ jos jocu stjhen
tarttu/ hänen pitä oleman saastaisen eh-
tojen asti.

14.IajvS jocu mies lewäjä hänen ty-
könäns/ stjhen alcan cuin hänen aicane
tuli/ hänen pitä oleman saastaisen sei-
tzemen pältvä/ ja hänen wuoccns/ josa
hän lcwännyt »»/ pila oleman saa-
staisen.

25. Jos jongun waimon wereu juoxu
wuora cauwan atca/ ei waiwotn nyncau-
tvan cuin aica on/ mutta myös ylttz»
sen ajan/hänen pitä oleman saastaisen
nyncauwan cuin se wuota/ nyncumhä-
nen olkialla wuokons ajalla.

»6. Caickt wuodc cusa hän lewäjä/
«tzncautvan cuin hän wuota / pitä ole-
mannyncumoikmn wuoions ajan wuo-
He. Ia eaicki jongapäällä hän istu/ pi-
tä oleman saastainen nijncutn hänen
»ikiana wuotamtsens aicana.

27. Se joca rupe johongun nyhtn/
hänen pitä oleman saastaisen/ j» pitä
pesemän waattens/ ja »iruttaman hä»
nens »edellä/ia oleman saastaisen ehto»sen asti.

»8 Costa hän on puhdas »uotamift.
ftans/ nyn hänen pltä lukeman seitze-
men päiwä/ sijtte hänen pttä oleman
puhtan.

29. Mutta cahdexandena päiwänä
pltä hänen ottaman parin melttsiä
«li caxi tyhtyläisen poica «iedäxens pa-
pMe/ seuracunnanma,an o»en edesä.

zo. Ia papin pita uhraman yhden n»
«osuhrixi/ j« lotsenpolttouhrlxi/ ja so»
»iltaman hänen HERran edes saastat»
sudens juoxusto.

zi. Nyn te.dän pitä eroittaman Isra»
elin lapsia heidän saastaisudestans/ettet
he cuolis heldän saastaisudestms / costa
he minun majani saastuttamat/heidän seasans on.
li». Tämä on«Mn »Mmmifeft/ja sijtä

jolda(unesa) stemettwnota) nyn että hänstjtä tule saastatsext.
zz.J» stjtä jolla on meren juoxu/ ja

stjtä jolla jocn»wuotamtnen on/ mtehest
«li watckiost/ ja cofca «uies lewäjä saa-
staisen tykönä.

xvi.lueu.

I HERra puhui Mostxelle/Ylim»sijtcecxin ne cäxi Aaronin poi- maine
ca cuolletolltuhratesansHEr- Poppi
iän edes. pnä

2. Ia HERra sanoi Mostxelle: Sa. erän
no weljelles Aaronille/ettei hän joca ai° «vuo.
« mene sisälmäisen Pyhään/sisälliselle oeecalc
puolelle Esirippua/ Armonistuimen e- ten py»
tee»/ cuin Artin päällä on/ ettei hän h,m,
cuolis': sillä minä näytän minunt ptl- hää»
»esä Armonistuimen päällä. mene,

3. Mutta näiden cans)« pitä Aaronin ma»,
käymän Pyhän sisälle/hänen pitä occa-
man nuoren mullinricosnhrtx./ ja oi- ,02
»an polttouhrlxi.

4. Ia puteman pyhsn lynahamen 10.päällens/ ja lyuaiftn alasmaaiten ihons y,h.
päälle/,ja myöttämän itzens ltjnatstlla «.

myöllä/ ja paneman lynahypan pää»
häns: sillä ne omat pyhät waattet/ ja
pltä «viruttaman ihons »vedellä / ja n«
puteman päällens.

5. Ia ottaman Israelin lasien jou.
colda caxi courisia ricosuhrixt/ jayh»
de» oinan polttouhrlxi.

6. IaAaronin p.tä luoman mullin ri»
cosuhrixens/ ja sowittaman itzens huo«
netnens.

7. Ia sijtte ottaman caxi caurtsta a. S»,
settaxens HERran eteen/ seuracunnan «mx,»
majan owella. n^n

z,l«Aaronin pitä heittämänarwan hä.tM
lahdesta caurista : loisen orman huenel»

jatoisen »apalle counlle. „e,.s.
y. Ia Aaronin pitä uhraman sen ca». Wap»

rin ricosuhrixi / ,onga päälle HER» t«ut»<.
ran arpa langeis.

ic>. Mutta sen caurin/ jonga päälle
mapauoen arpa langeis/ pitä hänen a»
settaman elämänä HERra», eteen / eccä
hänen pitä sowittaman stn / ja päästä»
»nän stn »apan cam» corpee».

Pl u.I«



«.Ia ntjn pilä Aaroni» tuoman ri»
mullin/ja sowittaman itzens

jahuonens/ ja teurastaman stn ricosuh.
rin mullin edestäns.

So» 12. Ia ottaman astia» täynäns tulisi,
nitta» ta hyliä Altarilda/ »»ca on HErran e-
man des /ja pions täyden furwottuta pyhä
Pyhän sawua/ja candaman Esiripun sisällisen
joTa- puolen.

.berna- 13. Ia paneman sijtätulenpäälle HEr-
llin, ran eteen/ nyn että pyhän sawunsuitzu
Heb. Armonistuimen pelttäis / joca on Todi-
9>' 13. siuxen päällä / ettet hän cuolls<

«.10:4. 14.Ia ottaman mullin.werestä/pry-
stottaxens sormellans Armonistuimen
puoleen etisellepuolelle. .Seitzemen ker.
ta pitä hänen näin sormellans Armoni-
stuimen edes «verta pryscottaman.

15. Sytte pltä hänen teurastamanCan-
ftn ricosuhrin caurin: ja candaman
hänen werestäns Esiripun sifällistlle puo»
lelle ja pitä tetemän sen weren cantza/
nyncuin hän teti mullin weren cansZa/ ja
prijstottaman sitä Armonistuimen pääl»
le/ja Armonistuimen edes.

16. Ia nyn sowittamanPyhän Israe-
lin lasten riettaudest ja heidän wääryde-
stZns/caikisa heidän synncisäns. Nyn
pitä myös hänen tekemän seuracunnan
majalle/ joca on heidän tytönäns/ testil-
lä heidän soaftaisuttons.

luc. 1: ,7. Ei pidä yhdengan ihmisen oleman
10. seuracunnan majas/ costa hänkäy sowit-

taman Pyhäs / sijhenasti että hän sieloä
läy ulos/ ja pitä nyn sowittaman itzens/
ja huonens/jacoco Israelin Canfan.

18. Jaeosca hän mene ulos Alcarin ty- ,
gö/joca on HERran edes / pitä hänen
somittaman sen/ ja ottaman mullin mere- .

So- stä jacaurin merestä / ja simuman Alta-
«ttta- rin särmeinpäälle ymbärtns.
manAl ry- prtzscottaman sormellans mere- ,
tarin. sta seltzcmen kerta sen päälle / ja puhdi- 5
Heb.9: staman japyhittämän sen Jftaeitn lasien
, k 9. saasiaisudest^

zoJa cosca hänon täyttänytPyhän ja >
seuracunan majan jaAltarin sominno»/ ,
nhn pitä hän? tuoman sen elämän caurtn.

ii. Ja Aaroninpitä paneman molem-
mat käkens sen caurin xään päälle/ ja

tunnustaman sen päälle caicki Israelin
rtcoxet ja heidän pahat tecons caikisa hei-

'

dän synnetsäns. Ia ne paneman caurin ""

pään päälle /ia lähettämän sen jongun ,

sowclian miehen canffa corpeen. ?.

22. Että caurin pitä candaman caicki '"'

heidänpahat tecons erimaahan/ ja hä-
nen pitä jättämän caurin metzän corpeen.

23. Aaronin pitä käymän seura,
Hcunnan majaan/ jarysuman ty-

nawaattet pääldäns/ jotca hän ennen
pukenut oli täydesäns pyhään ja jättä-
»nän ne sinne.

24. Ia pitä pesemän ihons medellä py»
häsä sias/ ja pukeman päällens omat
waattens: ja menemän ulos / ja tete- -

män setä omans että Cansan polttouh»
rin janyn sowittaman setä itzens/ että
Cansan.

25. Ia polttama» ricosuhxi» lihawu.
ben Altarilla.

Waan se joca met sen mapan cau-
rin ulos/ pitä miruttaman waattens/ja
pesemän ihons medellä / ja sijtte tule-
man jällens leirhn.

»7. Jaricosuhrin mullin jarlcosuhrin
caurin/joinenga meri cannetkin somin-
noxi Pyhään/ pitä mietämän leiristä
ulos tules poltetta/sekä heidän nahcans/
lihan» jarapans.

28. Ja se cutn nhtä polkka/ pitä mi-
ruttaman maaktens/ja pesemän ihon»
medellä ja sijtte tuleman leirhn.
29' pitä olemaa keille han- lepy-

säädyn / kymenendenä tysjuh.
päiwänä seitzemendenä Cuucautena/ pi- lapät-
tä teidän sieluja» maimaman/ja ei mi- wä.
täkantyötä tekemän: olconse omainen/ jep.
eli mieras/ sora teidän seasan muuca- 25:17.lainen on. - Num.

zc>. Sillä sinä päiwänä te sotvitetan/ 29;
nhn että te tuletta puhtaxi catkista tei.
dän synneistä»: HERranedes te puh-
taxi tuletta.

zi. Sentahden pitä sen oleman teille
suurimman Sabbathin/ ja teidän pitä
maimaman teidän flelujan/olcon se teille
'alinomainen fisty.

za. Mutta sm jömlnoon pitä Papin
'

- tekemä»
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tekemä» joea pyhitetty dt»/ ja jonga käsi
täytetty on papin wircaan hanen IfanS
siaan. Ja pica pukeman pääll-ns lynat-
set waalcet/cuin omatne pyhät waaclct.

2z. Janijn pitä hanensowitcaman py-
hän/ jaseuracunnan majan/ jaAltartn :

ntjn myös papit/ ja caiken Canfan.
Z4. Tämän pilä oleman teille alinomait

sen säädyn/ että te sowitatte Israelin
lapset caikista heidän synneistänskerran
wuodesa. Jahan tckc nyncui» HERra
eli käskenyt Moftxelle.

xvii. iucu.
HERra puhui Mosexelle/st,-

A noden:
« 2. Puhu Aaronille ja hänen

,a räikille Israelin
lapsille/ ja sano heille: tämä on se cutn
HERra käskenyt on/ sanoden:
> Cuca ikänäns Israelin huonesta

teurasta härjän/ eli caritzan/ eli »vuo-
hen leirisä taicka ulcona leiristä/
4.Jaetcanna seuracunnan majan 0-

wen eteen sitä cu-n HERralle uhrixi
pttä tuotaman/HERran majan eteen/
hänen pttä mereen micapääoleman/nyn-
culn ft joca weren wuodattanuton/ ia se
ihminen pitä häwiletlämän Cansastans.

5. Sentähden p-cä Israelin lapset hei-
dän uhrinS/jonga he kedolla uhrata tah-
tomat/ HERran eteen candaman seu-
racunnan majan owcg papille/ ja siel-
lä uhraman kijtosuhrins HERralle.

6. Ja papin pitä pryscottaman meren
HERran Altartlle seuracunnan ma,an
owen edes/ ja polttaman lthaivuden
HERralle makiapl haiuxi.

7. Ja ei millänmuoto enämbi heidän
uhrians uhraman Menningäisillc/joiden
raosta he huorin tehnel omat. Se pitä
oleman heille heidän sucucunmsans ijan°
caickinen sääty.

8. Senrähden pita sinun sanoman
heille: cucatkänäns ihminen Israelin
huonesta/ cli wleras )oca teidän seasan
on muucalainen/ tele uhrin elt poltto-
uhrin/

r. Ja etsitä canna seuracunnan ma-
jan vmen ekern/ että hänen HERralle
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lev. z:

17.
Deut.
12: r6.
Act.,;:
20,

Raato
cli haa-
sta kiei-
dän syö
mäfi.

!

Muu-
calaisie
taman
jällen/
ei pl»a
eleiiä-
ma»/
maan
Juma-
lan kä-
skyn
jälken.

sen tekemän pidäis / se pitä hämitettä-
män Cansastans.

10. Ja cucaikänäns ihminen Israelin
huonest/ cli muucalaisist joca teidänseasan on/syö jotakin merta/ händä ma-
stoin minä panen minun casmoiit/ ja hä-
Milän hänen Cansastans :

11. Etllä lihan hengi on mcresä/ ja
minä olen sen teille andanut Altarille/
että teidän flelun pidäis sen cautta so-
mitcttama: stllä meri on elämän fomindo.

12. Sentähden minä olen sanonut Is-
raelin lapsille: ei yxikän hengi teidänseasan pidä merta syömän/ eikä ypikan
muucalainen joca teidän seasan asu/ pi-
dä merta syömän.

iz.Ja cucaikänäns ihminen Israelin
lapsista/taicka muucalainen teidän sea-
san/ joca saa eläimen elt linnun pyydy-
xest/ jsra syödän/ hänen picämuodatta-
man sen mcrc/ ja peittämän sen muldaZ.

14. Silla caiken lihan hengi on hänen
meresäns nyncauman cuin se elä. Ja
minä olen sanonut Israelin lapsille/ et
teidän pidä yhdcngän lihan merta syö-
män: sillä caiken lrhan hengi on hänen
meresäns/ cucaikänäns sen syö/ se pitä
huculetraman.

15. Ia cucaitänäns hengi syö raato/
taicka sitä joca metzänpedoloa rewitty
on/ olcon hän cotolainen eli muuca-
lainen/ hänen pitä pesemän waattens/
ja wlruttaman hänens. medellä/ ja ole.
man saastaisen ehtostn osti/ nyn hän
tule puhtaxi.

,6. Jollei hän pese «vaattettans ja
itzens miruta/ hänen pitä itze canda.
man määrydcns.

XVIII. ilttU.r HERra puhui Moscxelle/ sa-
> AQ» nödey:

2.PuhuJsraclin lapsille/ja sq-
i noheille: Minä olen HERra

> teidän Jumalan.
z. Ei teldän pidä tekemän Egypjjp

maan työn jälken josa te afiuktc/ e«kä
nzyös Canaan maan lyön jälkcn / «ohon

' gaminä teitä wien/ ei reidanmyös pidä
i htisqn saädytsäns maeidaman.

R- 4-Maan
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6. Ay kenengan pidä lähimmäistä
>»langoans lähestymän/ hänen hä-

pyäns paljastaman: sillä minä olen
HERra.

7. Sinun Jsäs häpyä/ jaättts häpyä
et sinun pidä paljastaman. Se on sinun
äitis/ älä sijs hänen häpyäns paljasta.

8. Ei sinunpidä paljastaman sinun I-sas emännän häpyä- sillä se on sinun I-säs häpy.
9. Sinun sisares häpyä / Jsäs tyttä-

ren/ eli äitis tyttären / cotona taicka ul-
eona syndynen / et sinun pidä paljasta-
man heidän häpyäns.

10. Et sinun pidä paljastaman sinun
poicas tyttären/ eli sinun tyttäres tyttä-
ren häpyä: sillä se on sinun häpyS.

11. Et sinun pidä paljastaman sinun
Jsäsemännän tyttären häpyä / joca I-sälles syndynyt on: silla se on sinun si-sares.

12. Ei sinun pidä paljastaman sinun I-
fas sisaren häpyä: sillä se on Jsäs lä-
himmäinen.

iz. Ei sinun pidä paljastama» äitis si-saren häpyä: sillä se on sinun äitis lä-
himmäincn.

14. Ci sinun pidä paljastaman sinunsetäs häpyä/ nyn ettäs lähestyt hänen
emändans/ sillä se on sinun setäs e-
mändä.

15. Ei sinun pidä paljastaman sinunminiäs häpyä : sillä hän on sinunpoicas
«mända/ senlähoen ei sinun pidä hänen
häpyäns paljastaman.

16. Ei sinun pidä paljastaman sinun
»eljes emännän häpyä : sillä se on sinun
»eljes häpy.

17. Ei sinun pidä sinun emändäs yn»
nä hänen tyttärens häpyä paljastaman :

eitä hänenpoicans tytärtä / eli tyttären
tytärtä pttffman/ heidän häpyns paljss.

tygs/nyncauwan culn hau sairauttans
korsi / hänen häpyäns paljastaman hä»
nen saastatsudcsans.

2Q.Ei sinun pidä myös macaman si-
nuu lähimmätsts emännän tykönä/ hä.
»«»ryhtymän/jollas ttsts häneen saa-
stutat.

21. Et sinunpidä siemenestäs andaman
Mosechillepoltetta/ ettes hawoisis sinun
lumalas nlme: sillä minä olen HErra.

22. El sinunpidä miehenpuolen cantza
mocaman/nyncuin sil.
lä se on cauhisius.

23. Ei sinun pidä myös eläimen canffa
macaman/ ettes itzcs sen cansia saastu-
tais. Ia ei yxitän »vaimo pidä eläimeen
ryhtymän : sillä se on couhistus. »

24. Ei teidän pidä yhdesätän näisä i.
tzen saastuttaman : silla näisä caitisa o-
matpaconat heitäns saastuttanet/)otca
minä ajan pois teidän edestän.

25. Ia maa on sillä saastutettu / ja mi-
nä etzisielen heidän pahatecons/ nijn et-
tä stn maan pitä heidän asujans oxen.
daman.

26. Sentähden pitätal minun säätyni
ja.oiteuteni/ jaältät näistä cauhisturistayhtätän cehtö/eitä omainen,/ eitä mte-
ras/ joca teidän stasan muucalainen on<

27. Sillä caickia näitä couhistoxia
omat tämän maan Consac tehnet / joica
teidän edellä»olit/ ia vw.lt maan saa-stuttanet:

28. Ettei se maa myös teitä oxennais
jos te sitä seuralle/ nyncuin se on oxen-
danut stn cansan/ jocateidän edellän oli.

29. Sillä cuca itänäns näitä cauhlstu»
xia tete stn sielu pitä hämitellämän Can-
sastans.-

30. Sentähden pitätät minun kästyni/
ettet te tetls cauhistamaiste» tapoin jäl»
ten/ mu he ttst jotta tei»än edlllänolit/

Eirlel»
t«udl«
tletla»
ma»,

2.
Deut.
27: 21.
2,Reg.
23.10.
Ero»,
2,: i«.
le». 20

15.
C«uhi<
">" r<>
c°llen
lählxn
maoe»
suwa><
stus.

4.'Waan tettat minun olteuteni/ ja staman ! sillä ne o«at hänen lähimmät»
säätyini jälten/maeldaxenne Ntfsä/ttillä) sens/ ja se on häpiallinen.
minä olen HERra teidän Jumalan. 18. Ei sinun pidä myös ottaman sinun

5. Sentähden pttä teidän minun sää- emändäs sisarta / hänen häpyäns patja.
tyni pitämän ja minun oiteuteni: sillä staman/ händä»aimamanmielä hänense ihminen/ joca nytä teke/hän elä nyden «läisäns.
cautta : sillä minä olen HERra. 19.Ei sinun pidä lähestymän »aimon



«ttet te kyenne »yllä stastutats: Sillä mi.
«ä olen HERra teidän Jumalan.

xix.iucu.
HTR- HERra puhui Msftxelle / sa-ra ka- noden:
skecan- 2. Puhu coco Israelin lastensans joucolle /ja sano heille: teidän
vlla py- oleman pyhät: sillä minä olen py-

HS/HERra teidän Jumalan,tev. il. zocainen peljärkän äitiäns ja I-
säns/ ja pitäkät minunSabbathtnt: sil-

''P"' lä minä slenHTßra teidän Jumalan.
4. Et teidän pidä teitän käändämän e-

päjumalittcn tygö/ ja ei pidä teidän te-
kemän teillen maletulta jumaltta: sillä
minä olen HERra teidän Jumalan.

Kieldä
«iva
tyyni
«orja-
enosta
elo eli
tvyna.
!ev. iz;

22.
Dmt.
-419.
Exod.
20.15.
i.Thes
4: 6.
Epod.
,0: 7.
Match
!'Z4.

5. coica te HLRralle teette kytos-
Hlihria/nyn teidän pitä uh.aman/

«ttä se leiidä otollinen olis.
6. Ja syötät se sinä päivänä jona te

vhratte/ jat»ts»a päivaaä. Mutta mitä
tährexi jää colmannexi päiväxi/ pitä
tulella poltettaman.

7. Jos joen sijtä syö colmandena päi-
vänä / nya on se cauhtstus /a ei ole 0-
«olltnen.

L. Ja jocasijtä syö/ se» pitä candaman
tväärydenö: sillä hän on HERran Py-
hän rywannul/ ja se sielu pitä havitettä-
män Lansastans.

9- elosMckakmaastas/ ei si-
pidä' tyynni petdoas leicka-

ma»/ ja ei eloe päitä nouckiman.
10. Ei pidä sinun myös tyynni corja-

män vynamäkiäs/ eli nouckiman nytä
warisneita marioja/ vaan jättämän ne

! vaivaisille ja muucalatsille: sillä minä
olen HERra teidän Jumalan.
. 11.Et teidän pidä varastaman eli va-
lehteleman / eli pettämän toinen toi-
stan.

ia. Ei teidän pidä väärin vannoma»
minun nimeni/ ja häväisemän sinun Ju-
malas nime: sillä minä olen HERra.

iz. Ei sinun pidä tekemän lähimmäi-
' selles vääryttä / eli ryövämän händä.
Sinun päivämtehes palcan et pidä ole-
man sinun tykynäs huomisen osti:

i- Et sinun pidä tvursja kirsman: Pitä.Et sinun pidä myös paneman sokian e. mäst
teen jotakin/ johonga hän comdastuis. päivä-
Waan sinunpitä pelkämän sinun Jumit- miehenlatas : sillä minä ole» HERra. palcka.

15. Et teidän pidä vääryttä tekemän Dvtt.
duomtos/ jaet armattzeman köyhä / ja 24:14.
etcuonioitzemauvvimalltsta/mutta duo- Tob.4;
mitzeman sinun lähimmaises oikein. -

16.Ei sinun pidä oleman panettelian Exod.sinun Cansas seas. Et sinun pidä myös z.seisoman lähtmmätses verta vastan t Dcut-silläminä olen HERra. 1:17.
17. Ei sinun pidä vihaman veljes si- Prov.nun sydämesäs/ vaan sinunpitä nuhte- 24:24.leman lähimmäistäs / ettes vicapääxi Jgc. 2:tults hänentähtens. z.
18. Ei sinun pidä costaman/ etkä vi- MatthhamansinunCaufas lapsia. Sinun pi- iz:,;.

tä racastaman lähimmäistäs / nyncuin iuc. 17.ttze sinuas: sillä minä olen HERra. z.
19. Minun säätyni pitä teidän pitä- I.JOH.män. Et sinunpidä andaman sinun car- n.

jas secoitta heitän» muiden «lätnden lain. z: ix»Ja älä kylvä sinun peldos fecsitettulla Mätttzsiemenellä Ja et yxtkän vaate pidä tu- 4Z,
leman sinun päälle»/ joca langaisest ja Rom.lynaisest cudottu on. Yt4.
20. mies maca vaimon tykönä Lc 10»

ryhty häneen/ ja se on orja/ Gal 5;
jajo »n toiselda maattu/ cuitengan ei ole 14.
vapa/ se pitä rangaistavan / vagn ei Jac.2;
pidä heidän cuoleman / sillä ei hän ollut 8.
vapa. Deut»

21. Mutta miehenpitä tuoman HER- 2219,
ralle vicans edestsinan vicauhrtxi/ seu-
racunna» majanoven eteen.

22. Ja Papin pitä sovittaman hänev
vtcauhrins omalla HERran edes / sijtä
ricoxest cuin hän on rickonut/ nyn hänel-
le (Jumalalda) armo tapahtu hänen ri-
coxestans/ cuin hän rickonut on.

.
.

.

2z.Losca te tuletta siihenmaahan / ja
istutatte caickinatsia puita joista syödän/
pitä teidän leickaman pois nyden hedel-
män esinahan/ Colme vuotta pitä teidän
pitämän heitä ymbärtnsleickamatoinna/
»yn ettet te syö nysta.

,4. Waan »eljändenä vuonna pitä
SIZ .

Mtcki
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cäicki heidän hedelmäns pyhikteitämän
»ytoxexiHEßralle.

2;.Wydendcnä muonna pitä teidän he-
delmän syömän / ja cocoman stfälle: stl-
lä minä olen HERra teidän Jumalan.

El Pt- 26. El teidän pidä syömän meren cans-
»ä tai- sa. Ette dän pidä totteleman aamtstuxta
csuxia eli kaccauxia.
rotelda 27 Et teidän pidä keritzemän paljaxi
man. päännä lake ymbärtns /ja ei tyynni aje.
jev.i/: leman teidän partan.

10. 28. Ei teidän pidä leickaman teidän t-
c. 21:5. honne cuolluei, tähden / eli krypustaman

kirjoituria teidän päällen: sillä minä 0-

len HERra.

r. »z.
Einoi-
tta to.
telda-
mon.
Kv.2o:

6.
se 27.
Waan
cunni-
oiketta-

"man
manho
ja.
Raca-
sietta-
man
wuu>
calai-

Exod.
«2: 2l»
Sc 2Z>?
Hikiä
»ynärä
woaca
ja mit-
ta.
Deut.
-5! n.

29. Et sinun pidä salliman tykärtäs
porttona olla / ecrei maa totuis haureu-
teen / ja tulis täytcn cauhistust.

zo. Pitäkät mmun pyhapäimäni/ ja
peljätkä minun Pyhäni; sillä minä olen
HERra. .

zi. Ei teidän pidä käändämän teitä»
tietäitten tygö/ jaälkät kysykö melhoil-
da/ettei te saastuts heistä: sillä mmä 0-
len HERra teidän Jumalan.

za. Harmapään edes pitä sinun nouse-
man/ja cunnioittaman manha: ja pel-
kämän sinun Jumalatas: sillä minä 0.
len HERra.

SZ.Jos jocu muucalainen on sinun ty-
könäs teidän maalian asua / et teidän pi-
dä sitäryöstämän.

Z4' Hänen pitä asuman teidän tykö-
nä»/ njjncuin omainen teidän seasan.
Ja sinun pitä racastaman händä/ nyn-
cutn ilze sinuas? sillä te olitta myös muu-
calaiset Egyptin maalla. Minä olen
HERra teidän Jumalan.

zs. Ti pidä teidän määryttä tekemän
duomiolla/ kyynärällä/ maalla ja mi-
talla.

zS.Oikia maaca/olkia kelmistä/ olkia
macka / otkta cannu pitä oleman teidän
tykönä»: sillä minä olen HERra tei-
dän Jumalan / joca teitä olen johdatta-
nut Egyptin maalda:

z?. Että teidän pitä pitämän ja teke-
män caicki minun säätyni / ja catcki mi
»un oikeuteni: Sillä minä olenHEßra.

XX. iuck. ' '

HERra puhut Mosexelle / fa- Ne jok-
U noden: ca lap.

2. Sano myös Israelin la- sian,
psille: cuca ckänäns Israelin uhra-

lapsist/ eli muucalaisist/ cuin Israelin wat
lasten seas asu/ siemenestäns Molechtlle Moke-
anda/senpitä totisesi cuoleman. Maan chille/
Cansa» pitä händäkimittämän. p,tä

z. Jaminä asetan minun'casmoni sitä cuole-
ihmtsiä mastan / ia hämitän hänenCan- mau.
sastans/että hän Molechtlle siemenestäns jevuz;
andanuk/ ja minun Pyhäni saastuttanut z,,
on/ ja mmun pyhä nimeni hämätsnyt. Psi,s.

4. Ja jös maan Cansa stcä ihmistä sää- 106^7stä/ joca stemenestänö Molcch:lle anda-
nur on/ nyn ettei he sitä surma.

5. Nynminä cuttengin silathmistä iva-
sta» minun caswont asetan / ja hänen su-
cuans wasian/ ja häwttän sen ja catcki
cuin Molechin cansia huorin tehnet o-
wat/heidänCansastanö.

6. Jos jocu sielu hänen» noitain ja tie.
täitten tygö tään da/ huorin tekemän hei- "'vos
däncanstans/ nyn minä caswont asetan
sitä sielua wastan/ ja häwtlän sen Can-
saftans. .

7. Sentähden pyhittäkät keitän / ja ol-
cat pyhät: sillä minä olen HERra ket-
dän Jumalan.

8. Ja pjläkät minun säätyni/ ja teh- sy: N,
kät nytä: sillä minä olen HERra / joca Kirot-
teitä pyhitän. lewäy«

9. Cuca tkänänsJsäns ja ältiäns kiro/ »km-
ftn pitä totlsest cuoleman: että hän I- bilans,
säns ja aittns kironnut on: hänen we- Exod.
rens olcon hänen päälläns." 21:15.

ro. Joca huorin tcke jongun puolison Pro»,
canffa/ sen pitä totisesi nuoleman/ sekä 20:20.

huorin tekiä ettächuora: että hän lähtm» Match
mätsenö cmänäncansia huorin tehnyton. »5: 4.

11. Jos jocu Isans emännän tykönä Dcut.
maca/ nyn että hän Jsäns'hämyn pal- 22: 22.
jastanut on/ he molemmat pitä totisesi Joh.
cuoleman: heidän tverens olcon heidän 8.4.
paalläns. > iev.ls»

12. Jos jocu mintäns tykönä maca/
nyn he molemmat pirä totisesi cuoleman - Deuk.
sillä he owat cauhistuxen tehnet: het-

dän

«4 so. lue.



tätt werens olcon heidän päälläns. 2Z. Ja älkät waeldaco pacanain saa- sä'ä-
iz. Jos jocu miehen puolen cansia ma- dyisä/ jotcaminäreidänedelöän olena- tyns/

«a/ nyncuin jongun waimon cansia/ he jawa ulos: silla catckia näitä he owac ja el
vwateauhistupentehnet/heidän pttämo- tehnet/ minä olen cauhisiunuthettä. wael-
lemmat roklscst cuolcman: hejdän ive- »4- Mutta teille sanon mina : teidän da pa-
rens olcon hctdän päälläns. Pitä omistaman heidänmaans : sillä mi- canain

14. J0s jocu nai waimon/ ja sen äi- nä'annanteillc sen perimisext/sen maan/ tawois
tln/hän oncauhistuxcn tehnyt/ sen pitä jocariescajcl hunaja wuota. Minä olen kev.llt
tulella poltcttaman /ja ne ynnä molem- HERra teidän Jumalan/ joca olenteitg 24.
mat/ ettei yhtän cauhistust olts teidän eroittanut muista Cansoisia. !ev. 11.
scasan. 25.Että teidän pitä myös erolttaman v. 2.

eläimen cansta maca / sen puhtat eläimet saasiaisist / ja saastaiset
22-ly. totisesi kuoleman / ja se eläin pitä linnut puhtaista: ja ei saastuttaman

tapettaman. " teidän sielujaneläimtsä/linnuisa/jacäi-
rS. Jos ivcis watmo johungun eläi. kisa cuinmaalla matelemat/ jokea minä

meen ryhty/ macaman sen canha/ nyn fi> keille eroittanut olen / että ne owat saa-
nun pitä tappaman sekä waimon että e- ståtset. . Deut.lätmen/ heidän pitä totisesi cuoleman: 26. Sentähden pitä teidän oleman mi- 1-;,.
heidän werens olcon heidän päälläns. »ulle pyhät: sillä minä HERra

17. Jos jocu sisarens nai/ Jsäns eli hä / ja olenstcttä eroittanut muistaLan-
ättins tyttären/ ja hänen häpynö näle/ soista/ että teidän pidäis oleman minun
ja se näle hänen häpyns /se on häpiä: omani.
ne pitä häwit-ltämän heidän sucuns 27.jocu mies eli lvaimo nsidaxi r.'B:rr.
Cansan edes: sillä hän on sisarens hä- elitietäjäxilöytän/ ne pitä totisesi cuole- i-Sam
wyn paljastanut/ hänen pitä pahudenö man/ heidänpitä ne kimittämän: heidän
candaman. werens olcon heidän päälläns.

rB. Jos jocu mies jongun waimon ty- XXI.
könä maca hänen sairaudens aicana /ja HERra sanoi Mosexelle: pu- Papin
paljasta hänen häpyns/ ja awa hänen Hu papeille Aaronin postlle ja et pidä
lähtens ja maimo paljasta werens läh- sano heille: Papin ei pidä i, itzensken/ ne molemmat pitä hawitetlämän tzens saastuttaman yhdesäkän saastutheidän Cansastane. cuollues hänen Cansastanö. taman«v.ix: iy. äiris sisaren häpyä/ jasinun 2. Waanhäuenjugusans/ joca on hä- cuollu-Jsts sisaren häpyä ci sinun pidä palja- nen lähimmäisens/ nhncuin hänen äi- es.staman: sillä se on lähimmäisens palja- tius/ Jsäns/poicans/kyttärensja wel-
stanut/jane pitä heidän pahudens can- jcns.
daman. z. Ja sisarens/joca neitzy on/joca hä-

-20. Jos jocu setäns emännän canffa nen tykönäns on/ja ei yhdcugän miehen
maca/ hän o» setäns hämyn paljastanut/ emändänä ollut ole/ nW mahca hän saa-ne pitä heidän ricoxens candaman. ka- siutta itzens.psitoina heidänpjtä cuoleman. 4.. Muutoin ei pidä hänen itzens saa-

-21. Jos jocu iveljens emännän otta/se stuttaman mtsäkän/ joca hänen omanSon häpiälltnen lyö / heidän pitä laxsitoi- o» hänen Cansans seas.
kwev »n oleman/että hän on tveljens hämyn 5. Et heidän pidä paljaxi ajeleman "v ip;

ea
' heidän päälalians/'elt kcritzemän par-ra >a- 22. pitäkät nyt caicki minun tans/ eikä ihoons merckiä leickaman.

»säätyni /ja caicki minun oileu- 6. Heidän pitä Jumalallcnö pyhät o-«a ya- ja tehkät ne/ ettet maa teitä oxm- leman/ja ei hawätftmän Jumalans ni-
nais/ johon minä teidän Wien asuman, me: silla h« «hramat HERran uhria/

Juma-
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Jumalans leipä: sentähdek pitä heidän -I. Jos joDinPäpl» Aaroni» sieme.
oleman pyhat. nes wtrht o» / ei sen ptdä uhramanHer-^

», 7. E» heidänpidä naiman portto / eli ran uhria: sillä hänellä on wirht/ ft».
maaccua/ elt mieheidäns hyljät- tähden et ptdä hänen lähestymän luma- hj

lyä ottaman: siilo hän on pyhä Ju- lans letpäuhrismam
raisrat-ai.Cuttengin pitä hänm syömän Ju- mavls

. 8. Sentähden pirä stnst» pyhittämän malans lctwästä/ sekä stjtä pyhästä /

hänen/ että ha» uhra sinun lumalas lei- että caicketn pyhtmmäst. otetta»Ms. «g/hZnen pitä oleman sinullepyhän: sil- ,z. Mutta et hänen ptdä cvttengan t«-
lä mtuä HERra »len pyhä / joca teidän leman Esiripun tyg» / etkä lähestymän
pyhitän. Altarita/että hänesä on wtrhi/ ettet hän '

y. J°6 papin tytär rupe salawuotei- saastutats minun Pyhäni: sillä minä .

Papin /se pitätules poltettaman: sillä hän olen HERra joca heidän pyhitä».
ivrar häwälsnyt Isans. »4. Ja Nioses sanoi (nämät) Aaro»jocasa- ylimmäinen pappi on «el- nille/ jahänen pojillens/ja catktlle Jfra»

> >awu»- Hjetns scas/ jonga pään päälle elm lapsille.
Uudes wuodatettu/ ja käsi täytetty XXII. iUtlt.A» on/että hänwaattesenpuetetan / ei ptda HERra puhut MofeM sa» «.

... st» awaman paätäns /,a et leickama» > nosen : A'
ricki waatettans. T. Puhu Aaronille ta hänen ggine»

" Yhdengän cuolluen kygö tn- poitllens/ että he carltaisit Is- '',/z
« saastuttaman ttzens / Isa- lasten pyhitettyjä / joita hepyhit. yyh,x§.v.um. sänöeltättisans. täwät Minulle /ia tttet he häwäts.S mi-

0. 7. Et.hänen ptdä lähtemän Pyhäsi/ pyhz „sln«nt:, sillä minä olenHerm.ettei.hän saastutats Jumalans Pyhä:- »Sano sijs heille / m heidän sugml-
' sillä hänen Jumalans «oideöljyn Cruu- cutn teidän siemenestä»

»n on hänon paakäns. Mina olen Hena. pyhitetyn tyaö/ cutn Israelin la-
rz. Hänen ptta ottaman Nettzeoemä». pyhictäwät HERralle /ja häne»

näxens. , 5 faastatsudens on hänesä / hänen stelnns '

»naisen 14. Ja el lefkea/ elt hylättyä/ elt häwitettämän minun caswoni ede»
Papin maattua/ taicka portto ptda hänen ot- olen HERra.pitäol- taman. Mutta nettzen omasta Cansa. Cucatkänäns Aaronin siemenestäjaman stans pitä hänen ottaman emännärens. onspttaltneneliwnomwainey/ sen ei pt»
netllen 15. Ettet hän saastutats stemendänS syömän pyhitetyistä / ennen cutn hän ,

emän- Cansans seas: silla mina »len HERra/ puhdisteran. Ja jos jocu rupe johungun
>äxmö jocahänen pyhitän. saastaisen ruumisen/ taicka sijhen joc»

,S. HERra puhui Mosexelle sa. siemenen- «uodatta unrs.
: Talcka se joca rupe johunz»» mate»

17.Puhu Aaronille ja sano: jos jocu s«watseen joca hänelle saastainen 00/
wirht o» josacusa sinun siemenesas tei. ihmiseen joca hänelle saastainen
»ä« sugusan/ ei pidä sm uhraman hänen «„/ catckinaiseen ,oca hänen saastutta.
Jumalans leipä. H. Se sielu cutn rupe johungu»nystä/

18. Sillä ei kenmgän josa jocu wirht oleman saastamm ehtosmastl: Ja
«npidä käymä» edes. Jos hän on sokia/ «t plda syömän mjstä pyhitetyistä/ waa»
»nduwa / ruma nenästä / taicka muista Hznti, pträ ensist Viruttaman ruumin»
jäsenistä. «edellä.

»9. Eli «trhtlltnen jalast eli kädcfi. 7. Ja cosca aurlngo lastenut o»/ ja
,0. Taicka ryhäselkä/ «li cathisilmä/ hän on puhdistettu / oyn syökSn siltkepy»

rlt carsoi/ elt pisamatnen/ talcka rupi- hltttyistä; M ston hänen ruocans.
M/tltrllvinma.

.

s.Raatoo
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111. Mo).'W<t. 22.iltt.
Exod. 8. Roatoo st mitä pedolda raadeldu
2,: ,1. o»/ ei hänen pidä syömän/ ettei hän sii-
Etcch. tä saaslulelals: Sillä minä olen HErra.

;. 9. Sencähden heidän pitä pitämän mi»
nun säälynt / ettet heidän pidäis syndi
saattämnn päällens/ ja cuoleman sijtä/
«osta he saastuttamat itzens: sillä mmä
olen HERra/ joca heitä pyhitän.

El yxi- 10. Mutta ei yxitän muucalainen pi-
lan hä syömän nystä pyhitetyistä / eikä pa-
huone- pi» perhe/ eikä myös jocu pakollinen
llMo p,dä syömän pyhitettyä,
«lipoi- n. Maon costa pappi osto jongun
mami. h«ngen rohallane/ st syötän sijtä : Iaes pidv st cuin hänen huonesans syndynyt on/
sy°° st wyös syötän hänen leiwästäns.
n«>n ii.la ios papin tytär tule jongun muu-
pyhile- calaisen emännäxi/ «t hänen pidä syö-
tysi' man si.täpyhitetystä ylönnyxest.

13.Mutta,os papin tytär tule lestexi/eli hyljälyxi/ )o ti hänellä ole siemen.dä/ jo hän tule jöllens cotia Isäns huo.
ncjeen/ nyn hänen pilä syömän Isänsletmästä/ nyncuin silloingin/ costa hän
neitzenä ol«. Multa «l yxitän muuca»
lainen pidä sijtä syömän.

S<n i4.la jos ,ocu syö nysiä pyhitetyistä tie.
rongoi lämätä/ häne pitä lisämän sijhen myden-
slus i»- nen osan/ jaandaman papille pyhitetyn.
« syo 15. Ettei heidän pidäis saastuttamanpyhile. Israelin lasten pyhitettyjä/ joita he y-
tyst

. löndämät HERralle.
16. Ettei he stattdis ricosta ja mica

päällens/ syödesans heidän pyhitetyt,
siäns: sillä minä olen HERra/joca
heitä pyhitän.

da uh- HERra puhui Mostxelle/ st'
ratta- F»oden:

lB. Puhu Aaronille ja hänen pojil-
HER. lens/ ja coitille Israelin lapsille/ t" stno

heille: Cucaitänäns Israelin huonesta/
mitan/ ell muucalainen Isroelts/ tahto uhrata/

olcon se lupauxcst/ toicka mapast ehdost/
w.rh, että he tahtomat uhrata HERralle
«,y, polttouhria/ iongo hänelle pidäis ole-

man otollisen tcildö.
iy. Sen pitä oleman wirhittömän

härtyisen oinnn c«tltzoist/eli cau-
NN. MiMhlsM.

20. Mutta caickeftst. mirhion/et tei,
dän pidä uhraman: sillä ei se ole hä,
nelle otollinen teildä.

2i. Jos jocu tahto uhrata HERral» Deutle tytosuhria/ eli erinomaisesi lupou- ,;2i'
xest/ tatcka wapastehtostans/coriost eli
lombalst/ sen pitä oleman wirhittömän/ M<,l,'i
että -se olis otollinen: Et siinä pidä 0. 1: z.

'

lemon yhtöil mirhiä. S«r.22.1, s se on sotlO/ toicko raajoricko/ ,c-,
taicko haowoltectu/caicka cuiwettu/ tatc»

'

ta rupinen/ taicka tehnainen/ nyn ei
pidä teidän sencolta.sia HERralle uh,
raman/ ja ei uhria ploä teidän »ystäl
andaman HERro» Altarille.

23. Haria» cli lombon/ruman eli wir»
hilltsen Mmsi/ stot sinä «hrota wo°>
past ehdostas/ mutta et se ole otollinen
lupauxes ebest.

24. Eitä myös sinun pidä sitä HER-
ralle uhraman/ cuin milserttu,' eli run»
neldu/ cl» rem.tty/ eli hoowoitettu on/
ti teidän pidä sitä teidän »noaftn te»
temän.

i;. Ei myös teidän pidä uhramanjoit-
gun muucalaisen kädest «idän huma-
lan leipää catkista nysiä/ Mä ne omat
turmellut ja wirhilllset/ et ne ole ocol- dä nl,-
l.set te.ldä.

26. Ia HERra puhui Mosexelle/
sanoden: HS)s.

27. Csscawasicka/ eli caritza/eli woh-
la poi-ltu on/ ntzn olcan emäns tykö-
nä seitzemen päirvä/ mutta cahdexande-
na pälMnä/ ia sen )älkcn/ uhrarcan näiiväse HERralle/ nyn se on elollinen. ,

28' Hlcon se nauta/ cli lammas/nyn
ci pidä scteurasieltaman sikiöinenö yh.
tenä pälivänä. -

.

'

29. Cosca re uhratte HERralle kytos- Kytos-
uhria/ nyn rcidän pnä sin «hraman uhr> pj
että se rc-ldä otollinen olis. räsyö-
-zo. Syötät se Ma paiwäiiä/ ja ei. pi- rämän
dämitan tähtepi huomeneptjatettäman sinä
sillä minä olen HERra. pälwa-

zi. Sentähdcn pltäkäi minun kästyni nä eum
jarehkäl ne: sillä minä olen HERra. Si uh-
zi. Ettet le häwäisis minun pyhä ui- ramn.

meni/ >a että mmä pyhitettäisi» Israc-
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HER»
pilä'
män
hänen
juhla-
päi»
»äns /

nijn
cuin
Sab.
häihin
Exod.
20:9.
He 23:

,2.

Deut.
5: 14.
Pää-
siäie
juhla»,
Exod.
»2: iz.sc »z:

iz.
Num.
28, is.
Deut.
16; z.

lln lasten testillä: sillä mlnä olen HEr.
ra/ joca teitä pyhttän.

33. Ia joca olen teidän johdattanut
Egyptin maalda/ että minä olisin tel»
dän Jumalan/ minä HERra.

XXIII. ium.
HERra puhui Mostxelle/

sanoden:
2. Puhu Israelin lapsille ja

sano heille : nämät owat HEr.
ran iuhlat/ jotca teidän pitä cutzuman
pyhixt «ocouxtxi: ne owat minun juh-
loni.

3> Cuusi päimä pitä sinun työtä tete»
temän/ maa» settzemendenä päiwänä
on se suuri Sabbathi / pyh» cocous/
jona ei teidän pidä yhtä» teke»
män: sillä se on HERran Sabbatht
cattlst teidän asutnsioistn.

4. Nämät omat HERran juhlapäi-
'»ät/ pyhät cocöuxet/ jottll teidän pit»
pitämän määrätyllä ajallans.

5. Neljännen toistatymmenen päi.
wän ehtona ensimmäistä cuucantena/
o- HERran Pääsiäinen,

6. Jo »yoendenätolftalymmendenä
päiwänä sinä cuucaunna on HERra»
happamattoman lelwän juhla: Sil»
loin pttä teidän syömän happamatoin-
da leipä seitzemen päimä.

7. Enstmäinen päimä olcon teille py-
ha cocous/ että yhtä» rastasta työtä
pidä teidän silloin tetemän.

8> Ia teidän pitä uhraman HERral»
le seitzemen päimä. SeitzemenWnä päi-
wänä on Pyhä cocous. (Ia silloinMyöS)
ei pidä teidän yhtätän rastasta työtä
tetemän.
9. Ka HERra puhui Mostxelle/ st-Hnoden :

iv.Puhu Israelin lapsille/ ja stno
heille : costa te tuletta sille maalle/ jon-
ga minä annan teille/jUte lelcatla elon :

nyn teidän pttä mtemän papille lyhten
tydän elostan utisexi.

11. Ia sen lyhten pitä hänen häälytto.
«än HERran edes/ että st olls otolli»
nen teildä. Päimä jälten Sabbathin pi»
5ä papin sen häälyttämän.

Sel-
?llndat
juhlan
Deut.
16:9.

21. Ia teidän pitä cuuluttaman tämä»
pätivät, : tämä pitä teille pyhä cocous o»
leman. Ei teidän pidä (silloin) yhtätän
rastasta työtä tetemän: yancotckisen
säädyn pltä sen oleman teidän sucucun-
ntstn/ caitis teidän asuinsioistn. 1ev.19.

22. Costa tt leicatte elon teidän maa- 9.
ston/ ci teldän pidä ylön tyynin peldo. Deut.
an leickama»/ estä elonpattä nouckl-24:"

Man»

ii. Ja eetdän pitä sinä päiivänä / jona
teidän lyhten häälytetän/ uhraman
HERralle polttouhrixr wirhittömän
wuosicunnaisen caritzan.

. lz. Ja ruocauhrixi caxi kymmenest
fämbyläjauhvja/ fecoitecut öljyllä/ ma.
kian hgjun tulexiHERralle:nyn myös
juomauhrixi neljännes Hin wyna.

14. Ja et pidä teidän syömän utis lei-
pä/ cuiwattua tähkäpäätä eli jywtä/ sij»
hen päiwän asti/ cuin te cannatte tel.
dän Jumalalle» uhrin. Sen pttä olx.
man yäncaickisen säädyn teidän sucu
cunnisan/ caitisa teidän asuinstoisan. '

15. yltä teidän lukeman
Sabbathin päiwästa/

cöfta te cannoitta häälytys lyhten edes/
sechemen täysinäistä wyckoa.

16. Toiseen päiwäänasti/seitzemennen
Wyconjalken/ (se on) wysikymmendä päi-
wä pika teidän lukeman: ja sijtteuhra-
y,an HERralle uuttaruocauhria.

17. Jauhraman caikista teidän asuma-
sioistan/ caxl häälytys leipä/ cahdcst
kymmenexest symbylä jauhoja/ hapate.
tut pitä ne kypscttämän HErralle utisexi.

18. Ja pitä tuoman teidän leipän cans--
sa/seitzemen wuosicunnaistaja wirhltöin-
dä cantza/ jayhden nuoren mullin/ ja
caxi oinasta/sen pitä oleman HERran
polttouhrin/ ja heidän ruocauhrins ja
jomauhrins/ se on makian hajun tuli
HERralle. »

iy. Nyn myös pitä teidän tekemän cau.
rin ricosuhrixi/ ja caxi wuvsicunnaista
caritzata kytosuhrixi.

ec>. Ja papin pitä häälyttämän ne 11.
tis leiwän cansia HERran edes/ cahden
caritzan cansta. Ja pitä oleman HER-
ralle pyhät ja papin omat.
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«an: ja
mnucalaisille. Minä olen HERra lei»

- dän Jumala». . (den:
23. Ia HERra puhui Mostxelle/ san»,

«isen '4.'Puhu Israelin lapsille / ja sano :

«vbä» tnstmäisnä piimänä stttzemelrdenä Cuu-
cau.eno pttä tetdän pitämän soittamisen

»«tbln- Sabbathin mmstoxi/ st »n pyhä
Num. """.
"

, 25. Silloin ei pidä teidän yhtä» rasta-
' sta työtä tetemän/ ia teidän pttä uhra.

HERralle: sillä st v» estduxen pätmä/
ei pidä teidän yhtän rastasi» työtä (sil-
loin) tekemän.

Z7> Nämät omat HERran juhlapät-
wät/ jetca teidän pltä cutzuman pyhi-
xt cocouxixt/ ja uhraman HERralle
uhria/ polttSuhria/ ruocauhria/,uoma-
uhria/ja muita uhrcjii/ jocaitzen päi-
mälläns.
zS. Ilman HERran Sabbathita/ ja

teidän lahjvjau/ ja caickm lupauzcian/
Man HERralle. (noden: st catckta mlelelllsiä andimltan / joit»

26. Ia HERra puhui Mostxelle/ st. teidän pito andaman HERralle.
S,- 27. fymmendenä päiwänä tänä settze. 'y- Nyn pito nyt teldän Mydendenä»
Mtnsn mennä Cuunna on somindopäimä/se pi- toistatymmendena pmmäna stlyemen»
juhlan tä oleman teille pyhä cocous: Silloin denä Cuucautena/ coottuanne muo.
jcv,i6: maimalcat te.dän sielumn/ ja uhratcat °en tulon maaton/ pitämän HERran,

29. HERralle. Rlemu mhla/ seitzemen pälwä. Ensi.
Num. 28. Ia eipidä teidän yhtän työtä tete- mäistä päiwänä on Sabbathi/ ,a cah-
,9:7: män : sillä st on sowlndo pälwä/että te st. otxandtnc» päimäna on myös Sabbathi.

»ttetmisin HErmn teidänlumalan edes. I« teldon pltä ensimäisnäpaima.
29. Stllä',ocainen sielu/ cuin el sinä nä ottaman hedelmlla ihanasta puusto/

päiwänä maimata/ pitä hämitettämän palmun weso,a / ja ox.a paxuoxa.sift»
Canststans. pu.sta/ ja pamia ojista : ja oleman ne«

30. Ia jocainensielu joca sinä pölmä» mu.stt seitzemen päimä/ HERron tei-
«äjolatin työlä tete /sen mmä huculan dän Jumalan edes.
canststans. Ia Picä nyn pitämän HERralle

31. Sentähden ei pidä teidän (silloin) 4»" Riemu,uhla muooest sciyemen päi»
Mtcän työtä tetemän. Sen pitä oleman wä/ sen pitä oleman yoncaictlsc» saä.
chancatcktstn sädyn teidän sucucunnlstn/ dyn teidän ftcucunmstn/ että heioän
caltls teidän asmnsioisan. nyn pltä pyhä r«emu juhla pttämän

32. Se on tetdän suurl Sabbathin : stttzemennä Cuucautena.
ja teidän pitä matmaman teidän sielu. 42. Seitzemen vä.mä pitä te<dän asu»
jan. Phbexändenä päiwänä cuusta «h. Man lehlimaiolst.
tona pttä teldän pitämän tämän Sab- 43. Jocaomainen on Israelis/ häne»

l,l>el bothl»/ ehtostn nyn ehtostn. pltä asuman lehtlmaiois. Eccä moan
w« «>. ?k" HERra puhut Mosexelle/st- s«"n tietälsil/ cuinga minä olen a».
"°"' danut Israelin lapset asua maiois/costa
'

34. Puhu Israelin lapsille/ sanoden: minä »ohdattn. heitä Egyptin maoleo.
mydendenä «otstotymendenä päiwänä tä. Mma HERra itldän Jumalan.
nä stitzemendenä cucautena on lehtlma» 44. Ia Moses sanoi Israelin lapsil- HER»
jcn ,uhla seitzemen pätmä HERralle. le nämälHEßran >uhlapa.wat ro ta»

loh. ,s. Ensimäisnä pä.mänä p.tä oleman XXIV. ste°tt«
?! 2. pyhä cocous. ei te.dän p.dä yhtän ras- HERra st- l'jyä

37. «Asta lyötä (silloin) tetemän. »°den: <"»<«

2lum. ;H7Seitzemen päimä pitä teldän uh» 2. Kaste Israelin lasten tuoda '"">»

roman HERrolle. Cohdexondeno päi- sinulle seltlätä öljypuun öli.)ä P>"N.
mänä pt.ä le.lle pyhä cocous oleman : puserrettua ulos tynt.läx. / jota aina
Ia teidän pltä tekemän teidän uhrln plta lampuin pandamon. 27:20.

S 2 z.Ulco».
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z.Ulcoiselle puolelle toblstuxen esirip»

pua seuracunnan majas pitä Aaro-
nin sen alati walmistaman ehlosta nyn
. amuun HERran edes. Sen pitä" ole-
man yancatckisen säädyn teidän sucucun-
ntsan.

4. Ja hänen pitä walmistaman lam-
put puhtaseen chntiläjalcaan aina
HERran edes.

5. Ja sinun pitä ottaman sämbylä-
lämu- jauhoja ja leipoman yystä caxitoista-

kymmendä kyrsä caxtkymmenest joca

mus' 6' Ja sinun pitä heidän paneman cah-
teen läjään/ cuusi cumbangin läjään/

Ecod potalle pöydälle HERran eteen. a.

2i- eö 3a stnun pitä paneman nhden pääl-
'le puhdasta pyhä samua/että ne pi»ä 0-

leman muistonleiwänuhrixtHEßralle.
8. JocaSabbathtn, päiwänä pitä hä-

nen aina walmistaman ne HERran e.
des/ Israelin lapfilva hancaickiscxt ly-
tori.

Matt. y. Ag ne pitä Aaronin jahänen poi-
-22:4. cavls omat oleman/ heidänpitä ne syö-

män pyhäs sias : Mä se on hänelle
caickein pyhin uhrixt HTRran uhrei-

Nuo.
«Mi'
'.mlemÄn3tän.

16. Ja /'sttt
"

pitä totisesi cuoleman/sicaikcn Cansa»
pitä händä kimittämän. Nhncuiwmnm-
calaisen/nyn pitä myös omaisen olcnlan.
Jos hän päckasicä ntme/ nyn hänen pi-
ra cusleinan.

17. joenlyö jongunihmisen/ hä- paotta
pilä totisesi cuoleman. talio».

18. Waan sota ivngun naudan lyö /

hänen pitä maxaman hengen hengesi. '

iy. Ja jocetteke jongun lähimmäisens '

mirhillisexi/ hänellepitä nyn tehtämän/
enin hangintehnyt on.

2o.Haawa haawasta/ silmä silmästä/ c.2ii24hammas hambasta/.nhncuin hänonjon- Deiit-gun ihmisen wjrhillisexi tehnyt/ nyn pitä ,y.
myös hänelle iällenstehtämän. Matth'ir.Nijnettä joca lyö naudan/ hänen z.zz.pitä sen maxaman/maan joca lyö ihmt-
sen/sen pitä cuoleman. >

22. Phden oikeuden pitä oleman teidän
seafan / nyn muucalaisella cuin omaisel-
lakin 7 sillä minä olen HERra teidän
Jumalan.

2z. Ja Moses sanoi näitä Israelin la-
psille. Ja he n»ett sen leixisi ulos / joca ,
kiroillut oli/jakimitit hänen. Ja Jsra-

HER.
läste/!
eitä jo»
ca sel.
tzemeS
wuosi/
pitä «,

leman
lepo.
muosi.'
Exod.
23:10.

'

sta yancaicklstxl soodyxi. , «elin lapset leit nyncuin HERra Most»
ic>. Ia yhden Israelitan »aimon Me tästenyt oli.

potta läxi ulos/ joco EgyptilHistn mie-» XXV iucus°!"/' M"el" lasten seos/ ja HERrapuhui MostxelleSi.N" "."" Z-ö» «aln muorello/ sanoden :

?" /' ""'«"' p"" 2. Puhu Israelin lopsille/ jopllckois mme/ intlrolß . Nyn tott. he te tuletta siihenhanen Mostxen eteen/ia hanen a.tlns maahan/.onga minä teille annon/nynnttm 01l Selomtth Dibrln tytar Damn maan pitä Mmän HERralle lepo.
sucucunnasto/ > Cuusi muotta pttä sinun «eldos tyl--12, Jo panit hone» fangeuteen nyn» mämän/ja cuusi muotta mynamätes leic.
caumoxl / etta heille ol.s ftltm maslous ja sen hedelmät cocomon.annettu HERran stujco. 4. Mutt,o seitze.nendenä muoima pitä

'3. Ia puhut Mostxelle st. maan pitämän HERralle sen suuren py.
"°öen : hän/ Ma ei sinunpidä tylwämän sinun

14, Wie händä leirisi ulos joca lirosi, / micka leickamon sinun wyna-
lut vn/jOanna caickein/jotca sen cuu. mäkes. !

.lit/laste tätens hänen pääns päälle /ja ;. I<, mitä itzestänscaswa sinun' laiho-timlttätcm händä. stos/ ei sinun pidä leickamon /st myno-
ii. Jo puhu Israelin lapsille/stnodeu: »norjojo/jotca ilman sinun työläs omat

Cuca itänäns lumalatanskiroille/ ha- coswanet/ et sinun pidänoucktmau: sillanen pitä candaman syndlns. se oy maan lepowuosi. .

«.Mut,



e. Multa maan lepo si»im piti» sentah-
de»spitämän/ «ttastnun pltä sijtä syö-
män/ sinun palmeltos/ pijcas/ päimä,
miches/ huonecunnalses ja muucalatset
sinun tytönäs.

7. Ia sinun carstlles ja elätmllles si-
nu» maallas / <aick. micä sijnä easma/pilä oleman ruoxt."z. Ia sinun pitä lukeman sinulles sei-

mydcs- tzxmen lepomuotka/ nyn että seitzemenkymme wustta pttä seitzemen kerta luettaman/
ja ne settzemen lcpomuoden alea teke yh-

lvuosi pxpiin muotta mydettäkymmendä.
pika o- sinun pitä andaman soitta Ba<leman Knalla ylitze coco teidän maacundan/wopa- kynimendenä pätwänä seitzcmendcnä cuu-
uS wuo xtiutena/ juuri somindopäimanä.
Si teidän pttä sen mydennenkym-
Dcut. menenncn muoden pyhittämän/ ia pitä
15 n- cutzuman ivapaxi muodexi maalle / rai-

tille nylle/ jotca sijnä asumat: sillä se o»
teidän riemumiioten. Silloin pitä itze-
cimgin pääsemän jallens oman saa-mans / itzecungin oman suucuuns.

11. Silla se wydeskymmenes wuosi on
teidän riemumuoten / ei teidän pidä kyl-
mäin»»/ cickä ieickaman itzesiäns cas-
mänukta/ eitä myös mynamäest hake.
man nytä / cuin ilman työtä casmanet
oivat.
il. Sillä se onrtemuwuosi / py-

hitettämän teildä. Mutta teidän pitä
syömä» nytä caickia/ cutn maa canda.

iz. Tämä sn rtemuwuosi/ jona itze-
cungtn pita oman saamaans pääsemän
jällens.

Wa.
paus
wuo-
den ell
tlvwuo
den tl.
la.

14. sinä jotakin myyt sinun lä-
/ tatcka ostat jota-

kin häneldä/ ei yhdengänptdä pettämän
weljens.

15. Waan rtemuwuoben luqunjälttn/
pitä sinun ostaman lähimmäiscldäs / ja
wuoden tulon jätten pttä, hanen sinullemyymän-

-16. Sitä usiammat min wuodet swat/
pttä sinumkorottaman hinnan / ja senharwemmat cutn wuodct owat/pitä si-nun ylcndaman hinyaN: sillä wuoden
tulon lugun jällen pttä hänen myymän
sinulle.

17. Ältä» kengän ' pettäto lähtmlNäl»
stänS/ mutta peltä sinun Jumalalasi
sillä minä olen HERra tttoän luma.
la»,

iB. SeNtähden tehtät minun säätyni/
ja pltätät minun oiteuteni / että te ne
ttttle/ japeltämät asutte maast.

,19. Ia maan picä andaman teille he.
delmäns/ ja teillä pitä oleman tyllä syö-
tämätä/ ja asuman peltämätä siinä.

2Q. Ia joste sanotte- mitä meidän pi- HER»
tä syömän stitzemendenä muonnO? catzo
ei meidän pidä tylmämän / eitä muoden siunata
tulo cocoman. cuuden

21. Ia minä käsien minun siunauxeni ne»
tulla cuudendeua »uoteua teidänylitzen / muod?
nyn että sen pttä tetemän teille tolmen casmon
»uoden tulon.

22' Ja teidän pitä kylmamän cahde-
xandsna muonna/ ja manhast muoden
casmost syömän yhdexändcn muocen asti/nyn että te syötte manhasta utisen asti.
- 2z. Sentähdcn ei teidän pidä maata
peräti myymän: Slllä maa on minun/
ja te olecca muucalaisct ja mierat minun
edesäni.

24. Ia teidän pitä coco teidän omasamaasan andaman maan lunastettu.
»5. sinun meljes köyhty / ja myy

saamans/ ja tule hanen
lähimmäinen langonethänen tygöns/ ja
tahto lunasta/ nyn pita hänen lunasta-
man sen/ cuin hänen weljens myynyt on. l

26.Ja jos jocu on/jolla ei yhcän luna-
staja ole / sta taita nynpaljomatcan saa-
da/ cuin sen lunastuxexi karmiran.

z?. Nynpttä luettaman wuosiiucu sijt-
tecuin hän myt / ja annettaman hänelle

stoca myt mitäliaxion/ että hansais o-
mans jällens.

.» 18. Mutta jos ei hän tacans löydä
nynpaljo että hän sats ftn jälleu-Z/ ny»
pitä sen ouin hänmyynyt on / olrinan e-
siajankädesriemuwuoten asti/ nyn hä-
nen pttä oleman tpapan/ ja saaman o-
mans jällens.

Se cutn myy asuttaman huonen
Caupungin muurin stsäjdä / hänellä sn
wapa ehto ajastajas sitä lunasta Mens.

Sj 11, sen

CuiÄ
ga köy-
häin
cansia'
t^htä».
Män
pitä/
jotca t-
tzens
myydä
täyty.

lyuö- l
nesta
joca-
Cau-
pungis
myy-
där».

m. Mos.KM 2s.iuc. 14»
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Ia sen pitä oleman ajan jolla hän luna»
st» stn.

30. Ia jos ei hän lunasta sitä coco a»
jastoios/ nyn pitä ostojon st», huoncn
Caupungin muurin sifoldä pitämän yan»
caick.stst ja hänen sucuns/ ja ei Pidä MO»
paxl tuleman ilomuotena.

31. Mutta jos huone on maan ty läs/
eust ei yhtän muuria ymbärins ole/ nyn
se pitä lueuomon peldomaoxt / se luna-
stetun jotule ilomuotena mapoxi.

lewi» 32>iewitoinCaupungitjohuonetCan-
toin pungeis / jotst heidän tomarons omot/
huones stomotheotno lunosta.
sto ja 3z S« )oca letotin lunasta lemitollda/
pellot» hänen pttä sijtä luopumon »lömuonna/
sta. olcon se huone eli Coupungi / jost hän

asunut on : sillä huonet iemltal»
pungeista omat heidän stomons Isroelin
losten seos.

Z4. Mutta maatt heidän CaupungetnS
ymbärtldä et ptdä myylämän: sillä se
on heidän saamans yancaicktsest.

Hip!» Zs. Jos sinunweljes köyhty ja tule wot-
dä cor- mattomaxt tykönäs/ nhn sinun ptlä ot-
ro otettaman händä tygös / nyncutn muucalat-
taman sen/ taicka huonccunnaifen / että hän e-
köyhäl- läts sinun cansias.dk lä- zö. Ia et sinunpidä ottaman corco eli
htmät- wottto häneldä/tvaan pelkä sinun luma-feldä. latas/ että sinun tvelzes sats elä sinun
Epod. cansias.
2!'. 25. Z7, Ei sinun pidä andaman rahas hä-

nelle corwolle/ että andamau wtljas cas-
«olle.

3«. Sillä minä olen HERra teidän
Jumalan/ joca teidän johdatin Egy-
ptin maalda/ cmdaxen «llle Conoon

Melie waan/ »a ollaxen teidän Jumalan,
«i «mä 2°s sinun weljes töyhty sinun ty-
erMrt ja myy itzens sinulle/ nyn et sinuntllilä' händäpitämän nyncuin orja.

män Mutta hänen pila oleman sinunV° tytönäs nyncuin päiwämiehen / el< huo-
,' necunnalsen/ palwellen sinua rtemu wuo-

<?>,«/. ten asti.
4l. Silloin pitä hänen käymän ulos

»apono sinun tyköös lopsinens/ja pttä
tuleman sucuns tygö jällens/ ja hänen
Isätns saaman päälle.

42. Slllä he owat Minun palmclmnt/
jotca m.na Egyptin moolda iohdoitonut
olen: sencähden et pidä heitä orjan la»
mallamyytämän.

43> Et sinun p.dä angarast heitä hal.
lltzeman maan pettämän sinun luma»
latas.

44. Jos sinä tahdot pttä orja ja pyca/ Orjat
nynstnu» pttä ostaman ne pacanvtlda/ pttä
jotcateidän ymbärtllan omat. muu-

-4;. Ia huonecundatsilda jotca muuca- caloisik.
laiset omat tetdim seasan/ ja heidän su- da o»
gnistans/ jotca heteidän tykönä» teidän stelka-maasan synnyttänet omat / pttä teidän ma»
ne ostaman.

46. Japitäkät heitä omana» / ja tei-
dän lapsen teidän «älken yancaicktsexi pe»
klmtsext/ ja nyden pttä oleman teidän
orjan. Multa teidän «veljiä» Israelin
lapsia/ et teidän pidä toinen toistan an-
garasthallltzeman.
47. KSS muucakatne» eli huonecun- Israe-

hyöty sinun tykönäs / ja lna /g,
sinun «veljes käyhty hänen tykönäns/nyu cai«
«tähän myy ltzens muucalaiftlleeli Hu», tzens
»ecundaifelle sinuntykönäs/ elt ivlleculle myy
hänen sugustans. > .

pääse
48. Nyn pträ hänellä oikeus oleman lu- «lomuo

nasta jallens sijttecmn hän myyty on/ et- tena
tä «ocu hänen welststäns ptdäis hänen wap«i-
lunastaman «ällens. pt,
49. Elt häuenfttäns/ «li setänS potra

lunastacan hänen/ taicka jocu hänen lä-
htnkkiäsesi sugustans/ elt jos hän ttze taita
nyn pal,omatcansaada/ nynpilähänen
lunastaman ttzens.

50. Ia hänen pttä lucua laskeman 0-
stajans cansia sijtä mucdesta/ cuin hän
my« ttzens ilomuoten asti/ ja raha pttä
luettaman «vuoden lugun jälken/ sijtte-
cuin hän myytin/«a caikensen ajan palk-
ka pttä siihen luettaman. '

.

51. Ia ivö «telä monda wuotta on ilo-
wuoleen/nyn hänen pttä silä enämmä»
andaman hänen lunastuxestaos/ senM-
ken cuin hän ostettu on.

52. Mutta jos harmat wuodet owat l»
lowuoteen/ nyn hänen pilä stn jälten»
andaman lunastuxens.
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Japitä hänen palckans myös siihen
luettamanwuosi wuodelda/ ja ei hänen
pidä angarudella händä halllyeman si-
nun cdesäs.

54. Jos ei hän näin lunasta itzens/ nyn
hänen pitä ilowuonna wapana käymän
«los :

55. Sillä Israelin lapset omat minun
palweliant/ jolca minä olen Egyptin
maalda ulosjohdatlannt.: Minä olen
HERra teidän Jumalan.

xxvi. iucu. !
HER- I4eidän pidä tekemän teille» e-
ra kiel- päjumalita/eli cumia/eikä myös i
da cal- eikä myös yhtän merc- '

ken epä kikiwe paneman teidän maallan/ >
jumo» cumartaxen uycä : sillä minä olenHER>
la« ra teidän Jumalan.palmel 2. Pitätät minun Sobbathinj /ja pel.
luxen stttät minun pyhytläni: Minä olen
«. HERra.

3. Los te minun säädyisäni maellalte/
lupa jaminun tästyn kätkette /ja teette ne :

siunou» 4. Ny» minä annan teille stten ajal.
xens lans/ ja maa anda casmons /ja kedon
nylle puut andamat hedelmäns.
jotca 5. Iaryhen aica ulottu mynau ulisen
hänen asti/ st mynan utinen ulotlutoucoaicon
»ästyns asti/ ja teillä pttä olemon leipä miljoldo/
pitä- jastötte osua lemolltsest teidän moastn.
wät. 6. Ia minä annan rauhan teidän maal»
Deut- len/ st te saatte lcwätä/ jaei tengon tei.
28: 3. tä peljätä : Ia minä ajan pahat pedot

teidän moaloan pois / ja miecan ei pidä
käymän teidän maan läpltze.

?. Teidän picä wiholision ostman ta-
ca/ ja heidän pilä caatuman mttckaan
tctdon edesan.

z.Wysi teistä carcotta sala/ ja sata
teistä carcocco kymmenen tuhotta: Ia
teidän tvlholisen pitä caatuman teidqn
«dFän »nieckaan.

9. Ia minä täännän minuni teidän
puoleen/ja caswatan ja lisän teitä/'jo

» »ohwistan minun lyttoni teidän cantzon.Erod : ic) se saatte syödä sitä wönha/ jo.
ca wonhene/ ja «vanhat te hyl/ot uden

' tähden.
"' "'

,». Ia mini panen ast»uasiss,j teidän

EM

keskelle»: jaminun sielun ei hylsäreitä.
i2.'la minä maellan teidän keffellän

jaolen teidän Jumalan / ja teidän pitj
oleman minun Cansan:

iz. Sillä mmä olen HERra teidän
Jumalan/ jsia ulosjohdatin teidän E-
gyptin maalda/ ettei teidän pitänyt ole-
man heidän orjans. Minä olen taitta-
nut poickt teidän ikenwehmeräu/ ja olen
andanut teidän käydä pystyällä.

14. Multa jos el te cuulc minua/ etten- Hena
gä tee caickianäitä kästyä: uhca

is> Waan suututte minun säätyitii/ kirou-
ja teidän sielun hyljä minun oikeuteni/ tcllaja
ettengä tee caickia minun käskyjäni/ja rascal-
ricotte minun lyttoni: la ran-

16. Nyn minä teen teille nämät : Mi- saistu»
nä rangalsentettä maptstuxella/ cuima» lello
taudilla/ ja «ilutaudilla/ nijn että teidän "Ntä
casmon rautemac/ ja teidän ruumin stlca
näänd»)wät: ja teidän pitä siemenen häne»
tylmämän turhan / ja teidän «viholisten kosiyns
pitä syömän sen. ricko»

17. Ia minä asetan minun casmoni wal.
teitä mastan/ ja te lyidän teldän «viha- Deut.
miehildän: ja ne pitä halliilman tettä/ 2».'5.
jotca teilä mthamat / teidän pitä myös Thr. 2:
pakeneman/ costa ei kengän teitä aja '?:

taca. Molae
iZlollette «vielä sijttetän cuule minua/ 2:2.

nyn minä lisän sen seitzemen kerta ran,
goistaxeni teitä teidän syndein lähden.

19. Ia minä sarien tci»än ylpryden ja
upplnistalsuden: minä teen teidän tai,
man nyncuin raudan/ ja tetdän maan
nyncuin masten.

22. Ia teidän maiman st työ» pitä
huckon luleman/ nyn ettet teidän maancasmons anna/«ikä puut maalla hedel»
mätäns anna.

21. Ia jos te mielä minua »asian wa.
ellattc/ ettengä tahdo cuulla minua / nyn
minä mielä sijtte lisän rangaifiuxen tei-
dän päälle» seitzemen kerta /-teidän syn.
dein lähden.

22. Ia lähetän teidän secaan metzan
pedot lopsian/ jo teidän
c arjanraateleman/ja mähendämän tei-
tä ;jil teidän tien pitä «utiaxi tuleman.

»'.lolsettt

«

'
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2Z. Jollette wiela nyllä annm curiketta l
tetran/ murra käytte minua wastan. >

24. Nyn minä myös käyn teitä wastan/ 1
jatyön teitä wiela seitzemen kerta enam- >
mrn/ teidän syndein tähden.

2;. Ia saatan teidän päällen costomie. i
can/ ivca minun lyttoni pitä costaman. >
Ja jos te cocorte teitä teidän Canpun. 1
gern / nyn mmä lähetän teidän secaan
ruttotaudin / ja annan reitä teidän m-
hamiestcn käteen.

26. Ja mrnä hucutan teidän leiwän
ainen/ nyn että yhdes petzts kymmenen
waimo teidän leipän kypscndäwat/ ia
punnttzewat ketdän leipän maalla: Ja
syötyänne et te tule rawituri.

,27. Ja jollette wiela siitte cuule minua/
mutta waellattc minua wastan :

28. Nynminä myös hirmuisudes wa-
ellan teitä wastan/ ja minä teitä rangai-scn seitzemen kerta enämmin / teidän syn-
dein tähden.

2y. Että teidän pitä syömän teidän pot-
cam ia tytärten liha.

zo. Ja minä cukistan teidän ruckulan/
jahäwttän teidän cuwan/ ja panen lei-
dan »aaton teidän epäjumalten raakein
päälle/ ja minun sielunenoitta teitä.

zi. Ia teen teidän Eaupungin auliaxi/
ja teidän ktrckon häwitän/ enzä myös
teidän makrat hajuan haista.

Z2. Ja minä tahdon häivittä maan /
nyn että teidän nuholllsenne/ jotca st>nä
asuwat/ pitä siitä hämmästymän.

zz. Ja h'a)ctan lcilä paeanittcn secaan/
ja »vedän ulos miecan teidän jällen. Jateidän moan pitä tulemo» tylmille/ )«

Coupungin cutlftetuxi.
34 Sillointelpo maolle hänen lepons/

nyncauwan cumhän auttanen/ )0l« o-
letta wlholistenmaalla. Ia silloin östen
maa lepä/ »« Pyhä pitä.

35. Nyncauwan minst auttan on/ saahän lewö.ä/ ettet hon stonut pyhä p»lä/
silloin costa teldän piti hänen pyhons
»ndcmon pito/ cosco te asuitte siellä.

36. Ia ntjlle/ jotca»äclmät te.siä / teen
minä napiseman fycämmen heidän wi-
holistens maalla/ nyn mä löpisemän

lehden ani carcoltä heitä/ ja pitä pate.
veman sira nyncurn miccka/ ;a pitä caa- Atuman stjnä / cusa et kengän heitä aja
taca.

Z7- Ja heidän pita langeman teinen
toisens päälle/ nyncurn mrccan edestä/ ja
cr yxrkan cgrcora herra: ja er re tohdi no-
sta teidän wrhamichiänwaftan.

zZ. Ja teidän pitä huckuman pacanain
seas/ ja «vcholisten maa prcä ketdän syö.
mäm /

zy. Ne cuinjäawat teistä/ pitäwoipu-
manherdänpahudesans/ teidän wrholi-
sten maalla. Ja heidän Jsätns pahois
tcois/ pitä heidän watpuman.

40. Silloin pitä heidän tunnustaman
pahat tecons/ ia heidän Jsäms paha»
teot/ joilla he otvat Minun mielenirtcko.
net/ ja waeldanct minua wastan.

41. Scnlähdcn minä myös waellan
heira wastan / ;a Wien heitä wiholistcns
maalle: että edes silloin heidän ymba«
rinsleickamatoin sydammens nöyryröis
itzens / silloinmyös heidänpahan lecovS
rangaistus heille kclpa.

42. Ja minä muistan minun lyttoni
Jacobincansia / ja minun lyttoni Isaa- ra lupa
chtn cansia/ ia minun lyttoni Abraha- armös
min cansta/ muiston myös maan: «ylle/

4Z.Joca hcilda jätetty»n / >a sille kel- jotca
pa lepcpaiwöns/ nyncauwan cutn setään-
aurian on hcildä/ia heidänpahan tecone oäiväli rangaistus heille kelpa/ että he hyljäistt ,tzens
minun oikeuteni / ja heidän sicluns on hänen!cnoillanul minun saatyiani. "

tygvnS
> 44> Ja watcka he wiela wiholistensmaalla owat/ en minä cmcengan ole

hellähyliönyt/ ,a m heitä nyn cuoitta»
nut/että minä olisin heidän perom hu-
cuttanut/ st minun lyttoni heidäncans-
.stns lyhjöxi »ehnyt : sillä minäolenHer-ra heidän lumalans. .

45. Ia »ninä «ulsian minun ensimäi»sen lyttoni heistä/ >osco minä i°hdottnheidän Egyptin mooldo pocontttcn sil»mäin edestä/ olloxen helt>on lumolons.
Minä HERra.

46. Nämät oivat ne säädyt/ jo oittn-
i)tt/sttäst!)t/jotcftHEotra«nhftitzns

la
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HER-
ran kä-
sin erin
omai-
sesta/jupau-
xesta/cosca
HER-
ralle
luma-
tan:
Nyn-
cuin
Ihmi-nen,.

«««...«2"""

jz Jftaelin lasten Sinain
»vuorella/ Mofexcn käden cautta.

XXVII. imu.
HERra puhui Mosexelle sa-

noden:
2. Puhu Israelin lapsille/ ja
sano heille: 106 jocu teke

HERralle joygun erinomaisen lupau-
xen/ nyn että hän armautta itzens.

z. Nyn pitä tämän oleman sinun
arwtos. Cahdenkymmen wuotlsen mie-
henpuolen cuutenkymmenen «vuoten a-
stt pitä sinun arwaman wytenkymme-
nen hopiaStclyn/Pyhän Sicltn jälken.

4. Mutta «vaimonpuolen ptlä sinun
arwaman colmenkymmenen Stclyn.

5. Mutta ivydennest wuodest cahten-
kymmenden »vuoten asti/ »os se on
hcnpuoli/ nyn pitä sinun arwaman
cahlenkymmenen Stclyn: waan »vai-
monpuolen kymmenen Stclyn.

6. Jos se on cuucautinen tvydenden
»vuolen asti/ ja on miehenpuoli/pitä si.
nun sen arwaman «vyten hopta Stchlyn/
mutta «vaimonpuolencolmen hopta Si-
clyn.

7. Mutta jos se on cuutenkymmenen
wuottnen cli sen päälle/ ja on miehen-
puoli/ pitä sinun arwaman hänen wy-
ten toistakymmenden Stclyn/ mutta
«vaimonpuolenkymmenden Stclyn.
l- 8. Ja jos hän on ylön köyhä senkal-
taiseen arwioon/ ny» pilä hänen mene-
män papin eteen/ja papin pltä arwa-
man hänen. Senjälken/ cuin se/ joca
lupauxen tehnyt on/ »voi matcan saa-
da/ pitä papin hänen arwaman.

y.Jos se on carjasta/ jota HERral-
le uhrata»/ caicki mitä HERalle an-
neta»/ se on pyhä.

»o. Ei pidä sitä «vaehetettaman/ eli
muutettaman hywä pahaan/ eli paha
hywän. Jos jocu «vaehetta yhden elät-
men toiseen/ nyn pitä ne molemmat 0-
ttma» HERralle pyhät.

21. Jos se eläin on saastainen/ jota
et saada uhrata HERralle/ nyn pilä
se «vtetämän papin eteen.

l2.Ia papin pitä arwaman sen/ jos

s: en tl! paha/ sen ptcä olema»
pap-n armton jälken.

»z. Ivsjocu tahto lunasta sen/ hänen
ptkä andaman «vydennen osan sen arwi«
on päälle.

14. Ia jos jocupyhittä huonens HEr-
ralle pyhäxi/ nyn pitä papin arwaman
sen/ jos se on hywa eli paha/ja papin
arwion jälken pilä sen oleman.

15.Mutta jos pyhittäny tahto lunasta
huonens/ nyn pitä hänen andaman wy«
dennen osan enämmän rdha / cuin se
arwallu on/ja nyn pitä se hänen oleman.

16. Jos jocu pyhittä HERralle cap-
pälen peldo perindömaastans/ nyn pitä
se arwattaman sen jälken/ cuin stjhen
kylwetän. Ia stjhen kylwetän Homor
ohria / nyn pitä sen maxaman «vyst-
kymmendä hopm Sicli'

i/.Waäsi jvs hän pyhittä peltons.
cohta jälken tlowuoden/ nyn pitä se»
maxaman stnun arwtos jalken.

18. Jos hän on pyhittänyt peldonS
ilowuvden jälken/ nyn papin pitä luke-
man hänelle rahan «vuoden lugun jäl«
ken/ cuin tacaperin on ilotvuvten asti
ja arwaman sen sitä halwemmaxt.

ry. Jos se cuin pellon pyhittänyt on/
tahto sen lunasta jallens/ nyn pitä hä;
nen andaman wydet osa enämmän ra-
ha/ cuin se arivattu on/ ja nyn pitä
se hänen oleman.

ZS. Jos et hän tahdo lunasta peldo/
mutta myy sen toiselle/nyn ei pidä sitä
enä lunafiettammk

21. Waan se Mdo/ cosca se tloivuon-
na tule «vapaxi/ptcä oleman pyhä HEr-
rake/ nyncuin kirouxeen annettu peldo:

. ja pilä oleman papin perindö saama.
22. Ia jos jocu pyhiltä HERralle pel-

lon jonga hän ostanut on/ ja ei ole hä-
nen perindö maans:

2;. Nyn papin pitä lukema» hänelle
sen cuin se maxa iloivuoten asti/ ja hä-
nen pitä sinä päiwänä andaman sen hin-
nan stnun arwtos jälken/ että sen pi-
tä oleman pyhä HERralle.

Z4. Mutta ilotvuonna pitä sen tulema»
hänen omaxensjäöens/ joca sen osta-

T nut

Huone
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nut on/ «ttä fe olls hänt» perindö sta-
z mans maalla.

- 25. Caicki arwto pltä tapahtuman
, Pyhän Siclin jälten/ mutta Sicli te»

en,m caxitymmendä Gerah.
26. Mutta eläinden «sicoisia joca

HERran oma muutoingin on/ ei pidä
pyhittämän HERralle/ olco»

lsa!ck< härkä «li lammas: Sillä sto» HER»
,ssVai "n.

f . . 27. Jos jotatin stastaist on «läinden
stas/ nyn st pitä lunastettamon sinun
arwios jälten/ ja siihen lisäxi annetta»
man wydes ost: Jos ei hän tahdo lu-

l""> «asia/ nyn se myytätän sinun arwios
jälten.

23. Waan caicke lirouxeen annettua/
». , jota jocu tiro HERralle/ caitesta cuin
dämnn hänellä on/ olcon se ihminen/ eläin/
tämän elickä perlndö peldo/ ti pid3 myytä.
«li 11l "l"" lunastettaman: SW caicki
«asset kirottu on caickein pyhin HERralle.

29. Caicki tirouxeen anneltu Ihm sist tiro».
ei pidä lunastettamM/ »aan hänen x»»» a»
pltä totisesi cuoleman. nettua

zo. Caicki maan tymenexet/ setä maan HER,
siemenesi/ «ttä p»ttt«n hedelmist/ owat ralle.
HERran/st pltä oleman pyhät HER» 105.6:
ralle. 17:

31. Jos jocu tahto lunasta kymmene» Calck»
xens/ hänen pitä andaman wydennen kyinme
ostn lisäxi. nextt

32. Ja caicki fymmenexet carjasta/ owat
ja lambatsta/ja cattlfta cuin wttzan al- HER»
la täy/ ne owat pyhät tymmenexet r«n.
HERralle.

33. Ei pidä kysyttämän/ jos se on hy.
wä elt paha/ eitä myös pidä sitä wae,
heteltaman. Jos jocu waehetta sen/nyn pitä ne molemmat oleman pyhät/
ja ei lunastettaman.

34. Nämät owat ne tästyl/ jotcaHVr«
ra andoi Mosexen cautta Israelinlapsille Sinain »vuorella.

«mau Colmannen Mosexen Kirjan Loppu.

NUMERI,
Neljäs Mosexen Kirja/

Zssa nämckt cappalet owat :

l caxitoifiatynlendälsraelin laste sucucunda st«an erijouckoin. iewieat panan
eriwircaan Ma,a</ Spttalisee tälkelcln leirifi ulos Rieto»aifien

soimun laifi awiostsstyS/Mazireift/ «f,, s- 6. Psilmiefien uhrisi/
losca Mla pannan ylös «p.7. iewilain puhdifiuxeft/ «p.z. jen wuoven Pcläfisiseft/
«p: 9. ma«aan lählemisefi/ ja-tewitain solMis/ cop, ,7. c»p. ,c>.

11. Israelin lasten malmfiuxest Sinaw »uorelda Moabilerein kedolle/ liti Joroa-
Nll/ ia maicalla tapahtuneifil c-p. »>.»». »z. ,4.»;, ,6. »7. ,z. »5.20. 2».

111. Cuinga Cansa rupe omistaman perindstclns/ ia Jumaia mällrcl heille rajat.
Bala ist ja Bileamifi/ Cansan ricoxefi/tt Jumalan »ihan astltamisefi Pinehan maul-
la/ c,p. ,2.21 Cansan lutemiftstloiftn terran/ Josuancutzumisest Pclclmiehm
»ircaan/ c«p. «s. 27. Uhreifi ja Midianilerein ha»ttyxefi/
«,p. jl. Rubenin/ Simeoninia W«n«ssen osafi Slponin »a OssmwalHacunnis/ Is-
raelm lafien leireifi corwes/ «0. z;. Ean««». Mtm rajain «»«udest c»?. Pap-
M AMnM c»f..zf. Perinnsn jacWisefi/. c«f. zs.
i
' I. imu
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!."iucu.
Juma- HERra puhui Mosexelle Si.
Ia käske nain corwes/seuracunnanma-
Ms- jas/enstmätsnä pZiwänä cotfna
sexen cuucautena toisna wuonna
luke Js jälken/ stjttecutn he olit lähtenet E-
raelin gyptin maalda/ ja sanoi:
lapsia. 2. Lukccat coco Israelin lasten jsuc-

ko/ heidän sucuns/ ja heidän Isätns
huonetten/ ja nimeins lugun jätten/
caicki miehenpuoli mies mieheldä.

z. Cahdenkymmenen wuottset ja sen y-
litzen/ caicki cuin kelpawat lähtemän
sotaan Jsraelis. Ia teidän pitä luke-
man hcitä,hetdänjouckonsjälken/ sinun
ja Aaronin,

tz-ucu- Jgtetzän pkta ottaman tygön jo.
cattzest sucucunnast hänen Jsäns huo-
nen päämiehen,

paamie nämät owat nyden päämiesten
nimet/ jotca teidän canffan seisoman
pitä. Rubenisi Elizur Zedeurin poica.

6. Simeonisi Selumtel Suri Sad-
" datn poica. (ca.

7. ludastNahessonAminadabtn poi-
z.JfascharistNethaneelSuartn poica.
y. Sebulonist Elmb Heloni» poica.
ix>. Josephin pojista/Ephraimist Eli.

fämaAmthudtn po«ca: ManassestGam-
ltel Pedazurtn poica.

11. Benlamtnist Abidan Gideonin
poica. (poica.
ii. Danisi AhieserAmmi saddatn
ij. Asserisi Pogiel Ochrantn poica.
14. Gadtst Eliasaph Deguelin potra.
is.Nephtalist Ahira Enan poica.

MoseS ,6. Nämät oivat cuululsat Cansanja Aa. päämiehet heidän Isätns fucuin Sstmte-ron lu- htt/ ne Israelin socajoucon päät.
ke can. 17. JaMoses jaAaron otit ne mie-

het tygöns/ jolca nimeldäns nimitetyt
vhn- olit.- j-.
cuin ig. Ja cocoistt myös caiken CansanHTR- tnstmäisna pätwänä toisella cuucaudel-
" kä- la; ja luit heidän sucuns ja syndyns/
sienyt Isätns huonellen/ja nimeins lugun
slt.. jätten/ cahdenkymmenen wuoltsct/ ja

st,, ylitzen/ mies mieheldä. !n 19. Nyncutn HERrq oli käskenyt j

Mosexelle/ ja luki heitä Sinai» conves.
20. estcoisen lapset i.Ruhs

heidän sucuns/ syndyns/ nin su-
Isätnshuonetten ja nimeins lugun jäl- cucun-
ken/ mies mieheldä/ caicki miehenpuo- da:
li/ cahdest kymmenest wuodest/ ja sen
ylitzen/ catckt kelivolliset sotaan mene-
män.

21. i uettin Rubenin sucucundaan cuu-
st wydettäkymNiendä tuhatta/ ja wysi
M.

22. Simeonin lapset heidän sucuns / 2.5«-
syndynö/ Isätns huonetten/ja nimeins meo-
lugun jälkeu/mies mieheldä/caicki mie. vin.
henpuoli cahdestkymmenest wuodest jqsen ylitzen/ caicki sotaan menemän kel-
tvolliset.

2Z Luetti» Simeonin sucucundaanyh. z. Ga«dexän cuudettakymmendä tuhatta/ ja oi»,
colme sata.

24. Gadin lapset heidän sucuns/ syn-
dyns/ Isätns huonetten/ ja »imcins lu-
gun jätten/ cahdestkymmenest wuodest/
jq sen ylttzen caicki sotaan menemän kel-

, «volltsct-
-15. iuettin Gadin sucucundaan wW

wydetläkymmnendä tuhat/ cuusi sata
jAÄMymmendä.

26. ludan lapset heidän sucuns/ syn-
dyns/ Isätns huonclten ja nimeins lu-
gun jätten/ cahdestkymmenest wuodest
ja sen ylitzen/ catckt sotaan kelwolltser.

27. Luetti» ludan sucucundaan nel-
jä cahdexattakymmendä tuharta/ja cuu-

/z. Isascharin lapset heidän sucuns/ 5 Isas-
syndyns/ Isäine huonetten janimeins charm,
lugun jätten/ cahdestkymmenest wuodest
ja sen ylitzen/ catckt sotaan kelwolltser

29. Luetti» Jsaschartn sucucundaan
neljä cuudettakymmendä tuhatta/ ja nel-
jä saca.

zc>. Sehulontn lapset heidän sucuns/ 6. S,
syndyns / Isäms huonetten za nimeins bulo.
jugun jätten / cahdestkymmenest wuodest »M»
ja sen ylttzen/ caicki solaan kelwolllset.

zi. Lueittn Sebulonin sucucundaan sei.
tzemen cuudettakymmendä tuhatta janel-
jä sam.

T « Jose»
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?.Eph.;»,l°sephi» lapset
rinmlu helda» ftcuns/ syndyns/Istins huonet.
, te» ja ntmcms-lugun jällen/cahdesltym.

«enest wuodest )» sen yliye»/ calckl st.
taa» telwo »set.

Z3. luetti» Ephralmin stcucundaan
, M«

wyD s«a.
«»nÄ' <-

"' heidän sucuns/-assen ftndyqs/ Isälns huonette» ,» ntmems
ugun iälten/ cahdesttymmenest wuodest

,a stn ylttzen/caickliotca soman felpa.stl.
35. luettln Manassen stcucundaan caxl

neljättätylnmendä tuhatta/ st caxi stta.
36,BenIaminln lapstt heidän sucuns/

synoyns/ Isäins huonetten ja nimeins
lugun jälten/ cahdesttymmenest wuodest
ja sei» ylitzen/ caicki iotca sotaan kelpaisit.
37.iuetcin Benlaminin sucucundaäwy-

si neljätlätymendätuhatta/ ja neljä stta.
is Da Danin lapstt heidän sucuns / syn-
»lii, Isäins huonetten ja, nimeins lu-

gun jälten/ cahdesttymmenest wuodest ja
sen ylitzen/ caicki ne cuin sotaan telpaifit.

39. luettin Danin sucucundaan caxi
ftitzemettätymmendci tuhatta/ ja seitze-

'N ..«,., >.' .

««.
42.Ajstrlnlapsttheldän sucuns/ syn.

"-"!!« hyns/Isäins huonetten st nimeins lugun
"«' jälten/ cahdesttymmenest wuMMsill»'

ylltzen/ calcki cuin sotaan telpaisit.
41. lueltinAsserin sucucundaanyxi «vij-

dettätymmendä tuhatta/ jawysi stta.,
42. Nephstlin lapset heidän sucuns/

»2. syndyns / Isäins huonetten ja nimeins
Neph. lugUi, jälten/ cahdesttymmenest wnodest
talin ja stn ylitzen/ calcki cuin sotaan

43. luettinNcphtalin sucucundaäcolme
cuudetratymendä tuhatta ja neljä stta.

lln ta- 44. Nämät owat ne luetut jotca Moses
sien lu» ja Aaron ja ne caxitoistatymmendä Is.
«n jot- raelin Päämiestä luit/ joista iltna yxi
«a lue- oli jocaitzen heidän Isäns huonen
tut olit 45. Ia olit caicki yyten luetut Israelin
Cxod. lapstt heidän Isäins huonetten jälten/
il! zi. cahdesttlMnenest wuodest ja stn ylitze caic»

ki jotca olit sotaan kelwolliset Israelis.
46. Cuusi tvrca satatuhatta ja colme.

tuhatta/ jawyfistta ja wysitymmendä.
47. Mutta lewitat heidän Isäins su»

cucunnan jällen/ ei ellet heidän stcaans
luetut.

48. cFa HERra puhui Mostxelle/.st» 'M»Hnoden.- lscu
Cm-engin lewi» sucucunda ei si. «nda.

««» pidä luteman/ eli ottaman heistä lu»
cu Israelin lasten seasa. .^,,

;<>. Mutta si»un pitä asettama» heitä «"!'
todistuxen majan palweluxeen/ st caic- ""

sen astiain päälle/ ja caickein culn """'

ft« onmt owat. H?ldä» pltä candaman
maja»/ja caicki sen astiat: jaheidän pitä
staman waarin sijcä/ st sioittaman i.
tzens majan ymbärins.

51. Ja cosca matcustetan/ silloin pitä
Lewitat ottaman majan alas / ja cosca
joucko ttzens sioittawat/ pitä heidän pa-
neman ylös. Jos jocumuucalainen lä»
hesty sitä/ sen pitä cuoleman.

Israelin lapset pitä sioittaman t-
tzens cukin leirins ja jouckons lipun tygö.

SZ. Mutta lewitat pitä sioittaman t-
tzens todisiuren majan ymbärins/ ettei
wtha tultslsraelin lasten joucon päälle.
Sentähden pitä lewitat pitämän waa-
rin todistuxen majan warttosta.

54. Ja Israelin lapset teit caicki/ mitä
HERra Mosexelle käskenyt oli.

11. 4ucu.
HERra puhut Mosexelleja

AO «Aaronille san oden: 6^
2. Israelin lapset pitä ttzens raelm

sioittaman jocatnen lippuns ja lapset'
mercktns alla/ heidänIsäins huone» jäl- ltzenS
kenymbärins seuracunnan majaa hei- siollta-
dän ttzens sioittaman pitä. p'

.-z. Idän puolelle pitä ludan lippuns tä'.
jajouckonscansia ttzens sioittaman: hei. Jban
da» päämtehcns Nahesson Aminadabin puom-
potea. le.

4. Ia hänen jouckons luetut neljä cah-
depatakymmendäkuhatta / ja cuusi sata.

5. Hänen wiercens pitä Isaschartn s«-
cucunnan itzcns sioittaman: heidänpää»
miehens Nerhaiieel Zuarin poica.

6.Ja hänen jouckons luetut neljä cuu-
dettakymmcndä tuhatta/ ja neljä sata.

7. Senjälken Scbulonin sucucunda/
jch heidän päämtehens Eliab Heloni»
potea.

8. Ia häam jouckons luetut/ fkttzemen
cuu-

14, UUXtSKI z.luc.
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Etelän
puolel-
le.

poica.
15. Ja heidän jouckons luetut/ wysi

wydettätymmendä tuhatta / cuusi stta
ja wysitymmendä.

16. Calcki Rubenin leiris luetut stta
tuhatta/ yxicuudettatymmendä tuhatta/
neljä stta ja wysitymmendä heidän jou-
«istns. Ia heidän pitä toista wael-
daman.

lewl«
lain lei
„.

«««««

«««>»!

:,

tuubettakymmendä tuhatta ja neljä stta.
9 Catckt ludan le.r.s luetut/ stla tu-

halta/ ja cuusi yhdexättä tymmendä tu»
halla ja neljä stta heldän ioucoistns:
heidän pitä «sin waeldaman.

ic>. Etelän puolelle pltäRubenin itzens
sioittaman lippuns ja jouckons canjia /

heidän päämiehens Ellzur Sedeurin
po»cc». "

ii. Ia hänen jouckonsluetut/ cuusi wij<
dettätymmendä tuhatta/ ja wysi stta.

12. Hänen wierellens pttä Simeonin
sucucunnan tyens sioittamanheidän pää»
miehens Selumlel Zuri stddainpoica.

13. Ia hänen jouckons luetut/ yhdexän
tundettatymendä tuhatta ja colme stta.

14.Sitälähin Gadin sucucunda / hei-
dän päämiehens Eliastph Reguelin

i?. Syttx pika seuracunnan majan tva-
eldaman Lewttain leirin canffa kesti lei-
xis / ja nijncuin he heidäns sioittawat/
nijn pitä myös heidän waeldaman/ jo-
caitzen patcasans heidän lippuins alla.

18.Lännen puolelle pitä Ephraimin i-
tzens sioitlaman lippuins ja jouckons
cansta/ heidän päämiehens EltsamaA-
mthudtn poica.
iy. Ja hänen jouckons luetut/neljakym-

mendätuhatta/ja wyfi sata.
20. Lähin hända pitä Manassensucu-

cunnan ttzens sioittaman/ heidän pää-
miehens Gamaliel Pedazurtn Poica.

ii. Jahänen jouckons luetut caxt nel-
jättätymmendätuhatta ja caxt sata.

21. Senjälken BenJaminin sucucun.
»a / heidän päämiehens Abidan Gideo-
ntn poica.

iz. Ja hänen jouckons luetut/ «vyst nel-
jättäkymmcnda tuhatta ja neljäsata.

Eaicki Lphrainitn leins luetut sq.

m tuhatta/ ja eahbexan tuhatta / ja sttaheidän ioucoistns. Ia heldän pitä col«
mandena waeldaman.

2;.Pohian puolelle pitä Danln itzens P»h.
sioittaman lippuins ja jouckoins cantza/ st»
heidän päämiehens Ahieser Amini Sa» puole
dain petca. le.

26. Ia hänenjouckons luetut caxi sei.tzemetcälymmendä tuhatta ja seitzemen
stta.

27. Hänen wierellens pitä Asteri» s»,
cucunnan hei.äus sioittaman/ heldän
päämiehens PagielOchran poica.

28. Ia hänen jouckons luetut yxi wy-
dettätymmendätuhatta ja wysi stta.

29. Sttälitin Nephialin sucucunda
heidän päämiehens AhiraEnanin poica.

30. Ia hänen jouckons luetut colme
cuudettatymmendii tuhatta st neljä sata.

31. Nyn että Danin leiris luetut/ owat
stta tuhatta/ seitzemen cuudettatymmen,
dä tuhatta jacuusi stta. Ia heidän pi.
tä wymeisnäwaeldaman heidän lippuins
alla. »

32. Tämä on Israelin lasten lucu hei-
dän Isäins huonetten ja leirin jälten/ "" '"'

ja joilckoins cansia / cuusiftta tuhatta ja
colmecuhatta/ wysistta jawysitymendä.

33. Mutta lewitat et ole luetut Israelin '"

lasten lucuun/ nyncuin HERra Most» 5"<"»
xelle oli tästenyt. «46.

34. Ia Israelin lapset teit caicki mitä
HERra 01l Mostxelle tästenyt. Ia he
sioitttheltäns lippuins ala/ jamcttcustit
itzecutin sucucunnastns heidän Isäins
huonen jälten. Most-

111. 4ucu. ren st
owat Aaronin jaMost- Aaro-

si» i> ren sucucunnat/sijhen aican cos. «in st.
ca HERra puhui MosexelleSi- cucun.

« nain wuorella. da.
2/Ia nämätowat Aarontn pottain ni.

met: Nadab esicoinen/ sitälttin Ablhu/ 2).

Eleazar jalthamar. - lev.io,
2. Nämäc owat Aaronin pottain ni. 2.

met/ joca oli papixl woidellut/ jaheidän
tätens täytetyt papin wircaan. 20:61.

4. Mutta Nadab ja Abihu cuolttHEr» i-Par.
ran edes/costa he uhraisit »vierasta tul- 24:2.
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ba HERran «des Stnaincorwes/jaei
ollut heillä potkia. Mutta Meazar ja
Jthamar leit papin wtrca heidän Jsäns
Aaronin edes.

6. JaHERRA puhui Mosexelle/ sa.>a kaste sucucunda/ ja
Mosc. Aaronin ereen paltse-

Oleman händä.ta p pitämän tvaarin hänest ja coco
seuracunnast/ seuracunna» majan edes/

p«iwe-- palweleman majan palweluxes.
Zeman tallella pitämän caicki seuracun-Taber- majaa astiat /ja ottaman waartn
naclis. lasten wartioitzemisest/palwele-

man majan palweluxes.
y.Ja stnun pttä andaman Aaronille

ja hänen pojillens icwitat lahjaxi/ joille
He annetut owat Israelin lapsista.

10. Mutta Aaronin poiktnens pttä si-
nun asettaman pitämän waart heidän
papptudestans. Ja jos jocu, muucalat.
ncn sijhen lähesty/ sen pttä cuoleman.

11. Ja HERra puhui Mosexelle / sa-
noden:

ii. Catzo/ minä otin kewitat Israelin
lapsista catckein esicoisten edestä/ joca en-
sist äitins rohdun awa Israelin lasten se-
as/ nyn että Lewitat pitä oleman minun.

Exod. iZ. caicki esicoiset owat minun/
,z: l. siitäpäiwästä ruin minä löin caicki esicoi-
«.34:19 s«t Egyptin maalla/ silloin pyhitin mins

minulleni caicki esicoiset Israelis/ ihmi.
,16. l>st nyn carjan asti/ että ne olisit minun :

,. Mtnii HERra.
1, 14. Ia HERra puhui Mostxelle Si.

luma» nat» corwest/ sanoden :

«a löste 's> lue lewin pojat heidänIsäins h»o.
lute le» > «en ja sucucundans jällen/ «atcki miehen
tvjtat l>n°li cuucauden wanha jasen ylitze.

16. laMosts luti heitä HERran st»
» . nan jäliten/nyntntnhänelleolitästetty.
»z. la »ämät olit lewin pojat heidän
. <ä°' nimeins jälten/«Verson/ Cahalh ,a Me»

l' iz, Mutta Gersonin poicain nimet hei.
dä» stluclmnistns olit : libnt »a Simti.

19.Cahathin pojat heidän sucucunni»
stns: Amam/ lezehar/ Hebron st

. Vfiel.
,

22. Merarl» postt heldän sucucunni»
stns : Maheli »a Musi. Nämät owat
lewln sucucunnat heidän Isäins huonen
jälten. g. .

21. Nämät owat Gersonin sucucun» /'°'
nat : libnlcerit jaSimetterit. ".'"

22. Heidän lucuns / calcki jotca mte. ? ,'°?"

henpuoll cuucauden wanha ja sen ylttze
seitzementuhacta ,« wyfistca/ ?"''.,

23. Ia Gersomtereln sucucunnat pitä "" "

heitäns sioittama» lacapuolelle maja
länden päi». "'"'

24. Heldän päämiehens pttä olema»
Eleastphlaelinpoi/a.

25. Ia Gersonin lasten pitä lvartioi»
tzeman seuracunnan »najast Taberna»
clia/ jainajaa/ peitteitä/ ja seuracun»nan majan owen »aatteita :

26.Ha pihan »aatteita/ ja pihan o»
wen peitettä / joca onTabernaclin jaAl»
tarin päälle ynwärlns/ja töysiä/ja catc»
tia cut» sen palweluxen tarwttan.

27. Nämät owat Cahathtn sucucun»
nat- Amramitertt/ lezehariterlt/He. thjtettt
broniteritstVsielitertt.

Hlj. Caicki nltehenpuolt cuucauden wa»>
ha ja sen ylitze/ lucuans cahdexan tuhat,
ta ja cuusistta/ jotdt»pilä pitämän w««»
rin Pyhän «vartioltzemtstst.

29. Ia pitä hetdäns sioittaman etelä»
puolelle suvullemaja.

32. Ia heidän päämiehens pltäolema»
Elizaphan Vsieltn potan.

31. Ia heidän pitä wartioitzeman Arc.
tia/ pöytä / lynttlästlca / Attaretta ja
caickia Pyhän astioita/ joillapalwelust»
tehdä»/ ja peitteitä/ ja caickia mitä pal»
»eluxeentarwitan.

32. Mutta caickein lewitainpäämiesten
ylimäinen pitä olemanEleozarln papt»
Aaroninpojan/yliye nyden jotca pltä»
«vät «vaarin Pyhän warttoltzemisest.

33. Nämät owat Merarin sucucunnat M„>a»'
Maheliterit jaMnsiterit.

34. Joiden lucu 01l cuusituhatta ja
caxiftta/ caicki m»ehtnpuoli/ cnucaudt»
wm»h» ja sen ylitze.

35. Heidän päämiehens pitä oleman
Snrlel Abthatlin poic» / ja pttä siottta.

laman



Most»
P«n ja
Aaro»
ni» lei»
r<»
pmcka.
lewi-
tain lu»
eu.

Caic-
ktin E<
sicoiste
luc«.

taman heitäns siwulle maja pohjan puo» cahengeldä/ Pyhän Siclin jällen/Sicli
~lle. maxa eaxltymmendä Gerah.

;6. Ia heidän »ircans pitä oleman / 48. Ia sinun pitä andaman Aaronille ze,:iz.
»orttotta majan lauto»a/ corennoita/ st hänen pojillens nyden jäänyltttn h»i»
papatta st majan stlcost/ ja caickia a» dän lugustans lunastus rahan. ~

stioist jotca sen palweluxeen tarwitan. 49» Nyn otti Mosts nyden ylitzejää»^.^.
37. Nyn myös patzatta pihanymbä» nyilttn lewttaln lunast«srahan. ./

rins/ st stn stlcoia/ ynnä paanuin ja' lasten «sicblsilda otti HZ»
töylten canha. rahan / tuhannen colmestta st wysi sei.

38.Mntta seuracunnan majan etiselle tzemetiätymmendä Sicli/ Pyhän Sicll»
puolen ttän päln/ pitä Moses jaAaro» jälten.
ja hänen poicans hettans sioittaman ja 51. Ia audoi ne Aaronille ja hänen ps.
wartioitzeman Pyhän ja Israelin «var- jillensHRRran sanan jälten/ nyncuin
tiota. Jos jocu muucalainen sijhen lä- HERra oli Mostxelle tästenyt.
hesty/sen pltä cuoleman. IV. iucu.

39. Caickein lewttaln lucn / cuin Mo» HERra puhui Mostxelle st Hc?R.
ste jaAaron luit/ heidän sucucunntftns >I?U Aaronille/ sanoden:», ,z.
bEßran sanan jälten/ calcki miehen- 2. lue Cahathin lapset lewin fic Mopuoli/cuucauden wanha jasen ylttze/ oli poicain seast/ heidän sucucun» s«encaxicolmottatymmendä tuhatta. hains ja Isäins huonetten jälten. lute
42. Ia HERra puhui Mostxelle : lue z. «olmesttymenest wusdest ,a sen ylltze C«ha.caicki esicoiset ,otc<, miehenpuolet owat wytentymenen wuoten asti/caicki ne jol- «,,»

Israelin lasten stas/ cuucauden wan- iatelwolllset owat sotaanmenemän/sen» ,apsi»
hat/ja sen ylitze /ja ota heidän nimeins racunnan masts palwelusta tetemän. ;v. <,.'
lucu. 4. Ia tämä pitä oleman Cahathin <<,««.

41. Ia sinun pitä ottaman lewitat poicain wirca todistuxen masts / cuin ,<,».
«minulle caickein Israelin lasten esicot- caickein pyhin on.
Sten edestä : minä HERra : ja lewttaln 5. Costa leiriä sijrtän/ nyn pitä Aaro. 5.5.carstt/ caickein Israelin lasten carstn e. »in potttnenS tuleman ja ottaman esiri.stcotsien edestä. pun alas / ja täärtmän totlsturen Arttu ,^"42.1 a Meses luti / nyncuin HERra sijhe«. """

hänelle tästenyt oli / caicki Israelin la- g. Ia paneman peitten sen päälle The- «U,
sten esicoiset. chaschim nahwoista / ja hajottaman ai-

-43. Ia olit caicki miehenpuolesi esicoi- „,<, tellaisen waatten sen ylitze / ja pane»
set/ heidännimeins lugun jälten/ cuu» hänen corendons sijhen tygö.
cauden wanhac jasen ylitzen/ luetut caxi 7. Nyn myös pitä heidän hajottaman

rolmaltatymmenda tuhatta / .caxi stta «ätypöydän ylitze ktllalsen waatten / ja
ja colme cahdexattatymmenda. panema» sen päälle fottt/ lusicat / mal.

44. Ia HERra puhui Mostxelle st- j<,c ja cannut / jotlla ulos jasisälle caa.
noden: tan / st ne alinomaiset lelwät pitä sen

45. Ota lewitat caickein Israelin la- päänä oleman.
sien esicoisten edestä /ja lewltaln carst z he,dän pitä hajoittaman nijden
heidän carjans edestä/ ja lewitat pttä o- päällerusunpunaisen waatten/ ja pett»«man minun/ mina olen HERra. tätnän Thechaschtm nahcaistlla pelllcllä/

4»i. Mutta lunasiuxen nyd«n cahden st paneman hänen corendons sijhen tygö.
sadan/ st colmen cahdexattatymmenen 9. Ia heidän picä ottaman tellalstn
«desiä / jotca jäälvat Israelin lasten esi» waatten / st läärlmän «alteuden tynti-
coifist lewitain lugunyliye/ läjalan stn sisälle / ja hänen lampuns/
>47.P»tä sin«N»ttWgn wijsi Vstli jo- ynnä nystimitten st sammutus «stiain

cantza/

IV. Mes. Kirja. 4iuc. ,Si
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cansia/ jacatcki öljyasttat/ joillapalve-
lusta tehdä».

10. Ja näiden catckein ymbärt pitä
heidän paneman peitten Thechasthtm na-
hasta/ ja paneman corendotnMälle.

11.Nynmyös pitäheidän Mottamanse» cullaisen Altart» ylMstkeSatsen
waatten/ japeittämän sen Thechaschtm
nahcaisella petttellä/ ja paneman hä-
nen corenbons sijhen tygö.

12. Caickt astiat/ joilla he palwelewat
Pyhäs/ pitä heidän ottaman ja levit-
tämän nyden ylitzen kellatscn waatten/
ja peittämän sen Thechaschtm nahcai-
sella petttellä / ja paneman ne corendot»
päälle.

:z. Heidänpitä myös kelvätsemq» tuh.
wan Altarilda / ja hajottaman purpu-
ratsen waatten sen ylitzen.

14. Japaneman sen päälle catcki hänen
asttans/ joilla he sijnä palwelewat/ hy.
lipannut/ hangot/lapiot ja malltat/ ja
caicktAltarin astiat/ heidän pitä hajot-
taman sen ylitzen Thechaschtm nahcat-sen peitten/ ja paneman hänen coren-
donö stjhen tygö. ,

15! Aaron ja hänen potcans na-
toimittanet omat / ja peit-

tänet Pyhä,;/ ja caicki pyhän astiat/ ja
leiriä stjrtän: Nyn pita sijtle Cahathin
lapset menemän,a candaman nylä/ >a et
pidä rupeman Pyhään/ ellei he cuolts.
Nämät pirä oleman Caharhm lasten ta-
catseuracunnanmajas.

16. JaEleazartlla papin Aaronin po-
jalla pitä oleman lämä mirca/ toimitta
öljyä walistnxexi / jayrle/ä suitzuluxeri/
jaalinomaistaruocauhrta/ ia ivoidellus-
öljyä/ ntzn että hän toimilla coco Taber-
naclin/ ja caickt mitä sijna on/ Pyhän ja
hänen astians.

17. Ia HERra puhut Mosepelle ja
Aaronille/ sanoden:

18.Ei ictdän pidä Cahathiterein sucu-
cundain stklöit hämittämän Lewitain
feast.

iy. Waa» sen teidän pitä heidän cans-
fans tekemän / että he clätstt ia etcuolts:
jos he lähestynät sitä caickein Pyhim-

HSR.
ra lä-
ste
luke
Gerso.
niterit.

«ii

Gerso-
nite-
rei»
wirca.

HER-
ra kä-
ske luke
Mera.
riter it.
Mera-
ritere-
rem
wirca.

bätä/ nhn pitäAaröNittpoikinens mene-
män sisälle ja asettaman ttzecungln hei-
dän wlrcaaiis ja tackaans.

2v. Waan ei heidän pidä menemän sin-
ne sisälle/catzoman,Pyhä/cosca se pei-
tetän/ ettet he cuolis.

21. JaHERra puhui Mosexelle/ sa-
noden : i

22. Lue Gersonin lapset/ heidän I- >
säios huonen jasucucundains jälken, !

2z. Colmestiyinmenest muodest ja sen
ylitzen / wytenkymmenen asti. Ja aseta
caickt ne/ jotca solan menemän telwollt-
set oivat/ että heilläolts wirca seuracun»
nan majas.

24. Ja tämä pitä oleman Gersonite-
rein sucucunnan wirca/ joca heidän pi-
tä tekemän ja candaman.

25. Ja heidän pttä candaman Taber-
naclin maatlet/ ja seuracunnan ma-
jan/ ja hänen peiltcns / ja Thechas-
chim nahcaisen peitten/ jvca on sen
päällä/ ja seuracunnan maja» vwt«
waalten.

26. Ja pihan waattet/jaläpikäytä-
wänowen waarten pthas/ joca käy sekä
Tabernaclin että myös Altarin ym-
bärtns/ ja hänen töytene ja caickt hei-
dän wtrcans ja astiat/ ja caickt mitä
heidän tvirasavs tarwitan ja heidän te-
kemän pttä.

27. Aaronin ja hänen poicains sana»
> jälken pttä catckei» Gersonin potcain

wtrca tehtämän/ caickt mitä heidän
. candaman ja corjaman pitä: ja tei-

, dän pttä catzoman/ että he vttaistt
' waartn caiklsta heidän cuormistans^

- 28. Tämä ptcö Gersonin lasten ja su-
ruin wirca oleman feuraciinnan ma-

> jaö/ja heidän warltans pttä oleman I-
thamartn papin Aaronm pojan kädeq

, alla.
lapset heidän sucucunq

t damsia Jsätnshuonetcemjäl-
> ken/ pitä sinun myös iukemoo.

'

,zo. Colmestkymmenest wuodcst ja s«l
- ylttze/wytentymweney wuocen asti, caic^

i ti sotaan menemän kelwpllisec palwele
' man senramnnan majaö.

zl.Tasts

. 4. inc.
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ZI. Tästä cuormast pita heidän pitä-
män vaarin heidän vircans jälken'
seuracunnan maias/ että he candavat
Tabernaclm laudat/ ja cvreonvt/ ja
pvyat/ >a jalat.

Z!. Nyn myös payat pihan ymbä-
rins/ i« jalai/ ja naulat/ ja köydet/
caickcin heidän astlains cansia/ cat-
ken heidänvircans peräst/jocaiyelle pitä
teidän mmtn »mattam asettaman cuor-
mat astioista/ joista heidän pitä pitä-
män vaarin.

zz.Ja tämä» pitä oleman Merartn
lasten sucuin virca/ cattrsta joista het.
dän'pitä ottaman «aarin seuracun-
nan majas/ Jthamann papin Aaro-
nin pojan käden alla.

54. Ja Mose» ja Aaron ynnä cat-
ken Cansan päämiesten cansia luit Ca-
halhlreretn lapset/ heidän sucuinsj«
Jsätns huonetten jälken.

Colmestkymmenest wuodest ja sen
yliye vytenkymenen vuoten asti / catc-
kt solaan menemän kelvolltset/ palve-
lusta tekemän seuracunnan majas.

z6. Ja heidän lucuns oli heidän su.
cutns jälken caxi tuhatta / seiyemensa-
»a j» vysikymmendä.

Z7 Tämä on Cahathiterein surucun-
datn lucu/ joilla eaikilla oli totmitta-
mist seuracunnan majas/ jolca Mose»
»a Aaron luit HERran sanan jälkeä
Mofexen cautta.

zS. Nyo Metrin myös Gerfont» lap-
set heidän sucucundatn» ja Isäinö huo-
netten jälken. '

zy. Colmestkymmenest wuodest ja senylitze/vytenkymmenen vuoten afti/catc-
kt sotaan menemän kelvolliset/ pal.
kvtlusta tekemän seuracunnan majas.

40. Ja heidän lucuns heidän sucntn»
ja Jsätns huonetten jälken olteaxi tu-
hatta cuustsam ja colmekymmendä.

41. Tämä o» Gersonln lasten suguu
lucu/joillaeaikilla oli tekemtst seura-«unnan maja»/ jokcaMose» ja Aaron
luit HERran sanan jälken.

42. Luetti» myös Merartn lapset het.dän sucutllSja Jjäins.huovette»jälke».

4?. Cokmestkynimmesi wuodest ja se»
yliye/ mylenkymmmen wuoren astt/
caickt sotaan menemän kelwolliset/ pal-
melusta tekemän senracunnan majas.

44. Ia heidän lucuns oli/ heidän
sucutns jaJsatnS huonetten jälken/col-
metuhatrara caxisara.

45. Tämä on Merarln lasten sogim
lucu/jorca Moses ja Aaron luit HER-
ran sanan jällen Mosexen caulla.

46. Cilckern Lcmitain luen/ cuin Mo- !ewk»
ses j« Aaron ynnä Israelin paämie- tainlu,
sten cansta luit/ heidän sucutns ja I- c«.sarns huonetten jällen.

47. Colmestkymmenest wuodest ja sen
ylttze/ wytenkymmenen wuoren asti/
carcki ne jotca menit sisälle palwelusta te-
kemän wirasans/,a cuorma candamar»
senracunnan majaan.

Llt cahdexantnhatta/ tvysisala
ja «ahdexankymmendä.

4y. Jotca luetut olit HERran sanan
jällen Mosexen cautla/ tyecukin hänen
wrrcaans ja cuormaans/ nyncutn HEr-
ra Mosexelle käflenyt oli.

V.lueu.
HERra puhut Mofexelle/sa» Hixys.

noden: ra läste
2 Käste Israelin lapset aja coicki

spitalrset leiristä ulos/ spjta-
ja carcki jordenga siemen wuota/ ja >,srt
ne jorca omat jvhongun cuolluen ryens mtedlk
saastuttanet. leirrstz. Sekä miehet että »vaimot pitä tei.
dän ajaman lerrrsta ulos etter he leiri- jxp iz,
äns saastutat-/ cusa minä heidän ke- 4;.
flelläns asun.

4. Ia Israelin lapset teit nyn/ ja
ajoit ne leirisiä ulos/ nrjncutn HCA-
ra oli Mosexelle sanonut. (den :

wap-

-- laHERra puhut Mosexelle/ sano. wo syn
6. Puhu Israelrn lapsille: »cs ime» r«-

«lr malmo rrcko ihmisien lamalla HER>
ra »rastan/ uyn o» se sielu syypää. ruinga

7. Ja heidän pitä tunnustaman rl- tt.pt-
corens/ cuin he tehnet omat/ ja pitä bars
päänäns somtrraman mtcaus/ ja «vielä s°witet
lisämän nydennen osan / jo andoman raman,

sille / ,ota «asia» he ristpnet «war. «». S»
U »Jos »»
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Kywa.
«s lcii/cosca
jocu
luule
«män-
dätäns

Z.los el sitä ole/ jolle se maxetaisin/
nyn pitä st annettamanHERralle pa-
pin edes/ patzl sttvtndo oinasta / jolla
hän sowitetan.

9. Nyn pilä myös caickt ylönnys/
coitista cuin Israelin lasiset pyhittä-
»ät ja uhrawatpapille/ oleman hänen
emans.

12. Jos jocu jotainpyhittä/sen pitä
oleman häne» «mans/ ja mitä jocuan»
da papille/ stn pilä oleman myös hänen
omans.
n. HERra puhui Mostxelle/st.Hnoden:
12. Puhu Israelin lapsille/ st sano

heille : )0s jongun miehen waimo car»
ca hänen tytöäns/ ja ricko händä wa>
stan.

15. 1 a jos jocu maca hänen/ st se
o» hänen miehens silmäin edest salattu
ja peitelty/ että hän on <tz«»s saastut-
tanut/ ja ei ole todistusta händä »asian/
ettei hän ole sijnä löytty.

14. Ia tywaus hengi tehoitta hänen/
«ttä hän tywotttele »aimostans/ että
hän on saastuttanut itzens: eli epä»
luulon hengi on tullut hänen päällens/
«ttä hän luule »aimons / joca ei ole
saastuttanut itzens. ,

1; Nyn pitä miehen waimons pa-
pin eteen wiemän/ ja wtemän uhrin
hänen cdestäos kymenennen osan Ephast
ohran jauhoja: jaei sen päälle öljyä
vuodattaman / eikä myös pyhä samuasen päälle paneman: sillä se on kyma-
usuhri/ ja mutstouhrt/jola pahan
mutstutta.

16. Nyn pitä papin tuoman hänen e.
des/ jaasettaman HERran eteen.

17. Ja papin pitä ottaman pyhä
mettä saviastiaan/ ja tomua Taberna-
klen permannosta paneman filhe» me-
teen..

,8. Ia papin pitä asettaman waimon
HERran eleen/ »a paljastaman hänen
pääns/ ja paneman hänen tätens mut»
stouhrin päälle / joc» on tijwausuhrt/
ja papin tädts pttä olema» ne csttte»
r «t tireuxen wedet.

19» I« papin piti «vannottaman
»aimo/ja sanoman hänelle: los et
yxttä» mies olemaannut sinun canjsts/
jn jos el sinä ole juostut sinun mlehes
tytö/ nyn ettet sinä ole lyes stastutta»
nut/ nyn sin»» pitä wapa oleman tä»
stä earwast wtdestä.

22. Mutta jos sinä olet juostut si»
nun tlttehes tytö/ nyn että sinä olet
saastuttanut itzes/ ja »»cu on sinu»
maannut/ pattzi sinu» oma mieftäs.

21. Nyn pitä papin «vannottaman
waimo kirouxen »alalla/ ja sanoman
hänelle: HERra andacon sinun ti»
rouxext za stdatuxexi sinun Cansts te.
stell«/nijn eitä HERra stlll mädät»
sinun ländes: ja sinun »atzas aieuua.

22» Njjn mengän nyt tämä kirottu
»esi sinun fisällyxys/nist että sinun w«»
tzas ajettu/ jasinun ländes mätänewät/
ja waimon pitä sanoman : Amen/ A.

23. Ia nijn pitä papin kirjoittaman
nämät tirouxet kirjaan/ st pitä »virut»
tama» catteralla «edellä.

24. Ja pitä andaman «aimon juo-
da stjtä catkerasta kirotusta «edestä. Ia
se cattera kirottu w«st pitä menemän
hänen sisällens.

2;. Ja papin pitä ottaman kywaus-
uhrin «aimon kädestä / jaylöndämä»
sen HERran eteen ruocauhrixt/ j»
uhraman sen Marilla.

26. Ja papinpitä ottaman pton täy-
denruocauhrista hänen muistouhrtxens/
ja polttamaa ftn Marilla / ja stjtte an»
daman «että «aimon juoda.

27. Jacosca hö» «eden on juonut/
ja hän on saastuttanut ttz«ns/ja ricko»
nut miestänö «qstan/ nyn pitä sen cat»
keran kirotun iveden menemän häueq
sisällens ja oleman hänelle catkeran:
nyn että hänen «atzans ajettu/ ja häne»
landeys mätäneivät/ ja sen «aimo»
pitä oleman kirotun Cansans seas.

28. Waan jos se «aimo ei ole saastut-
tanut itzens/ «aa» on puhdas/ nyn et
pidä sen niitän hänelle «ahingota te-
kemän/ «aan hänen pjtä hedelmältse-
stmlemn. »9.TûH
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Najl-
»erein
lupau,
lest.
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l 9 Tämä on lhwaus lall/ eosta jo»
t» waimo carca mlthtns tytö/ ja o»
saastuttanut itzens.

32. Eli costa epäluulonhengi tcholt<
la miehen ttjwoittelemnn walmostans/
että hän asetta hänen HERran eteen/
nyn papin pitä tetemän hänelle c»,te»
tämän lain jälten.

3i. Ia miehen pitä oleman »iättö-
män sistä pahasi legosi/«aan »aimon
pttä canoaman pahudens.

VI. imu.
HENr» puhui Mostxelle/H/)H sanoden:
2. Puhu Israelin lapsille/

ja sano heille : jos mtes eli
»aimo lupa erinomaisen lupauxe»/
eroittaxens ttzens HERralle.

3. Häne» pltä erottlaman itzens »ii»
nast ja wälewäst juomast/ »tstan elic-
ta ja wätewän juoman «tick» et pidä
hänen myös juoman/eltä myös caickia
sitä/ cuin on »ynamarjoista »uotanut
pidä hänen juoman/ eikä myös pidä
hänen syömän tuoretta eikä «utwia wy-
namarjoja.

4. Laitella eroituxens ajalla ei pidä
hänen mitä»/ cutn «vynapuufta tehty on/
eitä wtznamarstn tuumia eli cuort» syö-
män.

;.C«itella lupauxens eroituxen ajalla
et pidä partaweitzen tuleman hänen pä»
äns päällt/ syhenastl cuin hänenpäiwäns
täytetän/cuin hän oli HERralle itzens
eroittanut/ hänen pttä pyhän oleman/ ia
andaman hänen pääns hiuxel wapast
caswa.

6. Caltellalupauxens ajalla/ cuin
hän HERralle iyens eroittcmuton/ ei pi-
dä hänen menemän yhbengän cuolluen
tygö.

7. Eitä saastuttaman itzens / Isäns
taicka ättins/ eitä hänen weljens eli
sisarens collueen ruumisten : sillä hänen
lumalans eroitns on hänen pääns
päällä.

8. Ia caitellahänen eroituxens ajalla/
pltä hänen HERralle pyhän oleman.

y.losjoluättstja tapaturmasi cuolt

hänen tytönäns / nh» tule hiinen «rolt».
xens pää staftutetuxi : I« hänen pttä
a>el«man pääns paljaxl puhdistus päi-
lvänäns: stitzemendenä päiwänä pttä
hänen sen aieleman.

12. Ia cahdexandena päiwänä pitä
hänentuoman caxi mettistä eli eaxt tyh»
lylätsen poica papin tygö / seuracunnan
majan «»en eteen.

ii. Iapapin pitä sen yhden uhraman
syndiuhrlxi/ ja loisen Poltto»hrixl/ j»
sowtttaman hänen/ että hän saastuttii.
tzens luolluenruumilla / ja nyn pitä py»
hittämän pääns sinä päiwänä.

12. Ia hänenpltä HERralle pitämä»
eroituxens päiwät/ja tuoman muosicun»
naisen caritzan «vicauhrixi. Ia ny» pi-
täne endisttpätwät tyhjät oleman/ se.l.
tähden että hän tuli stastutetuxt.
»z. o» eroilet»» lati/ costa

hänen lupauxens aica täytetty
»»t hä» pttä t»ol«m«n seuracunnan
maja» owen eteen.
i4. hänen pitä tuoman uhrtns Her>

ralle/ wuostcunnaisen wirhittömän ca-
ritzan 2,oltlouhrixt/ wuosicuunaistnwir»
hittömän uhen syndiuhrlxi/ jawuosicun»
naisen wirhittömän oinan tytosuhr.xt.

iz. Ia corin happamattomia tyrsia
sambyläjauhotsta secottelut öljyyn/ ja»
ohucaisia happo«attomla kyrsiä öliylle,
lvoldtllutta/ st heidän ruöcauhrtns st
juomauhrins.

16.J« papin pitä «e tuoman HER-
ran et«en/ ja pitä uhraman hänen syn»
diuhrtxens japolttouhrtxens.

17. Multa »inan hänen pitä uhraman
HERrallekytosuhriki/ ja happamatto-
mat leiwät cortsa / ja pitä myös papin
hänen ruocauhrins ja juomauhrlns te-
kemän.

18. Jase joca luwannut on/ pitä lupa-
uxenspäan ajeleman paljaxt/ seuracun.
nan maian owen edes/ ja orcaman hänen
jupauxenspään hiuxet ja heittämän tn»
leen/ jocakytoeuhrtn alla on.

is. Ja papin pitä ottaman oinan ket»
tetyn lawan / ,a yhden happamattoman
kyrsän c'orista/ ja yhden shncatscn hap.

U» pamat.

Nazt.
rereu»
puhot>
stami.
sest.

Nazi.
rerein
uhreist
lupaus
«tcans
jälten,

Act iz?
i».



pamättsman kyrsän / japaneman »e sen 1
«roitetunkäden päälle/ sijttecutu hän a- -

Leldu on. i
20. Ja papin pitä »e häälyttämäu

häälytyxexl HERran edes: ja se on py-
hä papille / ynnä häälytysrtnnan ja y-
lönnyslawan cansia / ja fijtte erottettu
juocan »yna.

21. Tämä on «rottetun laki / jocauh-
rtns lupa HTRralle eroituxeus puolesi/
pnldzt sitä cuin hän muutot» taisi mat-
«an saatta. Nyncuin hän on luwannut/
vyn pitä myös hänen tekemän / lupaus
laktns jälken.

r?uin« " HERra puhut Mosexelle / sa-
oa Aa- Hnsden:
«on ia Puhu Aaronille ja hänenpojtllens/
tänen >a sano: näin pitä teidän siunaman Jsra-
«o,cäs elin lapsia/ja sanoman>ill«:
«itä siu 24. HERRA siunalcoo sinua/ jawar-
«aman 1«lcon sinua.
«ssia- 25. HERra «alistacon caswons sinun

ka- päälles/ ja olcon sinullearmollinen,

vsia. i'. HERra ylöndäkön caswons sinun
päälles/ja andacon sinullerauha».

»6- 1» 27. Jaheidänpitäpaneman minunni-
meni Israelin lasten päälle/ja minä tah-
don siunata heitä.

VII. iucu.
erod tapahtui sinä päiwänä costaIa ,« ölosts olspannut Taberna»

tlin ylös/ »otteli hän sen ia
A II>H pyhitti sen/ »a caicki sen asti.
Dää» ny» myös Altart» ja caicki sen a»
»«..»'«e stlat: ,« woiteli ne/ ja pyhitti ne.
«iVra. 2. Nyn uhraisit Israelin paHmiehet/

jotca ylimmäiset olit heidän Isäins
« huonesa : sillä he olit päämiehet sucucun»

«ai, dain ylitze/j« seisoit »)limmäists fias hei,
«.«'.« dän seastns/ jotca luetut olit.
«r.t«t j- Ia toit beidän uhrins HERran
«at eteen cuusi peittttyä waunua/ st taxi.
«<nt>ä lotftatymmendä härtä/ ain» »aunu
TV .I cahdenpäämithe» edeft/mutta härkä itze»

lungin «dest/ ja toit ne maja» eteen.
4 Ia HErm puhui Mostxelle/ftnoden:

5. Ota helldä/ että he palwelewat seu»
racunnan majan palweluxes/ ja anna
ne lewttaille/ltzecullengln «ircans jälti.

ett» Mosts »auM st his.

jät/ jaandoine sewitaille.
- 7. Caxt «vaunua ia neljä härkä an-
doihän Gersomn lapsille heldan wir-
canö jalken/neliäwaunua ja cahdexan
härkä andoi hän Meraretn lapsille hei-
dän wtrcans jälken/ Jthamarin papin
Aaronin pojan käden alla.

9. Mutta Cahalhin lasten et hän mi-
tan andanut- sillä heillä oli Pyhän
wtrca/ ja piti candaman olallans. Päz.10.JaPäämiehet uhraisitAltarinwih. miehetkimisexi/ sinä päiwänä cosca se woidel- «hra-
tu oli/ »a uhraisit lahjans Alcarin eleen. wat c>,

ii. Ja HERra sanoi Mosexelle:än- kmpä
na jocaitzen Päämichehen luoda uh- wä-
rins itzecunginpäiwänäns Altarinwih- näns/kimisexi. „sca

ii. Ensimäisnä päiwänä uhrais lah< Mar
jans NahessonAminadabi» potea/Ju> mojd st.
dan sucucunnasta. tm.

IZ. Ja hänen lajans oli yxi hopia- Na-
sali/ isca painoi sata jacolmekymmen- hesson/dä Sicli! yxihopiamalia/joca maxoi
settzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Si- äg
kli» jälke/ne«olemat täynäns sämbylä- xunan
jauhoia/öljyllä secoitetut ruocauhrixt

14. Siihen culdatnen lusicka/ josa o-
li kymmenen Sicli culda/ pyhä fawua
täynäns.

ix.Pxicalpeicarjasi/ yxi oinas/ yxi
wuosicunnainen cariya polttouhrixi.

i6.Pxi canris syndiuhrixi.
. 17. Jalytosuhrixi caxi härkä/ wyst ot.

nasi/wysi caurist/ ja wysiwuosicunnaifi
cariyata. Tämä on Nahessonin Am-
tuadabin pojan lahja.

iZ. Toisoa päiwänä uhrais Netha- 2. N?
neel Suarin poica Jsaschann Päämies/ lha-

-19. Hänen lahjans oli hopiosari/ >0- neel/
ca maxoi sata ja colmekymmendä Sl. Jsa-

i cli: hoptamalja/ joca maxoi seitze- scharin
, menkymmendä Sicli/ Pyhän Stclin Pää-

jälken/ molemmat täynäns sämbylä- «metz.
jauhoja/ secoitetut öliyllä ruocaurixi.

20. Syhen culdainen lusicka/ jocn
! maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhä-

> sawua täynäns.
21 Calpei carjast/ «inas/ »uosicu»,

najn»n cqsttza pesttouxtfi.
«. Cau»

uuxikkl 7.5ue.
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«.Canrls syndiuhrixi.
23. 1 a tytosuhrixi caxi härtä/ »vijsi

elnast/ »ysi caurist la wysi wuosicun-
naista corltzata. Tämä on Nath«n«.
lln Suarin po»an.lahia.

;. Eli» 24. Colmandena päiwänä Sebulonln
«b S«« lasten Päämies/ Eltab Helonln poica.
bulo» 25. Hänen lahjans oli hoptaft»/ joca
»in. maxoi stta ja lolmetymmenbä Sicli :

hoptamalja jota maxoi stltztmtnlym»
«endä Sicli/Pyhän Slclin jälten/
molemmat täynäns sämbyläjauhoja/
secoitetut öljyllä ruocauhrixi.

26 Cltldainen lusicki»/ioca maxoi tym-
menenen Sicli cnlda/ pyhästwu» läy»
»öns.

27. Calpei carjast/oinas / »uosicu»»
nainen caritza polttonhrixi.

,8, Cauris syndiuhrixi.
29. Ia tytosuhrixi caxi härtä/ »ijfi

»inast/«ysi caurist/st »ijfi «uosicu»»
naista c«r.tzata. Tämä o» Eltabin
Heloni» pojan lahja. ,

. 32. Neljändenä päiwänäRubenin la«
sur/ sten Päämies Elisur Sedeurin poica.

31. Hänen lahjans 01l hoptaftti/ joc»
lenin, stta ja colmetymmendä Slcl» :

hoptamalja/joca maxoi stltzementym-
mendä Sitli / Pyhän Siclin jätttn:
molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ st-
«ottetuc öljyllä ruocauhrixi.

32. Culdainen lusicka/joca maxoi tym»
»enen Sicli culda/ pyhastwua täy.nsns.

33. Calpei earjast/ oinas/ »uosicu».
caritza polttonhrixi.

54. Caurls syndinhnxi.
35. Ia tljtosuhr.x. caxi härkä/ wij-

fi otnast / wysi caur.st / ja «ijsi «uosi»
lunnaista caritzata. Tämä on Elis».
»in Sedeurin pojan lahja.

? zti.Wydendenä päiwänä Simeonin la.
»««>"/ st«n pämitS Selumlel suri ftdain poica.

37. Henen lahjans »l. hoptaftti/ joc»
«""' maxo» ftt» j« colmetymmendä Gltlj:

hoptamalja / joia maxoi stitzemlntym-
mendä Sicl» / Pyhän Sulin jälten :

molemmat täynäns fämbyläMhost/
fttytlllnl öllplla r«,la»chl»jtj.

3«. Culdainen lusicka/ joca maxoi
tymmene» Stclt culda/ pyhästwu»
täynäns.

»9. Calpetcarjast/ oinas/ w»osilu»<
nainen caritza polttouhrlxi.

42. CaurlS syndtuhrixt.
41. Ia tytosuhrixi caxi härtä/ »ijfi

otnast/ «ysi caurtst/ »« «jjsi «uosicu».
naist «aritzola. Tämä on Stlumielin
Suri stdatn pojan lahja,

42. Cnudendtn» päiwänä Gadinla» 6. Ell>
stcn Päämies/ Eltastph Deguelin «ftph
poica. Gadin

43. Hänen lahjans oli hopiaftti/ joc»
maxoi stta ja colmetymmendä Sicli:
hopia malja/ joca maxoi stitzemcntym»
mendä Sicli/ Pyhän Siclin jälten:
molemmat täynäns sämbylälauhost/ st»
toit«tnt öljyllä ruocauhrixi.

44. Culdainen lusicka/ joca maxoi
tymmenen Sicli culda/pyhäftwna täy»
näns.

4f. Calpei carjast/ oinas/ «uosiclM,
nainen caritza polttonhrixi.

46. Cauris syndiuhrixi.
47. Ia »ytosuhxixi caxi härtä/ »ijst

otnast/ «ysi eaurjst/ st »ysi »uosicu».
naist carltzam. Tämä on Eltastphin D<«
gueltn pojan lahst. ,

41. Seitzemendenä päiwänä Ephrai. s^^, .

minlapsttnPäämies/ Elsstma Amih». crnh^din poica.
4?. Hänen lahjans oli hopiastli/ joca

maxoi stta j« colmekymmendä Sicli :

hopiamalja / joca maxoi stltzementym.
mendäSicli/PyhänSiclin jälten:mo»
lemmat täynäns sämbyläjauhoja/secet,
letut öljyllä ruocauhrixi.

52. Culdainen lusicka/joca maxoi ly»»»
menenStcli culda/ pyhäftwua täynäns.

51. Calpei carjast/ oinas / »uosillln.
nainen carlha polttouhrlxi.
;.. CaulMlDndtuhrixi.
5,. «ixi har<ä/ »ysi oi.

nast/wljfi ca»tist/ st'wljfi»uosicunnat.
fta caritzala. Tämä on Elisaman Ami»
hubln pojen, lahja.

'

l <3s,4.Cahdex«ndena päivänäManassen l«. llilM«stenPäämles/GamlttlPebazurlnpolca. naisenUi lf.Hä,



uuK! nKl' 7. lue.158

»an
B«n-
-jam<n,

,»Aht
Eftr
Da-
niu.

s;. Hänenlahstnsoli hopiaftti/ joca
maxoi stta ja colmetymmerdä Stcli:
hopiamalja / joca maxoi stltzementym.
Mendä Sicli/Pyhän Siclin jälten: mo.
lemmatlöynäns sämbyläjauhoja/ secoi-
tetut öljyllä ruocauhrixi.

56. Culdainen lusicka/ zoca maxoi tym»
menen Stcli culda/ pyhastwua täynäns.

57. Calpei carjast / oinas / wuosicun»
nainen caritza polttouhrlxi.

58. Cauris syndluhrixt.
59. Ia tytosuhrixi caxi härtä/ lvtjsi

otnast/ wysi caurtst / ja wysi wuosicun-
»aista caritzala. Tämä on Gamalielin
Pedazurin pojan lahja.

62. Yhdexändenä päiwänä Benlami-
nlnlasten Päämies/ Adioan Gtdeonln
poica,

61. Hänen lahjans oli hopiaftti/ joca
maxoi stta sa colmetymmendä Stclt :

hoptamalja/ joca maxoi stltzementym»
mendä Stcli/ Pyhän Stcli»jälten- m»,
lemmat täynäns sämbylästuhost/ secoi-
tetut öljyllä ruocauhrtxt.

62. Culdainen lusicka/joca maxoi tym-
menen Sicli culda/pyhastwua täynäns.

63. Calpei carjast/ oinas/ wuosicun.
»alnen, caritza poltlouhrtxt.

64. Cauris syndiuhrixi.
65,Iatytos»hrlxic«xlhärtä/ »ysi ot<

nast/ »ysi caurist / ja wysi wuosicunnai.
st« caritzala. Tämä on Abidan Gideo-
nin pojan lahja.

66. Kymendenä päiwänäDanin lasien
Päämies/AhiEstrAmmi stdain poica.

67. Hänen lahjans oli hopiaftti / joc»
maxoi stta ja colmetymmendä Sicli :

h,piamalj«/ joca maxoi stltzementym.
mendä Sicli/ Pyhän Siclin jälten: mo.
lemmat täynäns symbylästnhost/ secoi.
tetut öllyllä ruocauhrixi.

68. Culdainen lusicka/ jocamaxoi tym-
menen Sicli culda/ pyhästkwa täynäns.

69. Calpei carjast/ oinas / wuosicun-
nainen caritza polttouhrlxi.

72. Cauris synbjuhrixi.
71. 1« tytosuhrixi caxi härtä/ »ysi oi-

nast/ wysi caurist /'st wysi wuoficnnnat»
sta caritzala. Tämä en AhiEstrinAtn»
mt stdatn pesty lahja.

72. Enfimäisnätelstalymmenoenä päi»
»äna/Assurinlasten Päämies/ Pag.el
Ochranln poica. „ a»,

73. Hänen lahjans «li hopiaftti / joca
maxoi stca ja colmetymmendä Sicl» :

hoptamalja/ joca maxoi stltzementym»
mendä Sicli/ Pyhän Siclin jälten: mo-
lemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secol.
letut öljyllä ruocauhrixi.

74. Culdainen lusicka/joca maxoi kym-
menen Sttll culda/pyhäsawua täynäns.

75. Calpei carjast/ oinas/ wuosicun»
nainen caritzapolnouhrixt.

76. Cauris syndiuhrixi.
77. Ia tytosnhrixt caxi härkä / «vhsi

oinost/ wysi caurist/ ja wysi wuosicun»
naista caritzala. Tämä on Pagttli»
Ochranin pojan lahja.

78. Toisnatoistakymmendenä päiwänä
Nephtalin lasten Päämies/ Ahira Ena»
ni» poica. A«

79. Hänen lahjans oli hopiaftti /joca hira
maxoi stta ja colmetymmendä Sicli: Neph.
hoptamalja / joca maxol stitzementym. talin»
mendä Sicli/ Pyhän Siclin jälten: mo»
lemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secol»
letut iljljlläruocauhrixi.

«2. Culdainen lusicka/joca max«i tym.
mene» Stcli culda/ pyhastwua täynäns.

li. Calpei carjast / oinas / »uosicu».
nainen caritza polttouhrlxi.

32. Cauris syndtuhrtxt.
83. Ia tytosuhrixi caxi härkä/ wyfi ot>

nast/wysi caurist/ ja wysi wuosicunnai»
sta caritzala. Tämä on Ahtran EMNin
pojan lahja.

84. Tämä o» Altarin «vihkimys sinä
päiwänä jona se »oideltin/ johonga ne
Israelin lastenRuhttnat uhraisit caxi-
totstatymmenoä hopiafttia/ caxitoista- '""

kymmendä hopiamalja/ caxltoistatym. "A
mendä cullaifta lusicka.

8;. Nyn että jocainen sati painoi stta
st colmetymmendä Sicli hopiata/ ja jo» ""'

calnen malja stltzementymmcndä Sicli/ >

nynettä caickein «stiain hopian lucu juo»
xl cax,lnhatta st neljästta Sicli Pyhän
Siclin jällen.

«6.1 a
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«6. Ja ne caxiiolsiakymmendä cullai.
sia lustckata / Ma pyhasawua läynäns
olit / jocainen paino, kymmenen Stcli/
Pyhän Siclin jälken / nyn että lucu stjtä
lusickatnrullasta juoxi sala ja caxikym-
menda Siclt.

87. Elätnden lucu polttouhrixi/ caxt-
totstakymmendä calpeja / caxitoistakym-
niendä oinast/ caxito,stakymmendä.wuo.
sicunnatst caritzaca/ heidän ruocauh-
rins. Ja eaxitotstakymmendä caurista
syndtuhriri.

88. Jacarjan lucu kytosuhrixi oli nel-
jähärkä colmatrakymmendä / cuusikym-
mendä oinast / cuusikymmendä caurist/
cuusikymmendä wuosicunnaista caritza-
ta. Tämä on Altarin wlhktmys cosca
se wsideltin.

89. Ja cosca Moses meni seuracun-
nan majaan/ että händäsiellä puhutel-
latsin/ nyn cuuli hän änen puhuman
cansiansArmonistutmelda/ joca oli to-
distuxenArki» päällä / cahden Lherubi-
minwathella/jasieldäpuhuteltin händä.

viii. iucu.
HERra puhui Mosexelle/ sa-

A/) A noden;
z. Puhu Aaronille/ ja sano

hänelle: coscas lamput ylöspa-
net/ nyn pitä neseitzemen lampuwalat-
seman juurikynttlaxalan cohdalla.

z. Ja Aaron rcki nyn/ ja asetti lam-
put kyntiläjalan cohdalla nyncutn HEr-
ra Mosexelle käskenyt oli.

4. Alutta kynttläjalca oli tehty lujasi
cullast/ warrest nyn cuckaisin asti/ sen
muodon jälken cuin Heßra oli Mose-
xelle näyttänyt/ nyn teki hän kyntilä-
jalan.

5-Ja HTRra puhut Mosexelle / sa-
noden-

6. Ota Lewitat Israelin läpsisi japuh.
dista heitä.

7. Ja näin pitä sinun tekemän heille
puhdistaxes heitä. Sinun pitä synnin
wettä pryscottaman heidän päällens/
jaheidän pitä caiken lihsns päällä car-
wat ajeleman/ ja waattens pesemän/
nyn he owal puhtat.

5. Ja sijtte pitä hejhä»yttSNM ynyptn

man.
iz. Ja sinun pitä Lewitat asettaman

Aaronin/ja hänen poicains eteen ja hää-
lyttämän heitä häälytyxexi HERralle.
.14. Ja sinun pitä Leivität croittaman

Israelin läpsisi / ny» että Lewitat pitä
oleman minun.

ix, Jasijtte pitä heidän käymän sisälle
palwelcman seuracunnan majas: Ja
pitä sinun heitäpuhdistaman/ jahäälyt,
tämän heitä häälytyxexi.

16. Sillä he oivat minulle peräti an-
netut Israelin lasten seasta/ jaminä olen
heidän ottanut minulleri caickein edesi/
jotca enstst aivawat äitins cohdun/ ni-
mittäin/ caickein esicoisten edesi Israe-
lin läpsisi.

17. Sillä caicki estcoiset Israelin lä-
psisi oivat minun / sekä ihmisistä että «-

läimtst stjtä pätwäst/ cuin minä löin
caicki estcoisetEgyptin maalla/ ja pyhi-
tin ne mtnullent.

18. Ja otin minulleni Lewitat caickein
esicoisten edesi Israelin lapsista.

iy. Ja annoin heidän Aaronille jahä-
ncn pojillens lahjaxi Israelin lapsist/
että heidän pitä seuracunnan majas Is-
raelin lasten wiras paliveleman/ ja so.
wittaman Israelin lapset; ettei ran-
gaistus tulis Israelin lasten päälle/ joö
he lähestyisit Pyhä.

.

20. Ja

calpti»/ ja hänenruocauhrins / samby»
läjauhot stcollelutöljyllaV jaloisen nuo»
rm calpein pitä sinun ottaman syndl»
uhrixi.

9. Ia sinun pitä lewitat seuracunnan
majan eteen luoma» / ja cailen.to.nsa»
Israelin lapsist cocoman.

12. Ia tuoman lewitat HERran e<
teen / st Israelin lapset pitä paneman
tätens lewitain päälle.

11. Ia Aaron pitä lewitat Israelin
lapsist HERran eteen häälyttämän/ et.
täheidän pttä HERran palwelusta pal»
weleman.

i2. Ia lewitat pitä laskeman tätens
calpein pään päälle/ ja yxi calpei pltä
HERralle syndiuhrixi tehtämän/ ja st
toinen poltcouhrixl lewitaita somitta»

Exod.
iz: 2.

Z.ij.
Luc.
2.2Z.



osts 2i>. Ia Moses 'ynnä Aaronin ccmfst/
tete le. st coco Israelin sturacunda te.l lewltill»
»itäin ie caick. oli Mostxelle
cansia tästenyt/nyn teil Israelin lapset hellle.
nyn- 21. la.lewttat pnhdlsilc ltzcns/ ia pe-
cuin sit waattens/ janyn Aaron häalytti hei»
HER- dän häälytyxexl HERran edes: st st»
ra tä- «ltcl heitä/ nyn että he puhdlstettil».
stenyt 22. Ia sijtte lewitat men»! sturacun.
oli. nan majaan / heidän wircans tetemän

Aaron»» st hänen poickatns eteen: nyn»
tum HERra 01l Mostxelle tästenyt l«.
»itäistä/ nyn «ltheheille.

23. Ia HERra puhut Mostxelle/ st-
noden :

24. Tämä on st cuin kewitatpitä pitä-
män: wljdennestä wuodesta colmatta-
kymmendä m sen ylitze/ omat he sotaan
menemän kelwollistt/ ja palweleman seu-
rakunnan maja»

.

25. Mutta wydennestkymmenest wuo-
best/ pitä heidän wapat oleman heidän
palweluxenö wirastq/ /a ei pidä «nämbi
palweleman.

26. Multa heidän pitä weljetns pal>
weluxesta seuracunna» majas ottaman
tvaarin/ multa wirantöirä ci heidän pi-
dätekemän. Näin sinun pitä tekeinän !c-
-tvitaille heidän ivarkiosans. -

ix.
HER- HERra puhui Mosexelle Si-
ra kä- I nain corwes/ toisna wuonna
ste pt- sijtkecutn he olit lähtenet Egy-
tä pää ptln maalsa/ ensimäisnä cnu-
stäistä. cautcna/ sanoden:
Exod. Israelin lasten pitä Pääsiäi-
!2-.iB. stä määrätylle a>allanö.
sev.!z: Z Neijändenäloisiakymmendenä päi-

wäna tällä cuulla / cahden chion wälillä
pitä heidänsen pitämän ajallanö: catc-

-2«-16 säätyins ;a caickein oikculrens jäl-
ken pitä teidän stn tekemän.

, 4- Ia Moses puhut Israelin lapsille/
' ' että heidän piri Pääsiäistä pitämän.

5. Ja he pidit Pääsiäistä neliändenä
päiwänä toistakymmendä ensimäistllä
Cuulla cahden ehron wälilläSinain cor-
wes: ratten sen jälkencm» HESiraeli
Mvsepelle käskenyt/ nyi, teit Israelinlapjet.

s. eli siell.l mnutamla miehlä/ Saa.
-. heldäns olit ftasintlanel staistl

tuolles ihmists/ nyn «tel he saanet pilä p«ä
Pääsiäistä sinä päiwänä: ,a he menit «o,sn«
s„,g päiwänä Mosexen st Aaronin eteen. Cuu.

7. 1« ne miehet stnott hänelle : me 0° "ute.
lemma saastunet cuolles ihmtses/ mixi napzz
me nyn ylöncatzottuna pioetän/ etten m« siäi-
«hra Meidän lahio,am aicanans Istae. stä«S.
>,,» lasten stas.z. Ia Moses stnoi heille : setsocat/minä cuulenmicä HERra tästemlle.

y. Ia HERra puhui Mostxelle/ sa-
noden:

lv. Puhu Israelin lapsilla / sanoden;
cucaikänans saastatta itzens cuolles / «-

ltckä on taambana caucaiftlla maalla
teistä/ ratcka teidän langoin feas/ hänen
pliä cuicengin pitämän Pääsiäistä HEr-
ralle.

ii. Waan toisella cuulla »eljändenä
päiwänä toistakymmendä cahden ehton
wälilläpitä heidän sen tekemän: ja hei-
dän pitä stn syömän happamattoman
letwauja carwaste» ruohoin cansia.
i!. Ei pidä heidän sijtä mitäkän tähtexi

jättämän huomeneri/ «ikä luuta fiinä zrtckoman: catckei» Pääsiäistä säätyi» '

jälkenpitä heidän sen tekemän. iyiiö
,z.Mutta i»ca puhdas on/ ja ei ole

matcasans/ >a unhotta pitä Pääsiäistä/
hänen sicluns pitä häwitellämän Can- . .

sotstans. Sentähden ettei hän ole can- j.z
danut uhrians HERralle määrätyllä
aiallans: sen pitä iye syndms cavda-
man

«4. Ja jos jocu muucalainen asu lei-
dän seasan/ ja pitä myös HEnallePää-
siaistä: Pääsiäisen sääriin ja otkeurre»
lälken hänen sen pitämän pirä. Tämä
sääky pllätetlle yhtäläinen oleman / nyn
muucalaistllecuin omaisellengin.

ls> a sinä päiwänä cmn Tabernacli
ylös/ tvarlois pilwi ro.

distuxen ma/an / ia oli ehrost nyn amun
asti majan päällä nyncuin tuli.

16. Nyn tapahtui alat,: pilwi war«
joissen/ ia näyi yöllä nyncmn rult.
»7.l«minpil»yt «i«usi maM pääldä/

ntz»

:6a KUOKKI ?. lue.
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lapset: st «hu,ga
palckan pilwi stiftttt / sijnä myös Ista»
,li» lapset heitäns sioittt.

iz. HERran sanan jälten waelsit Is-
raelin lapset/ st HERranstNan jälten
he myös heitäns siotttt : Aina «yncau»
»an cutn pilwi pysyi majan päällä/ py»
syilheinhössiallans. .

19. Ia costa pllwi usiammat päiwät
pysyi maja» päällä / nijn otit Israelin
lapset»aarin HERran»artiast/st ei
»aeldanet.

22. Ia costa nijn tapahtui / «ttä pit»
»i oli »ärjcstäns monicahdatpäiwät m«»
jan pääNä/ nyn he sioittt heitäns HER»
ran sanan jäit,»/ ja HERran sanan jäl»
ken he myös waelsit.

21. In ,os se nijn tapahtui / että pilwi
«Ma ehtosta nyn huomenen asti oli ma-
ja»päällä/ ja sijtte «mulla nousi/ nyn he
»aelfit: eli costa pilwi pätwällä taicka
yöllä nousi/nijn he myös «aelsit.

i». Eli costa pllwi caxi pätwä «li cuu-
caudcn/ tatcka muutoln cauwan alca py-
syi majan päällä/ nyn Israelin lapset
sioittt heitäns/ ja ei matcustcmet: »aco-sca stnousi/ nyn he matcustit.

23. HERran tastyn jältenollt he fial-
lans / ja HERran tästyn,älte» he m«l-
-t»stit: I» otlt waarm HERran war»
tiestä HERran sanan jälten M»sex«»
cautta. X.iucu.

HERra puhui Mostxelle/ st-
n°b»n:

2. Tee sinulles lujasta hopta.
sta caxi Tromelt/ nylle cutzua»

xeesturacunda cocoon / ja costa j0«lon
pila matcustam»».

3. Costa «yllä molemmilla hiljaxens
soitetan/ silloin pitä coco seuracunnan
coconduluan seuracunnan majan owen
««en.

4. Waan costa ainoastans yhdtllä htl»
jaxenssoltetan/ silloin pitä Päämiehet
,» tuhanden Esimiehet Istactts tuleman
cocoon.

5. Mutta costa te wahwast soitatte/sil
loin pitä ne leilit lählemän mattaan/
cu»» »tän päin owat. ,

6.Mutta costa te. teisen terran wah'

»ast sottalie/ filloln pltä lieleirit lähtt»
män mnlcaan/ cuin elele» päln «nml»
silläcdscahe lähtewätmatcaan / nijn pi-»
läleldän wahwaft soittaman.

7. Mutta costei seuracunnan pttä co.
conduman/ sillointeidän pttä ai«o«sta»shtljaxens/ st el wahwaft soittaman.

8. Ia papit Aaroni» pojat pltä tr«me»
ttlls sinttat»,»»: jättämä puö teille j«
teldän ftcueunntllen oleman istncatcki»
ne» sääty.

9. Ia costa te lähdette sotaan teidä»
maalla» »»holltsian wastan/ io»ca teltc»
watnowat/ silloin pitä te,dän wahwafttrometillä soittaman/ että teidän paal-
ien muistttalsin HERran teidän luma?
lan edes/ ja t« pelastettaisi» teidän »i»
holififtan.

12 Nyn myös teldän ilepsiwänän/
st «idän juhl«,äi»änän/ ja t«idin n»
sis cuistn/ ptta

'

teidän trometillä soit»
laman/ teidän polttouhria» ja tytosuh»

.z,,^
.

5, cor.

>«'..'
nincor

t>„ '.

rian uhratestn/ että ne olisit telll»
teidän Jumalan «des. Minä

HERra teldän Jumalan.
n. K a tapahtui cahlenalymmende»

.Fnä päiwänä/ loista Cnucaute-
«a toista »nonna / »oufi pllwl t°d.-
ft„«n majan tytö.
„. IalIstaell» lapset liixit jawael»

«» Sinain >cor»est/ ,« pilwt setstttt
Paranin corwest.

13. Ia ne «»lmälstt läxit HERransanan jälten V.osexe» cautta.
14. Judon lasten leirin lippu lsxi

tnstn mattaan »ouckoinens/ ,a heidän
jouckons päällä 01, Nahesson Amtna»
babln poica.

15 Ia Istcharin lasten sugun jouco»
päällä oli Nethaneel Slmnnpoica.

16, Ia Sebulonm lasten sugun jon-»
co» päällä 01. Eliab Helonln poica.

,7. Sttloin ma>« oteltm maahan : j»
Gersonin ja Merar.n l«ps«t läxtt m«t»
caon ja cannoit most.

18. Sitäläht» läxi Rubenin lttrii»
lippu jouckoinens: »« heidän icucronS
päällä ol» Elisur Sedeurin poica.

19. Ia S,meon»n <«j)en sugun j«u.
H "w
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i.s»ses
rucoile
Hoba-
bi stu.
«man

«on päällä oli Gelnmtel Snrisadam
potra.

»0. Ia Gadi» lasten sugu» joucon
päällä oli Eliasaph Degueltnpotca.

21. Nyn matcustit myös Cahattterit
ja canaoit Pyhä: ja toiset panit ma-
jan.ylös/ sijhenastt että nämät tulit.

22. Sikälikin liri Ephraimin lasten
leirin lippu jouckoinenö/jaheidänjouc-
kons päällä oliElisamaAmihndiu potra.

2z. Ia Gackliel Pedazurtn potra oli
Maoajsen lasten sucucunnan joucon
päällä.

24. Ia Abidan Gideonin poica oli
Benlaminin lasten sucucunnan joucon
päällä.

25. Sitälikin läxi Danin lasten lei-
rin lippu jouckoinens. Ja nyn ratcki
leirit matcasans olit. JaAhiEserAm-
mi sadain poica oli heidän jouckons
päällä.

26. Ia Pagies Ochranin poica oli
Asserin lasten sucucunnan jouconpäällä
Enanin poica.

j 27. Ia AhiraEnanin poica oli Neph-
talin sucucunnan lasten päällä

28. Nämäj owat Israelin lasten pae-
luxet jouckoinens/ cosca he matcustit.
29.??g Moses, puhui uäälämiehens

Meguelin Mtdiani-
tiyi. pojan tygö: me menemme st,he»
paiaaan/ josta HERra sanonut on:
minä annan sen teille. Tule meidän
oansiam/ me teem sinulle hywä : sillä
HENra on hywä luwannut Israelille,

32. Hän wastais händä: en minä tu-
le teidän canhon/ waan minä menen o-
«alle maalleni ,'ucuini tygö.

31. Hän sanoi: älä meistä luowu/
sillä sinä tiedät/ cuft meidän pitä itzem
sioittaman corwes: Ia sinä olet mei»
dän silmäm.

. 32. Ia i°s sinä tulet meidän cansstm/
nyn se hywä cuin HERra meille tete/

! sen me teemme sinulle.1 33. Nyn he matcustit eolme päiwä.cunsa HERran wu«rentytö/ja HER-
ran lyton Arcki waelsi heidän edelläns

! colme päuväcunda/osoltaeenhejlle/t!«'
M heldän ltwömän. piti.

54. Ja HENran piimi oli heidän
päästän? pgtmällä/ cosca he leiristä
matcustit.

55. Ja cosca Arcki matcusti/ sanoi
Moses» HERra nouse/ ertä sinun
miholtseö hajotettaisi»/ ja ne jokea st.
nua mainomat/ pakenisit sinun edestäs.

56. Cosca Arcki lemäis/ sanoi hän:
Palaja HERra/ nyden monen kym-
menen tuhannen tygö Jstaelts.xr. 4ucu.

tapahtui cosca Cansa kärst-
mätiömydest napisi/ ol: se paha
HERran corwis: Ja cosca

julmistui hä-
nen wihans/, a HERran tuli syttyi hei-
dän seasans/ joca ärimmäiset heidän lei-
risäns poltti.

2. Silloin huusi Cansa MosepentyZo:
Ia Moses rucoili HERra/ nyntulisa-
mui. Ja se paicka cudzutlin Tabeera/ et-
tä HERran tuli oli syttynyt heidän ke-
ftclläns. .

4..5i11ä yhteinen Cansa heidän sea-
sans oli saanut himon/istuit jaitkit ynnä
Israelin lasten cansta/ja sanoit: cuca an-
sameille liha syödäxem?

5. Me muistamme ne calat enin me
soimme ilman maxota Egyptts: jaCur-
bitzot/la melonit/ja puurlaucat/ ja sipu-
lit/ja Ikynsilaucat.

6. Muttanyt on meidän siclum cuimet-
tunut/ja ei muuta näe cuin Manna.

7. Ja Man oli nyncuin Corianderin
siemen/ ja nähdä nyncuinBedeklion.

«.Ja Cansa juoxt sinne ja tänne/
ja cocoisit sitä / ja jauhoit myllyllä eli
surwoit ricki huhmares / >a keitit padas/
ja teil itzellenö sistä paistincacuja/ ja ne
maistit ntjncuin öljyleimät. Ja cosca
kaste yöllä langeis leirijn/ nhn langciS
myös Manna sen päälle.

10. Ja Moses cuuli Cansan itkemän
heidän sucucunnisans/ iyecungin majanS
omella/ ja HERran miha iulmlsiuisuu-
resi/ ja Mosesmyös pani sen pahaxi.

11. Ja Moses sanoiHERralle: Mixt
sinä njjn ahdistat sinun palmelias? ja
mixen minä löydä armo sinun edesäs/

Mose.
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«ttäs panet callen tämän Cansan cuor.
man st.nun päälleni ?

12. blengo minä caitentämän Canst»
siittänyt? olengo minä synnyttänyt hä.
nen? ettäs nyn sanoisit minulle : canna
heitähclmatas/ nyncuin lweltä,ä canda
lapsen/ siihen maahan / jonga sinä het.
dän Isillens wannoit?

13. Cufta mtnä otan llha caitelle tälle
Canftlle andaxeni? sillä he lttewät mi-
nun edesäni/ja ftnowat: anna meille
liha syödäxem.

,4 En minä yxinäni w«i caicle tätä
Canst canda: sillä se o» minulle ylin
rastas.

15 Ia jos sinä nyn teet minulle / nyn
ennen tapa minua / »os minä muutoin
»len armon löytänyt sinun edefas/ «te»
minä nyn walwant nätts.

HERra sano» Mostxelle : co-
"eo mtnulle settzementymmendä

"lestä Israelin wanhlmmtsta/ iotcas
»anhimmtxt ja päämiehixi Can»

stas/ ia tuo hettä seuracunnan ma-
<an owen «een/ ja seisocan sijnä sinun
canhas.

»7. Ia nyn minä tulen alas / st puhun
siellä sinun canssts : ja otan sinun he»,
gestäs/ jaannan heille/ «»cl he y»nä fi.
nun canhoscanoaisic Canftn cuorma»/
ettet sinäyxinis sitä candals.

18. Ia sano canstlle: pyhictätät teitän
hnomenexi/että te liha söisitte: sillä tei.
dän ttcun on tullut HERran cormyn/
jate sanoitte : cuca anda meille liha syö»
oäxem ? Sillä humin me elimme Egy»
pt<s? Ia HERra anda tellle l»ha syö»
däxen.

19. Ei waiwoiu pötwäxi/eitä cahbexi/
eitä wydex,/ että kymmenexi/ että cah»
dexttymmenexi päiwäxi.

22. Mutta cocoCuucoudex»/ sijhen a»
fil tltä st täy teidän sicrain.stan ulos / ja
tule teille tyylytyxexi: sillä te oletla
HERran byliännet/joca on teldän sta-
san/,a iltltte hänen ed.säns/ ja stuoll-
te: m,xt me olemma tänne lähtenet E»
gypttst?
". Ia Moses sanoi; tämä canst o»

cuusistla tuhatta stlcamlesiä/ jolbeng»
stas mmä olen/ ia sinä sanot : minä a».
«an heille liha stidäxens coco Lunca».
dext.

22. Tapelango lambat ja carst / ette,
he rawitaisin? taicka jvotango calcki ca.
lat merestä hellle/ etta he rawltaisin ?

23. HERra stnot Mostxtlle: «ugo Esi,.
HERran täsi lyhetty ? nyt sinun picä,y; i.
nätemän/ jos m.nun stmani »älten la-
pahtu sinulleellckä ei.

Mosts meni ulos j« stnot <n,«se»HCanftlle HERran sanat/ ja
cocois seltzemenlymmenoä m»estä Can- °

-

stn «vanhimmista /st asttc» heidän ym. " !
bärins mast. .v'".°"-

25. Nyn tuli HERra alaspilwes / ja
°

puhui hänen cansians/ ja otti fi»tä hen-'/ ?
gestä / joca oli hänen päälläns ,«ando, .''"^
seitzemelletymmenelle »anh.mmalle mte-
helle. Ia tost« hengi lepäisheidän pääl. ?"'

~läns/ nyn heennustit/ steienä. ",.""
26. Mutta caxi »mesiä »äit »telä lei» " "'"

ryn/yhden nimi oliEload/ »a toisen ni»
mi Medad/ stlden päällä myös hengi le»
päis: sillä he olit myös tirjottetut/waan
et he wielä ollet laynec ulos ma,an tygö/
ja he «nnustlt le.r.sä.

27 Nyn stoxt yxi »uorucainen ,a il»
moitti Mostxelle / ja stnot : Etö«d j«
Medad ennustawat letrtsä.

28. Nyn »asiais losuo Nunin poica,
Mosexen palwell»/ jonga hän «almnut
011/ ja stnot: minun herran Moses/tiellä hettä.

29. Mutta Moses stnot hänelle : olet»
co sinä minun eoesänl kyVac? lostalu»mala/ että calcki HERran Canst eun».
stalsit. Ia andats HERra hengens tul.
la helhln.

3°. Ia nyn cocounnnil Mosts ja»an»
hlmmat Il>elist le.ry».

3». s)s)yn tuli tuul. HERralba/ st Hen»
peldocanat merestä/ ft anc«

hajoitti ne leiryn/ stäldäpäln pc l»ä peloo»
cunnan matcon/ /a sieldcpäm päimä- cano,«
cunnan matcan leili» ymbärins/ »iti Exod.
cahto tynärälä cortlalle maan päälle. ,6:13.

32, Nyn nousi Lqnst «co sinä pc». Ps 7,,
H» »ä«a/

IV. Mos. Kirja, tl.tw. Lt)
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ttana/ j« tttö stnä yönä/ ja coco
toisna päimänä/ ja cocoistt peldocano.
ja/ ja se joca «vähimmän cocots/ hä»
cocois kymmenen Homorita/ ja he ri-
pustit nytä leirins ymbärinS.

zz. Cosca liha Äi «vielä Heidiin hain-
mastens «välillä / ja ennencuin se tuli
culunexi/julmistuiHERran miha Can-
san päälle/ ja löi heidän sangen suu-
rella rangaistuxella.

Z4. Josta se paicka cutzutan htmohau-
daxi: silla siihen on haudattu himoi-
tzewa Cansa.

Z5- Ja Cansa matcnsti himohaudoil-
ba Hazerothyn/ja pysänytlHazerothis.

xii.iucu.
Mirlam ja Aaron puhuit

Mosesta mastan hauen emän-
däns Ethiopialaisen tähden/
jonga hän nainut oli - että

hän Ethiopialaisen nainut oli.
2. Ja sanoit/ puhuco Jumala ainoa-

stans Mosexen cautta? etkö hän myös
puhu meidän cauttam? Ja HERra
cuuli sen.

z.Mutt»M»ses oli sangen stmia mies/
enä cuin caicki muut ihmiset maä päällä.

4. JaHERra sanoi äkist
Aaronille/ ja MirJamrlle: mengät te
colme seuracunnan maMN. Ja he cat-
kin colmen menit.

5 Lllyn HERra tuli alas pilwen pa-
tzas/ ia seisoi majan omen edes/ ja cu-
tzui Aaronin ja MirJamin/ ja he mo-
lemmat menit ulos.

6. Ja hän sanoi: cuulcat nyt tnlnM»
sanojani: Jos jocu on teidän feasan
HENran Propheta/minä HERra il-
moitan minuni hänelle näysa/ >a «nesa
puhuttelen händä.

7. Waan ei nijn minun palwelian
Moses/ joca eoco minun huonesan us.
«olinen on.

8. Hänen caustans minä puhun suu-
sta suuhun ja näkymäisest/ ja ei tapa-
uxilla/ ja hä» »Zke HERran muodon.
Mixetkä te sijs pehännet puhua mi-
nun palmeliani Mosesta mastan ?

9. Ja HERran lviha jxlmistui hej»

bän päällens /ja hän meni pois. s
10. Ryn myös pilmt meni pois ma- >

jan pääldä. Ja catzs/ nyn Mirlam s
tuli cohka spitalyn nijncuin lumi:/
nyn Aaron käänsi itzens MirJamin s
päin/ ja catzo/ hän oli spitalis. i

ie. Sanoi sijs Aaron Mosexelle: Ah '
menun herran/ älä pane tätä syndiä 1
meidän päällem - sillä me olemina «yh- >
mast tehnet/ ja me olemme syndi tehnet. 1

12.Ettei tämä nyt tulis nyncuin cuol- s
lur/ ja nyncuin keflen syndynyt/ joca
(cuole) tulduans äitins cohdusta: jopa
puoli hänen lihanS on culunut.

iz. Nyn Moses huusi H.ERran' ty-
gö/ja sauoi: ah Jumala/ paranna
händä.

sanoiMosexellc: jos hä-
nelsans olis hanc casmoillens sylkenyt/
eikö hänen olis pitänyt hapemän sei-
tzcmän päimä? anna händä snlke kyn-
ni seitzemexi paiwäxi leiristä ulos / ja
sijtte hän jällens otettacan sisälle.

1;. Nyn Mirlam suljettin ftitzeme-
xi päimäxi leiristä/ ja ei Cansa mak-
custanut/ sijhenasti että Mirlam olet-
kin jällens.

XNI. Lucu.
stitte Cansa matcusti Hazero-

thist / ja sioirit itzcnsParanin
corpeen.

2. Ja HERra puhui Mose-
pelle sanodcn:z. Lähetä miehet «acoiman Canaan
maata/ jonga minä Israelin lapsille an-
nan / itzecustakin heidän Isans sugasia
yxi cuuluisa mies.

4-. Ia Moses lähetti heidän Paranin
corivesta HERran sanan jälken: caecki
ne olit Israelin lasten päämiehet:

5. Ja nämät omat heidän nimenS:
Sammua Sacurin potta / Rubenin su-
cucunnast.

6. Saphat Horin poica/ Simeonin
sucucunnast.

7.Laleb lephunnin poica / ludan su-
cucunnast.

S. Igeak Josephin poica/ Isaftharin
suencuynast,

y. Ho.

Ja'
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seMir
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H. Hosta Nunln potta/ Ephraimm su»
cucunnast.

12. Palthl Raphun poica/ Benla»
minin ftcucunnast.

11. Gadiel Sodin poica/ Sebulonln
ftcucunnast.

12. Gadi Susin poica/ Josephin su»
cucunnast/ Manossest.

13. Ammiel Geinallin poica/ Danin
ftcucunnast.

14. SethurMichaelin potta/ Asserin
ftcucunnast.

15. Nohebt Waphsin poica / Nephta-
lin ftcucunnast.

,6, GuelMachinpoica/ Gadin ftcu-
cunnast.
. 17.Nämät owat miesten nimet/ jotca
Moses lähetti wacoiman maata: IaHostan Nunin pojan nimitti Moses Jo.suaxi.

M. Cosca Moses lähetti heidän macoi-
ma» Canaan maata/ sanot hän Heille:mengät etelä» puoleen / ja astucat »vuo-
relle.

iy. Catzelcat maata millinen se on/ ja
Cansa jocasijnä a st:/ ongo se mäkeäpä «li
heicko/ mähä eli paljot '

20. Ja millinen maa se on / josa he a-!
sumat/ ongo se hymäeli paha/ jamtngä-
caltaisetCaupungitomat/ joisa he asu-
mat/ asumatco he ma/ots/ eli linnets.

21. Ja millinen maa on/ 'lihama eli
laiha/ ja ongo puita sillä maalla/ taicka
ei. Slcat mahmas lnrmas/ ja »ttaeac
maan hedelmäsi. Jase 01l sijhen aican/
jonamynamarjat ensist kypsynet olit.

22. Ja hemenit ja magoit maan Zin-
ntn cormestaRehobin asti/ jvngacautla
Hamathjjn meonän. He menit myös
etelen päin ja tulit Hebrony»: siellä oli
Ahiman/ Sefat ja Zalmar Enakin la-
pset. JaHebron oli rakettu settzemen a-
jastaica ennen culnZoanEgyplis.

24. tulit hamau Escolin ojan ty-
gö/ ja leickaisitsijtä whnapuun oxan wy-
namarja rvpälen cansia / ja caxt cannoi
filä corennolla / nyn Myös Granattn 0.
menita jaficunita.
. >5» Jas« paicta cutzutti» Eftoli» mir-

raxi/ sen wynamarstn rypäle» tiihoe»
jongaIsraelin lapset sijtä lelckaisit. »

26. costa he maa» «acotnet olit/ Neljän
he neljäntymmene» päi. ~,„,,»änperäst

27. Ia he läwtt/ ja tulit Mosexen ja «««,
Aaronin tygö / jacaiten Israelin lasten „z„ «zseuracunnan tygö/ Paranin corpeenCa»
dexes/jo ilmoitithellle asianj« coco jou<
colle/ millinense yli/ ja ositit heillemaa» Mens.hedelmät. »"""«'

28. Ia he juttelit heille/ jasanoit : me
tullmme sille maalle / johonga te meitii
lähetit/ jost myös nesca j» hunajat»
wuota/ st tämä emhänenhtbelmäns.ly.Paitzi sitä/ «ttä sistä maacunnasasu wätewä Canst : siellä owat junri
wahwat ja suuret Caupungit : Ia m«
näimme siellä myös Enatin pojat-

-32. A«alechit»rtt asinvat etelän puo.
lella maata/ Hethertt ja lebustrlt j»
Amorrerit asumat «uortla. Cananerit
asumat meren tykönä/ ja Jordanin wie»
rellä.

Zl. Mutta Caleb matkitti Canfan Mo. Waco-fexen edes/ «a sanot: käykäm ja omista- M pcl-cam maa: sikä kykä me sen «oitam. jäträ-
Mutta ne miehet/ jokea hänencans. mätsans olit mennet/ sanoit: en me taida CansS/mennä M Cansa wastan: sillä he omat paiytmeitä wäkewämmätt Lalebi.

z,'. Ia he sagtit sen maan pahan huu-
to»/jonga he catzcllet olit/ Israelin la-
sten seas/ sanoden: maa «onga läpitze
me käwimme wacotmas sttä / syö asu-jans/ jacaicki Cansa/ jongame siellä nä-
imme/omat juuri pitkät ihmiset.

Z4. Me näimme siellä myös hirmuisetEnakin pojat caleman pojista: ja me o-
limma meidän stlmäimme edes nähdä
nyncutn heinäsircat/ janynolim myoS
me nähdä heidän filmäins edes. Cansi,

parc»/
caicki seuracunda nousi ja itke ja

M rupets parcuman/ja Cansa it- napise.
Kt sen yöse». Dcutt

!. Ja caicki Israelin lapset l- 26.
napisit Mosesta jaAaronita mastan / ia Pfal
cpco joucko sanoi heille: jos «ne oltsim. 106:25Tz me
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«e cuollet Egypti» maalla / taicka täsä
«ormeS mielä cuoltsim?

z. Mtxt HERra mm mettä tälle maal-
le miecalla surmatta / meidän maimom
ja lapsem rulemac saalixi? Etkö parem-
bt ole/ että me palajam Egyptin ?

4. Ja he sanoit loinen toisellens: aset-
tacam päämies japalaccam Egypiyn.

5. Nyn Moses »a Aaron langetsit caf.
' wotllenö coco Israelin lasien seurakun-

nan «des.
Caleb 6-Ja Josua Nuntn potca/ ja Caleb
ja Jo. Jcphunneapotea/>okca myös maan olit
fua pyy macotnerremäisic maattens.
»ä hillt- 7. Ja sauoit catkelle Israelin cocou-
täLa» xelle: maa/ jonga läpitzen me maeldanec

sa. olem macotmas sitä/on inuri hymä maa.
Syr. 8. J»S H?Rralla on hymä suosio mei-
-4 6:y. hin/ nyn hän mte meidän sille maalle /ja
r.Mac- anda sen meille/ josamaasa riesca ja hu-
-2:55. oaiaea muoca.

y. Ainoastans älkät olco HERra ma-
stan niscurit/ ja älkät te peljätkö tä-
män maan Eansaa: sillä me syömme
heitä nyncutn leipä/ heidän turmans
on erainnut heisiä/ ja HERra on mei-
dän cansam: älkät peljätkö heitä.

Cansa sanot coco Cansan joucko
tahi» »että he piti ktmtlettämän.
kimittä ; HERran cunnta uäkyi seura,
heitä i tunnan majas räikille Israelin lapsille,
muita Ja HERra sanot Mosexelle- cuinga
HER- canwan tämä Cansa pilcka minua? ja
ra ilme cuinga cauman et he usco minun pääl-
sty ja leni caickein tunnustählein cautla/ jot-
«hca ca minä heidän scasans tehnyt olen?
Cansa. ii- Niinä lyön hetcä ruttotaudilla/

ja hämträn heitä/ jäminä teen sinun
suuremmaxt ja »ätemämmäxi Cansa-

Moses xi/ cum tämän,
rucoile rj. Ia Moses sanot HERralle: jos
Caasn Egyptiläiset saamat sen cuulla joiden
«test. »eskeldä sinä olet johdattanut tämän
Exod.s Cansan sinun moimallas.
«?: li. .4.. Ia «« sanomat tämän maan asu»
»Eor. walsille/ jotca cuullet owat/ «ttä finä»o: >. HERra olet tämän Cansan stas/ »aDeut. «ttä sinä HERra nähdä» caswostanyn
5« cas»»o»/ ja fin»» pllwep ftist he»dä«

päälläns/ st sinä täyt heidän edelläns/
pälwällä ptlwen ja yöllä tule»
patzas.

15. Jos sinä tapat tämä» Cansan/
nyncutn yhden miehen/ nyn paranat/
jotta sanoman sinusta cuullet omat/
puhuwat ja sanomat:

iS. Et HERra moinut johdatta taka
Cansa si<hen maahan/ jonga hän heil-
le mannoi/ senlähden on yän heidän
surmannut cormes. Nyt fijö enändä-
kän HERra motmans/ nyncum sinä
puhunut olet/ sanoden:

18 HENra on pitkämielinen ja san. Exod.
gen laupias/ la anda ansexc määry- Z4:6.
det ja ncoxet: ja « yhrän pidä mia- Psal.
totnna/ murtä costa Isäin määrydet. ivz 8.
lapsille colmanden ja neljänden polmcen.

iy. Nyn ole armollinen tämän Cansan
rtcoxelle sinun suuresi laupiudestas/ nyn-
cnln sinä tälle Cansaile annoitandexi hä-
mäsi Egyptisi tähän asti.
20.Ka HERra sanot: minä annoin

Hsen heille andexi sinun sanas jäl- »»da
ken. »"dcxi

21.Mutta ny» totta euin minä elän/ heloa»
nyn cocomatlma täytetä» HTRran cun-
nialla: l^ns.

22. Sillä catcki miehet / jotca näit mi- e»/>.
nun cunntani ja thment/ jotcaminä tein 2S: 65.
Egyptts ja cormes / ja nyt kymmenen Devt.
kerta omac minua kiufanet/ eitä cuullet ii Z5-
minunändänt. c. 2.14,

ax. Et heidän pidä näkemän sitä maa- Psal.
ta/ jongaminä heidän Jsillens mannoin/ y;: u.
«ikä yxitän/ioca minua pilcanut on/ pi-
dä näkemän sitä. - 4« j.

,4. Waan mtnnn palmelian Calebin/
että toinen hengt on hänen canhans ja
hän uskollisesi seurais menua/ mmä Wien
sijhcn maahan/ jvsa hän ennen oli / j»
hänen siemenenspttä sen perimän.

2;. Nyn myöö Amalechlterttja Cana-
nerit/ jorcalaxots asumat: Huomen»
palattca ja malcusiaca corpee»/ punai-
sen meren tierä.

26.Ka HERra puhut Mosexelle ja
sanoden:

»7.Lumga eayiva» tämä paha joucko pe»
napise



IV. Mos. Kirjc». lf.luc.
tuumii napiseminua mastan? Sillä minä cuu-
pirä lin Israelin lasten napinan / jolla he mi-
corwes nua mastan napisit,
lange- 28. Sentähven sano hellle: nyn totta/

cutn minä elän/ sano HERra/minä teen
teille / nyncuin te minun cormaint cuul.

10. len puhuitte.
Hebr, 29. Teidänruumin pitä langeman tä-
» 1». sä corwes/ ja caicki/jocca luetti» cahdest-

kymmcnest wuodest/ja sen ylitzen/ jotca
napisitta minua mastan.

. >. zo. El teidän pidä tuleman sijhen maa-
han/jongaylitze minä käteni nostin/ sal-
liaxenl teidän siellä asua / paiyc Calebi

Z! lephunenpotca/jalosuaNuntnpoica.
zi. Waan teidän lapsen / jotca te sa.c.14:6. tuleman saalixi / minä sinne jvh-

H"' datan/että he tuudtsit sen maan / jonga
d-"'-" ke hyljäisit.psens Mutta te jateldän ruumin pitä lan-
saamat tasa cormcsa. .

maan. zz Ig lapsen pitä oleman pai-
mena täsä corwes neljäkymendä ajastai-
ca candaden teidän huoruttan/ sijhcngstt

Ps.9si että teidän ruumin culumat cormesa.
10. Z4. Nydcn neljänkymmenen päimälu-

Ejech. gun jglken/joina te maan «vacotnet 0-
4: 6. letti: aina ajastaica pätmäst pitä luet-
Heb.z: taman/ että teidän pitä candaman tei-

-17, dän pahat lecon neljäkymmendä aja-
staica/ että te ymmärtäisitte mikä on mi-
nun neumonl lurhaxt tehdä.

Z5. Minä HERra olen sen puhunut/sen minä myös teen caikelle tälle pahalle
joucolle/ joca on itzens asettanut minua
mastan/ täsä cormesa pitä heidän cultt-

Waco- cuoleme-n.
jotcuo- 3a ne miehet / jotca Moses lähetti
leivät aiaala macoiman/ ja palaisit / saaitain
HER- cansan napifeman hända mastan/
ran

'

tuottanet pahan sanoman maa-

sturek mlehet cuollt HERran rangat-
stuxesta/ jotca toit pahan sanoman maa-
sta.

38. Mutta Josta Nuninpoica/ ja Ca»
«eb Icphunnen poica/ jäitelämän calti-
sta nysiä miehisiä/ jotcamennet olit maa»
" w»l«i«an.

Cansi»
tahto
mennä
CanoZ
maalle.
Deut:
I!4l.

XV. iucu.
Cuin-
ga hei.
dän pi-
tä uh-
rama»cosca
he tule-
mat Ca
naan
maalle.

polttouhrixi eli muuxi uhrixi/ cocca ca»
ritza uhrotan.

6.Ell coste, oinas uhratan / nyn pitä
sinn lttmzy rnelanhllfi caxi tymme»

nestä

39. Ic Mosts puhul caicki nämät st.
nat läikille Israelin lapsille: silloinCan.
st mulhtttt suuresi.

'

42. Ia he nousit wartsttn huomenel.
dain ,a menit wuoren cuckulalle/ ja st-
noll: coho täsä m« olem / st menemsij.
hen paickoan/josta HERra on puhunut:
sillä me olem syndiä tehnet.

41. Mutta Mosts sanoi : mixi le nyn
ricotle HERran stnan? ei se teille me-
nesty.

.

42. Ällät mengö/ sillä el ole HERr»teidän cansian / ettei te lyödäis teidän
«iholisildan.

43. Sillä Amalechtterit ja Cananeric
owat sielläteidän edesän/. ja te miecalla
surmatan/ että te itzenne käänsitte pois
HERrasta. Ia et ole HERra teidän
cantzan.

44. Mutta he rohwalfit itzens mene.
män muoren cuckulalle. Mutta HER.
ran lyton Arcki st Moses et mennet lei»
rlftä ulos.

45. Nyn tulit Amalechtterit st Cana.
nerit/jotca wuorella asuit/ ja löit hei.
dän ja rundelit heitä hamon Herman
asti.

HERra puhut Mosexelle/ sa-
noden:

2. Puhu Israelin lapsille/ jasano heille: cosca te tuletta sij.
hen maahan josa teidän asuman pitä /

jongaininä teille annan.
z. Ia te uhratte HERralle polttouh-

ria/ elickä erinomaisen lupauxen uhria/
eli oman hywän tahdon / eli ttidän juh.
lan uhria/ kehdäxen HERralle makia
hajua carjasta eli lambaista.

4. Joca sijs HERralle tahto uhrata
lahjans / hänen pitä tekemän ruocauh.
rixikymmenexen siimbyläjauhoja/ secoi-
tetut öljyyn neljannexel Hinnist.

5. Jamynajuomauhrlxt myös neljä»,
nexen Hinnist/ sen pitä sinun,tekemän



/

jdmat-
fille ja
muu-
«alai- .

sille pi-
tä ole-
ma»
yhtä-
läinen
laki.

Saiki-
«an
alket.
Ex. 25:
is/19.
Deut.
>:l0.

«estll <3mbyliij2uh«j«/ sicoltttut öljyyn
lolmannexel Hinnist.

7. Ia »tsta juomauhrixt myös col,
«as «st Hinnist/ st» sinun pitä uhra»
man HERralle mattaxi hajuxi.

8, Mutta jos sinä teet, calpein poltto»
uht.xl/ el, erinomaisen lupauxen uhrixi/
«li tytosuhrixi HERralle.

9 Nyn sinunpitä calpein canffa tete»
män ruoeauhrixi colme tymenestä sim»
bylästuhost/ secoitetut öljyyn/ puoli
Hinns.

12.1» wyna juomauhrixt myös puo-
liHinnt: Tämä on motioxi hajuxi tuli
HERralle. -

11. Nyn sinunpitä tetemän cungin cal»
pein cantst/ oinan/ lamban/ caritzan ja
»ohlan cansia.

12. Se» lugun jälten cuin te yhdelle
teette / nyn pitä teidän tekemän rullen-
gin heidän lucuns jällen.

iz. Jocainen omatnen pitä tämännäin
tekemän/uhrataxens «e HERralle ma-
ltan hajun tulext.

. 14. Ja jos jocu muucalatnen asu tei-
dän tykönä»/ «li o» teidän surut» seas/
ja tahto tehdä HERralle uhria maktaxi
hajuxt / hän »ehkän nyncuin teidän teke.
män Pitä.

1;.Caikella Cansalla pitä oleman yxi
sääty/ sekä teillä että muucalatsilla. I-
jamatcktnen sääty pitä st oleman teidän
fucucunntllen / nyn että HERran «des
pitä muucalaisen olema» nyncuin tekin.

iS. Pxt laki ia oikeus pitä oleman teil-
lä ja muucalatsilla/ jotcaasumat teidän
tykönän,

!7« JaHERra puhui Moftxelle/ sa-
noden:

xB. Puhu Israelin lapsille / ja sano
: heille: tulduan sijhen maahan/ johon
. minä teidän johdatan/

iy. Ja syötyä» sen maan leipä/ pttä
teidän andaman ylönnyeuhrtn HER-
ralle..

22. Teidän taitinan alleista pltä tei.
dän andaman yhden tyrsä» ylinnyxexi/
nyncuin te annatta HERralle ylönny»
pe» tetdän ryhcstä».

21. Nya pitä teidän 'myös andaman
HERralle teidänxatktnanaikel ylönny-
xexi/teidän sucucunntsa».

21. Ja jos le tietämät exytte / ja ette
tee catckta näitä käskyjä/ joitaHERra .. .

Mostrelle käskenyt on: ' '

2z. Caicki cuinHENra Mostxe» cam. /

ta tetllekäskenyton/sijtäpäityästä/ jona
hän rupets käskemän/ nyn teidän lapsin

24. Jos sijs coco Cansa teke jotain
tiecämättömydest/ nyn pitä caike» Can-san tekemää polttouhrtxt yhdennuoren ,

'

calpein carjast / maktaxi hajuxt HER-
ralle heidän ruocauhrios ja juomauh-.
rins cansi» / cutn st tule heidän tehdä- '.
xens/ja yhden caurin syndiuhrtxj.

25. Ja papto pitä näin sowtttaman
coco joucon Israelin lapsist/ jast heille
annetan andext: sillä se on tietämät-
tömys. Ja heidän pträ candaman lah-
jansuhrixi HERralle/ ja syndtuhrins
HERran eteen tietämältömydens tähde.

26. Nyn se annetan andext cocs Isra-
elin lasten joucolle/ ny» myös muuca-
laisille/ jvtca asumat heidän seasans:
sillä catcki Cansa on sijnä tiettäylätlä»
mydes.

Cui«-
gayxt
sielut
>oca
tietä-
mät
rtcko/
pttä
sowitti
ISMiIS»

e.tilchlatsu»
desi

> syadit
tete.f

17.Mutta cofca yxi sielutietämät syn-
di tele/ hänen pitä tuoman wuosicun- ,
naisen wuoheo syndtuhrtxi.

Ja papin pitä sen exynen sielun
sowtttaman/ cosca hän tietämättömy-
dest syntiä tele HERran edes/ ntjn «t-
-tä hän somitta hänen/ ja st aunetan
hänelle andext.

29. Ia yhden lain pitä oleman cutn tei-
dän pitä tekemän lietämällömyden edest/
sekä omaisille Israelin lasten seas/ euä
mnucalaisille/ jotca heidän stasans a-
sumat.

zo. Multa jos jocu sielu elkiivallat-
sudest jotakin teke/ olcon se omainen
ele muucalatnen/st pticka HERra/ ja
se sielu pttähämiteltämän Cansastane.

zi. Hillä hän on HERran sanan ca-
tzonut ylön/ja hänenkästyos tyhjäxt teh-
nyt: st sielu pitä peräti hälvitettamän/
jaolconoma nuhttny»

32. Ia

168 kuokki



IV.Ms.KM i6.lltt. 169

Sytä
joca
puita
haki
Sab-
bathi-
na.

l

I
l

' i
i

HER.
ra käske
reydä
<ilcoja
maac-
ttisijn/
hänen
käskyns
muisto-
Pi.
D«ut.
22:12.
Matth
»Ii Z.

Corah/
D«tha
jaAbi-

ram a-
serta-«vm l-
tzene
Mose-
sta ma-
ston.
/»/?.
26: y.

za.Ja lapahtuk/ että Israelin lapset
cormes ollcsans löysit yhden miehen pui-
ta hakemasi Sabbathina.

ZZ. Ia nejotca hänen olit löynnet pui-
ta hakemast/ johdatit hänen Mosexen ja
Aarsnm eteen/ ja caikenCanstm eteen.

Z4> Ja he panit hänenkynni: sillä ei seollut mieläilmoitettu/mitä hänelle piti
tchtämän.

Z5. Mutta HERra sanoi Mosexclle-sen miehen pitä totisesi cuoleman/ catken
Cansan pitä hänöä kimittämän ulcona
leiristä.

zö. Nyn caicki Cansa mett hänen leiri--
siä ulos/ ,a kimitit hänen cypltaxi/ nyn-
cutnHTNra Mostxelle käskenyt oli.

Z7> Ja HERra sanoi Mostxelle:
ZB. Puhu Israelin lapsille/- ja sano

heille: että heidän pitä tekemän tiiro-
ja ivaatettenS liepeisiin/hejdän sucucun-
nillcns/ja heidänpitä panemankekaisenlangan nyden ttlcain päälle/ xotca omatheidän maatettens ltepeis.

zy. Ja ne tilat pitä oleman teille mer.
ktxl/ jacatzotsan nyden päälle pitä teidän
caicki HERran käskyt muisiaman ja te-kemän ne / ettet te tckis tetdän sydämen
ajatuxen,älken/ eltckä myös huorintekisteidän silmäin näyn jälken.

40. Sentahden' Mä teidän muista-man ja tekemän caicki minun kästynt/
ja oleman pyhät teidän JumalaSen.

41. Minä olen HERra tetdän Juma.lqn/ joca teidän Egyptin maalda ulos
johdatin ollaxent teidän Jumalan. Mi-nä HERra teidän Jiimalan.

xvi. iucu.
Corah Jezcharinpoica/ jo.

,L ca oli Cahattn Leivin pojan
poica/ ynnä Dathanin ia A-

Eliabin poicain cans-
sa/ ja On Pelethin poica Rubenin
pojista:

2. Nousit Mosesta mastan/ ja Jsra-
' elin lapsist caxisaca ja mysikymmcndä
miestä yl-mmä-st Cansan scast/ cuului-sara miestä.

z.Ja he cocoisitheitänsMoftsta jaAa-
' rcnita wasian/>a sanoit heille: st on teil-

le ylönpaljo? silläCansa on caicki pyhä/

jaHEAra o» heidän cansians/jamixt
te corstatte. keitän HERran Cansan
päälle? (caswotllens/

4. Costa Mosta sen cuuli/ laogcts hän
Ja sanot Corahlle ja coco hänen

stnrallens: huvmena HERra ilmoitta
cuca yänen omans on / ja cuca pyhä
on/ja hänelle uhraman pitä/ jonga
hän walitzc/ st uhratcan hänelle.

6. Tehkät nyn: otlacat teille» samu-
astiat/ Corah ja catckt hänen seurans.

7.^Ja pangat nyhin tuloa/ ja hett-
täkät nyhin pyhäsqwua HERran e-

- teen huomena : ja se mies jonga HTr-
ra walttze/ olcon pyhä: Se on teille
paljo Lewin lapset.

5. Ja Moses sanoi Corahlle: ' cuul-
car te Lewin lapset/

y. Wähäkö se teille on/ että IsraelinJumala o» teidän eroittanul Israelin
Lansast ja ottanut teidän hänellens pal-
weleman HERran Tabernaclin wtra-sa / ja seisoman seuracunnan edes/ ja
händä palwelewan?

10. Hän on ottanut sinun ja caicki si-
nun weljeö Lewin lapset tygons; ja te
pyydätte myös pappeutta?

11. Sinä jacatckt sinun jouckos nostat
rapinan HERra mastan. Mika Aaron
on / että te napisette händä mastan :

12. JaMoses lähetticutzumanDarha-
nt jaAbtrami Heltabtn potkia. Mutta
he sanoit: emme sinnetnle ylös.

iz. Wähäkö se on/ että sinä olet meidän
maalda tuonut ulos/ josa hunajaia ja
riefta musta / tappaxes meitä cormes/
ettäs teet sinus päämteheri meidän ylt-
tzem/ ja tahdot myös hallttameitä?

14. Jalosti sinä olet meidän johdatta.
nutsijhcn maahan/ josariesca ia huna-
jata muota/ ja annoit pellot ja Mynä-
mäet perinnöxi. Tahdorcos miela myös
Cansalda silmät puhmaista? en me tule
sinne.

15. Silloin mthastui Moses sangen co-
min / ja sanoi HERralle: älä käännä
finuas heidän ruocauhrtns puoleen. En
minä hetldä ottanut Asiacan/ja en hei-dän yhdengan paha tehnyt.

P 16. Ja

.Syr-
-45» 2?.
/«ci.
V. ir.
MostS
turma
HEN-
ra»
du».
miosp»

'

Nuhte-
le Co-
raht ja

. !«wi«»
. lapsia.

i

!

Moses
cutzu
Datha
nin ja
Abtra-

' min.i
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HER»
ran
runiia
näky.

HER-
ra käske
canfan
paeta
capinS
»ofiatt
ten ma
jollda.

ls. Itl Ntosts stttdl Cdr<»hs« l si»« ja
<«co sinun jonckos pitä h«o«e»a oleman
HERran «des / finc» ja h« myös/ j«
Aaron.

,7. Ia jocainen ottaeanftwu«stia»S/
<a panga» pyhastwua sijho» : j« tuocan
HEAran «teen/ cuktn sawuastlans/ ca-

ja wysikymmendä famuasttata/ ja
finä jaAaron cuktn sawuasttanne.

iz. Jacuktn otti samuastians/ ja pant
sijhen tulen/ ja heitit stjhen pyhäsamua/
ja seisoit seUracunnan majan omen edes /

Moses jaAaron myös.
iy. JaLorah cocvlS heitä mastan cat-

ien Cansan / seuracunnan maian omen
eteen. Ia HERran cunnta näyt caikelle
Cansalle.

20. Ja HERra puhut Mosexelle ja
Aaronille/ sanoden:

21. Erotltacat keitän tästä joucost/että
minä ätist heitä huculan.

22. Mutta he langetstt casmotllens/ ja
sanoit: Jumala/ caiken lihan henget»
Jumala jos yxt mies on syndi tehnyt/
tahvotcos anda tvihas julmistu caiken
Cansan päälle ?

-z.Ja HERra puhut Mosexelle / sa-
noden:

24. Puhu Cansalle/ ja sano: paetca
Corahn/ Dathanin jaAbiramin majan
pmbärildä.

25. JaMoseSnoust/ ja meni Datha-
ntn ja Abiramin tygö/ ja manhimmat
Jsraelist seuraisit händä.

26. Ia puh m Cansalle / sanoden: pa-
etca näiden jumalattomitlen ihmisten
majatn ymbärildä/ jaätkäl rumetco mi-
hingän heidän »mans/ ettet te myösHuc-
kuis heidän synneisäns.

27. Ja he eraunsicCorahn/ Dathanin
jaAb.rämin maiaaymbäritdä. Mutta
Darhan >aAbtram kämit ulos/ ja seisoit
mazains omella emändtnens/ polktnens/
jalapsinenS.

28. Ia Moses sanoi: sijtä teidän pitä
tietämän HERran minua lähettänexi/
caick.a näitä tö.tä tetemän/ ettei se ole
minun omasta sydämestän.

29.Ios.hecuolewat nyncuin caicki ih.

miset cudletdllt/ ell costeta»/ nlstculn «<»

Me ihmisille costetan/ ntjn «i
minua lähettänyt.

zo. Mutta josHERra tösa jotakin»t»
t» tete/ nyn että «aa «wa ftuns / ja „«<»

l« h«idän/ catck«in cansia/ cuin heillä on/
»yn että he elämänä menemäl helmettyn/
nyn teidän pitä tietämän että nämät mie.
het pilckaisic HEOtra.

zi. Jacosca hän catcki nämät sanat pu-
hunut oli/ halkeis maa heidän aloans.

Z2. Ja maaamats fuuns ja nieli hei-
dän/ja heidänhuonens/ ia catcki ne ch-
mtset cutn Corahn tykönä olit/ ja caiken
heidän tamqxans.

zz. Ja he menit elämänä hclmctttzn/
eaicktaens cuin heilläoli: ja maa peitti
heidän/ ja he hucuit Cansan seast.

Z4. Ia coco Israel joca heidän ymbä-
rilläns oli/pakeni heidän parcuns täh-
den. Sillä he sanoit: ettei myös maa
«eitä nielle.,

z;. Jatuli läxt HERralda/ ja poltti
ne caxisata ja wysikymmendä miestä/
cuin pyhäsamua uhraisit. (den:

z6. Ja HERra puhui Mosexelle/ sano-
z7.Sano Eleazarille papille Aaronin

pojalle/ että hän olka samuastiat tulipa-
losta/ ja hajetta tulen sinne ja tänne:

Z8 Sillä »e synnisten samuastiat py-
hitetä» heidän sieluns cautta/ että ne ca-
motan lemlöixl ohucalstxt cappaleixt/
joillaAltart peitetä»: sillä ne omat HEr»
ra» eteen uhratut ja pyhitetyt. Ja ne pi-
tä »leman merttxi Israelin lapsille.

Z9> Ja Eleazar pappi »tti ne maskia-
siiat/ jsisa palanet miehet olit uhran-
net/ ja tamoitlt ne lemiöixi ohucaisixi
cappaleixt/Altartn pelttext.

40. Israelin lapsille muistoxt / ettei y-
xtkän muucalainen lahestyis/ joca ei ole
Aaromn siemenest/ uhraman pyhäsa-
mua HERran eteen/ettei hänelle rapah-

nyncuin Corahlle jahänen jeucol-
lens/ nyncuin HERra hänelle sanoi
Moscxen cautta.

41 päimänä taas naptstt co-
lsraelin lasten joucko Mose-

sta ja Aaronitg mastan / ja sanoit: te
oletti»

Maa
niele
Co-
rahn/
Dalha
ninja
Abira.
min.

Deut.
11: 6,
Psal.
106:17,
Syr.
4tt IZ.

v. 11.
Tuli
culutta
ne jot-
cu uh-
raisit.

Elea-
jarr».pusa

sauwU-
astiat
Alm-
rille/
muisto-
.K.
Seit-
racon-
d« na-
ptse.
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saMd-ses ru-
coile
heidän
«d»
siänS.
It!2l.

45. Paetca nopiast tästä Canftst/ ml.
nä surman ätlst heldän/ ja he longeisit
caswoillens.

46. I« Moses stnot Aaronille : ota
samuastloca/ japane siihen tuli Altoril»
da/ jo hellä pyhästmua sijhen. Ia mene
nopiast Canstn tygöj» sowna heitä / sil-
lä mihan julmuus on HERralba täynyl
ulos/ jorangaistus on jo alconut.

47. JoAoron otti nyncuin Moses hä-
nelle sanoi / ja juox,Canstn testelle / st
catzo rongOlstus 01l jorumennut Canstnseos : st hän sultzutti pyhäftmu/ »a so.
wiltl Canst».

setstt cuolluitten ja eläwltten
tvällllä/ nyn rangalstus asetut.

49. Multa ne cuin rangaistuxeft cuo-
lit/ oli neljätolstatymmendä tuhatta/ »a
seitzemen stta/ palHt nytä/ cutn Corahn
coptnas hucuit.

52 Jo Aaron palats Mosexen lygö
seuracunnan maian oween/ja rangaistus
asetut.

XVII. iucu.
HER-
M läste
loeiella
Yheelläsauwa I
la jvcasucu.
eun.
nasi/

kenen-
gähan
valin
«Utön.

dietts tSppönet HERRAN Cansa».
42. Ja cosca Cansa cvcounnm Mose.

sta jaÄmonita mastan/ ia cuin he kään-
sit hcitans seuracunnan ma,a päin/
caizo/ pilmi peitti sen/ ja HERran cun-
ma näyi.

4Z. Ja Moses ja Aaron menit seura-
cunnan majan eteen.

44. Ja HERra puhut Mosexelle sa-
noden:

HERra puhui Mosexelle/sit-
noden:

2. Puhu Jsraelin lapsille/ ja
ota heildättzeculdakin sauma I-

säns huoaen jällen/catktlda heidänPää.
mtrhtldäns heidän Jsäins huonen >älken
caxitoistakymmendä sauma. Ktr/otra
miehen nimi hänen saumaanS.

z, MutkaAaroni» nimi kirjoita lemtnsaumaan: sillä ttzhcnllaktn JfänShuouen
päämiehestä olcon yxt sauma.

4. Japane ne seuracunnan majaan/
Tvdistuxen eteen >osta mmä teitä puhut-
telen.

5-Ia jonga«tnä heisiä «aliyen/ sen

9. Ja Moses canuoi caicki saukvät
ulos HERran edestä caickein Israelin
lasten eleen/ ,a he nätt sen/ ia itzecukin
«tti stUlvanS.

10. Ja Htzßra sanot Mosexelle:canna Aaronin sauma Mens Todtstu-xen «teen tallella pidettä/ merktxt »iscu-rille lapsille/ että heidän napinans mi-
nua mastan lackats/ ettei he cuolis.

11. Ja Moses reki nyncuin HERrahänelle kästenyt oli.
ii. Ja Israelin lapset sanoit Most.xelle: catzo/ me hucum ja tulem pois/

me caicki hucul».
iz. Cuca tkänäns lähesty HERra»

majaa/ st cuole. Hamtcerängöst me
peräti? .

xviii. iueu.
HERra sanoiAaronille: si.

nä ja sinun pocas/ja sinunIsis huone sinun cansiae can-
pyhän mtat/ ja sinä >a

sinun poicas sinun ca.-sia» candacat
teidän pappeuden miat.

1. Mutta sinun meljeö sinun Isä» !e-
-min sugusta ora oleman tygos/ palme-
leman sinua: Mutta sinä za sinun poi-
cas sinun canstas/palmetcat toötstuxe»
majasa.

z. Ja ottacasi maarin sinun mtrastas/
ja coco maian mantosta: Älkön cui-
tengan lähestykö Pyhän astioita ia Al-!
tarita/ ettei sekä he ja te cuolis.

V 2 4. Mutta

sauma pttä »iherjöltzemän/ ja minä as««
la» stn nop.nan/cu.nlstael.n lapset na»
pisewat «itä wasian.

6 Nyn Mosts puhui Israelin lapsil.
le/ ja caickt heidän päämiehes anuott "e
hänelle caxttolstatymmenbä stuwa/ itze-
lutin päämies Isäns huonest yhden stu. e"">

wan ja Aaronin ftuwa 01l heldän stu-wa,ns testellä. "tasie
7. Ia Mosts pani saumat Todistu-

xen »na»aan HERron eteen. Aaro.
8. Ia tapahtui loista päiwänä että nm st»

Moses meni Todistuxenmajaan ja co- wa «vi»
tzo Aaronin sauma lemln huonest w»he. hertöl-
rtöitzl/ ja cuco,stu< puhtets/ ja casmoH tz«. ,
mondelila.

HER-
ra kaste
kalke
Aaro-
nin
souivä.
Hcbr.
9-4.

S.ER-.
ra stfleiemi-
tain
Palmel-
la Aa-
ronua
ja
ronin
olla
mao-
rin pap
peure-
stan».



i?»» KUXISKI iz.iuc.

Pap- >
pei» 0-

sa pitä
ioleman
«aicki
uhri/
jacaic-
kt mitä
HER-
ralle
pyhite.
tän.
lev.6:

. 14.

" A.

4. Mutta heidän pitä »leman sinun
tykönä» »ttamas maartn seuracunnan
majan palmeluxest/ catkes majan pal-
weluxeö. Ia ei yhdengän muucalat-
sen pidä teitä lähestymän.

5. Ny» ottacac sijs maari Pyhän
«vartiosta/ ja Altarin martiosta/ ettei
>«uä mihan julmuusJsraelin lastenpääl-
le tults.

S. Ja catzo mlnä otin teidän meljen
lemitat Israelin lapsist/ ja annoin teil-
le/ HERralle lahjaxi palmeleman seu-
racunnan majaan palmeluxesa.

Mutta sinä ja sinun poica» sinun
cänsias/ ottacat teidän pappeudesta»
waart/ catkts Altarin asiots/ ja sisäl- >liseste puolen esirippua: sillä teidän
pappeuden Miran annan minä teille j
lahjaxl. Jos jocu muucalainen lähesty >
sijhen/ sen pitä cuoleman.

8. <AaHTRra saneiAaronille: catzo
annoin sinun haldus mi-

nun ylönnysuhrin: catcki cuin Isra-
elin lapset pyhtltämät/ annoin minä si-
nulle ja sinun pojille» papin wtran täh-
den yancaickisext otkeudexi.
y. Nämät sinä saat fijtä caickein py-

himmästä cuin he uhramat: Carcki
heidän lahjans/ ynnä caiken heidän
ruocauhrins/ ja caicken heidän fyndtuh-
rins/ja myös caiken heidän micauhrins
cansia/cuin he minulle andamal/ se on
sinulle ja sinun pojille» caickein pyhin.

ic>. Ja caickein pyhtmmalla sialla pi-
tä sinun syömän. Caicki miehenpuoli
syökän sitä: se» pitä oleman siuulle
pyhä.

«. Minä annoin myös sinulle ja si.
nun pojilles ja tyttärilles sinimcansias/
lieidäa lahjans ylöimysuhrtn/ caikis
Israelin lasten häälytysuhris/ yan-
caickistri oikeudext. Jocainen puhdas
sinun huonesas syökän sitä.
ii. Caickein parhan öljyn ja catc.

»etn parhan mterlen/ ja heidän >ywänS
«ttsen/ cuin heandawatHEßralle/an-
uotn minä sinulle.

15Ensimäincn hedelmä caikesia cuin
heidän maMos casivg/enin he Sndg.

Mat HERralle/pitä oleman flaun. Jo.
cainen puhda» sinun huonesas syökän
sitä. . (sinun.

14. Catcki kirottu Jsraelis otcan
i;> Caicki cuin äittns cohdun ama/

caiken lihan scqs cuin he candamat
HERralle/ «lis se thmisist elickä elät-
mist/ pitä oleman sinun. Cuitengtn/et-
täs ihmisten «sicoiset annat lunastetta/
ja myös saastaisten elätnden esicoiset
annat lunastetta.

16. Ja cuucautisaa pitä heidän sen
lunastaman/ ja annettacan lunastetta
sinun armtos jälken/ rahalla/ mydellä
Stcltllä/ Pyhän Siclin jälken: joca
maxa caxikymmendä Geraht.

17. Mutta esicoisia carjasia/ taicka
lambaisia/ taicka muohisia/ei sinun pi-
dä andaman lunastetta: sillä ne omat
pyhät/heidän merens pitä sinimprljstot-
taman Altimlie/ ja lihamudens pirä si-nun polttaman makian hajun tulexi
HERralle.

Exod.
»4:!?.

z: 4?.

Exod.
zo: 15.
Lev.i/i

75.1
Ezech.
45?».

iB. Ja heidän lihans pitä oleman st.
nun/ nyucuin häälytys rtnda /a otkia
lapa sinun omat.

ry. Caicki ylönuysuhrit/ cuin Israe-
lin lapset pyhittäivätHERralle/annoia
mmä sinulle ja sinun pojillcs/ ja sinun
tyttärilles sinun cansias yancaickiscxt
oikiudexi. Se on catomatotn yancaic-
kinen ltztto HERran edes / sinulle ,j»
sinun siemenelle» sinun cansias.

HTRra sanoi Aaronille: et
pidä perindöt oleman

heidän maallans/ ja et osa heidän sea- km,'sans : sillä minä olen sinun osas/ ja si. e-nun permdös Israelin lasten seas. „lc.
ai. Mutta leivin lapsille catzo minä «j f»,«s

annoin caickt kymmenexet perrnnöxiJs-
raelte/ heidän wttcans edest/ cum he Deu.minulle fturacunnan majas tekemät. zx>:».Nqn ettei tästälähin Israelin la- c. 18:1.sten pidä lähestymän seuracunnan ma- lolu.ja/ syndiä saartaman päaliens/ ja cuo- ,4.leman.

75- Waa» lemitat pitä ottaman mää-
rin seuracunnan majan palmeluxesta/
ja.hkldäfl pitä tandamav heidän syn.

ii>!»/



dl»sVlij«ne«<cklsef< olteudext teidän ft.
tucunniftn/ ja el pidä heidän peri-
mist saama» Israelin lasten stas.

»4. Sillä Israelin lasten tymmene-
zeet/cuin he andawat ylömiyxexi HEr-
ralle/ annoin minä lemitajlle perinnön
xi : sentähden sanoin minä heille : etttl
heillä Israelin lasten stas pldä perin-
dötä «lima».

»itä HERra puhui Mostxelle/st-
"""" 26.Puhu lewilaille/ ja sano heille:
!"««- costa te otatte tymmenexet Israelin

lapsilda/ jotca mlnä teille annoin Hell-
.

" dä teidän perinnöxi/ nyntehtät HER-
'"'"„ ralle sijtä ylönnysuhrixi aina tymme-

nesten tymmenexet.
27. Ia teidän ylönnysuhrin pitä luet-

taman teille/nynculn te andotsitte jywiä
ryhcstä ja wierettä cuurnosta.

28. Nyn andacat m»)ös HERralle
ylönnysuhrixi callistaleidän kymmene.
xistän/ cui» te Israelin lapsilda otatte/
n»jn että te HERran ylönnysuhrin an-
natte papille Aaronille. Caitista teille
«nnetuista andocat HERrolle caicki.
naisttylönnysuhrit/caikista parhaista
pyhitetyistä. ...

32. 1« sano heille: costa te parhan
sijtä ylinnätle/nyn luetlocon lewiltall-
le ryhest st wynacuurnost onnetuxi.

31. Ia syötät sitä caittspoicois le jo
teidän huonen : sillä se on teidän polc»
»on/ teidän polmeluxen edest seurocun-
nan Majas.

32. Nyn ettet le sijtä synnillärastan-
ta teitän/ costa tesen parhon y-
lennätte/ jaettetä saastuta nytä/ cuin
Israelin lapset pyhittänet owat/ ettet
te cuolis.

HEut» XIX. iucu.
rätaste HERra puhui Mostxelle ja
tu°°" Aaronille/ sanoden:Most- i. Tämä tapi olcon teille sää.xen ly- jongaHERro tösti/st-
»° tu- ughen- SanosIsraelin lapsille/ että hest"" tuowat sinun tygös rusttan »irhctlö»

män lehmän/ josa ei yhtän wirhiä ole
"«"' »ajola ti»ttlz«<t tttl,«l<lll,«l)««t.

g. Ia anna se ft«pllle Cleazarllle/ h»,
nen pitä sen miemän leiristä ulos anda.
xens siellä teurastetta «desäns.

4. Ia pHpin Eleazartn ptta ottama» «,,stn werestä sormellans pryscottaxens
,juuri seuracunnan maja cohden stitzt. ' !"

m«» terla.
5. Ia andaman lehmän poltt» ede» "pa«

stns/ setä hänen wuotans että lihans/ ,

"»

st myös hänen werens ynnä sonnan
6 Ia papin pitä ottaman Cebripuun/ »."

ja Isopln/ st Rusunpunatsen «lllan/ ""«.

ja heittämän sen palanen lehmän päälle, "st"
7. Ia paoin pitä pesimän «mattens/ """

ja wlruttaman ruumins »edellä/ja st,l-
te tuleman leiryn/ st oleman saastat» ""na^.stn ehtostn «sti. clipain

8.10 se joca stn poltti/pitä myös pest, -""'

män waattens/ ja viruttaman ru». A '3.
mins »edellä/ st oleman saastaisen leh. »"

tostn osti. .. ..poltt«.
9- I» puhdas mies pitä cocoman tuh. «stn

won lehmästä/ ja paneman sen pnhta» y"»".
sen paickaan leiristä ulos/ tallella pi» "h.
dettä catkelle Canstlle Israelin lapsi» "«»

sta prystotuswebexi/ ft on syndiuhrt. tuo«
i2.la st joca lthmäntuhwancocols/ "ast pl

pitä pesemän waattens st oleman saa» t» teh.
stainen ehtostn asti. Tämä pitä oleman tämän
yoncaickinen sääty Israelin lapsille / ja !"?!«'

muucalaisille/ jdtca heidän stastns asu- tus""'
»at. Si st"''
«. tarttu johungun cuolluee» MM

Hihmtfeen/senpitä saastaisen ole.
Man seitzemen päiws.

il. Hänen pitä puhdistama»'itzens
colmandena ja seitzemendenä Mwänc,
tämän cantst/st nyn hän tule puhtaxi.
Ia jolttihän puhdista itzens costiandena
joseitzemendenäpätwänä/nyneiolehän
puhdas. Joe»

13. Mutta jos jocu torttu cuolluee» «uol»
ihmiseen jaei puhdista itzens / se saastut» luenru
ta HERron majan/ ja st sielu pitä hä- P</ st
witettämän Israellft: ettei puhdistus on sta»
»esi oleprystotettu hänen päällens/nyn stainen
on hän saastainen sijhen asti cuin hän «htofe
anda itzens puhdista. asti.

V. «4. Tämä

IV. Mos. Ma. z^
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Cuin-
30 st«.
staistn
paolle
prysco»
M«n,

Mir.
lam.
«uole
Caoe-
pcs.

,4. Tsmi» on lalt/ tdfca jdcu lhmine»
«ajas cuole/ se jocasijhen mostn mene/
jacaickt mits mojost on / pitä oleman
saastainen seitzemen pHiwä. ,

15. Jo jocalnen awo»oin astia / joca
on lnnnetoln ja petttämätä / st on saa»
stainen.

16. Jo jos jocutorttu kedolla johongun
mtecollalyöty,,/ cllckä muutoin cuollu-
en / elickä cuolluen luuhun/ »a.ckc» hau»
t«an/ st on stosiomen seitzemen pä.wä.

17. Nyn ottacan he saastaiselle tästä
poltetusta syndluhrtn tuhmasta/ ,a pan-
gon sen päälle iuoxema «vettä astlon.

»8. Ia puhdas mles ottacan Isopio/
ja castacon weteen »o pryscottaca» mo-
jon/ ja coicktost.ot/ ja ca.ckt sielut/ jotca
siellä owa» : nyn myös stn päälle/ joca
on tarttunut cuolluen luuhun / eli tapet»
tuun/taicka cuolluee»/el» hautaan.

iF. Nyn se puhdas pryscotlacan se»
saastaisen colmandcna >a settzemendenä
päimänä/ja puhdiftacan hänen settzemen-
denä pätwänä/ hän pestän wattens ja
«vtruttacan itzeus medellä / nyn hän eh.
tona pnhcaxt tule.

20. Mutta joca saastatsexi tule/ jael
puhdista ttzens / se sielu ptlä hämireltä-
män Cansastans: että hän on saastutta-
nut HERran Pyhä»: ja ei pryftoiteltu
pryscotus medellä/ senlähden on hän saa-
ftaine».

21. Ia tämä on heille yancaicktnen
sääty. Ia joca pryscotus medellä pry.
scottelt/ se pcflän myös maartcns. Ia se
cutn tarttu pryscotusmeteen / pitii ole-
man saastaisen ehlosen asti.

22.Za caickt johonga hän rupe/ pitä
»lema» saastainen/ ,a se sielu joca hä-
nen sattu/ pitä olema» saastainenehto-sen asti.

XX. ilttll.
Israelin lapset tulit caiken

AO» seuracunnancansiaKmnincvr-
peen/ «nstmätsellä cuulla/ ja
Cansa mymyi Cadexes. Ia

Mirlam cuoli siellä/ ja sinnemyös hau-
datkin.

», Ia Canstlst el ellnt»että/ st he ««

colsit heitäns Mosesta st Mrontta »a»
stn».

3. Ia Canst rytelt Mostxtn cansia/
jaftnott: josta me olisim huckunet siel-
lä/cuft meidän wcheMhucuit HERran
edes.

4.Mixt t«oletta wienet tämän HER»
ran Canstn tähän corpe«n / «uolenmn
täällä melvän car,am canho ?

5. Ia mixt « oletta tuonet meidänE»
gyptlst tähän pähan palckaan / jost e»
me tatdatylwä / soft ei myös ole sicuni»
la / tanlst wynaputta / et myös Grana»
ttn omenita/ etpä«le myös wettätän juo»
daxem?

6. NynMoses ja Aaron menit Can»
stn tytö seuracunnan maian owelle / j»
lange.fit caswoillens/ j« HERran cu».
»ta näyi heille. (noden:

7. Ia HERra puhui Mostxelle/ st-
8. Ota sauma/ »a coco canst/ sinä )a si-

nunlvchesAaron/ ja puhucat colltolle
heldän silmäms «des / ja se anda wetens.
Ia nom sinun pttä saattaman hellle »et»
tä calliosta/ »o juottamanCansan jahei»
dän corjans.

9. Nyn octi Mosts stuwan HERran
edest/ nyncuin hän tästt lzänelle.

12. 1« Moses ja Aaron cocoisit Can»san callion eteen /ja sanoit he.lle : cuul,
«at nyt tt nistnrit : pttätö meldän tästä
calliosta teille »etlä saaman ?

11. 1«Mosesnost.tätens/ ja löicah-
destt stuwallanS call.oon/ nyn juoxtsij.
tä paljo »että / ia Canst jaheldän cor-
jans ftitjuoda.
«.IaHERra ftnoiMoserelle st Aaro.

nllle : ettei l« ustonet minun päälleni/py.
htttäxe» minua Israelin lasten edes / ei
teldän pidä johdattaman l«tä Canst si).
hen maahan/ »ongo minä heille annon.

1,.Tämä on se rytawesi/ josta Israe»
lin lapstt ryteltt HERran cansia/ja hän
pyhttetttn helst.
»4. Moses lähetti sanan CadexestHsdomereln Cunlngalle/ (stno-

den:) nät» sano sinun wel,«s Israel :

Stnä tiedät colten »vajwan cnm metlle
on tapahtunut.

'5. Ette,

Se».
racun»
da n««
p,st ««.

lelhtll»
lä ollut

Exoo.
17:».

I»m«.
la lafie
»nda
wetti
coUlost

A,,,
,7. <;.

mftl.

n; 4.
~ <;»r.
,y.

,
"eul.
''

e.',-',

/"/'''

Moses
pyncä
wo«ld«
Eo«.
mtttt»
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läpitze,

li; »ti.

ly. Ia Israelin lapset sanoit heille :

me»aellam yhteistä maan ttttä / st,os
meja meidän carstn» juowar sinun we-
destäs/nynme stn maxam/ en me ilman
mitan tahdo/ ainoastans jalcaisin «ael»
lam sen läpitze.

22. Mutta hän sanoit et sinu» pidä
waeldaman tästä läpitze. Ia Edomerit
läxtt heitä wastan paljolla »väellä st wä»
»ewällä tädellä.

21. Ia näin estit Edomerlt Israelin
tvaeldomast moons ären läpltze. Ia Is-
rael täänsi itzens heistä pois.

22. Ka Israelin lapset läxit C"dexestFst tulit cotlen Canstn conha
Hortn wuoren tygö.

23. Jo HERra puhui Mostxelle ja
Aaronille Horin »vuorella / Edomerein
moonrojolla/jostnoi:

Israel
waclda
Caoe-
pestä
Horhn
/«/>.
»Z: ZB.
Dem.
Z2: ;o.

24. Coconducon Aaron Canstns tygö:
sillä ei hänen pidä tuleman sijhen maa.
han/ jonga minä Israelin lasten anda-
nut olen/ eitä le olttta minun suulleni
c»«acorlvalset rylaweden «ytinä.

25.Nyn«lln,fist Aaron ja hänen poi-
cans Eleazar/ ja wie heitä Horin Vuo-
relle.

26. Ja rysu Aaronin pääldä ivaattet
puetkaxes hänen poicansEleazartn pääl.
le / ,a Aaronin pitä siellä cvottaman ja
«»olema».

,5. Että meidän Isäm menll' Egy-
ptyn/ja me pitkän ajan asu,m Egypus/
jaEgyptiläiset wa«watsit mettä <a mei-
dän Ifiäm.

16. Ja me huusin, HERran tygö / ja
hän cuul, meidän änem / >a lähetti En-
geljn/ja mci meidän Eqyptist ulos. Ja
cayo/me olem Cabexes/ siinä caupon.
gis/ jvca on sinunraioillas.

Anna meidän maelda sinun maas !
läpitze/ en me tulepeloois elimynamä-
Ihs/ en me myös juo mettä caimolsia/
me mäellämme oikiata maan tietä/ et
poiketen otkialle eikä masemalle puolelle/
siihenast, enin me tulemme sinun rajas
ylitze. !

18.Edomerit sanoitheille: et sinun pi-
dä minun cauttans maeldaman/ taicka
minä cohtan sinua mtecalla.

,7.' Ja MofeS ttkl nisntutn HESira
hänm käski/ jahe astuit Hortn «uorelle
caiken Cansan nähden.

28. Ja Mosts rtzsut Aarontlda hänen Uaroi,
waatteus/ ja puetti hänenpotcans Ele.
azarin päälle. Ja Aaron cuolt stellä/
wuoren cuckulalla: Mutta Moses jaE«
leazar astuit wuorelda alas. mende.

29. Jacofca caickt Cansa näki Aaro. ma-
nin cuollext/ itki coco Israelin huone «aica-händä colmtkymmendä pätlvä.

«cuin
he läxlt
Egy»
tist
249,»

~
' ' '

'"°'

"
.

!° ''

XXI. iucu.

HCR-
" lä'

tuliset
'"mcd
'"ryn.

l6: 5.
'. Cor.
1°: y-
Wasti.
tärme.
loh.
3:14»

A costa Arad Cananereln Cu-
H/)V ningae/joca osui «elän puo,

les/cuultlsraelintullexi/»a.
coitten tien cautta / sooei hän

Isroelt wastan / ja wel- heistä monicah-
t°ia stngixt.

2. Ny» lupais Israel HERralle lu-
pauxen/ ja sanoi : jos sinä annat tämän
Canstn minun tätenl ala / nyn minä ti-
ron heidän Caupungins.

3. Ia HERro cuuli Israelin rucouxen
jo«ndoi heille Conanerit/ ja he liroisit
heitä ja heidänCaupungeitans. Ia cu»
tzut sen paican Horma.

4. Sytte menit he pois Horin wuoren
tytö/ punaisen meren tietä / waeldaman
Edomerein maata ymbärins. Ia Can»
st suuttui matcast.

5. Ia puhui lumalata st Mosesta wa»
sian : mlxi sinä toit meitä Egyptist cor»
peen cuolemaon? Sillä ei täsä ole leipä
eitä wettä: ja meidän sielun, suuttu tä-
hän huonon ruocon.

6. Nyn HERra lähettiCanstn/ecaan
tuliset tärmet/ jotca Canst purit/ nyn
että Canst Israelisi cuoli.

7. Nyn tultt Canst Mosexen tygö / ja
sanoit: me syndiä telm puhuden sinua
ja HERro wastan,'. Rucoile HERra
nämät tärmet meidän seostan, ottaman
pois / ja Moses rucoili Canstn edest.

8. Ny» sanoi HERra Mostxelle : tee
sinulles tärme/ ja nosta se mertixi ylös :

»a tapahtu että se joca purtu on/ ja
catzo sen päälle/ nyn hän elä.

9. Ia Moses ttti »<>stitälmen/ ja
nosti
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Israe-
lin la-
sten
matta
jaleiri.
Num.
?Z: 4Z.

«: iz.

Israe-
ltn la-
pset lyö
tvätSi
honin
Amor-
perein
Cnnin-
zon.
Deut,
z: 26.

n;i?.

«osti sen mertlxl ylös st tapahtui että
jos jocu lärmeldä purtin/ ja catzatt stn
«astltärmen päälle/ nyn hän M elä»
män.

10.-Ka Israelin lapset läxit ja sioi-
heitäns Sbolhyn.

11. Ja läxit öbothist/ jasiottititzcnö
Abarimtn mäentygö/sijhen corpeenjo-
ca Moabin cohdalla on/ itiin päin.
ii. Sieldä läxit he ja sioittt Heitäns

Saredin ojan tygö.
iz. Nyn he sieldä menit ulos/ ja si-

oitit heitänställe puolen Arnonita/joca
corweson/jatule Amorrerein maan ä-
rtst. SillaArnon on Moabin maan ra-
za/ Moabin jaAmerin wälillä.

14. Sgtä sanotan HERran sotain
»irjaö: Wahebintuultspääsa/ jaArno-
ntn ojat.

15. Ja sen ojan lähde/ joca «lottu Ar-
vin asumiseen/ja ulottuMoabtnrajaan.

r 6. Ja sieldä läxit he caiwolle/ se onse caiwo/ jostyHERra sanot Moscxclle:
coco Cansa/ ja minä annan heilleweiiä.

17. Silloin wetsats Israel tämän wir.
ren ; Nouse caiwo wetsakca hänelle.

IZ. Tämä o» se caiwo / jonga päämie.
het caiwott/jajongaCansan johdattajat
catwott/ opettajain ja heidän sauwatns
«autta. Tästä corwesta matcustit heMa-
thanaan.

19. Ja Mathanafl nyn Nahalielyn:
jaNahalielistnynBamothyn.
lö.JaBamolhtst nyn sijhen laxoon/

joca on Moabin kedolla/ sen corkean
wuoren tykönä,Pisga / jocacayatla cor.
pen päin.
21. lsrael lähetti sanan Sihontl-

Amorrerein Cuningalle/ ja
käfii sano hänelle:

11. Salli minun waelda sinun maacun.
das läpitzc/ en mkliä potcke sinun pel.
doys/ engä wynamäkys / engä me myös
juo wettä caiwosta/ maantietä myöden
me waellam/ stjhenasti cuin me tulem si-
nun maas äristä ulos.

iz MuttaSthon et sallinut Israelin
lasien waelda maacundans läpttze/ maan
«ocois caiken mäkens/ ja meni Jftaeli

wastan corpttit/st tuin hai» tull lach.stan/stdei hän Israel, wastan.
,24. Muita Israel löt hänen mlecan

terällä/ ja omtst» hänen maans Arnonistlabotln afti/ jo wielä Ammonin lapsin
stocko: sillä Ammonin maon är« olit
wohwat.

25. Ja näin Israel sti calcki nämät
Caupungit: jaIsrael afti caikis Amor-
rerein Caupnngeis / Hestonis ja «»tis
hänen tyttäristns.

26. SilläHtstsuin CaupuuKi oli Si»
honin Amorrerein Cuningan oma / ja
hän sodei ennen Moabiterein Cuningan
canha/ st otti. häneldä caiten hänen
maons Arnontn asti.-

27. Sijtä sanan lastus sanotan: tul-
c«t Hejbontn : ralettaca» ja walmiftet»
tacan Sihonin Caupungl :

28. Sillä tuli on täynyt Hefbonist u-
los/ ja tzeckt Sihonin Eaupnngift : «se
on culuttanut Moobin Arin / ,0 Arno.
ni» corteudenaftwaiftt.

29. Woi sinuasMoab/ sinä Chemoni»
Canst olet huckunut. Hänen poicas lyö-
tin paost/ ja-hänen ryttarens wteti»
fnngtna SlhontttAmorrerein Cuningan

32.' Heidän cunnians tnli tyhjäxi/Hes»
bonist nyn Dibonyn/ ja he hälvttettm
Nophonostl/jocaMedbahan ulottu.

'

31. Ia nijn Israel asut Amorrerein
maacunnas.

'

32. JoMoses lähetti wacoiman Jae.
senn/ ja he moitit sen tyttärinens: )«o»
mtstit »«Amorrerit jotca sijnä äsu.t.

33- I« he palaisit ja menit ylöspäin si.
tä tietä Bostnin. Nyn Og Cuntngas
Bastnyst meni heitä »»«ston hän/ st
caicki hänen matens/ sotiman Edreis.

34- Ia HERra stne, Mostxelle : älä
peltä händo: sillä mmä annoin hänen si»
»un täsijs 5 sttä caiten hänen mätelui. et»
tä hänen maans: »o sinun pitä leteman
hänelle nyncuin sinä Sihonille Amorre-
««n Cuningalle leit/),ca Hestonis asui.

«. Ia he löil hänen jo hänen pottans/
ja catten hänen wätens / siihenasi. ellei
yl.'tän elämään stänyt: ,a he on.lstlt
hanen maans. ll.luc»
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12. Ia Bilean, sanoi Jumalalle, Ba-
lac Ziporin poica Moabiterein Cunin-
gas lähetti minun tygönt.

ii. Catzo Canst läxi Egyptist ja
peittämään pyrin; Tule sijs st llro

XXH.
Jjtte menit Israelin lapset siel-

ia sioitil hettans Moabin
kedonle/ toiselle puolelle Jorda-
ntn/jocaonJerihoncohdalla.

z. Ia cosca Valae Ziporin pöica näki
caickt mitä Israel tekiAmorrereille.

z. Ja että Moabiterit sangen suuresi
pettäisit sitä Cansa heidän paljoudens
tähden/ ja että Moabiterit hämmästyit
Israelin lapsia.
4' Ja sanoitMtdianicerein wanhim-

Millc: Tämä Cansa syö caickt niitä
meidän ymbäristöllam ön/ nyncutn här-
kä syöruohot jaiiuiittelda. Ja Balac
Ziporin poica oli sijhen aican Moabi-
terei» Cuntngas.

5. Ia hän lähetti sanan Bileamille
Beorin pojaste Pethsryn/ joca asut
wtrran tykönä/ hänen Cansans lastenmaalla/puhumaan händä/ sanoden?
catzo Cansa on lähtenyt Egyptist/ ca-
tzo se petttä maan pyrin: ja asetta lei-
rins minua mastan.

<>. Tule siis ja kiro minulle tämä
Capsa: sillä se on Minua iväkcivämbi/
että minä löisin händä/ja hänen maal-
tani uloecarcotaisin s sillä minä tiedän/ketä sinä siunat/ se on siunattu/ja joka
sinä kiror/ se on kirottu.

7> Ja Moabiterein wanhimmat yn-
nä Mldianiterein wanhimiliitten canf-sa memc sinne: ja heillä oli noitumi-sen palcka kädesäns. Ja he, menit Bi-
leami» tygö/ ja sanoit hänelle Vala-
kin sanat.

B>Ja han sanoi heille : olcat täsä yö/
nyn minä sanon teille rvastauxen/ mitä
HCRra minulle san»wa on. Nyn olit
Moabiterein päämiehet Bileamin ty.
könä.

9, Ja Jumala tuli Btleamin rygö/ ja
sanoi: mitkä miehet ne sinun tykönäs
»ivat?

heitä minulle/ lttä Minä »öisin sotia
heila mastan ja pols carcotatsin hettä.

12. Mutta I»moto stnot Bileamil.
le : älä mene heidän conistns/älä myös
tir» Canst/ sillä se on siunottu.

13.Silloin Btleom nousi marhoin a.
«Ulla/ ja stnot Valotin päämiehille:
mengät teldän maallen : sillä ei HER.
ra salli minua teidän eanllan menemän.

Moabiterein päämiehet nou> Balac
Fsit st tulttßalattn lygö/jast. läheltä

noit: ei Btleom mene meidän cansiam. ialom»
15. Nijn lähetti Balac päämihetwie- «at

lä usiammat ja jalommat endlsilä. miehetj
16. Jotca tuldualls Bljeamln tygö endist-

stnolt hänelle: näin Balac Ziporin lä,
poica sano sinulle: älä estele tulemasi
minun tygönt :

17. Sillä minä teen sinulle suure»
cunnian/ ja Mitäs stnot minulle/ se»
minä myös teen/ tule sijs st liro mi»
nulle tämä Confst.

,8. Nyn wastals Bilean»/ st stnot 7»/>:
Balalin palwelloille: jos Balac «n, ,4:1,
dais ' minulle huonens täyden hopiat»
jo culda/ nyn en minä t.oida HERra»
minun Jumalani ftna käydä ylttze te»

-teman wähä elickä paljo.
19.Woan olcat wielä tämä yö täsä/

ttetärenl mitä HERra wielä minm»
canhani puhuwa on.

22. Silloin Jumala tuli yöllä Bile- HG»««mm tygö/ ja«ftnol hänelle: jos
»wchet smot tullet cutzuman sinua/nist hz„e»nouse ja jn<ne heidän cansstns : waan mena,
cuitengin mitä minä sinulle sanon/ stu
pttä sinun tetemän.

2t. Nyn Bilean, nousi marhain a»
mulla/ ratzasil asins/ ja sturais Moo.
biterein päämiehiä.

22. Mutta Jumalan wth« julmistui
.että hän sinne meni. Ia HERron E»,
geli seisot tiellä häntä »astas. Mut-
ta hän ajoi Afillans ja caxi hänen pal»
»eliatans häne» cantzans.

23. Ia Asi näti HERran Engeli» HER»
seisoman tlellä/ ja hänen «teckons nlos- ran E»
»edetyn hänen tädesäns: nyn Asi poic- geli stt.
teis tleldä tedolle; »aa» Mleam so Hans

löi



i«en"'a l"gets cas«.°lll«ns.
,2. Nyn ftno» HERran «ngelt hänel»

le: mix» sinä jo colmasti finn» Afias ho.
suit? ca«°s/ mlnä läxin sinua «asioin
seisoman: sillä tam» lie on minua »a.

33-Ia Afi nätiminun/ja poickets joto!»
me erä mmun edestäni/ waan jollei
hän olis mtnun edestäni pottennut/nyn
minä nyt sinu» lappaisin/ st Ali jäis
elämän.

34. NijnBileam sanoi HERran En»
gelille: minä olen synbti tehnyt: sillä«n mmä liennyt/ «tä sinä seisoit mi-
n»n wastastni tiellä/ st jollet st sinulle
»elpa/ ny» mlnä palajan t«c«perln.
.

35. Ia HERran Engeli stnot B<»
ltanUlle; m»n»»>tzd«l» mjesten f«n»)a/

»vasta-sans
tiellä.
2. Pet.
»:>6<
k/,)?.

». ir.

lvilea-
min A-
sipuhu

Bile-
am äc-
»äHTr»au E»
M».

löi händä tietä myöden käymän.
, 14. Nijn HLRran Engeli astui ah.

tasen tanhuaa»/ wtnamäen altain wat-
helle/ josa aidat molemmin puolin olit.

. 15. Ia cosca Asi näki HERran En-
'

geltn ahdisti hän itzens aita wasten/
ja likisti Bileamin jalan aita wasten ;

ja sijtte hän loivemmin löi händä.
»6. Nyn HTRran Engeli ment «.

despäin/ ia seisot ahtas paicas/ cusa
«i ollut «vara poiketa oikialle eli «va-
semmalle puolelle.

27. Ja ruin Asi näki HERra» En-
gelin/ lasti hän Bileamtn ala polvtl-
lens. Nijn Bileam sangen suurest wi-
hastut/ ja löi Asia sauivallans.
08./FllSoin HERra awais Asin>-^suun/ ja se sanot Bileamille:

> mitä minä olen rickonut sinua «vastan/
ettäs minua colmasti hosunut olet?

ly.Bileam sanoi Asille: ettäs ptlckai-
sit minua: josc» minun kädesäni miec-
»a olts/ nyn minä sinuntappaisin. i

zo. Sanoi Asi Bileamille: engöstä j
minä ole sinun Asis / jolla sinä tähän
«stt ajanutolet? »lengo sijs minä ikä. '
näns enne» nyn tehnyt sinua wastan ? 1
Hän wastais: et.

zi. Silloin awais HERra Bileamin
silmät/ että hän näki HERran Enge-
lin seisowan tiellä/ ja awojoman mie. l
can hänen kädesäns/ ja hän cumarsi <

vaan et sinun muuta pidä puhuman/
cutn minä sinulle sanon: ja Bileam
seurals Valakin päämiehiä.
Z6. Balac cuuliaßileami» <«- am^uleläji hän händä vastan

Moabitötein Caupungyn/ joca Arno-
nin rajols o»/ heidän ärtmmätsis ra>
jotsans.

Z7- Ja Balac sanoi Bileamille: en.
gö minä sana lähettänyt sinun peräs/
cutzuman sinua? mtxi sijS et sinä tul-
lut minun tygöni? «vai luulitcos/ et-
ten minä olts sen edest sinua taitanut
cunntolktN?

zB. Ja Bileam wastais händä: catzo/
minä tuli» nyt sinun tygös/waan cuin-
ga minä muuta puhun/ «»aan sen cuii»
Jumala minun suuhuni anda? se»minä puhun.

zy. Ja nyn Bileam meni Valakin
cansia/ ja he tulit cuja Caupuiigtzn.

40. Ja Balac uhrais caria ja lan»>
baita/ ja lähetti Bileamin ja päämie-
sten perään/jotca hänen cansians olit.

41. Mutta huvmeneltain otti Valaa
Bileamin/ ja «vei hänen Vaalin cucku-
lalle näkeinan sieldä Cansau äreen.

xxii!, iucu.
Bileqm sanoi Balakille: Bilei

rakenna mtnnlle tähän seitze. «hra
men Allarita/ ja anna minul. Baa-

settzemen calpeja/ ja seihe- lincuc-
men oinasta. »ulalla.

o Balac teki nyncuinBileam sanot:
Ia Balac ja Bileam uhra.sit (culla-
kin) Marilla calpein >a oinan.

z. Ja Bileam sanot Balakille: seiso
polltouhrts tykönä/ ja minä menen
tuonne/ jos' HERra «ohta minun/
ja mitä hän minulle tietä anda/ sen
tahdon minä sinulle ilmoitta. Ja ment
pois nopiast. Bile?

4. Ja Jumala cohtais Bileamin : puhu
mutta hän sanot hänelle: Seitzemen Al. HER-
tarita minä walmtsttn/ ja ole» «hran. ran
nut calpein ja oinan (joca) Marilla, cansia

5- Ja HERra pani Btleamin suu. ja siu«
hun sanat/ ja sanot: pssaja Palakin na Is-
tygö/ /a puhsi pitp» raeii.

t.Ja

' lz.iuc. »



a. Za tofca hän tult jällens»äm»
a?n</ caqo nhn hän seisot polttouhrin»
jyköuä Mikein Moabtteret» paamie.
Se» cansia»..

7. Nyn «kot hän puhevS ja sanot:
Syrtast o» Balac Moabiteretn Cuntn-

. gps mtnua tuottannt idän puoltfilda
«uorilda: Tule ja kiro »mulle Jacob/
tule sadattele Jftaett. .

>
H.Cuinga.Mnun pltä ktroman Itä/

jota et Jumalaca» kiro i eutnga ininä 1
sitä sadattelen/ cm» et HERracan sa- I

.
»attele?

9. SlllZ «uorlein cuckukotlda minä !
hZnen aaen/ ja corkeuxista minä händä. >
caizclen. Catzo st Cansa pttä asuman, j
yxtnäns/ ja et pidä pacanam secaan
luetMjMan. .

, lic>?Kuca luke Jacobin tomijn/ jä Ntl- Y
jänne» osan Israelin läpsisin? miyun
sielun cuolcau wanhurscasieu cuoleinal- e
la/ ja.minunloppuu olcon nyncuio het- rpan loppuns.
n. ?s)yn sanoi Balac Bileamille:

'mitäs mt»u» teet? minä tuo-'
tln sinun kiroileyiän minun «iholtstant/
ja catzo sinä siunat heitä. -

"

i2. Hän «asiais/ jastnoi: etkö minun
pidä sitä pitämän ja puhuman/ cutn k
HERra minun suuhuni anda ?

iz. Balac sanot hänelle: tulesi sijö mi-
nun cansian toisten paickaav/ jostashä- "

«en ärtmmätftns näet/ jart catskta näe/
kiro händä minulle siellä. - k

Balac 14. Ja hän «ei hänen lakialle patcalle »

«ie Bi Ptsza» «uoren «uckulalle / ja rakensi li
Icami» seiyemen Alcartla/ ja uhrais (joca)Al-
Plsgan tartlla calpeta ja oma». ni
«u°re 15. Ja hän stnot Balaktlle : setsi» täsä I
tuttu, pstttouhris tykönä/ ja mtnä odotan rl
la»,, tuolla.'

rö. Ia HERra tuliBtleamt «asian/
ja aadoi hänen sanat suuhuns jasanot :

mene jällens Balaktn »ygö/j» sano ke
VMS «äin. ta
siuna i? Ia ruin hän tuli hänen tygöos «

catzo hän seisot polttouhrins ty.
io,sin kSnä Moabtterein päämiesten cansia. mmran. I a Balac sanot häntiie;. mttä HTRra p«

sanot?

iB. Jahän kol pnhenS edes/ ja sanot:nouse Balac ja cuule/ cuuldele minna
Ztporin potca.

iy. Et ole Jumala ihminen/ että hän
walhettelts : taicka ihmisen lapsi/ että
hän jotakin catuts. Ptdäiskö hänen jo-
takin sanoman/ ja et tekemän ? Pidäi-fiö hänen jotakin puhuman/ ja et täyt-
tämän ?

20. Catzo sinnaupen olen minä saanut:
hän myös siunats: ja e» minä taida
sitä muulta.

21. Et nähdä lvääryttä Jacsbts/ eikä
pahulta Jsraelis. HERra hänen J«.
malons on hänen tykönäns/ ja Cunin-
gan Pasiina on hänen seasans.

22. Jumala cn hänen johdattanut E-
gyptist/ hänen mäkemydens on nyncuin 24: S.
yxt farmisen.

2z. Sillä et yhtä» «velho »le Jacobts/
eikä noita Jsraelts: ajallaos pitä sa-
nsttamgn Jacobisi ja Israelisi: mitä
Jumala tehnyt on?

Catzo sen Cavsan > pitä nousemannyn?utn Jalopeura/ ja carcaman nyn-
cuin nuort Jalopeura/ ja ei pidä hänen
maata paneman sijhenasti että hän saa-
lin syö/ ja juo nyden werta/ jocca ta-
petut omat.
25 sanoi Balac Btleamille:l ei siaun pidä kiroman eikä siu-

naman heitä.
26. Bileam mastats/ ja sanot Bala-

kille: engö minä sanonut sinulle? catcki
mitä HERra puhuma 00/ pitä minun
tekemän.

27 Ia Bal«c stnoi Bileamille : tule/
minä Wien sinun loiseen pacckaon / jos
Jumalalle telpa/ ettäs heitä sieldä l«.
"illsit minulle.

28. Ia h«n »ei hänen Peorin »no»
ren cllckulalle/ joca corp«n pä»n o».

29. Ia Bileam ftnol Balalllle : ra»
tenna lähän minulle seitzemen Altart»
ta/ ja tuo seitzemen calpeia/ st ftltze.
m«» oinasta.

32. Balac teti nynculn Bileam st.
noi/st uhrais (cMtin) Marilla cal-
petn st «tnon.

Balac
««« Vt
le«m,n

Peor»,
""5"
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"l)l«'
w«tsi«l
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BileS Btleam näki kelpaman HEr-
fiuna Iv ralle/ hän siunais Jsraelt/
Jsrac- mennyt hän pois nyncuin en-
fj col> etzlmän melhoutta/ maan
manen käänsi caswons corpen päin.
k/rran Ja Btjeam »osti silmäns ja näki

'

Israelin ssottanen ttzens sucucundainö
salken: Iä Jumalan hengi tuli hänen
päällenS.

z. Ia hän alcoi puhens/ jasanoi: nät-
<ä sano Bileam Beorin ponca / näitä
sano se mtes/jonga silmät amatuc omat:

4. Näitä sano se joca cuule Jumalan
puhet/ se joca sen caickimaldian ilnmi-
tuxetnäke/ joca lange/ ja hänen stl-
«äns amatan.

5. Cuinga caunit owat sinun majas
Jacob/ ja lsrael?

ä.Nyncuin ojat lemttetän/ nyncuin
Krydimat mirran mieres/ »yncutnma-
,at jotca HERrg pane ylös/ nyncuin
Eedrtpuu weden tykönä.

7. Weden pitä wnotaman ffänen äm-
bäristäns/ ja hänen steknenens paljois
»vcsis. Hänen Cuntngans pitä oleman
«stktammao Agagt/ ja hänen malda-
cundans pilä corotettamon.

«.Jumala johdatti hänenEgyptist/hä.
23: 22. nen wätewydens on nijnculn yxiftrmt/

hänen pitä nlelemänpacanat hänen ml»
holistns/ja heidän lnlms murendaman/
ja nuolillans ambuman läpltze.
y. Hän pani maata nyncuin stlopen»

st nyncuin nuor. Jalopeura. Cuca
«:j. tohti heratta händä? Siunattu olcon

se/ joca sinua siuna/ tlrottu olcon st/
joca sinua tiro.

Balao 10. Silloin Balatin »lha julmistut
»lha. Bileomt masta»/ ja löi tisiäns yhten/
stu Bl- ja stnoi hänelle : minä cutzut» sinun
»«amin tiroman minun mihollsioni. Ia catzo/si-
päalle. »ä jocolmosti siunaisit h«itä.

„. Mene motcas / sinne cnstas tullut
olet. Minä ajattelin cunMottta sinua/
ja catzo HERra on sen cunnian estä-
,yt sinulda.

«. Ia BUtilm stnoi VastlM ; ttl«

gö minä sanonut jjnon sanansaatajal»
leS/ euins lähetit minuntygöni:

17. Jos Balac andats minun huo- .

nens täyden hopiaca ja culda/ en minä c"-
taida HERran sana käydä ylitze teke-
man hywä elt paha minun mielen jälkcn.
Waan mitä HERra sano/ sen pitä
myös minun sanoman.

14 Ja nyt catzo/ cosca minä mene»
Cansant tygö/ nyn tule/ minä neumon
sinua/ mitä tämä Cansg sinun Cansal-
les tekemä on mymcisellä ajalla.

15. <Aa hän alcoi puhens/, ja sanot: Vtle-
sano Bileam Beortn poi. Om m-

ca/ näin sano se mies/ jonga silmät a- "usta
watut omat. Chtt.

16. Sen sano se joca cuule Jumalan stuxest.
puhen/ ja se jolla ylimmäisen tieto /

joca näke caickimaldian ilmestyren/ jo-
ca lange/ ja hänen sitmäns amaran:

17. Minä sään nähdä hänen/ mutta
ennyt: minä catzelen hända/ maan en ~

k
lastä. Tähti nouse Jacobisi/ ja maltt- ''

ca tule Israelisi. Ja muserta Moa-
> bin Ruhtinat/ jahäivittä caickt Selhia

! lapset.
> 18. Hän omistaEdomin/ ja Seir tule
> wtholltsicns mallan ala / maan Israelsaa wott»».

ick. Jacobisi tulchallitzia/ ja häivittä
mitä tähteixt jäänyron Caupungetst.

Ja cutn hän näki Amalechiterit/ i Sam
alcoi hän puhens jmsanoi: Amalech en- isi 7>
simainenpacanain seas/ waan mymetsel-
dä sinä peräti häivirecän,

n Ja cosca hän näki Keniterit/ alcot
häm puhens/ ja sanot: sinun asumiseS
onmahma/ ja sinä teir pesäs callioon.

2». Waan sinä Catn polteta» / sijhen-
asticuin Ajsur wt« sinunfangtna pois.

2Z> Ia hän alcoi puhcns/ja sanoi: M
cuca elä silloin/ cosca Jumala näitä
tete?

24. Ia hahdrt Chtltmist hucuttamat
Assurln ja ahdistamat Eberin: Waa»
hän ttze myös hucku.

25. JaBtleam/ nousi ja ment mat- MleZ
caans/ ja tuli jälleusstallens ; jaBalac

»M.
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. XXV.^ucu.
asut SttlimtS/jaCan-

sarupeis tekemän huorin Moa-
biterein tytärten cansia:

> ». Jotca cuyui Cansan epä-
jumallttens uhrille jaCansasöi/ja cu-
marst heidän cpäjumalitanS.

z.Ja Israel yhdisti iyens BaalPeo.
rin cansia: oyn HSRran wtha julmi-
stut Jsraelis.

4> Ja HEZira sanoi Mosexelle: ota
caickt Cansan päqmtehet/ jahirtä heitä
HERralle Aurinzota «vastan/ että Her-

mannithan julmuus käättäisin Jsraeltst
pois.

5. Ja Moses-sanoi Israelin Duomq-
jokainen tappacon wäkens/ jot-

cansia owat ttzens yhdi-
stänet.

6. cayo/ yxt mies Israelin la-
tuli / ja toi weljetns secaa»

Midianiterin watmon Mosepcn jacaic-
letu Israelin lasten joucon nähden/jotca
ltkit fturacunna» majan owen edes.

7. Cösca Ptnehas Eleazari» potca pa.
pin Aaronin pojan poica sen näki / nousi
hän Caasan keskeldä / ja otti kejhän ka-
ttens.

, 8> Ja meni sen Israelin miehen jäl-
ken huorahuonesen/ ja pisti he«dän mo.
lemmat sekä Israelin mtchen / että «vai-
mon «vahasta läpttzen: nyn rangaistus
lackats jällens Israelin lapsista.
y.Ja sijnä rangaistupes stirmattin nel-

jäcolinattakymmendä tuhatta.
10. JckHEßra puhui Mosexelle / fa.

noden «

11. Pinehas Eleazartn potca / papin
Aaronin pojanpotca / on kääydänyt mi-
nun julmudyitpois Israelin lasten pääl-
dä/ hänen kyivaudesans minun tähteni
heidän keskellaus: etten minä minun ky-
waudesani hucuttanut Israelin lapsia.

l».Sentähdensaao: catzo/ minään.
nan hänelle minun rauhani lyton.

ij Ja hänellä ja hänen flemcnelläns
hänen jälkeos pitä oleman yancaicktsen
pappeuden lyton/ että hän oli kyivas Ju-
malallens/ja sswittl Israelin lapset,

14. Ja s«n lsraelia miehen nimi/ s»,
ca sen Midianitertn vaimoa canstq lyS.
ttn/oli StmrtSalun poica/ Isaa St:
meont» huonen päämies.

15. Mutta Midianitertn vaimon iit-
mi/ jocamyös lyötin', oli LasbtZurta/Midtanm cansan huonen päämiehen
tytär. '

16. JaHERra puhut Mosexelle/ sa-
noden:

i/AhbtstacatMidtanitereitä/ ia lyö.
kät heitä:

18. Sillä he ovat teitä ahdistanet hei»hän cavaluxtllans/ joilla he teidän pet.
tanet oivatPeorin cauna/ja heidän sisä-rens Cafdin cansa/ sen Midiantteretn
päämiehen tyttären/ joca lyötin rangat»
stuxen päivänäPeorin tähden.

. XXVI. iucu.. .

tapahtut>.ranKaistute» jäl-
ken/ että HEStra puhui Mose-xelle jaEleazarille/ papin
ronin pojalle/ sanoden:

2. lue coco Jsraciin lasten joucks
destkymmenestvuodest jasen ylttze/ hei-
dän Jsäins huonen jälken/ catckt cutn
sotaan Jsraeltskelpavat.

z.JaVwses ja PäpptElcajar puhuit
heidän canstans Moabtn kedoilla Jor-
danin tykönä Jerthoacohdalla/sanoden:

' jotca ovat kahdenkymmenen
vuvitftt jasenylihe/ nhnouio HEAra
olikäskenyt Mosexelle ja Israelinlapfil.
le/jotea jkgyptist lähtenet oljt.
.5- Israelin «sicoinent Ru-" Adenin lapset: Hanoch/josta o»
Hdnochiteretn sucucunda: Paku/ siztäPsllutierei» sticucunda:
U6.Hezron/ hänestä Hezrontterein s«.
cucunda: Charmi/ jostaCharmiterein
sucucuuda:

7. Namät ovat Rubeniterein sucucun-
»at. Ja heidän lacans oli colmeivydet.
täkyvmendä tuhatta/ setyemenfata ja
eolmekymmendä.

8. Mutta Pallun poica oli Eltab.
9. IaEltabin pojat/ Nemuel/ jaDa-

thao/jaAbiram. Nämätovat Dacha»jaAbiram/jvtcg cutzutliu Cansasta/ jol-
ZZ ca asc-
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ca asetit heitäns Moftst jaAaronita ma-
stan Corahn eriseuras/ cosca he asetit
hettans HERra mastan.

10. Jamaa awais suuns/ janieli hei.
dan/ ja Lorahn / cosca se eriseura cuolt/
ja cosca myös tuli söi. mgsttymmendä
miestä colmatta sata/ jatulit mertixt.

11. Waan Corahn lapset ei cuollcl.
12. lapset heidän sucucun

Nemuel/ hänestä Ne-
mueliterein sucucunda : Jami»/ häne-
stä Jaminiterein sucucunda: Jackin/
hänestä Jachinktereinsucucunda:

iz. Serah / hänestä Serahtlerein su-
cucunda : <saul/ hänestä Sauliteretn su-
cucunda :

14.Nämät omat Simeoniterein sucu-
cunnat/ caxicolmatiakymmenda tuhatta
ja caxisaca.

25. /Laadin lapset heihän sucucunni'>-^sanö: Stphon/ hänestäStpho.
ntteretn sucucunda: Haggai/ hänestä
Haggttcretu sucucunda: Suni/ hänestä
Suniterein sucucunda:

lö.Osnt / hänestä Osntterein sucucun-
da : Eri/ hänestä Ertterein sucucunda i

17. Arod/ hänestä Arodicerein sucucun-
da: Ariel/ hänestä Arieliterem sucu-
cunda :

18. Nämät omat Gadtn lasten sucu-
»unnat/ heidän lucuns ueljätymmendä
tuhatta ja myfisata.

t9> lapset Ger jaSuan / jot.
molemmat cuoiit Canaan

maalla.
»0. Ja Judan lapset heidän sucucun.

ntsans olit/ Sela/ hänestä Selaniterein
sucucunda: Perej / hänestä Pereziterein
sucucunda: Serah/ hänestäEeraiterein
siicucunda:

,1. Mutta perestn lapsetolit/ Hezron/
hänestä Hezrontterein sucucunda: Ha-
mul / hänestä Hamuliterein sucucunda:

2». Nämät omat Judan sucucunnat:
heidän lucuns cuuflcahdexattakymmen»
dä tuhatta ia mysisata.
-z lapset heidän fucu-

Thola/hänestäTh-
olattere-n sucucunda: Phua/Z hänestäPhuaiterein sucucunda:

24. Jakib/ hänestä Jasubiterein su.
cucunda: Simron/hänestä Simronite»
rein sucucunda:

25 Nämät omat Jsascharin sucucun-
nat/ heidän lucuns neljäseltzcmettäkym-
mendä tuhatta ja cslmesata.

-
/ Sercd/' hänestäSerediterein sucucunda: Elon/ hänestäEloniteretn sucucunda: Jahelei/ häue»

Jahelitcrcin spcucunda;
27. omat Sebulonin sucucun-

nat/ heidän lucuns / cuusikymmendä tu-
hatta iamhstsata.Josephin lapset heidän sucucun-

Manasse jaEphraim.
29. Manassen lapset/ Machtr/ häne.stä Machiriterei» sucucunda- Machir

stittt Gtleadm/ hänestä Gtleadtterem
sucucunda.

zo. Nämät omat Gileadin lapset/Hie.
ser/ hänestä Hiescriterein sucucunda:Helek/ hänestä Hclekiterein sucucunda.

zi. Asriel/ hänellä Asrielttcrein sucu-
cunda: Stchem/. hänestä Stchemtterein
sucucunda.

Z2. Smida/ hänestä Smiditerein suctb
cunda :' Hepher/ hänestä Hepheriterei»
sucucunda.

zj. Mutta Zelaphehad oli Hepheri»
potca/jaei hänellä ollut poikia/ mutta
atooastans tyttäriä / ia Zrlaphrahadm ltytärten nimet: Mahela/Noa/ Hagla/ '
MtlchajaTtzirza.

Z4. Nämät omat Mauassen sucucun.
nat / heidän luruns olt caxicuL>ettakym-
mendä kuhana ia fntzemen sata.

Z5. omat Ephratmiu lapset
» heidän sucucunmsanö/ Suthe-

lah/ hänestä Suthelahiteretn sucucun-
da : Becher/ hänestä Bechcrtterin sucu.
cunda: Thahan/ hänestä Thahanitr-
rein sucucunda.

z6. Waan Suthelan lapset olit Eran/hänestä Eraniterei» sucucunda.
Z7- Nämät omatEphraimin lasten su-

cucunnat/ heidän lucuns oli caxineljak-
täkymmendä tuhatta »a wystsaca. Nä»
mät omat Josephin lapset heidän fucu-cuontsans. zL-Ben-

siSe.-
bulen.
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»7i l.
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58. AtenJamlni» lapset heidän sucu- '

55. Näille siapn jacstman
y.Ben hänestä Be- lugun jätten. »

«Jämin laiterein sucucunda : Asbel/ hänestä As- 54. Monelle pitii sinun paljo andaman .

beitrerein sucucunda: Ahtram/hänestä heidän perinnöxens/ ja harvemmille .

Ahiramiterein sucucunda. wähcmmän/ zocaitzelle pitä annettaman
zo.Supham/ hänestä Suphamtteretn perimys heidän lucuns jällen,

sucucunda : Hupham/ hänestä Hupha- s;Cuilcngtnarwallapttäteidän maa»
mitcreio sucucunda. jacama»/jaheidän Mins fucuruodajn

40. MuttaBclan lapset olitArd/ ja nrmcrn jältenpttä heidänperimän.
Naema»/ näistä Arditerein ja Naemi. .56. Arvalla sinun, pitä jacaman hei.»eretnfircucunda. ' dän perimisens/scn jälkencuin heitä «on-

-41. Nämät owat BenJämi» lapset da ja harwat dwat.
heidän sucucunnisans/ heidän lucuns 57. Ja tämä myös on Levität» lucu Irwittf
vhstvydettälymmendä tuhatta ja c»u> htldän sucucunnisans/ Gerson/ hänestä luetan,
sijata.' ' GersonitereinsucucuM? Lahak/häne-IO.DZ 4-. os)ämätolitDanin lapset heidän siä Cähatitereln sucucunda. Merart/ «5.hsucucunnisans/ Suham/hjine- hänestä Merartterem sucucunda. Exoo.
siä Suhamilerein sucucunda. Nämät o» 58. Nämät omat tewin sucucunnat /dr 16»
«atDanin lapset heidänsucucunnisans. Libniterein sucucunnat/ Hebronikerein

4Z-Ja olit catckr yhten Suhamtterein sucucunnat/ Maheliceretn sucucunnat/
fucucunda/neljäseitzemettäkymmendätu- Musiterein sucucunnat/ Corahtlterei»
hatta ja neljäsata. sucucunnat. Cahat sijtkiAmrami».

» 44. Asserin lapset hiidän sucucunnt. 55- JaAmramin emännän nimi olis"' Jemna/ hänestä Jemnt. Jochebed levin tytär / mca hänelle oli
tereiir. sucucunda: Jesivt/ hänestä les- MdynytEgyptis /,a hän synnytti Am.
witereto sucucunda: Brya/ hänestä rumille Aaronin ja Mosexcn/ ja heidän
Bryterein sucucunda. l-sarens ivkrrJamtp.

45. Mucca Bryan lapset olitHebcr/ AaronilleqjifyndynytNa-
hänestä Hebrtt«retn.sucucunda: dabiaAbihu/Eleasarja Jthamar. ,o:r.

46. Mtlchtel/hänestäM«lchteliterek« .

or.Ja Nadah cosca
sucucunda. he uhraisitvierasta tulda HTRra» edes.
. 47. JaAsserin tytär cutzuttin Sarah. - 61. Ja heidän lucuns oli colmecolmat-
Nämät oivat Asserin lasten sucucunnat/ lakymmendä tuhatta / caicki «iehenpuo- '

.

'

heidän lucuns rolmecuudetkatymmendä cuucauden wanha ja sen ykttzen/ jotca .'

. tuhatta ja neljäsata. etollet luetut Israelin lasten secav: stllä
N?-'b 48. lapset heidän sucucu». eh-t°e annettu pertmtstSJftaelinlasten
tali hänestä Ja-' hejteliterein sucucunda: - 6z. Tämäon Israelin lasten lucu/ jot-

-49. Gunni / hänestä Guniterein sucn- s" Moses ja Pappi Eleajar lutt Moa-
«unda. lezer/ hänestä Jezeriter.t» su- »m ledotlla/ Jordanin tykönä Jerihoa
cucunda: Gillem/hänestäSillemiteretn . . ....

ssucucunda. «4.J01d«»/eastt yhtenollut sijtä lu.
50. Nämät swat Nephtalin fucucnn- ««sta/cutrfMosesja Pappi Aaroo lutt»Csr.

nat/ heidän lucuns wystwydettätymmeu- Israelin lapsetStnata corves: eo; 5.
, dä tuhatta ja neljäsata. 65. Sillä HTRra oli sanonut heille:

Tämäon Israelin lasten lucu/cun. että heidän piti tottfeft cnolema» corves/
«»»?. satatuhatta ja yxt tuhat/ ftttze. ja ei yxttän jäänytheistä elämän/ ainoa-14:25.mensäta ja colmetymmeydä. staus Caleb Jephuourupotra/ ja Josua /»>?-.

52. JqHESira puhui Mosejelle / si».Ruai» potra. z,. rc».«"»i v.kur».

IV. Mos. Kirja. sur. fK.
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XXVII. lueu. sinä sen nähnyt olet / nyn
tulit edes Aelaphedtn tytta. sinun pitS coottaman Cansas tygö / nyn-

/?ret/Hcpherin pojan/ GileadtN cutn sinun welzee Aaron cootru on:
pojan/ Machinn pojan / Ma- »4. Sillä ettet te ollet minun sanalleni

poM/ Manassen Jose- cuuliaisetZinnlncorwesCansanloriics/
pytn pojan sugust: ja nämät olit hänen cosca tetdäy minua pyhittämän pltt we-
tykäctens nimec: Mahela/ Non/ Ha. den cautlaheidänedesäns. Sean se ry-
gla/ Milcha ia Tirza. tawesi Ladcxes / Zinnin corwes.

2. Ia he astuit Mosexenja papinElea- 's> JaMoses puhui HERrallc sano-
zar:n/ japäämiesten / ia caiken Consan den :

eteen/ seuracunnan majan owen edes/ ja HERra/ caicken hengen lihan Ju-
sanoit: mala/ asettacan yhden miehen Cansan

z Meidän Jsäm cuoli corives /ja ei päälle: "

.

hän ollut sijnä joucos / jotca metelin no. e?- Joca heidän edesäns käwis ulos ja
stit HERrä wastan Corahn captnas: sisälle/ jaweis heilä ulos ja sisälle / ettei
muttaon fynoisänscuolluti Jaeiollut HERran Cansa olis nyncuin lambat
hänellä poikia. ilnmn paimenda.

4. Mixtmeidän Jsäm nimen pitä t«- Ja HTRra sanoi Mosexelle: ota
lcman sugustanspois / waickä ci hänellä JdsuaNunin poica sinun tygös/ joca on
ollut yhtan poica? andacat meille osa mies josa hengi on/ ja pane sinun kätes
meidän Jsäm weljein seas. hänen päällens.

JaMoses luotti heidän asians Her. >9- Ja aseta händä papin Eleazarin
raneteen. .

ja caiken Cansiin eteen/ja käske hänelle
6. Ja HERra puhui Mosexelle/sa. heidänsilmäinöedes.

noden : 20. Ja pane sinun cunniastas hänen
7. Zelapheadin tyttäret okvae oikein pv- päällens / että caicki Cansa Israelin la-

hunet: sinunpitä myös perindöosan hcil- pstst olisit hänelle cuuliaiset.
le andaman heidän Jsäins weljein seas/ "Ja hänen pitä papin Eleazarin e-
ja saattaman heidän Jsäins perimisen teen astuman / häaxn pitä kysymän neu-
heille. wo hänen cdestänS walkeuden säädyllä

8. Japuhu Israelin lapsille/ sanoden: HERran edes: ja hänen suuns jälken
jos jocu cuole ilman pojata/ nyn teidän pitä hänenkäymän ulos xa sisälle / sekä
pitä hänen perimisens andaman hänen hänen että Israelin lapset hänen cans-
tyttärelläns. '

-' sans/ jacoco scuracunda.
y. Jollet hänellä ole tytärtä / nyn tel. ".JaMoses teki nyncutnHEßrahä.

dän pllä sen perimisc» hänen weljillenS «ellekästi/ ja ott, Josuan jaasetti hänen
andaman. papin Eleazarm xa coco scuracunnan

10. Ja jollei hänellä ole tveljiä/ nyn eteen:
«etdän pttä sen andaman hänen sedillcns. 2,. Ja laskl tätens hänen päällens /ja

n. Jollethänellä ole settä/ nyn teidän »aski hänelle nyncuin HERra oli Mose-
pttä sen andaman hänen lähimmäiselle pelle puhunut,
sugullens /joca hänen lähinl/näincn lan- XXVIII. »

zonsonhänensugusians/ ettähänseno. HERra puhut Mosexelle/sa-mista. Tämä pitä oleman Israelin la- noden:
Psille sääty ja oikeus/ nyncuin HERra 2. Käske Israelin lapsille/ ja
on Mosexelle käskenyt. sana heille: minun leipäuhri»

12. Ja HERra sanoiMosexelle: astu joca minun uhrm on maktaxt hajuxt/ pt-
Abarimtn wuorelle/ ja catzo sitä maata/ tä teidän pitämän ajallanö/ nyn että te
cieiq minaIsraelin lasten annan. sen minulle uhratte.

5 I»
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Z. Ia sano heille: »ilmit owat ne uhrit
cuin teidän pitä uhraman HERralle:
coxi mirhittöindä muostcunnotsta cori.
tzot/jocapätmäallnomaisexpolttouhrixi.

4.Yhden caritzan omulla/ja toisen coh-
ben ehton mälillä.

5. Syhen tymmenennen osan Ephast
sämbyläiouhoja ruocauhrixi secollettu»
»o pustrtulla öljyllä nelstnnen osan Hin>
«tst.

6.Seon ali«omainen polttouhri/jo»
ta te Sinain »uorello uhraisitte matia»
hajuntulexi HERralle.

7.Nynmyösstnjuomauhrinjocaitztl.
le cantzalle neljännen osan Hlnnisi. Iase pitä uhrattaman Pyhäs wätewästä
tvynosta HERralle.

8. Sen loisen caritzan piti sinun »al»
mtstomon cahden ehto»»ältlls/nyncuin
amullisen ruocanhrin ja »uomauhrin /

mokion hajun tulexi HERralle.
y. Sabbathin päiwänä ca»

wirhitöindä wuosicunnatsta
caritzala/ jo caxi kymmenestä sämbylä»
jauhoja/ secoitcttnna öljyllä ruocauhri»
itt/ ja stn »uomauhrln.

12. Tämä on joca Sabbathin poltto-
uhri/ paitzi alinomaista polttouhria juo»
mauhrinens.

11. Woon «nsimäisinä päiwinä teidän
Cuustauna pttä ttldä» uhraman HER-
iälle polttouhrlxi caxi nuorta calpest /
yhden otnon/ seitzemen lvuositunnoista»lrh.tölndä coritzoto.

i2. Jo colme tymmenestö fambyläjou»
hojaruocauhrixi/ secoitettu öljyllä jocol-
tzelle calpeille/ ,a caxt kymmenestä stim»byläjouhoja ruocauhrixi) öljyllä secol»
lettu jocaitzelle oinolle.

13 Ia aina tymmenes symbyläjauhoja
ruccouhrixt öljyllä secoitettu jocoltzelle
caritzolle/fe on matian hajun tuli HEr-
ralle. -

14. Ia heidän juomauhrins pitä ole»
mon puoli Hinni wyna colpeille/ col-
monues Hinnl oinolle/ neljännes Hinni
toritzolle. Se on polttouhri joio Cuu»
caudclla ymbärl ajostojon.

15. Ia yxi cauns syndiuhrixi HER»

ralle / palyl alinomaista polttouhri»
stomanhrinens.
16. neljändena tolstatymen- Pii.päiwänä «nsimälstllä «a,«

Cuulla on Pääsiäinen HERralle. «LM
17. Jo mydendenä toistatymmendenä Esod.päiwänä si,tä Cuusta dn juhla. Seitze. ,2: i«.

men päiwä pltä syötämän happamatoln» l«v«z
ho lttpä. ».

18.Ensimäinen päiwä onpyhä cocous/ Il,m.
«lyhtän orjan silloin) «. ~

tetemän. Deut.
19. Jo teidän pitä uhraman HERral. ie): r.'

le polttouhria : coxi nuorta calpest/
j» yhden oinan / st seitzemen wuosicun.
naistawirhitöindä caritzota.22._Helbän ruocauhrins colme tym.
menestä sämbyläjouhojo/ öljyllä seco.»
lettuo jocoitzelle colpeille/ ja>laxi tym.
menestä oinolle pilä teidäntekemsn.

n. Jo alna yhden lymmenexen jocai.
tzelle nystä settzemestä coritzosta.

22. Syhen myös caurin syndiuhrixi/
tettä sowtttaman.

23. Ia teidän pitä ne tekemän paitzi a»
muista polttouhrit», / joca alinomainen
polttouhri on.

24. Tällä lomalla pitä teidän nynäst»
caitzena settzemenä päiwänä uhrama»
leipä motton hajun tulexi HERrolle /

polyi alinomaista polttouhria juoma-
uhrlnens.

25. Joseitzemendenä päiwänä pitä teil-
lä oleman pyhä cocous: et yhtätän «r«
jantyötä pidä teidän (silloin) tetemän.

26. Ia nrtsten päiwänä / costa te uh- Heln»
ratte sitä utta ruocauhrta HERralle/ ta<uh«
costa teidän wyckon owa» culmiet/pllä rt.
teillä pyhä cocous oleman: ei yhtätän
orjan työtä pidä teidän (silloin) tetemän.

27. Jo teidän pitä uhraman mattaxi
ha»»xi HE9Kalle"t«xt c«lp«st!ls»Mega
oinon ja seitzemen wuosicunnaifto ca^
tzoto/

28. Ia heidän ruocauhrins/ colmo
kymmenestä ftmbylästuhost secoitltt»
öljyllä )ocoitzelle ealpetlle/ coxltymme»
nestä yhdell oinolle.

29. Ia aina tymmenexen cullati» c«.
A a litzolst
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ritzalle nhstä seiyemestä caritzast.

zc>. Ia yhden caurtn teitä sowittaman.
zl. Tämänpitä teidän tekemän/ paitzt

«ltnomaista /polttouhria / ruocauhrt-
nens/ wirh.ltömät pitäne teillä oleman.
Ntzn myös heidän juomauhrins.

XXIX.
Soitta Nsimäisnä päiwänä seitzemen»
mist» Da< nelli cuucaudell»pitä teille pyhä
juhla» olemon: el yhtän orjan
uhri. työtä pidä teidän (silloin ) tete»
«,«».'23: män/ st on tetdän Soittamisen juhla
,4, päimä».

2. Ia teidän pitä uhraman polttouh.
»ia matiaxl hajuxi HERralle / yhden
nuoren calpein/ yhden oinan/ seitzemen
«uosicunna.sto «trhltöindä caritzala.

;. Nijn myös heidän ruocauhrins col-
metyinlnenestä sämbyläjauhoja/ öl»yllä
stcottetlua calpeille/ caxi tymmenestä
omalle.

' 4. 1«yhden tymmenexen jocaitzelle c«.
ritzalle nystä seitzemest caritzast,

;. Ia yhden caurin syndiuhrlxi teitä
sowittaman.

6. Paitzi sen Cumauden polttouhria, «

ruocauhria/ ja paitzi alftomaistapolt»
touhria / ruocauhrinens st juomauhri-
nens/ heidän statyns jälten matta» ha»
stn tulexi HERralle.

Kynl» 7.Kymmendeni» päiwänä tällä seitze»
menen mennellä Cuucaudella/ pitä myös teille
päi» pyhä cocous oleman: j« teidän pitä
wän waiwaman teidän sieluja»/ st et. yhtä»
uhri/ työtä (silloin) tetemän.
seiye» 8. Waan liidän pttä uhraman poltto.
menes uhria matiaxi hajuxi HERralle yhden
Cuust. nuoren calpein/ »a yhden oinan/ja sti»
l«v.i6: tzemen wuosicunnaista wirhitöindä ca»

29. rttzata:
«,23:27 9. Pnnä heidän ruocauhrins cansst/

tlilme tymmenestä stmbyläjauhojo/st»
coitetluo öljyllä calpeille/ caxi tymme.
nestä oinalle.

12. Joaina tymmenexen jocaitzelle ca»
»itzalle nystä stitzemest caritzast.

,i. Mden caurin syndiuhrixt/ paitzt
sowtttamisen syndtuhria ja alinomaista
Polttouhria/ ruecauhrtnens ja juoma-
«hrtnens.

12. Wydestolstolymmenes päiwä set.
tzemenellä Cuucaudella pltä teillä pyhä
cocous olema»: et mitä» orjan työtä
pidä teidän (silloin) tetemän/ ja tetdän
pitä juhla pitämän HERrolle ne seitze.
men päiwä.

13.Ia teldän pltä uhraman polttouh.
rla mattaxi hajuxi HERralle/ colmetoi.
statymmendä nuorta colpeja/ coxi oma.
sta/ neljätotstatymmcndä wuosicunnai.
stawirhitöindä .

14. Heidän ruocauhrelns cantza/ col»
mefymmenestä sämbyläiauhoja/ secoi.
tetut öljyllä/ jocaitzellenystä colmesttol»
statynrmenest coipetsto/ caxi tymmene»
siä cullenginnystä cahdesia oinasto.

15.Ia tymmenexen ttzecullengin nyst»
«eljästtoistatymmenest caritzast.

16. Syhen myös caurin syndiuhrixi/
paitzi alinomaista polttouhria/ ruocouh.
rlnens stjuomauhrlnens.

17. Ia toista piimänä taxitoistalym.
mendä nuorta calpeja/ «xi oinasta/ nel.
jitoistakymmendä wuosicunnaista wir«
hitöindä caritzala.

18.Ia heidän ruocauhrins st juoma»
uhrins/ calpeille / oinalle st caritzoille/
heidän lucuns st säätyns perästä.

19. Syhen myös caurin syndiuhrlxi/
paitzi alinomaista polttouhria/ ruoca.
uhrtnens ja juomauhrlnens.

22. Colmandena päiwänä yxitoista»
lymmendi calpeja/ caxloinasta/ neljä»
tolftakymmendä wuosicunnaista wirht.
töindä caritzala.

21. Ia heidän ruocauhrins st juoma,
uhrins calpeille/ oinalle jo coritzoille/
heidän lucuns jo säätyns jälten.

22. Syhen myös courin syndiuhrixi/
paitzi alinomaistapolttouhria/ ruocouh»
rtnens jo juomouhriuens.

23. Neljändeyä pölwänä kymmenen
calpest/ coxi olnafto/ neljätoistotym»
mendä wuosicunnaista wirhitöindä ca»
rttzot».

14. Heidän ruocauhrins ja juomauh-
rins calpeille/ oinaille >a caritzoille/ hei-
dän lucunö ja säätyins Men.

25. Stzhen caurtn syndtuhrtxi/ paitzt
alino-

Lehti.'
majan
luhla,
uhri.
tev.ij.
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alinomaistapolttouhria/ruecauhrinens
ja juomauhrinens.

26. Ia wydcndenä päiwänä yhdexän
calpeja/ caxi oinasta/ neljätoistakym-
mendä wuosicunnaista wirhitöindä cart-
tzata.

27. Ja heidän ruocauhrins ja juoma-
uhrins/calpeille/ oinaille ja carttzoille/
heidän lucuns ia säätyne jälkcn.

28. Syhen myös caurin syndiuhrixt/
paltzt alinomaistapolttouhria/ ruocauh-
riuens ja juomauhrinens.

29. lacuudendena päiwänä cahdexan
calpeja / caxi oinasta/ neljäloistakym-
mendä wuosicunnaista wirhitöindä cari>
tzata.

zo. Ja heidän ruocauhrins jajuoma-
uhrins/ calpeille/ oinalle / ja caritzoike/
heidän lucuns ja säätyns jälkcn.

zi. Syhen myös caurin syndiuhrixt/
paitzi alinomaista polttouhrta/ruocauh-.
rinens ia juomauhrinens.

Z2. Ja seitzemendenä päiwänä scttze-
men calpeja/ caxi oinasta / neljätoisia-
kymmendä wuosicunnaista wirhitöindä
caritzaca. >zz. Ja heidän ruocauhrins ja juoma-
uhrms/calpeille/ oinaille ja carttzoille/ l
heidän lucuns ja säätyns jälkem 1

Z4. Syhen myös caurin syndiuhrixi /

pattzi alinomaista polttouhria/ ruoca-
«hrtnens ja juomauhrtuenS.

Z5. Cahdexas päiwä pitä olema» seu-
racunnan cocous päiwä / et yhtän orja»
työtä teidän pidä (silloin) tekemän.

z6. Ia teidän pitä uhraman polttouh-
riasiiallan hajun tulexiHEßralle: yh-
den calpctn/ yhden vinan ja seitzemen
«vuostcunnaista wirhitöinda carttzaca.

Z7. Heidän ruocauhrtns ja juomauh-
rins calpeille/ oinaille ja carttzoille/ hei-
dän lucuns jasäätyns jällen.

zB. Syhen myös caurm syndiuhrixi/
paitz! alinomaistapolttouhria/ruocauh.
rincns ja juomauhrtnens.

zy. Namät ptca teidän tekemän HER-
rakle teidän juhlapäiivinän/ pacht sitä
cuin te mielellän lupatte/ ja hywällä tah-
dollan annatte polttvuhrixen/ ruocauh-

/ 7. Ia joshänellä on mies /ja hän on
> luwannut/ tatcka hänen sunstans lähte/

jolla hän on sieluns sitonut.
> 8- Ia hänen miehens cuule sen /ja 0»
> äneti siihen sinä päiwänä/ nynpltähä-

nenlupauxensja walans/ jolla hän o»
sieluns sitonut/ oleman wahwan.

y. AiUtta joshänen miehens sen kieldä
sinä pälwänä jona hän sen cuule/ ny»
hän pääse lupauxestans/ ja sitä cutn hä-
nen suustans lähtenyt on / jolla hän sie»
luns sitoi/ ja HERra on hänelle armo-
linen. j

10. pesien jahyljätyn lupaus/ja caic- j
'kt jolla hän on sieluns sironur/ j

pitä häneldä wahwan pldcttämän. I
11. Alutta joshän tupa elt sieluns sito r

walallans miehens huones/
i!. Ia mies cuule sen/ >a on äneti flj.

hm/ja ci kiellä sitä / uyn pitä caiken se»
A a 2 ' lupau.

rtxen/ juomauhriren/ ja kytosuhrtxen.
XXX.

> Moses sanot Israelin lapsil- Jop
> ZQA le / caicki »e mttäHEßra hä- mjxp

nelle käskenyt oli. joiaki»
2. Ia Moses puhui Israelin mpa.

> sucncunoain päämiehille/sanoden: tci-
' mä on se cuin HERra käski. .

z. Jos mies lupa lupauxen HERralle
' elt wanno malan / sttoden sillä sicluns/

> et pidä hänen tekemän sanans turhaxi:
maan caiken sen täyttämän / cuin hänen "

> suustans lähtenyt osi. .

4. Ja jos watmo lupa lupauxenHCß-
ralle/sttoden ttzens/oUesanöwicläJsänS
huoncs hänen nuorudesans: lttst,

5. Jahänen Isäns cuulc hänen lupau-
xens ja walans / jolla hän on sieluns st,"
tonur/ ja hänen Isäns on aneli sijhen/
nyn caicki hänen lupauxens ja walans

. jolla hän on sieluns sitonut/ pitä wah-
wan oleman.

6. Mutta jos hänen Isäns kteldä sen
sinä pgiwänä / jona hän sen cuule/ nyn
hänen lupauxensia walans joillahän o»
sieluns sitonut/ ei pidä wahwan oleman:
JaHERra on hänelle armolinen / että
hänen Isäns on sen tvaimon lupauxest
kieldänyt.

teste»
ja hyl.
jälyn
lupa.
»M.
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lupauxenja«alan/ jolla hän on sieluns
sitonut/ oleman wahwan.

iz. Jos hänen miehens teke sen tyhjäxi
sina päiwänä jona hän sen cuule / nyn
«atcktcuin hänen suustans on lähtenyt/
lupamanja sitoman sielunne/ ei pidä 0.

lieman wahwan : sillä hänen miehens on
sen tehnyt tyhjäxi/ ja HERra on hänel-
le armolinen. >

14. Ja caicki lupauxet ja «alat jotca
sitowat «ativaman sielua/ picä hänon
miehens eltckä wahwjstaman / elickä te-
kemän tyhjäxi.

15.Mutta jos hänen miehens on äneti
sijhen/pätwästänynpäiwään/ nyn hän
tvahrvista caicki hänen lupauxens jahä-
»enwalans/ että hän on äneti ollut sinä
Päiwänä/ jonahän sen cuult.

16. Ja jos hän jälist sen otta tacape-
rtn/ sijttecutn hän sen cuult/ nyn pitä hä-
nen candaman «äärydens.

17.Nämäl owat ne-säädyt cutn HER-
ra on käskenyt Mosexelle miehen jä «ai-
mon «älillä / Isan ja tyttären «älillä/rosca hän on wiekä nuorna Jsäns huo»
«es.

XXXI. itttU.
HERra puhui Mosexelle/AO» sanoden:

2. Costa Midianitereille Jf-
raelin lasten puolesta/ sijlte

cootan sinä Cansas tygö.
z. Nyn Moses puhut Cansalle sano-

den- hangitcat teistän miehet sotaan
Midianitereitä«astan/ ettähecostaisitMidianitereitä HERran puolest.

4. locattzcst sucucunnast tuhannen/ pi-
tä teidän lähettämän solaan catktsta Is-
raelin sucucunnista.

5. Ja he otit Israelin tuhannist / joca
sinucuonast tllhannen/ nyn «itä he han-
gitzit sotaan caxttoistakymendä tuhatta.

6. JaMoses lähetti heidän sotaan tu-
hannen jocaitzest sucucunnast/ ynnä Pt.
«ehan papin Eleazarin pojan cansia/ ja
Pyhät aset / ja myäs ilvtorwet hänen kä-
tzesänö.

7. Jahesodit Midianitereitä «astan/
«ymM HEMrgottMosexcsic iästenyt;

ja löit cuollaxi caiken miehenpuolen.
8. Nyn tapoit he myös Midiaoitcrein

Luningat heidän lyötydens päälle/E- z/.win / Rekemin / Zurin/ Hurin/ jaRe-
ban/ ivtzsi Midianiteretn Cuntngast.
Bileamin Beort» pojan löit he myös tavelS»mtecalla.

y. Mutta Israelin lapset otit fangixt
Midiantlerein waimot/ ja heidän la-pseus ja caicki heidän eläimens/ja caic-
ki heidän caluns/ jaryöstit catien het«
dän hywydenS.

to. Ja poltit caicki heidän Caupun-
gtnsja asumtsens/ ja caicki heidän lin-
na ns,

11. Jaotit heidän saalins/ja caicki cuin
otettapa oli/ sekä ihmiset että eläimet.

12. Ja wcit neMosexenja papinEle-
azartn eteen/ ja caiken Israelin lastenseuracunnan eteen/ fangik ja otetut e.
läimet/ ja saalin lciryn Moabinkedol-
le/ joca vtl Jordanin tykönä Jertho»
cohdalla.

iz. Ja Moses/ ja pappi Eleazar/ ja
caicki seuracunnan päämiehet menit hei-
tä wastan leiristä.

Moses wihastut sodan päämte-
Hsten päälle/ jotca olit tuhannen

ja sadan«päällä/jotca sijtä sodan jsuco-
sta tulit.

15. Ia Moses sanoi heille: ettekö te o-
le caickia waimoja jättänet elämän?

lö.Latzo/ eikö »e käändänet Jstaeli»
lapsia Bileamin neuwost syndiä teke-
män HERra wastan Peortn asias/ ja miehenrangaistus tuli HERran Cansiln päälle. p^n

17. Nyn lyötät nyt cuoltaxi caicki
miehenpuoli lasten seas/ ja caicki wai-
mot/ cuin miehen tundenet ja miehen
cansia maannet omat.

18.Mutta caicki waimonpuoli/ jotca
et ole miestä tundenet/ eikä maannet

" '

miehen tykönä/sallicatclä teidän cdesän. '

19. Ja maatta ulcona leiristä seitze-
menpätwä/ caicki joca hengen tappa-
nut on/ eli tapettuun sattunut / enä te
puhdistatte keitän colmandenä ja seitzc-
mendenä päiwänä/ ynnä nyden can.sia/
jotca ke fangixt otitte.

20. Ja
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»2. Ia calcki waattet/ st caicki nahca.

calut/ ja caicki jotca muohen cormcnsto
««hdyt omat/ja caickt puuastiat pitä lti»
dän puhdistaman.

21. Ia pappi Eleazar stnol sotajou»
colle/jotco sodos ollet olit- tämä on
loti jonga HERra on tästenyt Most»
xelle.

22 Cullan/hoplan/masten/ raudan/
tinan jo plyjyn :

23. Jo caicki/cutn tulen kärsi/ pitä
teidän tänttämän tulen läpltze/ japuhdl.
staman ne: että se pryscotus medellä
»irckaxi tule. Mutta coicki se joca ei
tulta tärsi/ pitä teidän täyttämän me»
den läpltze. *

24. Jo teidän pitä pesemän waatten»
ne seitzemendenä päiwänä/ nyn te tu»
letta puhroxi/ sijtte tetdän pitä tule»
man leiryn.

«U. Ka HERra puhui Mostxelle/
"« Fstnoden:
!>»!»» lue fanglttulden saalis setä ihmi»
'<""'"' sist «ttä eläimlst/sinä ja pappi Eleazar/

ja ylimmäiset Canstn Isät.
27. Ia anna heille puoli saalista/ jot»

ca sotaan menit jo sotinetowat/ st toi-
nen puoli coitelle Canstlle.

28. Ia sinun pitä ylondämän HER»
ralle sotamiehistä jotca sodas olit/alna
«vydestä sadasta yhden sielun/ ihmisist/«läimist/ asttst ja lamboist.

29. Sijtä puolest osost/cuin heidän tu-
li/ pitä sinun ottamon st andoman po.
pille Eleozorllle/ ylinnyxexl HERralle.

32. Vaon sijtä puolest/ cutn Israelin
»Men tuli/ pitä sinun aina mydesttyM-
West ottaman yhden cappolen/ihmisist/
carjast/ Astist ja lombaist/ jo coitist «>

läimist : ja sinun pitä ne anboman le»
»iloille/ jotca »ortioitzewot HER-'"a' ron maja.

miehet z,. Ia Moses ja pappi Eleazar teit/"v". nyncuin HERra oli kästenyt Mostxelle.
w .2. Ia st saalis calu cuin jäänyt oli/

sijtä cuin sotawätt ryöstänyt oli / oli
" cuusiftta tuhatta/ ja wysi cahdexota»
«dtssä tuhatta lammasta,»oeila. cahdexattalymmendä lnhal»

ta m»ltta.

34. Vxi seitztnuttätylnmendä tuhatta
Aasi.

ze. Waimoiväte jotca ei ollet miehen
cansst maannet/ oli caxi neliättätym»
mendä tuhatta sielua.

36. Ia sen puolen joca heidän tuli/
jotca sodas ollet olit/ lucu «li : colme.
stta tuhatta/ seitzemen neljättätymme».
dä tuhotta/ ja «ysistto lommosio :

37. Sytä tuli HERrolle cuusisoca/
»ysi cahbexollotymmendä lommosta.

38. Nyn myös cuusi nchättätymmen»
dä tuholto nouto : jo sijtä HERralle
caxi cohdexattatymmendä.

39> Nyn myös colmetymmendä tu»
hotto/ja wysistta Asio: jo sijtä tuli
HERrolle yxi seitzemettätymmendä. '

42. Nyi, myös ihmisten sielujo cuusi»toistatymmendä tuholla : ja nystä tuli
HERralle coxi neljättätymmendä.

41. Ia Moses ondoi sen HERran y°>
lönnysiihrtn pöpille Eleazorille/ nyi,»
cuin HERra oli hänelle tästenyt.

42. Mutta sijtä toisesta puolesta/cul»
Moses Israelin lapsille jocanut oli so-
tamiehistä/sen puolen cuin canstlle luli/
oli colmestla tuhatta/stltzemen neliättä»tymnendä tuhatta/st wysistta lam»
mosta.

44. Cuusi neljättätymmendä tuhatta
nauta.

4f. Colmetymmendä tuhatta ja wij»
sistta aasia.

46. Ia luusitolstatymmendä tuhatta
ihmisten sielua.

47 Ia Moses «ti sijtä puolest ososi/
joca Israelin oli/ aina yhden coppa»
len wydesttymmenest/ setä ihmisist että
eläimtst/ ja anoo, sen lewiraille/ jotca
martioitzitHERRAN maja: nijncni»
HERra oli Mostxelle tästenyt.

41.1 a ne jotca asetetut olit sotawoe.
stä tuhonden päällä / tuhanden jo sttai»
Päämiehet/ ne menit Mo.sexen tygö.

4y. Ia he sanoit hänelle : sinunpalwe»
lios omat lutenet sotajoucon / jotco m«i»
dän ollom oltt/ ja ti sijtä yhtätän puut».

52. Ia me tuomme HERrolle lohjo»
st/ cul.
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lätsiä caluja/ käädyß/Mnnereogaita/
sormuxia/ cormarengatta/ seppeleitä/
että meidän sielun» somltettatsin HER-
ran edes.

5i Nyn Moses ja pappi Eleazar otit
heitba cullan caickinnisisa cappaleisa.

caicki ylönnhbnhrijn culda/ jon»
gahe HERrall««braisit/01l cunfilolsta-
tymmendä tuhatta/ stlhemensata jamy-
situlm»ensä Siclt / tuhanVen ja sqtaln
päamlehildä.-

sz. Sillä sotawäll oli ryswännyt itze-
tutin edestäns.

54. Ia MostS, j<l.Wpp.( Eleazar otit
cullan tuhanden ja fttain päamlehildä/
jahe meit sen seuracunnan majaan/ Is-

taeltn lapsilie muisioxt HERran «teen.
XXXII. iucu.

Rubt. ja Gadin lapsilla oli
ninlap sangen paljo carja/ ja cosca
set ano näit laescrin ja Gilcadtn
malGi että seolisomeliascar-
leadi. san laiduin.

2. Nyn Gadin lapset >a Rubenin la-
pset tulit ja puhuit Mosexelle / ja papit-
le Eleazartöe / ja Cansan päämiehille/
sanoden:

z. Atharoth/ Dtbon/ laefer/ Nimra/
Hesbo»/ Eleale/Seban/ Ncbo jaBeon.

4. Se maa/ jvnga HERra on lyönyt
Israelin Cansan edes / on fomelias maa
carjalle/ ja meillä sinun palmelioillas
on carja.

5.1 a hc(wielä) sanoit: jos «e olem-
me armon löytänet sinun edesäs/ nyn an-
na sinunpalwelwllle» tämä maa omaxi:
ettes meidän annais mennä Jordanin
plitze.

Moses 6. Moses sanoi Gadin ja Rubenin la-
nuhtc. Psille: ptdätflö teidän meljcn menemän
lehei- sotaan/ jatetdän pidäts tähän jäämän?
kä sen 7. Mixi te käännätte Israelin lasten
«desi. sydämet / ettei heidän pidäis menemän

ylitze sijhen maahan/ jongaHEßra hetl- i
le andot.

8. Nyn teit myös teidän Isän/cosca l
minä lähetinheidän Cades Barneast ca- s
tzoman tätä maata»

24. y. Ia cuin he tulit Eftolin ojan tygö/ t

janäit maan/käänsit he. Israelin lastensydämen/ nyn ettei he sijhen maahantah.tonec mennä/ jonga HERra heilletah-dot anda.
,»o Ja H3«ra>» wihä julmistuiWäpatwanä / ja han wannol / sanoden:
11. Tämä Cansa joca Egyptist lähte- c.74:;,

ny»on/ cahdentymmenen wuodcn wan. Deut.hast ja sen ylttze/ «i suingan ptdänate- i:;?.man M maaea/ jonga minä Abrahamit,
ja Jacobillewannonut o»

len / ettet he minua uscollisest.seurannet.
ii. Poitzt Calebi lephunnelsKesinite.

it reinpoica/ ja JcsuaNunin potea: Mä
>/ heuscollisestfturatsitHEßra.s- iz. Nyn HERran wrhahulmtsiut Is-
». raelis/ ja lasti heidän menemän corpeen

sinne ia tänne neljäxikymmenexi wuode-
Ii st/ sijhenastt cuin caicki se sucucunda huc-
a kui/ jocaHERran edes paha tehnyt oli.
n /i4. Ia catzö /le oletta nosnet teidän I-
- säin siaan/syndisten joucko/ ltsämän wte«

lä HERran lvthan julmutta Israelt
- «vastan.

iz- Silla jos te teitä» käänätte häne«
/ siä pois/ nyn hän anda teidän enämmä»

atca wypyä corwesa/ ja nyn te turmelet»
/ te caikcn rämän Cansan.

16, Nyn he läwlt edes/ja sanoit: me Rube.
t rakennam ainoastans tähän pihakoira «in la.

> meidän carjallem/ ja Caupungetta mci- pj«t.
l dän tapsilleni. wasta-

-17. Alutta me hangitzem käymän Is. wat
raelin lasten edellä/ sijhenasti että me s,no
johdatan: heitä siotllcns/ waan meidän
lapseni owat nysä wahwots Caupungeis
maan asuwaisten tähden.

iö. En me myös palaja meidän Wllk
neisim/ stjhenastt että Israelin laWr
ltzeiukin saamat perindöns.

iy. Sillä «n me tahdo heidän cansians
periä sillä puolen Jordanin/ maan met»
dän pertndöm olcon tällä puolella Jor-
dania itän päin-

zo. Ia Moses sanot heille: jos te kä< MoseS
män teette/ että te hangitzette keitän tyly sij.
sekaan HERran edes. hen.

zi. Nyn meogät HERran edellä Jor-
danin ylitze/ jocatnen cuin teista han-

gitta
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gittu on/ sijymafit että hän aja caicki
wiholisens pois caswons edestä.
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22. Ja maa tule HERran edes alem.
maiscxt/ siitle pita teidän pala,aman
jällens/ ja 'oleman wiattomat HER-

ran ja Israel:» <des/ janyntäma m«a
on teidän oman HERran edes.

2;. Mutta jos et te nyn tee/catzo/nijn
te ricottc HERra «aston/ ja teidän pi.
tä tietämän teidän rlcoxen/ että se tH.
siltä teidän.

24. Nyn ratendacat sijs Caupungelta
teidän lavsillen/ ja pihatöitä teidän
carjallen/ ja tehtät nyncuin te sanoitte.

,5. Gadin ja Rubenin lapset sanoit
Mosexelle : sinun palwelias tetewät nyn-
cuin minun HERran on tästenyt.

26. Meidän lapsem/emändäm/ talva-
ram ja caicki meidän carjam pitä jää-
män Gileadtn Caupungethin.

27. Mutta me sinun palwelias läh-
den, caicki yhdes joucos hangittuna so-
taan HERran edes / nyncuin minun
Herran sanonut «n.
»s. Moses täski heidän puole-

ostans pappia Eleazarit/ja Jo»sua Nuntn poica/ ja Israeltn lasten
lucucundoin ylimmäisiä Isiä.

ly> Ia sanoi heille: jos Gadln ja
Rubenin lapset menewät teidän cantzan
Jordanin ylltze/ caicki hangittuna so-
taan HERran edes/ ja te saatte cai.
ten maan alan/ nyn andacat heille Gi-
leadi» maa omaxt.

ZO. Waan josei he m<ne hangittuna
teidän cansian/ nyn pttä heidän peri-
män teidän cantzan Canaan maalla.

;i. Gadin jaRubenin lapset wastai-
fit/ ja sanoit: nyncuin HERra on pu-
hunut sinun palroelioilles/ nyn me teem.
j2. Me menem hangittuna HERran

eleen Canaan maalle/ ja omistam mei»
dän perindöosam tällä puolella J«r.
danin. ' i

zz. Nyn Moses andot Gadtn ja Ru-
benin lapsille/ ja puolelle Manassen
Josephin pojan Sihonin Amorrerein

ja Oggin Basanin Cu-
ntngqn walvacunnan/ catken hetdäs

maansCaupungeinens/jotca nysä maan
äris ymbarillä olit. .
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cotftnö/ jotca HERra heidän seastn»lyönyt oli: sillä HERra oli myös rao-
gatsnut heidän jumalitans.

5. Costa Israelin lapset olit maelda-
n«t Ramesest/ nyn he siottit itzens Su-
chotthyn,

s. Ja mattusiit S«ch«chisi/ ja siottit
itzens

34. Ia Gadin lapset ratensit Dibo.
nm/ Atharothin/ Aroerin.

;;.Atrothin/Sophanin/ laesarin/legabehanln.
,6.Betntmran/ ja Betharan/ «ah.

wat Caupungit/ ja pihatot.
,7.Rubenin lapset ratensit Hesbonin/

Elealin/ Kiriathaimin.
;8. Ia Nebon/ BaalM«onin/ja muu.

tit nimet/ ja Stbaman: ja annoit nyl.
le Caupungeille nimet/cuin heratensit.

39. Ia Machlrin Manassen pojan
lapset menit Gileadyn ja wolttt sen : ja
ajoit ulos caicki Amorrerit/ jotca sielläasuit.

40. Nyn Moses andoi Machirille
Manahen pojalle Gileadin/ja ha» a,
sui siellä.

41. Mutta lair Manassen poica me»
ni/ ja woittt heidän maan tyläns/ jot.
ca hän cutzui lairtn tylixt.

42. Meni myös Nobah/ ja woittl
Chenatin tyttärtnens/ ja häocutzuisenNobahfi nimestäns.

XXXIII, iucu.

(?Z U custuxet/ jotca läxit Egyptin
Anmälda/ jouckoinens Mosexen

« Aaronin cautta.
2. Ia Moses kirjoitti heidän matcnstu-

xens/ nyncuin he matcustit HERran t«.
styn jällen. Ia nämät owat heidänmat-
custuxeus cuin he matcustit, .

z. Ia he matcustlt Ramesest wydende.
nätoistatymmendenä päiwanä ensimäis.nä Cuucautena toisna päiwänä Pääsi,
äisest/ nyn ulosläxit Israelin lapset cor>
tian täden cautta/ caickein Egyptiläisten
nähden.

4 Ia Egyptiläiset hautaisit caicki esi.

lV.Mos!Hrj<». jj.iuc. iZi
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ltzens Ethamhn/ joca on corwe» äreUä.
7. 1» he matcustitElhamist/ japysän»

»yit Hayirochl» laxoon/ joca on Baal
Zephontn päin/ ja stotttt itzens Migdolin
cohdalle.

8. Ia he matcustit Hahtrothist/ jätä-
wit tesieldä merta corpen / i« matcustit
colme pätwäcunda Ethamincorwes/ ja
sioitit itzens Maraahn.

9. Ia he matcustit Marahst ja tulit
Elimyn/ siellä olt caxitoistatymmendä
tähdellä / ja seitzementymmcndä palmu»
puuta/ jasioitit itzens siellä.

10. Ia he matcustit Eltmist / ja sioitit
itzens punaisenmeren tygö.

n. Ia he maccustit punaisen meren ty-
to/ ja sioitit itzens Stnnin corpeen.

12. Ia he matcustit Sinnin corwest/ ja
sioitit itzens Daphcaan.

13,Ia he matcusilt Daphcast/ jasioitit
itzens Allucn.

' 14. Ia he matcustitAllust/ ja sioitit i-
tzens Raphidimyn/ ja sijnä ei ollut Can-
salleweltäiuoda.

15. 1a-he matcustit Raphidimist/ ja
sioittt itzens Sinain corpeen.

16.Ia he matcustit Sinain corwest/
ja sioitit itzens himoyaudoille.

17.Ia he matcustit himohaudoilda/ ja
sioitit itzens Hazerothyn.

iz.lahematcnsttiHazerolhtst/ jasi-
eitit itzensRithmaan.

ly. lahematcustit Rithmaast/ ja si-
oitit itzens Rimon Parezyn.

20. Jahe matcustit Rimon Parezest/
jastotkit itzens Ltbnaan.

21.Ja he matcusttt iibnast/ ja stoitit
itzensRissan.

22. Ja he matcusiit Rissasi/ ja stoitit
itzens Kehelathaan.

2Z. Ja he matcustitKehelathast / jast-
oitit itzens Sapherin wuvrelle.

»4. Ja he matcustit Sapherinwuorel-
»a/ja stoitititzens Haravaan. ' '

»5. Ja he matcusttt Haravasi/ jastoi-tit itzens Makehelothstn.
,6. Jahe matcusttt Malehelothist/ ja

fiottitltzens Taharhyn.
27. Ja he matcustit Xahgthist/ jq fioi-tit itzens Taraho.

28. Ia he matcustit Tarahst/ m sioiti»
itzens Mncaan.

29. Ia he matcnstitMitcasi/ jasioitit
itzens Hasmonaan.

Ia he matcustit Hasmdnast/ ja si«
oittt ttzensMoserochyn.

31. Ia he matcustit Moserothisi / ja si,
oittt itzensBnelaecontn.

32. lache matcustit Bnelaeconist / ja
sioittt ltzens Horgidgadyn.

33. Ia he matcustit Horgidgast / ja si>
oittt itzens lathbathaan.

34. Ia he matcustit lathbast/ j» sioi»
tit itzens Abronan.

35>Ia he matcustitAbronast/ j« si»i«
tit itzensEzeongaberyn.

36. Ia he uiatcustttEzeongaberist / j«
siotttlitzens Ztnnin corpeen/ ston/ Ca»
des.

37. Ia he matcustit Cadexest / ja sioi»
til itzens Horin wuorelle/ joca on Edo-
ml» maan rajoilla,

38. Stjnä meni pappi Aaron Horin
wuorelle/ HERran taskyn jällen/ ja
cuolisiellä ncljändenatymmendenii wuo-
tenä/ sijttecuin Israelin laplet olit lah-.
tenetEgyptin maalda/ ensimäisna pät-
wänä wydennestä Cuusta.

39. Ia Aaron olt sadan ja colmencol-
mattatymentzä wuoltnen cuoltuans Ho-
rin wuorella.

40. Ia Aarad Cananerein Cuningas/
joca asut elelen päin Canaan maalla/
cuuli ettäJsraeiin lapset tullet olik.

41. Ja he matcusttt Horin wuorelda/
ja stotriritzens Salmenaan.

42. Ja he matcustit Salmonast/ ja st-
oitit itzcos Phunonyn.

4Z. Ja he matcusttt Phunomst/ ja stoi-
tit itzens öbochyn.

44. Ja he matcustit Sbolhist/ jcr stoi-
tjtttzensJgimyu/läheöAbartmt/ Mo-
abin rajoille.

45. Ja he matcustit Jgimist/ ja sioittt
itzensDtbon Gadyn.

46. Ja he matcustitDibon Gavist/ ja
stoitit itzens Almon Diblatatmyn.

47. Ja he matcustit Almon Diblatai-
mist/ia sioittt ttzentz Abartwin wuorelle
Neboncshdalle. 48. Ja
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48. Ia hemattusiitAbarimln vuorel-
da/ ja stoitit itzens Moabin kedolle/ Jor-
danin tygö Jerthon cohdalle.

4y. Ja he siotttr itzens Jordanin tygö
hamast Beth Jeflmvthtstnyn Abel Stt-
timyn Moabin kedoille.

;o.Ja HERra puhut Mosexelle/Md-
abin kedoilla/ Jordanin tykönä/ Jert-
hon cohdalla/ sanoden:

51. Puhu Israelin lapsille/ja sano heil-
le: cofta te oletta tullet Jordanin ylt-
tze Canaan maalle:

51. Nyn teidän pitä caicki sen maan'
asuvaiset teidän edestä» ajaman pots/
ja caicki heidän patzans/ ja valetut
euwans hucuttaman/ ja caicki heidän
corkeuyens häwittämän.

;z. Ja nyn teidän pitä maa» asutvai-
set ajaman ulos/ jaasuman stjnä: stl-jä teille olen minä maan andanut omt-
staxen sen.

54. Jateidän pitä maan jacaman ar-
walla teidän sucucunnillen. Jotta u-
fiambt on/ nylle pitä teidänenambt an-
daman perinnöxexens/ja joita vähem-
bt on/ nylle vähemmän perinnöxexens:
cui» arpa lange cullengi»/ »yn pitä hä-
nen sen ottaman teidän Isäin sucucun-
dain jälken pitä teidän perimän.

55. Mutta joldeica te maan asuvaisia
aja ulos teidän edcstän/nyn pitä ne c«in
te heistä jätätte/ oleman teille nyncuin
orjantappurat teidän silmisan/ja keihäs
re,dän kyljesän/ja pitä ahdistaman teitä

' sillä maalla cusa te asutta.
;6. Nyn tapahtu/ että minä teen nyn

teille/ cuin minä aivoin heille tehdä.
xxxiv.jucu.

- HERra puhutMssexelle/ sa-
. noden:

2.Käske Israelin lapsille/ ja
heille: Canaan maalle

tulduan pitä sillä maalla/joca teille pe.
rimisert lange Canaan maalla / oleman
hänenrajans.

z. Etclen puoli pitä rupeman Zinnin
corvesta Edomin että teidän
rajan elelen päln pitä oleman suolaisenmeren äresta/ jocaitän pain on.
4. Jaettä raja pitä ulottuma» ttkläft

Hämein AcrabWW/ jakäymiä Zinnin
läpitze/ jakajat Meresi haman Lade»
Barneaan/ ja ulottuman Adärin ky-
lään/jakäymän Asmoni» läpitze.

5. Ja ojendaman itzens Asmosi Egy-
ptin «irtan asti/ jasen loppu olcau me-
resä.

6. Muttaraja länden päin/ pitä ole-
man teille suuri meri/ ja se pitä olema?
teidän maan ärt länden päin.

7. Ja tämä pitä raja pohja päin 0-
leman/ teidän pitä mittaman suuresi me-

' rest haman Hortn «uoren asti.
8. JaHort» »vuoresta mittaman / fij-

henastt että Hamathyntullan/ nyn «ttch
Hänen loppuns o» Zedadanrajap.

9. Ja sen rajan loppu ny»Ziphron/jq
se» lopp» olcon Enanin kylan tykönä.
Se olcon teidän rajan pohjan päin.

10. Ja pitä myös mittaman teidän ra-
jan itän päiit Enanist nyn Zephamaa-
han.

11. Jase raja mengänalaspäin Zepha-
mast Rtbla Ainin asti idä»
Sytt» juoscanalaspäin/ jamengän Ci,
nerethin meren siivua idän puoleen.

ii. Ja tulcan raja alas Jordanin
päin/ ny» että sen loppu olcon suolainen
meri. Senpitä oleman teidän maa nra-
joinens jocaraholda.

iz Ja Moseskäski Israelin lapsille/ja !
sanot: tämä on maa / jonga teidän pitä /
jacamankestenän HSR- <

ra käski anda nylle yhdepelle sucucunaal- i
le/ja sillepuolelle sucucunnalle: j

14. Sillä Rubenin lasten sucucunda/heidän Jsaivshnonen jälken/ ja Gadt»
lasten sucucunda heidän Jsäins huonen
jälken/ ja puoli Manassen sucucunda/
«wat j»ottanet heidän osans.

15.Nya owat ne caxi sucucunda / ja se
puöli sucucunda saanet heidän perlndöo-
sans tällä puolen Jordanin Jerihoncoh..
dalle itänpäin. ,

16. Ia HERM puhui Mosexelle/
noden:

17.Nämät owat miesten nimet/ jotca
maan pitä teille jacaman/ pappi Elea»
i« jalosnaNunln poica.
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»8, SiHei, pitä myös keidän ottaman
yhden päämiehen jocaitzest sucucunnast
maata jacaman.

iy. Ja nämät ow»t miesten nimet/ Ca«
leblephunnen potea Juvan sucucukast.

10. Semuel Amihudin poica/ Stme.
onin lasten sucucunnasta.

21. Elidad Chision poica/ Benlami-
nin sucucunnast.

2,. Buchi lazlinpotea/ Danin lasten
fucucunnan päämies.

iz. HaniclEphodtn potea/ Josephin
lapstst/ Manasten fucucunnan päämies.

24. Kemuel Siphan potea / Ephrai-
miu lasten fucucunnan päämies.

25. Elizaphan Parnachin poica/ S«-
bulonin lasten fucucunnan päämies.

26. Palthiel Asan potea/ Jfaschartn
lasten fucucunnan päämies.

27. Ahihuo Selomtn poica / Asterin
lasten fucucunnan päämies.

28. Pedahcl Amihudinpoica/ Neph-
talin lasten fucucunnan päämies.

iy. Nämät omat ne cuin HERra kä-
sienyt on Israelin lasten perindöosa
jacaman Canaan maalla.

XXXV. iucu.
HERra puhui Moftxelle/

Moabin kevoilla/ läsnä Jvp-
- vantaJerihon cohvalla/ sano»

2. Kaste Israelin lasten anva lemi-
tailleCaupungeita asuaxens heidänperi.
mifestäns: nyn myös estcaupungit
andacat iemltaille.

z. Että he asuisit Caupungeis/ ja pi-
täisit heidän carjane/lamarans ja caic-
kinaiset eläimens esicaupungeis.

4. Esicaupungein lamius cuin teidän
pitä anvaman Lcmitaille/ pitä oleman
tuhannen kynärät Caupunzin muurist
ulos caicki ymbärins.

;. Nyn teidän pitä mittaman Cau.
pungtsta idän puolel caxituhatta kynä-
rätä: ja etelän puolel caxi tuhatta ky-
uärätä/ja lännen puolell caxi tuhatta ky-
närätä/ja pohjan puolel caxi tuhatta ky.
närätä/ että Caupungi, kestellä olis.
Se pitä oleman heidän esicaupungins.

5. Il» nyvep Eaupllngtl» ftas tt

annatte iemitaille/ pitä teidän anvaman
cuusi ivapa caupungit/ että se joca jon-
gun cuoliaxi lyö/ pakenis nyhln. Wic-
lä pääliftxi pirä teidän andaman heille
caximljdettäkymmendä Laupungica.

7. Nhn että caickians Laupungeita
cuin te annatte Lemttaille/ tule cahde-
xan mijdettäkymenda esicaupungemens.

8. Ja ne Caupungit cuin te annatte

Israelin lasten omatsudcsia pitä heille
annettaman enämbi sildä/ jolla paljo o»
la mähembi sildä/ jolla o»/
iyecukin perimisens jälkcn/ joca hänelle
jaettu on/pitä andaman iemltaille Cau-
pungeistans. (noden:
9. <?? a HERra puhui Moftxelle/sa-

Puhu Israelin lapsille/ja
sano heille: tulduan Jordanin yliye La-
naan maalle /

11. Pitä teidän ivalitzeman teille» Cau-
pungeila/ jötca teillä mapat caupungit
oleman pitä: joihinga ft pactcan/cuin
jonguntapaturmasi cuoliaxilyö.

12. Ja pitä ftncaltaiftt «vapa caupun-
git oleman meren costa/an
tähden/ettei tappajan pidä cuoleman/sij-
henasti että hän coco seuracunnan oi-
keuden edes on seisonut.

iz. Ja ne Caupungit/ cuin teidän anda
man pitä/ pitäoleman teillä cuusi wapa-
caupungita.

14.Colme pitä teidän andaman tälle
puolen Jordanin/ ja colme Canaan
maalle: Ne pitä oleman mapaus cau-
pungit.

15. Setä Israelin lapsille/ että muu»
«alaisille jahuonecundaisille heidän sta»
sans/ pitä ne cuusi caupungit oleman/
että sinne patenis cucattänäns jongutt
sielun tapaturmasi lyö.

16.Kgca jongun cuoltaxi lyö raudat,
Hla/ny» ettö hstt cuole/hän oninie

hen tapp.ija/ häne pila tollsest cuoleman.
17. Paista hän jongun tiwellä/ »osta

cuolta taita/ja st cuole/nynhanonmie-
hen tappaja/ ja pitä tetisest cuoleman.

18 lyö hän hsndä puulla / josta tai-
tan cuolta/ ja cuole/ hän on miehen
lappaja ja pils totisesi cuoleman.

l?.. Meren

l
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,y. We»it cosiaMpitä itze tappaman
miehentappajan/ cohdatesäns haNen.

20. Jos hän syöpä hänen mihast/laic-
ka paista händä majymtsts/ nyn että
hän cuole. '

.....

21.Taicka wihast lyo hända kädellSns/
vyn että hän cuole/ nyn pitä sen totisesi
kuoleman/ jvca hänen löi-: sillä hän on
miehen tappaja. Weren lähtmäioen
lango pitä lappaman hänen eohdate.
sans hänen.

22. Mutta jos hän syöpä hänen tapa-
" tnrmast ilman mthata/ taicka heittä jo-

takin hänen päällens ilman mäjymystä:
2; Taicka heittä händä kimellä josta

cuolla taitan/ ja ei sitä »ähGYt/ nyn
että hän cuole/ jaei ole hänen mihamte-
hens/ ei myös hänen mitäkän paha äi-'

. coinut: .

"
24. Nyn pitä Cansan duomttzeman

läsä asias lyöjän ja meren costajan wä-
iillä.

2;. Ia Cansan pitä mapahtaman mte.
hen tappajan meren costajan käsistä/ an-
daden hänen tulla mapa caupungynjäl-
lens/ johonga hän pakeni/ ja siellä pitä
hänen oleman yltmmäiftn papin cuo-
leman asti/ jvca pyhällä öljyllä wotdel-
tu on.

26. Jos miehen tappaja mene wapa
caupungins rajoin ylitze/ johonga hän
paennut on/

27. Ja meren costaja löytä hänen ul-
kona wapa caupungins rajoista/ ja lyö
hänen cuoliaxt / nyn ei pidä hänen sen
mereen syypää oleman:

28. Sillä hänen piti wapa eaupnngt-
sans oleman ylimmäisen papin kuole-
man asti/ ja ylimaista papin cuoleman
jälkentuleman pcrindö maallens jällens.

2y. Nämät pitä oleman teille ja tel.
dän lapsille» olkeudexi/ caiklsa teidän
astimasiolsan.

zc>. Miehen tappaja pitä tapettaman
todistattten suu» jalken/Ja ypi todista-
ja ci pidä sielua mastan todistaman cuo-
lemaan.

ZI. Ia et teidän pidä ottaman yhtä.
kun htnda miehentappajan hengen edest/

j»ca itze pahudest on cuslcman matcan
saattanut sillä hänen pitä tvlissst cuole.
man.

l Z2. Jaei pidä teidän yhtäkän hinda
ottama» sildä/ euin mapa caupungyns

' paennut oli/ nyn että hän tulis jäliens
> asuman maalle ennen papin cuolemata.
> n. Ja älkät saastutcacö maata/ josa te

l asutte siliä se joca mereen micapää on/
> HZ» saassutta maan / >a maa ci laita

puhdissetla merestä joca stjhen muodatet-
> lu on/ muutoin cuin sen merencautta/

. joca sen muodaccanut on.
Z4. Älkät te saaastuttaco maata/ josa

le asutte/ jvsa myös minä asun: sillä
l minä olen HERra/ joca asun Israelinlasten seas.

XXXVI. iucu.
ylimmäiset Isät/Gileadin la- >

sten sugust/ Machirin poM/ ,
joca oli Manassen poica/ Jose.,
phin lasten sugusta/kämit edes/,

japuhuit Alosexen jaIsraelin lasten y- ,
limittäisten Isäin päämiesten edes/ ,

2. Ja sanoit: minun Henan/HSRra c
kässi maan jacaarmällaIsraelin lapsil-
le perittämäxi. Ja sinä minun Herran
olet kässenyt HERran cautta/ meidän ;
meljemZclapbeadin pertmyxcn anda ha- ?
nen tyttarillms.

z. Jos jocuIsraelin sugusta ottaheitä
emannäxens/ nyn tule heidän perindöns ,
mähemmäxi/ meidän Jsäim perinnöstä
jatulesensugunperimyxcntygö/ cuhun-
ga he tulemat / ja nyn tule meidän peri-
myxem arpa mähetyxi.

4. Cosca Israelin lasten ilomuosi tule/nyn tule heidän perindöosans sen sugun
pcrimyxeen/ johonga hetulemat/ nyn lu- 2
le meidän Jsäim perimys mähetyxi/ hei. ki
dänperinnöstänS. ci

5. Nyn kässi Moses Israelin lapsille »

HERrankässyn jälken/ ia sanoi: Jose-phin lasten sucu on oikein puhunut. Si
6. Tämä on se cuin HERra kässi Ze. "

laphehadin tyttärille/ ia sanoi: huolcan I
kellenga he tahtomat/ cutrcngin nyn/ et- 1?
tähe huolcwat Isälns sttcucunnan lan. T
goille. 7!
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7.Ettei Israelkl lasten perimys län-
get,yhdestä sugustanijn toiseen: stlläjo-
catne» Israelin lasten seas. pita rtppu-
man kynnt Isatns sucucnnanpertmyxes.

8. Ja catcki tyttäret / joillaperimys sn
Israelin lasten fngns/ pttä hnoleinan
Isäns fugun langolle/että jocaineJsrae.
lin lasten seas pidät, Isäns pertmyxea.
y.Jaeltetyxt perindössä langeis yh-

Zela- destg sucucunnasta toiseen / mutta jocai-
pheha- nen pysykö» omas perimyxesäns/ Isra-

elin lasten sueuin seas.

10.Nhncuin HERra käski Oosexelle/ di» l?l«tzn teit Zelaphehadin tyttäret. tärec
,i. Mahela/ Ttrza / Hagla / Milca/ huolenNoa/ ja huolitsetäinspiille. st,
11. Ia tulit emännyt nylle cutu olit täns

Manassen Josephinpojan suguska/ nyn lapsille
pysyi heidänperimyxens sikäns langou- ja ntz»defans/ ja heidän Jsûs sucucunnas. periodj

iz.Nämätowatne käskyt ja oikeudet/ pysy
joita HERra Mosexen cautta kaski Is- sucu-raeltn lapsille Moabin kedoilla/ Jor- cuaas»danintykönä/Jerihon cohdalla,

Neljännen MosexenKirjan Loppu.
DEUTERONOMION,

Wìdes Mosexen Kirja/
Josa nämat cappalet otvat:

l.>i3>Vinga Moses/Israelin lasien walmisiais menemän Jordanin ylitzen/ja omistit.U? Man Canaan maata/kertoi heidän edesäns monicahlamila erinomaisia cappalit«/
Jumalan hywiä «coja heille corwesa tapahtuneita : jasijtä ncuwo heitä oppi<

Man japitämän Jumalan tästyjä.-niinhän wastäkin tete heille caickehywä«p.i.2. z.4.
11. Cuinga hän taas cutzu heitä / kertoden heidän edesäns Jumalan kymmenen

kästyä/cap.s. Nnn myöscailFi ensimäisen taulun jakircon hallituxen kästytja säädyt:
«uinga heidän pitä käyttämän itzens Jumalala ja hänen palwelioitans wastan. Nimit<
Mn/ pelkäniän japitämän hämnkästyns/ «p. 6.häwittämän caicki epäjumalat/«p. 7.
Ei unhottaman händä «p. 8- Maan Muistaman heidän endisiä ricoxians/ ja hänen
armons/ cap. 9. ja nijn racasiaman ja palrocleman händä ainoata/ cap. i«?. ajattele-
man hänen ihmcllisiä töltäns/ cap. n. ja uhraman ainoastans sijnä paicas/ cuin hän
»valinnut on/ «p. 12. Ei cuuleman muita Prophetai:/ ci>r>. 1;. Maan andaman usco-
lisest kymmenexet hänen palwclioillens /ja waiwaisille/ cap. 14. is. pitämän hänen jul>
lapäiwiäns/ cZp. ,6. Asettaman duomareim ja Cuningaita Iwnalam pelkäwäisiä/
«p. 17. Ei pitämän lucu noidisi ja tietäisi: Maan cuuleman sitä suurta Prohetat/
jongshän oli lähettämä/ «p. iz. Ia eroittaman wapacaupungit rapmmumisille mie<
hen tappaille/ cap. 19.

iii. .Caikist tMn taulun ja mailmalisen hallituxen tästyisija säädyist- Cuinga
heidän pitä käyMniän itzens lähimmäisiäns wastan: nijncuin sodas heidän lviholisians
wastan/ ja lastens cohlan/ cap. 21. 22. 24.kyläinmicstens ja wel»
jeins cohtan/ cap. 22 2;. 24.25.26.Niin myös sijtä siunauxest ja pahasi/Mk» heidän
pitä toiwoman/ jos he pidäisit hänen kästyns/ sekä tirouxest ja rattgaistuxest jos
nijstä luopuisit/ «?. 27.28. 29.50.

IV . Mitä Mostxen cuollcs tapahm: cninga hän ilmoilla heille cuolemans/ja loi>
duttacheitä/ «p.zi. luke weisuns heidän edesäns/heidän wilpistelemiststäns/ «p. ;».

fimm HM/ cap ;;. jawijmein cuole ja haudata»/ cap ;z. I. lucu.

vxU7LK.OKI()KIION l. suc.
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i. iucu.
omat ne sanat/ cuinMo- >

t? V A ses puhut «»co Israelille/ tällä !
puolen Jordanin/ corweö/ stllä
kedolla punaisen meren cohdal.

la/Paranin/ jaTophelin/ jaiabaniu/ I
ja Hazerothtn jaDisahabin wathella.

2. Dxitoistakymendä piiwäcunda Ho-
rebist/ sitä lietä Setri» wuoren caulta/ inyn Cades Barneqn asti.

z.Ja se tapahtui neljäudenäkymendenä i
«uonna/ «nsimcktsnä pätwänä/ yhdellä
toistakymmenellä Cuucaudella / nyn pu-
hut Moses Israelin lapsille / caickt ruin
HERra hänenkäski heillepuhua.

4. Syttecutn he olit lyönet Sihontn
Amorrerein Cumnga»/ sora Hesbonts
asui/ nyn myös Oggin Basantn Cuniu-
gan jscaAstarothis jaEdreismsut. >

5. Tällä puolen Jordanin/ Moabin
maalla / rupeis Moses selittämän tätä
lakia/ja sanoi:

6. HERra meidän Jumalan puhut
meille Horebtn wuorella/ sanoden : te 0-
letta jokyllä cauwan ollet tällä wuorella.

7. Käändäkät keitän jamengät matcan
Ämoreretn wuorelle/ ja caiken heidän
läsnäasuwatsienstygö/ kedoilla/ wuo-
rella jalaxos etelen päin/ ja meren sala-
main päin/ Canaan maalle ja ildanon
wuorelle/ haman sen suuren Phrakin
wirrantygö.

8. Catzo/ minä annoin teille maan/
joca on teidän edesän/ mengät jaomista-
cat se / nyncuin HERra teidän Isille»
Abrahamille/ Jsaachille ja Jacobille
«vannoi / andaxens sen heille ja hejda»
siemenellens heidän jälkens.

y. Nyn minä sanoin teille silloin : «n
minä wot y/inqni canda teitä.

10. Sillä HERra teidän Jumalanon
listinyt teitä/ nyn että ke tänäpän olettanyn monda/ cuin tähdet tajivas.

11. HERra teidän Isäin Jumala li-
sätkö» tsirä wiclä monda tuhatta kerM
evä/,a siunatcon teitä/ Nyncuin hän terl
le sanonut on.

ii. Cuinga minä yxtnäni «voin canda
sencakatfe»wgttvan/ cuvrman ja rydan
ttiidä.

5,,»,.,l" "'«

!z .s,l,
.^..^

'""<"<.>

«.^ "̂'
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gahäa
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danut
wacoj»
Canckä
maan.
Num.
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iz. Walitea ketsiä» tsimelliset jaym-
märtäwäiset miehet / jotca teidän sugu- .
sian tutut o«at/ ja minä asetan heitä <
teidän päämiehtxe». !

14.Ry» te ivastaifltte minua/ sanoden: ,sevnhywä asia/ jvstas puhutkehdäxcs. .
»5. Nyn oltu minä «e ylimmäiset t«t- ,däu sugustan/toimelltset jatutut miehet/

jaasetin teille päämtehtxt tuhaode»/ s«. ,
da»/ wydenkymmeaen ja kymenen pääl-
le/ ja esimtehitt.leidä» sucucunnifan. ,

16. Ja minäkäskin teidän duomartllm
silloin/ sanoden: cualcat teidän welje- ,
jän/ jaduomitca oikein jocaitze» miehen
ja hänen weljeus waihessa/ ja hänen
muucalatsens wathella.

17.Et teidän pidä catzdman yhdengän '
muodon jälke» duomios: waan cuulcat 'nyn sitä pirndä/ cm» suurtakin ; äkkät
peljätkö kenengän muoto: sillä buomio >
onJuntgsan: Waan se asia cuin teille
on rascas / andacat tulla minun eteni/
cuullaxeut sitä.

18. Ja minä käsiin teijä sijhen atca»
caikisi cuin teidän tekemän piti.
»y. me läxim Horebisia/ jaiva.
» h etsimme caiken sen suuren/ j«

hirmuisen/ corwen läpttze/ cuin te näh-net oletta. Amorrerein umoren tiellä/
nyncuin HEria meidän Jumalam meil-
le käsi». Ja tulimme Cades Tarneaan.

20. Nyn sanoin minä teille: te olette
tullet Amorrerein wuorelle/ joutza Her-ra meidän Jumalamanda meille.

21. Catzo sitä maata sinun cdesäs / jon-
ga HERra.sinun Jumqlqs sinulle an-
danut on / mene /ja omista se sinulle»/
nyncuin HENra sivun JM Jumal»
sinullesanonut on: älä pelkä/ älä myös
hämmästy.

22. Ja te tulitta caicki minun tygöni/
ja sanoitte: lähektäkäm miehet meidänedelläm wacoiman meille maata/ jametl-iMata ilmoittaman/ jatietä/ jota mei-
Väa sinne menemän pitä/ ja caupungei-,
ta/joihtnga meidän tuleman pitä. >

Ja se asia kelpats minulle: nyn otin >minä caxtloistakymmtndä miestä teidän >seastan/jocaitzesta sucncunnasia yhden.
24, Costa

v. Mos. Mja. I.iuc. t?/
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14. Costa ne menlt maccaans/jaastuit
«vuorelle/ jatultt Escolin ojan asti / nyn
magoithesen.

1;. Ja skit maan hedelmäst myötäns/
ja toit meille: ja ilmoitit meille asian/
sanoit: maa on hymä/ jonga HERra
meidän Jumalanimeille anda.

16.Mutta et te tahtonet mennä sinne/
Maan olttte «vastahakoiset HERran tei-
dän Jumalan sanalle.

17. Ia napisitte teidän majoisan/ ja
sanoitte: HERra on meille «vihainen/
ja on ulos tuonut meitä Egyptin maal-
ba andaxcns meitä Amorrerein käsijn/
hucutetta.

18. Cuhungameinenem? meidän mel-
je«n omat peljättänet meidän sydämen,/
sanoden: st Cansa on suurcmbr ja pt-
dembi meitä/ ja ne Caupungit omat suu-
ret ja mahmar/ ulottumaiset taimasen/
olemma me myös nähnet siellä Enakin
pojat.

29. Ja minä sanoin teille: älkät peljä-
stykö/ älkätmyöshämmästykö heitä.

zc>. Sillä HEna ttidänJumulan käy
teidän edellän/ ja soti teidän edestän/
nyncutn hän myös tehnyt on EZyptiS
teille teidän silmäin edes.

zi. Ja cormes / jofa sinä olet nähnyt/
»uinga HERra sinun Jumalason sinun
«andanut/ nynculn mies canda poicans/
caikella sillä tiellä / jota te maeldanet 0-
ietta/ sijhenasti cuin t« tälle paicalle tu-
litte.

zi. Waan et te sijtä lucua pitänet »stoa
HERran teidän Jumalanpäälle.

zz.Joca kämt tiellä teidän edellän / o-
sottaman leirin patcka / yöllä tulesa/ s-

' soltaden teille tiera cui» te käwitte/ ja
pätmällä pilmes.
Z4. /"fosca HERra cuult teidän huu>

wthastuthänja wannoi/sa.
noden :

Z5. Et yjtikan tästä pahasta sucucun-
nasta pidä näkemän sitä hymä maata /

jvnga minä olen «vannonut/ andaxent
ttidän Isille».

z6. Paitzt Calebi Jepbunnen poica/
hä» väke sen/ hänelle miuä anna» sen

maan/jonga päällä hän astunut on / ja
myös hänen lapsillens/ että hänuscolli-
sest seuraiö HERra.

Z7. Ia HCRra «vihastui myös minulle
teidän tähten/ ja sanot: et sinäkän sin-
ne tule.

zB. Waan Josua Nunin poica sinun
paltvciias/ hän tule sinne: mahmista .

händä: sillä hänen pitä jacaman Jsrae- '
lin pertmyxcn. '

zy. Ia teidän lapsen / jotta te sanoitte
saalixi tuleman/ ja teidän potran/ «orca
ettänäpänätiedä hymäeli paha/ he sin-
ne tulemat/ jaminä annan sen heille / ja
heidän pitä sen omistaman.

40. Waan palaitcat ja mengät cor-
peen/ punaisen meren tietä.
4i te «vastaisit ja sanoitta mi- Mm.Anulle: me olcmrtckonet HSR- 1414».

ra mastan/ me mencm ja sodin,/ nyncuin
HERra meidän Jumaiam meille käske-
nyt on. Cosca te fijs malmit olttta / jo.
cainen sotaaseinens/ ja pyydittä mennä
Muorclle.

42. Sanoi HERra minulle: sano heil-
le: ei ttidän pidä sinne menemän / eikä
myös sotiman/ sillä en minä ole teidän
canstan/ ettet te lyödäts teidän «vtholi-
sildan-

4z. Cosca minä näitä teille sanoin/ nyn
ette cuulletminua/ maan olittaHEß-
ran sanallemastqhacotset / jarohketsitte
incnnä muorelle.

44. Nyn läpit Amorrertt jotta «vuo-
della asuit teitä «vastan/ ja ajoit teitä
taca nyncuin kimalaiset tekemät/ «a löit
teitä maahan Setrts Horman asti.

45. Cutn te sieldä palaisitte ja itkitte
HERran edes / oyn et HERra tahto- Mitä
nnt cuulla teidän ändän / etkä corwins stjtte
ottanut. tapah-

-46. Nyn olttta te Cadexes cauwan tunut
aica. oli/

11. iMU. luinte
Illoin me palatsiin / Za matcu-

corpeen punaisen meren Cade-
tietä/ nyncuin HERra minulle
sanonut oli: ja waelsim Setrin N«n.

tvnerta yämbärtns suuren atea.
-.la

2.Lnc.
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2. JaHSRra puhui mlnulle/fanode!,;
z. Jo ce aletta kyllä maeldanet tätä

«uorta ymbärins/ palaircat pohjan
päin.

4. Ja käske Cansalle/ sanoden: tei-
dän picä maeldaman teidän meljetn Esa-
un lastenrajain ylitze / jotcaSeir»s asu-
mat/ia heidänpetä pelkämän teitä.

5. Waan carttacat teitä» sangen mi-
sust/ ettet te sodi heitä «vastan: sillä en
mmä anna teille jalangan lemeyttä het-
dän maastanö: sillä Esaun lapsille olen
minä andanut Setrin »uoren pcrtmt-
sepi.

6.Rahalla pitä teidän heildä ruan o-
staman/ ienga te syötte / nijn myösj we-
de» pitä teidän hätldä rahalla ostaman/
jotate juotte :

7. Sillä HERra sinun lumalas on
fiunanut sinun/ calttsa sinun kättes toi-
sti/ hän tietä sinun matcust«xes täsä suu-

resi cormesa. Jo neljäkymmendä aja»
staica »n HERra sinun lumalas ollut
sinun cantzas/ nyn ettet sinulda mttätän
ole puttunut.z. Costa »ne meidän meljeim Esau»
lasten tykö maeldanet olin,/ jotcaSetrin
wuorella asuit/ sitä kedon tietä Elathist
ja Ezeongaberist / ntjn palaisimme me/
jamenim sitä Moabin cormen tietä.

9. Ia HERra sanoi minulle : älä wa-
htngoitze Moabitereitä/ älä myös sodi
heitä mastan: sillä en minä anna sinulle
micätän hänen maastans pertmlsexi:
sillä lochin lapsille olen minä Arin anda-
nut perimisexi.

10. Emimit omat muinen sillä paical-
la asunet/ jotca olit suuri/ wätewä ja
pitkä Cansa/ nyncuin Enatim.

il.He luuttin myös sangareixi/ nyn-
cuin Enatiin/ja Moabitereil cutzuit het-
tä Emlm.

12. Asuit »m)is muinen Horeit/Sei»
rts / ja Esaun lapset ajoit pois ja hucu.
lit ne edestäns/ja asuit heidän siasans/
nyncuin Israel teli pertndömaasans/
jongaHERra heille andoi.

13 Nyn »ostat nyt/ ja matcustacat
Saredin ojan ylitze ; Iq n,e wqelsim sen
«lttze.

14. Waan aica cum me matcusttm Ca-
bes Barneast/fljhenastt cuin me tulim.
ma Saredtn vian ylitze/ el» cahdexan
wuotta nchattä kymmendä/ sijhenasti
cuin caickt sotamiehet leiris cuolit/ nyn-
cuin HERra heille wannonut oli.

15. Sillä HERran kasi oli heitä ma-
stan hucuttaman heitä leiris / sijhenasti
cuin hän peräti lopetti heidän.

16. Coscacatckt sotamiehet olit loppu-
net ja cuollet Cansan scast.

77.Puhui HERra minulle / ja sanot:
18. Tänäpänäpttä sinun matcustaman

Moabtn rajain ylitze lästä Ari.
iy. Ja coscas lähestyt Ammonin la-

psia/ älä heitä mahingsitze/ älä myös
sodi heitä wastan: sillä en minä anna
sinulle Ammonin lasien maata perimi-
sext/ maan kolhin lapsille olen minä sen
andanutperimisexi.

7O. Se on myös luettu sangaritten
«iiaaxt: sillä sangartt omat muincn sijnä
asunet. Ja Ammontterit cutzumal hei-
dän ZamZummin.

71. Sillä he olit suuri/ mäkemä ja
pitkä Cansa / nyncuin Enakim» Ja
HERRA hämitti heitä heidän ede-
stäns/ nyn että he asuit heidän asuma-
siotsans.

77. Nynculn hän oli tehnyt Esaun la-
psilla Setrin muorella asumaisille hei-
dän edestäns hämittäisäns Horeit/ ny»
että he omat asunet heidän siasans tä-
hän pätmän asti.

2Z. Ja Caphtorim läxit Caphtorist/ja
hämitit Amiinit cuin Hazerimts asuit/
Gazan asti/ ja asuit heidän siasans.

74. Noscat ja lähtekät/ ja matcusta-
cat Arnoni» ojan ylitze: Catzo/ ininä
annoin sinun käsis SihoninAmorrerein
Cuningan HesbontS mainens: rupe
sijs omistaman/ ja sotiman händä wa»
stan.

25. Tänäpänä minä alan/ että caicki
Cansa coco taiwan alla pitä pellämän
ja maptseman sinunedesäs/ ntD eltähe
sinusta cuultuans pitä märlstmän/ja
surulistt oleman sinun tulemisestas.

,«j, Nijn minä lähetin sanan saatla.
jat
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Jat cskipesta idän puolesta Sihonille
Hesbonin Cuningalle/ rauhallisilla sa-
noitta/ sanodcn:

27. Minä tahdon waelda sinun maa-
cundas läpitze/ janyncuin tie anda/nyn
minäwaella»/cn minä oikialle puolelle
«ngä wasewmalle poicke.

28. Ruoca pitä sinun rahan edest anda-
«an minulle/ syötä/ ja mettä rahan e-
dest juota: mmä käyn waiwem jal- l
taisin sen läpitze. '

29. Nlsiicuin Esaun lapset SeiriS a-
sujat minulle tehnet omat/ ja Moabi-
tcrit Ariö asumaisct/ sijhenasti että mi-
nä tulen Jordanin ylitze/ sijhen maa-
han/ jonga HERra meidän lumalam
anda meille.

zo. Waan ei Sihon Hesbonin Cunin-
gas tahtonut meidän anoa maelda sen
läpitze: sillä HERra sinun Jumalas
comelti hänen mielens/ja paadutti hänen
sydamens / «trä HERra.tahdoi anda
hänen sinun käsijs / vyncuiH tänäpäi-
män on.
'zi. Ja HERra sanoi minulle: catzo/

minä olen rumennut andaman Sihonin
Cuningan/ ja hänen maans sinun etees/
rupe omistaman ja perindönäs pitämän
hänen maatans,

Z2. Ja Sihon läpi sotiman meitä ma-
stan/ hän ja caicki hänen mäkens Jah-
jaas.

zz. Mutta HERra meidän Juma
lam andoi hänen meidän eteeni/ ja me
löimme hänen/ ja hänen iapsenö/ ja
caicki hänen mäkens.

Z4. Ia me silloin orimcaicki hänen cau-
pungins/ ja kiroisim caicki Caupungit/
miehet ja maimot ja lapset: nyn etten
me yhtäkän jättänet.

z;. Paitzi eläimitärnin me meillem 0-
tim/ ja Caupungin saalist/ cuin me
woitim.

zö.Hamast Aroerist Arnonin ojanreu-
si>ca Caupungist ojan Mteres/

nyn Gileadin asti. Ei yhtäkän Caupun-
ollut/ joca taisi handäns meckdä

warjclla/ HERrameidän lumalam an-
doi caicki meidän alam.

Z7. Waan Ammonin lasien maahan et
sinä tullut/ etkä mihingän joca oli Jako-
kin ojan tykönä/errä nyhin Caupungei--
hin wuorella /taicka johongun muuhun/
josta Heßra meidän lumalam meitä
käskenyt 00.

111. sucu.
me palaisim ja menim Vasa-.ninlietä/ nyn OgVasani» Cu- >

ntngas läpi caiken makens cans-,s« meitä mastan sotiman Edrein
tykönä.

2. Mutta HERra sanoi minulle: älä ,
pelkä händä: sillä minä vien andanm >
hänen sinunkäsijs/ ja »aikm hänen ma-
kens/ja hänen maans: ja sinun pitä te-
kemän hänen cansianS/ nyncuin sinä
teit Sihonin Amorrerein Lumngan
cansia/ joca Hesbonis asui.

z. Ja nynHEßra meidän lumalam
andoi Cuntngas Oggin Basanisi meidän
käsijm / ynnä caiken hänen makens
cansia: ja me löimme hänen/ sijhenastt
ettei hänelleyhtäkän jäänyt.

4. Ja silloin me orimmecaicki hänen
Caupungins/ ja ei ollut hänellä yhtän
Caupungita/ ,ota cm me häueldä otta-
net pois/ cuufikymmendä Caupungita/
ja coco Argobin maacunnav/ joca olt
Basanis Oggin maldacunnas.

Ja caicki nämät Caupungit olit
wahwistttut corkellla muureilla/ por-
teilla/ telyllä/ ilman monda muuta Cau-
pungita/ joisaei muuri ollut.

6. Jotca me caicki maahan cukistim/nyncmn me Sihonille Hesbonin Cunin-,
> galle teimme/ caiken Laupungin miehet

me hämitim/ lapset ja myös maimot.
7. Waan caicki eläimet/ ja caiken saa-

lin caupungeista otim me meillem.
8. Ja nyn me otim sijhen aican sen

maan cahdenAmorrerein Cuningan tä-
desi/sillä puolen Jordanin/ Arnonin
jasta nijn Hermouin wuoren osti.

y. Jonga Stdoniterit Siy-onixi cu-
- tzuit/ mutta Amorrerit cutzui sen Seni-
> rixi.
> 10. Ja caicki ne Caupungit lakialla/

ja coco Gilcadin/ja coco Vasanin/Sal-

Hetvoi
tit Og-
gin Ba
fanin
Cuniy.
gan.
Num.
2I : zz.
-S'-?,
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cha» ja Edreln asti / Sggtn maldacun-
nas Basanin Caupungit

ii. Sillä Cuningas Og Basantst olt ai-
raulat- sangarelsta: Catzo hane

. muotens on raudasta/ joca on täsä Rab-
„ barhis Ammontn lasten tykönä/ yh-

» dexän kynärätä pitkä/ ja neliä kynärä-
tä lamia/ miehen kynärpaän ptruu-«?kä della.

rs.V 12. Ja nyn me sijhen atcan sen maan
ia meillem omistim Aroerist Arnonin ojan

/ tykö/ ja puolen Gtleadi» mäke/ ja sen
Caupungtt/ annoin «ntnä Rubentte-
reille ja Gaditereille.

a!m«t Mutta se cuin Gileadisisli ylttze/
einNu >a coco Basanin Oggin maldacunnan
bknile-' annoin minä puolelle Manassen sucu-
reille kunnalle /ja caiken Argobin maacun-
ia Ka. """/ docv Basantn cansia / joca cutzu-
dnsreti kan Sangarein maaxi.

14. JalrAianassen poicq.sa:coco Ar-
epum gobto maacunnan Gcssurtn ja Macha-
,' thin maan äryn/ja cutzut Basanin 0-

man nimens jälken Jairtnkylixi/ tä-A.hän päimän asti.
1;. Mutt» Machirtlle minä annoin

° Gtleadtn.
l6. Ja Rubenitereille ja Gaditereille

annoin minä »san Gtleadtst/ Arnonin
vian asti/ keskellä sitä o,a cnsa raja on/
nyn Jaboktn ojan Ammontn lasten ra-
jan asti.

17. Nyn myös sen kedon ja Jordanin
ja rajan Ctnerethtst nyn kedon meren
asti/ suolaiseen mereen/ Pisgan muo-
ren mterellä itä cohden.

Num. 18 Ja minä käskin teitä sillä ajalla/
?2! 17. ja sanoin: HERra teidän Jumalan

on andanut teille tämän maan omtsta-
pen/ mengät asenetn teidän meljetn Is-
raelin lasten edellä/ caicki te cuin mah-
mat sletta sotaan menemän:

iy. Paitzt teidän emännitän/ lapsian
ja myös cariau (sillä minä tiedän teil-
lä oleman paljo carja/ andacat nyden
olla teidän Caupimgeisan/ jotca minä
teille andanut olen:
-o. Syhenasti että HERra myös

n!tän statla lepoon/nijn.

!

Juma-
la kklf!
Mose-
xen tu-
lemasi
lumae-
cun
maa-
han.

Num.
17: 7?.A'
''^'

"."'
''

1>34!4.

Mos<«
neum»
heitä
oppi.
mun ja
pnä.
mäl,

cum teidängin/ hekin omistaisit sen
maan/ jongaHERra teidän Jumalan
heille andawa en tuolla puolen Jor-
danin/ sijtle te palaMke teidän asuin,
siotllen/ cutn minä teille andanuc olen.

il. Ja minä käsiin Josualle silla a-
jalla/ sanoden: sinun silmäs oivat näh-
net caicki mitä HERra teidän Juma-
lan näille cshdelle Cuntngalle on teh-
nyt/ nyn hän myös caikille walda-
cunnille on tckcwä/ cuknznga sinä menet.

22. Älkäthcttä peljätkö/"sillä HERra
teidän Jumalan itze soti teidän edestän.

2z. Jäminä rucotltn HERra sijhen
atcan/ sanoden:

24. HERra/ HERra/sinä olet ru-
mennut ilmoittaman sinun palmelial-
les sinun cunnias/ ja sinun mahman
käles: sillä cuca on Jumala Taiwas
eli maas/ jocataita sinun tecosja mä-
kes perän tehdä?

2;. Anna nyr minun mennä catzo-man sitä hywä maata sillepuolen Jor-
danin/ nytä hywiä muoria jaLibanonit.

26. Multa HERra »vihastut minun ,
päälleni teidän tähten/ ja ci cuullul
minun rucousiani/ mutta sanoi minul.
le: sinulla on kyllä/ älä minulle sijtä
asiasi cnämbt puhu.

,7. Astu Ptsgan muoren cuckulalle/
ja nosta silmäs ländcn/ pohjan/ louna-
sen ja ttän päin/ja catzo stlniilläs: sillä
ei sinun pidä menemän tämän Jordanin
ylitze.

28. Mutta käske Josualle ja mahmista
händä/ ja rohmatse händä: sillähänen
pitä menemän ylitze Cansan edellä/ ja
pttä heille jacaman sen maan/ jonga
sinä näet.

29. Ja me olim sijnä laxos/ joca on
Peorinhuvnen cohdalla.

IV. 4mu.
cuule nyt Israel ne käskyt

ja oikeudet/ cuiu minä teille r
opetan tehdäxen/ että te elät- i
sitte/ ja tulisitte >a omistaisitte l

maan/ jongaHERra teidän Isäin Ju- r
mala teille on andawa. x

1. Et tttdän pidä mitan lisämän sij- t
hen

v. Mos.'Kl'Hst? 4>Äc. 2S!



>uma- hen sanään/ euin minä teille kästen/
lan iä- ja et pidä myös teidän mitä» sijtä otta-,
skyjä. man pois/ kätkexen HERra» retöän
/«/>. Jumalan käskyjä/ cuin mtna teille kä-
/

'

flen.
mro- Z- Teidän silmän owat nähnet mitä

HERra tehnyt on BsalPcerille: sillä
caicki jotca seuraisit BaalPeortka/ o»

/' HERra sinun Jumalas hucuttanutket-
Num danseastan.

.

'

4. Waan te jotca pysytte HERraö
-vteidän Jumalasan/ te elätte caicki tänä-21° pä--ä.

' s.Catzo minäopetin teille kästyt ja oi-
keudet/ nyncuin HERra minun Juma-
lan minulle käskenyt on/ nyn kehdäxenne
maalla johonga te tulemat olette / omi-
stamansilä.Jymi- pjtakät sijs ja tehkät ne: sillä

sten oi- tämä on teidän ymmärryxen ja toimelli-
kiatoi- caickein Cansain seas/ cosca he ,mellt- cuulewat caicki nämät käskyt/ nyn he sa-sup. »owat : catzo tämä suuri Cansa ainoasi :Plul- ontoimellinenjacuulutsaCansa. 1
147: >9 7. Sillä cuca Cansa on nyn ylistettä-
Psal. wä/jolle Jumalatnyn lähestyivät/nyn- eISHrS. x„tn HERra meidän Jumalani/ nyn <

«sein enin me händä rutsileip?
8. Jacuca on nyn ylistettäwä Cansa/

jollanyn hurscat tawat ja käskyt omat/
nyncuin caicki tämä Laki yn/ jonga minä
teille tänäpänä annan?

9. carta snmas/ ja warjele si-
»nun sielus sangen mtsust/ ettet

sinä unhocars nytä osioita /

silmäs omat nähnet / ja ettei ne läxis si-
nun sydämestäs catckena sinun elinqica-
nas - ja sinun pitä nytä julistaman la-
psilles ja lastes lapsille.

Epod. !<,. Jt,myös sitä pätmä / coscas seisoit
19110. HERran sinun Jumalas edes Horebls/

cosca HERra sanot minulle: coco mt-
nulle Cansa/ andaxent heidän cuulla mi-
nun sanojani/ jotca heidän pika oppi-
man/ että he pettäisit minua caickena
heidän eltnatcanans maan päällä / ja o-
petaisit heidän lapsianö.

ii. Ja te astuitte edes/ jaseisoitteälhal.
la muoren tykönä / jamuori palotpuott.

wälin taiwast / ja siellä olipimeys/ ptl-
. wijasumu.

Ja HERra puhui teille keflelda "

tulda: hänen puhcus änen te cuulitie/
te yhtäkän cuma nähnet/ maan

änen.
iz. Ia hän ilmoitti teille lyttons / jon-

ga hän teidän tehdä käski / ne kymmenen
sana/ jakirjoitti ne cahreen kirviseen cau-

.lnnn.
14. Ja HERra käski minun silloin 0-

petta teille kästytja oikeudet/teidän ny-
tä tehdäxensijnämaasa/johon te menet,
te omistaman sitä.

15.Warjelcat sijs teidän sieluan sast- karttagen wisust : sillä et te ole yhtäkän cnwa kumia'nähnet sinä päimänä jona HERra pu-
huikeillekeskelda tulda Horebts. juma-

-16. Ettet te lurmelis leilän/ ja tekis
teille» cnma/ jongunmuotoista/miehen
eli maimancaltaista. Erod.

17. Jynguti eläimenrattaista/ joca on '

maan päällä /. Mgun linnun caltatsta/
' '

joca lenoä kaiman alla.
18.Eli jongun madon maan päällä /

elt jongun calan joca on ipedes maan z
alla^

Ja ettet sinä myös nsstsis silmiäs
taiwaftn päin/ ja catzelis auringot / ja
cuuta/ ja tähdejä/ ja caicke taiwan soca-
joucko/ja luopuis minusta / cumarral-
sitjapalwelisit heitä/'jorca HERra si-
nun Jmmilas jacanut on cattllle Can-
foille coco taiwan alla.

20. Mutta teidän on HERra otta-
nut/ ja ulosjohdattanuk rautapätz-st/
Egypclst/ että te oksit Hänelle pcrtudö
Cansa/ »yncuin se myös oncänäpänä.

21. Ja HERra wihastm minun pääl Num.
lent / teidän puhmne lähden/ nyn että 20:11.

hän wannot/ ettei minun pitänyt tule- 5»/?.man Jordanin yliye/ eli sijhen hywän 1:
maahan/ jönga HERra sinun luma- c.Zilä.
las auda sinulle perinnöxi.

22. Waan minun pttä>cuoleman täsä
maasa/ pidä käymän Jor-
danin ylitze / mutta te käytte sen ylitze ja
omistatte sen hywän maan.

2Z. Nyn cawattacat itziän/ ettet te
HER.

in veu-rekvuvkliott 4.iuc.



Heb.
li! lp

!-v.
16:14.
Dtut
18.1;.

Sop,
i.l.

HTRran teidän Jumalan lytto unho-
tats/ jvnga hän teidän cansianon teh-
nyt/ja älkät tehkö cuwa jongun muotoi.
sext / nyncutn HERra sinun Jumalas
sinulle käskenyt on. ' j

14. Sillä HERra sinun Jumalas on
>- culuttawainen tuli/ jakyivaS Jumala.

25-ej7osca ce siitätte lapsia/ja lasten
lapsia/ ja asutte maasa/ ja tur--

melotte itzen/ ja teette iyellen cutvia jon-
gun muslöiftxt / nyn elrä te teette paha
HERran teidän Jumalan edes / ja wi-
hottajtc hänen: ,

26. Nyn minä tänäpänä cutzun taiwat
- ja maan lodisia>axl teitä wastan / että

teidän pltääktsi huckuman sijtä maasta/
johongale menette Jordanin ylitze/ 0-

mistaman sitä. Ei teidän pidä cauwan
elämän siinä / waa» te. ptlä peräti hucu-
teccaman.

27. Ja HERra hajotta teitä Cansain
secaan/ ja ke tuletta wähäxi Cansaxi/ jä-
tecyxi pacanittcn secaan/ cuhunga HEr-
rawie teidän.

28. Siellä Pitä teidän palivelcman e-
päjumaltta/ jotca ihmisten käsialat o- !
wat/puut jaktwet/ jotca cckä näe / etkä
cuule/eikä syö/ eikä haista.

29. Jos sinä silloin siellä etzit HERra
sinun Jumalatas/ nyn sinä löydät hä- >
nen/ cosca sinä etzlt händä caikesia sydä- l
mestäs/ ja caikesia sielustas.

zc>. Coscas ahdistetan/ ja nämät catc,
ki sinun päälles rulewat wymetsoä päi-
wänä/ nyn palaja HERran sinun Ju-
malas tygö/ ja cuule hänen ändänS.

Zl. Sillä HERra sinun Jumalas on
armollinenJumala/ et hän sinua hylja/
eikä.cadoka sinua/ ja el hän unhola si-
nun Isäls lyuo/ jonga hän heille wan>
nonul on.
Zi. Kysele endtst aicoja/ jotca omat

sinun edelläs/ sijtä pälwä-
stä/ jonaJumala loi ihmisen maan pääl.
le/,a sijtä yhdestä taiwanärestä nyn toi-
seen äreen / jos ikanäns nyn suuri osia ta-
paktuaut on / eli sencaltatnen on tkä-
väns.uultu. >

A. Että M» Lansa on tuullut Junia- i

la» änen puhulvan tuke» keskeldä/ nyn-
cuin sinä cuullut olet/ jaon elänyt. Ejcol>.

z4. Eli ongo Jumala coctellut mennä- iy; 19.xens oitämao hancllens Cansa Cansan c.iL?:
seasta kiusauMa/ ja tunnusteihbeillä/ ja
ihmeillä/ ja sodalla / ia wäkewällä kädel-
lä / ja cjeculla käsiwarrella ja suurilla '

peljästyxillä/ nyncuin HERra teidän
Jumalan caicki nämät tehnyt on terllc
Egyptis sinun silmäis edes!. °

Z5. Nämät olet sinä nähnyt / tietäxes
että Hsßra on ainoastans Jumala / ja
paitzi händä ei yxikän mu».

z6. Tatwast onhän andanut sinun cuul-
la änens/ opelcaxens sinua / ,a maalla
on hän andanuc sinun nähdä suuren tu- '
lens: ja tulen keskeldä olet finä cuullut
hänenfanans.

Z7. Että hän sinunJsiäs onracasianut/
ja heidän siemenitäns on tvalinnut hei-
dän jälkens: Ja ulostvicnyt sinun E»
gypttn maasta casivoillans/ ja suurella
woimallans.

zB. Ajaman ulos sinun edestäö suuret
Canfat wäkewämmät sinua/ johdatta.
pens sinua siihen/ ja andaxens sinulle
heidän maans pertnoöxi/ cuin se tänä-
pänä tapahtunut on.

zy. Nyn tiedä sijs tänäpänä/ ja pane
nnelees/ etlä HERra on Jumala yl-
hällä taiwas/ ,aalhalla maasa/ ja et-
yxikän muu-

4v.Ettäs pidät hänenkäjkynsja oiken- Moses
dens/cuin mmä tänäpänä sinullekäsien/ kroitta
nyn että sinun ja sinun lapsilles sinun jäl- koime
tes hywtn käwis/ ja ettäs vitsit pilk-
yällinen maasa/ jonga HERra sinun
Jumalas sinulle anda ikäpätwlxes. pungl-

-41. Silloin erotttt Moses coime Cau- ka t«l»
pungita sillä puolen Jordaninttänpätn. puo-

-41. Että sinne pakenis joca tietämät
lähimmäisens cuoliaxtlols/ ja ei ehjien
ole ollut hänen wthnmcehenö/ että hän danin.
pakenis yhreennystä Caupungetsta/ ,a
eiäls. ' 6.

4Z. Cuin oli Bezcr corwes/ lakialla
maalla Rubenirerem ftas: ja Ra-
mvth Gileadis Gad.lerein seas: ja Go-
an iHafan tö ManassiieretK seas. I?! i.

Cc, ' 44,Tämä
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Num.
2l: 24.

Moses
lnui°
fiutla
jhetlle
jltä lyt
to/ jo-
ca leh»
sin Ho
rebtn
wuo-
rella.
Exoo.
,9: 5,

, „

.'"',

'

"'

1ev.26,
1.

Pstl.
97: 7 i

44. lämä en se laki jonga Moses Is-
raelin lasten «te» pani.

4;. Ia nämät omat todistuxel/ säädyt
st oikeudet/ cuin Moses sanoi Israelin
lapsille lähdettyäns Egyptist.

46. Sillä puolen Jordaninsi,nä stxos
Peerin huonetta cohden/ Sihonin A»
»norrerein Cuningan maalla/ joca Hes-
bonis asui/ »onga Moses ja Israelin
lapset löit lähdettyäns Egyptist.

47. Ia omistit hänen maans/ nyn
myösbggin Bastnin Cuningan maan/
cahden Amorrerein Cuningan/ jotca
sillä puolen Jordaninasuit itän päin.

48 Aroerist Arnonin ojan reunalla/
Stenin muoren «sti/ st on Hermon.

49. Ia caiten latean maan sillä puo-
len Jordaninitän päin lakeuden meren
asti/ Pisgan wuoren tykönä.

v.iucu.
Moses cutzut coco Israelin/
ja sanoi heille : cuule Israel
näitä säätyjä >a oiteuxia/iotca

tänäpänä puhun teidän
cormain cuulden/ ja oppicat ne/ ja pi-
tätät ne tehdäxen nyden jälten.

2. HERra meidän lumalam teki lij>
ton meidän cantzam Horebls.

'. Et tehnyt HERra tätä ltjtlo meidän
Isäim eantza / waan meidän cantzam/
jotca nyl läst olem tänäpänä / ja caicki
eläin.

4. Ia puhui caswosta casmoon teidän
cantzan wuorella tulen kestcldä.

5. Silloin minä seisoin HERran st
teidän mathellan ilmoiltamas teille Her-
ran sana : sillä te pettäisitte tulda/ ja «lte
nosnet wuorelle/ jahän sanoi.s. HAinä (olen) HERra sinun In-

joca sinun Egypti»
maalda orjuden huonesta ulos wienyt
olen.

7. Ei sinun pidä pitämän mutta lu-
malita minun edesänt.

8. Ei sinun pldä culva tekemän sinulles
jongunmuotoisexi/ cuin ylhällä talmas
on/eli alhallamaasa/elickämesisä maan
alla.

9. Ei sinun pldä nytä cnmartaman/

«itä palmeleman nytä : sillä minä olen
HERra sinun lumalas/ tymas luma-
la/ joca costan lapsille Isäin rtcoxet/
colmandeen ja neliönoeen polmeen/ »ylle
jotcamlnua wihawat.
iv. Ia teen lauptuden monelle tuhan,

nellc/jotca minua racastamat/ jaminun
tästyni pitämät.

11. Ei sinun pidä turhan lausuman si»
nun HERras lumalas nime: sillä el
HERra pidä sitä rangaistmala/ joca
hänen nlmens turhan lausu.

12 Sinun pttä lepopäilvän pitämän/
ettäs sen pyhitäisit: nyncuin HERra
sinun lumalas sinuntästi.

13, Cuusi päimä pitä sinun työtä tete.
män/ jacaicki sinun asias toimittaman.

14. Mutl» stitzemes päimä on sinun
HERraS lumalas lepopäiwä: silloin
ei sinun pidä mitän työtä tekemän/ eikä
sinun poicas/ eikä sinun tyttäres/ eikä
sinun palwelias/ eikä sinun pycas / eitä
sinun härkäs/ etkä Asis/ etkä yx<kän sinun
carjas/ eikä sinun muucalaises loca sinun
porttts sisällä sn/ että sinun palwelias ja
pycas lcmos olis nyncuin sinäkin.

15 Ia muista että sinäkin olit orja E»
gyptin maalla : ja HERra sinun Iu»
malasulos/ohdacci sinun sieldä mäkemäl»
lä kädellä/ ja o/etulla käsimarrella. Sen»
tähden HERra sinn» lumalas tästi si-
nun pitä lepopäiwä».

,6. Slnun pitä cunnioiltaman sinunIsäsja Hitläs: nyncuin HERra sinun
lumalas on sinun käskenyt/ ettäs cau.
waneläisit/ st menestyisitsijnämaast/
jonga HERra sinun lumalas sinulle
anda.

17.Ei sinun pidä tappaman.
18. Ei sinun pidä huortntekemän.
19 Ei sinun pidä «arastaman.
20. Ei sinun piocf »äärä lodistust st,

«oman sinun lähimmäistas wa/ian.
21. Ei sinun pidä himoitzeman sinunlähimmäises emändätä. Et sinun pidä

himoitzeman sinun lähimmäises huonet»
ta/ hänen peldons / palweltatans pij»
cans/ härtäns/ Asians/ st mitä ikönj/X
siIMN lähimmäises »n.

2». Nämät

22: s.
c.34.^,
Jer.
32, il.

A

'^
'

°

Exod.
20:».
Eph.
0:2.
M««.
7:10.
Match
5: 2,.

Ron»,
7; «>
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26. Sillä mikä o» catckt liha/ että se
cuults elämän Jumalan änen tulesta pu-
human/nyacumme/ja elä?

27. lähesty stnä/ «a cuule catcki mitä
HERra meidän Jumalam sano/ ja sa-
no sinä meille catckt mitä HERra met-
dän Jumalam sinun cansias puhu/ ny-
tä me cuulcm ja teemme.

28. JqHERra cuult teidän sanain ä-
nen cuin te puhuitte minun cansian/ ia
HERra sanot minulle: minä cuulin
tämän Cansan puhen/ cuin he puhuit si-
nun cansias/ se o» catcki hymä cuin he
puhuit.

29. Ah! että heillä olis sencaltainensydän/ pettämän minua/ja kätkemän
caickt minun kästyni catckena heidän e-
linaicanan</ että heille menestyts ja
heidän lapsillens yancaickiscst!

zo. Mene si/s/ ja sano heille: paloit-
cat cottan teidän ma>otn.

zi. Mmta sinun pttä scisoman täsä
minun edesäni/ että m nä puhun sinun
canffas calcki ruinun lakini/ käskyni ja
oikeuteni/ jotca sinun pttä heille opetta-
man/ että he tekisit nyden jälken/ sijuä
maasa/ jonga minä heille annan heidän«samasta,ens.

21. Nllmät owat «e sanat/ jotca H«r»
ra puhut ca kelle teidän seuracunnallen
wuorella tulesta/pilmestä st sumusta suu»
rella änellä/ m ei siihenenä lisännyt / ja
»trjoltttn«cahleen ttmlstentauluun/ st
andoi ne mtnulle.

23. te änen tuulitta pimeyden
/ ja näitte «uoren pala-

man tulesta / nijn « caicki tulitte minun
tygönt/ caicki päämiehet ja»«»hlmmat.
teidän fugnsta».

»4. Ia stnoltte: Catzo HERra mei-
dän lumalam on osottanul meille cun.
nians ,a suurudens/ jame cuulim hänen
änens tulesta. Tänäpänä me näimme
Jumalanpuhuman ihmisille/ jaheidän
«lamän jäämän.

25. Ia mixi meidänuytpitä cuoleman/
että tämä suuri tull pitä culuttaman
meidän?.jos meusemmln cuulemHEr-
»an meidän lumalam änen/ nljn me cuo>
lemme.

52. Nyn pitäkät nämät ja tehkät nijn-
cuin HERra tetdän Jumalan teidän kä-
ski/ ja älkät potkerco oiktalle etkä wa-
semmalle puolelle.

zz.Waau maeldacatcaickta nytä teitä/
cuin HERra tetdän Jumala» teille ka-
ski/ että te eläisitte/ ja menestyisitte/ja
olisitte pitkätzlltfet sijnä maasa/jonga te
omistatte.

VI. iucu.
omat ne käskyt/säädyt ja

W U oikeudet/)otca HERra teidän
Jumalan teidän käski oppi-

vL/' man/ ja tekemän sijnä maasa/
cunga te menette omistaman sicä.

2. Ettäs pelkät HERra sinun Juma-
latas/ ja pidät catckt hänen oikeudens
ja käskyns/ cuin minä käsken sinulle/ si.
nä jasinun lapses ja sinun lastes lapset/
caickena teidän eltnatcanan/ että te cau-
ivan eläisitte.

z. Israel/ sinun pitä tuuleman ja pi.
tämän/ nyn että sinä myös teet sen jäl-
ken/ että sinun hymin käivts / ja tulisit
paljon lisätyxi/ nyncutn HERra si.
nun Isäis Jumala sinulle on lumannut
maan/ josa riesca ja hunajata wuota. i

4. Cuule Israel/HERra meidän Iu- >
malam on yxi (ainoa) HERra- k

5. Ia sinun pitä racastaman HERra -
sinun Jumalacas/ caikesta sydämestäs/ l
ja caikesta sielusias/ ja caikesta moima- !
stas. >

6. Ia nämät sanat/jotca minä käsken !
sinulle länäpänä/ pitä sinun fydämees
paneman. l

7. Ia teroittaman «e sinun lapsilles/
ja nijstä puhuman huones tstuisas/ ja l
tiellä käydesäs/ maata pannesas ja no- >
stcsas. l

8. Ia sinun pitä sitoman ne merkixi l
käkees/ ja ne pitä oleman sinulle mui-
stoxi sinun silmäis edes. I

y. Ja sinun pitä kirjoittaman ne huo- !
»es pthtipielyn sa porreis» i

10. Cosca HERra sinun lumalas <
johdatka sinun sille maalle/ cu-n hän lsinun Isilles/ Abrahamille/
ja Jacobille en ivannonut sinulle anda- .
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Jaseu- xens/ simret ja jalotCanpungit/joita et
raman sinä rakendanut,
muita ii. Jahuonet täynnä catcke hymyttä/
Juma- joita et sinä He täyttänyt: ja muojonki-
lita. wiset caimot/ joita et sinä itze caimanut:
Jssi ja wynamäct/ ja öljymäet/ joitaet sinä
24. i). ttzö istuttanut: että sinä syöt ja ramitan.

12. Nyn ota maari/ ettet sinä unhota
HERra/ joca sinun Egyptin maalda

Matth ortuden huonesia uloszohdattanuton.
4: 10. iZ- Mutta sinun pirä pelkäman HEr-
Luc. 4: Jumalaras/ ja palweleman

g.
'

händä/ /a hänen mmens cauttawan-
noman.

14. Ja et sinun pidä seuraman nydeii
Cansam muucalaisia jumalita/ cuin
teida» ymbärisröllän asumat:

is. SilläHERra sinun lumalas on
kyvas Jumala teidän kestellän/ ettei
HERran sinun lumalas «viha julmi-
stuis sinun päällesi ja hucutats sinua

" ''Masta.iö.Cj teidän' pidä ktusaman HER-ra teidän Jutnalatän/nyncuin te hän-,
bä kiusaisitte Massas.

ä7- Mutta pitämän HERran teidän
, Jumälan kästyt/ ja hänen tsdi stupens

ja hänen oikeudens/ cuin hän sinulle kä-
ZZ: S. stenyt o».

Num» Ettäs teet sitä cuin oikia ja hyvä
"s .

on HERran edes/ että sinun hywinkä-
Matth wis/ja tutisit sisälle/ ja omistaisit se»

7. hywän maan/josta HERra vannot si-tuc. 4: Jsilles. -

ly.Että hän cärcotKts caicki wiholtset
- , .sinn» edestäs/ nyncuin Herm sanonut on.
A"' 20. Cofta potcas ränäpanä tatcka huo-»an pi- fysy sinntda/ sanoden: mtM todi-

stuxet/ja säädyt ja oikeudet uäniäi»wat/
jotca HERra meidän Jnmalam teille ,
kästenyt on? ' impsii- 21. Nyn sinunpitä sanoman pojallesi

, meelim Pharaon orjat Egyptts/ ja
- HENra «loejohdattt meidän Egypttst ,
ma an wälewälläkädellä. .
valve- 22. JaHERra teki suurta ja pahoja I
luxen. tunmistShkkjä ja ihmettä Egyptille/ >

Pharaolle/ja catkelle hänen huoyekens/
«ecdän silmäim edes.

2Z. Ja johdatti meidän sieldä/ että hän
wets meitä / ja andats meille sen maan/
ruin Han wannoi meidän Jsillem.

24. Ja HERra käski meitä tekemän
catckein näldeu oikeutrcn jälken/ pelkä-
män HERra me,dän Jumalatam/ että
mesdän hy,vtn käwis cattena meidän eli-
natcanam/ nyncutn myös länapänäkäy,

25. Ja sen pttä oleman meille wanhur-
scaudexi/ HERran meidän Jumalaa»
edes / jos me pidämme ja teemme caicki
nämät käskyt/ nyncutn hän meille on ka-
sieiixt.

VII.
HERra sinun lumalaswie

I» sinun sijhen maahan/ johon sinä
tulet omistaman sitä/ ja aja pal-
jonCansaulos sinunedestäs/Hc-

therit/Gugöserit/Amorrcrit/ Cana-
nerit/ Pheresertt/ Hewerit ja Jebuse-
rir/ seitzemen Canso/ jslcasinua suurem-
mat ja wakewemmätowat.

2. Ia cosca HERra sinun lumalas
anda heidän sinun etces/ >a sinä lyöt hei-
tä/ nijn sinun pitä peräti hucuttaman
heitä/ ja ei tekemän yhläkän lytto heidän
cansians/ etkä armahtaman heitä.

z. Ja ei sinun pidä yhdistämän sinuas
heidän canffans: sinun tyttäritäs ei si-
nun pidä andaman heidän potjllens / ja
heidäntyltäritäns ci pidä sinyn ottaman
poijllcs.

4. Sillä he wiettelewät sinun poicas
minun tyköäni / palweleman muucalai-
sia iumalita/ nyn julmistuHERran wt-
ha teidän päätien/ ja noptast hucutta
teidän.

5. Alutta näin, pitä teidän tekemän
heille/ hetdänAlrarins pitä teidän cuki-
staman/heidänpatzans nckoman/heidän l
mctzistönS hackaman / ja heidän epäju- >
malanscuwac tulella polcraman. '

6. Sillä sinä olet pyhä Cansa HER- >
ralle sinunJumalalleS: sinunvnHEß- >
ra sinun lumalas walinnutomaxi Can-
saxens/ caikistaCansoista cuin asumat
maan päällä.

ole HERra mielistynyt teihin ja
walinnut teitä/ että teidän lueun on luu- <
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Mi»- rembi cui» caickein muiden Cansain:
aa täh sillä sinä olet mähtn caikista Cansotsta.
den het 8- Mutta että HERraracastt teitä ja
siä e- pitä malans. /onga hän mannoi teidän
näcuin Isillen / hän «losjvhvatti teidän mäke-
muisia mällä kädellä/ ja mapahti teidän orjuden
Cau- huonesia/ Pharas» Egyptin Cuningan
soisi kädesi.
pide- 9. A">yn sinun pitä tietämän/ että
län. sinun Jumalas onJu-
Exod- mala/ uscollinenJumala/ picämäinen
10: 6. lyttonsjakaupiudenS/nyden cansia jot-

ca händäracastamat/ ja pitämät hänen
käskyns/tuhandenpolmeen.

y. 10. Ja cosia nylle jotca händä miha-
Juma- mal/ hänencasmons edes / nyn että hän
l« siu- hucutta hetcä/ jaei mymy cosiamast nyl.
na hci- le hänencasmons edes / jotca händä mi-
tä/jos hamac.
he pi- ii. Nyn pidä ne käskyt/ säädyt ja oike-
tämäl udet / jokea minä sinullekäsken tanäpänä
hänen tehdäxes nytä!
ka- 12. Ja cosca te nämät oikeudet cuulet-
siyns. ta /ja pidätte /ja teette ne/ nyn myös

HERra sinun Jumalas pitä sinulle sen
lycon ja laupiuden/ jonga hän mannoi

kev l"'"" JMeS.
'

IZ. Jaracasia / ja siuna sinun/
ja snändä sinun/ ja siuna sinun ruumis
" hedelmän / >a sinun maas hedelmän / si-

' nun jymäs/ wynas ja öljys/ hedelmän si-
nun carjastas/ ,a hedelmän sinun lam-
datstas siinä maasa/ jongahän sinun J°-
fllles wannoi sinulle andaxcns.

14.Sinun pitä oleman siunatun caikist
Canfoist. Ei yxikän hedelmätöin pidä

a. siiluu seasas oleman / eikä sinun carjas
seos.

HERra otta sinulda pois caic-
' 2"' ki sairaudet/ ja caicki Egyptin pahat tau-

dit/iotca sinä tiedät: et hän pane nycä
sinun päälles: mutta heittä ne caickein
nyden päälle/i»tca sinua wihawat.

16.Sinun pitä nielemän caicki ne Ean-
sat/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle
«ndama on: Ei sinun silmäspidä säästä-
män heitä/ eikä palmcleman heidän ju-
maluans: sillä se tvliö sinulle paulaxi-

het- sydämesäö;

nämäk Cansat otsat usiammae cuin mi.
nä/ cuinga taidan minä heidän aja ulos?

18. Nyuälä pclkä heitä/ muista misustmttä HERra sinun Jumalas teki Pha-
raolle >a calkllle Egyptiläisille.

iy. Jane suuret kiusauxet/ cuin sinun
silmäs nähnet omat/ ja lunnuötähdct ja
ihmet/ja mäkemakäsi/ jaojetru käsimar-
si/ ivlla HERra sinunJumalas johdatti
sinun. Nyn HERra sinun Jumalas te-
ke caikille nijlleCansollle joita sinä pelkät.

20. Nyn myös HERra sinun Juma-
las läheltä heidän sccaans hörhöläiset/että caicki hucutettalsin/jotca jäänet/ ja
heicäns sinun edestäs lymyttänet omat.

21. Älä hämmästy heidän evesäns: sil.lä HERra sinun Jumalas on sinun ke-
skelläs/ se suuri ja pcljättäpä Jumala.

22. Ja HERra sinun Jumalas hä-mitkä nämät Cansat sinun edestäs / »vä-
hinmähin toinen loisens jälken: et sinäsaaäkisthucuttaheitä/ ettei metzän pe-
dossisännyis sinua mafian maanpäällä.

25. JaHena sinun Jumalas anda hei-tä sinun ecees/ ja lyö heitä stturella lyö-
misellä/ siihenasti että hä» hucutta hei-
dän.

24. Jaanda heidän Cuningans sinun
käsi/S/ ja sinunpitä hucuttaman heidän
nimenS taiman ald«r: Eipidäyhdengän ,
seisoman sinua wastan/ sijhenasti ettäs ,
heidän hucutat.

2;. Heidän epäjumälittens cuwat pitä
sinun tulella polttaman: ei sinun pidä
himoiycman sitä hopiata ja culda / cuin
nyden päällä on ollut/ taicka ottaman
sillä jotain sinulles / ettei se olis sinulle
paulaxi: sillä se on HERralle sinun Ju-
malalles cauhisius.

26. Sentähdcn / ei sinun pidä sitä cau>
hisiustahuoneseesmiemän/ ettet sinätu-lis kirotuxi nyncuin se/ mutta sinunpitä
cauhtstuxella cauhlstumqn sitä sille se on
kirottu. V!II. ium.

käskyt cuin minä käsken si,
s » nulle tanäpänä / pitäkäl ja teh-

käl/ ertä te eläisitte/ ja lisännyisit-
te/ tulisitte ja omistaisitte maan/

cuin HERramgnnoi teidän Isillen.
-.Ja
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2. Ia muistacaicke sitä matca / jonga
cautta HERra sinun lumalas johdatti
sinun näinä neljänäkymmenenä wuonna
cormes/ waiwacaxens sinua / st coetella»
xens sinua/ tietaiens mitä sinun sydä.
mesäs oli/ jos sinä pidätsit hänen kä-
styns/laickael.

3. Ia hän waiwals sinua st andoi sinun
isom/ ja ramitzi sinun Mannalla / jota
et sinä eikä sinun Isäö tundenet/että hän
annals sinun tietä/ellei ihminen elä ai>
noastans leiwäst/ maan caitista luin
HERran suusta lähte. >

4. Et sinun waattes wanhuoest culunet
sinun päälläs / ja sinui» stlcas ei cuulet.
tunet nöinZ ncljänätymmenenä wuonna.

5. Nyn tiedä sinun sydämesäs/ että
HERra sinun lumalas on lurittanut
sinua nyncuin mies curitta poicans.

6. Ia pidä HERran sinun lumalas
»ästyt/ «aeldaxens hänen llelläns / ja
peljätäxes händä.

7. Sillä HERra sinun lumalas wie
sinun hywälle maalle/ sille maalle josa
wesiostt/ lählet/ jcsjälwet owat/ jotca
stxoille ja wnorten siwutllewuotawat.

8. Maalle joft nisu/ ohra/ wijnapuul/
ficunapuut/ ja granattnomenatomat:
maalle jost öljypuut, ja hunaja lNswa-
ivat.

9. Maalle jost sinulla pitä tyllä »le.
man letpä syödäxes / ,vst et mllän puu-
tu: maalle>ongatiwet owat rauta/ jo-
st sinämyös wasten wuoresta lohcaistt.

iv. Iacosca sinä syönyt ja rowittu o»
lel / ettäs silloin tytät HERra sinun lu-
malatas/ sen hywän maan eeeft/ cuin
«än andoi sinulle.

1,. eV>yn ota sijs waari/ ettet sinä un.l hota sinun HERras Jumala-
<as/sijnä ettet sinä pidä hänen tästyäns/
oikeuttane/ ja söätyjäns/ cuin mtnä tö-
näpäuä sinulle tästen.

12, Costas syönyt st ralvitt» olet/ ja
rakennat caunit huonet jaasut nysä.

iz. Ia sinuncarsts ja lambas/ hoplas
st culdas/jacaicki cuin sinulla on/lisän»
eywät.

14. Ettei sinun stdämes silloinlulis yl»

pläxi/ ja unhotalsit HERran finun lu.
malas/ joca sinun ulosjohdatlt Egyptin
maaldaerjuden huoncsta.

15 Ia on sinun »ohdatlanul sen suuren
ja hirmuisen corwen läpitze/joft tulisettärmet/stScorplonil/ ,a cniwus oli/
ja el ensmgänwettä ollut/st andoi sinut-
le weden wnota cowasta calliosta.

16. Ia rawitzi sinun Mannalla cor-
wes/josta ei teidän Isän niitän tiennet
waiwacaxens st coetcllaxens sinua/ ja
wymetstldä hywä lehbäxens'sinulle,

,7. Muutoin sinä sanoisit sydämesäs :

»nlnun woiman st tätteni wäkewys on
minulle näin woimalllset työt tehnyt,

18. Waan muista HERran sinun Iu«
malas päälle-: sillä hän on st/ loca sinul-
le woiman anda/ tehdäxes sencaltaisia
wotmalltsia tecoja / että hän wahwistats
tyllens/ cuin hän lvannot sinun Isilles/
nftnculnst täuäkin päiwänä tapahtu.

19. Waanjos sinä unholat sinun HEr»
ras lumalas/ ja noudatat mutta ,uma.
liia/palweletjacumarratnylä/nynml
nä tänäpänä todistan «llle/ että teidän
p»lä peräti huckumau.

20. luurt «ynW» pacanat/ jotca
HERra hucutta teldän edcstän/ nyn
teidän pitä huckuman/ettei te ole HER.
ranteidän Jumalan änelle<u«lia»stt.

.

Israel/ tänäpänä sinä me-
net Jordanin ylitze/ ettäs tulet

Hls sitä Canst/ joca on
sinua suurembt st wätemämbi /

suuria Caupungelta ratetutta tatwastn
«sti.

2. Suurta ja pitkä Canst / Enatin
pottia/ jotcasinä tunnet/ joista sina myös
luullut olet: Cuca wol seiso Enatin poi-
tta mastan? .

3- Nijn sinun pitä tänäpänä tietämän/
että HERra sinun lumalas täy sinun
edelläs nyncuin culuttawainen tuli : han
hucutta heitä / ja hän alenda Helin sinun
ebesäe/ja aja heitä ulos st nopiast hu»
lulla/ nyncuin HERra sanoi sinulle,

4. Costa HERra sinun lumalas on
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»että/ caickeln tetdän syndein tähden/
cutn te tehnee olitta/ että te teitte pah»
HERran edes ja wthoititte hänen.

19. Sillä minä pelkälsin sitä wiha j«
hirmulsutta/ lolla.HEßra teidän päät»
len Vihastunutoli/ nyn että hän tahdot
hucutta teidän : ja HERra cuultnnnun
rucouxeni wielä silläkin haawa.

2Q. HERRA oli myös suuresi Vihai-
nen Aaronin päälle / nyn että hän tah»
dot hänen hucutta / maan mtnä rucoilin
silloinAaroningtn edeH.

2i. Mutta tetdän synom stil wasican
cuin te tehnet olitta/ otin minä ja poldi»
sen tules / ja löin sen ricki jafurwoin se»
sijhenasti/että st tuhmaxi tuli/ ja heitinsen tuhman Meu »iaan/ joca sijtä muo-
resta muosi.

22. Ny» myös te wthoititteHERran
Tbabceras/ ja Massas/ ja himohan-
doilla.
. 23. Ia cosca HERra lähetti tetdän
Cades Barneast/ st sanot: mengät ja
omtstacat maa/jonga mtnä annein teit.
le: nyn te olitte HERran leldän luma-
stn suulle mastahgloiset/ st ette usionet

Sthe
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tähden
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12. Ia sanot HERra minulle : nouse
ja mene nopiast tääldä alas : sillä sinun
Cansts / jongasEgypt,st ulosjehdatta»
nm olet/ owat turmellet ttzens / st owat
nopiast sildä tieldä mennet pois/ jonga
mlnä lastin heille / st omat tehnet heil»
lens »aletun mwan.

heitä ajanut Miu» edestäs ulos/ nijn älä
sano sydämesäs: HERra on minun tä-
hän tuonut omistaman tätä maata mi-
nun wanhurscaudenitähden: silläHEr-
ra aja nämär pacanat sinun edestäs ulos
heidän lumalattomudens tähden.

Et sinä tule omistaman heidänmaacans sinun «vanhurscaudes eli sy-
dämes wacnudcn iähdeu: «vaan HTr-
ra sinun Jumalasaja pacanat ulos hei-
dän Mnalattomudcns tähden/ ektäHEr-
ra täytäis sanans / jongaHERra sinun
JsillesAbrahamille/ Jsaachllle ja Ja-
cobille «vannot.

6. Nyn tiedä nyt ettei HERra.si«u»Jumalas anna sinulle täta hywa maa-
ta/ onttstaxes sika sinun «vanhgrscandes
tähden: sillä sinä olet mscurt Cansa.

7. Mmstaja älä nnhota/ cuinga sinä
sinun HSRras Jumalas «vihoitit cor-
wes/ sijta päilvästä cuin sinä läxitEgy-
ptin maalda/ sijhenastt cu«n te tullet 0-
lelta tähän paickaau/ te otetta ollet HEr-
ralle mastahacoistt.z. Sillä Horebis te myös wlhoititte
HERran/ nyn että hän tahdoi wlhastnsteidän hucutta,

9. Costa minä wuorelle astuin ottaman
llmlsiä tauluja wastan/ lyton tauluja/
cutn HERra teti tetdän cantzan: Ia
minä »lin wuorella neljötymmendä päi-
wä ja nelstk-ymmendä yötä/ za en syönyt
leipä/«ngä juonut mettä.
iv. Ia HERra andot minulle caxi ti.

mistä taulua kirjoitettu Jumalan sor.
mella. Ia nyst olit caicki sanat/eutnHERra teille tulesta «vuorella puhul co»
csuxen pälwänä.
i,. Ia neljänkymmenen päimön

ja nel,äntymmenen yön perästä andoi
HERra mtnullecaxt timistä lycon tau-
lua.

Cxs».
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iz.Ja HERra puhut minulle / sa no-
den : mina näen että tämä Caosa va nt-
seuriCansa.

,4. Salliettä minä hueutanheidän/ ja
pyhin heidän ntmens taiwa» aida / ja l
minä tahdon sinun tehdä «väkeivämmäpi -
jasuuretnmaxt Cansaxt cuin tämä on.

15. Ia cuin minä käänsin niiuunt/ ja
astuin tvuorelda alas/joca tulesta palot/
ja pidin caxt lyton taulua molemmisa
käsisänt.

16. Ny» näin minä / ja catzo te olitta
tehnet syndtä HERra teidän Jumala-
ton «vastan: te olitta tehnet teillen «va-
letun wasican: ja nopiast menitte pois
sildä tteldä/ jonga HERrakästt teille. .

17.Nyn otin minä ne molemmat tau-
lut ja heitin minun molemmista käsistä-
ni/ ja loin ne rtcki teidän silmäin edes.

18. Ja langetsin maahan HERran e-
teen/nyncuin eanengin nynä neljänäkym-
menenä ja neljänäkymmenenä
yönä/ ja en syönyt leipä / engä movut

Dd händä ti.,.i
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händL/ette myös ollet cuuliaiset hänenänellenS.
24. Te oletta ollet HERralle tottele,

maltomat sijtS päiwäfiä cuin minä k«t-
dän tundenutolen.

' 2;. Ryn minä langeisi» maahan HEr-
ran eteen/neljäkymmendä päimä ja nel-
jäkymmendäyötä/ cuin minä sijnä ma-
caisti,: silla HERra sanot/ etkä hän tah-
dot hucutta teidän.

26. Ia minä rucoilin HERra/ sano.
den: HERRA/HERra/älä hucuta
sinunEansas ja pcricundas/jongas suu-rella mounallas pelastanut/ja mäkemallä
kaselläs Egyptisi ulosjohdattanut olet.

27. Muista sinun palmeltas Abraha-
min/Isaachin ja Jacobin päälle : älä
catzo tämän Lansan csmnden /

tomuden ja synnin puoleen.
28. Ettei sen maa» asumiklset / jostas

meidän johdattanut olet/ sanois: Ei
HERra ivoinut heitä mtedä sijhen maa-
han/ jonga hän heille lumannut oli / ja
on mihaonut heitä/ ja heidän johdatta-
nut ulos tappaxens heitäcormes.

29. Sillä he omat sinun Cansas ja pe-
rimyxes/ jongas suurella moimallas ja
ojetulla käsimarrekas ulosjohdattanut
olet. >

X. öucu.
> Illoin sanot HERra minulle:

: sinulles caxi ktmistä tau-
endisten calraista/ ja astu

minun tygönt tvuorelle ; ja tee
sikulles puuArcki.

,

z. Ntzn minä kirjoitan nyhtn tauluin
ne sanat cuin nysä ensimäisis tauims 0.
!it/jokcas sarkenytelet: ja pane neArc-
kyn.

z.Nyn mmä tein Arkin hongasta / ja
tvuolin taxi kimistä taulua enoisten cat-
talsia / ja astuin muorclle pitäden caxi
taulua kädesäni.

4. Nynkirjoitti hän sen ensin,aisen kir-
joituxen jälken nyhtn tauluin kymmenen
sana/ jvtca HCRca keille puhui «vuorel-
la tulesta cocouxenpäimänä: Ia HER-
»aandoine minulle.

5. Rijn minä käänsin itzent ja astuin

«vuorelda alas/ ja panin taulutArckyn/
,onga ininä tein : että heidän piti siellä
oleman/ nyncuin HERra minulle täste»
nyt oli.

6. Ia Israelin lapset menit Beroth
Benelacanist Mostra cohden: siellä
Aaron cuoli st haudatlin/ ja hänen poi.
«ns Eleazar oli pappi hänen siastns.

7. Sieldä menit he Gudgoöaa»/ Gud-
godast lothbathyn / sijhen maahan joft
wesiostt omat.

> s. Silloin eroltti HERra Lewin sugun
candaman HERran lyconArckta/ seiso,
man HERran edes/ palwellen hän-
da /a kyttämän hanen nimene tähän pät-
män asti.

9. Sentähden ei ollut Letvikallla yhtän
osa eli perimystä heidän weijeins cansia:
sillä HErra on heidänperimyxcns/ nyn-
cuinHEßra sinunlumalas sanoi heille.

10. Jäminä seisoin »vuorella nyncutn
cnnengin / neljäkymmendä päiwä ja nel-
jäkymmendä yötä: ja tviclä silloingin
cuult HERra minun rucouxeni/ eikä
HERra tahtonut hucntca sinua.

11. Waan HEria sanoi minulle: nou-
se/ia mene matcaas/ nyn ettäs Cansan
edellä «vaellat/ että he tulisit ja omistai-
sit sen maan/ jonga minä mannoin hei-
dän Jsillens andaxeni heille.

lsrael/ mitä HERra si-
»nm, lumatas sinulda muuta

ano / Waan ettäs pettäisit HERra si-
nun lumalatas? jamaellaisit caikts hä-
nen'ke:säns/ ja racastalsit händä/ja pal-
tdelisit HERra siistin Jumalakaö catke-
sta sinun sydämestäs/ ja caikesta sinun
sielustas?

iz. Ettäs myös pidäisik HENran ka-
fiyt/ jahänen säätyne/ jotca minä käsien
sinulle tänäpänä/ sinun hymaxes?

14. Catzv kaimat ja taimasien laimat/
maa jaMckdmttä häneso»/ omat HEr-
ran sinun Jumalat

15. Cuicengin HERralla on ollut hy-
wä suosio sinun Isäts- tygö racastaxenS
heitä / ja on maltnnnk heidän sicmencns
heidän jättens/(nimittäin) teidän catktst
Cansoist/ nyncuin tänäpätmänäkin on.

16. Ny!»
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Mitä
luma»
la on?
Job.
34:19.
2. Par.
iy! 7.
Sap.
6: 8.

Rom.
2!il.
Gal. Ll

6.

Matth
4: 10.
luc. 4:z.

Gen.

Hei-
dän pi-
tä mui-
staman
HEttä
thmei-
täEgy-
plis ja
eorwes

Spsd.

rä.NyN ymbarinsleicätcat teidän sy-
dämen esinahca/ ja älkät enämbt ntscurtt
olco:

17. Sillä HERra teidän Jumalan on
caistein Jumalaiu Jumala/ ja catstein
Herrain HERra/ suuri Jumala
malltnen/ ja pehattäpä/ joca ei catzo
muodon Men/ eikä lahjoja ota.

18. Joca orwoille ja lestille oikeuden
teke/ ja racasia muucalaisia/ nyn että
hän heille leiman ja maatien anda.

iy. Sentähden pitä myös teidän ra-
casiaman muucalaisia: sillä le myös 0.
litta muucalaiset Egyptin maalla.

20. Sinun pitä pelkäman HERra si-
nun Jumalataö/ händä pitä sinun pal»
melcman/ häneö pitä sinun kynnt tippu-
man/ ja hänen nimens cqutta manno-
ma».

21. Hän on sinunyltsiyres jasinun Ju-
malas/ joca sinun rykönäs reki suuria ja
hirmutsica töitä/ joita sinun silmas näh.
netomat.

22. Sinun Jsäö menit Egyptynseitzen-
kymmenen sielun cansia: mutta nyt si-
nun HERras Jumalas on enändänyk
sinun/ nyncuin caiman tähdet.

XI. iucu.
racasta nyt HERra stnun

' O» i? Jumalakas/ ja pidä hänen ka-
° säätyns/ oikeudensjakä-
-1 siyns nyncauivau etsi» sinä elät.

' r. Ja tiettä te tänäpanä nytä joita tei-
dän lapsen ei tietänet eikä nähnet ole /

' HERran teidän Jumalän curiljist/ hä-
> uen jaloutians/woimastista kattans / ja

ojettuakästwarttans.
j. Ia Hänen ihmeitäns ja tecsjans/

cuin hän teki Egyptiläisten seas/ Pha-
raolle Egyptin Cuningalle / ja caikelle
hänen maacunnallens. >

4. Ja mitä hän teki Egyptiläisten so- l
tawäelle/ heidän hevotsillens ja wau- ,
nuillens / cosca hän punaisen meren we- >
det tuotti heidänpäällens / cosca he teitä
ajoit taca: ja HERra hucutti heidän '
haman iähän pgivän asti. -

»

Ja mitä hän teille corweS tehnyt on/ ?
pjhenasticuin te tähän paickaan tulitta, t

6. Ia mltä hän teli Dathanille jaAbl-
rämille Eliabin Rubenin pojan poMe/cosca maa amais suuns st nieli heidän/
ja heidän pcrhens.st majans/ ja caicki
heidäntawarans/ cuin oli heidän hallu-
stns coco Israelin kestellä.

7. /idillä teidän silmän omat nähnet
ne suuret HERran teot/

cuin hän tehnyt on.
B.Sentähden pitäkät caicki ne kästyt/

cuinminä teille tänäpänäkasten/ että te
mahmistutsilte tuleman ia omistaman sitä
maata/ cutn te menette omistaman.

9.Että tecauman silnä maast eläisit-
te / cuin HERra sinun lumalas «van»
noi teidän Isillen/ heille andaxens jahei-dänsiemenellens/se» Maan/ joft riestast hunastta Vuota.
iv. Silläse maa johongas menet omi-

staman sitä/eiole nyncuinEgypttn maa/
josta te lähtenet elellä/ jost sinä steme-nes kylmit/ ja cannott mettä nyncnin
caalimaahan.

11. Waan st maa johonga te menettä
omistaman sitä/ on Wuorinen ja laxoinenmaa/jonga sade taimast casta.

12. Josta maasta HERra sinun Iu»malas pitä waarin/ ja finun HERras
lumalas silmät aina näkewät sen/ wuo,
den alustanyn mueden loppuun»

IZ. Ja pitä tapahtuman/ ,os te cuuli-
aisetvletta minun käskylleni/ enin minätänapänä teille kasten / nyn että teraca-
statle HERra teidän Jumalalan/ ja
palivelctte händä caikesi teidän sydäme-
stän/ja caikesi siclustan.

14. Että minä anna» t.eidän mäallen
saten ajakans/ marhatn ja hiljain / ettäsinä corjat sinun jyrväs/ mynas:a öhys.

15. Jaminä annan sinun car/alles rus.
ho sinun kedotllas / etcä te syötte /a ra- -
witan.

16. Carttacatteitä»/etteiteidänsydä-'
men mietelläiö/nyn että le exytte paime.
lenian mieraita jumaiita / ,a cumarta.man heitä.
17. Ja HERran mihajulmisims teidän

päällen/ja sulkts tmwan/ ettei sadetta
tults/ja maa,i anda»s hedelmätäns-ja
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S: 6.

«Ahto
HLna
«arcot-
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Goliset
heidän
«de-
stän».
Num.
34:».
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.Heillä
«li tar-
jona -

siuna.
«sj»lt
rous.

30: 1/
19,

'

t.!?..»

t« kyrust huckuisitte stjtä hyvästämaasta
cuin HERra on teille andanut.

18. Nyn pangat nyt nämäc sanattei-
dän sydämeen / ja teidän mieleen / ja

' sitocat »ylä merktxt teidän kästjn / että
°ne olisit maistoxi teidän silmäin edes.

iy. Ia opettacat nycä teidän lapsille»/
nyn että sinä puhut nysiä huoneststui-
sas/tiellä käydesäs/ levätä pannesas/
ja nostesas.

20 Iakirjoita ne sinnn huonos pthtt.
pielyn/ja sinun porktys.

21. Että sinä ja sinun lapses cauwan
eläisit maan päällä/ cuin HENra teidän

" Zflllen ivannoi andaxens heille/ nyncau-
' wan enin päivät taivast maan päälle
ovat.

Sillä j»S te caicki nämat kastyt pi-
dätte/ cuin minä teille kasten / etkä te sen
jälken teette/ nyn että teracasiatte HTr-

" ra teidän Jumalalan / ja vaellatte cai-
- kis hänentctsäas/ jartputta hanss kynt.

2z. Nyn HERra aja caickt nämäc Can-
sat pois teidän caswon edesi/ nyn että te
omistatte suuremmat javoimalltsemat
Cansac/ cuin te oletta.

24. Caicki pakat cuin teidän jalcan
astu/ pitä teidän oleman / corvesta ja
Libanonin vuoresta/ jaPhrathinvirra-
sta ärimäisen meren asti/ pttä teidän ra-
jan oleman.

25. Ei yxtkän voi olla teitä vastan/
teidän pelconja waptstuxen anda HER-
ra tulla caickein nydeo maiden päälle/ cu-
sa te vaellatte/ nyncutn hän teille on sa-
nonut.
26. minä asetan tänäpänä tei-

dan «teen sekä siunauxen että ki-
rouxen.

27. Siunauxen / jos tecuulialfetolet-
ca HTRran teidän Jumala» käskylle/
cum minä tänäpänä teille kasten.

28. Kirouxen/ jos et te cuule HTRran
/ teidän Jumalan käskyjä / ja exycre stjtä

tiestä / cuin minä teille tänäpänä käsken/
nyn että te vaellatte muihen jumalat»
jälken/joita ette tunne.

29. Cosca HERra sinun lumalas soh-
i datta sinun siMn maahan/ jvhongasku-

let omistaman sitä/ nyn anna siunaus
(janotta) Grisimtn vuorella kirous
Ebaltu vuorella.

za. lotca sillä puolen Jordanin owat/
tiellä-ländeu päin Cananerckn maalla/
cuin asuvat sillä laktalla maalla. Gtlga-
ltS/ Moren lakeuden tykönä.

zi. Sillä teidän pitä menemän Jorda-
nia ylttze/ tulema» jaomistaman mqan/
cutn HTRra teidän Jumalan teille an-
da/ senomtstaxen/ ja asuaxen sijnä.
za.Nynpitäkätjatehkät caicki ne sää-

dyt jaoikeudet / cutn minä tänäpänä pa-
nen teidän eteen.

xii.
omat ne säädyt ja oikeu.

?)« »"et/joita teiden pitämän picä/
nyden jätten lettsitte sillä

/ jonga HERra sinun
Isäls Jumala andoi sinulle omistaxes/
nijncauman cuin te maan päällä elätte,

2. Teiden pttä peräti hämittämän caic-
ti ne paicat/ joist pacanat jumalitans
palmellet omat/jotca le omistatte / ,oco
st olis corktain muorcein cuckulailla/taic-
ka mäjillä/eli caickein miherjäisten puit-
ten alla»

z. Ia cuttstacat heidän Marins /ja
färkekät heiden padzans / heiden medzt- istöns tulella polttacat/ja-heidän epäju-
malans cuwae ricki hacatcat / ja hucutta-
cat heidän nimens stjtä pakasta.

4. Ei teidän pidä nyn tekemän HER-
ralle teidän lumalallen: i

Waan stjnä paicas cuin HERra i
teidän Jumalan walidze caikista teidän >
sucucunnistan /mä han stjnä anda ni-
mens asua/ stjnä teidän pitä kysymän ja
sinne tuleman.
6. Ia siellä pitä teidän vhramantei-

dan polttouhrin / ja teidän muut »hrin / -
ja teidän tymmenexsn/ja teidän kätten
ylönnysuhrin/ ja teidän lupauxen/ ja
teidän wapaehdoiset uhrin/nyn myös
estcoiset teidän car>astan ja lambatstan.

7. Ia siellä teidän pitä syömän HER-
ran teidän Jumalan edes/ ja iloidzemancilickisa nysä cuin te za teidän huone»

lannalle

Hli<
dä»pl«
lähi.
wittä.
mä»
cäickl
cpäju»
malil»
lepyhl»
tetyt
metzäl/
corteu»
det
st Al>
tarit<Deut.l

?: 5.

Uhra»
man gj
nä pal»
«as
cm»
HEr»»
«valitze.
2, Par.
?-.i1,/

'

,!.Luc.



Hei»
dän pl.
«ä mnr
hln pi.
tämän
i",-
l ji/st
« 'da-

heidän
ftao»

L»/"-.
10.9.
/»/>-.
v. .0.

N lver
tt mä
«än
,
" '

''''

«iy-,6
Deut
»41,3

ta«.natte edes / joillaHERra sinun Iu»
malassinunon siunannut.

8. Ei teidän pidä tetemän caickeinnij»
den jällen cuin me täsä tänäpänä teem-
me /jocalnen cuin hänelle ldze nätyis oi»
»taxi.

9. Sillä et te «vielä ole tähänasti tul-
let lepoon ja pertmyxeen/jonga HER>ra sinun lumalas sinun anlx,.

10. Waan tetdän pttä menemän Jor-
danin ylldze/ st asuman siinä maast/
jonga HERra teidän Jumalan anda
teidän periä : ja hän anda teille lewon/
«aitilde teidän wihamiehildänteidän ym»
bärlllän/ teidän pitä myös pettämiitä
astman.

li. Costa HERra sinunlumalas »a»
lldze patcan / että hänen mmens sijnä a-
suis/sinne pitä teidän wiemän caicki ne
cuin ininä teille kästen / teidän polttouh.
rin / «a tetdän muut uhrin / «idän kym»
menexen/ teidänkätten ylinnysuhrn:/ st
caicki teidän wapat lupauxen/ jotca te
HERralle lupatte.

12. Ia tetdän pttä ilolbzeman HER-ra»teidän Jumalan edes/ sekä te että
tetdän poican / st teidän tyttären/teidän
palwelian ja pijlan/ ia myös lewttat jol-
ca teidän porteisan ownt: sillä ej heilläole osa eli perimystä teidäncanssan.

l). /"/»Arca sinuas ettes nhra sinun
H»>po!ttouhrias caikis paitois cuin

sinä näet:
14. Maan sijnäpaikas / jongaHCû

ra waltdzejosacuft sinun sucucunnafte/siellä pitä sinun polttouhcls uhraman /

st tetemän caickimitä minä sinun lästen,
'f. Cuitengin teurasta ja syö liha c«l.

sinun sielus himon jätten/HERran
finun lumalas siunauxen Mten / jonga

sinun on andanut cailis finun
' saastainen että puhdas sijtä

nyncuin medzämuohenst peuran.
16. Mutta ei teidän pidä merta syö»

men/waan caataman maahan nyncuin
weben.

'? Et fina saa syödäfinun portifts si.
"un jymäts/sinun wijnas/,a sittun öljys
lMlneneriä/ M myös esikoisia sinun

earjastas ja lnmbalstas/talcka yhdestä',
län sinun lupouxestas cutn sinä lnwannnt
olet/lalcka sinunwapa» ehdosnhrtfta/
elt sin»n)ätt«sylönnysuhrista:

18. Waan HERran sinun lumalas «»

des o itä sinun nijtä syömän / sijnä pai»
tas jonaa HERra finun lumalas»allo.
z«/ sinä j» sinunpottas/ st sinun tytts»
res /st palwelias ja pijtas/st lewila/
jocasinun portetfts on:st iloidze HER»

ran sinun lumalas «des tattis mitä si.nuntätes luo.
»9 Ja ota waart / ettes hyljä kewt-

tat nyncauwan cuins elät maan päällä,
Hsßra sinun Jumalas

sinun maas rajat/nyn-
cutn hän sanoi sinulle/ja sinä sanot: mi-
nä syön liha / että sinun sielus himoio»
ze liha syödä/nyn syö liha caiken sinun
sielus himo» jälken.

2i. Jos se sia sinustacancan on/jong»
HERra sinun Jumalas walidzt/että hän
siellä anda nimensasua / niin teurasta si-
nun carjastas jalambaistas/ jotcaHEr»
ra sinulle anhanuto»/ nyncutn minä
sinullekäsiin / jasyö sinunportisascaike»
sinun sielus himon jälken.
ii. Nyncuinmedjäivuohi japeura syö-

dän / nyn pitä sinun sen syömän: sekä
saastainen että puhdas sistä syokän.

iz. Waänatneastans cawata «ttes mer-
ta syö: stllä weri on hengi: femähdey ei
sinun pidä syömän henge lihancansa.

24. Et sinun pidä sitä syömän/ mutta
raatama» sen maahan «yncutn meden.

2;. Ei pidä sinun syömän sitä / ettäs
menestyisit/ja sinunlapses sinunjälkes/
ettäs oikein tehnyt olet HERrqn edes.

20. Mutta cosca sinä pyhität jotain
cuin sinun o.uaö on/ taicka keeclupau-

v. i 6.

xen/niin sinun pitä wiemän st tuleman
siihen siaan/jongaHERra walmnut on.

27. Ia tee siellä lchasta ja weresta si»
nun polttouhrts/HERran sinun luma»las Altanlla : mutta sinun uhris meri
raada HERran sinun lumalas Alla»
rille/ja syö liha.

28 Ota »vaari/ja cuule caicki nämät
sanat/cuin minä tästen sinun/ettäs me»

DdZ «estyisit
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-u-5
»estyisit/ ja sinun lapseS sinun jälkes
yancatckisest/ettäs olet oikein ja kelmol-
lisest HERran sinun Jumalas edes teh-
nyt.

!9./?Hsia HERra sinun Jumalas
Ei seu- A häivittä pacanat sinun edesäs /
raman cuHunga stnä tulet heitä omistaman. Ia
paca- heitä omistanut ja asut heidän
"»«ken n,aallanö/
cauhi- Nyn ota waari / ettes heidän
stusia.' paulaan langc/ sijttecuin he 0-

Deuk. wat hucutetut sinun edestäs /ja ettes ed-
y» »is heidän jumalltans/sanoden-uyncutn

Jos»- lämakiu Cansa o» palmellm hciöän epä-
-2Z - 7. jumalitans / ny» tahdon myös minä
Psalm tehdä. . . .

lvS : El sinun pita nyn tekemän HER-
Z4. xqlle sinun Jumalallcs: sillä he omat

HSR- xxhkiet heidän jumailllenS catckia nytä
ranka- cumHEßrälleeauhistus on/ jota han
styl?i miha: sillä he omat myös heidän pot-
tvähen e<ins tyttärens tulella polttanet hei-
dämän dän jumaiillens.

.

eli lisa- Z2. Caicki cuin mina kaste» teille pitä
mäk. teidän pitämän tchdäxenne se» jätten :

/«/>. et teidän pidä sijhcnmttän llsamän/ eikä
4: 2. Myös stjtä mitän wähendämän.

xm. 6ucu.
zo: 6. Prspheta eli unennäkiä noii-

El ?e teidän seasan / ja anda teille
cuuie- merkin eli ihmen:
man r.Jasemerckieltihmetapah-
wäärä tu nyn/josta hän puhui sinulle/ sanoden:
Pro. käykäm ja noudattacam mieraita juma.
phetot. lita/ joita et sinä tunne / ja palwelcam

z Nyn ei sinun pidä cuuleman sen Pro-
phctan eli unennäkiän sanoja - sillä Her-
ra teidän Jumalan coettele teitä / titta-
rens jos ke racastatte HERra retdän Ju-
malatan catkxsra teidän sydamestan ,a
caikestateidän fielustan.

4. HERra teidän Jumalaton pttä tet.
dän noudattaman / ja händä pettämän/
,a hänen kästyns pitämän / ja hänen än-
dans cuuleman/ händä palweleman ja

-hänes kynni rippuman.
5. Waan sen Proxheran eli unennaki-

än Pilä cueleman: sillä se epekti teitä

luopuman HEZtrasia teidän Jumala-
sian / jocateidän Egyptin maalda ulos-
johdattt/ jasinun orjuden huonesta pela-
sit/ja se wtetteli sinun silda tieldä/ jota
HERra sinun Jumalaskäski sinun käy-
män: ja sinun pitä eroiltaman pois pa-
han seasins.

6. ??os sinun weljes sinun äitispoi-l
<Vca/ eli sinun poicas/ eli tyttä-

res/ eli cmändäs / joca sinun sylisäs on/ l
eli sinun ysiäwäs/ joca o» cuin oma sy-
dämes/miettclis sinua sala / ja sanotS!
käykäm ja palwelcam muita jumalita /

jottaet sinä tunne että sinun Jsäskän.
7 Cansain jumalita teidän ynrbari-

stöllän/ jsco he läsnä eli caucana oivat/
yhdestä maan ärestä nyn toiseen.

8. Nyn älä sijhen mielisty/ älä myös 0-
le hänelle cuuliainen/ ja et sinun silmäs
pidä säästämän händä ei ensingän pidä
sinun armattzeman händä/ eli salama»
händä.

9. Mutta sinun pttä surmaman hänen/
sinun kätes pitä ensin hänen päällens ole-
man/että hän surmataisin/ ja sen perä-
stä caiken Cansan käsi.

10. Hän pttä kiivillä surmattaman/ ja
hänen pitä cuolemS : sillä hän ahkeroidzt
kuomutta sinua HERrasta sinun Juma-
lastas/ joca sinun Egyptin maalda/or-
juden huonesta ulos johdattanut on:

11. Että coco Israel sen cuulis ja pel-
käts / eikä sillen semmuotoista pahutta
teidän scasan tekis. '

KOs sinä saat cuulla josacusa Cau-
HERra sinu Ju-

malas sinulle anda asuaxes/sanottcwan. j
iz. Muutamat Belialin lapset omat

lähtenet sinun seastas/ja käändänet hei-
dän Capungtns asujat pois / ja sanonet!
käykäm ja palwelcam mutta jumalita/
joita et te tunne. !

14. Nyn Pitä sinun tvisust cbjimän/
tutkiman ia kyselemä» jos todexi löytän
että se nyn on tosi / että se cauhtsiuö
teidän ftasan tapahtunut on.

15. Nyn pjtä sinun lyömän hänen
CaupunginS asujat miecan kerällä / ja

hucutcaman hetta / ja caickt mitä ikä-
nans

Ei sää-
stamäo

ketän /

joca
neu-
ivo is e-
päju>
maian
paiwe-
lureea.

Deut.
17! k.

Cau-
punzi
joca
luopu
HER.
rasta /

pitä pe
räti cu
kistttla
man>



näns sii»; on/jahtldäncarstns miecan
terällä.

16. Ia caicki heidän stalins pitä sinun
«ocoman kestelle cacua /ja polttaman tu»
les/stkä Caupungin että calckl hänen
stalins/ HERralle sinun lumalolles/
«tlä st autiana pysy yanca,cklsest/stet
ikänäns enä pidä ratettaman.
i7. Ia älä mitan sinun täsijs jätäsij.

tä kirotusta / että HERra käändyts

ptuden/ja armadats sinun päalles/j»
«uannäis sinun/nyncuin hän mannolsi»
n«n I lles.

18, Että sinä HERran sinun luma-
las änelle cuultainen ollut olet/ ja pt-
tänyt caicki hänen kästyns/ jotca minä
sinulle länäpänä kästen / ottein teheäres
HERran sinun lumalas silmäin edces.

Ei hel- XIV.
HCRran teidän lu-dä py- malan lapset: älkät pyrustelco

/ M ällät keitän keritko
tema» teidän oozaldan jongun
tdjens cuolluen tähden.
jongun 2. Siliä sinä olet pyhä Cansa HCR-cuolu- ralle sinun Jumalalles / ja HTRra on
ien täh sinun wallnnuterinnomatscxi Cansaxi/den. räikistä Cansotsta cuin maan päällä o-
!tv. y. wat.

28. z. Ei sinunpidä mitakan cauhistawai.Epod. sta syömän.
ip. 4- Mutta nämät owat ne eläimet/ joi-
Deut. ta te saatte syödä: Härkä/ Lammas/ ja
7: 6. Wuohl.
c. 26 5. Peuxa/ Metzäwvohi/ Mctzäharkä/

18. Mctzacaurts/ Vxisarwinen/ Meyänautaik>/yö- ja Hirwi.
män 6. Jacaickinainen eläin / jolla on ca.
saasiai xthaaratnen sorcka/ja märhetti/nytästaelä- teidän pitä syömän,
indä 7. Mutt-a cuitengin nytä ei teidän pidä

Lev. ii: syömänjotca märhetliwät/ ja sorckans
2. ei hajota rahtia/ cuin on - Cameli/ Jä-

nes/ Canini/ ne jorca märhelt-wätja ei i
ole caxisorckaifst/ p»a oleman teille saa-
staiftt. '
Z.Siea waicka hänelZä en caxihoarai-fet sorcar/ se

1, pitä teille oleman saastainen / hänen li,
Hans ei mdän pidä spömän/eikä sen raa-

lN too» sattuman.
9. Nämät owat ne jotca teidän pllck

n syömän räikistä nijstä cuin wedes owat:
1/ ralckinatnen jolla uimus za suomu» on/
et sitä teidän pitä syömän.

iv. Multa se jolla et ole uimuxia eikä
j. suomupta/sitä eiteidän pidä syömän
6 on teille saastainen,
i- 11. Catckea puhtaita linnutta syökät:
a 12. Nämät heistä owat ne joita et tei."
>. dän syömän pidä: Cotca/ ja Gryphi/

ja Louwe.
1- iz. Wares / Poutahaucka / Cockolin-
i- du latnens.
ä 14. Ja catcki Carnehc lainens.s 15 Struyi / TarhapSllöt / Käki /ja
, Haucka latnens.

16. Ltnduhaucka/Hyypiö/Yöcköi.
, 17.Ruogo» päristäjä / Nältäcurkk/
> Joudzen.

lB. Haicara / Hohca Haracka latnens/Suowares ja Päajkyincn.
iy.Ja caicki jotca matelemat jalendä-

. wät pitä oleman teille saastaiset /ja ei ,

teidän pidänytä syömän. Lusyo,
- 20. Caickia puhtaita iinduja saattete fyodä.

, .
21. Ci teidän pidä syömän yhtän raa.

toa/muucalaisellejoca stnun portetsas
,on anna se/eli myy muucaiatselle syö-

dä: sillä stnä olet pyhä Lansa HER- .

ralle sinun lumalalies. Et sinun pidä .keittämän imewäta wohla. Epov.
pitä wuostwuodcldakym, "'

erottaman caikista si-nun jywtstäs ja wuodes .tulosta / joca
sinunpellostas tule. , A"'

2Z. Ja sinun pitä sen syömän HER-
ran sinun Jumalas edes / sijnä paicas
longa han walibje/ että hänen nimens
siinä asuis/ sinun jywais / wynas ja ''"s
öl,ys kymmenexet / rsicoiset sinun car-
jastas ja lambaistss / että sinä oppisit '

pelkämän HEAra stnun Jumalataö
caickena eltnalcanas.

24.Mutta jos Hon sinulle ylön ptt-
tä / pyn ettet sinä taida sitä wiedä sinne .

ena

215V. Mos. Kirja. l4.su'c. »!



Holho-
Mg»

iewita-
X ja
köyhiä.
Dcul.
»: ir,

«?-

cap.
i6;ii.

Wapa
«s wuo
della el
pidä
Heidän
«velcoi-
vian
«veli-
»äns.
tep.r;.

etta se paicka on caueana sinusta/jonga
HERra sinun lumalas»» walinnul/
että hänen nimens siellä asuis / Cosca
HERra sinun lumalas on siunannut
sinun.

»5. Nyn myy se rahaan / ja ota ra-
ha sinun kätees / ja mene siihen paic-
kaan/jongq HERra sinun lumalas
on «valinnut.

»6. Ia osia sillä rahalla caickia mi-
tä sinun sielus himoidze/ joco se on
nauca eli lammas/ wyna/ wäkewä juo-
ma / taicka caickia mitä sinun sielus hi-
msidze / ja syö se HERran sinun lu-malas edes/ ja ole iloinen sinä ja si-
nun huones,

i7> Ja lewitat joca sinun porlcisas
vn/ ei sinun pidä hyljämän: sillä ei hä-
nellä ele osa eli perimystä sinun cansias.
rll.KOca colmas ivuosi pitä sinun c-

Lrsittaman caickikymmenexctsi-
nun wuodeStu:osia sinä »vuonna: ja si-
nun pitä sen paneman sinun portlys.

2y. Nijn pitä iewitan tuleman/jol-
la ei yhtän osa eli perimystä ole sinus
cansias / ja muucalainen / ja orwot/
sa leski/jotca sinun porttsas omat/ja
heidän pitä syömän ja rawltkaman/et«
tä HERra sinun lumalas sinua siu-
nais eaikisa sinun kättes töisä / cuin
sinä teet.

XV. sucu.-
Eibzemen wuoden peräsi pitä

pitämän wapa wuoden.
z.la näin pitä se wapa wuo.

Si pidettämän: joca jotakin kä-
destäns lähimmäisellens lainannut on/
sen hänen pitä hänelle andaman andexi/
ja et tvelcviman lähimmäisiäns jawel-
jeus: sillä se cudzutan HERran wapa
wuodcxl.

z.Muucalaisia mahdat sinä welcoja/
mutta sinua weljellcs pltä sinun sen an-
daman andexi.

4. Ia ei pidä yxikän kerjäja tei-
dän scasan oleman: sillä HERra on
siunawa sinua sillä maalla / jvngaH:
ra sinun lumalas suulle penmisexi cki-
da / omlsiaxcs sita.
5. Waan ainoastans että sinä cuulst

sinun HERras Inmakas änen/ /a pi-
dät ,a tcct caicke nämat käskyt / jvtca

> minä sinulle länäpänä käsken.6. Sillä HERra sinu» lumalas on
siunanut sinua / nyncum hän sinulle on g.""'

. sanonut: nyn että sinä lainat monelle
- Cansalle / mutta ei sinun pidä laina-

! xi ottaman: sinun pita hallidzeman pa-
tio Cansa / mutta sinuä ei pidä yxckän

> wallidzeman.
7. KOs joci, sinunwcljestäs on joutu- HtjdZn

köyhäxi josacusa Caupun-
gis sinun maallas / songa HERra si-
nun lumalas sinulle anda / nhn et pi>
dä sinun cowenb-zman sydandäs / etkä

käsiäs sinunköyhän weljcs edesi sulkeman.
8. Mutta pitä awaman käkes hänelle

ja lainaman / ftnjälken cuin hän tar- ,

w.dAe»
y. Ota waarl / ettei sinun sydämces '

tulis Belialin ajatus/ettäs sanoisicmyt
tule pian ssidzemes ivousi / joca on wapa
wussi/ jasinä armottomasi cadzot sinun
köyhän weljes puoleen/ ja et mitäkän an-
na hänelle : nhn hän huuta sinun ylitzeö '

HErrantygö/ja se rule sinulle synnixt. e
ic>. Sinun pitä andaman hänellehy-

tvällä mielellä /ja sinun sydämes ei pi-
dä pahaxuman/ coscas hänelle annat: .

sillä sentähden on HTRra sinun Ju- '

malas siunawa sinua catkisa sinun löi-
säh/ ja sinun aiwoituxisas- V

ii. Sillä köyhät omat aina maalla /

scntähde» käsken minä sinua ja sanon:
awa atna kätes weljellcs / joca tar- /'Awidzepa ja köyhä sn sinun maallas.

sinunweljcs Hebrerinmies -

waimo myy idzens sinulle/
ntzn hanen pitä palweieman sinua cuu.
si wuotta/se-dzcmendenä wuonna pitä
nun hänen wapaxt päästämän.

IZ In sinä hänen wapaxt pää- A"'stät / nyn ci sinun ptdä andaman ha- '

»en mennä tyhjin käsin sinun tykös. j '

14. Mutta sinunpitä andaman hänelle ''

sinun lambaistas/ jaryhestäs ja whna-
cuurnostaS/nyncttä sinä annat hänelle
sijtä euin HERra sinunlumnlsiö silliin
MHY§ VN si»k«NN«s,

15.1»

LIS ,j-.
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»5. Ja muista ettäs myös olit orja E-
gyptin maalla/ j»HERr» sinun lu»na>
las pelasti sinun/ sentähden minä näitä
sinule tänäpänä' lästen.

»6. Jos hän sano sinulle : en mlnq läh.
de sinun tylös / sillä hän racasta sinua ja
sinun huoneltas/ silla hänen
olla sinun lylönäs:

17. Nyn otä nastali ja pistä hänen cor»
lvans läpltze sinun huones owes/ ja an-
na hänen olla sinun orjas yöistst: nyn
pitä myös sinuntelemän pycas cansja.

18. I» älä työläxi lue »sitä sinulles et-
täs hänen tytöäs wapaxi päästät : sillählln on palmellut sinua/ nyncuin caxiter»
täinen pcllcolinen / cuusi wuotta: Nijn
HERra sinun lumalas siuna sinua cat»
lisa nysä cuins «et.
ly> harkyiset carjan/ ja oinat

esicoisisi/ pika sinunpyhittämän HSRralle sinuNhumalal-
lesi et sinun pidä työtä tekemän sinun
carjas esikoisella / ja ei pidä sinunkeritze-
mänlammasiesesicoisia.

Sinun HERras Jumalas edes pt-
tä sinun ne syömän wuosiwuoöelda sijna
patcas min HERra walinnut on/ sinä

.ja sinua husnes.
zi. Jos hänelläon joenwlrhi / «yu et-

tä hän ondu taicka on sokia/ taicka on
muutoin jocu paha wirht hanes / njjn et
sinun pidä uhraman sitä HERralle sinun
lumalalles.

Sinun porcelsas pita sinun sen syö-
män saastainen ja puhdas nyncuin metzä-
miiohen-ja peuran. Atnoasians ei sinunpidä syömän sen merta / mutta muodac-
taman maahan nyncuin meden.

xvi.^ucu.
maari sijrä musia Abib/

A pidät HERralle sinun Ju-
Pääsiäisiä: että sillä

IvA cuulla Abib on HERra sinun
Jumalas ulosjohdattanut finun'Egy-
ptisi yöllä.

Ja teurasta HERralle sinun Juma-
lalles ja carja/ sijnq
paicas cuin HERra malltzepa on / «i-
-mens asumasiaxi.

z> Älä syö hapanda leipä sinä juhlana.

Seitzemen päiwi pitä sinun syömän hap»
pamatoinda/ murhen leipä; sillä sinä
läxit tyrust Egyptin ma«ld» / ettäs senpäimän muistaisit cailen» Mun elinai»
canas/ jonaF lärlt Egyptin maalda.

4. Settzemenäpätmäncrei pidä sinulla
hapanutta nähtämän caifts sinunma»s
ärts/ j»lihasta cuin ensimöisnapäiwänii
ehto»,a.leurastetan / ei pidä mitalän jäH-
»nän ylitzen yön huomenexl.

s. Elsinä sa» teurasta Pääsiäistxi cn»
sacan sinun portisas/ cuin HERra sinun
lumalas sinulle anda.

6. Mutta sijnä paicas cuin HERr»sinun lumalas malitzepa on nimens «.

sumasiaxt/ sijnä teurasta Pääsiäistxi/cosca aurlngo laskenut on/ sillä ajalla
Uitn sinäEgyptlst läxit.

7. Ia kypsennä ja syö sijnä paicas /
cuin HERra sinun lumalas wolltzep»
on/ jasijtte huomeneltain palaja/ jame»
ne cotias majaas.
B.Cuulena pälwänäsyö happamatoinb»/
jaseitzemenbenä on HEnan sinun Juma-
l»s cocous/ älä silloinmitätön työtä tee.

9 ftue seitzemen wycko sinulles / ru»
smeten sijtä pätwästä/ costä sirpp»

eloon miedän.
lo.laftdä mijckojuhl» HErzalle sinun

lumalalles/ ettäs annat sinun hywiin
lähtöiset lahjas sinuntädestäs/ sen,älten
culy HERr» sinun lumalas sinulle siu»
nannut on.

11. Ia iloitze HERran sinun lumalas
«des/ sinä ja sinun poicae/ sinun tyllä»
res/ sinun palmettas/ sinun pycas/ j»
lewit» cuinon sinun portetsas/ ja muu»
calainen/ ja orwoi j» lesti/ cuin owat
sinun stasas / sijnä paicas cutnHERr»
sinun lumalas walozepa on nimens a»
sumasiaxt,.
il.la muista että sinä olet ollut orja E»

gyptls/ ettäs pidät j» teet nämät säädyt.
1;. lehtimajan juhla pidä seitzemen päi-

wä/'costas olet sisälle coonuut ryhcstäs/
jamynacuiirnastas.

14. Ia iloitze sinun juhlana»/ sinä j»
sinunpotcas/ sinun tyttärcs/ sinun pal«
neltas/sinun pycns/!ewlM/ muucalat-
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«e»/ orwot ja lesti/ cuin omat sinun
porteisas.

ie. Settzhmen pätmä pidä juhla HCR-
ralle sinun Jumalalles/yijnä pateas
cuin HENrä maltyepa on: sillä HER-
ra sinun Jumalas siuna sinua catkis
rutns sisälle cocoat / ia catkesasinun kät.
tes työsä/sentöhden tloiye.

16. Colinasti wuodes picä oäkymän ,
catckt sinun mtehenpuolcs HERran si-
nun jumalas «des/ sijoä paicas cutn
hän walltzepa on / happamattoman lest
wänjuhläna/ mycko juhlana/ja lehti-
majan juhlana: Et yhdengän pidä nä- !
kymän tyhjin käsin HTNran edes. !

17. Jtzecuktn kätens lahjan jälken/
HERran sinunJumalas siunauxen jäl-
len/cutn hän sinulle andanut on.

18. Duomarit ja käskyläiset aseta si°-
nulles catckijn sinun porttets/ cuioHena
sinunJumalas sinulleanda sncucunasas/
duomitzeman Caysa öikialla duomtolla.

19.Älä käännä oikeittta/ älä muodon
perän catzo / ja älä lahjoja ota: sillä
lahjat socaiftmat taimellisten silmät/ ja
»SSndämät hurscaste» asiat.

10. Etzi oikeutta oikeutta / ettäs eläisit
jaomistaisit sen maan/ cutn HERra si-
nun Jumalassinulle anda.

21. Älä istuta sinulles iqetzistöä / jon-
guncalcatsta puuta sinun HERras Ju-
malas Altartn juuren/ jonga sinä «et
finastes.

22. Älä «osta sinulles patzasta/ jota
HERra sinun Jumalaswiha.

XVII. Luc».
vhra STRralle finun Juma-

lalles jotacuta nauta eli lamma-
josa jocu mtrhi laickapuutos

on: sillä st on HERralle sinun Juma-
lallcs cauhistuS.

2. Jos joc» löytän jostrusa sinun por-
tetstas/ cui» HERra sinun Jumalas
anda sinulle / mies «li matmo / joca pa-
ha teke HENran sinun Jumalas silmäin
edes/ rtckoden hänen lyttons.

z. Ja mene palweleman mteraita Ju-
mpltca/ ja cumarra nyrä/ Auringot»/
Luuta/eli jomkaiman joucosta/joka en
minä käskenyt ole.

4> Ja se sanotan sinulle / ja sinä cuulec
sen/nyn tiedustele wtsust/ ja coscas löy-
dät tocisexitsdexi että sencalcainen cau-
histus Zsraelis tehty on-

Nyn »ie se mies eli »aimo ulos / jo-
ca sencaltaisen pahuden sinun porteisas
on tehnyt/ja kiwitä hända cuoltaxt.

6.Lahden eli colmeu suun todistuxest
pitä sen cuoleman/ joca cnoleman on an-
sainnut: mutta yhden suun todistuxest
et pidä hänencuoleman.

7. Todistajain käst pitä ensin oleman
hänen päällens tappamanhändä/ ja sijt-
te catken Cansan kasi: stnnn pitä eroit-
taman pahan sinunseastas.

8. Jos jocu asia duomios näky sinulle
pimtäxi/ werenja weren wälillä/ asian
ia asian »äiillä/ wahtngon ja wahingon
wälillä/ ja cui» eripuraiset asiat owat
sinun porteisas/ nyn nouse ja yiene sijhen
patckaau cuin HERra sinun lumalas
walitzepa*vn.

y. Jatule Pappein/ Lcwitaln jaDuo-
marintygö/ jotcasijhenaican oivat / ja
kysy heilda / he sanoivat sinulle duomion
sanan. »^

10.Jateenyncuinhe sinulle sanowat/
sijnä paicas cuin HERra malitzcpa on:
ja ota »aari ettäs teet catcki cuin he si-
nulle opettamat.

11. Sen lain jälken cuin he opettamat
sinulle / ja sen duomion jälkencuin he sa-
nomat sinun etccs/ pitä sinun tekemän/
nyn etles sijkä sanasta cuin he sanomat -si-
nulle/milpistele etkä oiktaile puolelle et-
kä masemallc.

12. Ja jos jocu olte ollut ylpiä/ nyn et-,
tei hän ole kuuliainen papeille/ cuin stel-
läHEßra» stnun lumalas ivtras omat/
eli Duomartlle/ hänen pitä cuoleman:
Ja ota stnä se paha Israelisi pois.

iz. Että ca.icki Cansa sen cuulemat ja
pelkämät/jaei enämbi ylpiäfl tee.

14. tulex stjhen maahan cuin
stnun lumalas sinulle

auda/ omistaxes sitä ja asuaxes stjn»/
ja sanot: minä asetan Cuntngan mtnul-
leni/ nyncuin caickt Canfac cuin minup
ymbärilläniowat.
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lf. Nhn aseta se Cunlngaxi sinulles/
jong» HERra finunlumalas walitze:
»stta sinun weljistäs Cuningas sinulles/
«t sinä saa «uucalaifta asetta sinullcs/,o-
ca ei sinunwiljes »le.
i6. Ainoastans «tei hän ptd» mond»

hewoifta/ jawie Cansa Mens Esyptyn
nyoenmonein hemvisten tähden : ja eltä
HERra teille sanoi : ettet le «nämbi
tätä tietä tule.

17. Ei hänen myös pidä ottaman hä.
nellens monoa emändätä/ ettet häneN
sydämmenS täändylS pois : Ia ei hänen
pidä myös ltzelleusaltvbnvalio hopiala

>ja culda cocoman.
,8. Ia cosca hän istu waldacundans

Viwel
e.p."»
>»««,>»

o>" 0.
ltinan.
Vliim.
»8:20.

»V!9.
k.il.IZ
kU4i7
los-Ij

14.
Pop-
pelit 0-

sauh-
r>st/ ie.
i.

tstu.mella/ nyn ottacan tämän toisen
lain papeild» ltwllaild»/ j» andacansen tinoitta tirzaan.

19 Siolcan hänen tykönäns/ j« lu-
lecan sitä cailen elinaicans/ etta hän
»ppls pellamän HERra lumalatans/
japltämän.catten tämän lal» sanat/ j«
nämär säädyt/ ,a että hän lekis nyden
jällen.

20. Et hänen pidä corottama» sydän»
däns mcljtlns ylltzen/ «ikä myös tästyist
wllplstelemän/ ollmlle/ että mostmmal.

puolelle/ että hän pätmäns pidennätS
maldacunnasanS/ hän j» hänenpotcaNS
Israelis.

xviii. iucu.
lewitailla ja cailella le.

3» Tmm sucucunnalla et pidä osa «lt
dölä Istaells oleman.

HERran uhria j» hänen pe.
rindöns pträ heidän syömän.

i. SeniähSey ei pidä heillä perimisi o-
leman/weljeme keskellä: Sillä HERra
on heidän pertMisens/nynciitn hän heil-
le on sanenut..

z Ia temä on pappein oikeus Cansal-
da/ is nyid> lvrca übramar elt harjan cli
lamban/ Paveilleinoettacanlapa/ leu-
csluut/ ja sisällyret.

4. Is urisen sinynjymlsiäs/wynastas/
öljysiäs/ia l.enunät lambalstas.

Sillä HERra sinun lumalas sn
hänen mlinnut cotkisi» sinun Mucun-

/ nistas/'seisoman ja pälwelemao HER-
: ran nimeen/ hän ja hänen poicauö jo-
/ capäiwä.
- S. Cosca jocu lewita tule jostakusta si-

nun portistas/eli mualda jvstacusta pai»
, cast Jsraelist/ cusa han wieras on/ ja
a hän tule rattesta fielonä himost sijhen
Z paickaan/jonga HERra walmnut on.
i ?.Wn palzselcsn hän HERran hä-

nen ZumglanS nimeen / nyncuin caickt
. muutkin tewital hänen weheaö/ )0lt«
t siellä seisomat HCRran edes-
t 8. Ja heidänpicä yhden rverra» osa
» saaman syödäxens/ pmyt sicä cuin hä-

nellä onwanhembainsmyydyst hywvdest.
i y Coscas tulet sijhen maahan/cmn

> HERra sinun lumaias sinulle anda/ l
, nyn älä ope lekemän senCansan cauhi- .stuxtä. !

10. Ei yxlkänptdä sinun seastas löyt- <
> tämän/ joka potcans eli tyttarens käyt- j
> tä tulen läpitzen: eli jvco on ennustaja/ ,

! päiwän walttzia/ eli tietäjä/ eli rveiho. ,
l 11. Eli lumoja/ eli noita/eli kätten ,

catzoja/ eli joca jotakincuolluilda kysy.
. ii. Sillä jocaincn cuin sencalraista

leke/ on HERrolle cauhlstus: ja sen- ,
kaltaisten kauhistusten lähden «ja HER- ,
ra sinun lumaias heidän ulos sinun e-
desias. ,

iz. Sinun pitä oleman wsca HER
ran sinun lumalas edes. j

14.Sillä rämä Cansa / joiden maan
sinä omistat/ cuulemot päiwän walitzl- ,
vira ja ennustatta/ mutta älä sinä nyn
(ree)Heriasi iun lumalas anbol sinulle/ j

15. Prophetan sinun seastas sinun we- g
ljtstäs / nyncuin minun hcrärrä sinulle xHERra sinun lumaias: hända cuulcat.

16. Catken sen jälken curn sinä anou s
HCRralda sinun lumvlaldas Hore p
bis cocouxenpäiwänä/ sanoden: en im
nä woi euämbl cuulla HERran m.nuo h
Jumalaniändä/engä sillen wo. Si .1 suur p
ta tulda nähdä/ erren mina tu. tis. II

17. Ja HTRra sanoi mmulle: he o- »

wat oikein puhunet,
18.Minä heratänheille Prophetan hei- '

»aa weljtstäns Ntzuculn st»ä (olec) j- c
Et» mmä

. ievnz:
> a6.
' c.ao:e.
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Deut.
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llirmai
nen
mtes»
»vähin-
go.

«ini payen minun sanani hänen suhuns/hän puhu. heille caickia mitä minä hsnll»
le lasten.

lZ, )» st joca ei minun san»j»i cuule/
cuin hä» minun nimeni puhu/ häneldä
minä sen waadjn.

20. Mutta jos jocu Propheta ylpey.
dest puhn minun nimeeni sitä cuin

, en st».ii
nä hänenMenyt puhu»/ ja se cuin pu-
Hu muiden ttlmalitten sen Pro-
phec»n plta cuoleman.

"> Jos sinä sanot sydämesäs: cuin»
sa me tiedäm culta sanoja el HERr»
puhunut?

22. Costa st Propheta puhu HERran
niineen/ jaei sijtH mttän ole/eitä nyn ta»
pahtzu : Nyn ne owat ne sanat / jolta ei
HERra puhunut: Se Propheta on.se»
puhunut ylpeydesiäns : älä pellä händä,

XIX. iucu. .

HERra sinun lumalas on
häwittänyt pacanat/ joidenmaa»
HERra sinun lumalas sinulle
anda/ nijtä omistares/jaasuaxes

heidän Caupungeisans ja huoneistzns.
2. Nijn erolta sinulles c.olme Caupun.

gita/ sen maan lestellä/ jong» HERra
sinunlumalas anda sinun omistaxes..
;. Ia walmist» sinulles tie / j» jaa

maas rajat/ cuin HERra sinun luma-
las sinulle anda perinöxl/colmen osaan/sen paeta joca mieswahingoontullut on.

4. Ia st olcan miehentappaj»» meno/
Me» sinnepaeta /ja elä sa» : Joca iap»
pa lählminäistns tletämätö/ ja ei ennen
wihannut händä z

;. Waan nyncuin jocu menls metzään
lähimmäistns cantza puita hackaman/1»
n"st»is täsin llrwens hackaman puut»
maahan/ jattrwes' putots warresta/ j»
osais loucala lähtmmälsens/ nyn että
hän sijtä cuolts. Sen ptt» yhteen nät.
stz Caupungeista paleneman/ j» s»»»
m»n elä.

6. Ettei werencostaj» s»aw»talS mtt»
hentappajat» / nyncauwan cuin hänen
sydämens on catter»/ että m»tcn pitkä
on/ j» löis hänen cuoliaxl/ watcka.et
hän cuoleman syylä ole tehnyt: sillä

«t hän ennen »vihannut händä. .
7. SeittAhdcnkäften minä stnua/ ettäs

eroitaistt sibulles colme Canpungita.
8. Ja jos HERra sinun Jumalas si.

nun inaas raiatlewtttä/ nyncutn hän
wanno» sinun Jsilles/ jä anda sinulle
caiken sen maan/ jonga hän lupais si-nun Jsilles anda. -

y. Jos sina .muutoin pidät caickinämät
käftyl/ ja teet sen jälkcn cuin minä si-
nun länäpänä käften/ ettäs racästak
HENra sinun Jumalatas/ ja waellak
hänen teisäns catckena elmaicanans:
nyn lisä »vielä colme Caupungita näihin
cotmeen.

»o.Ettei wiatoin werkwuodatekais si-
nun maafts/ jonga HERra sinun Ju-
majäs sinulle anda perinnöji/ ettes lu-
iis wiallisexi sencaltaisest »vereft.
il. jos jscu wiha lqhimmäi-

stans jq wäjy hända/ ja carca
hänen päällens/ tapj>a hänen / ja pake-
ne yhteen nysta Caupungetsi.
ii. Nyn wanhimmat hanen Caupun-

gistans / lähettäkän sinne/anan/ ja tuo-
can Hanen sieldä / ,a andacan hanen
weren costajan käsijn / että hän cuolts.

iz. Ei sinun filmas pidä armaltzeman
händä/ja sinun pttä ottaman pois »viat-
toman meren Israelisi /-ettäs mene.
styisit.

14. Ci sinun pidä fijrtämän lahimmäi-ses raja/ jonga endisetpannet owal sinun
perindöös cutns perit si-nä maasa / jon-
ga HERra sinun lumalas sinulle an-
da omistapes.
i5-'AJ pidä todistajan yxinäns astu-

edes ketäkän mastan /josta-
custa pahast teost jq synntst/ misäikanans
paha teco se olis cuin tehdän: »nulca cah-
den eli colmen suksi» oivat catcki asiat
»vahwat.

16. Jos wsärä todistaja kuleja todiste»
jotacuca mastan/ja sstma hänelle jotain
syndiä /

17.NYN molemat ne miehet jotca rytele-
wät/seisocanHEßran kdes/Pappei»
ja Duoinarein edes/ jvtca sijhen atcan
owar-

18, 1»
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ehd vi-
lans
jongu»
tappa
Et pi-
dä sää
stektä-
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Num.
Ztt/o:
Ra»a.
Yx'-
näisenZ
todi-
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Hz. Ia DuoMrlt Ivlsnsi tnttisitlcan'
sitä / jos määrä todistaja on canoannt
wäärän lodistuxen weljens wastan:

19. Nyn tehlät hänelle nyncuin hän
atcot tehdä weljellens:' ettäs erottaisit
pahan sinllftas.
l2.I» muut sen luulisit ja pellälsit/

tetis enämbi sencaltaist» pah» tel»
dän s««s«n.

2,. Sinun silmäs ei pidä säästämänhändä/ hengi heugest/silmä silmäst/ham»mas hambast/ lasi lädest/ jalc» jalasi.
.. XX.iucu.

menet sotaan wlholisiasl» wastan/ja näet hewoiset ja wau-
Caltsancutn onsuuremU

finu» / NYN äl» pella hetta: sillä
HERra sinun lumalas/ joca sinun u.
losjohoatti Egyptin maalda/ «n sinun
cansjas.

2. Ja cosca te lähestytte sot» / nijn ».

stucan Pappi edes j»puhucanCansalle /

3' Ja sanocan heille : cuule Israel /te
menette tänäpänä sotaan teidän wiholi-
sianwastan: ällän teidän sydämen peh>
""kö/ ällät peljätlo/ ällät wapiste» / äl-
lär myös hämmästylö heidän edesäns.

4. Sillä HERra teidän Jumalan täy
teidän cantzan/ sotiman teidän edestä»/

wiholisian wssstan/ ja autta teitä,
sodanpäämiehet puhutel-

' - can Cansa/ ja sanocan : joca
uden huonen on ratendanut/ ja ci sijnä
mielä rumennut asuman/ hänpalaitcan
cotians/ ettei hc?n cuolis sodas / ja jocu
toinen omlstais sen. '

6. Ia se cuin istutti wynaplttta / ja et
wtelä nytä tehnyt yhteistxl/ hän palait»
can cotians / ettei hän cuolis sodas/ ja
toinen telis sen yhteiseri.

7. Jos jocu on hänellcns waimo» lih-
lannul/ja ei ottanuihändä tygöns/ hän
palaitc»» cotians / ettei hän cuolis so.
oas/ja töine» nais händä.

8. Ia sodan päämiehet wielöpuhuean
Cansalle/ ja sanocan: joca petturi on
ja waplstwalhll» sydämmellä/ hän p».
laitcan cotians/ettet hän saatais wel-
jlinssydämmltä pelcurlxi/ Ntjnculnhä'
nensyhämmmson,

y. Ia sijttecuin sodan päämiehet pu-
hunet owat Cansalle heidän puhens/ ny»
he asitcacan sotajoucon ylimmäiset en-
simäisixiCansan secaan.

10. menet »ongun Caupunginvereen sotiman sitä «asian / nyn
taritze heille rauha.

tl. Ja jos he sinua rauhallisesi masta-
wat/ ja awawat sinun etees/ nyn olcan
caicki Cansa cuin stjnä on sinulle «verolli-
nen ja palwelcan sinua.

11. Waan jos ei he tee rauha sinuncanstas/maan sotimat sinua mastan/nyn ahdista heitä.
iz.Ja cosca HERra sinun Jumalat

anda heidän sinunkäsijs / nyn lyö cuoli-
axi cäicki miehenpuoli miecan terällä.

14.Paitzi «vaimoja/ lapsin ja eläiml-
tä/ ja caicki ne cuin Caupungisvtvat/
ja caicki saalisota itzelles ja syö miholi-
stes saalista/ cuin HERra sinun Ju-
malas anda sinulle.

15. Jateenyn.jocaitzellc Caupungille/
cuin sinusta caucana omat/ ja ei ole näi-
den Cansain Caupungeista.

16. Mutta näiden Cansain Caupun-
geista/ cuin HERra sinun Jumalas si-
nulle perjmisexi anda/ ala jätä elämän
yhtäkän henge.

17.Mutta hucuta ne peräti/ Hetherlk/
Amsrrerit/ Canancrit/ Phereserik/ He»
merit ja Jebuserit / nyncuin HERra si-nun Jumalasstnulleon käskenyt.

18. Ettei he opetals teidän tekemän
caickia nytä cauhistuxia/ cuin he teit hei-
dän jumalillens/ ettet te myös ttkissyn.
diä HERra teidän Jumalatan mastan.

iy. Jos sinä cauman olet jongun Cau-
pungin edes / jota mastan sinä sodit omi-
staxes sitä / nyn älä hämitä sen puita/
älä myös kirmellä raista nytä - sillä sinä
saat nysiä syödä/ sentähden älä hacka ny-
tä maahn» tchdäxes etees malli/ sillä
maan puu on ihmisen elatus.

ic>. Waan puut / joista ei syödä/ hä.
mitä ja hacka maahan/ ja rakenna si.
nulles malli Caupungtn etee»/ jonga
cansia sinä sodit nyncauwän cuins moi.

hänen.
E kj 1,. Luc».
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XXI. lucu.
jocu tapettu löytä» sijN»

"aasa/ jong» HERr» sinun
iumalas sinun omaxes »nda/
t» se m»c» tedolla / ,a on tietä»

Mätöin/ cuca hänen tappo».
'. Nun täytän ulos sinu»lWanhim>

m»S jaDu°marlS/ ,am»ttackan sen ta.
petun lukö Caupunge.hl» euln sen lape.
tun ymbäriuä owat!

z. Joca Caupungl sitä tapettua lähin
on/ sen wayhimmat vtracannuoren leh-
män car,asta/ ivlla et ole työtä tehty'/ ei-
kä «ken alla ollut.

4. Ia sen Caupungin wanhlmmat ta-
lutkacan sen nuoren lehmän cowaan la-
xvoo/ jota e» kynnetä/ e»kä kylw«ä ja
leicackan siellä sen caulan.

Nyn pitä Papit Lewin posat käymän
edes / sillä HERra sinun Inmatas on
heidän walinnut palweleman händäns/
jaHZßranntme ylistämän: ja heidän

suuns jällen pitä catckt rydat ja ea»ckt
wahingot seltteuämän.'

s. Ia caicki wanhimmae stjtä Can-
pungist cutn lähin on/ kaykan sen tapetun
tyg?/ ja peftau käteoö se» nuoren lehmän
päällä/ jongacaula siinä lapos teiatttn.
y.la he wastackan la sanocan: el mei»

dan kätem tärä werta wuodaltqnut/ eikä
myös meidän silmänrsitä nähnyt.

8 Ole armoll.nen Cansallcs Israelille/
jonga sinä HERra pelastit: ja älä tä-
tä wiatotnda verta anna tulla sinun
Cänsas Israelin päälle: Ia nyn h«' o.
wat soivtletut siitä werestä.

9. Ja nyn sinäerottat sinun tykös vi-
attoman weren / ettäs teet sen cutn oilta
on HERran silmäin edes.

menet sotaan wtholisias
o»- wastan/ jaHERra flnun luma-

las anda heidän sinun käsiiS/ ja sinä wiet
. heitä faiigina pois. .

11. Ia näcr sangein seaS caunt» ivat-
mon/ia himoltzct yandä otlaemännäxes.

i». Nyn wie hända huoneses/ ja anna
hänenkeritä hluxens ja leicaia kyndens.

rZ Ja kysua waattcns / ivisa hän fan-
gittin/sa anna hänen istua siimo huone-1

fts/ ja llte Cnucanden Isims j» älli»
äns / mene sijtce hänen lygöns / ja ole
häne«r miehens/ j«-hän olcon sinnn e»
manoäs.
". la,os tapahtu ettei ha» sinulletel»

pa/ nyn anna hane., mennä cunga hän
"hto/ ia ala myy händ» rahaan/ «lä
myös ckualle p»»« olM»:. sillä sin» ».

«ensic hane».
.

. „,

lf. on caxi e»
yr, Ma hän racasta,

- jatoinen jota hän w»ha / ,a ne synnyttä»
. wät hänelle lapsia/ sekä se cum hänraca«

sta/että se cmn hän wiha/ nyy «nä esi-
, coinen on sen Ma hän wtha.

16. Ia aica tule «rä han lastens wä-
, lillä penmtsen igca / oy» et hän taida .

tehdä sen rackamman poica «stcotfexenS
i senwthattawanestcoisenedest.
, 17. Waan hänen pitä tnndeman se»
' tdihattawanpöjan estcvifexens/ nyn että .
> hän anda hänen caxilertaisest cattista x,,
i nysta mtlä häiieldä löycän: siliä se on

hänen ensimämen «voimans/ ja hänelle täisesi
. tule esicolsen oikeus.
> 18. loSjöllalia on ttzeivallainen ja co-

> watiilwamen poica/'joca ei cuule Isans
. )« äittns ändä/ ia cosca he curittawat
. hända/»osel hanhetta tottele/
l -9. Nya pitä hänen IsänS ja äittns
hänen ottamankyiini/ )a wtemän Cau-
punglns wanhemmttten )« portin rygö. f,»M

10. Ia sanccan Laupungtn wanyeM- tämäg
mille: tämä meidän pouam on
la»nen ja coivalorwatnep : ei tottele mei-
dän ändäm/ia onsyömäri,a >uomart«

11. Nyn pirä catte» n Can»
san hänen cuot axl kiwillämän: Ia ny»
sinä ervllarpahan sinustas/ ertä coco Isi
rael sen cuults ia pelkäis. .

»l.lvöiocuon tehnyt jongunsynnin/ H'"»'
joca uoleman on a«ja«unut/ ,a hlrsi-
puus cuoletetan:

»i Ny» ei pidä.hänen ruumins yötä
puusa ptdetlämän/ mulia haudatut
häädä sinä pälivänä: stuä se on l-rottu .

Inmalalda ivca hirtetty on . etrec sinä
säasturais sinun maatas / rui>. HERra
siuunlumalaSfi»»ile.xeriMiscj> iNida.

aa. tucu.

52,
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ZW.iueu.
näet wtljcs härjän tatcka

/tz iamban exynen/ nyn et sinunpidä
ttzespots/ waan wte-

man se jällenssinunweliellcS.
a. Jollet sinun «veljes ole sinua läsnä/

ja et sinä händä tunne: nyn ota se sinun
huonesees/ ja olcon se tykönäs / fijhena-
stt cutn weljes etzt suä/ ja njjn anna se
hänelle jällens.

. ,

z. Nyn tee myös hanen Asms canpa/
hänen waattens/ sa caickein cansia/ouin
weljeldäs cadonnut on/ jasinä sen löysit:
et sinunpidätyes sijtäpoiökäändäman.

4. Jos sinä näet sinun weljes Asin eli
härjän langennen tiellä/ nyn ei sinun pi-
däkäändäman sinuas pois nysta/ ivaan
auttaman heitä sijtä ylös.

5. Waimon et pidä miehen asetta can-
baman/eikaMyös miehen pukeman päal.
lens «vaimon ivaatteila: silla jocaincn
cuin sen teke/ on HERralle sinun Juma-
lalles cauhistus.

a.Ja jos sinä löydät linnun pesän puu-
sta cli maasta'/ jofa on pojat cli munat/
ja emä istu poicainS cli munatn paalia/
nynäläoiaemäpotkinens.

7. Mutta päästä emä ja ota pojat st.
nullrs/ ettäs menestyisit ja'cauwan e-
läisit. '

8> rakennat utta huonetta/
tee käsipuut ymbärtns ylim-

mäisille puolelle cattos päälle/ ettcs mer-
ta saattais huonesees/ jos jocusieldä pu-
tois.

9. Älä kylwä wynamäkes moninaisilla
siemenillä / etleS pyhiläis sekä siemendä
täydelllsydexi/ jongas kylwänyr olet (cos.
ca se kypsendy) ja myös «vynamäen tulo.

10. Äla ynnä härjälläja Asilla kynnä.
11. Älä pue sitä «vaatetta päälleS/ cuin

langaisest ja lynatsista cudottu on.
i!. Tee sinullesneljä tilca / sinunwaac-

tes neljään cutmaall/ jollas puetetan.
«Z: Jos jocumies on nainut emännän/

jaon mennyt hänentygönS / ja rupe wt-
hamanhänvä.

14.Ja soimahändä johongu» häpiän
tvicapääxi/jasaatta hänen päälleyh pa,

han sanomani faaodeo i minä otin rä-
män emännäxent/ ja menin hänen ty» osim
göas/ jalöysi»«ttei hänollut neitzy. ««ne»

15. Nyn ottaean waimon Isä ja ättt raisca»hänen/ jatuocan watmon neitzyden mer- mn/tc:
ktt «des/ janäyttäkäv wanhimmtlle cuin Num.
Caupungin portts istuwat.

iS. Ja wätmon Isa sanocan Caupun-
gin wanhtmmille :-minä annoin tälle
miehelle minun tyttäreni emännäxt / ja
nythän wthahändä.

17. Ja cago / hän soima händä häpiä-
ltsijn asioin wicäpääxt/ jasano: en mi-
nä löytänyt sinun tytärläs neitzext. Ja
catzo/ tämä o» minun tyttäreni notyy-
den mercki. Ja heidän pitä leivittämän
tvaatten Caupungin wanhemmttten «-

reen,
H. Ny» Caupungin wanhimmat otta-

ean sen miehensa rangatscan händä.
19. Ja sacottlacan hänen sataan h»

pia(Siclyn) ja andacan ne se» nuoren
waimon Isälle/että hän hätväis nettzen '

Jsraelts / jahänen pitä pitämä» hänen
emändänäns/ eikä saa händä hyljätä
caickena elinaicquans.

20. Ja josse tosi on/ettet »vaimo löyt-
ty neitzext.

2l« Nyn wtetäkM waimo Jsäns huo-
nen owen eteen/ ja Caupungin Cansa
ktwtttäkän hänen cuoliaxi/ että hän teki
tyhmyden Israelis/ jaettä hän salawuo-
teudes macais Jsäns huones: ja nyn
sinä otat pahan pois tykös.

,2. Jos jocu löytän maannen waimo» Huo-
tykönä/jolla awio mieson/ nyn pitä ne rinte-
molemmat cuoleman/ sekä mies että kiätj<
waimo jonga tykönä hän macais/ jany» hus»
pahus oteta»pois Israelisi. . rar pt-

2z. Jos jocupyca on mieheldäkihlattu/ tä ta-
ja jocuhänenryhty Caupungis / ja ma- petta-
ca hänen. wa».

24.Ny» pitä ne molemmat wtetämän ktv.2o
sen Caupungin-porttyn/ ja molemmat
kiwitettämän cuoliaxi. Pyca/ ettei hän
huutanut/ sillä hän oltCaupunjiS:Mi««/
että hän lähimmätsenswaimön häwäts :

janyn sinä ersitat pahan tykös.
,5. Jos jocu löytä kihlatun, pycan ke-

doldsi
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22:5.
Jvsu.
i4i?.
Neh.
iz:».

Gen.
»5! 25.

dolda/ryswä jamaca hänen/ nyn mies
pttä yxinäns tapettaman / joca macats
hänen. -

26.Waanpycalleei sinun plda mitan
tekemän: sillä ei hän yhtän cuoleman
syndiä tehnyt: Maan nyncuinsocu car-
cais lähtmmäistäns mastan / ja lois hä-
nen cuoliaxi/ nyn on myös tämä asia..

27. Sillä hän löysi kevolda hänen: se
kihlattu pijca huusi / maan et ollut hä-
nelle auttajata.

28-loö jocu löytä neitzen/ joca et ole
klhlattu/ja otta hänen kynni/ ja maca
hänen/ jahtlöytän.

29. Nyn se joca hänen macats/ anda-
can pycan Isälle mysicotstakymmendä
hspia (Sicli) ja occacan sen pycan e-
männätens/ että hän on alcndanuthä-
nen: Ei saa hän hyl/ätä händä. catckena
eltnaicanans.

zo.Et yhdengän pidä ottaman Isäns
emändä/ eikä myös pakastaman hänen

. Isäns peitettä.
xxiii. sucu.

- Jcuohitun jarajaricon pidä ku-
t leman HTRran seuracunbaan.

2. Eikä pidä myös äpärän tu-
leman HTRran seurscundaan/

eipämieläkymmendenpolmen asti/ ja ei
etisingan pidä HERran seuracundaan
tuleman.

z. Ammoniterit ja Moabiterit ei pidä
c tulemaan HERran seuracundaan/ ei

kymmenendengän polmen asti / ja ei tkä-
näns tuleman HTRran seuracundaan.

4. Sentähden ettei hecohdannet teitä
tiellä letmällä ja medellä/ cosca te läpittä
Egyptist/ ja että he palckatsit teitä ma-
stan Bileamtn Beortn pojan Mesopota-
mian Pethortst/ kiroman sinua.

5. Mutta HERra sinun Jumalas et
cuullut Vileamt / maan HERra sinun
Jumalas muutti sinulle klronpen siuna-
vxext: sillä HRRra sinu» Jumalas ra-
casti sinua.

6. Älä loimota heillerauha eli jotakin
hymä caikena cltnaicanas yancaickisest.

7. Edomertä älä cauhistu: siAä hän
. on Mim mehes. Älä myös Egyptiläistä

cauhistu: sillä sinä olit mimcalainea hä»
nen maäsans.

8. Ne lapset jotca heistä syndymät csl-
mannes polmes tulcan HTRran seura-
cundaan.

y. Cöscas lähdet leirtstäs miholisias
mastan/ camata itzes caickinaisest pahu-

. ...

ic>. Josjocu on teidän seasan joca ei l
ole puhdas / että hänellä yöllä iskäkin !
tapahtunut o» / hänen pttä menemän.!
poip leirtst/ ja ei leiryn sisälle tuleman, l

ir. Ia pttä hänen ehtona ttzcns medellä >
pesemän/ ja sijttecuin Aurmgo laskenut
on/ palattcan leiryn.

iz. Ulcona leirisi olcon sinulla johon-
gas menet karpeilles.

iz. Ia sinullapirä oleman mähä cadic-
ka myölläH/ jacoscas sinne istua tahdot/
caima silla/ ja olet tehnyt / peitä sinun
saasiaisudes.

14. SilläHTRra sinun Jumalas
elda sinun leiris läpitze pelastaman si-
nua/ja andaman sinun wtholises sinun
etees/ sentähden pirä sinun leins pyhä
oleman /ettei häpiätä näyis sivun sea-sas / jsa hän käändätS itzenö sinusta pois.
- 15. Älä isännän haldun anna sicä orja
cuin hänellä sinun tygös carannut on.

16. Hän olcan sinun tykönäs sijnä pai-
cas cuin hänelle kcipa / ivsacusa sinun
portisas itzellens hymäxi/ ja älä sorra
händä.

17. Ei pidä yhtäkän portto oleman Is-
raelin lasten tytärten scas/ eikä yhtän
huorintekrä Israelin poteain seas.

18.Älä comia porton coi-
ran hinda HERran sinun Jumalas huo-
ncseen/ jongun lupauxen edestä: sillä ne
molemmat omar HERralle sinun lu-
malallcs cauhistus.

,y. Älä corco ota meljeldäs rahasta/
syötämästä eli muusia / iestä corco ole-
tan.
' 20. Muucalalselda ota corco / mutta
älä meljeldäs/ että HERra sinun Ju-
malas sinnats sinua cattesa aimottuxe-
sas/ si/nä maasa.jdhongas tulet omista-
man sitä.

22. Costas
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pitä ca '
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21. Costas HERräile sinun Jumalal-
leslupauxsn lupac/ nyn älä mywytä >
maxa sitä/ sillä HERra sinun Zuma-
las st» waatt sinuioa/ ja se on sinulle
syndi.

22. Waan jollet sinä lupa/ nyn et ole
sinulla syndrä.

2;. Pidä st mitä sinun huulistas on
käy-'.ox ul»s/ja tee/ nyncuinö HERral-
le sinun Jumalalles hymälla ehdolla
luwannut olet/ sitä culnö suullas pu-
hunut olet.

24 Costas menet lählmmälsts Mynä-
mäkeen/ nyu syö mynamarjojä himss
jalken/ ettäs ramitan: mutta älä pane
mitäkän astiaas.

25. Costas menet lähimmäists lal-
hoon/ nyn cakcol tähkäpäitä/ mutta älä
sirpillä lähimmäists laiho nytä.

XXIV. iucu.
otta waimon amioxens/

ja lapahtu ettet hän sijtte löydä
armo hänen silmätys edes/ että
hän on löytänyt jöngunhäptqn

hänesä/ nyn kixjoittaran hänelle erokir-
jan/ja andacan sen hänen kapeus /ja
andacan hänen mennä huonMns pois.

2. Costa se hänen huonesians lähtenyt
on/ mene pois ja tule jongun tvlsen mie-
hen emännäxi.

z. Ja taas st toinen mies rupe händä
wlhaman/ja kirjoitta hänelle erokirjan/
ja anda hänen käteens ja laske hänen
huonesians pois/ ell jos se toinen mies/
cutn hänen emännäxens otti/ cuole.

4. Nyn hänen ensimäinen miehenS jo.
ca hänen andoi mennä pois/ei pidä hän-
dä ottaman jällens emännäxenö/ sijtte-
cutn hän tuli saasiaistxi: silla se on cau-
histus HERran edes: ettes maata saa-

> siutais/ jonga HERra sinun Jumalaö
> anda sinulle perimlstxi^

Josjocu on hänellens äsken emän-
nän nainut/ ei sen pidä menemän so-
taan/ e.ka pM hänen päällens mitan
rasitusta pandaman/ maan olcan wa.

'pana huoncsans ajastajan päimät/ että
hän sais iloita emänsans eansia/ jonza
hän nainut on, - >

6. Älä myllyn päälisiä jaalaisia kiwe
keneloakän pandlxl ota: silla hau panl
sinulle sieluns pandlxl.

7. Jos jocu löytän joca sielun Mara-
sta hänen melijstans/ Israelin läpsisi/
ja pane ftn pandlxl tatcka myy/sen mar- .
can pira cuoleman/ ettäs erottaisit pa- !
han sinustas.

B.Carta spitall tautia/ ettäs misusi
teet ja pldär catcki mitä kemitat ,a papit
olettamat sinulle/ nyncuin minä heille
kastin/ ne pitäkäc ja nyden jalken tehkät:

y. Muista mirq HERra stnun Juma-
las teki MirJamillc tiellä/cosca te Egy-
ptist läxilte.

10. Jacoscas jotain lainat lähimmäi-
stlles/ älä mene hänen huonestns pant-
tia ottaman.

11. Waan seiso ulcona/ jast jolles lai.
naisit/ candacan itze pantin sinulle »los.

12. Waan jos hän köyhä on/älä mene
lemäcä hänen pandillans.

iz. Waan anna hänen panttinö jällcns
ennen auringon lastcmata/ että hän ma-
cais «aateisans ja siunais sinua: >a st
luetan sinulle wanhurscaudexl HER-
ran sinun Jumalas edes.

14. Älä pidätä palcka silda köyhäldä ja
tarmlyemalda sinunmeljeis stas/eli muu.
calarseldas joca on sinun maallas sinun
porteisas.

ix.Waan maxa hänelle hänen palckans
sinä päiwänä/ ennen auringon lastcma-
ta : sillä hän on hätäynnyr ,a si/cä hän c-
lä/ ettet hän huudats HERran tygö si-nun tähles/ ja st luetaisin sinulle syn-
nlxl.

16.Elpldä Isät cnoleman lasten edest/eikä myös lapset Jsälnsedest/ mutta ru-
kin pltä cuoleman oman chndlns edest.

17.Älä käännä muucalaisen elt ormoln
oikeutta/ älä myös lestcldä ota maattet-
ta pandlxl.

18. Waan muista että sinäkin olit orja
Egyptts/ja HERra sinun Jumalas stel-tä sinun ulos johdatti/ semahden minä
sinua käsken ettäs namäl tekisit.

19. Coscas pellosta- elon lelck<tt/'ja
lyhde sinulda sinne nnhottn/ älä palaja

Ff M
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sit» ottaman/ ivaan olcan st muucalai-
«rwoin j» lesten oma : että HER-

" <>nun lumalas sinnats sinua caltis»
lin»" kättes tsisä.

20. Costas poiminut olet öljypuus he-
delmät/ nyn älä wastudest sitä warlst»/
waan senpitä muucalalsen orwotn j»le-
sten oman oleman.

. 21. Costas mynamäles corjannut olet/
älä wastudest nytä jäänyttä hae/ waa»
ne pttä inuucalaisen/ormoiu jalesten o>
n>al oleman.

22. lamuisia että sinäolet oria ossut
Egyptin maalla : sentähden tästen minä
sinua näitä caickia telemän.

XXV. iucu.
rijt» on miesten mällllä/ nhn

tulcanne otleuden etee»,/)»duo.
« mttcacan nyden wältllä / j»

ouomtltac»» hurstas hurstaxi/
jumalaloin jumalattomaxi.

2. 1» jos jumalaloinon ansalnut haa»
moja/nyn lästetän öuomari hänen lau»
get» maahan/ ja andacan händ» näh»
dens lyödä/ stnjälten cuin hänen paha-
tecons o»/ lugun lälten.

z. Neljätymmendä lerl» pitä händä
lyöläman/ja et enämbt/ ettei händä ylön.
paltistst lyödäts/ j» sinun weljes tulis
huenoxi sinun silmäis edes.

A st„„„ pidä rthtätappawan här»
jän suuta sitoman tynnt.
;. Costa weljeret asuwat ynnä/ j» yxi

cuole lapsitolnn»/ ny» ei pidä
cuolluen «veljen waimon ottaman

mumalatsta miestä toisesi» sugusta/mut-
miehens »veli mengän hänen

tygöns/ j» ottacan händä »wioxens.
6.1» «nsimäinen poic» jong» hän syn»

nytlä/ Pitä nimiteltämän sen cuolluen
»eljen nlmeldä/ ettet hänen nimens »e.
lätihäwitetläis Israelisi,

7 I°s «i st mies tahdo otta weljens
waimo/ nyn mengän hänen weljens wat-
wo porttijn wanhemmitlen «teen/ ja
sanocan : minun mieheni well ei tahdo
herätläweljellensnimelstaells/ jalei

Hz»,»,
jesie»

menen
Rulh.
4.5.

Matti)
22:24.
M«rc.
,2: iy.
luc.2s

ic>. Ia hänen nimens cutzuttacan Ist 2?»
raelis paljas jalan huonext.
ii. caxi miestä testenäns rytele»

Hmät/ ja toisen waimo tule pel»«
siaman mieftäus sen tädestä cuin händ»
lyö / ja se ladelläns tarttu hänen hä»

gitt»
wa»c»
ja mtt.
t» pitä
pidettä
män.
lev.ly:

z6.

Am«»
letit»»
rtt pl»
tä ha»
witella

l? : ».

'

»t.Luc».

tahdo otta minua «mältnäxens.
8, Nyn Caupungln wanhimmat anda-

dacanhänencutzutta «des/ j» puhucan
hänen cairhans: Ia jos hän seiso/ j»sano : en minä «t» händä.

9. Nyn hänen natons astuca» hänen
tygönswanhemmitten nähden/ ja rysu»
«an tengän hänen jalastans/ ja fylletän
hänen casmoillens/ ja mastacan händä
sanoden: Näin Mattzellepttä tehtäman
cuin «i wcljens huonetta rakenna.

vyyns.
12. Nyn hack» hänen tätens poicki/ ja

sinun silmäs ei ptdä säästämän händä.
izAlä ptdä cahtalcnsta waaca sinun

sätisäs/suurembat» ja wöhembstä.
14. Että myöspidä sinun huonesas ole-

man cahtalalncn mitta/suurembi jawä»
hembt.

15.Mutta sinulla pltä oleman täysi ja
oltta waHli, /ja täysi oilta mltt» : ettäs
olisitplMjällnen sijnä maast»/ jonga
HERra sinun lumalas sinulle»nda.

16. Silla jocainen joca näitä tele / on
HERralle sinun lumalalles cauhistus/
caicki jotca waäryttä telewät.

17. «puista mitä Amalelitertt tiellä
teit sinua wastan/ costasEgy»

ptlstläxlt.
iB.Cuingahecohtaisitsinua tiellä/ ja

löit sinun jältimmätfts/ caicki ne jotca
heicomwat olitja jältinnä täwlt/ coscas
wäsyxis ja herwotoin ellt/ ja et helu»
malata pcljännet.

iy. Ia pitä tapahtuman/ cosca HER»
ra sinun lumalasanoa sinulle lemon saa»
da caltllda mlhamiehilbäs/ jotca ymbä-
lilläs o»val siinä »«»asa/jonga HERr»
sinun lumalas anda pennuöxi sinulle /

ettäs sen omistat/ ja sinun pnä peräti hä»
«iitämän Amaleklierein muiston tatjwan
»ld». Äläsitä »nhol».
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xxvi. lucu^
tulet sijhen maahan/ jon.

FG aa HERra sinun Jumala» si-
nulle perinnösext anda/ jasinä se»
omistat/ ja asut sijnä.

2. Nijn ota caickinatsist sinun maas
castvotst ensimäisel hkdelmät cutn maa-
sta caswawat/ cutn HERra sinun li-
malas sinulle «nda/ ja pane cortzn/ ja
mene sijhen siaan/ cuiu HERra sinun
Jumalas sinulle watttze hänen ntmens
asumafiaxt. .

z. Ia mene Papin tygö/ ioea sijhen at-
can on/ jasano häueke: minä tunnustan
tänäpänä HERran sinun Jumalas e-
des/ että minä olen tullut sijhen maahan/
jongaHERra meidän Isillem tvannoi/
meille andaxens.

4. IaPappi ottacan cori» sinun kade-
siäs/ jalaskecan sen maahan / HSRran
sinun JumalasAltarin «teen.

s.Nhn wasta sinä / ja sano HERran
sinun Jumalas edes: minun Isän oli
radollinen Syrialainen ja meni Egy-
ptlln «vähällä joucolla/ jaoli siellä muu-
«alainen/ja tuli siellä simrexi/ wäkewä.
ri jamönextCansaxi.

5. Mutta Egyptiläiset ahdistit jamai-
ttaisit meitä/ ja panit coivan orjuden
meidän päällem.

7.Nyn.me huusim HERran meidän
JsäimJumalan tygö/ jaHERra cunlt
meidänSnem/ja catzot meidän tufcam/
»yöm ja ahdtstuxem päälle.

8. Ja HERra wet meidän ulos Eqy-
»tist wotmallisellakädellä/ja ojeculla kä-
siwarrella/'suuren pchästyxen/ mcrckein
ja ihmetten cansia.
y. Ja johdatti meidän tähän paickaan/

ja andot meille tämän maan/ josartesca
ja hunajat» wuota.

10. Ja nyt catzo minä täsä rannan maä
«nsimätsiähedelmitä/ cuin sinäHERra
minulle annoit. Janyn pane ne HER-
ran sinun Jumalas eteen / ja cumarra
HERran sinun Jumalas edes.

11. Ja ole tloisas caikest sijtä bywydest/
«uin HERra sinun Jumalas simille an-
doi/ jasinun huonelles/ sinä ja leivitä ja
muuralainen jocasinun keskeliäs sn,

12. hostas olet coonnut caicki tymme»
sinunwuod«s caswosta col.

»nandena wuonna/ joca «n lymmenesten
wuosi/ nyn anna lewilaille/ muucalat-
sille/ orwollleja lestille/ että he soisit si.
nun porteisas jaramitaisin.

i;. Iasano HERran sinun lumalas
edes: minä olen luonnut huoncstani sen
culn pyhitetty on/ j» annoin lewttalle/
mnucalatstlle/ orwollle ja lestille/ cat-
ten sinuntästys jällen/ culn sinä minulle
tästenytolet/ en minä harhaillut sinun
lästytstäs/engä nytä unhottanut.
14.En minä sijtä syönyt minun surusa-
nl/engä ottanut sijtä saasiaisudesa/ e.»
myös nysiä mitän andanut cuollullle/
minä olin HERran msnun Jumalani
anelle cuuliamen/ ja tein caicki ne culns
minulle tästenyt olet. .

15. Catzata tänne sinun pyhäst astima»
siastas t»iw»st/ j»siuna sinunCansasls-
raeli/j» sitä maat» cutn sinä meille »n-
danut olet/ nyncuins «annoit meidän
Isillem/ sitä maat» jos» rlesc» jn huna-
jgtawuota.

16. Tänäpänä HERra sinun Juma.
las käske sinun tehdä näiden käskyt» ja
otkeutten jälken/»yn ettäs pidät ne ja
teet nyden jälken «aickest sydämestäs/ ja
«aickest sielustas.

17.HERran edes olet sinä sen puhu-
nut tänäpänä/ että hän on sinun Juma-
las/ jasinä «vaellat hänen teisäne/ ja pi-
dät hänen säätyne/ kliskyns ja oikeudens/
jaoletcuultainen hänen änellenS.

18. Ia HERra »n sinulletänäpänä sa-
nonut/ ettäs olet hänen omaCansims/
nyncutn hän sinulle on puhunut/että si-
nun pttä catcki hänenkäskyns pitämän.

iy. Ia hän corotta sinua catckein Can-
sai»yliyk/ «ui» hän tehnyton ylistöxexi/
kyloxextja cunniaxt/ ettäs olet HER-
ralle sinun lumalalles pyhä Canfa/
nhncuin hän sanonut on.

xxvii.ium.
jawanhtmmat Jsraelist

X» H FkaMCansaile/ jasaneit: pt-
käskyt / cm» minä

tänäpänä tetiiekässcn.
Zf, -.2»

Het»
dän
p<t«
joc»
colmas

anoa»
m<n
koyhil»
letym»
M«n«»
xet.
s«^i>.
14:28.
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llrjoll»' 2. Ia sins Mlvänii «sc« te menette
taxens Jordanin ylitze/ sijhen maahan / jonga
HER» HERra sinun linnalas sinulle anda
ra» ny» nosta suuret ttwet/ ja siwu ne cal»
lali» till».
nyhin. 3. 1»kirjoit'» »M» caicki nämst lal»

sanat/ costas tulet ylitze / että sinä tulet
sillemaalle/cutn HERr» sinun Jama»
las sinulleand»/ sen maan josarlesta ia
hunajata wuota/ nyncuin HERr» si»
nun Isäis Jumala sanoi sinulle.

Iosi». 4. Costa te sijs nrenette Jordanin
3! jo. ylitze/nyn nostacatne tiwet/ cuin minä

teille tänäpänä lästen/Eballn wuorella/
jastwucatnecaltilla.

Nij» 5. Ia ralenna sijnä HERralle sinun
myös lumalalles Åttan tiwisiä/ joihtnga et
Alta» sinun ptdä rauta satuttaman,
rin/ 6 Ralenna siellä Attari HERralle
«hra- sinun lumalalles coconaisist» tiwiftä /

taxens j» uhra HERralle sinun lumalalles
HER- polttouhri sen päälle,
rclle 7. Uhra myös tytosuhri/ja si)ö siellä:
fen ja ole iloinen HERran sinun lumalas
päälle, «des.
Vxod. 8I« lirjoita caickl tämän lain sanat
22:2;, selkiäsi ja ymmärtäwäisest nyhin tiwyn.
losu. 9»Kä Moses ynnä pappein ja le»
z:zc». Hmitain cansjapuhui cailelle Is-

raelin Cansalle/sanoden: Ota maari
ja cuule Israel : tänäpänä sinä tulit
HERran sinun lumalas Canstixt.

. , 10. Ettäs cuultainen olisit HERran
, /

'

sinun lumalas änelle/ ja teltsit hänen
" ""' tästyins ja stiätylns jällen / cutn minä
.z 5.' tänäpänä sinun lästen.

«. 3" Moses tästi Cansalle siuä päi»
»ulia» s<,«». .«än
Nunau.?en/.a
muut
liro»»
"„

?'«»>»
7.."'"'

mänä/ ja sanot:
12. Nämät sctfocan Grisimi» ivuorel-

la/ jasiunatcan Cansa / cofta te oletta
täynet Jordanin ylttzen. Simeon/ te.
mi / Juda/ Ifaschar/. Joseph ja Ben-
Jämin.

iz. Ja nämät feisocan Ebalin muorel-
lakiroman: Ruben/ Gad/ Alser/ Se-
bulon/ Dan ja Nephtali.

14. Jatemttatalcacan/ ja sanscanjo.
caitzelle Israelisi corkialla änellä.

»lttajsca caimttun eli m-

letun epäjumalan cuiva» teke HERral-
le cauhistuxext/ mttcamicsicu käsialat-
sen/ ja pltä sen scila. Ja caicki Lansawasiacka» jasanocan/Amcn.

rS. Kirottu olcon joca Jsäns eli äi-
tinö ylöncatzo / ja caicki Cansa sanocan/Amen.

17.Kirottu olcon joca lähimmäisens '
rajan sijrtä/ ja caicki Cansa sanocan/Amen.

iz.Kirottu olco» joca laste sokian exy-
mäo tiellä / ja caicki Cansa sayocan/ A-
men.

iy. Kirottu olcon joca muucalaisen/
»rivoin ja lestein oikeuden wäändä/ ja
caicki Cansa sanocan/ Amen.

20. Kirottu olcon >oca Jsäns emän- 5
näa tykönä maca / että hän paijasit I-
fäns peitten/ ja caicki Cansa sanocan/Amen.

21,Kirottu olcon joc» joyungun eläi.
meen ryhty/ j» caicki Cansa sanocan/Ame».

22.Kirottu olcon joca sifarens maca/
joca häney Jfäyöeli äitins tytär on / j»
caicki Cansa sanocan/ Amen.

2Z. Kirottu olcon joca AoopplnS ma-
ca/ jacaicki Cansa sanocan/ Amen.

24. Kirottu olcon >oca lähimmäisenä
salaisesi lyö/ ja caicki.Cansa sanocan/Amen.

2;. Kirottu olcon joca lahjoja otta /
lyödäxens wiatoinda mena/ ja caicki
Cansa sanocan/ Amen.

26.Kirottu olcon joca et caickia näitä
lain sanojatäytä/ että hän nyden jälken
tekts/ jacaickc Cansa sanocan/ Amen.

XXVlll. iucu.
jos sinä olet sinunHERras

Jumalas änellccuuilaiuen/ et-
tas pidät ja reet caicki hauen kä-
siyns/ jvtca minä tänäpanä si-nulle käsken/ ny» HERra sinun Juma.

las teke sinun corttammaxi calckia Can-
soja maa» päällä.

2. Ja caicki namät siunauxet tulemat
sinun päälles/ ja sattumat sinuun/ettäsHERran sinun Jnmalas Snclle suult-«tNkl» dljt.

z.Sim
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z. Siunattu olet sinä Caupungis / siu-
nattu pellolla. »

4. Siunattu on sinun ruumis hedel-
mä/ja sinun maas hedelmä/ ia sinuncar-
jas hedelmä/sinun eläindeö hedelmä / ja
sinun lammaslaumas hedelmät.

5. Siunattu on sinun coris ja sinun
tähtes.

6. Siunattu olet sinä käydesäs sisälle/ja siunattukäydesäs ulos.
7 Ia langecca sinun miholli-ses sinun edesäs / jorca sinua mastan nou-

semat: Hhtä tietä he tulemat sinua ma-
stan/ ja seiizemetä tietä pitä heidänpa-
keneman sinun edesäs.

8. HERra läste stun»ux«n oll» sinun
cansjas sinun rijhesös/ ja cailisa cuins
titmoit: Ia siima sinun sijnä maasa/jon-
ga HERra sinun lumalas sinulle anda.

9. HERra asetta sinun itzellens pyhäxi
Cansaxi/ nyncuin HHn,w»»»oi sinulle/«täs pidät HERr»»siaMhnmalas tä»
styt/j» hänen telsänsmaellai.

lo.Että caicki Cansat maa» päällä »ä»
»«väl finun olewan HERran nimeen n»,
mltetyn/j» pitä sinua pettämän.

ii. I» HERr» lahjoitta sinun runsasihymydellä/ setäcohdus hedelmällä/ car-
jas»hedelmällä/ jasinun maas hedelmäl-lä/ sijnä maasa / jongaHERra »vannoi
sinun Isilles/ sinulleandaxens.

12. HERra awa sinulle hänen hywcin
tawarans/ taiman/ andaxens sinun
maalles saten ajallans/ ja sinnataxens
caicki sinuntäsialas: Ia sinä lainat mo-
nelle Cansalle/ mntt» et sinä teldätän
laina» ota.

Ij. Ia HTRra asetta sinun pääxt/ ja
«t hännäxi : sinä aina ylimmäinen olet
ja et alimainen/ ettäs olet HTRran si
nun luinalaskästyille cuuliainen/ zotca
Minä tänäpänä sini»kästen pitäjä tehdä:

i4.Ja«tluowu nysiä sanoista/.jotca
minä tänäpänä sinulle käsken / eikä oi.
kialleeltmasemalle puolelle / mutten ju.
malitten jälken waeldaxes/ ja heitä pal-

i mellaxes.
>5- Akitta ellet sinä cunle HEZkran

..
Iyiyaiatz andä/ pttäztS

ja lchdäxescatckt hänenksflyjins ja sää-
tyjäns/ jorca minä tänäpänä sinulle ka-
sten : nyn caicki nämät kirouxet tulemat
sinun päälles /a sattumat sinuun.

16. K-rottu olet sinä Caupungis/ ki-
rottu pellolla.

,7. Kirottu sn sinun coris ja tähtes.
13.Kirottu on sinun ruumis hedelmä/

sinun maas hedelmä / sinun carjas hedel-
mä/ sinun lammaslaumas hedelmä.

ly.Kirottu olet sinä käydesäs sisälle/ki-
rottu käydesäs ulos.

ao. HERra läheltä sinun secaas on-
netcomuden/ tyhmyde» ja rangaisturenIilllllinuv,:!./ »vylnyvl» ja rangal>iurcn

caitisa sinun»imottuxlsas/ sijhenasti et-
täs hucut ia pian catoat sinunpahain te.
colö tähden/ ettäs minun hyljäisit.

21 HERra ryhbyctä sinuun ruttotau.
bln / sijhenastt että hän sinun hucmais
sijtä maasta/ jotastulet omistaman.

22. HERra lyö sinua aiotaudilla/ wi.
lutaudllla/polttella/ palamudell» / pou»
dalla/ cutmudella/ teldalaudllla/ ja w»i»
ns sinua sijhenafti että hän stnun cadott».

2;. Taiwan cuin sinun pääs päällä on/
pitä nyncuin «vasten oleman/ j» maa»
nyncuin raudan.

24. HERra and» siuun maalles to»
mun ja tuhan sa«n edest taiwast sinun
päälles/ sijhenastt että hän sinu» hm
cutt».

26. Sinun ruumis o» rmvinnoxi cal»
tllle taiman linnuille/ j« cailille maan
pedoille/ja et tengän heitä carcot».

27. HERr» lyö sinun Egypti» paisu.
mtlla / häpiälisillä weripahwoill» / ru.
millä ja syhelmällä / nyn ettes taida v».
rata.

28. HERra lyö sinun tyhmydellä/ si,,
teudella ia sydämen limulla.

29. Ia sinä coperoitzet puollpälwänä/
nyncuin sotia piimäs coperoitze : ja et
Menesty sinunteisas f I» sinäkärsit wä»

Is,

HTR.
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nyn
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25. HERra lyö sinua sinun «vlholisiesedes/yhtä tietä myöden sinä menet het»
dän tugöns / mutta seitzementien tautt»>
sinä heidänedelläns pakenet / j» sinä h»»
jotetan caickein «valdacunbain sec»»»maanpäällä.

Exod.
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Mlch.
«i. 15.
H«gg.
l< t>,

iiivald» ja wääryttä/ nyncauwan cuins
«lät: ja ei lengän sinua aula.

zo. Waimon sinä tlhlat/ mutt» toinen
sen maca : huonen sinä ratennat/ mutta
et sinä saa hänes »su»: wynapnit» sinä
istutat/mutt» et sinä saa nytä yhtelsixi
lehdii'

zi. Sinun härlcis teurastetan sinun sil»
mäts nähden/mutta et sinä saa hänestä
syödä. Stnun Asis otetan wätiwallalla
finun nähdes / ja ei sinulle annet» jäl»
lens. Sinun lambas »nnetan sinunwi<
holtsilles/ ja ei kengän sinua auta.

Z2. Sinun poicas ja tyttäres annetan
toiselle Cansalle/ nyn että sinun silmäs
sen nätewät/ ja hlweldywäl heistä joca-
päiwä/ j» ci yhtän watewyttä pidä si»
nun läsisäs oleman.

zz. Sinun maas hedelmän ja caicki si»
nun työs se Cansa syö/ jotas«t tunne - ja
sinun täyty wääryttä tärsiä/ jafortuna
vlla coco sinun elinaicanas.

;4. Ia sinä tulet mieleltömäxt nystä
cuin sinun filmas »älewät.

,5. HERra lyö sinua pahalla paism
mallapolwtsas ja pohtetsas/ nyn «ttes
taida parata pöytäjalast nyn pääslaten
asti.

36. HERra »nda sinun/ j» sinun Cu-
ningas/ jongas itzelles »settanut olet/
«vaelda sen Cansan tygö/ jotaet sinä tun-
ne/ eltä sinun Isäs/ ja siellä sinä pallvelet
muucalaisia jumalita/puita ja timiä.

37. Ia sinun pitä tuleman cauhtstuxe.
sl/sananlascuxt ja jntuxl caickein Can»
sain stas/ joihingaHERra aja sinun.

zB. Sinä tylmät paljo siemendä pel.
doon/ »aan wähän luot sisälle- sillä hel»
näsircat syiwät sen.

zy. Nynainäen sinä istutat waan et
saa nystä ju»d» eli coot» : sillä madot
s«» syöwät.

40. öliypuit» on callis sinun maas
palcoisa / waan et sinun pidä «voitele-
man sinuas öljyllä: sillä sinun öljypuns
leivitän ylös.

41. Poiti» j» tyltärltä sinä sijlät/ j»
«tcuitengan nytä nautitze: sillä ne wle»
tän fangittun» pots.

41. Caickt sivun puus ja maas hedel-
män syjwät turilat.

4Z. Muucalainen cuin sinun tykönäs
on/ yletän sinunylitzes/ ja on alati ylin-
nä mutta sinä aletan ja alati alinna olet.

44. Hän laina sinulle/ mutta et sinä
tvoi hänelle lainata. Hän on pää / ja
sinunpitä hännän oleman.

45. Ia caickt nämät ktrouxet tulemat
sinun päälles/ja sinua wainowat/ ja si-
'nuun sattumat / sijhenasti ettäs hucute.
lan / etles HERran sinun Jumalas än-
dä cuullut/ pitaxeö hänenkäskyns ja sää-
tyns/jokea hän sinulleon käskenyt.

46. Sentähdcn oivat «e sinus merkeixi
jathmetxi/ ja sinun siemenesäs yancatc-
kisest.

47.EttespalivellutHEßra sinun lu-
malatas iloisella ja riemuisella sydämel-
lä/cosca sinulla caickinaistakyllä oli.
48.1 a palweleman wiholt-

fias/ jotcaHERra läheltä sinun päälles/
näljäsja janss/ alastomudes ja catcki-
natses puuttumiseS. Ia hän pane sinun
caulas rautaisen iken sijhenasti että hän
sinun hueutta.

4y. HEr:a lähettäCanfan sinunpääl-
les taamba mailman ärestä/ ntzncuin
cotca lendäis/ Cansan jonga puhetta et
sinä ymmärrä.

;c>. Häpemättömän Cansan / joca ei
carta wanha/ «ikä armaitze uuorucaista.

;i. Ia lyö sinun carjas hedelmän ja
sinunmaas hedelmän/ sijhenasti ettäs
hucutetan: jaet jätä sinulle mitäkän jy.
tyist/ wynast/ öljyst/ earjan eli lamma-
sten hedelmäsi / sijhenasti että hän sinun
radotta.

52. Ja ahdista sinua caiktsa sinun por-
teisas/ sichenastt että hän cukista maa-
han sinun corkiat ja wahwat muurts/
joihinsitzes luotat/ caikisa sinun maa-
cunnisas; Ja sinä ahdisteta»caikisa por<
teisas/coco sinun maasas/ jonga HER-
ra sinun Jumalas sinulle andanut on.

SZ. Sinun räyty syödä sinun ruumis
hedelmän/ sinun poicaiö ja tytärres li-
han / jotca HERra sinun Jumalas si-
nulle andanut on/ si»nä ahdistuxes ja

»aiw»s
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«at«SS/ jolla sinuttwtholises sinua ah.
tusiawat.

54. Se mies cuinennen sangenhercul.
ltsest jahetumas teidän seafao «li / ei pi-
dä suoman »eljellens/ ja maimollenS
cuin Sn hänen sylistins/ ja sille joca on
«telä jäänyt hänen pojistans/

55. Annotta jongun nystä hänen pot-
catns lihasta/ jota hän syö/i ettei hänel-
lä sttltäkän «uuta ole catkesta hymyde-
stäns/ sijoa ahdtstuxes ja watwas/ jolla
sinun mtholtses ahdista sinua calkisa si-
nun portetsas.

,6. Watms teidän stasau culn ennen
herculltsest ja hecumas elänyt on / nyn
ettet hän malttanut jalcaos laske maan
päälle hereun jaheruman tähden/ et pi-
dä suoman miehellenS / joca hänen fylt-
säns tepä/ japojallens ja tyttärellens.

57. Jälkimmäisiä/ jotca hänen cohdu-
stans lähtenetomat/ etkä myös poiktans
entnhän synnyttä: sillä hän syöne caic-
»eintarmettk puuttMnises salaisesi/ sijna
ahdtstuxes ja watwas / jolla sinun mtho-
ltses sinua ahdistamat sinun porteifas.
58. Alles pidä ja te catckta näitä lain

/ jotca tösä kirxas omat
kirjoitetut/ nijn eGs pelkät tätä cunnta-
ltsta japeljattäpä mme/ HEAraa sinua
Jumalaras.

sy. Nyn HERra thmelltsexl teke sinun
j«sinun stementS rangatstuxet/ suurilla
ja pitkällisillä mitzauxtlla/ pahoilla ja
pitkällisillä taudeilla.

6<?. Jakäändä sinun päälles cajckinat-

set Egyptin taudit/ joitas pelkätsit/ ja
ne pttä sinuuntarttuman.

61. Syhen myös catcki sairaudet ja
«aickt rangatstuxet/ jotca ei kirjoitetut
ole tästi laktraamatus / iaste HERra si-
nun päälles/ sijhenasti ettäs hucuteta».

6z. Ja teistä jää«pähätnen Cansa/jor-
«a ennen viitta nyacutn tähdet taimas
paljoudentähden/ «ttes cnullntHEßran
sinua Jumalasändä.

6j. Ja cuin HERra ennen tlottzt tel.
siä/ teille hyvä tehdesans ja enändätsZns
«eitä/nyn hän tloitze teistä hucnttatsans
»acadvttatsans tettä: ja tcsyöstän M
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maasta pott/ jotate menette omistama».
64.JaHer:a hajotla teitä catcketnCan-

satnsecaan/ yhdest maan ärest toiseen:
Ia siellä sinä palvelet muucalaisia ju-
maltta/jotta et sinä tunne / että Jsäs/
candoja jakiviä.

65. Syhen myös/ et pidä sinulla se»
Cansan seas yhlänvahva colo oleman/
ja jalcats pöytä yhtän lepo saaman: sih>
läHEßraanda sinulle siellä vaptseval-
sen sydämen/ hiveldynet silmät/ jamur-
helltse» mielen.

66. Ny» että sinun elämäs rippu sinun
edesäs yöllä ja päivällä/ sinun pitä pet-
tämän jaelämästästietämätöin oleman.

67. Amulla sinä sanot: Ah/josca minä
ehtosecn eläisin! ehtona sinä sanot: Ah/
josta minä amuun eläisin! sinun syda-
mes suuren pelvon tähden/ joca sinua
peljätta/ jasentähden jota sinun silmäs
näkemän pitä.

68. Ia HERra vte sinua taas haa»
Ma Egypttzn/ sitä tietä/ jostaminä sa»
noin sinulle: Ei sinun pidä händä sille»
näkemän. Ja teitä myydän teidän vi-
hollisille» palvelioixt ja pycolxl/ ja ei
yhtäkän ostaja siellä oleman pidä.

XXIX. imu.
ovat lytou sanat/ cuin

« « HTRra kästi Mosexen tehdä
»Israelin lasten cansia Moabia

paitzt sitä lycto/ cutn
hän heidän causians teki Horebis.

2. Ja Moses cutzut coco Israelin/ja sa-
not heille: teväitte caicki mitä HERra
teidän silmäin ed-S teki Egyptis Pha-
raolle/ catttlle hänen palveliotlteos ja
coco hänen maallens.

z. Ne suuret tiusauxet/cuin sinun sil-
mäs näit: ja ne suuret merkit ia ihmel-
liset teot.

4. Ja ei HERra vielä nytkän tähän
päivän asti andanut teille sydändä ym.
märtämän ja silmiä näkemän/ ja cor-
vta cuuleman.

5. Hän andoi tetdän vaelda corves
neljäkymmendä vuotta: teidän vaai-
ten ei vanhennet tetdän päällän/ jafi-
nu» ltngäs ei culuatt jaiwvtsas.

0.Et
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6. Et ke syönet leipä/ eikä myös juo-
net myna/clickä mäkemätä juoma: että
te tietäisitte minun oleman HERran
teidän Humalan.

7. Ja cosca te tulitte tähän paickaan/
tuli Sihon HesboninCuningas/ ja Og
Basanin Cuningas sotiman meitä ma-
stan/ ja me löjmme heidän.

8. Jaomistimme heidän maans/ ja
annoimme se» Rubenicerctlle ja Ga-
drtereille/ja puolelle M anassen sucucun-
nalle perimisext.

y. Nyn pttäkäl nyt nämät lyton sanat/
ja tehkäc sen jälken/ että le totmelllsest
tekistrte/ caickl cuin te teette.

19. e seisotte caicki tänäpänä HEr-
ran reidän Jumalan edes/ylinp

mäiset teidän sagustan/ teidän manhim-
ban/ teidän esimiehen/ jscamtes Js-
raelis.

n.Teidän lapsen/teidän waimon/ja si.nun muucalaiscs cuin sinun leirisäs on/
sinun puus hackajasta/ nyn metes am-
mundajan asti.

12.Että sinä käyt HERran sinun Ju-malas lyttoo» ja sijhcn malaan/ cuin
HTRra sinun Jumalas teki sinun cans-
fas tänäpänä.

iz. Että hän tänäpänä sinun hänellens
«rotta Cansaxi ja hän on sinun Ju-
Malas/ nyncuin hän sanoi sinulle/ ja
nyncutn hän mannoi sinun Jsilles/Abra-
hamille/ Jfaachille ja Jacobille.

14. Sillä en minä tee tätä lytkoa ja
tätä mala ainoastans teidän cansian.

Mutta sekä teidän/ cuin täsä läsnä
tänäpänä olette ja seisotte meidän cans-sam HERran meidän Jumalam edes/
<ltä myös nyden cansia / cuin ei täsä«änäpänä meidän cansiam ole.

16. Sillä te tiedätte/cninga me asuimeEgyptin maalla ja maclsimme pacanain
läpltzen/joiden cautta re maelsitte.

17. Ja näitte heidän cauhistuxens ja
epäjumalans/ cannot ja kimek/ hopiac

l ja cullat/cuin heidän tykönänS olit.
18. Ettei jocu olis teidän seasan mies

elimatmo/ elickäperhestä taicka langot,
sta/ cuin sydämenS tänäpänä käännäis
pois HERrast meidän Jumalastam/

mennäxens palwelema» tämän Cansan
jumalica/ ja tulis teille juurexijoca casima sophe /a coiruoho.^

ip.Ja waickahän cuulisnämät kirou-
pen sanat/ siunais itzens sydämesäns/ ja
sanois:rauha olcon minutta/cosca m->-
»ä waellan minun sydämeni ajatuxen
jälken/ ecca juopunet janomttren cansia
huculettaisin.

20. Et HERra ole hänelle armollinen/
Mä silloin tule suuri HERran miha ja
kiivaus sen miehen päälle/ ja caicki nä-
mät kirouxet cuin tasa kir/as omat kir-
joitetut/ joutumat hänen päällcns: Ja
HERra pyhki hänen nimens kaiman
alda.
»i.Ja HERra eroilta hänen pahutee»

caikcsta Israelin sugusta/ coco tämän
lyton sanain jälken/ cuin täsä lakikirjat
on kirjoitettu.

pitä jälkeutulemaiset sans-
»'man/ teidän lapsen cuin teidän

jälken tulemat/ /a mterat cuin caucaifel.
da maalda tulemat/ cosca he näkemät
tämän maan rangalstuxet/ jasairaudet/
joilla HERra lyö heitä sijnä.

iz. Että hän coco heidänmaans tuliki-
mellä ia suolalla oiGolttanut/nyn ettei
se kylmetä eikä mihota/eikä myös yhtäkän
ruoho käy hänestä ylös: nyncuin Sodo-
ma/Gomorra/Adama jaZeboim olit cu-
kisietut maahan/jolca HErm mihasans
ja hirmuisudesansylösalaisin cukisti.

24. Ny» caicki Cansat sanomat: mixi
HERra nyn teki tälle maacunnalle ? mi-
kä on tämä hänen suuri julmudensmiha?

25. Silloin sanotan: että he hyljäisit
HERran heidän Jsäns Jumalan lyton/
cuin hän teki heidän cansians / cosca hänheidän ulosiohdattiEgyptin maalda.

26. Ja omat mennet ja muita jumalt-
ta palmellct/ ja cumartanek nycä/ sen-
caltaisita jumalita/ joita ei he tundenei/
ja jötcaei heille mitän andanet.

27. Sentähden on HERran miha jul-
mistunut tämän maan päälle/ nyn että
hän andoi tulla heidän päällens caicki
kirouxet/ tuin täsä kirjas kirjoitetut »-

mat,
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28.1» HERra on heidän bäwittänyt
heidän maastans suures wihas/ julmu.
des ja närtäsiyxee/ja on heidän heittä»
nyt »vierasten maahan / nyncuin hän

Psal.
147:»?

Joshe
täön-
damät
tyenS
nyn
hän
taas
coco
ja siu-
ya hei-
tä.

!ev.
1641.
Psal.
106:

45.
».Mac
I! 18.

Zer.
4: <>

Rem.
19.

tänäpänä tehnyt on.
iy. HERran meidän Jumalam sa-

laus ilmestyt meille ja meidän lapsillem
yancatcktsest/ että meidän catcki nämät
lain sanat tekemän pttä. .

XXX. jum.
pttä tapahtuman cosca caickt

nämät tulemat sinqn päälles/
siunaus «li kirous/ cuin minä

stnim etees/ ja sinä ru«
pet panema» sydämees/ catckei» paca-
nttten keskellä/ cuhuöga HERra sinun
Jumalas sinunon ajanut.

1. Ja sinä käännät ttzes HERran si-
nun Jumalas tygö/ oleman cuultaineu
häycnänellens/ caikisa nysä cuin minä si-
nulle tänäpänä käske»/ sinä ja sinun la-
pses/ catkesta sydämestä»/ ja caikesta sie-
lusta».

z. Nyn HERra sinun Jumalas kään-
dä sinunfangtudes/ ja armahta sinun
päälles/ jatuo jällensja coco sinun-räi-
kistä Cansoista/ jochingaHEßra sinun
Jumalas sinun hajottanut on.

4. Jos sinä olisitajettu taiman äryn/
nyn HERra sinun Jumalas coco sinun/
ja tuo sinun keldä.

Ja HERra sinun Jumalas johdat-
ta sinun sijhenmaahan/cuin sinun Jsäs
omistanet omat/ ja sinä sen omistat: ja
hän teke hymä sinulle/ ja enändä sinun
enä cuin sinun Jsäs.

6. Ja HERra sinun Jumalas ymbä-
rtnsleicka sinun sydämes/ ja sinun sie-
mencs sydämen/racastaman HERra si.

> nun Jumalatas catkesta sinun sydäme-
siäs/ ja catkesta sinun sielustas/ ettäs
eläisit.

7. Mutta caickt nämät kirouxet anda
HCRrasinu» Jumalas tulla sinun wt-
holistes päälle/ ja catckein »yden päälle/
cuin sinua mthamal ja mainomat.

8. Ja sinä käännät sinus ja cuulet
HERran änen/ tehdäxes caickt hänen
kästyns/ «uin mina sinulle tänäpänä ka-
sten.

9. Ja HERr» sinun Illmalas andast.'
nulle onnen caitis» sinun tättes töisä/
sinnn cohtns hedelmjls / sinun carjas
hedelmäs/ j» sinunmäas hedelmäs/ etts

Ei ok
HER
ran
käskyt
cauca-
na hei-
Rom.
10: 6.

Heilleon tar-
jon e-
lämä/
jos h«
cuuic.
wat
HER
ran Z-
nen.

Ia
cuole-
ma/
jos et
hecu»
k/

maan

ne sinulle menestyisit: sillä HERra
käändä itzens rtemuttzeman sinun ylitzes
sinulle hymäxt/ nyncutn hän sinun Ist«
stäs iloitzt.

10. Ettäs HERran sinun Jumala» ä«
nclle kuuliainen olet / ja ptdät hänen kä-
skyiis-ja säätyns/ cuin omat kirjoitetut
täsä lakikirja»/ coscas palajat HER»«»
sinun Jumalas tygö/ caik.esta sydäme-
stäs ja catkesta sielustas.

11. Sillä tämä käsky cuin minä sinulletänäpänä käsken / et ole sinulda salattu/
eikä myös caucana.

I». Eikämyös taimasa/ ettäs sanoisit:cuca astu ylös taimaseen/ ja tuo meille
sencuullaremsitä/ ja tehdäxem senjäl-
ken?

iz. Eikä myös ole tuolla puolen meren/
ettäs sanoisit: Cuca ments meren ylttze»
noutaman meille sen/ cuullaxem sitä / ja
tehdäxem sen jälken ?

14. Sillä se sana on sangen läsnä sinun
tykönäs/sinun suusas/ jasinun sydäme-
säs/ ettäs sen tekisit-

15' Aatzo/ minä panin tänäpänä sinun«tämän ja hymäo/ cuole-
man japahan.

16. Syvä cuin minä sinulle tänäpänä
käsken/ettäs racastat HERra sinun J«-
malatas/ ja maellat hänen tcisäns/ ja
pidät hänen kästyns/ säätyns ja otkeu-
»ens / ettäs satsit elä ja enätätsin / ja
HERra sinun Jumalas siunatö sinua
siinä maasa cuhungas menet sitä omi-
staman.

17. Mutta jos sinä käännät sinun sy-
dämes/ja el ole cuuliatnen/ maan annat
mielellä sinus / nyn ettäs cumarrat mie-
katta jumalita/japalmelet heitä:

18. Nyn teen minä teille tänäpänä tiet-
täiräxi/ että teidän pttä peräti huckan-
duman/ ja ci cauman pysymän sijna
maast / johongas menet Jordanin ylt-
tze/sitä omistaman.

19. Minä. otan tänäpänä kaiman ja
Gg
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maan tsblstajaxt teistä/ että minä panln
teidän eteen elämän ja cuoleman/ siuna-
uxen jakirouxen: nyn walitze elämä/ et-
tä sinä ja sinun siemenes eläisit.

aa. Ettäs racastatsit HTRra sinun Ju>
malaias ja cuulisit hänen ändäns/ ja
rippuisit hänes kynni: Sillä hän on si-
nun elämäs ja sinunpitkä ikäs/ ettäs py-
syisit sijnä maafa/ cuin HERra sinun
Isilles/ Abrahamille / Jsaachille ja Ja-
cobille «vannot/ heilleandapens.

xxxi iucu.
Moses meni za puhui nämät

Israelincaiisia/
1. Jasanot heille: minä olen

CXscÄ tänäpänä sadan jakahdenkym-
menen ajastatcainen/ en niinä moi enä
käydä ulos ja sisälle: sijhen on HERra
myös sanonut minulle: ei siuun pidä me-
nemän tämän Jordanin yl.tzen.

z. HERra siunn Jumalas käy itze si-
nun edelläs / hän ltze hucutta nämät pa-
canat finun edestäs/ nyn että sinä omi-
stat heitä: Josua käy sinun edelläs sen
ylitzen/ nyncuin HTRra on sanonut.

4. Ja HTRra teki heille/ nyncuin hän
tekiSihonilleja Oggille Amorrerein Cu-
ntngaille/ja heidän maallens/ jotca hän
on hucuttannt.

; Cvscä HERra anda heidän teidän
käteen / ntzn rehkät heidän cansians caic-
kein käfiyin jälten/ cuin minä teille olen
käskenyt.

s. Olcat wahwat ja hywäs turwas/
älkät peljästykö ja cauhlstuco heidän e-
desäns: sillä HERra sinun Jumatas
ttze waelda sinun canstas/ja «ijätä sinua/
eikä hyljä sinua.

7. Aa Moses cutzui Josuan/ ja sa-
hänelle cocoZsraelin silmäin

- sil-
lä sinä johdatat tämän Cansan sijhen

> maahan/jongq HERra heidän Jstllens
wannonuc on heille andaxens: ja sinä
jaat tämän heille perimisexi heidän ke-
jkelläns.

8. Mutta HERra joca itze käy teidän
edellän/ on sinun cansias / et hän jätä si-
nua/ eikä myös hyljä sinua/ älä pcikä
äiä myös hämmästy.

9. Ja Moses kirjoitti tämän lain/ ja
andot sen papeille !ewtn pojille/ jvtca
cannoit HERran lyconArcki/ jaräikille
Israelin wanhimmille.

10. Ja Moses käski heille/ ja sanoi:
aina ivra seitzemenwuoden perästä / cos-
ca wapa wuost alca iehtimaran juhlana:

11. Cosca coco Israel tule osottaman
itzens HERran stnun Jumalas eteen /

sijhenpaickäancuinhänwalitze/ pitä st-
nun laman lain cuuluttaman cocs Isra-
elen edes/ heidän corwainö cuulden.

Cocs Lansa sekä miehet että «vai-
mot/ lapset ja muucalaiset/ jotta sinun
porteisas oivat / cuuleman ja oppiman/
ja pelkämän HTRra heioän Jumala-
tanö/ pitämän ja tekemän caicki tämän
lain sanat.

iz. Ia että heidän lapsens/ jotca ei sitä
tiedä/ cuuliflt myös ja oppisit pelkämän
HERra teidän Jumalalancaickena tei-
dän elinaicanan/ cuin te elätte maan
päällä / johonga te menette Jordanin y-
litzen sitä omistaman.

14.Aa HERra sanoi MosexeAe: ca.
sinun aicas onjuuri läsnä/

cuin sinä cuolet:'cutzu Josua / ja seiso-
tat feuracunnan majas / että minä an-
daisin hänelle käskyn. Ia Moses meni
Josuan cansta/ ja seisoit feuracunnan
majas-

-1;. Ja HERra ilmestyi majas xilwen
patzaaö/ ja pilwen patzas seisoi majan
owes.

16. Ja HERra sanoi Nkoscxelle: ca-
tzo/ sinun pitä lewämän Jsäis cansia: j
Ja tämä Cansa nouse ja >usxe huoru- j
teen maan epäjumalitten jalken/ sinne 1
cum he menewät/ hyljäwättminun/ ja ,
rickowat sen lyton jonga minä tein hei-
däncansians. . <

17. Nljn minun wihan silloin julmistu
heidänpäällens/ ja minä hyljän heitä/
ja peitän minun casivon heidän edestäns/
että he hucutccan/ jä paljo pahuttaja
ahdistustakäy heidän päällens / »a he sa-
nomat sinä päitvänä: eikö nämät pahu-
det ole tapahtunet minulle / ertci minun
Jumalan oli nunun cansign?
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iB. Mutt» minä peräti peität, minun
lasmon sillä cijalla / catten sen pahnden
lähden cuin he tehnet omat: että he o.
wat ltzens täändiinet muiden jumalltten

HTR-
ra kä-
ft- sij-
tä kir-
joitta
muisto
»virren

Moseskäste
kakiklr-
jan pi-
tä tal.
klia
Won
Artig.

tygö.
19. kirjoittacat nyt teillen tämä

»wirsi/ ja opcllacat se Israe-
lin lapsille: asettacat se heidän sjlU'
huns/ että tämä wtrsi olis minulle todi-
stajani Israelin lapsia «vasta».

av. Sillä minä johdatan heidän sij-
hen maahan/ jonga minä «annoin hei-
dän Isittcns/ josa riesca ja hunajata
wuota : Ia cosca he syömät ja tulemat
ramttuxi >a lihamaxi/ käändämät he
heitäns muiden jumalitten tygö/ ja
palmeleivat nytä: ja ptlckamat minua/
jarickomat minun lyttoni.

zi. Ja casca heidän nyn suuri pahus
ja ahdistus käsittä/ nijn tämä «virsi ma-
sta heitä todistuxext: sillä et sitä pidä
unhotettaman heidän sicmenens suusa:
Sillä minä tiedän heidän ajatuxens/
joita he tänäpänä ajattelemat enncn-
c»in minä johdatan heitä sijhen maa»
han cuin minä »vannonut olen.

22. Nyn kirioitti Moses tämän»virren
silloin/ j» opetti sen Isrnelin lapsille,

2Z.latästt losualle Nunin pojalle/
j»sanoi: ole wahwa jaurhollinen: sil-
lä sinä johdatat Israelin lapset sijhen
maahan/ cuin minä «annoin heille/ ja
minä olen sinun canfjas.

Moses oli nämät lain sanat
Hi-tirjoittanut tlrjaatt/ ja ne 10,

pettanut :

15.Käski hän lewitaille jotc» HER»
ran todistuxen Arckt» cannoit/sanoden:

26.Ottac«t tämä latitlrja ja laste.
cat HERran teidän Inmalan lyton
Arltn simulle/ että se olis sijnä todisiu-
xexi sinua wastan.

27. Sillä ininä tunnen sinun tottele,
mattomudes ja nrsturudes/ catzo/ cosca
minä wielä nyt tänäpänä elän teidän
canfjan/ otetta ie tottelemattomat HEr»
ra mastan/ culnga paljo enämmln mi.
nun cuolemani jällen?

28. Nyn cootcot mm»» eleenl c aickj

wanhimmat teidän sucutunnisan/ja tel»
dän esimiehen/ että minä puhuisin n«-
mät sanat heidän corwaius cuullen/ ja
ottaisin taiman ja maan todistajasi hei»
tä mastan.

2y. Sillä minä tiedän että te minun
cuolemani jälten perät! turmellan/ ja
poickiatte sildä tieldä cuin minä teille
lästenyt olen : nyn teille tapahtu onnet»
tomus wymeisillä ajoilla: että le teit.
te pah» HERran silmäinedes/ja wihot»
titte hänen teidän tälten töiden cautt».

zo. Nyn Moses puhui coco Israelt»seuracunnan cuulden tämän wetsu» sa-
nat/ haman loppun astt.

.

te tatwat/ ja minä puhun/
IT ja maa cuulcan »uinun suuni sa-Z^-noja.

2. Mnun opptn tiuMcan »yn-
cuin sade : minun puhen wuotacan ny»,
cutn caste : nyncuin sade wihanno»pääl-
le/ ja nyncuin pisarat ruohon päälle,

z, Sillä minä ylistän HERran »ime:
»ndacat meidän Jumalalleni suuri cum
nt ».

4. Hän on callio / hänen työns ownt
laittamattomat: sillä caicki hänentttns
owatottiat: Wacaon Jumala/ ilman
caicki» wääryttä/ hän on hurstas j» ot-
ttm

5. Se nurja ja pahaft»cu turmeli i-
tzens/he owatiltiät/ja et hänen lapsens.

6. Nyngös sinun HERras Jumala-
tas lytät / sinä Hull» ja lyhmä Cansa ?

Eikö hän ole sinun Isäs j» sinun luna.
stajas l joc» sinun luonut j» walmlst».
nut on ?

7- Muista muinaisia »icoj»/ ymmär.
räwuosicaudetsugustasucuun: Kysn I-
säldäs/ ja hän ilmoitta sinulle: ja" -m
wanhemmisdas/ nyn he sinnlle sanomat:

8. Costa se cortei» pacanat jaco, / ja
hajotti ihmisten lapset : Silloin hän la.
Stt Cansain maan rajat Israelin lasten
lugnn jälten.

9> Sillä HERran osa on hänen oma
Cansans / Jacob on hänen perlmlsens
nuor».
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10.Hän liyfl hänen erämaas / ja htr-
mutses suure» ttcucorwes : Hän wethä: 1
nen ymbärtnS/ hän opettihänen ymmär-, I
tämän/ jawarjelt hänen nyncutn silmä- >
teräos. >

». Nyncutn cotca poicanS Vie ulos/
,'a heidänpäälläns lauruille/utza hän le-
witlt sijpens/ ja otti hänen/ jacanda hä-
nen sitpeinS päällä.

12.Pxinäns HERra talättiHZydä/ ja !
eiollut hänen cansiansmuuta Jmnala.

iz. Hän wet hänen chaman maan cor-
keuteen/ jarnockt hänen pellon hedelmäl- !
lä/ jaandoi hänen ime hunajata cakio-
sta/ ja öljyä cowasta ktwesiä. !

14.W.sita lehmistä / ja rtesta lambat- l
'sta/ ynnä caritzatn liyawuden cansia / ja
Basanin oinat/ ja lihawat caurtt/ ja
parhan nisun/ ja juotti hänen parhalla
whnamarjan werellä.

3>ra«- iz. lsrael lihot ja rawtttin/Zin la- hän carjaxt/ hän on lthawa-
z xi/ paxuxtja wäkewäxt tullut/ jahyljäts»ange- smålån/ joca hänen teki/ja catzot au-

tuudenö callion ylön.
16.He yllytit hänen ktwauten muuca-

laisien cautta: eauhistusten cautta wi-
hoittt he hänen.

ry. He uhraisit perkeleille/ jaei Juma-
lalle : nyllejumalillejoita ei he tundenet:
nylle tvastautisille jotca ei ennen ollet/
joita teidän Isän et peljännet.

18. Sinun callios joca sinun sijtit/ sen
sinä hyljäisit/ ja unhotit sen Jumalan
joca sinun loi.

iy. Ja costa HCRra stn näki / mtha-
styihänpoicains ja tytttarittens päälle/
jahylkäis he»dän.

20. Iasanoi: minä peitän minut» cas-Hki' woni heidän edestänö/ia catzon mitä hei.
dän lä> pz» wymeistldä tapahtu: sillä ston nur-
hesiy- ja sucu /ja fencaltaiset lapset joisa ei ole
ivätn? uscs.ean. zi. He härsyttelit minua sen cautta /

gatstu- jo-a et ole jumala/ heidän epajumatu-
xenS. yens cautta owat he minun Vihoittanet -

Ia mins wthoitan heitä jällens sen caut-
Rsm. ta jocaei ole Cansa / tyhmänä Limsalla
zo: 19, minä hellä wihottav,

Jer.

z.Csr.
7-5.

27. Ellenmknä wlhollisteni wtha
tais/ ellet heidän wainollisens ylpeilis/
jalähes sanois : meidän oikia kätem on
caicki ngmät tehnyt/ jaet HTRra.Sillä se on Cansa / josa ei mitän
neuwo ole / eikä ymmärrystä.

29. Jostahe taitawaistt oltstt/ fen ym- Jer'
märrätsit/ ja hnomaitzifit/ mitä heille 9?
wymeistldä tapahcu.

zo. Cutngayxi ajatstuhatta taca/ ja
caxi carcotaisit kymmenen tuhatta hei-
stä? Ettöstntähdcn ett» heidän callionS
on heidän myynyt? ja HZRra on hei-dän sulkenut?

zi. Sillä meidän calliom ei ole nyncuin
heidän calltons / ja meidän miholistm

' owat meidän duomartm.
Z2. Sillä heidän wynapuuns on So-

' domän wynapuust/ ja Gomorran pel-
- lost: Heidän wynamarjans myrkylliset
> Vynamarjat/ heille omat canvahimmat

marjat.
zz. Heidän lvynans on kohikärmen

myrcky/ ja hirmullisttn kyykärmmen
- sappi.

Z4> Eikö st liene kätketty minun ckykö-
> nani? ja sinetillä lukittu minun tawa-
> roisant? Ston».

)s.Mm»n»ncosio/ mmä Costan/ het. ia-
väv

. 22. Silla tuli ö» syttynyt minun «t.
hasani/ ja poltta haman alemmatfee»
helwettijn : Jaculuttamaan/ ynnä hä-
nen hedelmäns cansia/ ja poltta wuor,
tein perustuxet.

2z. Minä coco» caiken onnettomude»
heidänpäälleus/ minä ambun caicktmt-

heihin.
-4. Näljästä heidän pitä hiucahtu-

man/ jaVtlutaudissa culuteccaman/ ja
äkiltselläcuolemalla: Minä lähetän me-
tzäu petoin hambat heidän kestelleoö / ja
kyykärmen myrkyn.

25. Ulcona siitä mtecan heitä häwit-
tämän/ja sisälle huones pelwon/ sekä
uuorucatset että neitzet/ imewaisct ja
harmapäät.

26. Minä sanoin: minä häwitän hei-
tä / minä lacätan heidän muistons ihmi-
stst. v ..



dän jalcanspitä aj»llans comb,st»m»n :

«,h fillä heidän cadocuxens aita e»läsnä /ja
A. ,'2. mikä heilletarje»,dele/se rlendä.
luinci. i6. teillä HERr» duomitzeCansanS/

o» armahta p»lwell»ns päälle:
jällens sillä hän näte «ttä läsi on potg/ j» et ole
«rmah mltän tallella pidetty eitä jätetty.
l«p» 37- Ia pttä sanottaman: Cnsa hel»
heidän dä»lum»l»ns ow»t? heidän lalllons
«W.
l«n». i». Joidenlihnwlmmat llhrlt he soit/
Jer. i: i» joitwyna» heidän juomanhrlsians :

28. Nosta» «j»'auttac»ntettä/ja warjel»
can teitä. '

Z9.Nähtätnyt «tä minä minä itze olen/
j» et ole jumalitaMinun cantzanl.MlnäiL?am. oletan ja teen eläwäxt: minä lyön

" "' ja minä parannan/ jaei tengän ole jo»
ca minun liisistäni wapahla.

16: 1,. 42. Sillä, minä nostan tiileni taiwa»
Tov. ften/ ja sanon : minä elän ijancaickisest.
ij 2. 41. Cosca minä himon minun mlect»»
I°b> nt nyncuiu ptltätsen leimauxen/ j» mi-
»o>?» nun täteni rangaifiuxeen rupe: Nyn

minä «oston maxan minun miholtsille»
n</ ja nylle paltttzen/ jotcamtnu» wt»
hawat.

42. Minä juotan minun nuoleni me-
rellä/ jominun mieck»ni pitä liha syö»
män tapettuiden meresi/ ja sangiltui.
den/ ja m.iholiste» paljastetust. päästä.

2Mac. 43. Riemuttcat te caicki jotca olette
7: 6. hänen Cansans : sillä hän cost» palme.

lians meren. Ia costa miholisillens/j»
Moses armahia Cansaans maan päällä,
neumo Moses tnlt/ j» pnhut caicki
hmä Hnämät meisun sanat tämän
tuuliat Cansan cunlden/ j» losu»»Nuntn po.
suteen, jan.

45. Ia Mosts lopetti caickt nämät s»,
nat coco Israelille.

46. Ia sanoi heille : pangat sydämeen
.

caicki ne sanat / cuin minä teille tänä'
pänä todistan/ että te käskisitte teidän
lapsia» että he tekisit ja pidmsit caicki

Heb. tämän lain sanat.
4:12. 47> Sillä ei sijnä ole teille yhtän tur»

h» sana/ waan se on teidän elämän/
ja ne s»n»l MulMät teidän itän

maan päällä/ sinne culn te menette
Jordanin ylitze sitä omistaman. HEri»48. HERra puhui Mosexelle sinä lasitHpäiwänä/ j» sanot : Mg,

4y.Mene Abarin muorelle/ Nebon ser,«n
muorelle/culn on Moabin maalla lert» «stuaho» cohdalla: ja catzele Canaan maa. Nebon
la/ jonga minä Israelin lapsille omaxi wuo»
annan.. r«lle/j«

sv. Sinun pil» cuolema» wuorell»/ «MHjehongas menet/ ja coottam»» C»ns»S luollcl.
tygö/ nyncuin sinun '»veljestin Aaro» Num.
cuolt Horin wuorell»/ j» coottin C«n» ,z: zz.sans tygö. c.20:

si.Että te olette rickonet minn» »»» «. i»,
stan Israelln lasten seas/ rytaweden «.17:»tytön» Cadexes Zinnin cormes/ ettet te
minua pyhittänet Israelin lasten seas.

52. Slllä sinä näet maan cohdastans/waan ei sinun pidä siihen tuleman/cui»
minä Israelin lapsille »»»»».

XXXIII, imu.
tämä on siunaus/ joll» Moses MosesJumalan mies siunois Israe» sinn»lin lapsia ennen cuolematans. Istae.
2. Ia sanoi ; HERra on tul. lm la .

lut Stnaisi»/ ja nosnut heille Seiristä/ psi»
jailmestynyt Paranin wuorelda/ ja o» («ole»
tullut kymmenen tuhannen pyhän cansia: manS
jatulinen latl hänen olllas läd«säns hei» «dells»

-dä» tygöns. - S»P.
;. Hän myös racasta Cansoja / caicki z, r

hänen pyhänS «w»t sinun lädesäs : j» he
»settawnt itzens finun jalcatS juureen/
ja ottamat opin sinun sanoistas.

4. Mosts «n meille tästenyt lain: Ja-cobin sucucunnalle perimisen.
5. 1» hän oli'Cuningas oileudes/j»

Cansan päämiehet hän cocois yhteen/
ynnä Israelin sucucunna» cansi».

,6. c^ubenelätän/ ja ällän cuolco/
ja hänen Cansans olcon luet» Gen.

t»p». ' 49:3»
7. Tämä on Judolle ( siunaus: ) I»hän sanoi: cuule HERra ludanänd»/ », 10.

ja johdac» händä Canlaus tygö : ja hä.
»en tätens soti puolestans / sinä olet av» '

wastoin hänen miholisians.
8. Ia hän sanoi lewille: sinun läydellt-,

Ggi sydes

v. Mos. Kirja. l)?



sybes j» sinun tvalleudes olcon finun py.
«.,y hän mtehes tykönä/ jota sinä kiusaisit
,z; 'v. Massas / j» saatit hänen rytelemän ry.
lev 8:8 t»weden tykönä.
Syr. 9, Joca sano Isällens j» äitillens: «n
45:12. Minä nähnyt heitii/ja eitunne weljiäns/
luc 14: että poilians tunne/ ne pitämät sinun sa-'

nas/ja tätlewät sinunlyttos.
10.Heopettamat sinun oileuxias Im

cobille/ja Israelille sinun latis/ he cam
damat suitzutust sinun nenäs edes/ja caic»
tinaiset uhrit uhramat sinun Altarilles.

11. Siuna HERra hänen wotmans/
ja anna hänen lältens työ sinulle telwa»
ta/jarico heidän landens/ jotca carca-
»vat hända mastan / ja händä wthawat/
nyn ettei he wois ojeta Hettans.

12. Ia Benlamlnille sanoi hän: Her.
ran rackat pttä asuman suruttomasi hä»
nen tytönäns/ sillä hän heitä cailen päi»
wän suojele/ja hä» asu heidän hartioi»
dens »välillä.

Exod:
z: ,,

13- Ia hän sanoi Josephille : hänen
maans olcon siunattu HERralda par»
haist taiman hedelmistä/ castest/ ja sy.
»ydestä/jöca maca alla.

i4.Synä olcon ihanimmat hedelmät
Aurlngost/ j» ihanimmat thpfet hedel»
mät Cuust». .

15.1» idäisten wuorten cuctulollda /

ia ljäisildä cuckulotlda parhat hedelmät,
16. 1»ne calltmat maan hedelmät/ ja

mitä sijnä on/ hänen suosions joca asu
pensas/tulconJosephin päähän/ jaN»»
zirin pään laelle meljuns leskellä.

17.Ia hänen eauneudens olconnyn»
l«ln esicolsen här,än / jahänen sarweys
olcon nyncuin yxisar»ise»sarwet/joilla
hän Cansa cuocki yhteen / haman mail-
m»n ärin asti : Nämät omat Ephrai»
Min tymmenen tuhatta ja nämät Ma»
nassentuhannet.

18.1» h.än sanoi Sebulonille: iloitze
Sebulon sinun ulostäymisesäs / mutta
sinä Isaschar iloitze sinun majoisas.

19. Heidän pitä cutzuman Cansa muo»
relle/ja siellä manhurscauden uhri» uh.
raman: sillähe imemät meren saalin/ ja

20 Ia hän sanoi Gaditle : siunattu
olcon se joca lemlttä Gadi/hän asu nyn.
cuin jalopeura/ j» ryöstä sttä käsiwarienettä päänlaen,

21. Ia hän catzot alcuns/että siellä oli
lain opettaja salattu/ jahän tuli Can»san päämiesten cansja/ja teli HERran
wanhurscautta/ ja hänen otteudene Is.raeliu cansia.

2,. Ia Danille sanoi hän: Dan nyn.
cuin jalopeuranpenlcka/ joca carca Ba»
sanlft.

2;. Ia Nephtalille sanoi häi« Neph»
talilla on yldälyllä mitä hänen mtelens
tele/j»häntäytetänHEßransiunauxel»
la/ lännen ja etele» pltcrhän omlstainan.

24. Ia Asserille sanoi hän : Asser ol«
con siunattu pojisa / ja olcon weljtllenS
otollinen/ja castacanjalcans öljyyn,

25. Rauta )a mast» olconstnUn tengäs
sinun wanhudes olconnyncuin sinunnuo»
rudes.

26. /gi yhtän lumalata ole nyncuinVolleuden Jumala/ joca »stu tai» -A"was/hän olcon sinun auttajas/ ja h»» I>«e.
»en cunnians on ptlwisti. "" "'

27. Jumalan asuinsi» on »lust»/ j» pl'"""
tjancatckisten täsiwarten »ll». I» hän
ulosaja sinun mlholists sinun «iestäs/heidän
ja sano : ole hucmettu. Junia»

iz. Istgel asu lemollistst yxlnäns / ja
Jacobin siima catzo sen maan päälle / ta?°en
josa jywä ja wyna on/ sijhen myös tai»
w»t castett» wuodattawat.

29.Autuas olet sinä Israel/ luca on Jer.'sinuncaltaises? O sinäCansa joca Her» zz: 16.rasa autuaxi tulet/joca sinun apuslil»
pi/ja sinun cunnlas miecka on. Smun
mlholtses malhettelemat sinulle/ j» sinäastelet heidän cuckulains päällä. ««..

vvvrv j...,. ,^.,.
- XXXlV.. iucu. atzele

Moses meni Moabin ledoil. '«"«"

»" astui Nebon muorelle/ lua
Ptsgan muoren cuckulalle / jo, "">""

ca on lerthon cohoalla i Ia >!'«/"''

HERRA osotti hänelle cailen Glleadtn 3: '7.
maan Danin «sti. <> M««

sandaan tättetyt tamrat. 2, 1» coco Nephtalin ja Ephraimln 2:3.
j»



Geo.
11:7.
c.iz: >5.
c.l;:i8.
c.26: z.
c»8:l,.
M ase s
cuoie.
ä. 111.
»4?Z-
a.a. c.
1478.
Mose-
xen ikä
120. a-
jastatca

Z>!2»

ja Manassen maa» / ja ealken Juvan
maan wymeisen meren asti. .

z. Za etelän puolen/ja se» aukta» ke-
don Jerihon tykönä/ Dalmu Caupun-
ginhaman Zoartn asti.

4. hänelle: tämäse maa / jonga minä Abra-
hamille/ Jsaachille ja Jacobille «an-
noin/ ja sanoin: minä annan sen sinun
siemenelleS/ sinä sen nyt näit silmtlläs/
waan et sinä sinnetule.

5. Ja Moses HERran palwelta cuolt
siellä Moabin maalla/ HERran sananjälken.

6. Ia hän hautais hänen lapoon/ Mo.
abin maalle/ Peortn huone» cohdalla.
Ja ei ple yxikän saanut tietä hänen hau-
tans tähän päiwän asti.

7. Ja Moses oli sadan jakahdenkym-
menen ajastatcatnencosca hän cuolt: Et
hänen silmänsollet pimennet/ ja hänen
postens ei ollet rypyts.

8. Ja Israelin lapset itkit Mosest Mo-"
abin kedoilla colmekymmendä pätwä/
jattcu ja «valitus pätivät Mosexest täy-
letttn.

y. Mutta Josua Nunin poica oli täy. Jvsua
tetty taidon hengellä: sillä Moses oli A*kätens laskenut hänen päällens: Ja Is. Mose.
raelin lapset olit cuuliaiset hänelle/ ja
teit nyncutn HERra oli Mosexelle kä<
skenyt. Num.

10.Ja sitteet yhtän Prophela nosnutJsraelis nyncutn Moses/ jongaHERra
tttnsi caswostanhncaswoon.

"

»Z.
11. Caickmaisis tunnustähdeis ia ih.

meis/ joita HERra hänen lähetti teke-
män Egyptin maalla/ Phavaolle jatal-
kille hänen palweltotllens / ja coco hänen
maallens:

12. Jacaikes wäkewäs kädes / jacatkls
suurts peljättäwis tötsä/ jotca Moses
teki coco Israelin silmäin edes.

Mosexen Kirjain loppu.

Toinen osa Wanhast Testamendist/
Zonga Kirjat owat:

i. losua. .

Duomarein Kirja,
z.
4- Samuelin Kirjat-

5. Cuningasten Kirjat-
6. Chrömcka.
7. Est a ja Nehem ia.
8- Esther.

Josuan Kirja.
Joja namckt Cappalet owat:

Jumala wahwista Josuan Mosixen siaan Israelin Cansan Päclmi^losua läheltä wacojat/ ja asena wäen käjMän Jordanin ylitze/ «p.x.
?.;. Israelin lapset waeldawat ihmelliftsi Jordanin ylitze/ «p.4. ymbännslei-catan/ pitäl/ät Päästäistä/ ja syöwät luaeun maan hedclmist. «p. s.11. Cumga he woictawatlerihon/ Äin/Gibeonin/ Ammorrertt/ Hazorin/caickl hä-nen maa»is ja Cunmgans/ «p. 6.12. asti/ cusa caicki nämät Cumngat luetellan.Maan jaost Cyalebin/ ffjtte itzecungln sucmunnan/ «s,. M/»a Josuan

IV.Mo

v. Mos. >c/a. )4.5ue.



IV. Wapaist Caupungcist/ nijn myös 48. Caupungift/ Pappein M icwitain a,
suinsioist/ cap. ZO. ja !I.

V. Cuinga Rubenitcrik ja Gaditerit saamat suman mennä cotia/ losuapitä cocyuxen Sichemis/ neumo Jsracli pitämän Jumalan kästyjä/ ja teke heidäncaHanS lijcon. Josua jaPappi Eleazar Aronin poica cuolemat/ cap.

lum»
la wah
w»si»
losuä
»ir-
cMInS.
Num.
,7:18.

Deut.
ii» »4.'

/
'

cn.',m
.

Deut.
z6:B/

25.
Hebr.

s'
/»/>.
z: ?>

i.Reg.
2: ~

I. iucu.
tapahtui Mosexen HERran

palwelian cuoleman jällen/el.
tä HERr» puhuilosualleNu.

OllH) n<n pojalle / Mosexen palweli-
alle/sanoden: '

1. Minun palwelian Moses on cuol-
lut: nijn nouse nyt/ j» matcujia tämän
Jordanin ylitze/stnä,a caicki tämä Can-
st,/ sijhen maahan cuin min» annan Is.
raeltn lapsille. .

3> Cailen sian minä annan teille / cus»
teidän jalcan täywät/ nijncuin minä
Mosexelle sanonut olen.

Corwesta jatästä ltbanouista / suu-
reen Phrattn wtrtaan/ coco Hetherln
maan nijn isoin meren linden päin pila
teidän maanne rajat oleman.

;.Ei tengän wot sinua wastan stift co.
loelinaicanas: nijncuin minä olin Mo»
sexen cansja/ nijn olen minä sinun
cansjas/en minä hyljä sinua/ engäluo»
wu sinusta.

6. Ole rohlla j«wahwista sinuas/ sillä
sinun pitä tälle Cansalle maan jacaman/
culn minä wauuoln heidän Isillens / sen
heille andqxeni.

7. Ainoastans ole rohlia ja wahwista
sinus juuri hywin/ ettäs ptdäisit cailen
lain/ jatelisit senjällen/ culn Moses mi.
nun palwellcini sinulle lästi: älä sijcä
harhaile»ittalle eli wastmmalle puolel-
le/ ettäs Kimelltsest telisit caitis» nysä
cnins «vaellat. '

8. Ei pibs tämän lalirainatun tule.
ma» sinun suustas pols / waan ajattele
sitäyötäja päiwä/ ettäs caicki sen jälten
pidäisit ja tetlsit/ cuin sijnä on tirjottet-
tu: sillä yljns menestyt caitis sinun tei.
säs / j» caicki työs toimellistst päätät,

9. Engsminä lästenyt sinun olla roh.
lian /j« wahwista itzes ? älä peltä/ älä
myös hämmästy ? sillä sinun HERras

Ium»l»s on sinun c»nsj»s caitis sinun
»twötuxisas.

i". Silloin läsii Iosu» Cansan Pää»mlehiä/j» sanot :

». Käylät leirin Npltze / j» lästetät
Cans»/ sam»den: w«lmistaM teillen
emästä: sillä colmannen päiwän perästä
pttä teidän täymän tämän Jordanin y.
litze/ että te jouduisitte maat» omista.
man/ jonga HERra teidän Jumalanteille anda omtstaxenne sitä. -

12. <K» Iosu» sanot Rubenlterellle /

ja puolelle Manas-sen sucucunnalle:

iz> Mulstacat se san» / enln Mosts
HERran palmella teille lasti/ sanoden:
HERra teidän Jumalan saatti teidän
lepoon/ ja andoi teille tämän maan.

14. Teidän emändän/ lapsen jacarjan
jättälät siihen maahan/ tälle puolelle
Jordanin/ jonga Moses teille andoi.
W»an teidän pitä täymän «veljeinne e,
della w«rustettuna / caicki ne culn wah»
«vm miehet owat/ ja auttaman heitä.

15.Sijhenastt «ttä HERra teidän we»
lijllen anda lewon/ nijncuin teillengin/
että Helin omistaisit sen maan cuin
HERra teidän Jumalanheille andar
sijne ptt» teidän palojoman omalle
maalle»/ ja omistaman sen/ culn Moses
HERran palmella teille» andoi/ tällä
puolella Jordanin itän päin.
i6.lahe wastaisit losualle/ja sanoit :

catckt mitäs meille lästenyt olet/ se» me
teemme : ja cuhungas itänäns lähetät
meidän sinne me menem. '

17. Nijncuin me olemma ollet Most.
xelle cailis cuullaistt: nijn me myös o»
lemme sinulle cuuliaistt: ainoastans ol»
con sinun HERras lumalas sinuncans»
s«s/ nijncuin hän oli Mosexen cansja.

18. locatnen culn »stlt» itzens sinun
' suulas

e, .
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Josuan i.suc.
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24:21,

suulas mastan/ ja ei vle.cuuliainen
räikille sinun kästyilles/hänen pilä kuo-
lema»; ainoastaus »le rohtia/ja mah-
mista sinus.

ls. iucu.
Josua Nunin potea lahet-

ti salaisestcaxtwacojataStt-
ttmtst/ sanoden: mengät ja
cayclctft maata/ ja Jeriho.

ta. Ntjn he läxtt matcan/ ja tulit por-
ton huoneseen/ jonga nimi oli Rahab/
ja lemäisit siellä.

2. Mutta se ilmoitettin Jerihon Cir-
otngalle/ sanoden: catzo tänä yönä tulit
käyne miehet Israelin lapsist/ «acol-
man maata.

Ny» lähetti Jerihon Cuningas
Rahabtn tygö/ sanoden: tuo ne mte.
het ulos/jokea sinun tygös/sinun huo-»eses tulit: sillä he owat kullet wacot-
man caickea maata.

4. Mutta waim» otti molemmat mie-
het/ja katki heidän >a sanot: tosin mie-
het tulit minun tygöni/ waan en minä
tietänyt custa he olit.

;. Ia cosca portti pimeis pandtn
ktznn»/ nm, ne miehet läxit ulos: en-
gä» tiedä he menit. Ajacat
noptast heitä taca/ nyn te heidän saat-
te tYNNI.

6. Mutta hän oli käskenyt heidän a-
siua caton päälle/jaoli peittänyt heidän
pellamain marsilla/ jotta hän oli ha-
jottanut caton päälle.

7. Ja miehet ajoit heitä taca/ Jor-
dantn lietä haman luotus patckan: Ja
portti pantin kynni/ sijtte cöhca eutn
he lärit jotta heitä ajoit taca.

L. enne» cuin miehet panit
hän caton pääl-

le heidän tygins /

y.Ja sanot miehille: minä tiedän et-
kH HERra anda teille tämän maan/
sillä teidän pelcon on langennut mei-
dän päällem/ ja coco maan asumatset
otsat hämmästynet teidän castvon edes:
' io. Sillä me olemma cuullct/ cutnga
HERracutwaiöpunaisen meren wedet
teidän edestä» lähtttsän Egypttst; Ja

mttä te olella tehnet »ylle cahdelle A-
morrerein Cuntngalle/ jotca oltt tuolla
puolen Jordania/ Schou jaOgg/ jotca
te tapoille.

n. Coscamesen cuulinl/ nyn mei-
dän sydämem raukets / jq ei oleyh-
delläkäa rohkeutta teidän edesän: sillä
HERra teidän Jumalan on Jumalaylhällä laiwais/ ja alhallamaasa.

i» Ntzn mannorq/ nyt minulle HEr-ran caukla/ sillä minä tein armon tei-dän cohtan/. että te myös teelle armon
Minun Isiini Huouelle/ ja annatte mi-
nulle tSluden merkin/

Eitä te elämä» jätätte minun I-säni/ ja äitini/ ja wcheni/ ja sisareni/ja caicki cuin heidän ömans omat: ja
wapahdatle meidän sielun» cuolemast.iH.Ja miehet sanoit hänelle: meidän
sielum cuolcan teidän edestä»/ jolle»
me tee armo ja totukta sinun cohtae/cosca maa» meille an-
da/ jolles walwon petä tätä meidän,
asiatam.

is. Jahän laski heleän köydellä ackn-«asi: sillä hänen huonens oli Canpun-
«in mnuris/ ja hän asui juuri muuris.

JaHän sanoi heille: mengätmuo.
relle/ ettei ne teitä cohdais/ jotca aja-
mat teitä taca / ja olcat siellä lymys
rolme päimä/nyncamva» etkä tacaaja-
jat palajaivat/ ja mengät sijtte teidän
tietän.
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17. sanoit hänelle: w«.Hpat me olemm» täsia »alasi»/jollasrneitä »annotit.
18 Catzo cosca me maahan sisälle tm

lemm»/ »tjn sinu» pitä ripustaman lä»
m«n punaisen töyden »ckuna»»/ jollas
meidän alns lastit: j» sinun pttä coco»
ma» tygös huoneseen sinun Isäs / H
äitts j» weljes/ j» coco sinunIstls huo»
nen.

iy. Mutt» jos jocutäy huones omest»ulos/hänen werens olcon oman päänS
päällä/ ja me olcmm» wiattomat: I»
joc» ltänänS sinun c»nsi»s huones on/
hänen «verens elco», meidän pääm pöäl»
tä/jos jongunlasi häneen sattu.Hh 2v.Waan
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Waco»
ial pm
»aja.
t,at.

Cansa
<ule
Ior»
damn
tygö.

»o. Waan jos sini petät tämän mei-
bön asiam/ ntjn me olem wapat sist»
«»last»/ jollas meitä »annottanucolet.

21. Hän wastats: olcon nijncuin l«
sanotte : j» päästi heidän menemän/ j»
hemenit pois : jn hän ripusti sen punat»
sen löyden ackunaan.

22. Ia he menit pois / ja tulit lvuo-
relle/ ja olit siellä colme pätwä/ ntjn-
cauwan että ne palaisit jotca heitä ajoit
taca/ jotca etzeit heitä caitllle teille/ j»
ei löytänet.

Nijn ne molemmat miehet palat,
sijttecuin he elit astunet wuorel»

d» alas/ menit he ylitze/ ja tulit Jo»suan Nunin po,»n tygö: ia juttelit
hänelle'caickl mitä heilletapahtunut oli.

24.1» he sanoit losualle. HERr»
on andanut meidän käljm coco maa»:
sillä caicki maan asnmalstt owat häm>
mästynet meidän edesäm.

111. 4ucu.
Josua nousi amulla marhain/

ja he matcustit Sittimist /a
tulit Jordaninasti/hän jä caic-
ti Israelin lapset/ ja olit sijnä

yötä/ ennencuin he malcusitt ylttzen.
». Mutta colmen paimän perästä m«<

nit Päämiehet leirin läpitze.
z. Ja käskit Cansalle/sanodcn: cosca

<e näette HERran teidän Jumalan ly.
ton Arkin/ jä Papit tewicaist canda-
wan sitä/ nijn matcustacat te myös sia-
stan/ >a seuratcat händä.

4. Cuitengin nyn että teidän mälil-
län ia hänen on liki cahden tuhannen
»ynärän pituus sia / etkä teidän pidä tu-
lemanhandä juurrlähes/ että te liedäi-
sitte tien/oca teidän pitä maccusiaman:
sillä ette ennen ole sitä tietä maeldaner.

Ja Josua sanoi Cansalie: pyhittä,
kät keitän: sillä huomena tckc HSRra
»hmelkiscn työn teidän kesrellän.
t. Ja Josua sanot Papeille: ottacat

lyton Arcki/ /a meagär Lansan edellä:
Nyn he otit lyton Arkin/ ja menit
Lansa» edellä.

7. Ja HERra sanoi Jdsualle: tänä-
xänä rupen minä sinun suurext tekemän
«vco Israelin edes/ että he tietäisit/ et-

- tä nijncuin minä olin Moserencansia.l nyn minä olen myis.stnun canffas.
8. Pappeja jotca candawal

lytsn Arctia/ ja sano: cuin te tulette
Jordanin wetten äreen/ nyn seisactacaisijnä.

9» Ja Josua sanoi Israelin lapsille-
«stucat. tänne/ja cuulcat HERran tel
dä» Jumalan sana. '

Ja Josua sanoi: stjtä ttetkät«.
läwä Jumala oleman teidän seäsan/
jaettä hän caikxti pois aja teidän ede-
stä» Canauerit/ Hetherit/ Hewerit/Phereserit/ Äergeserit/ Ammorrerit ia
Jebuserit.
ii. Catzo/ caiken mailmän hallitzian

lijton Arcki mene yliye Jordanis te»,
dän edellän. -

re. Nyn ottacat nyt teille caxjtoista-
kymmendä Iltiestä Israelin sucucunni-
sta/ jocaitzestsacynnast ypi mies.

r?.Ja pitä tapahtuman että coscaPappein pöytäjalca/ jotca candawat
HERra» caiken mailman hallitzian
Arctia/ tule Jordanin meteen/ nyn se
wesi joca.Jordanis ylimmäiseldä puo.
lelda juoxe/ croittts itzene/ nyn ettäse seiso yhbes läjäs.

14. cosca Cänsa läpi majcistans
<vmenemän Jordanin ylitze/ ja

Papit cannoit lyton Arckia Cansan e-
dellä/

t- Ja cosca Arkincandajat tulit Jor.
danyn/ ja Pappein / Arkin candaiain
jalot castuit meteen (ja Jordan oli täy»
näns partasen saackaca.ken cionajan.)

16. Nyn seisotse mesi / jvca ylimmät-
selda puolelda iuope/'cool:una yhdes lä-
jäsä srngen caucana Adamin Caupun-
gln puolesi/ joca on Zarthanin tykönä.
Aiucra se mesi sora jiiopi alas cormen
mereen/suolaisen mereen/ «väheni za 'juo-
pi pp!S: Nyn meni Cansa ylitzen Jeri-
hola cohden.

17. Ja Papit jotca cannoit HERran
lyton Arctia/ seisott cunvan päällä / a.
seletut Jordaninkeskellä/ jacoco Israel
kämt cutman päällä sen läpitze/ fiihenastt
että caickt Eavsa tuli Jordaninylitze.

4. iucu.

Jor.
Danin
mirta
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ta ja
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Act.
7:45.
Psal.
Spr. .

Israel
käy
Jor-
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lapche.
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e«nit.

iv. lucu.
cosca caickl iCansa oli tullut

IjO» Jordaninylitze/puhuiHEßra
«'HIH losualle/sanoden:

2. Ottacatteillencansastaca-
xitoistalymmendä miestä/ jocmtzesi sisi
cucunnast yrt mies.

z. Ia lästetät heitä/ stuioden : -«ttacat
teillen lesteldä tätä lordanlta/ sijtä pai»
casi/ josa Pappein jalat seisomat al«l>
lans/caxltoist«tymmendä tlwe/ ja wie-
tälneteidäncanfzanylitze/jajättätätsij»
hen majaan/ ,osa « tätä yötä pidätte.

4. Nljn cutzui losua cafitotstatymen.
dä miestä jotca hän oli »valmistanut Is»
raellN tapsisi/ jocaltzest s»cucu»nost ph»
den miehen. . .

.

5. 1» Iosu» sanoi heille : mengätHer»
ran teidän JumalanArtin edellä leskelle
Jordanit»/ j» jocainennostaca»,yhden
liwen olallens Israelin lasten sucucun»
nan lugun jälten»

6. Että ne olisitn«rlixi teidän stasan/
cosca teidän lapsen tästedes tysywä» het.
dänIsildäns ja sanomat: Mihingä nä»
mät ttwet teille?

7.Että le silloin sanoisitte heille : Ior»
danin-lvesi eroittthänensHEßran lljton
Artin edestä / sen mennes Jordaninyli»
tze/ nyn että nämättiwet owat Israelin
lapsille yancaickisexi muistoxi.

8. Nljn teit Israelin lapset culn Iosu»
-heitä tästi/ ja cannoit caxltoisiatym»
mentzä ti«e lesteldä Jordan»/ nijncuin
HERra oli losualle «Anonut/ Israelin
lasten sucucunnan lugun jällenz ,» he
weit »e ylitze myölänsyösian»stl/ j»pm
nit ne sijhen.

.

-

9. I« Iosu» «osti myös caxttolst».
tymmenbä liwe lesteldä Jordanit»/cus»
Pappein jalat seisonet olit/ luin ltzton
Arctia cannott z j» ne owat siellä tähän
päiwän asti.

10. Sillä Papit jotc» Arckia cannoit/
seisoit lestellälordanita/ sijhenastt cuin
cmckl lolmitettin / culn HERr» »osti
Josuan Cansalle sanoa/ cailen stn jäl-
len .ui», Moses losualle lästenyt oli-
ja Cansa tljrutti itzens/ j»täwt ylltze.

- ii.Cofta caickt Canfa oli kSynytp^i-
tze/meni myös HEDtran Arcki ylitze/ ia
Papit Cansan edellä.

12. Ia Rubenitertt ja Gaditerit/ ja
puoli Manassen sucucunda kawtt afti.
nens Israelin lasten edellä / cut»Moses
heillesansnnt oli.

iz.iiki neljäkymmendä tuhattasotaan
hangittuakäwit HERran edellä sotaan
lerihonkedolle.

14. Sinä pätwänä teki HTRra Josu-
an suurext coco Israelin edes: ja he pel»
kälsit händä/ nyncuin he pettäisit Nioscsi
catckcna heidän eltnaicanans.
is' HERr» puhui losualle/ smHnoden:

16.Kaste Pappein enin eandawat ««

distuxenArckia / astu» Jordanistaylös.
17. Ntjn lasti, lofta Pappeja / ja s»,

noi : »siucat ylös Jordanisi».
18. 1»cosca papit/ jolc»H«Rr«nllj.

ton Arckia cannoit/ astuit Jordanista
ylös/ ja pappein jalat läwtt ylös cut»
»alla maalla/ nljn tulit Jordanin »e»
det stallens/ j» juoxitnijncuin ennengtn/
caickein hänenreunains päälle.

19. Ia st oli tymmenes. päiwä enllmät»
ses cuusi,/ cost» Cans» astui lordiuttsta
ylös/ ja sioiitt hettäns Gilgalis idän
puolella lerlhota. -

20. 1» ne caxttoistalymmendä liwe/
culn he otit Jordanisi/ pani Iosu» Gil»
galisylös.

21. I» hän s»noi Israelin l»Me:cosca teidän lapsen tästedes hMst het-
dän Isildäns/ j» sanomat t tnDltgä nä-
Mät,imet?

22.NNN andacat teidän.lasten tietä/
stnoden : Israel sswi cnil»» myyden
Jordaninylitze.

2;. Costa HERra teidän Jumalan
cutmais Jordanin wedet teidän edesiän/
nljncautdan cuin te tämiltä sen ylitze/
nijncuin HERra teidän Jumalan teli
pnnaises meres/ jonga häncuilvaismei»
dän edestäm/ sijhenastt että me talvin»,
me sen ylitze.

24 Että caickiZansa maan päällä tun-
disHERran täten/ cmnga wätewä st
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Josuan ;. j» 6. luc.244
en/ että te pettäisit »ln» HERr» tetdän
Jumalala».

V. iUM.
caicki Amorrerein Cuuin»

l/tz »at/ jotc» toisella puolella lor.KcV,dani länden päin asutt/ j» caicki
Cuuingat meren ty-

»önä cuulil/ että HTRra cuimats Jor- >
danin medet Israelin lasten eteen / ntzn-
cauman cum hekäwit sen ylitze/ n?» het- I
dän sydämen»raukeis/ ja ei ollut heisä >
enä yhtä» miehutta Israelin lasten edes. !

HTR i. ijhen aican sanoi HERra Jo- 'ra kä- v-/sualle : tee sinulle» kimimeitzct/sk' I»- ymiärinsletcka Israelin lapset toisenl""» kerran. >ymba- jxfj Josua.hänelleNS kiwtwei,
het/ ja ymbärinsleickais Israelin la- 'leieaca Aralothin cuckulalla.

Cao- tämä on syy / jongatäbden Jo-ta»' (heidän sijnä) ymbärinsleickais:
caicki se cansa cuin läpi ulos Egyptistä/
miehenpuoli/ caicki sotamiehet cuolit

. tiellä cormes/sijttecuin he läxitEgyptist.
5. Sillä caicki Cansa jotca läxit ulos/

«ltk ymbarinsleicatut: mutta caicki se
Cansa/ joca corwes syndyi matcalla/
sijttecuin he läxit ulos Egyptist/eiol-

. lut ymbärinsletcattu.
.

6. Sillä Israelin lapset maelsit nel-
jäkymmendä ajastaica cormes/ sijhenastt
«ttä caicki CaW sotamiehist / jotca E-
gyp/ist lähtenet olit/lopuit/ jotcaet kuul-
let HERran ändä / nyncum HERra
heille mavnonut oli/ ettei heidän pitä-

Nnm. nyt näkemän sitä maata/ jongaHERra
,4! ,z. heidän Isille»» «vannonut oli/ anpaxens

meille maan riesca ja hunaja»vuotaman.
7. Heidän lapsen»/ jotcaheidän flaans

tulit/ ymbärinsleickais Josua/ sillä heil-
lä oli esinahca/ja ei ollet ymbärinsleica-
«ut matcalla.

8-Ja cosca caickiCanfaymbärtnslei-
cattu oli/ pysyit h« siallans teiris/sijhen-
«sti/ettähe paranit.

y. Ja HERra sanoi Josualle: tänä-
pänä olen minä tetldä käändänyt pois
Egyptin hämätstyxen/ja se paickacntzu-
kan Gilgql/tähän pälwän asti,

»o. Ja cutu Israelin lapset nyn sioiltt
heitän» Gilgalis/ pidit he Pääsiäistä Pzjj.
«eljändenä toistakymmendenä paimäni nZMsinä Cuucautena ehtona Jerihonkedolla, pj^,'
ii..Ja söit se» maan jymistätoisna päi- jZg

svänäPääsiäisest happamattomia leipiä/
japaistetutta tähkäpäitä/ juuri sinä päi-
wänä«"

i!. Ja Man lackals toifna pätmänä/
sijttecuin he syönet olit maan jymistä/
nijn ettei Israelin lapsilla enämbi ollut
Manna/maan söit Lanaan maan hedel-
mästä sinä muonna.

rz. Aa tapahtui cosca Josua oli.laf. >-zHnä Jerlhota/ nosti hänfilmäns
janäki: ja ratzo mies seisoisiellä hänen
edefänS/ ja oli. amoin miecka hänen käde. '

-

säns/ ja Josua meni hänen tygöns / ja
sanoiHänelle:'«lecko si»ä meidän/eli wt-
hamiesten puolella?

14. Hän sanoi: en/ maan minä olen '

HERran sotajoucon päämies / ja olen
juuri nyt tullut«' Rys Josua maahan
langeis casmoillens jgcumarst händä/ ja
sanoi hänelle: mitä minan HERran sa-
no palweliallens?

i) Ja HERran sotajoucon päämies c.z.s.sanoi Josualle: rysu kengät jalmötstas:
sillä palcka josas seisot/on pyhä: ja Is»sua teki nyn.

vi.«ucu.
lerths oli suljettu ja mlsuF -

AOV' marustcttuJsraelin lasten cdcst/
ny» ettei yxikän taitanut julla
ulos eli sisälle.

!. Mutta HERra sanoiJssualle: Ca-
tzo/ mina olen andanut Icrihon / »a hä-
nen CuninganS/ wäkewät sotajoucot si-
vun käteeö'

z.Käykät ymbärins caupungita caicki
sotamiehet/ ja pyrirtäkät caupungtkerta
ymbärins/ ja tecnyncuusi päims.

Ja tzitzemen Pgppia vttacan seiye-
wc» rteckumuodeu Basunat» Arkin e.
teen. Ia seiyemendcnä päimimä kävkät
seitzemen jerca Caupungin ymbärins./
jaPapit soiktaco» Basunilla.

Iacosca he soittamat riemuivuobel»
Basunata pitkään /ja te tunlem Basu- >

n»n



«anänen/ nij» c«icki C»ns» suu.
ren änen ja huutncan /,» nljn L«upun-
gin muuri jaco itzestäns/ ja Cans» »st»
sinne sisälle itzeculin cohoastans.

6. Njicutzut losua Nunt» poic» Pa»
pil /»a sanoi heille : canoacat lljton Arc»
ti/ j» setyemen Pappiacandacan seitze-
«en rtemuVuoden Basunat» HERran
Artin edellä.

7. Mutt» Cansalle san,t hän: men»
gät mattaan j» täytät Caupungln ym»
bärins/j» se joc»sotaaseillawarustettu
«»/ täytän HERran Artin edellä.

8. Ia cost» Iosu» nämät Cansalle sa»
nonut oli/»ljn'otit ne seitzemenPappia
seitzemen riemumuoden Basunata/ j»
lämit HERran Artin edellä / ja sellit
Basunilla; I» HERran lhton Arcki
seurais heitä heidän jälisäns.

9. 1»ne jotc»
»ämit pappein edellä /»ja soitit Basunll.la : w»a» yhteinen Cansa seurais Arc»
ti» ftittaden Basunilla.

ic». Mutt» Iosu» lästi Cansa» / ja sm
not: ei teidän ptdä huutaman/ eitä am
baman teidän ändän cuultta/ eli san»
lausuman teidän suusta»/ sijhe» päiwän
asti cuin minä sanon teille : huutacat/nijn andacat cuull» sodan äni.

11. Nyn läwi HERran Arcki terran
Caupungin ymbärins: ja he tulit let<
rijn / ,a pidit yötä teine..

12. lalosua nousi huomeneltain/war.
h»,n )» Papit cannoit HERran Arc-
lia.

1;. I» ne seitzemen Pappi» cannoit ne
seitzemenrtemuwuoeen Basunata HER.
rän Arlin edellä/ja täyden soitit B»su-
"?/."' .?" '"""m cuin sotaaseillahamgittu ol</täwt heidän edellans/ waan
yhteinen Cansa lämi HERran Artin,zliissoittaben Basunilla.

l4.Kawr,hemyos colsna paiwänä ler-
ran Caupungi» ymbärins/ ja tulit lei»

»5. tapahtui seitzemendenä päiwä»cosca huomenrusto läwi y<
lös/ nousit he warhain ja täwlt endlstllälslvall» seitzemen tellt,

bärins/ j» sinä pälmana ainoastans lä»
»it seitzemen terta Caupungin y»nbä»
rins.

16. Ia sillä seitzemennellä terralla/cos»c» Papit soititBasunat»/ sanot Iosu»
Cansalle: huut»c»t/sillä HERr» »n»
do i teille Caupungin.

17. Mutt» Caupungi jacaicki «itä sij»
nä on / pttä oleman tlrottu HERralle/
ainoastans portto Rahab pitä elämän
fäämän / hän ja calckt-jotca hänen cans»sans huones omat: sillä hän lätti sanan»saattmat cuin me lähetimme.

18. Ainoastans carttacat teitä» tirolm
sta/ ettet te itzlänsaattaistirouxeen/ jos
te jotalin sijtä tlrotust» otatte/ ja saa»
tatte Israelin leirin lirouxen ja onnetto»
muden ala.

,9> Mutta caicki Hopi» j» culd» / w».
j»raut» calu olcan HERralle pyhi»

tetyt/ ja tulcan HERran t»w»r»huo«
neste». -

20. Ia nijn Cansa huusi ja soitti Ba»
sunata: sillä caicki Cans» jotca cuulit
Basunan änen/ huusit suurella änellä/
j»muurijacoisidjestäns: jacatcki Can»
fa itzeculin cohdastans astuiCaupungijn/
jahe woitit Caupungin.

21. I» hucutit caicki cutn Caupungis
olit miecan terällä/ setä miehet että w»i-
mot/nuoretja wanhat/carjan/j»lamb»t
ja Asit.
22. Igsu„ s<,„g, cahbelle mie»F helle/ joica maata »vacotneto.

lit: mengät sen porton huoneseen/ j»
johdattacat»aimo sieldä ulos / j» caickimitä hänelläon / nijncuin te elettä hä-
nelle »vannonet.

2;. Nijn menit nuoret miehet / jotc»
maat» w»coinet olit/sinne / j»toit Ra.
habln ulos/ jahänen Isäns/ ja Hitu»/
jameljens/ ja caickl «ttä hänellä Ui/ja
cäilenhänen suluns/ihe ulostoits ja tl.
oitit heidän nlcotselle puolelle Israel»

24. Mutta Caupungin he poltit Mel»la/ja caicki mitä siellä oli/ ainoastans
hopia»/ cullan/ «vasten ja rauta calun
panit he tawaraxl HERran huoneseen.Hhz 25. Muna

jev.
25.

«>««/

7°'
/'

Heb.

leti»
bon
muu»
ritja".
cow«l.
Heb.ll

i^>
2Mac.
12: 15,

«.

bab
p"«^
""'

H°b-

2'".

Kirja. ' s. iuc. ,4^



25. Mutta portonRahakin / ja hänen
Jsäns huonen/ ja caicki cuin hänellä oli/
andot Josua elä: Ja hän asut Israelin
Cansan scas tähän pätwän asti: ertä hän
kätki «vacojat/ jstca Josua Jcrthota wa-
roiman lähetti.

Josua 26. Silloin «vannot Josua/ ja sanot:
stdat- kirottu oleon se mies HERran edes / jo.
ta sen ca nouse/ ja rakenda tämän Jerihon
joca Caupungin: cosca hän laske sijhen peru-
Jert. stuxen/nyn cadottacon csicoisens/ ja cof-
hon ra ca hän rakenda sen portit/ >»yn cadotta-
kenda. con nuorimman poicans.
i.Reg. v. JaHERra oli Josuancansia /ja
»6; ,4. hän tuli cuuluisaxi caikis maacunnis.

VIl. iucu.
Utta Israelin lapset horjah-

Ackan « »ditkirotus calus: sillä Achan
kita // '»Charmin poica/ Sabdtu po-
lotakin Sehran pojan/ Judan

sucucunnast/ otti jotakinkirotusta / nyn
'

julmistui HERran «viha Israelin la-
-5 '5. sten päälle.

.
2. Ja Josua lähetti «niehet Jcrthosta22:20. jgct, on BelhAwen tykönä t-r Par. Bethelistä/ japuhut heille sa-

noden: «nengät ja wacotcat maata.
z. Ja cosca he olit mennet ja wacoinet

At»/ palatsit he jällens Josuan tygo/
jasanoit hänelle: älä anna caickia Can-
sa sinne mennä/ mutta waiwo» caxi eli
colme tuhatta miestä mengän ja lyökan
Atn/ ettei catcki Lansa huckan sinne mat-
walais: sillä he omat Harmat.Israel 4. Nyn menit sinne Cansasta liki col-

kvä- meluhalta miestä : ja he pakenit Atn
da» Caupungin miesten edestä.

Ja ne miehet Aista löit heistä liki
ddS. cuusineljätläkymmendä miestä: ja ajoit

heitä portista taea Sabarimin asti / ja
löit heitä tiellä paeles: Nyn Cansan
sydän hämmästyt/ia tulinyncutn mesi.

6. Ja Josuaremäts maaltens/ ja lan-
gets maahan casmotllens HERran Ar-
kin «teen / haman «htosen asti/ hän ja
Israelin »vanhimmat/ jahe heitit tomua
pääos päälle.

7- Ja Josua sanot : Ah HERRA/
HERra/ mlxis tämän Cansan wettJor-

Danin ylitze/ andaxss meitä Aniörre.
retn kästjn/ jahucuttaxes meitä? »osta
lne oltsim tytyntt jaPysynet sillen puolen
Jordanit!

8. Woi minun HERran/ mitä minun
pttä sanoman / että Israel seltänskään-
dämthollistens puoleen?

y. Cosca Cananerit /a caicki maan a»
suwaiset sen cuulewat/ nyn he pyrittä-
ivät meidän / sa hämtttämät meidän nt-
mcm maan päaldä: mitäs sijs teet sinun
suurella ntmelles?

10. Nyn sanoi HERra Josuaste: non-
se/ mipt sinä nyn macat casivoillas?

11. Israel on syndta kehnyl/ ja rtcko-
nut minun lyttont/ cutn minäkäskin heil-
le : ja otit sijtä kirotusta/ ja «varastit/
jamalhetteltt/ ja panit heidän calutns
ftcaan.

n. Et Israelin lapset moi seisoa miha-
mtestens edes: mattakäändawgt selkäns
wthollistenspuoleen; silla he omatkiro-
uxes. En minä sillen ole teidän cansian/
jollet te hucutta sitä kirottua teidäo.ke»
fleldän.

Nouse / ja pyhitä Cansa/ ja sano:
pyhittäkät teilän huomenen saacka: sillä
nyn sano HERra Israelin Jumala:
kirous on sinun keskelläs Israele senläh-
den et sinä ole seisoivatnen mthamiestcS
edes/ sijheuasii cum te sen ktrouxet» sijr-
rätte pois teidän seastan.

14. Jateidän pttä warhatn huomenel-
datn käymän edes teidän sucucundain
jälken: ja jonga sucucunan päälle HEr-

ran arpa lange / sen pilä käymän edes
perhecundatns jälken: ja jonga perhe-
cunnan päälle HERran arpa lange/ sen
pttä käymän edes huonettens jälken: ja
jonga huonen päälle HERran arpa lan-
ge/ pttä käymän edes cukin perhenisändä
loinen toisens jälken.

15. Ja joca löytänryhtyneet johongun
kirottuun caluun/ se pttä tulella poltet-
laman/ ja caicki mitä hänellä on/ että
hän HERran lyton on rickonui/ ja teh-
nyt hulluuden Jsraelis.

16. nousi Josua warhatn huo-
»meneldain / jä toi Israelin «-

des
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deS/yhden fucucnnaan toisen jälken/°ja
arpa langets Judan sucucunnan päälle.

17. Ja costa hän Judan sucucunnan
toi edes/ langeisarpa Serahiterein per»
hecunnan päälle / ja cosca hän toi Se-
rahiterein perhecunnan edes/ yhden per»
henisännän toisen jälten/ langats arpa
Sabdin päälle.

ell. Ja cosca hän toi edes hänen huo-
nens mieslugu»jälken/ nyn langets ar«
pa Achanin Carmin pojan päälle/ Sab-
din pojan/ Serahn pojan Judan sucu-
«unnafia.

19. Ja Josua sanoiAchanille: minun
poican/ anna HERralle Israelin Ju-
malalle cunnia/ja anna hänelle ylistys/
jakannusta hänen edesäns/ ja sano mi-
nulle mitäs teit/ ja älä sala sitä minulda.

io. Silloin mastais Achan Josualle/
»a sanoi: totisesi olen minä syndiä teh-
nyt HERra Israelin Jumalat» »va-
stan/nyn ja nyn minä tein.

zr. Sillä minänäin saaltsa yhden cal-.
linBabelin hamcn / ja caxt sata Stckr
hopiata/ jayhden cullaiseit kielen / joca
painoi mysikymmendä Stelt/ jotaminun
mielenkeki/ »a otin ne: jacatzo/se on cat-
mcttu maahan kestellä minun majani/
jahöplä sen alla.

22 Nyn Josua lähetti sinne sanan/ ja
ne juoxit majaan/ j» catzo se oli caimettu
hänenmajaans/ ja hoxta sen alla-

2j. Ja he otit ne ma»asta / ja mett ne
Josuan ja caickein Israelin lasten tygö:
japanit neHEßran eteen.

24. Nyn otti Josua ja coco Israel hä-
neu cansians Achanin Serahn pdjan/ ja
hopian/ »a hamen/ ja cullaistn cklelen/
hänen poicans ja tytlärenS / hänenhär-
käns/ Asin? ja lambans/ hänen majays
ja caicki mitä hänen omäns oli/ ja tveit
neAchorin laxoon.

25 Ja Josua sanoi: ettäs meitä mur-
helltsexi saatit/ saattacon HERra sinun
murhelltsexi tanäpätmänä/ j» coco Isra-
el k «mitti heitä / ja postit heidän tulellq.

26. Jacosta he kimitit heidän/ teit hesuuren ktmirouckton heidän päällens/ jo-
ca mtclii o«» tähän päivän asti. Ryn lac-

l kats HERran mthau julmuus. Stztä
. cutzutan se patcka Achorin laxoxi/ tähän

i päimäuastr.
. VIII. iuc».

' HERra sanot Josualle: ala
> AOll pelkä/ älä myös «vapise; ota
l cansias caicki sotamäki/ ja nou-

se ja mene ylös Ayn. catzo /

' minä annoin AinCuninganCansoinens/
! Caupunginens ja mainens sinun käteeel.

2. Ja sinunpitä tekemän Atlle »a häoest
' Cuningallens / nyncuins teit Jeriholle

ja hänen Cuningallens / ainoasians hä-
> nen saalins ja carjans jacacatkeskenän/

' japanewäjyjälLaupungintaa.
Z. Nyn Josua nousi catken sotawäeo

cansia menemän ylös Ayn - ja Josua
walitzi colmekymmendä tuhatta mäke.
Mätä sotamiestä / ja lähetti heidän yöllä
ulos.'

4. Jakäski heitä/ ja sanoi: catzocat
tejotcawäjyttäCaupungin tacana/ et-!

-ket te ylön taamma mene Caupungisia/
multa olcat te caicki malmit.

Ja minä ja «aicki Cansa / joca mi-
nun cansiqyi on / lähestym Caupun-
gita. Ja cosca he tulemat ulos meitä
mastan nyncuinennengtn/ nyn mepuke-
nein heidän edcllänS.

6. Että he tulisit meidän jälkem nyn-'
cauman että me saisim heidän eroitetu-
xt Caupungist: sillä he sanomat: he pa-
kenemat meidän edellämnyncuin ennen»
gin / ja me pakenem heidän edellänS.

7. Silloin te nostat mäjymäst/ jaotta-
cat Laupungt: sillä HTRra teidän Ju-malan anda sen teidän käteen.

8. Jacosta te oletta saanet Caupun-
gin/ sytyttätät häneen tuli / ja tehkät
HERran sanan jälke»/ catzocat/ minä
olen sen käskenyt teille. -

9- Nyn Josua lähetti heidän/ja he me.
nit sinne majymän/ »a pidätit BelhE-
lin ja Ain mälillä lännen puolella Aist:
mutta Josua yödyi Cansgn kestellä.'

10. Ja Jofiianousi marhatn/ ja asetti
Cansan/ ja hän meni ylös ja Israelin«vanhimmat Ayn Cansan edellä.

u, Ja caicki sotaväki jvtca hänen ty.
lönäns
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könänS olit/ menit/ kävttebcS ja tulit
Caupungin cohoalle: ja siotttt ttzens
pohjan puolelleAist: ja laxo oli heidän
jaAm välillä.

12. Mutta hän otti liki vysi tuhatta
miestä/ japani ne väjymän BethElinja
Ain välillä lännen puolelle Caupungtta.

iz. Ia he asetit coco leirin Cansan/
joca pohjan puolella Caupungtta oli/
nyn erlä ne vymeistt ulotuit lännen puo-
leida Caupungyn/ nyn Josua meni sinä
yönä keskelle sirä laxo.

Ain Cuningas sen näkt/ky-
hän ja varhain huomenel-

tain valmisti ttzens/ ja Caupungin,
miehet menit ulos Jsraelt vastan so-
raan/ Cuningas itze catken vakens cans>
sa/ määrätyllä ajalla/ lakialle kedolle:
mutta ei hän tiennyt handänö vajyttä-
vän Caupungin tacana.

15. Mutta Josua ja caicki Israel tee-
skeltt heidän edesäns nyncutn he olisit
lyödyt / ja pakenit lietä myöden csrpeik

savu nousi Caupuvgist/ palatsit he ja
löit Atn Miehet.

22. Ja jotca Canpungts oltt/ menit
«los heitä vastan: nyn he tulit keskelläJsraeltmelemmiloa puolelda: ja he loit
heitä sijhenastt ettei yhtän heistä elämä»
jäänyt/ eikä myös pääsnyt pois.

2z. Ja Am Cuningan olit he elävä-
nä kyniti/ ja we,l hänen Josuan

- 24. Ja cosca Israel oli lyönyt cus-
liax caicki Atn asujatkedolla ja corves/
johongahe heitäajoit taca/ sa he langei-
stt caickt mtecan terällä/ sijhenastt että he
lopuit/ ny» coco Israel palals Ay» / ja

. löit catken sen mieca» terällä.
25. Ja caickt ne jotca langeisil sinä

päivänä sekä mtehtst että vatmoist/het-
tä olt caxiloisiakymmendä tuhatta/ caic-
kt Atn Cansa.

26. Ja et losuakattans vetänyt puo-
leens/ jolla hän oli ojendanut keihan/
sijhenastt cuin hän oli tappanut caickt

lAin asuvaiset.
päin.

16.Nyn caickt Cansa joca Caupun- l
gis oli/hulist/että heitäpiti ajetlaman ta- l
ca/ja he myös ajoit taca/ ja -
«rottettin Caupungtst.

17. Nyn ettei yhrän miestä jäänyt Ain i
jaBechElin/ joca ei mennyt ulos Isra-
elm peräs/ja jätitCaupungin avvi/ ja
ajoit Jsraelt taca. i

18. Nyn sanoi HERra Iosualle: o- >
jenna keihäs/ cuin kädesäs ön.Ain puo. i

Icen: sillä minä annan sen sinun.kälees. i
Ia cosca Josua ojensi keihäns/ joca eli
hänen kädesäns / Caupungin puoleen/

iy. Silloin tväjyjät kyrust nousit hei-
dän siastans/ ja juoxit/ sijltecuin hän o-
zensi kätens / ja tulit Caupungyn ja moi-
tit sen: ja kyruttc hettans ja sytytit
Caupungin palaman. i

20. Ja Ain miehet käänsit heitäns
ja rayoit tacans/ ja näit savun no»,

sevan Caupungtst taivasten. Ia et ol-
Zut heillä sia paeta etkä sinne etkä tänne/
jas» Cansa jocapakeni corpen päin/ pa-
laisi nytä vastan jotcaheitätaca aioit.

-1. Cosca Josua ja coco Israel näit/
että wäjyjät.woltit Canpnngin/ ja etkä

27. Mutta Caupungin carjan ja saa-
lin jacot Israel keskeoäns HERran sa-nan jalten/ nyncutn hän oli käskenyt
Josualle-

-28. Ia losua poltti Atn ja teki sijtä
kiviraunion yancaicktseen/ jocä vielä
autiona on tähän päivän asti.

29. Ja andoi Ain Cumngan hirttä
puuhun chtösen asit/ ja cosca päivä olt
laskmut/ käski han hänen,ruumtns oica
puusta pois/ ja he heitit se» Caupungin
portin eleen/ ja cocorsit suuren kivirau-
nion hänen päällens joca sievä on wtelä
nyt tähän päivän asti.

zo. Silloin rakensi losua HERrolleIsraelin Jumalalle Altarin/ Ebalm
vuorella. ' .

zr. Nyncuin Moses HCSirav palve-
lta Israelin lapsille käskenyt oli/ nyn-
cutn Mosexen laktkirjas ktrjoitellu on/
Altarin coconaisist kivisi/ jothingactole
rauta sattunut/ ja he uhraisit HERrallesen päälle polttouhria jatylosuhrta.

Z2. Ja hän kirjotttt siellä kivyn sen
toisen lain/ jvnga Moses Israelin la-
psille kirjoittanut oli.
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zz. Ja coco Israel heidän wanhem.
bains/ päämiestens jaduomareins cans-sa seisoit molcminiida puolin Arkin ty-
könä/ Pappein Lemicain edes/ jotca
cannoit HERran lyton Arckta/ nyn
muucalatscr cotonakin syndynec:
puoli heistä Gristmm muoren cohdalla/
/a toinen puoli Ebälin muoren cohdal-
la/ nyncutn Moses HERran Palmella
käskenyt oli/ ensist siunaman Israelin
Cansa.

Z4. Sytte cuulutti hän caicki lain fa.
nal/ siunauxen ja kirouxen/ nyncuin
kirjoitettu on lakikirjas.

Z5. Ei ollut yhtäkän sana caikista cuin
Moses käskenyt oli/ jota ci Josua cuu-
luttauut coco Israelin seuracunnan e-
des/ malmein ja lasten/ja muucalaisten/
jotca otit heidän seafans.

IX. Lucu.cosca caickt Cuningat sen cuu-
ltt jotca sillä puolen Jordanit
olit/ muorilla ja laxots/ ja
caikts isoin meren sstamtS/

Libanonin muoren cohdalla: Hethertt/
jaAmorrerit/ Canancrit/ Phereserit/
Hemerit/ >a Jebuserit:

2. Cocoisit he yximieliscst heitäns yh-
teen : sotiman Josuat ja Jsraelt mastan.

z. Mutta Gtbeonin asumaisec cuultt
Mitä Josua teki Jenholleja Aille.

4. Ja he ajattelit pctoxen/ menit ja
lähetit sanoman/ jaotit manhat säkit
Asetus päällc/ ja manhat cuiunet ja ra-
mtstunet mynalcilit.
;.Ja manhat paicatut kengät jalcotns/

ja manhar ja rrckiömät maatlet päällcns/
ja caickt leimat cmn he otit myölänö/
oli/ comat ja homehtunet.

6. Ja menit leiryn Josuan tygö Gil-
galyn/ jä sanoithänelle/ ja caikclle Is.
raelille: me olemme cauca muucalai-
sclda maalda tullet/ tehkät nyl»lytto
meidän canstam.

7. Nyn sanoi coco Israel Heiverellls:
mitä max sinä asut meidän seasam/ cuin-
ga me teemme lyton sinun canhae?

8. He sanoit Josualle: me olemme si-
vun palwelias. Ja Josua sanot hcille z

cutea te oletta/ ja tttsta ke tuletta ?

y. He sanoithänelle: sinun palmelias
omat sangen caucatselda maalda tullet fl.
nun HERras lumalas nimen tähden:
sillä me olcm cuullet hänen sanomans/
ja caicki mitähän Egyptis on tehnyt.

ic>. Ia caickt mitä hän on tehnyt c
cahdellc Amorreretn CNningalle/ jokea i
olit sillä puolen Jordanin/ Schonille
Hesbonin Cuningalle/ja Sggille Basa-
nin Cuningalle/joca asui Astarothis.

11. Sentähdcn sanoit meille meidän
tvanhimmatja caicki meidän maan asii-
maiset: ottacat»ewästä teidän myötän/
ja mcngät heitä mastan/ jasanocatheil-
le: me olem teidän palmeljan/ tehkät
lycto meidän canstam.

i!. Tämä meidän leipäin/jonga me
myötäm emäxt otimme meidän cotoam-
me/ oli mielä tuore/ cosca me laxim tu-
leman teidän tygön: mutta catzo/ tä-
mä on coma ja homehtunut.

iz. Ja nämät mynaleiltt n»e täytim-
me utena/ ja catzo/ ne omat rulunec t
ja nämat meidän maattem/ ja kengäm
omat manhaxt tuilet sen aiman pitkän
matcan tähden.

14. Nyn otit päämiehet heidän emä-
stäns ja ei kysynet HERran'suulda.

Ja Josua teki rauhan heidän cans-
sans/ ja teki lyton heidän canstans/ että
he satstt elä/ ja Cansan päämiehet
mannoil heille.
l6. Mutia colmen päimän jölken/ stjtte

tuin he teit lyton heidäncanhans/ cuu.
' ltt he että he olit läsnä heitä/ ja asuit

> heidän canstans.
> 17. Cosca Israelin lapset matcustit/
tulit he colmandcna pätmänä heidän

. Caupungeins jotta cuyukan Gibeon/
Caphtra/ Beerorh/ja KlrjatJearim.

18, Ja ei Jsracltn lapset lyönet heitä:
stllä Cansan päämiehet olit mannonet
heilleHERran Israelin Jumalan caut.
ta. Ja caickt Cansa napist päämiehiä
mastan.

19. Nyn sanoit caicki Cansan päamie.
het caikei»? joucolle: me olcm manno.

! nej heille HERrai? Israelin Jumalan
I t canlta

Num.
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«aulta/ jasentShbeu en «e heihin taida
rumeta.

20. Mutta sen me teemme heille: an-
bacam heidän elä/ ettet »tha tulls ma-
lan tähden meidän päällem/ jonga me
heille mannonet olemma.

». Ja päämiehet sanoit heille: an-
»acam heidän elä/ että he olisit halcoin
hackajat ja meden candaDt caikelle Can-
salle/ nyncutn päämiehet heille sano-
net omat.

Nyn Josua cuyui heitä ja puhut
heille/ ja sanot: mtxt te olette pettä-
net meidän/ ja sanonet teidän asuman
aiman caucana meistä? ja cuitengtn t«
asutte meidän seasam?

2Z. Sentähden pitä teidän kirotut ole.
man/nyn että te alatl oletta orjana/
jotca halcoja hackaman ja mettä can-
»aman pitä minunJumalant huoneseen.

24. He mastatsit Zosuata ja sanoit:se on sanottu sinun palmelioilles / että
sinun HTFiras Jumalas on kästenyc
palmelians Mosexeoanda teille catken
rämän maan/ ja hämittä teidän edestä»
catcki maan asumatset: nyn me suurest
pelkätsim hengem teidän edesän/ ja teim-
me tämän.

25. Mutt» catzo/ me olemm» nyt si»
«un lädlsäs/ lnltä sinulle »äly »itiaxi
«li hywäxi meille tehdäxes> se tee.

26. 1» hän teli heille nijn/ j» »apahtl
heitä Israeltn lasten tädest/ ettei he
lyönet heitä cuoliaxi.

27. Nyn teli losua heidän sinä pii»
lvänä halcoin hackojaxi ja «veden can»
dajaxi seuracunnalle/ ja HERran Al.
tarllle/ tähän päiwän asti/ sijhen p»»c.
t»»n jong» hän walttzi.

' X. iUM.
Jerusalemin Cuningas A.

«h doniZedet cuult Josuan «voit-
tanexiAtn j» häwtttänext sen/
ja nijn tehnexi Atlle ja hänen

Cuningallens/cutn hän lertholle l» hm
nen Cuningallens teli : ja että G,»e»»
nln asumaistt tehnel olit rauhan Isrm
elin cansia/ j» asuit heidän seafans :

2, Peltälsit he .sangen ftnreft ; Mä

» Gtbeon oli suuri CiMpungt/ nyncuin
jocuCuningalinen Caupungi/ ja suu-

- r«mbt cuin Ai/ ja catcki hänen asumat-
- sens oltl »ahmat sotamiehet.e Z. Nyn lähetti AdoniZedek Jerusale-

min Cuntngas Hshamtn Hebronin Cu-
. ningantygö/ ja Ptreämin Jarmuthin
i Cuntngan tygö/ ja JaphianLachtxen
. Cuntngan tygö/ jaDebtrin Eglontv

. Cuntngan tygö/sä sanot- '
4. Tulcat plösminun tygöni ja autta-

l rat minua/ja lyötän Gibeont: sillä he
- teit rauhan Josua» ja Israelin lasten
> cansia.

! 5- Silloin coconnuit ylös ja menit ne
ivysi Amorreretn Cuningast/ Jerusale-

> min Cuntngas / Hebronin Cuntngas/
' Jarmuthin Cuntngas/ Lachtxen Cu-

- ntngas/ Eglonin Cuningas/ he jacatc-
ki heidän letrms/ »a pyritit Gibeontu/

! ja sodett sitä mastan.
6. Mutta Gibeonin miehet lähetit Jo-suan tygö leiryn Gilgalyn/ sanvden:

älä ota kättäs pois paltveltoildas: tule
noptast ylös meidän tygöm/ ja tvapa-
da meitä ja auta meitä! sillä caicki A-
morrerein Cuningat/ jotca asuwac muo-
rilla/ omat coonnet hettäns mettä ma-
sta»,

7. 1« Iosu» meni ylös Gitgalist/ j»
caicki soiamäti hänen cansians/ j» c»tc»
li wahwat' sotamiehet,

8- I» HERr» sanoi losuallet älä
heitä mitän peltä: sillä minä annoin hei»
dän sinuntäsijs.: «»yxllän heistä ole sel»
sowainen sinun edesäs.

9.Nynlosua ällst tult heidän päällens:
sillä hän mmcustt cailen yösen Gitgalist.

,o. I» HERra peljätt, heitä Israelm
edes/ j» löi heitä suurella lyömisellä Gt.
beonis/ja ajot heitä taca sila lietä cuin
YlösBelHoronijn mennan : j» loi heitä
Asecan j»Maledan asti.

11.Ia cost» he Israelin edelläpalenit
alas BethHortn tielä/ antoi HERra'
taiwast» tull» suuret timel heidän pääl»
lens 2lsecan asti/ nijn että he cuolit : j»
paljo enä heisiä cuoli raetimein cautta/
cuin Israelm lapset miecalla löit.

,2. Silloin
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pubui Josua HER-
sinä päiwänci >ona HER-

ra andoi Amorrerit Israelin lasten e-
teen/ jasänoi Israelin läsnä olles: Au-
ringo seiso alallans Gibeonis/ ja'Luu
Ajaloni» laxos.

i- iz. Ja Auringo ja Cuu seisotti / fij-
l- henasti cuin Lansa costi wihamiehens.

Eikö tämä ole kirjokkeltu hurscan kir-
jos? Nyn seisoi Auringo kestellä tai-

i. wast ilman lastemat coco päiwan.
. 14. Ja ei ole yxikän pälwä ollut sen-

caltainen eikä ennen eikä Me/ eosca
?. HERra yhden mrehenänen cuuli: sillä

HERra sooei Israelin cdest.
15 Josua meni Mens leiryn

ja coco Israel ha-
nen cansiaus. »

»6. Mutta ne wysi Cuntngast pakenit/
ja lymytt luolaan Makedas.

,7. Nijn Josualle ilmottettln sanoden:
ne wysi Cuningast owat löytyt kätketyt
luolaan Makedas.

iz.Ja Josua sanoi: wierittäkät suu-
ret klwet luolan suulle/ ja asetlacat mie-
het heitä wartioitzcman.

ly.Mutta älkätte alalla» seisoco/ waä
«jacatteidän wihamiehian taca / ja lyö.
ikät heidän wijmeisiäns/ ja älkat sallico
heitä tulla Caupungeihins: sillä Hsß-
ra teidän Jumalan on andanut heidän
teidän käfijn.

10. Ja cosca Josua ja Israelin lapset
lopetit sen ylön suuren tapon / ja peräti
olit heidän surmannet/ ja jäänet pääsit
nyhinwahwoin Cauvungeihin.

21. Nyn tuli caicki Lansa jällens lciryn
Josuan tygö Makedaan rauhas/ ja ei
kengän rohjennut Israelin lasten edes

> hyscuackan.
22. Mutta JosUa sanoi: awatcat luo.

lan suu/ jatuocat ne wysi Cuningast luo-
lasi minun tygöni.

2z. He leit nyn: ja toit ulos ne wysi
Cuningast hänen tygönö luolast/ Jeru-
salemin Luntngan/ Hebronin Cunin-
gan/ Jarmuthin Cuningan/ Lachixen
Cuningan/ Sglouiu Cuningan.

24 Ja cosca nämäl stysi Cuningast

olit tuodut Josuan eteen/ cutzui Josua
caicki Israelin miehet/ ja sanot sotajou-
kon Päämiehille/ jotca hänen cansians
marcusiitr tulcat tänne/ja rallatcat näi-
den Cuningaiden caulat/ ja he tulit / ja
tallaisit heidän caulans jalmoillans.

»5. Ja Josua sanoi heille i ältat peljät-
kö/älkät myös wapisco/ wahwlstacat t.
tzen jaolcar rohkiat: sillä näin teke Her-
ra caitille mihamiehillen'/ joita mastan
te soditte.

16. Ja Josua löi heidän sijtte/ja sur-
mais heidän/ jaripusti myteen puuhun/
ja he ripuitpuisa hackan ehtosen asti.

27.1» coscaAuringo laski/ kasti Jo.sna heitä / >a he vttl heidänpuisia alas/
ja heitit luolaan / jvhongs he itzcns ly-
mytit/ /a he panit suuret kimek luolan
suulle/ jotca siellä tvielä tänäpänä omat.

28. Smä päimänä moitti myös Josua
Makedan/ ja löi sen miecan terällä / ja
hänen Cuningans tappoi-/ ja caicki ne
sielut jotcahänes olit/ eikä yhtäkän jät-
tänyt / ja teki Makedan Cuningalle nyn-
cuin hän teki JerihonCuningalle.

,y. Nyn waelsi Josua ja coco Israel
hänen cansians Makedast Libnaav/ ja
sodei itbna «asian.

zo. Ja HERra andoi myös sen Jsra.
elin käsijn heidän Cuninganö cansia / ja
hän löi sen miecan terällä / ja caicki ne
sielut jotca siellä olit/ eikäketän elämän
jättänyt/ ja teki heidän Cuningallens
nyncuin hän teki JerihonCuningalle.

zi. Sytle matcusti Josua jacoco Isra-
el hänen eansians Libnasi Lachixcen / ja
pyritti sen ja sodei sitä «asian.

zo. Ja HERra andoi myös kachixc»
Israelin käsijn / nyn että hän moitti sen
toisna päimanä/ ja löisen miecan teräl.
lä/ja caicki ne sielut euin sijnä olit/ juu-
ri nyncuin hän ok tibualle tehnyt.

zz. Syhe» aicanmeni Horam GeftM
Cuningas auttaman Lachist/ multa Jo-sua löi hänen catken jöuckonscansia/ sij-
henasti errei yhtäkän jäänyt.

Z4- Ja Josua meni jachixest ja coco
Israel hänen cansians Eglonyn / ja py-
ritit sen/ jasoöeit sicä mastan-

li'

. losua
, lappa
heidän

.
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Jäbin
tulesuuren
joucon
cansa
losuac
»vastan

25.1» wolttt sen sinä pälwänä/j» lött
miecan terällä/j» surmaisit caicki sielut
jotca siellä olit/sinä pätmänäjuuri/nljn-
cuin hän oli tehnyt lachixelle.

;6. Sijtte meni losua ja coco Israel
hänen canhansEglonistylös Hebronijn/
j»he sodett sitä mastan.

57. Ia moitit senja löit sen miecan te-
«tällä/ ja heidän Cuningans caickein
Caupungeins caufza/j» caicki sielut jot»
«a siellä olit/ eitä yhtätän jättänyt/juu»
ri nyncuin hän oli tehnyt Eglonille/ j»
tappoisen/»a caicki sielut jotca siellä
olit.

38. Silloin palais Iosu» j» coco Is.
rael hänen cansians Debiryn/ j» sodei
sitä wastan.

39. Ia »oitti sen Cuningotnens/ j»
t»icki hänen Caupunglns/ j»löi ne mie»
can terällä/j» tappoi caicki sielut jotca
isiellä olit/ »a ei tetälän jättänyt/ nyn-
cutn hän oli Hebronille tehnyt/ nyn te-
ltl hän myösDebirtllc/ »» hänen Cu-
nlngallens : j» nyncutnhän oli tehnyt
libnalle ja hänen Cuningallens.

40.NY», losua löi «ttcki maan ssu»
»aiset muorild» / j» lounan puolesta/
j» laxoista/ j»ojat» tytö/ j» caicki hei-
dän Cuningans/eit» yhtätän jätttänyt:
»aan tappoi caicki joilla hengi oli/
nyncuin HERra Israelin Jumal» oli
lästenyt.

41. 1, losuatappoi heidän/ rumeten
Cadesßarncast G,san asti/ja coco Go»
senin maacunnan Gibeon,» asti.

42. J0 losu»wo,lttcaicki »rämät Cu.
ningat maacundmens yhdellä rupeml-
sella : silläHEr,a Israelinlumala sodei
Israelin edest. Ia losua palaiö leiryn
Gilgalyn jacoco Israel hanen cansjans.

XI.
tapahtui että cosca Jäbin

Hazort» Cuningas sen cuuli/
lähetti hän lobabtn Mato»

Cuningan tygö/ ja Sim»
ronin Cuningan tygö/ ja Achasaphtn
Cuningan tygö.

2. 1 a nyden Cuningasten tygö/jotca
»suit pohjan puelcll» wuonlla/ ja lm

lialla/ merenpuolella Clnettthls / j»
jotca asuit alhalla laxois/ ja Dorin
Naphothls meren puolella,

z.Cananerein tygö idän ja lännen pum
leen/ Amorrerein/ Hetherein/ Phere.
streln jalebuserein tygö muorelle/ nyn
«nyös Hemerein/ alemban Hermoni»
wuort» Mizpanmaacunnas.

4. Ia»ämät lHit cailen sotajouckons
canfja/joca oli sangen sunrlCunsan pal.
jous/ nyncuin sanda meren reunas pal«
joudentähden : ja sangen mond» hewo!»
stajawaunu».

5, Caicki nämät Cuningat cocoisit i»
tzens/i» tulit jnsioittc heitänS Meromln
wetten tygö/sotiman Isräell.wastan.

6. <K<, HERra sanoi Iosualle: äläHhetcä ensingän pellä/sillä huo»
mena tällä »»»ll» minä annan heidän
caicki lyötynä Israelin Cansan eteen:
heldänhewoifenS pitä sinun rlwlnomaxiteteman/ja heitän waununs tulella polo
taman.

7. I<, Iosu« tuli j» caicki sotajoucko
cansjans ätisi heidän päällens /

Meromin «etten tytönä/,a carcaisit hei<
hän päällens.

g. Ia HERra andoi hellä Israelin
täsijn/ja he löit heitä/ ja ajoit heität».
ca isoin Zidonin asti/ ja sijhen lämbymän
«eten afti/ ,» Mizpan telon ssti joc»i.
tään lange / ,a löit heitä si,henast, ettei
yritän heistä jäänyt.

y. Izy„ teti myös Iosu» heille/ cui»
HMra ott hänelle lästenyt : )a teki ri»
wlnomart heidän hemoistns/ j».poltti
heldän maununs tulella,

,2. Ia losua palais sillä ajalla / ja
moitti Hozorin/ , a löi hänen Cuningans
miecalla: sillä Hazor oli ennen caickein
näiden maldacundain pääcaupungi.

11. I» he löit caicki ne sielut »otca siellä
yhtätän jäänyt jolla hengi oli/j» poltti
Hozortn tulella,

12. I» 'caickein nijden Cuntngasien
Caupungit moitti losua / caickein hei»
diin Cuninqastens canf;a/'j,a löi heitä
miecan terällä/ jalappoi heidän/ nyn-

cuin
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culn Moses HERran palwcll» lästenyt
oli.

Exod.
24: il.
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,;. Mutta Israelin lapset el polttanet
yhtätän Caupunglt/ ,otca olit nuor.l-
la/ pmtzt ainoa Hazon/ jonga losua
poltti.
i4. Ia cailen saalin jaeläimet/ jotc»

he naista Caupungeist ollt occanet/ jaoit
Israelln lapset testenäns. Aineast caic.
li »hmlstctapoit he miecan terällä/ sij»
henasttettä he hucutitheitän/ nyn ettei
yhtätän elämälä henge jäänyt.

iF. Nycuin HERra palweliallensM«-
sexelletästenytol» / ja Moses olc losu.
alle tästenyt. la. nyn losua teki ettei
nystä yhcälän tetemätä,äänyt/cumHer-
ra Mosexelle tästenyt 011.

,6. 1» mjil losua otti cailen tämän
maacunnan muorelda / ja caicki ne cuin

meren päin omat/ j» cailen Gosenin
maan jateooc sel» myös laxol/ jaIstae»
lln muoret laxolnens.

17. Sytä siljäst wuorest/ joc» mene y-
lös Zetlln päin ,» ulotc» Baal Gaddyn/
ja libanonin muoren lemeyteen/ jaHer»
monin muoren »lartzen : Caicki heidän
Cuningans moitti hän/ löi ja tappoi hei»
tä. Mutt» hän sodei cauman näiden Cu»
ningastencansia.

iy. Ei ollut yhtätän Caupungic» joc»
rauhalla itzens andoi Israelin lasten m
la/paitz, Hewereiä culn asuit Gibeonis :

mutta caicki he moitit sodalla.
2c,. Ia se tapahtui nyn HERralda/

että heloan sydämens oli nyn paatunut/
ett» he cohlaisil Israelin sodalla/ että
hän heidäncappais / ja e» yhtätän armo
heille tapahtuis : waan eccä hän hucu»
ta is hcidän/ nyncuin HERra Mosexelletästenyt oli. '
"' Syhen losua jahäwltti

Enatlmmuorilda/ bebromst/Debillst/
Anabist / ja caltildä luda» muorllda/
'" caikild» Ist/zelmwuorild»/ i» tappoi
heidänCaupungeinens.
.

22. Ia ei andanut yhtätän Enalim
Israelin lasten maalle/ paitzi O»-

sas/Galhasja Asdodts/nyhlnhejäit.
2j. Ia nyn Iosu» otti tatten m»ac«n»

XII. iucu.
nämät omat maan Cuningat

A ldtca Israelin lapset ,'ölr / ia o-
:ir heidän maans tuolla puolen
Jordaninitän pain / Arnonin

ojasta Hcrmomn muoren asti / ja catcki
lakeudet itän pain.

Sihon Amorreretn Cuningas joca
asui Hesoonis/ ja hallitzi Aroertst / vuin
on Arnonin vian reunalla/ ia keskellä
oja/ ,a-puolen Gileadi Jabokin vian a-
stt/ joca vn Ammonin lasten raja:

z Ia sttä lakeutta Ctnerechin mereen
asti itän päin/ ja ericorwen mereen/ suo-
laisen mereen itän päin/ sttä tiecä myö.
den B-thlesimoth/ )a lounast alaspäin
läsnä AsdotPisga.

4-Syhen myös Sggin Basanin Cu-
ningan maanraj.it joca wtelä jäänytoli
uljaist/ ja asui Astharotis jaEdreis.

5- Ja hallitziHermontn wuorella/Sal.
chasia cocoßasants/ Ge/urin ja Ma.
chatin maan rajoihin/ ja puoli Gileadi/
joca Sihontn Hesbvnin Luningan maan
raja oli.

6. Moses palwelia/ ja Is.raelin lapset löit heitä / ja Moses HE??,
tan palwelia andoi sen Rubenitereille/
Gaditereille ja puolelle Manassen sucu«
kunnalle omaisudexi.

7. owat maan Cuningat /
ia Israelin la-

pset tällä puolen Jordanin länden päin/
Baal Gadist Libanonin muorcn lakeu-
delle/ siihen stliään muoreen/ cutn u-
lsttu Seiryn / ja sen Zosua Israelin su-cucunnille andoi omaisudexittzecullenzinosans iälken.

8. Muorilla/ laxoisa/ lakeudesta/ w«t»
ten tykönä/ corwesa/ ja lounan puoles/
Heiherit/ Amorrerit/ Cananerlt/ Phe«reserit/ HeweritjaJebuserit.

9 JenhonCunli.zae/ Ain Cuntngas/
cutnßethElinstwuö on.

lii

nnn / peräti nijntuln H«Rr»Mostxell«
ol< sanonut/ ja andoi Israelilleperinnö.
ft/cu«e«gin sncucunnalle lisans/,» maa»
cundalackaisfttlmast.

Cu»ik>
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lor-
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Zama»an kä-
PvJo-
fua»
«Ygö
tiystS
«aa-
«unni-
sia/jot.
«a et
»vielä
ollet
»voite.
»ul.

lO.l«rus»le»nin Cuningas/Hebronin
Cunl»g»s.

ii. larmuthtn Cuningas/ lachixen
Cuningas.

12.Eglonin Cuningas/ Gestrin Cm
ntngas. (ningas.

iz.Debirin Cunt»gas/ Gederin Cm
i4. Horinan Cuningas / Arabin Cu»

ningas. (ningas.
15. libnan Cuningas / Adullamin Cm
,6. Matedan Cuningas/BethElinCm

nlngas.
17. Tapuahn Cuningas / Hepherin

Cuningas. (ntngas.
18. Aphelin Cuningas/ lassarontn Cu»
19.Madonin Cuningas/ HazorinCu-

ntngas.
20. Stmron Merontn Cuningas/Ach»

saphin Cuningas.
21. Thanachtn Cuningas/ Megiddon

Cuningas.
22. Kedexen Cuningas / lacneamtn

Cuningas Carmelin tykönä.
2;. Dornaphot Dorin Cuningas/ ja

pacanitten Cuningas Gilgalis.
24. Thlrzan Cuningas : Ne caicki o«

w»t ylineljättätymmendä Cuntngast».
Xiil.jucu.

losua wanheni ja yällisexi
»N tuli / sano» HERra hänelle : sinä

olet wanhendunut jayällisexi tul-
lut / ja maata on wielä oiwan

paljo jäänytomistamata.
2. Nimittäin/ caicki Philistereln maan

öret/ ja coco Gessurt/
3. Slhorist/ joc» juoxeEgyptin edltze/

Elronin maan arin asti pohjan puoleen/
jotca ow»t Cananean maacunda/ja jae»
tan wydelle Philistereln päämiehelle/
cuin owat: Gasiteri/Asdodtteri/ Astlo-
niteri/ Gethiteri/Elrontteri jaAwitert.

etelän päin owat caicki Cm
nanerein maat/ jaMeara/ joc»onZldo»
neretn/.Aphelin j»Amorrerein m»»n
örin asti.5.1 a myös Gibllt«reinmaa/ j» coco
libanon itän päin/ BaalGadist Hermo,
nin wnoren ald» / sijhenasii cuin Hamm
thyn tullan.

6. Caickl jötc» wuorell» asuw»t / lt.
banonlst lämbymänwecen asti/ ja caicki
Zidonerit/ ininä ajan ne Israelin lafte»
edest pois/ ainoasi ja» ne Israelille peri»
mtsexi/ nyncuin minä olen sinulle läste»
nyt.

7. tV>ynja»nyt tämä m«» yhdexän
-<- wällllä perimlstxi/

j»puolelle Manasten sucucunnalle.
8. Sillä Rubeniterit ja Gaditerlt o-

w«t saanet sen toisen puolen Manassensucucunan canfja heidänpertmlsens cutn
Moses heille oli andanut sillä puolenlor-
dantn itän päin/ nyncuin HERran pal»
welia Moses heille sen andanut oli.

9. Aroerist/ jocavnArnonin »M rem
nalla/ ja sijtä Caupnngist joca on ojan
testellä/ ja coco Medbanin lateudest Di-
bonin asii.

ic>. Ia caickiSlhonin AmorrereinCm
ninganCaupungil / »oc» hallitzl Heso»,
nis/ Ammonin lasten maanrajoin asti.

11. Ia myös Gileadin/ jaGessurtn j»
Machatin maan äret/ »» coco Hermoni»
wuoren / ja coco Basanin Salchan asti.

12. Coco Kggin Basanin Cuningan
lvaldacunnan/ joca hallitz» Astharoihts
j»Edreis / jocawielä jääny,oli utjalsi/
j» Moses löi heitä/ j» ajoi heitä pois.

. iz. Multa Israelin lapset ec ajanet
Gessurlt j» Machachtt ulos / wa..n Ges»
suri j» että Machati asut Istaeiln lastenseas tähän päiwän asti.

,4. Mutt» leivität» sucucunnalle ei
hän andanut yhtän perimistä: silläHer»
ran Israelin Jumalan uhri on heidän
perindöns/ nyncuin hän hetlle sanonut
oli.

15.K» Moses andoi Rubenin lastenHsugulle heidqn sucucundatns jäl-
ten.

16.Että heidän rajans oli Aroerist/
joc» on Arnonin ojan reunalla/ ja se
CaMNgl sen tasai»sen tedon canfj» Medban tylönö.

17. Hesbonin jotc»
owat tasaisella levolla: Dtboni/ Bm
mothßaalin j» BeihßaalMeonln.

iz.lahzan/Kedemothtn/Mephaolhl».
19.K»rjm

Ruie.
nin/
Gadli,
ja A«nasse»osa s,s,
lä pue.
l<»
Ior»
d«n!t.
Nu-in.
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Num.
z. S.

Gadin

Äa.
aoffen.

ry. Kirtathaimln / Sibman / Zere-
thin/ Saharin laxon muorilla.

zc>. JaBethPeortn / ne ojat Pisgan
tykönä ja B-thZesimothin.

ar.Jacatcki lakeuden Caupungtt/ ja
coco Schonin/ Amorrerein Cuningan
tvaldacunnan/ joca hallttzi Hefbonls/
jonga Moses löi/ nyn myös Mtdianin
päämiehet/ Emin/ Rechcmin/ Zuri»/
Hurln ja Reban/ Sihonm päämlehet/
jotca maasa asuit.

Ja BUeamin'Beörin pojan / sen
tietäjän Israelin lapset miecalla cuolt-
axi löit muita tapettais.

az. JaRubenin lasten raja cli Jorda-
nin «virta, Tämä on Rubenin lasten
perimys heidän sucucunmsans/Caupun-
geisans ja kyllsäns.

> 24. Ja Moses andoi Gadin lasten su-
cucunnalle heidän sucucundains jälken.

15.Että heidänrajans oli/ Jacser/ >a
caickiGileadtn Caupungit/ ja puoli Am-
monin lasten maata/ Ajoerin asti/ joca
on Rabbahncohdalla.

26. JaHesdonistRamäth Mitzpen ja
Betoni» asti/ jaMahanatmtstDeberin
rajan akt.

27. Ja Betharamtn laxos ja Beth
Nimran/Sucothin ja Zaphonin/ joca
jät Sihonin Hestontn Cuningan wal.
dacunnasta/ joiden raja oli Jordant Ci-
nerelhtn merenärenastt/toisella puolella
Jordanin itän päin.

28. Tämä on Gadln lasten perimys
heioän sucucuuntsans/ Caupungeisans
ja kylisäns.

2Y. Ja Moses andoi puolelle Manas-sen lasten sugulle heidän sucucundains
jälken.

zo. Että heidän rajaus oli Mahanat-
mist coco Basan/ coeo öggin Basanin
Cumngan maldacunda/ ja caickiJairin
kylät/ jstco smatßasaniS/ cuusikymmen-
dä Caupungtta.

zr.Ja puolen Gileadt ja Astarothl/
Edrct/ Sggtn maldacunnan Caupungit
Basanis (andoi hän) Machtrtn Manas»sen pojan lapsille/ toisella puolelle Ma-
chtrtn lapstst/ heidät» futlttMamS jäl-
ken.

Z2. Tämä on se cut» Moses andoi Mo°
abin kedolla/ sillä puolen Jordanin le-
rchon puoleen itän päin.

zz. Mutta Lemin sucucunnalle ei anda-
nut Moses yhtän perimyst: HERra Is-
raelin Jumala on heidän pecimtsenö /

nyncuin hän heille sanonut oli.
XIV. iucu.

nämät omat ne Jssua
AO» lapset owat perimisexi saanet jaEle»

Lanaa» maalla / jonga heille azar
pertnnöxt jacot Pappi Elea- rupe»

jar/ ja JosuaNunin potta/ ja Israelin tvat
lasten sucucundatnylimmäiset Isät. maatä

2. Ja he jaoit sen heillens arwalla / jaca»
nyncuin HERra oli köstenyt Mosexen man.
käden caulta / yhdexeke sucucunnalle ja tel.
puolelle sucucunnalle. 250c».

' z. Sillä Moses oli andauut puolelle c.
colmatra sucucunnalle perimisen tuolla

'

puolen. Jordanin. Mutta Lemttaille ei
hän audanut yhtä» perimistä heidän se- ~.asaus. Lemi»

4. Sillä Josephinlasten oli caxt sucu»...
cunda/ Mstnasse jaEphraim: sentöhi. '.

den ei he Lemttaille yhtä» osa andanet
maacunnas/ maan Caupungit
xens/ ja estcaupuugit jvisa heidäncar» "

jans ja caluns oleman pttt. '

x.NyncuinHSßra »li Mosixelle kä-
stenyt/ nijn teit Israelin lapset/ ja jaoit
maacunnan.

»

6. /hilloin menit luda» lapset Jo-
Gelgalts / jaCaleb

Jephunnen potca Kenesiteri sanoi hä-
nelle: stuä tiedät, mitä HTRra sanot y.
Jumalan miehelle Mosexelle minun ja
stoun puolestas Cades Barneas.

7. Jaminä olin neljänkymmenen aja- .
.

'

statcatnen/ cosca Moses HTRran Pal-
melta minun lähetti Cades Barneast ma»
cotman maara: ja minä sanoin hänelle
jällens mastauxen minun sydämeni jäl»
ke».

8. Mutta minun meljen jotta minun
cansianylösmennet olit / saatit Cansal»
l« mapifemaiftn sydämen/ mutta minä
seuratstn HSRxa minun Jumalataoi
uscoltsest. ?I«
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y.Ja Moses mannoi sinä pälwäna/.ja
sanot: semaacuinSialwoitlasolet asiu-
nur päälle/ on sinun ja sinun lastcs pe-
rittäpä yancaicktsesi: ettäs HERra mi-
nun Jumalalani uscollisest seurannut
olet.

10.Janytcatzo/ HCRra on andanut
minun elä/ nyucuin hän sanonut oli.
Tämä oy wydcs ajasiaica Mldettäkym-
mendä sijlcecutnHEßra näitä sanoiMo.

Vaelsi corwes. Ia
cayo/minä olen länäpäiwän wysi yhde.
xätiäkymmendä ajasiaica wanha.

ii. Ja olen Vielä tänäpäiwän nyn
wäkewä / cul» minä sinä päiwän ottn /

coscaMoses minun lähetti: nynculn mi-
nun wäkcwydenioli sijhenaican/ nyn onse wtelä nyt wahwa sotiman / käymän
ulos ja sisälle.

11. Nyn anna nyt minulle tämä muo-
ri/ josta HTRra sanot sinä päiwäsä:
sillä sinä cuulit sen sijhen aican. Ia E-
nakim asumat siellä / ja omat suuret ja
wahwat Caupungit: Jos HTRra on
Minun cansiani/ että minä ajälsin heidän
pois/ njjncuin HERra on sanonut.

iZ« Ia losua siunaishändä/ >a andoi
Calebtllc lephunnen pojalle Hebronin
perimiftxt.

14. Sytä oli HebronCalebin lephun-
nen pojan sen Kenesicerin perimys / tä-
hän päiwän asti: että hän on uscolllsest
seurannut HERra Israelin Jymalata.

15.Mutta Hebron cutzuttin mumaiscn
alcan Kiriath Arba/ jsca oli suuri mies
Enakim seas/ ia maacunda lackats so-
tima st.

XV. jucu.
lasten sugun »rp» heidänHO» huoneins jällen oli Edomin

maanraja Zinnin corwenpuo-
lHH leen / joc» «telän puoleen on /

lounan maan ärest.
2. Nyn että heidän lounan maan ra-

jans oli suolamereen ärestä /. se on/ sijts
lahdest joc»mene etelän päin.

z, Ia läy sieldä ylöspäin Acrabyn/
j» täy Zinnin läpitze/ j» mene ylöspäin

Uleresta Eadesßarneaan/ja mene Hetz.
'-,

.

rontn läpitze/ ja käy ylös Adarin päin/
jakäändä hanens Carca ymbärtns.

4. Ia mene Azmonin lapitze/ ja tule
ojaan/ nyn että sen maan ra-

jan äri on meri: Tämä pitä oleman reil-
le maan raja lounastipäin.

;.Waan raja päen on suolainen
merilorbantn ären asti- Waan raja
pohjan puoleen on siitä meren lahdest/
jvca on Jordanin ääresä.

6. Ja mene ylös BethHaglan tygö/
jawecä hanens pohiast BethAraban
puoleen/ ia mene ylös Rubenin pojan
Bohenln kilven tygö.

7. Ia raja käy ylös Debirin tygö A-
chorm laxost/ ja pohian puolen Gilga-
ltn pain/ >oca on AdumM cohvalla/jo.
ca etelän puoleen on ojan wteres/ sijtte

'se mene EnSemexen meden tygö/ ja me-
ne Rogelin lähtesen.

8. Sylte mene raja Honnomin pojan
laxoon senlcbustrtn ohella lounan päm/se on Jerusalem: ja raja mene wuoreu
ciickulan ylttze/ joca on Hmuomln laxon
edes meren tygö/ joca onRaphatmtn la-
xon ärellepohianpäim

y. Sycte käy se sijtä Vuoren cuckulast
Ncphtoahn lähten tygö/ ja mene E-
phronin Vuoren Canpungein tygö / ja
käändä hänens Vaalan päin/ se on/ Kt-
rtach learim.

10. Ia mene Baalast ymbarins länden
päin Setrin Vuoren tygö / ja mene ulos
pohjan puolest learin wuoren wierttze/
seonChesialon/ ja tule alas BelhSc-
mexen tygö/ ja mene Thimoan läpitze.

11. Ia tule Ecroni» tvlcntze pohjan
puolelle/ jaweta hänens Slchrontn a-
st»/ ja mene Vaalan wuoren ylttze/ ja
tule labnelln ohttzen/että hänenärens
on meri.

»2. Waan raja lähden on suuri merl.
Tämä on ludan lasten maan .raja joc»
taholda ymbärins heidän sucucuiilsane.

«- Mutta Calebille lephunnen pe»
jalle annettn os» ludan lasten testellä/
nyncuin HERr» otl tästenyt losualle
(nimtttäln) Kiriath Arb» Enatim I»
sän/se on Hebron.

l4.I«

pttn
o,a.
Suola
meri
joca
oncu»
lutten
meri.
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David
»i»I««
buserit
pois,

Min.
14:24. -

Jos. n !
10/20.

1
1

Caleb
nattta
tyttä-
rens.
lus.
l!I2.

Judan
Eau»
pun-j
geln
nimet.

14. JaCaleb ajotMdZ pois colme E.
nakin potea/Sesain/ Ahimanan ja
Talman Enakin Mät.

15. Ia meni ylös Debirtn asu.
maisten tygö: maan Debtr cutzuttin
mumenKirtath S«pher.

16. Ia Caleb simot: joca lyo Kiri.
ach Sepherin M woltta se»/ hänelleannan minä tyttäreni Achsan einännäxt.

17. Nijn moitti se» Athntel/ KenaxenCalebin weljkoi poica/ ja hänandottyt-
tärens Achsan hänelle «männäxt.

18. Ja se tapahtui coscä hän tuli/ että
hän neumoi händä anoman peldoa I.Mdäns; ja hän astut Asin pää!dä a-
las: nyn sanot Caleb hänelle: mikä
sinun on?

19- Ja hän sanoi: anna minullc siu-
naus/ stllä sinä olot andanut minulle
cutwan maan/ anna minulle myös me-
si lähteitä/ nijn andot hän hänelle läh-teitä/ sekä ylhäldäettäalhalda.

20. Tämä on Jndau lasten sucucun-
«an perimys heidän sucutns jälken.

21. Jacaupungtt olit Judanlasten su-cucunnan ärestä Edomin rajan tykönä
louoasen kasin/ Cabzeel/ Eder/ Jagur.

22.Kina/Dimona/ Adada.
2Z.Kedes/ Hazor/ lerhnan.
24. Stph/ Thelcm/ Bealoth.
25.HajorHadalha / KiriothHezron /se on Hajvr.
26. Amam/ Sema/ Molada.
27.Hazar/ Gadda / Hesmon/ Bkth-Paler. (rhia.
28. HazarSual/ Beerseba/ BtsJo-
2y. Baala/Jim/Ajem.
zc>. Eltolad/Chesil/Harma.
zi.Ztclag/ Madmanna/ Sansanna.
Z2. lebaoth/ Silhim/ Atn/ Rimon/se on yhdcxän colmatiakymmendä Cau«

»pungua kyltnens.
zz. Waao lakialla oli Estaol / Zarea /

Asna. (Enam.
54. Sanoah / EnGanim / Tapuah /

Z5. Jarmurh/Adullam/Socho/Asecha.
;6. Saaraim/ Adtthaim/ Gedera/

Gtderochaim/ neljäroistakMendä Cau-
pungtta jaheidän kylans.

37. Zenan/ Hitdasa / MlghalGad.
3«- Dllean/ Mizpe/ .läcthiel.
39, lachts/ Bazecath/ Eglo»/
40. Chabon/i»hm»s> Cithlts.
4i.Gederoth/B«ltzD«gon/Naem»/

Maled»/ cuusitojstatyMMendäCaupuN»
gli»/ j»heidän lylänS.

42'libn»/ Elher/ Asan.
43. lephtah/Asua/ Nesib.
44,Kegtla/ Ahsib/ Maresa/ yhdexä»

Caupungtt» j» heldän tyläns.
45- Etron tyttärinens ja tyltttens.
46 Etrontst meren astt / catcki joc»m

lottuAstodijn ja heidän lyläns.
47. Asdod tyttärinens ja tylinens/

Gas» tyttärinens j» lylinens Egyptin
»etenasti/j» se sunrimeri on hänen r».
j»ns. ,

48. Mutta wuorell» oli Wamtr/ I».chlr/Socho. (Debir.
49.D»nn»/KlrlathSann»/ ston
;c>. Anab/ Estemo/Anim.
51. Gofen/ Holon/ Gilo / yxitoistm

tymmendäCaupUngit» ja heidän tyläns.
52. Arab/ Duma / Estän.
53. lanum/ BethTapuah/Aphec».
54. Humla / KtriathArb» / st on He»

bron/ Zior/ yhdexän Caupungita/ j»
heidän tyläns.

55. Maon/Carmel/Stph/lut».
56. lesreel/ lacoeam/ Sanoah.
57. Cal»/ Gibe»/ Xhtmn»/ lymmenen

Caupungita ja heidän lyläns.
58. Halhul/Bethzur/ Gebor.
59.Mar»th/VelhAnoth/Eltecon/cuusi Caupungtt» j» heitän lyläns,
6a,Kiriachßaal/seonKlNatblea»

rim/Harabba/ caxiCaupungita j» hei»
dän lyläns.

61. Mutta corwes oli BethArab»/
Mlddin /.Sechacha.

62. Nibftn/ ja suola Caupungi / Em
geddl/ cuusi Caupungita j» heidän ly»
läns.

6;. Mutt» lebuserit »suit lernsale,
mis/ j» Jutan lapset ei wotnet heitäaj»
ulos. I» silloin jäit lebnsent »sumanludan lasien cansia lerusalemis tähänpäiwän asti.

K t
, lS.lucu.



Jose-
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Cana-
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phrai-
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seas.
/»/>.

Ma-nassen.
listenosa.
Num.
26:29

xvi. «mu.
lasten arpi» langeis

> Jordanisi Jerthonpäin/Jert-
honweden tygö/ idästä nyn cor-

(XskÄpeen/ joca mene Jerthostylös
. BelhEim mäkeen.

i.latule BethElist Luzaa»/ ja mene
Arckt Atharothin rajan läpiye.

z. Jaanda itzcns alas länden päin Ja-
phlectn rajan tygö/ alemmatscn Beth
Horonin rajan asti / nyn Gaseryn/ ja
sen äri on meren tykönä.

4.Nämät sait Josephin lapset / Ma-
nasse jaEphraimperinnöxt.

Ephraimin lasten raja heidän su-
guisans ja perimisisäns itään päin oli
AtharothAdar/ ylimmäisen BethHoro-
nin asti.

6. Joca anda itzens landen päinMth-
methathintygö/ joca pohjaises on/ siellä
käändä se HZnens itään/ ThaenathSilon
puoleen: »a mene idäst Janoaa».

7. Ja tule Janoasta Atharothyn ja
Naralhaan/jaanda ttzens Jeriho ma-
stan/ jamene Jordanyo.

8. Tapuast mene se mereen NahalCa-
naan/ ja hänen ärens onmeres. Tämä
on Ephraimin lasten sucucnnna» peri-
mys heidän suguisans.

y> Ephraimin lasten sucucunnalla olit
myös annetut caickt Caupungit ja kylät

. keskellä Manassen lasten perindötä.
lo.laei he ajanetLanauerejä poisjot-

ca asuit Gaserts. Nyn pysyit Canane-
rit Ephraimin seas tähän päiwän asti/
ja tulit werokisexi.

xvii. äucu.
arpa langeis Manassen fucu-

cunnalle/ sillä hän olt Josephin
esicotnen/ ja se langeis Mache.
rike Manassen esikoiselle Glle.

adin JM- / sillä hän oli jalo sotamies:
sentähden sai hän Gileadtn jaBasan.

2. Muille Manassen lapsille myös lan-
geis arpa / Abieserin lapsille / Helekin
lapsille/Asrielin lapsille/ Sechemtn la-
psille / Hephcrin lapsille/ ja Semldan
lapsille. Nämät ovat Manassen Jose.
phin pojan lapset/ jotcaolit miehenpuo-
let hetjSn.suguisans.

z. Matta Zelaphehadilla Hepherinpo-
jalle/ Gileadtn pojan/ Machirin poica/
Manassen pojan / ei ollut yhtän poica/
waan tytläritä. Ja nämät omat hänen
tytärtens nimet: Mahala ja Noa/Ha-
gla/Milca/jaTtrza. «

4. Ja he menit Papin Eleazarin/ ja
Josuan Nuntn pojan/ ja ylimmäisten
tygö / jasanoit: HTAra kasti Mosexen
anda meille perinnön meidän meljetm se-
caan: »a hän andoi myös heille perin-
nön heidän Jsäns weljem secaan/ HER-
ran kästyn jälken.

5. Mutta Manasselle tuli kymmenen
osa/ ilman Gileadin ja Basantn maa-
ta/jotca omat tuolla puolen Jordanin:

6. Sillä Manassen tyttäret sait perin-
nön hänen poicatns seas / )« Gileadtn
maa oli annettu mmlle Manassen pojille.

7. Ja Manassen raja oli Asserisi Mih-
methatinasti/ joca on Scchemin edes/
ja mene ulos oikian käden puoleen nyhtn
asti/ cutn asuitEnTapuahs:

8. Tapuahn maa tuli Manassen puo-
leen/ jaTapuah on Manassen maan ra-
jaEphraimin lapsin asti.

y.SyttetulescalasMahalCanan asti,
etelen päin mesi Caupungeit/ jocca E-
phratmt» omat omat/ Manassen Lau-
pungitten seas. Mutta pohjan puolesi
Manassen rajat omat ojan asti / ja äri
mereen»

10. Sillä Ephraimin oma on elelen
puolella / jaManassen pohjan puolella/
nyn että meri on heidän rajans/ ja n»
loltuAsserin saacka pohjan puolest/ j»
Isascharln asti idän puolest.

ii. Ntjnoli Manassella Isascharin j»
Asserin seas BechSean/ ia hänen tyt-
tärens/ leblaam jahänen tyttärens / ja
Dorin asuwaistt tyttärinens/ jaEnDo-
rin »suwalset tyttärinens/ ja Thanm
chi» asuwaistt tyttärinens/ Megitdon m'
sulvalstt tyttärinens/ ja colmas osa Nm
Phetist. .

, -

12. Ia Manassen lapset ei woinet aja
nydenCaupungem asuwatsia ulos/waan
Cananertt rupeisit asuman sijnä maasa.

13. Mutt» sijttecuin Israelin lapset
wahwi»

Zela-
pheha-
dinlyt.
täret.
Num.
27: 1.
k.j6;z.

16: y.
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Jtse-
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lasien
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stans.

JosuS
masta
US.

Todi-
stuxen
ma^a
pauan
Giloö.

losua
anda
kitisit-
tämaä
jeitze.
iucen.
olan».

wahwistuit/ teit he Cananerlt iverolli.
ftxi/ ja ei ajanet heitä pois.
i- puhuit Josephin lapset

sanoit: mtxes mi-
nun enämbä andanul / maan yhden ar-
wan ja osan pertnnöxi / jammä olen cut-
tcngin suurt Cansa / nyncutn HERra
on minun tähän asti siunannut?

i;. Nyn Josua sano» heille: ettäs olet
suurt Cansa/ nyn mene metzään ja perca
siellä sinulleS sta Phereferetn ja uljasten
maalla / josEphratmtn muori»n sinulle
ahtaimmaxt.

16. Ny»<anoit Josephin lapset: et ne
tvuoret meille täydy: stllä catkilla Cana-
neretllä/ jotta asumat maan laxois / o-
war rauta maunut/ >a BethSeantn as«>
«aisilla ja hänen tyttärtlläns/ ja Jesre-
»ltnlarosasumatsilla.

17. Josua sanoi Josephinhuonelle/ E-
phratmille jaManasselle: sinä oletsuu-

- ja Josephin huonen pilä oleman rajal-
lans pohjan puolella,

t 6. Mutta teidän pitä kirjoittaman ne
. seitzemen maan osat/ ja tuoman tänne
. minun ryzönt: nyn mmä heitän ttidän
. arpa» täsä HERran meidän Jumalan

> edes.
7 Sillä Lewitailla et ole yhläkän osa Num.

k teidän seasan/ maanHEßranPappius iB:zi.
, on heidän i»«rtmtsens. Mutta Gav ja Deut.

> Ruben/ ja puoli Manasseo sucucunda iB:r.
i olit heidän osans tuolla puolen Jorda- c, io:
ntn idäisellä puolella/ jonga Moses Her- y.
ran palwelta andoi heille.

B.Nyn miehet n»usit ja läxit matcaan/ I-; l-
ja losua käski heitä/ cosca he tahdoit Ezechmennä kirjoittaman maata/ ja sanot;
maeldacat maan läpitze jaktrjoittacar se/
jatulcatjällens minun lygönt/ jäminä "

heitän täsä teidän arpan HCRran edes
Silos.

l Jesiia
heittä
Arpa
Silos
sucucii
dain
mälillä
Ben-
Jami-
ntn la.
sten o-sa-

»i jamäkemäCansa: e» sinullaptdä ole. ? Nyn läxit miehet ja maelsit maan
man yxt arpa. läpttze/ jakirjoitti sen kirjaan/ seitzemeen

.8 Silläwuort pitä myös sinun emaS osaan/ Caupungetnjälken/ ja tulit St-
»leman/josa metzäon/ siellä perca ym- loon/Josuankygo leiryn.
bänldäs/,a sinullapitä oleman sen ääri: »o- Stllo.n heitti Josua Silos arman
sillä sinä ajar Cananerlt pois/ waicka heille/HERra» edes/ ja

heillärauta «vaunut owat/ ja waicka lsraelin lapsille heidän osans
wäkewätowar,

... .

XVIII iucu ii. Ja Benjaminin lasten sucucunnan
caickt Israelin lasten Canfa sucucundatn- jäl.

AOA cocois tyens Silvon/ ja panit 'j« hetdSnarpans ra»aol, luban
siellä yiös s-uracunnan majan: 'asten.a Josephin lasten maihella.
jamaa ol» heille alimmainen. Ja heidän raians oli pohjan cul-

-. Ia »li mtelä settzemen sucucunda malla Jordanin puoles/ ja mene ylös- >
Israelin läpsisi/joinen pertndö et ollut kasin Jeriho» «viertä myöden pohjan >
jaeltu puolesi / ja nouse wuorelle landen päin/ !

Z. Jä Josua sanot Israelin lapsille: l°pp«Bethawrnt» corpeen.
cutnga cauwan te oletta nyn joulilat/ raja juoxe sieldä kuzan tygö/
ettet te mene ja omista maata/ jonga kuM«teriä myöden lounaseo päin / s«
HEZtra teidän Isäin Jumala teille on BethEl /ja laste AtharothAdarin
aadaout: tygö mäen ohes etelän pata alemmaista

4. Ottacat ttzelle» jocaitzesta sucucun- ~ , ,

nojia colme mikstä/ lähettäxeni heitä/ Gytte laste raja ja kääntä itzenS
menemän ja «vaeldaman maan läpttze/ ymbärms lännenpuoleeameren culmaä/
ja että he ttrjottaisil sen heidän periini- mäestä BethHorontn edes meren
sens jälken/ japalaisit minuntygöni. päin ija loppuKtnathßaalin tykönä/
; lacacat maa settzemen osaa»/ Zuda onKtrtathJeartm/Judan lasten Cau-

pltä olcman rajallans etelän puolesta/ punzt.Tämäon länenpuoliainenculma.
Kk» »r.Miltta



Mutta lounan puoliaine» culma
vn Kiriath Jeartmin äärestä - ja loppu
raja lännen puoleen/ ja tule Nephth.o»
ahn lähten tygö.

iS. Ia laske mäen loppuun/ joca on
Htnnonm lasten laxon edes/ joca on
Raphaimtn laxos pohjan pnoles/ja la-
ske Hinnontn laxo lebnserein mtereen
etelän päin/ ja laske Nogelin lähteseen.

17.1 N anda ttzens pohjasi/ ja juoxeEn-
Semexen tygö/ ja juoxe Geltloihin ty-
gö/ jolca omat ylhälläAdumin puolcs/
za laske Bohanin/Rubenin pojankime»
<ygä>

18. Ia mene sen tasaisen kedon «viertä
myöden/ joca on pohjan päin/ ja laske
tasaiselle kedolle.

19.Ja mene sitä «viertä myöden/Beth.
Haglan ohest pohjan päin / ja loppu
suolaisen meren lahteen pohjan päin/
lounan puolella Jordania. Tämä an
lounan puoliaine» raja.

20. Mutta idän puoltatnen culmai>l-
tä Jordanyn loppuman. Tämä onBen-

2. Ja heidän perittämäxens tuli Beer-
Seba/ Suba/ Molada.

z, HazarSual/Bala/ Azcm,
4. Clthslad/ Bethul/ Horma.
5-Ziclag/ BelhMarcaboth/ Hajar-

Susa.
6. Bechlebaoth/ ja Saruhen/ colme-

toistakymmendä Caupungica ja heidän
kyläns.

7. Ain/ Rimon/ Ether/ ja Asan/neljä Taupungit» kylinens.
8. Syhen myös caicki kylät/ cuinym-

bärins näitäCaupungeita omat/ Baa-
lathyn asti/ Beerinßamcithin/ etelän
puoleen. Tämä on Simeonin lasien su-
cucunnan perimys heidän suguisans:

9. Sillä Simeonin lasten perimys on
kestellä Judan lasten osa/ ja että Judan
lasten osa oli suuremhi/ sentähden pe-
rett Simeonin lapset osan keskellä hei-
dän perindötäns.

arpa langeis Sebulo-
lasten sucucunnalle heidän

fucuins jälkcn:

Sebii,
lonm

Jamintn lasten pertndö heidän rajot-
sans ymbärtns heidän sucucunnisanS, >
ai. «MZiUtta nämäk omat Benlämi- >

lasten sucucunnan Cau- I
Pungit heidän sucucunnisanS - leriho/
BechHagla/EmekKeiziz.

BechAraba/ Zemaraim/ BethEl.
az. Awim/ Bara/ Aphra.
24. CapharAmonai/ Ophnt/ Gaba:

täriioisiakymmendä Caupungica ky.
linenS.

25. Gtbeo»/Aama/Beeroch. .

. 26. Mizpe/ Caphira/ Mosa.salew ,7 Rckem / lirpeel/ Tharcala.
28. Zeia/ Eleph/ja Jebust/ se on le-

rusalem/ Gjbegth Ktnach: nchätoi.Jamt- stgfymmendä Caupungica kylineus. Tä-
mä on Ben lamtnm lastenpenmys hei-

ksi. pän sucucunnisanS.
xix. iucu.

Enjälken langeis toinen arpa
Stme- Simeonin lasten sucucnnalle/
onin heidän fucuinö jälken/ja Hel-
lasten dän perindöns oli kestelläJu-
»la. dg» lasten perimystä»

11. Ia heidän perindöns raja oli Sa-
rtdtn asti. Ja heidän rajans astu län-
nen puoleen Marcalaan/ ja ulottu Da-
baselhyn/ lasijheno/aan joca juoxe
Jocncan ohitzen.

12. lakaända Saribistitan päin au-
ringon nousemisen pvcoleeii/ListothTha-
borin rajan saaden / ja mene Dabra-
thijn/ ja Japhiaan.

IZ. Ja mene sieldä ttän päin läpttze
Gtthan/ Hepherin/ Ithan/ Cayin/j»
loppu Rimonyn/Mithoaryn ja Neaan.

14. Ja juoxe vmbärins pohjan puo-
len Nachontn päin/ ja loppu JepcaE-

n laxoon.
Lt 15. Catath/ Nahalal/ Slmron/ledea-la ja Bethlehem: caxiioistakymmendä
Caupungica ja heidän kyläns.

16.Tämä on Sebulonin lasien sucu-cunnan perimys heidän suguisans: nä«
, mät heidän Caupungins jakyläns.
' 17 Neljäs arpa langeis Jsascharin

> lapsille/ Heidiin sucmns jällen.
18. Ia heidän rajaus olilesreel/ Che-

sullekh/ Suuem.
»9. H«-

Äs-s'
charl»'

z<s° Josuan n.iuc.
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iy. Hapharaim/ Slon/ Anaharath.
2c> Rabbith/ Kiseon/ Abetz.
li.Remeth/ EnGannlm/ Enhadda/BethPhazez.
22. Ia ulottu Thaboryn/ Sahatzi.

maan/ BechSemexeen / j» hänen top.
puns om»t Jordanin tykönä/ cuusi:,,-stakymmendä Caupungtta tyltnens.

23. Tämä on Isaschari» laste» s»cmeunnan perimys/ Caupungtt ja lylat

24 arp» langeis Asserin lm
sucucniznalle/ heidän <m

cuins jällen.
25. 1» heidän rajans oli Heiath/Hm11/ Bechen/ Ahsaph.
26. Ala Melech/ Amead/ Miseal/ j»

ulott» Carmelin meren tygö/ja Sihorl/bnathyn.
27. I» taända itan läsi» BelhDago.

nia wastan/ j» ulottu Sebulonyn/ ja
lephtahelln laxoon pohjan puoleen/
BethTmetyn/ Negielyn/ ja loppu Cm
outin tytönä «asemalla puolella.

28. Ia Ebronyn/ Rehobyn/ Hamn».»yn,a Kanaan/»ina sijhen isoin St.
b°nyn.

2y Ia laäudä raj» Raman puoleen/
««» siihenwahwan Caupungyn Zoryn/,a palaja Hosan päi»/ j» loppu merentytönä nuora myöden Achsibtn tygö.

30. Vmm»/ Aphet/ Rehob/ caxtcol»mattakymmendä Caupungit» »ylinens.
31. <amä on Asserin laste» sucucunnanperlmysheidän suguisans/ Caupungit

1" kylät.
32. Kuudes arpa langels Nepthalin

heidän sucuns jällen.
33.I»heldän rajons oli Helephist/ E.lomst/Zananlm läpitze/ Adami/ Neleb/labneEl/ l»cumln »sil/ ja loppu Ior»dauyn.
34. Ia raj» läändä lännen puoleen/

Asnoth Thaborln tygö/ j» tule sieldähaman Hucolyn/ ja «lottu eteläsi Sa»
bu onyn/ ,» lännest Asteri,»/ ja Indan

37 Kedes/ Ebrel/ Enhazor.z« Jere,»/ M<zdalEl/Har«m/Beth.Anach/ BethSames/ yhdexänteista.
tymmendä Caupungita lyttnens.

39. Tämä on Nephtall» lasten sucm
cunn»» perimys heidän suguisans /

Caupungtt j» lylät.
4<>./c3.e<tz«mes arpa l»ng«is Danin

sncucunnalle heidän su»
cuins jällen.

' !«

41. Ia ra»a heidän perllnisestäns oli
Sarea/ Estaol/ Irfames.

42. Talabbin/Ajalon / lethl».
43 Elo»/Ttmnath»/ Ecron.
44. Elthele-/ Gibechon/ Baalath.
45. lehud/ Bneßarac/ Gatßimon.
46 Mejarcon/Racensen rajancantz»

I»pho»w»st»n.
47. Ia siell» loppuDanin lasten ra»

j»: j» Danin lapset nousit,» sodeit ie.
semi wastan/ jawoltit sen/ j» löit sen
miecan terällä/omistit senja asuitsijnä:
,a cutzuit lesemin Danlxi Isäns Daninntmeldä.

48. Tämä on Danin lasien sucucunnanperindö/ hetdän suguisans/ Canvunaitja lylät. "

49-Ia cosca he ollt l»c»nnet jacamast
maat»rajoinens/ »nnolt Israelin lapset
losualle Nunin poialle perinnön hei.dän seasans. '

52. 1»»nnott hänelleHERran tästonjällense» Caupungin jota hänanoi/jo»
ca oli Ttmnath Serahn Eobraimi»
»uorella: siellä hän rakensi Caupun.
gin ja asut sijvä.

si. Nämät owat ne perimiset/ jotc»
P»PPI Eleazar/ja Iosu» Nunin poic»/
ja ylimmäiset Israelin lasten sucucun»dain Isistä»rwalla jaoitSilos HEr,»n
edes/seuracunnan majan o»«» tytönä:
j» »yn lopettt maan jacamisen.

XX. imu.
HERr» Puhui losualle/ j»

sanoi: )«

2 Sane Israelin lapsille: m

Danin

,«' 27
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rl».
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z. Että sinne sais paeca miehentappa.
ja joca jongunlyö tapaturmasi ia lielä-
mäk? että he teidän seasan olisit ivapal
weren cvsta>alda.

4.Ja joca johonguunnijstäLaupungct.
sta pakene/ hänen pilä seisoman ulcona
Caupungin portin edes/ ja jutteleman
wanhmden edes hänen syynö: nyn pitä
hcidän ottaman hänen Caupungyn ty.
gönö/ja andaman hänellesia/ afuaxens
heidän tykönans.

5. Ja cosca wcrencostaja aja hända ta-
ra / ei heidänpidä andaman miehcntap.
pajata hänenkäsijns/ että hän tapatur-
masi ja tietämät löi lähtmmätsens/ ja et
ollut ennen tvaino hänen wälilläns.

6. Nyn asucan hän sijnä CaupungiS/
sijhenasti cutn hän seiso cocouxen oikeu-
den edes/ ylimmäisen Papin cuoleman
asti/ ,oca sijhen atcan on: sijtte pitä mte-
hentappajan palajaman Caupungynö
jahuoneseens/ Caupungyn jostahän pa-
keni.

7. Nyn he pyhitit Kedexen Galileas
Ncphcalm wuvrella/ jaSechemtn E-
phratmm wuvrella/ ja KinathArban/
se on Hebron,/ Judan wuvrella.

8. Jatuolla puolen Jordanin/ Jerk.
hon cohdalla ttän päin annoit he Beje.
rtn corwes laktalla kedolla Rubenin su-
cucunnasta: laßamothtnGileadisGa-
dtn sucucunnasta/ ja Golaninßasants
Manassen sucucunnasta.

y. Namät olit ne Caupungit/ jotta
aserelttncaiktlleJsraelin lapsille/ ja muu-
ralatsille/ jotta heidän seasans asuit/
että sinne piri pakeneman jocainen cuin
jongun tqpaturmast löi/ ette, hän cuolis
werencostajan käden caulla/ sijhenasti
että hän seisvtS cocouxen edes.

XXI. Lucu.
menit ylimmäiset Isat Le-

Bb » U witain seast Papin Eleajartn/
»ja Josuan Nunin pvjan eteen/ 1

jaylimmäisten Isäin «teen Is-
raelin lasten sucucuonisa.

2. Ja puhuttelit heitä SilosCanaai,
maalla/ j»sanoit; HTNrakäski Most.

xen cautta anda meille Caupungetta a-
suaxem/ ja esicaupungeita meidän car.
jallem.

z. Nyn annoit Israelin lapset!ewt-
tatlle perinnöstänö HTRran käskyn jäl-
ken/ namätCaupungit esicaupungelnens»

4. Jaarpa langets Cahatiterein sucu-
cnnnille/ ia Papin Aaronin lapset ke-
miläistä sair arwalla Judan sucucun-
nalda,Simeonin sucucunnalda/jaBen-
Jamtnin sucucunnalda colmetotstakym-
mendä caupungita.

Waan muilleCahathin lapsille tuli
arwalla Ephraimtnsucucunmlda/ Da-
nin sucucunnalda/ ja puolelda Manas-sen sucucunnalda kymmenen caupungita.

6. Gersonln lapsille mli arwalla I-
saschartn sucucunnalva/Assertn sucucun-
nalva/ Nephralin sucucunnalda/ »a puo-
leldaManassen sucucunnalda BasaniS/
colmetvistakymmendä caupungita.

7. Merartn lapset sucuins jälten sait
Rubenin sucucunnalda/ Gadin sucucun-
nalda/ jaZebulontu sucucunnalda/ ca-
xttoistakymmendä caupungita.

8. nijn annoit Israelin lapset
Lewtrallle arwalla nämär Cau-

pungit esicaupungetnens/ cutn HERra
Mosexen cautta käskenyt oli.

y. Judan lasten sucucunnalda/ jaSi-
meonin lasten sucucunnaldaannertin nä-
mät Caupungtk / ,otca h« nimitit heidän
nimeldäns.

lv. Aaronin pojille Cahatiterein su-
gustaLewin pojista: sillä ensimamen ar-
pa oli heidän.

ii. Nyn annoit he heilleKiriathArban/
joca Hanoihin Isän oli/ ft on Hebron/
Juvan wuvrella/ ymbärtstöldä esicau-
pungeinens.
».Waan Caupungln pellonkylinens/'

annoit he Lalebille Jephunnen pojalle
pextnnixt.

iz. Nyn annoit he Papin Aaronin la-,
psille mtehenlappailten wapacaupun.
gin/ Hebronin esicaupungelnens/ jaLib-
nan esicaupungelnens.

>4. larhlrin esicaupungelnens ja Est-
mvan esicaupungelnens.

»5. Ho-

14'. N-

l. Par.
6:

Josuan! 2i.iuc.



Kirja. «.luc. 263
,5. Holonln esicaupungeinens/ j»D«» 3». Asserin sucucunnalda Miseal esi.

blrin esicaupungeinens. caupungeinens/ Abdon esicaupungei.
itj. Ain esitaupungeinens / Jutan est- nens.

caupungeinens/ BethSemexen esic»»» 3i>Helcath esicaupungeinens/ ja Re.
pungetnens/ yhdexän Caupungita nyldä hob esicaupungeinens/ neljä caupungit».
«»hoeld» sucucunnalda» 32. Nephtalin sucucunnalda/ miehen,

17. Benlaminln sucucunn»ld»/Glbe' tappajan »apacaupungi Kedes Galile.
onln esicaupungeinens / Geban esicam »s esicaupungeinens/ >» HamolhDor
pungetnens. esicaupungeinens / Carthan esicaupun»

18. Auatothin esicaupungeinens/ ja geinens/ colme caupungit».
Almonln esicaupungeinens / neliä Cau- 33- Caicki Gersoniterein sucucundain
pungit». Caupungit olit colmetoiftatymmendä /

19. Caicki Pappein Aaronin pottain ja nijden esicaupungit.
Caupungit olit colmetoistatymmendä / 34. Merarin lapsille nylle loisille!ewi.
ja nyden esicaupungit. taille annettin Sebulonin sucucunnalda

20. Waan muut Cahathin lasten sucm locneam esicaupungeinens/ j» Carlia
cunnaclewitaista sait neljä Caupungit» esicaupungeinens.
heidän »rwallans Ephraimin sucucun» 35. Dimn» esicaupungeinens/ Nahm
nalda. lal esicaupungeinens/ neljä caupungit».

21. 1» he annoit heille miehentappajan 36. Rubenin sucucunnalda/ Bezer esi-
wapacaupingin / Sechemin esicaupun» caupungeinens/ j» I»hz» esicaupun.
geinensEphraimin wuorell»/ j» Geze- geinens.
rin esicaupungeinens. 37. Kedemothesic»up»ngincns/ jaM<>

22. Kibzaimln esicaupungeinens / ja phaath esicaupunginens / neljä caupun»
BethHoronin esicaupungeinens : nchä gtta.
caupungita. zB. Gadin sucucunnalda miehentap-

-23.1» Danin sucucunnalda Elthelen pajan wapacaupungl/ Ramoth Gilea-
«sicaupnngetnens/ j» Glblon esicaupun- dis csicaupungtnens/ jaMahanai, esi-geinens. caupunginens.

24.Ajalontn esicaupungeinens/ Gath.
Rimmoninesicaupungeinens.

25. Puolelta Manassen sucucunnaldaThaenatln esicaupungeinens/ ja Gath.
Rimmouinesicaupungeinens/ caxt cam
pungtta.

26. Caicki muiden Cahali» lasten sucu-cundain Caupungit olit kymmenen/ ,»
nyden esicaupungit.

27. Gersonl» lasten lewitain suculu».nisiä annettin puolelta Manassen sucu,
cunnalda / miehentappajan »apaCau.
pungi/ Golan Basants esicaupungei»
nens/ jaBeestera esicaupunge.nens/ cm

""pusita.
28. Isaschart» lasten sucucunnalda Ki»

fion esicaupungeinms/ Dabrath esic»».
p""seinens.

2y. larmulh esicaupungeinens/ jaEn
«animesicaupungeinens/neljä caupun»

39. Hesbon esicaupunginens/ ja lae-ser esicaupunginens/ caicki nelj» cam
pungi.

42. Caicki toisten lewttain Merarin
lasten Caupungit/ heidänsugusans/ ar»
pans jällen/ olit caxttoistalymmendä.

41. Caicki lewttain Caupungtt Israe. lewi»
lin lasten perinnön seas olit cohdexan tain
»ydetlälymendä/ ja nyden esicaupunglt. Cau»

42.Ia ltzecullatinCaupungilla oli hä, pungit
«en «sicaupunglns ymbäristölläns / nyn oli4«?.
olt »yllä calltlla caupungetlla.
43. nyn annot HERra Israelin Gen.Hlapsille cailen sen maan / jom 1? 7ga hän »annot heldänIsillens andax ns- c iV,'e.

he omistit sen, ja »suit sima. c /. 7«
44. I« H«?lr« ando- heille lewon / '26-4

eailella heidänymbäristölläns/ nyncuin c,'2B:'ishän »vannoi heidän Isillens/ ja el yxitän
heidän »iholtsistans seisonut heitä wm

sian
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stan/ maan caicki heidän miholisens an-
doi HERra heidän käsijns.

4>. Ja ei puuttunut mitän caikest stjtä
hymydest cnin HERra oli puhunut Is.
raelin huonelle/ maan caicki tapahdut.

xxii. jucu.
Illoin cutzui Josua tygönsRu-

Gadilerit/ ia puolen
sucucunda.

2. Ja sanoi heille: te piditte
> caicki cuin Moses HERran palmelia
teille kasti/ ja»letka cuullek minun äneni
caikisa cuin mmä olen teille käskenyt.

z. Et te hyljännet teidän mcljejän isoin
aican tähän pätmä» asti/ ja te piditte
HERran teidän Jumalan käskyn.

Ja nyt on HERra teidän Jumalan
andanut teidän meljillen lemon/ nyncuin
hän sanoi heille: palaitcat stjs nyt ja
mengät teidän majoin teidän perindöma.
han / jonga Moses HERran palmelia
andok keille tuolla puolen Jordanin.

5. Ainoastans otcacat mtsust maari
etkä te teette sen käskyn ja lain jälken/
cuin Moses HERran palmelia on teille
käskenyt / että te racastatte HERRA
teidän Jumalacan/ ja macllatte catkts
hänen teisar.s/ ,a pidätte hänen kastyns/
ja riputte hänes ky!ini:'ja palmelette
händä caikcsta teidän sydämestä»/ja cai-
kcsta teibätt stelustan.

6, Nyn Josua stunais heitä/ ja andot
heidän mennä/ ja he menit majoins.

7- puolelle sutucunnalle
Äloses andanut Basanie:

ja toiselle puolelle andoi Josua heidänmeijeins keskellä/ tällä puolen Jordanitaländen päin: Ja cssca Josua andot het.
dän käydä majoins/ ja stunais heitä.

8 Sanoi hän heille: te tuletta cotia
suurella saalilla teidän majoin / ja san.
gcn suurella karjalaumalla/ hopiallg/
cnllalla/ mastella/ raudalla / ja atman
paljoilla maattcilla / nyn jacacat teidän
»vihamtesten saalisteidän «eljein cansia.

y. Ja nyn palaisit Rubeniterit ja Ga-
diteril ja puoli Manassen sucucunda/ -
ja menit pois Israelin lasten tykö Si-
ldst/ jocaLanaan maakaon/ menemän

Gtleadin maahan heidän perindömaa-
hans / jonga he olit perinet HERrankäskyn jälken Mssexcn caukta.

he tulit Jordaninrajoil-
jokeaLanaan maasa oivat/

rakensit Rubenittrtt/Gaditertt/ japuo-
li Manassen sucucunda siinä lähes Jor-
danit jalo» suuren Altarin.

ii.Jacssca Israelen lapset cuulst sa-
nottaman: cayo/ Rubenin lapset/ Ga-
din lapset/ ja puolt Manassen sucucunda
owatrakenoanet AltarinLanaan maa-
ta mastan/ lähes Jordaninrajoja Jsra-elin lasten puolelle.

i:. Ja Israelin lapset cuulit sen/ ja
coco Israelin lasten joucko cocvunnui
Silos/ menemän ylös sotiman heitä wa-
stan>

-5- JaIsraelin lapset lähetit Rubeni-
tcrein/ Gadicerem ja puolen Manassensucucunnan tygö Gileadm maahan Pt-
nehan Papin Eleazarin pojan.

14. Ja kymmenen ylimmätstä Päämte.
stä hänen cansians/ yhden Pämiehen cu-
staki» JsäinShuonesta/ caiktsta Israelin
sucncunnisia: joistacukin oliJsäins huo.
netten Päämies Israelin tuhanden y-
litze.

1;. Jahe tulitRubcniterein / Gadite-
rein/ ja puolen Manassen sucucunnan
tyaö/ Gtleadin maahan: japuhuit hei»
dän cansians/ sanodeo:

16 Näin caicki HERran cansa käskiteille sanoa: mikä on se ricos / cuin ie 0-
lekka rickonec Israelin Jumalala ma-
stan/ käätäxcn itzen tänäpäimanHEß-
rasta pots/ rakenvain etzellen Altaria/
asertaxen teltan tänäpätmän HERra
mafian?^

>7. Wähakö meillä on Peorin pahude-
sta/ josta en me puhtat ole hamantähän
päewän aste ? jostamyös rangaistus tuli
HERran cansan päälle.

18. Ja te käännätte itzen tänäpätmän
HERrasta pois: nijn rapahtu/ että te
panetta itzen tänäpä» HERra mastan/nyn pitä huomeya hänen mihans pala-
man coco Israelin cansan päälle.

!9> Jddte lnletta että teidän periodö-
maan

Rube-
nilerit
rakcn-
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rt»
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ni»
tyg S.
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mene
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«aan on saastainen/nffn tulcat tänne ytl.
tz« HERran perlndömaahan/ josaHEr»
ran maja en : ja ottacat pertndö meidän
seasam/ j» ällät asettace leitän HER-
ra wastan/ jameitä wastan/ ratendatn
teillen Altarin/ paitzi HERran meidän
lumalam Altartta.

2<,.EitöAchan Serahn poic» tehnyt
syndiä tiretus/ ja »iha tuli cocolsrae.
lln Cansan ylitze ! ja ei hän yxinäns
huckunut pahudesans.

21. »asialsit Rubenin ja Gm
ldin lapset/ ja se puoli Mmnassen sucucunda/ ja sanoit Israelin tn>

handen päämiehille:
22. HERra se wälewä Jumala/ HEr.

ra se wälewä Jumalatietä sen/ja Israel
myös mahta ltze tietä/-jos me olemma
langennetpois j» syndiä tehnet HERra
«vastan/ nyn ällän autlaco hän meitä
tänäpäiwän.

23.1» jos me olem»,» Altarin sen.
tähden ratendanel/ täöndäxem meitäm
HERrasta pois/ uhrataxem sen päälle
polttouhria jaruocouhria / taicka teh.
daxem tytosuhri» ftn päälle/nyn etzt.
lön sitä HERra.

24» Ia jos en me paljo enämmin o»
le sitä tehnet sen asian pelwon tähden/
sanoden : tänäpän taicka huomen mahla
«idän lapsen sanoa meidän lapsillem:
mitä teidän on telemlst H«Rr»n Isr».
elin Jumalan contza?

25. HERra on pannut Jordanin raja»
maaxt meidän j» teidän wälillem/ le Ru»
benin j» Gadin lapset: «i ole teillä yh»
tän osa» HERrasa : ja nyn teidän lap»sen saatlawacpols meidän lapsen, HEr»
ra peltämäsi.

26. Sentähden me sanoimme : ralem
dacam melllemAttari/ ei uhrixi «li polt»
louhrixi /

27.Mutta todistuxexi meidän jateidän
»aihellam/ j» meidän sucum/ meidän
jällen: tehdäxem HERran palwelusta
hänen cdesäus/ meidän polttouhrillam/
lljtosuhrillam ja muilla uhrelllam: i»
teidän»; lapsen ei pidä tänäpänä totck»
huomen» sanoman meidän lapsillem-

ei ole teillä yhtä» »fa HERrasm
28. Sillä me sanoimme : se olcen/cesca he nyn sanowat meille/ taicka mei.

»än lapsille», tästedes: nyn »ne taidan»sanoa: eatzocat »vertausta HERran Al.
täryn/ culn meidän wanhembam tehnet
owat/ et uhrixi taicka polttouhrixi/
mutta todistuxexi teidän ja meidän w»l»
hellani.

29.Pois se meistä/ että me asetan, l.
hemHEßraa mafian/ ja läännym tänä»
pätwänhänestä pois/ja ratennam Alt»,
rin polttouhrixi/ruocauhrixi/ ja muuxi
uhrixi/ paltzlH«Rran meidänlumalamAltarita/ joca on hänen majans edes.
30. IsostaPinehas Pappi jaCansanHl-ylimmäiset ja Israelin tuhan»

den päämiehet/ jotca olit hänen cans»
sans/ cuulit nämät sanat/ culn Rube»
nin/ Gadin jaManassen lapset sanoit/
telpais se heille sangen hywin.

31.1» Pinehas Papin Eleazarln pol»
c» sanoi Rubenin/Gadin ja Manassenlapsille: länäpänä ymmärsim
ran olewan meldän cansjam/ ettet te
synbi tehnet tällä ricoxella HERra wm
sian : Nyt te wapehdttta Israelin lap»
set HERran tädestä.

32. Nyn meni Pinehas Papin Eleaz».
rin potta/ja ylimmäiset Gileadtn maal»
d»Rubenin ja Gadin lasten lylö Cm
naan maahan jällensIsraelin lasten ty.
gö/ ja sanoi sen heille.

33. Nyn se lelpats hywin Israelinlapsille/ ja Israelin lapset cunnioitit
Jumalala/ ja ei enämbi stnonel/ että
he tahdoit sinne mennä heitä wastansotawäen canfza maata häwittämän/ jo,sa Rubenin )a Gadin lapset «suit.

34. IaRubenin j» Gadtn lapset cm
tzutt sen Altarin / että se olis todist».
xext meidän wältlläm/ j» että HERr»
on Jumala.

Isr»«l
p«la

ans.

XXIII. lucu.
pitkän ajan peräsi/ costsHEr-ra oli andanut Israelin lulla cu>iu

lepoon caitilda mihollsilbans/ Istae.
heiden ymbäriiiänsclit/lmCan

Ll Ia
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Ja Josta js 01l tvanha jahywäll itään
joutunut.

2. Cuyui Josta coco Israelia tygöns/
heidänwanhimmans/ päämiehens/ duo-
marins ja esimiehens/ sanode» heille:
minä olen jo «vanha ja hywään ikään
tullut.

z. Ja te oletta nähnet caicki jotcaHer-
ra tetdän Jumalan ontehnyt caitelle täl-
le Cansalle teidän edesän: sillä HSZlra
teidän Jumalan itze soti teidän edestän.

4. Latzscat/ minä olen jacanut teille ne
Cansal arwalla / jokea ivielä läljellä 0-

wat/ «ocaitzelle sucucunnalle oman perin-
nöns «älken/ hamast Jordanist/ ja caiken
senCansan jonga minä häwiltn/ sijhen
suuren meren asti Auringon lastemtsen
päin.

, .

; Ja HSZlra teidän Jumalan syoxa
ulos ne teidän edestän / ja ai» ulos tei-
dän edestän/ nyn että te omistatte heidän
maans/ nynculnHEßra teidän Juma-
lan teille sanonut oli.

6.Nijn wahwistucat jalost pitämän/
ja tekemän caicki cutn on kirjoitettu Mo-
sexen lakiraamarus/nyu ettet te siitä potc-
kets oikialle eli wascmallepuolelle.

7. Nyn ettet le tulis näiden jäänyitten
Cansain sccaan/ ja ectel te mielen jvh-
datäiselt wunnois heidän jumalans ni-
men cautta / etkä myös palweliö heitä
elickä cumarrais heitä.

8. Mutta wahwast rippucat HERras
teidän Jumalasan kynni/ nyncum le tä-
hän pälwän asti tehnet oletta.

y. Janjjn HSRra aja teidän edestän
suuren ja wakewän Lansan ulos / nyu.
cuin ei yxikän ole seisonut teitä mastan
tähän päiwän asti.

10.Yyt teistä aja tuhatta taca: sillä
HTRra teidän Jumalan itze soti teidän
edestän/ nyneutn hän teille sanonut oli.

11, Sentähden otlacat wlsust ivaari tei-
dän sielusta»/ että teracastatte HTRraa
teidän Jumalatan.

11. Mutta joste käännätte keitän pois/
ja pidätte lettiin jäänyitten Cansain ty-
gö/ la yhdistätte teitän naimtses heidän
cansians / nyn että te tulettg heidän / ja
he teidän secaan;

iz. Nyn teidän pitä todella tietämän/
ettei teidän Jumalan enämbt
tätä Cansa teidän edestän a«a ulos- mut-
ta he tulemat teille paulaxi ja pahennu-
xexi/ jaruoscaxi teidän kylken päälle /ja
orjancappuroixt teidän silmillen / flihen-
asti / että hän teitä hucutka sijtä hywästä
maasta/ jongaHTRra leivän Jumalan
teille andanut on.

14. Ja cayo / minä «vaellan tänäpänä
caiken mailman tien/ jateidän pitä tietä-
män caikesa teidän sydämesän/ ja catkesa
teidän sielusi»»/ ettei yhtän sana ole jää-
nyt tacaperin caikesta sijtä hywydest/
cuin HERra teidän Jumalan teille ku-
ivannut on - matta caicki on tapahtu-
nut teille/ja ei mitän jäänyt tacaperin.

15. Ja pitä tapahtuman / että ntjncutn
caicki sehywä outeille tullut/ jonga Her-
ra teidän Jumalan teille sanonut on/
nyn HTAra myös anda tulla teidän yli-
tzen cäiken pahudcn/ sijhenastt että hän
cadott» teidän sijtähywästä maasta/ jon-
ga HTRra teidän Jumalan teille anda-
nut on.

16. Jos te HERran teidän Jumalan
lyton käytte ylttze/ jonga hän teille kästi:
samenette japalrvelette wieraita juma»
lita/ ja heitä rucvilette/ nyn HERran
wiha julmistuteidän päälle,./ ja äklst hu-
cutta teidän siitä hywästä maasta / jonga
hän reille andoi.

XXIV. iucu.
losu» cocois caicki Israelin

sucucunnatSlchemyn/jacutzui
edl swanhimmatlst»elis/päm
miehet/Duomartt ia esimiehet:

jacosca he olit stlstttetut Jumalan eteen.
2. Sanotlosua caltelleCansalle : näin

sano HERra Israelin Jumala: teidän
Isän asutt endisen »lc»n silläpuolen wit»
ran/Tarah Abrahamin j» Nahorin I.
sä: ja palwettt muita jumalita.

z.Nijn otin mi.iä teidän Isän Abrm
hamintuoldapuolen wtrran/ jäännein
hänen waeld» coco Can»»» maalla : ja
«nänsin hänen fiemenenS / j» annot» hi-
nelle Isaachl».

4. Ia Isaachille »nnoin minä lacebin

i.R<g
,''

Jesn»
pilä
cocou-
chtiB
Tha-
rah.
Gen.
ii: l6.
kz'.

c.»i
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e.z6:i. ja Esaun/ ja annoin Efaulle Setrin
e.4<5:6 muoren asuaxenS. Mutta Jacob ja hä-

nen lapsens menit Egyptin maalle.
Exod. 5Ja minä lähetinMosexen ja Aaro-
z: iv. «in: jarangatsin Egyptin/ nyncuin mi-

nä heidänseasans tehnyt olen/ sijrte w«t»
minä heidän ulos.

e.»:». 6. Ny» mctn minä myös teidän Jsän-
<l4:9. ne Egyptist ulos: jacosca te tulitta me-

ren tygö/ jaEgyptiläiset ajoit teidän I-
stän taca maunutn ja sotamiesten cansta
punaisen meren saacka.

7> Nyn huustt he HERran tygö / ja
hän pani pimeydenteidän ja Egyptiläi-
sten ivathclle / ja saatti meren heidän
päällens japeitti heidän: Ja teidän stl-män näit mitä minä tein Egyptis: jate
asuit corwes cauman atca.

Num. x. minä toin teidän Amorrerein j
21:24. maahan/joca asui tuolla puolen Jorda- j

ntn: Ja cosca he sodeit teitä mastan/
annoinminä heidän teidän käfijn / että te 1
omistitte heidän maans: ja mtnä hämi- c
tin heitä leibän edestän.

k 22:5. y. Nyn noust Balac Ziporin poica
Moabin Cuningas/ jasodcl Jsraelima- <
stan : ja lähetti ja andot cutzua Btlea- i
miußevrin pojan kiroman teitä. f

10. Mutta en minä tahtonut cuulla
Bileami /ja hän siunaten stunais teitä/ tjaminä mapahdin teitä hänen täsistäns. k

11. Ja cosca te tulitte Jordanin ylitze/ c
z-i7. ja jouduitte Jerihoon/ sodeit Jerihon r

c.öuo. asumaiset teitä mastan/ ja Amorrereit/jaPhereserit / ja Cananertl/ ja Hethe- s
rit/jaGirgoserlt/ ja Hemertt ja Jebu-seril- Murra minä annoin heidän ket- t
dän käsiin. l.

" 12. Ja lähetin mapsatset teidän edellän/ h
E»d heidän ulos teidän edestän/

2» Amorrerein Cuningast / ei sinun cc
miecas caulra/eikä sinun jvutzes cautta. fa

iz. Ja annoin teille maan / jos» et te m
mttän työtä rehnet/ ja Caupungit/ joita
«t te ratendanet/ asuaxenne nysä //a syö- dc
däxennemynaputsta ja öljypuista / joita la
«l te istuttanet.

sijs nyt HERra/ ja Cc
> palmeicar händä täydellisest ja hei

1 uscolltfest: junyalal/joita
. teidän Isän palmclit tuolla puolen mir-

ta/ jaEgyptis/ ja palmelcak HERra.
, 15. Jollei teidän kelpa HERra palmel-
. la/nyn malttcat teille tänäpäimän ketä
l tepalmelette/ellckä nytä jumalita jotta

teidän Isän palmelir silläpuolen mlrtaa/
eli Amorrerein jumaltta/ joiden maasa
te asutte. Multa minä ja minun huone».
palmelem HERra.

16.Nyn mastais Cansa/ja sanot: poisse meistä / että me hyljätstm HERran/
ja palivelistm muita jumaiita.

17. Sillä HERra meidän Jumalam
johdatti mettä ja meidän JstämEgyptin
maalda orjuden huonesta/ja teki meidän
silmätm edes nylä suurta tunnusmercke-
jä / ja marM meitä caikella matcalla/
jota me waelstmme/ ja catcketn Cansczj»
seas/joiden läpttze me lämimme.

18. Ja HERra ajoi meidän ebestäm
ulos caiken cansan/ jaAmörrertt/ jvtca
asuit maasa: nyn me myös palmelem
HERra/ sillä hän on meldän Jumalam.

29- Ja losua sanoi Cansalle: «t te
taida palmella HERra/ sillä hän on py.
hä Jumala/ja kymas Jumala/joca et
säästä teidän ncostan ja teidän syndejän,

20. Cosca ce hyljätteHERran/ja pal-
Mclette muucalatsia jumalita/ nyn häy
käändä hänens/ jatcke teille paha/ ja hu-
cutta teitä sen jälken/ cutn hän teille hy-
mä teki.

21. Nyn sanoi Cansa Josualle: Ei
suingan/maan me palwelem HERra.

22. Ja Josua sanot Cansalle: ke otet-
ta tetllcn todistajat/ että te maliylt teil.
len HERran / palwellaxen händä. Jahe sanoit: me olem todistajat.

!Z. Nyn pangat nyt teidän tytöän muu.
calaisct jumalat pois / jotca teidän sea-san owat: ia cumortacar retdän sydä-
men HERran Israelin Jumalan lygö.

-4- Ja Cousa sanoi Josualle: me tah-domme palwella HERra meidän Juma- Josualatam/ ja olem hänen aneSenö cuuliatset. tekeiy.
25. Nyn Josi/a teki sinä pälivänä lycon tonJs-Cansan cansia: ia asetti lain ja oikeuden rcmm

heidän etcenö Sichemis. can^a.
-6.Ja



Judi:
6. ö-

Josua
tuole
>lO. a-
jastai-

Josuan Kirjan loppu.

»6. Ja Josua kirjoitti »atcki namät sa-
nat Jumalan Lakikirjaan/ ja otti suuren
kiwen/ ja nosti sen stinätammen alla/ jo-
ca oli HERran Pyhäs.

27. Ja Josua sanoi catkelle Canfalle:
Catzo / tämä kiwi pilä oleman todistus
meidän «vaihellam: silla hän on cuullut
caicki HERran puhet/ jotca hän meidän
cansiam puhunut on/ ja pttä oleman teil-
le» todistus / ettet te teidän Jumalalan
kiellä.

28. Ja nyn andot/ JosuaCansan men-
nä itzecungin pertndööns.

2y. Jasen Men tapahdut/ että Josua
Nunin potca/ HERran palivelia cuoli
sadan jakymmenen ajastaicaisna.

> zo.Jahe hautaisit hänen oman peri-
tyn maans rajoin/Timnath Serachyn/

joca on Ephraimin 'lvuorella/ pohjan caisna.
puolella Gaasin wuorta. .

Zl- JaIsrael palweli HERra caickena
Josuan elinaicana ja caickena wanhim-
mitten elinaicana jocca cauwan atca Jo- t:.

suan peräsi elit / ja tiesit caicki HERran 1460.
teot/ jotca hän Israelille tehnyt oli. Jose,

Z2. Ja Josephin luut / jotca Israelin phin
lapset olit tuonet Egyptist/ hautaisit he luut.
Sichemyn/sichen pellon cappaleen/ cuin Gen.
Jacob osti Hemorin Sichemin Isan la- 50:25.
pstlda/ sadalla penningillä. Ja se tuli Exov.
Josephin lasten perinnöxi. iz: «y.

myäs Eleazar Aaronin Gen.
poica e »a he hautaisit hänenGibeathis/ zz . «s.
joca oli hänen poicans Pinehaxen oma/ Elea-
joca hänelleEphraimin «vuorella amtet- zar
tu oli. cuoie.

Duomarein Kirja/
l- Israelitit leit Josuan cuoleman jälten/ cuinga he woititAoonißest-

'UtinJerusalemin ja Canancrit. Calebist jaKenitereist/ c. 1.

<3NI» 11. Eitä he palwclit Inmalam / Josuan ja wanhimbain eläis /ja cuin»
ga he annettin pacanain ala/ että he nijn usein luowuit HERrasta. Ia Jumala
sijtte heille lähetti wapchtajat/ cmn oli- Alhniel/ Ehud/Samgår/ Debora jaß<t»
rac/ jotca heitä wapahdit/ c. 2.;. 4.5.

m. Gldcomst / joca cutisti Vaalin Marit/ ja wapclhti lsraelinMidianittreM
c. 6. 7.8 Ia Abimelechisi joca tuli Sichemin Cuningaxi / c. 3.

IV. Tholast/ lairist ja Icphtasi/ jotca löit Ammontterit / ja Ephraimin lapset
eapinans tähden/ c.i0.n.12.

V. Simsonist/ hänen naimistsians/ ja sodasians.Milisierejä wastan/ ja häne»
cuolemastans/ c. iz. 14.15.16.

VI. Mlchan Jumalan palweluxesi ja epäjumalasi/ jongaDanin lapset olit M
ja cuinga he womt iaixen / joca sijtte cutzmtjn Danixi / c. 17. iz.

VII. Gibeoniteritttn cauhiasi huorudest iewilain jalcawaimon cansia. I» cuiM
gaßcnjalNlterltstn syyn tchden surtiaft lyötin/ ja jäänet sait »aimoja/ c.i?.20.1..

l. äucu.
Juda tapahtui Josuan kuoleman >
ja St- Men elläJsraelin lapsetkysyit >
meon HERralda/ sanooen- cuca
viene. meistä enstst mene sotqqn ylötz
wäl Cananelkjäsyastan?

2. JaHEßrasanoi: Judanpitä me-
nemän: Catzo/ minä annoin maan hä- «"«ii
nen käsims. «aM

z. Nyi- sanoi Judatveljellens Simeo-
nille; käy minin cansiaut minun arpaa-

ni/

z6z Dusmarein i. iuc.
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maan/ anna myös minulle «etinen ma».Rynandoi Caleb hänelle »etiset m»»tVchalbäj»«lh»lH,,

Nl/ sotlmanCanarerejä»astan : nhn mt»
nä myös menen finun »rpaas sinun cans.
Sas/ jaSimeon meni hänen cansians.

4. Cost» luda sinneylös meni / andoi
HERra hänelle Cananertt j« Pherestritheldän täsijns : ja he löit Beselts tym»
menen tuhatta miestä.

5- Ia he löysit Adontßeselinßeselist/
ja sodetthänd«w»st»»: j»löit Canane»
ritj» pherestrit.

6, Mutta Adonißesel p«leni/ j» he «.

joithändä t»c»/ sait hänen lynni j» leic»
taisit häneldä peucalot lasista j« jalwel»
sta.

7. Nijn sanoi Adonißesel: seitzemen»lymmendä Cuningast leicacuilla peucm
loilla heidän täsistäns ja jalwotstans/
hajitmtnun pöytäni alla : Nyncuin mi»
nätein/ nyn on Jumala minulle maxm
nut: Ia he well hänen lerusalemyn/
jasiellä hän cuoli.

8. Mutta ludan lapset sodeil lerusa.lemita wastan/ jawotttt sen / ja löit sen
»ni«an terällä/ ja poltit Caupungin.

9- Sytte matcustit ludan lapset ales
sotimanCanonerejä wastan/ jotcawuo»
rella »suit/ etelän päin / jalaxois.

ic>. Menimyös luda Canonerej» wa»
li"" / »°tca Hebronis asuit (mutta He,
bron cutzuttin muinen KlrtathArb») ja
löit Sesain/ Ahiman ja Thaimain.

11. Ia meni sieldäDeblrin asuwlta wm
stan (mutt» Debir cutzuttin muinen Ki>
riatb Sepher.)
l2.1» Caleb sano» : joc»Kiriath Se»pherin lyö j» sen woltt»/ hänelle annan

minä tyttären» Achsan emännöxi.
13. Nljn wotttt sen AthntelKenan Cm

wel,en nuorembl potca/ ja hän am
doi tyttärens Achsan hänelle emännäxi.
"' 2"ft tapahtui cosca hän tul. / ettähan neuwot händä anoman peldea Isiil.dä»s:.,»hän astut Asins pääldä alas:Ny» sanolCaleb hänelle: mttä sinun on?
15.Hä» sanoi hänelle: anna minulle

siunaus/ sillä sinä annoit minulle cuiwan

16. JaKeniterln Mofexen apen lapset
menit palmu Caupungist Judan lasten
cansta Judan cerpeen elelin päin ?lradi:
jahe menit jaasuit Cansan seas.

17. Ja Juda meni weljens Simeonin
cansta/ jahe löit Cananerit cuin Sepha»
tis asumat/ jahämitit sen/ja cutzuitCau-
punglnHormah.

18.Sikälikin moitti Juda Gasan ra»
joincns/ ja Aschalonin rajoinens/ ja
Echronin rajoinens.

iy. JaHERra oli Juvancansta/ ntznettä hän omisti muoret/ silla ei hän moi»
nut nyrä ma ulos/ cuin laxois asuit:siellä heillä olit rautaiset Maunut.

20. Ja he annoit Calcbille Hebronin/
nijncuin Moses sanonut oli: ja hän ajoi
sijtä ulos colme Enakin poica.

21.Mutta BenJamlnin lapset ei aja.
net Jcbuseriäpois/ jotca asuit Jerusa-lemis/ ja Jebuserit asuit BenJamini»lasten tykönä Jerusalemls tähän päimän

22. Meni myös Josephin huone ylös
BethElyn/ ja HERra oli heidän cans- Isans.

2Z. Ja Josephin huone macoiBethE-lit(joca muinencutzuttlnLuS.)!
24. Ia «artiat sait nähdä miehen käy-

män Caupungista/ ja sanoit hänelle: 0.
sota meille/ custa Caupungin sisällemen-
nän / nyn me teem laupluden sinuncans.sas.

25. Ja hän osotti heille Caupungin si-sälkäytämän/ ja he löit Caupungin mie--
can terällä: mutta sen miehen ja caike»
hänen sucuns lastit he menemän.

26. Nijn meni se mies Helherein maa«
cundaan/ jarakensi Caupungin / ja cu-
tzui hänen !us/ joca tähän päimän astinyn cutzutan.

27. Ja ei Mauasse ajanut ulos Betseattytlärinens/ eikä myös Thaenachi tyttä»
rinens/ «ikä Dorin asumaista tyttäri-!
»ens/ eikä Jebleumin asumita tylläri-
nens / «ikä Megiddoo asumita tyttäri. !neos - Ja Cananerit rupeisit asumansijnä maafa.

,8. Ja cosca Israel woimailisexi tuli/Uj teki

Kenlle.
rit saa.
wat pr
rtndi-osan
Jsta«u
lis.

18: r.
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HER-
ran sa-
-a F-
raeltn
tygö
Bochi-
mis.
Num.
?z:
D«ut.
7-1.

öe

tekl hän Lananertt merollisexi/ ja ei
ajanut heitä ulos.

29. Etkä myös Ephraim ajanut ulos
Cananerejä/ jotca asuit Gazerts/ mut-
ta Lananerrt asuit heidän seasans Ga-
zeris.

zo. Eikä myös Zebulon ajanut Kith-
ronin ja Nahalolin asumaista ulos: maa
Cananerit asuit heidän keskelläns/ ja olit
verolliset.

zi Etkä myös Asser ajanut nytä ulos/
jotca asuitAchos/ eikä nytä jotca asuit
Ztdonis/ Ahelabis/ Ahsibts/ Helbas/
Aphtkts jaßehobts.

zr. Multa Ajseritcrit asuit Canane-
remseas / jotcasijnämaasa asuit: ettet
he nytä ajanet ulos.

zx. Etkä myös Nephtali ajanut nytä
«los/ jotca asuitBethSemes ja Bech-
Anathts/ mutta asuit Cananerein seas/
jotca maan asumaiset olit/ mutta ne jot-
ca VethSemes ja BethAnathis oljt/
tulit heille merollisexi.

Z4. Mutta Amorrerit ahdistit Danin
lapsia muorille / eikä sallinet heitä tule-
man laxoon.

Z5. JaAmorrerit rupeisit asuman muo-
rilla/ Herees/ Ajaloniö ja Saalbimts/
nyn tuli Josephin käsi heille rqfcaxt / ja
he tulit merollisexi.

z6. Ja Amorrcrein rajat olit sijtä cuin
«iäydän ylös Acrabimyn/ calliosta/ ja
ylhäldä.

11. iucu.
HERran Engelt astut ylös

Gilgalistßochimyn/ja sanot:
mtnä johdatin teidän tänne E-

ja toin teidän siihen
maahan/ >onga minä mannoin teidän
Isillen/ ja sanoin: en mtnä tee minun
tyttöäni teidän cansian tyhjäxi yancaic-
kisest. . .

I. Ia et teidän pidä tkänans tekemän
lyttorämän maan asumilten cansia: tct-
däopitä maahan cuk.staman heidän Al-
tarins: mutta et te totellet minun ändä-
nt: mtxt te sen viertä kehnet?

z. Eanotn mtnä myös: en minä hei-
tä retdän edestän »ja pois/ wa»n heidän

pitä oleman teille paulsixi/ jaheidän ju-
malans teille mercotxi.

4. Ia cosca HERran Engeli namät
sanat puhunut oli carkille Israelin la-
psille: corolli Cansa änens ja itki.

5-Ia cutzuit sen patcan Bochrm/ ja
uhraisit sijnäHEßralle.

s. Ja losua päästi Lansan tyköns/ ja
Israelin lapset menit ttzecuktn perin-
dööns/ maata omistaman.

7. Ja Cansa palmelt Jumalata nyn-
cauman cutn losua eli/ ja manhtmmat
cuin Josuan perän cauman elit / ja olit
nähnet caickia HERran suurta töitä/
cuin hän Israelilletehnyt oli.

8. Multa cosca losua Nuntn poica
HERran palmeliacuolt/ oli hän sadan
ja kymmenen ajastatcainen.

9. Ja he hautasit hänen perindömaans
rajoin/ TtmnathHerexcen/ Ephratmtn
muorellc/pohjan puolelleGaasin muorta.

10. Cosca myös caickt se sucucunda oli
coottu Jsäinstygö / -tuli loinen skcucun-
da heidän jälkens / jotca«ttundenel Her-
ra/ etkä nytä töitä cuin hän Israelille
tehnyt oli.

11. Ja Israelin lapset teit paha HER-
ran edes/ japalmelitBaalt.

12. Ia hyljäisit HERran heidän I-
säins Jumalan/ joca heidän Egyptt»
maalda ulosjohdattanutoli/ ja seurai-
sit mieraita jumalita/ nyden cansain ju-
maltsta/jotca heidän ymbärillänö asuit/
cumarsitnytä/ javihoititHERran.

iz. Ia hyljätsit HERran/ ja palve-
lit Bgalt jaAstharorht.

14. Ny» julmistuiHERran viha Is-
raelin päälle/ja andoi heidän ryövärtt-
ren täfijn/ jotcaheitä ryöstäisit / ja myt
heitä ivtholistenS käsim ymbäristölle: Ia
et hekattanet «nämbatä sets» wiholistanS
vastan.

15. Mutta cuhunga ikanäns he itzens
käänsit / oli HERran kosi heirä vastan
onncttomudcxi/ nyncuin HERraherlle
sanonut ia.nync«inHEßra heille van-
nonut oli: ja he aivan covin ahdlstelli».

16. Ia Hsßra herättiDuomanr/ jot-
ca heitänydei, käsist vapahdtt/jotca heitä

ryöstäisit. 17.NYN.
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17. Nyn el heDuomareitanscau totel-

let: maan huorin teit mierasten »umalatn
cansia/ ja cumarsit nytä: he nopiast har-
hailit sildä tieldä/ joca heidän Isäns olit
maeldanet/cuullaxens HERran kästyjä:
ei he nyn tchnet.

18.Cosca HERra herätti heille Duo-
marit/ nyn oliHEßraDuomaretn cans-sa / ja marjeli heitä heidän mtholistens
käsist nyncauman cuin Duomari eli< sil-
lä HERra armahti heidän huocauxens
päälle nyden tähdcn/jotca heitä maimat-
sitja ahdistit.

iy. Mutta cosca Duomari cusllut oli/
palaisit he/ >a turmelit sen enämmin
cuin heidän Isäns/ seuraten micraira
jumalita/palmellen ja cumartain nytä:
ei he luopunet teoistanö / eikä comasta
tiestäns.

20. Sentähden julmistui HERran «vi-
ha nyn Israelin päälle / että hän sanot:
että tämä Canfa rtckoi minun lyttont/
jonga minä käskin heidän Isillens/ ja ei
«uullutminun ändänt:

21. Nyn en mistä myös tästedes yhtä-
kän pacanoistaaia pois jolca losua jätti
cuoltuans.

22. Että minä coetteltsin Israeli hei-
dän cautlans/ jos he pysymär HERran
tiellä / ja maeldamar nystr cuin heidän
Isäns omat pysynet/ tarcka ei.

2z. Ia HERra jätti nämät pacanat
ettei hän nopiast heitäajanut ulos: ja ei
andanut heirä Josuankäteen. >

«
.

lii. iucu.
>n't nämät owac nepacanat enin

ca iän I HERra,ätt, Israeli ktusaman/
caickijorca kimitän ttennetcai-
kista Lanaan sodista.

Cansz että Israelin lasten su-
letaan rucunda olisit oppinet sotiman/ ne cuin

.' et ennen soda a mitän tiennet.

7:22 Philtsteretn Päämiestä / ja
caicki Cananerit/Ztdonierit jaHewerit/
jolca asuit tlbanontn wuorella / Baalum. Hermonm muorest Hemathin asti.L' 4- Ia he jäit kiusaman Israeli / ettäa. eur. tiettäisin joshe tottelisit HERran käsky-

.kä/ >»lca hän olikästoiyl heidän IsillensMosexentMta.

. 5. /Vosca Israelin lapset asuitkeskelläSt-Canancrejä/ Hetherejä/ Amor.
rereja/ Phereserejä/ Heiyereä jaJebu-
sereiä: '

.
-

6. Otit he heidän tyttärens emännä-
xens/ jaannoit potcans heidäntyttaril-
lens/ japalweltt heidän jumalttans.

7. Ja Israelin lapset leit paha HER-
ran edes / ja unhotit HERran heidän
Jumalans/ ja palwelttBaali ja metzi.stötstä.

8. Ny» julmistuiHERran ivihaJsra-
elinpäälle / ja myi heidänChusanßtsa- I
thaimin Mesopotamian Cuningan kä-
teen / ja Israelin lapset palweltt Chu-
sanßisathatmi cahdexan ajastaica.

y. JaIsraelin lapset huusilHERran Alh-
tygö/ ja HERra herätti heillewapah. "Icl
la,an/ joca heitä «vapahti/ Athntelin duo-
Kenaxen Calebin nuorimman «veljen mari
pojan.

«o. Ja HERran hengi tuli hänen 151».
päälläns/ jahän oli Duomari Israelis/ c.
joca myös läxt sotaan: Ja HERra an-
doi tulla LhusSßisathaimtn SyrtanCu- Duo-
ntngqn hänenkäfljns/ että hänenkätens mitzetuli woimalltsepi Chusanßisathaimin Jsrae-päälle.

11. Ja maa lepäts neljäkymmendä a- aja-
jästatca: jaAthniel Kenan poica cuolt. siajca.

ii. Mutta Israelin lapset teit «vtelä Eglo»
paha HERran edes: Nyn wahwisti jaM»,
HERra Eglootn Moabiterein Cuntn-
gan Jsraelt wastan/ että he paha tetr rithal-
HERran ed-s.

iz. Ia hän cocois tygöns Ammonin la- nmtpset/jaAmalechiterit: ja meni/ ja löi
Israelin/ ja omisti palmuCaupungtn. «si.

14 Ia Israelin lapset palwelii Eglont
Moabiterein Cuntngast cahdexantoista- .
kymmendä njastatca. manak

15.Nyn huusit Israelin lapset HER- .

ran tygö/ja HEr-a herätti Heille mapah-
tajan / Ehudin Geran pojan / leminin ,

pojan/joca oli curittu: Ia Israelin la-
pset lähetit hänen cansians lahjojaEglo-
nille Moabiterein Cuntngalle. e.

,6. Ia Ehud teki caxtteräifeu miecan l4>S»
hänellenö/ kynärätä pitkän/ ja sidot

waat-



Duomarein 4>iuc.272

Ehud
lappa
Eglm
nin.

wa«<t«»s »l«/ olllanrettens päälle»
.

i7.1» tnndoi lahjoja Eglonille Mo».
bitere!» Cuningalle: j» Eglon olt san»
gen lihoma mies.

18. Cosc» hän oli l»hj»t andanut pois
haneldäns/ päästi hän C»ns»njotc» olit
lahjoja candanet.

19. Ia palais nysiä epsjumalisi Gil»
galts/ ja sanot Cuningalle : minulla on/
Cuningas/ jotattn s«l«ist sinulle sano»
mist. Ntjn hän sanoi: malt: ja eaicki
menit ulos/ jotca hänen ymbärilläns
seisoit:

20. Ia Ehud tull hänen tygöns / ja
hän istui sinvisalis yxinäns. Ja Ehud
sanot: minulla on Jumalan sana sinun
tygös: ntzn nousi hän tstuinieldans.

21. Mutta Ehud ojensi ivasemman kä-
tens/ ja otti mtecan oikialda retdeldäns/
ja pisti hänen wayaans:

22. Nyn että cahtva meni sisälle terän
«anha/ja l:hawus peitti cahwan: sillä
ci hän ulos wetänyt miecka hänen watza-
stanS : jarapa ulos wuoti hänest.

2z.JaEhud läpi ulos tacaowen caut.
ta/ja sulki salin owen jälkens/ jalukitzi
sen.
24. hän tullut oli ulos/ menit

palweliat sisälle/ ja
näit salin owen suljetuxt /ja sanoit:
taita olla/ että hän peiltä jalcojans su-
wisalin cammios.

2;. Jaodott«a«hncauwan/että he hä-
petsit: ja catzo et heille kengän Salin 0.

»ve awatnnuc: nhnotit he awaimen ja
awaisit: ja catzo/heidän Herrans ma-
eaiscuolluna maasa.

26. Mutta Ehud pakeni heidän «vh.
pyisäns/ ja inent ohttze epäjumalille»
rumia/ ja pääsi Setrathin asti.

27.Ia cosca hän sinne tuli/ puhalsi
hän waflitorwen Ephratmtn wuorella:
Ia Israelin lapset menit hänen csnsians
alas wuorelda/ ja hän heidän edevqns.

28. Jahän sanoi heille: seuratcst mi.
nua: sillä HERra on andanut teidän
wihamtchen/ Moahiterit teidän käsijn.
Ja he seuraisit händä/ ja wottit Jor-
daninkuotnepaicst Moabin päin/ ja et

sallinet yhbengan «ennä ylitze». Ehud
29. 1»tapoit Moabiterett sillä ajalla oli

lähestymmencn tuhatta miestä/ caicki Duo.
parhat j» mätemät sotamiehet/ nyn mari.
ettei yhtätän heistä pääsnyt. na 8»

;«,. I» ntjn tultt Mo»b»t«rit paine» aja,
tuxi sillä ajalla Israelin lasten tätten m stoic».
la : ja maa lepäis cahdexantylnmem Smm
dä »»astaic». gar

31. Hänen jällens tuli Samgår Anm Duo»
«hin poica/ ja hän löi cuusi sata Phlli» marl.
sterläcarjan carexella:ja hän »vapahti /»/,.
myös Israelin. ;. s.

IV. lucu.
Israelin lapset wieläteit pa» -»MAOli haHEßran edes/ cosca Ehud

cuollut oli. Js^,
!. Ja HERra mht heidän

Jabiniii Cansneretn Cuningan käteen/ ,

joca hallitzi HazoriS: ja hänen sora-
jouckons päämies oli Sissera: ja hän '

asut pacanain Haroselhts.
z. Ia Israelin lapset huusit HER-

ran lygö: Sillä hänellä oli yhdexän
sata rautaivaunua / ja hän watwais
tylysi Israelin lapsia caxlkpmmendä a-
jastatca.

4. Ja Debora Prophetissa/ Lapide. Debo>
thtn emändä/ .duomttzt Jsraelt sijhen raPr«
aican. ph'l'l'

5. Ja hän asut Deboran palmupuun sadu«>
alla/Raman ja BethElin wälillä/ E- miye
phratmin wuorella: ja Israelin lapset Jsra>
tulit sinne hänen tygöns oikeuden eteen, eli-

6. Hän lähetti jacutzut Varakin Abi-
noamin pojan Nephtalin Kcdexest/ ja
sanot häneke: Etkö HERra Israelin
Jumala ole käskenyt: mene Thabortn
wuorelle / ja ota kymmenen tuhatta mie-
stä cansias / Nephtalin ja Sebulontn

! lapsist?
7. Ja minä wedan sinun tygös Stsse-

> ran Jäbin sodan päämiehen / Kisomno.
. jan tykönä / waunuinenö ja sotajouckoi-

- nens/ ja annan hänen sinunkäsijs.
> 8. NynBarac sanot hänelle: jos sinä

. menet minun cansiant/ nyn minäkin me-
- nen : mutta jollet sinä mene minuncans-

t sant/ nyn en minä mene.
9. Hän



Sisse-
»a pa-
kene
Bora-
lit.
Ps-l.
llj: iv.

y. Hän «assais: minä kyllä menen
sinun cansias / mutta et sinä cunntaea
woita tällä tiellä/ »olas menet: sillä
HTRra anda Sissera» waimon käsij».
Nyn Debora noust ja meni Varakin
cansia Kedcxeen-
. ro. Nyn coconcutzui Barac Kedexeen
Sebulonin ja Nephcalin/ ja rupeis zal-
caisin marcustamnn kymmenen tuhan-
nen miehen cansia - ja Debora meni ha-
uen cansianö.

11.Mutta Heber Keniteri oli erinnyt
HobabinKeniteria/ Moscxen apen/ la-
sten seast/ ja pannut majans Zaanal-
mln tammen tygö/ joca on Kedexen
tykönä.

12. Ja Slsseralle ilmoitettln ettäBa-
rac Abtnoamin poka oli mennyt Ta-
bvrin wuorelle.

iz.Ja hän cocois caicki hänen waununs
yhteen/yhdcyän sara rautaista waunua/
ja caiken sen joucon/ cuin hänen canf-sans oli/pacanain HarosethtstKisonin
ojan tygö.

14. JaDcbora sanoißarakille: nouse/tämä on se päiivä/ jona HERra. on an-
danutSisseran sinunkästjs: eiköHEßra
mennyt stnun edellas ? NynBarac me-
ni Thaborinwuorclda alas/ ja kymme-
nen tuhatta miestä hänen peräsäns.

15-JaHERra cauhisti Sisseran caic-
kein hänen waunuins za svrajouckons

Varakin mkcan edes/ nyn että
Sissera hyppäis waunustanö ja pääsi
jalca pacoon.

16. Mutta Barae ajoi tvaunuja ja
sotajoukko taca pacanaiu Haroscthinasti/ja caicki Slsscran joucko caatut mte-
cän terän edes/ nyn «rtet yxtkän jäänyt.
V. Sissera pakeni jakaisin

Jaelinmajaan/>oca oli He.terin senKeniterin «mändä: sillä Jäbin
Hazorin Cuningan/ja Heberm fen Ke.
nkerm huonen wäiilläoli rauha.

iL.NYn Jaelkäwi Sisserat »asian/ ja
sanoi hänelle: poicke minun Herran/porcke minun tygöni/ älä pelkä:ja
hän potckeis hänen tygöns majaan/ja
hän pelttt hänen »aattklla.

rh. Ia hän fanei hänelle: annas mi.
nun wähä wettä juodaxeni/ sillä minä
janon. Ia hänawaisricsca leilin/ja an-
no: hänen luoda/ japeitti hänen.

20. Ia hän sanoi hänelle - seiso majan
owelle/ja jos joenkuleja kysy sinulda ja
sano: ongo täällä ketäkäu? nyn sano/ et.

21, Ja Jael Heberin waimo otti nau-
lan majasi/ ja wasaran kätce«s/ja me-
ni hiljaxens hänen tygöns/ ja löi nau>
lan läpitzen hänen corwans juuren/ nyn
että se meni maahan kynut: sillä hän ma-
kais rascasi jaoli herworoin/ ja cuoli.

»z. Ja catzo/ Barac ajoi Sijserat ta.
ca: ja Jael käwi hända waflan/ ja sa.
noi hänelle: tule/ minä osokan sinulle
miehen/ jotas etzit/ ja hän tuli hänen
tygöns/iacatzo Sissera macais cuoku-
ua/ ja naula kynnt hänen corwans
juures.

zz. Näin vöyrytti Jumala sinä päi-
wänä Jabinin Cananerein Cuningan
Israelin lasten eteen.

24. Ja Israelin lasten kädet jouduit
ja wahwistuit Jabini Cananerein Cu.
ningast mastan/ sijheoastt että hehänen
peräti häwitit.

V.
veisats Debora jaBarac

»Abinsamtnpoicasinäpälchäuä/
«sanoden:EVL? 2.Kyttakät,HEßra/ettähän

on Israelin puolesta Mens costanut/
jaettä Caosa andot itzens hywällä mie-
lellä si,he».

z Cuulcat te Cuninzat/ ja ottacat
waart te päämiehet: Mtnä meifan
HERralle/ ja HERralle Israelin Ju-
malalle minä wetsan.

4. HERra coscasinä läxitSetrisi/ja
kävit Edvmtn kedolda: silloin maa «va-
pisi/ kaimat myös tiucuit/ ja pilvet pt.
saroitzit mettä.

5. Wuoret wussit HERran edes / Si.
nat HERran Israelin Jumalan edes.

6. SamgarinAnathin pojan atcana/
ja Jaeltn aieana tiet catoisit/ja ne cuin
cohdastanskäymän piti/ käwit määriä
polcuja.

Mm 7.Tal»lN-

Siffe-
ra sur-
maran
war-
mol>a.

Debo-
rair ja
Vara-
kin
»virsi.

Deut.
1.

Pfsk.
9.

Psal.
"4: 4.

z:?r.

Kir/a. . s.
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»Sam
13: 22.

«xod.
17: 8.

7.Taloinpojat puutuitJsraelist/ne puu-
tuit sijhenastt cuin mmä Debera tulin/
sijhenastt cuin minä talin äitixi Israelyn.
B.Hän walitzt uusia jumalita: silloin

»li soca portts/ ei siellä nähty ktlpe eli
tethäst/ neljän tuhannen seas Israelt».

y. Minun sydämmellänt on ilo Israe»linwaldamiehtst/ he owat hywän tah-
l»iset Cansan seas/ kyttäkätHEßra.
10.Te jotca ajatte cauntsten Asein pääl.

lä/ te jocca istutte otkeudes/ te jotca
käytte teitä myöden/ puhucat näistä.

11.Cusa ambu,at huufit medencanda-
itten seas/ siellä julistettacan HERran
»sanhurstaulla/ ja hänen taloppoicains
wanhurscautta Jsraelts/ silloin meni
HERran Cansa porttein tygö.

12 Nouse/nouse Debora: nouse/nou-
se ja weisa wtrsiä/ malmista ttzes Ba-
rac/ fang.xc ora sinun fangttzias sinä A-
binoamin poica.

rz. Stlloin rupeis se jäänyt mallitze-
man wotmallista Cansa: HERra on
hallinnut wätewitä minun cauctani.
14.Ephralmtst oli heidän juurensAma-

lecht wastan/ja sinun jälkesBenlamtn
sinun Lansotsas - Machirist owar tullet
hallltztat/ joScbulonist kirjoittajat.

15. Isascharin päämiehet olit myös De»
boran cantza/ ja Isasthar oli nyncutn
Baräc lapoon lähetetty jalcaiväkinens:
Rubenin erottuxes omat suuret sydämen

lillä/ cuullaxes laumoin määkynät? Ru-
benin eroituxes oMt suuret sydämen a.
iatuxet.17.Gilead jai toiselle puolen Jor-
danin/ja mixt Dan asui hohtein scas?
Asier istu» meren satamis ja asut lan-
genneis kylisänö.

18.Sebulonin Cansa annoit hengens
aldtxi cuolemaan/ Nephtali myös ke-
don corkeydella.

29. Cnningar tulit ja sodeit/silloin so-
deit Cananerel» Cuntngat Taenachts
Megiddon meden tykönä : ei he saanet
raha saaltpens.

ro.Taimcist fodeitLähdet/ juoxusans
he sodetlSisseratwasia»'

21. Klfonln oja kieritti hei'ä/ Kedu-
mtn oja/Kisonin oja/ minun sielun talla
mäkewttä.

22.Silloin wärisit hemvisten camiat/
heidän wakewitten ratzasmiesteos hä-
dätsest paosta.

2z. Kirotca Meroxe» Caupungtta/
sanot HTRran Engeli/ kiroten kirotca
hänen asuwatsians/ ettei he tullet HER»
ran amuxi/HERran Sangarein awuxt.

24.Slunattu oicon laelwatmoin scas/
HeberinsenKentterin emändä: siunat-
tu olco» hän inajoisans watmoin seas.

25. Cofca hän wettä anot / nyn hai»
riesca andol/ ja cannot wotta calljts
maljas.

26. Hän otti naulankätecns/ ja sepän
wasaran viktan käteens: Ia löi Stsse»
ran pään läpitze/ musersi ja läwistt hänen
corivatns juureen.

27. Hänen jalcalns juureen cumarst
hän hänens maahan / hän langets maa»
han/ ja pant maaca: hänen jalcains
juureen/ cumarsi An itzens / ja langets
maahan sijnä cuin hän cumarsi itzenS /

sijnä hän myös macats hucutettuna. '

28 Sisseranäiticatzotackunast/ ja lt.
Kt huutatn häkist: mixt mypy hänen
waununs tulemast? mtxi omat hänen
waununs pyörät nyn jäänet jälken?

29. Ne ivysatmmat hänen yltmmätsist
watmotstanö wastaisit Hända / että hän
sanvjans kertoi.

zc>. Etkö he löydä ja jaa saaltst/ joeat-
yelle Miehellepycan ratcka caxi: Ia Sts-
serallekirjawita ja ommellutta maattei-
tä/ n'eulalla ommeltutta waattetta/ ktr-
jawtta molemmin puolin caulan ymbä-
rins/ saalixi.

Caicki sinunmiholists nyn huckucon
HERra: mutta ne cuin sinuaracastä-
wal/ olconnyncutnylöskäypäAurtngo!
wotmasans» Ja maa oli lemos neljä- >
kymmendä ajastatca.

VI. äucu.
Israelin lapset taas teit pa-

ha HERran edes/ja HERra
andoi heidän Midianttereinkä-
teen seitzemejt ajastajaxi. i

2. Costa

Debs-
ra j»
Barac
duomi-
tzenot
Isr»<-
il
ajasisl
ca.

Mtdia
nilelit
waiwa '

wat Zs
t«tlt.



Cosca Midianitereinkös? oli ylön
angara Israelille/ teit Israelin lapset
heillcne Midianirerein lahden hautoja
muorille/luolia >alinno/a.

z. Iacosca Israel /otatin kyltvi / tulit
Midianitcrit jaAmalechiterit/ ja nei-
täiseldä maakda heidän paällens.

4.Ia asetlt leirinö heitä mastan/ ja
turmelit caiken maan casmon Gasarin
asti / ,ael yhtäkänelatust Israelille jät-
läaet/eikä lambaifi/ härjisi cli Aseista.

Sillä he tulit laumoinens ja majvt-
nens / nyncuin suuri mctzäsirckain paljo-
us/ että sekä he ,a heidän Camelinö o-
li. lukemattomat/ ja tulit häwtttämän
mrata.

6. Nyn Israel peräti köyhtyi Midic»-
niterein tähden. Silloin huusit Israe-
lin lapset HERran tygö.

7. cosca Israelin lapset huusit Her-
ran tygö Acidianiteruntähden.

8. Lähetti HERra Prophuan Israe-
lin lasten tygö/ /oca sanoi heille: näin
sano HERra Israelin Jumala: minä
johdatinteidän Egyptist/ ja talcktin tei-
dän ulos orjuden huonest.

i ra meidän Hyljännyt ja andanut.Midla-c nitereinkäst/n.
> Ja HERra käänsi itzens hänen

tygöns / ja sanoi: mene rästi mäkemyde-
i säs/ sinä wapahdat Israelin Midianlre-

- rcin kädcst/ catzoö/ minä olen sinun lä-
hettänyt. >.

> 15. Hän sanoi hänelle: minunHER-
> ran/ millä minä mapahdan Israelin?
- catzo/ minun sucun o» caickein köyhin
Manasscs/jaminä olen caickein pienin

- minun Isani huones..
- 16. Ja HERra sanoi hänelle: minä o-

' lensinuo cavsias/j» sinä, lyöt Midiaot-
> terit nijncuin yhden Miehen.

l?. Mutta hän sanot hänelle: jos minä
olen nyt löytänyt armon sinuntykönäs/
nyn anoa minulle mercki/ että sinä se
olet joca minun cSnstani puhut.

i8-Äla cymmingan lääidä lähde/ sij-
henasttcuin minätulen sinuntygös/ ja
rannan minun ruocauhrini ja panen si-
nun etees. Hän sanoiminä olen sijhen-
asti putnS tulet.

19- tjili ja teurasti ivohlan/
otti Ephan happamattomia

I.Sam

Juma-
la c«.
HGl-
deonin
tvapah
tanmn
Jsraeli
,

c. 5
1:9?.

9. Ja pelastin teidän Egyptiläisten kä-
hest/ ja caickein kädest jotca leijä wai-
maisit/ jotca minä ajoin teidän ebesiän.
ulos/ ja annoin teille heidän maanS.

10. Ja minäsanojn teille: Minä olen
HERra teidän Jumalan/ äikät peljät-
kö Amorrerein jumalita/joidenmaasa te
asutte/ jaet te totellet minun ändäni.

HERran Eogeli tuli ja istut
alla Sphras/ joca Joa.

pe» Esriterein Isan oma oli: ja hänen
poicanS Gideon lappoi nisuja wyna-
cuuriian tykönä/ paetaxenö Moabite-
rein edest.

' »7. Silloin ilmandui HERran Engeli
hänelle/ ja sanoi: HERra olcon sinnn
cansias/sinä wäkewä sotamies,

iz Nyn sanot Gideon hänelle: minun
Herran/ ongost HERra meidän cans- !sam / mixi meidän siis caicki nämät ta-
pahtunetomat? Cusa omat caicki hänen 1
thmenscuinmeidän Jsäm ilmoitit meil- >
le />a ftnoit: cikö HERra meitä joh.
dauanmEgyptist? Mutka nyt on HTr-

jauhoja/ ja pani lihan coryn/ »a lchan
liem«n paraan / ja methanen tygöns
tammen ala/ ja meni edes. >

iv.JaHERran Engeli sanol hänelle:
ota liha ja happamaton» leipä/ ja pa-
ne tämän klwtn päälle/ ja raada ltemt
ulos: ja hän teki ny».

-l. Ja HERran Engeli ojensi fan-
wan« pään/ joca olt hänen kädesänS/
ja satuni lihaan ia happomaccmaan
leipaän/ja tuli nousi tiwest//a cululti lt-
han jäsen happamattoman leirvän. Ia

carois hane fllmäins edest.
22. Cosca Gideon näki sen oleman

HERran Engelin/ sanoi han : HER-
ra HERra/ olengo minä nyn nähnyt
HERran Engelin caswosta caswoon.

2Z Mutta HERra sai oi hänelle: rau-
ha olcou sinulle: älä peitä/ ec sinä cuole.

24.Ja Gideon rakensi HSRralleAlka-
rin sijnä/joriga hän cutziil rauhan HER?
raxi. Sc on wieiä länäpänä EsritereinJsanSphras.

Mm: ,5. Ig

KW. 6. iue.



Dusmarein y.iuc.276
Gt»e-
«nci».
kista
Baa-
ltn Al.
tartn
»a me-
tzistö».

lerub
Baal.

»;. sinä yönä saneiHEßr» hänel.Hle: ota calpei Isäs härjistä/ j»
teinen calpet jocaensettzemennelläwuo.
dell» : j» eulist» Vaalin Ältari/ jec»
»n sinun IsälläS/ s» häwitä metzisii/ jo»
c» sijnä tytönä on.

26. I» ralenna HERralle sinun Iu»
malallesAltart tälle cortialle wuorelle/
j» malmista se/ jaota toinen calpeifta/
ja uhr» poltto uhrt/ metzistsn puill»
cuins hackat.

27. Silloin «ttl Gideon kymmenen
miestä palwelioistans/ ja teli nyncuin
HERr» sanonutM. Mutta hän pelläts
et sawans sitä päiwällä tehdä Isäns huo.
nen ja Caupungin »suwaisten tähden/ j»
teli yöllä.

28. Cost» Caupllnain Cans» »mull»
«ousit/j» catzo/ Vaalin Altart oli cu.

nä oli/ ja toinen catpel pandu poltto,
uhrixi Altartlle/ joca sijhen ratettu oli.

29. Ia he sanoit- toinen lotsellens :

tuca on tämän tehnyt ? cosca he.wisusi
»yselit j» tuttistelit j» sanoit: Gideon
loaxe» poic» sen teti.

;c>. Nljn CaupunKtn »suwalset puhuit
loaxelle / sanoden : »nn» polcas tulla
tänne/ häne» pitä cuoleman: sillä hän
»n Vaalin Altarin tulistanut/ja metzi»
«stsn hacannut/ joca sijnätytön» oli.

31 Nljn loas sanot cailelle i°tc» sei.
soit hänen ymbarilläns : rytelettetö le
Baalln puolesta ? »nt»ttecs te handä ?

joc» rcjtele hänen puolestans/-sen pttä
«»oleman enne» »mu : Jos hän on jm
mala/ nijn costacon itze/ että hanenAlt»,
rins on cutistettn.

32. 1» sijtä pälivästä cutzui hän häne»
lerubßaal/ ,a sanot : Baal costacon t«
tze/ että hänenAltarins tulistettu on.

33. Cost» caicki Mldianiterit ja Amm
lechiterit/ j» ne päifeldä maalda cocoi»
ssit itzens/ ja menit ja sioitlt hettans les»
reelin laxoon/

34. Nyn HERran hengi täytti Gidee.
nin/ j»hän puhalsi Vasunaan/ j» cutzui
Ableserl sturaman itzens.

hän lähmi san«»«t,)MW«s.

selle/ j»cutzui myös heitä sturaman hän»
däns. Han lähetti myös sanan Asserille/Sebulonille ,» Nephlalille/ j» hetm tm
llt heitä wast«n.

36. 1» Gideon sanoi lumalnlle: jos G<«.
sinä wapahdat Israelin minun lätent " ""

cautta/nyncuins sanonut olet: '""""

37. Nyn minä panen millaisen naha»
pihalle/jos caste tule ainoastans nahanpäälle/j» caicki muu maa on cutm»/ny»
minä ymärrä» ettäs minun lätent caut»
ta Israelin wapahdat/ ntjncutns s«>
nonutolet.

38. Ia se tapahdut nijn: Cosc» hä»
toisna päiwänä warhain nousi/ täärt
hän nahan cocon/ j» pusersi casten n«»
h»st/ ja täytti maljan medestä.

39- I» Gldeon sanot Jumalalle : «11.
tön finun wih»s syttykö minua wastan/
jes minä wielä terran puhun: minä co«
ettelen wielä lerrau sitä nahalla: anna
ainoastans nahan cuiwan olla/ ja cal»
tella muulla maalla casten.

40. Jumala teti myös nijn sinä yönä:
ja»ahca ainoastans jätculwaxt/ j» cm
lie tuli cailen maan päälle.

VII. iucu.
nousi lerubßaal sse on Glde.

warhain amulla/ ja onlih.
mäti culn hänen cansjans te M

«li/ ja siolttt heiläns Harsdin diani»
zzhten tygö/ ntjn että Mibiauiterem lei. re« «

ri oli poh»an päin/ wartian cuckulan tm sian.
cana/ laros.

~ I« HERrasanoi Gideonille : ylö».
paljo on wäte sinun cansjas: Jos minH
andaisin Mibianin heidän täsiins / lers.
eais Israel itzens minua wastan/ j» s».nois : minun täteni wapahti minua.

3. Nyn anna nyt huut» Cansan cor. Pelc»».
wls/ ja sano» : joc» pelcurl j» hämmm rit »e»
stynyt on/ palaitcan ja nopiast riendä. newit
lä» itzens Gileadi» wuorelda. Silloin coliaylt
palats C»nsa tacaperin caxicolmattm Deut.
tymmeudä tuhatta / ja lymmenen tuhat» 2«:z.l>
t» jäi. ,Ma«

4. 1» HERr» sanoiGideonille : «ie, 3, zö.lä on paljo Cansa/ wie heitä weden tygö/
sM tnina «ttteley heitä sinulle: I»

jostl,
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josta minä sano» sinulle: tämä mengön
sinuncanffas/ hän myös mene sinuncans»sas: Ia josta m»nä taas sanen sinuUe :

ettei hän mene sinun lansjes / ei hänen
pidä menemän.

5. Ia hän lvet Cansan meden tygö » Ia
HERra sanot Gideonille: joca wettä
lackt tielelläns nyncuin coira/ aseta hän»
dä erlnäns seisoman : nyn myös caicki/
jotc» heitäns polwillens cumartawat
juooesans. -

6. Silloin 01l nytä/jotca latelt tade»
stans suuhuns/colme sata miestä: ja caic»
lt muuCansa ollt cumartanel polwillens
jnvmcm we«ä.

7. Ia HERra sanot Gideonille: col.
«en sadan miehen cautta / jotca latett/
«vapahdan minä teitä/ j» annan Mtoim
Utterit sinnn täsijs : mutta caicki muu
Cansa mengän cukiu sialleys.

8. 1» Cansa otti ewän myötäns j»
Basunans: Mutta catcki muut Israe.
lin miehet annoi hän mennä, ltzecungin
majaans : ,a w»hwtfti itzens ainoastans
«olmella sadall»miehellä: I»Midi»ni»
terein leiri olt hänen edesäns »lhall».
laxos. '

y. Ia HERra sanoi sinäyönä hänelle:
Nouse i» mene leiryn : sillä minä olen »m
Panut heidän sinun täsijs.

ic>. Jos sinä pelkät mennä sinne/ ntjn
«nna sinunpalweltas Puran menä sinun
cansjas leiryn.

ii. Ettäs cuulisitmitähi puhuwat/sijt.
te sinuntätes wahwistuwat ,a sinä menet

Gide» leiryn. Nyn hän meni palwelians Pu»
on me» ra» cansja lelryn/ sille palcalle cusa war.
m Ml» tl»t ol,t.

. « . ,

,Wt. 12. Mutt» Mlhianilerit ja Amalechl»
,««in terit/j» caicki ne ilmstld» maalda/ mm
lnr,». cmsit laxos nyncuin metzäfirckain pal»

jous/ ja heidän Cameltns olit tulemat»
tomat/ nyncuin sand» meren reunas p»l»
joudentähden.

13. Cost» Gideon tuli/ catzo/ nyn. jut»
teli yxi cumpantllensunen/ ja sanot : ci».
tzo/minä näin unda/ja olin nälewänäns
ohraisen porocacun kierittämän itzensMieiMttslin lejriln/ j» tlllecyan «g»

jaan astt/ja lyswän sen päälle/ nyn ettäse langels maahan/ ja cukistawan sen y»
lösalatsin / nyn että maja maas» olt.

14. Jolle st toinen lvasinis / »» sanoi:
el se ole muuta / cuin Gideoninloaxen
pojan sen Israelin miehen mtecka : Im
mal» on andanut Midtaniterit hänen lm
sijnS/ cailen heidän sotajouckans cansi»,

,5. Costa Gideon cuuli unen juteldm
wan ja sen selityxiä/ nyn hän cumar.
te» rucoili : ja palais Israelin leiryn/
ja sanoi: walmlstacal ttzen : sillä HER»

ra bn andanut Midiaultereln sotajom
con teldän täsijm

i<».l»hän jacol ne colme sat» mietM
colmeen jouckoo»,/ ja «ndoißasunat hei»
dänjocaitzen tätens j» tyhjät s»»t»stiat/
ja lamput astiatn sisällä.

17.Ia sanoi heille : catzocat minua/ j»
tehtät te n»jn : Catzo cosc» minä tulen
leirin ääreen/ nijncuin min» teen/ nljn
myös te tehtät.

18.Ia m»nä puhallan Vasunaan / j»
caicki cuin mtnun cantzani.omat/ ny»,
myös teidän pitä puhaldaman Vasun»,
»n cailen leirin ymbärins/j» teidän pi«
tä sanoman: (lästi) HERra ja Gldeen.

19. /Jolloin tull Gideon leiryn/ j»
miestä cuin hänen cansjane

olit/ ensimäille», wartiain tygs/jolca siel,
la asetetut olit/ herätit he ainoastans
«artiat/ j» puhalsit Basunyn / ja ricolt
sawiastiat/ cuin olit heidäntäsisäns.
,o.I« puhalsit laick» colme jouckoB»>

sun»»»/ j»rttoit sawiastiat/ mutt» lan».
puthe temmaisitwastmbaan tätens/ j»
Basunat oittaan täteene / joihin he pm
halsit jahuusit: Mä) HERran j»Gt.
deonin mleck».

n. lajecaine seisoi siallansleirinym.
härillä. Silloin rupeis catcki leiri juo.
«emän / huutaman japakeneman.

,2. Ia cosca ne cc>lu« sata miestä p!'»
haisit Basunijn/ sowitti HERr» nyn/
«tä yhden mlecka täänbyi toista wastanc»»tes sijnä sotajoucos : jasol» wäll pm
tenit Bethsitlahn Zeredathaan/ Abel
Mehelanr»,an lvtereen Tabathln tygö.

?z. I» Israelin mjeljet cocounnuit
Mmz Nephtg.

Mibla
piterit
poten»
reat»

Pfal.
8j! lo»
Esa.9;

4»
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Nephtalist/ Asserisi ja cnikefiManassest/
j»»jott Mtdianlterelt t»c».

24. 1» Gideon lähetti sanansaattajat
cailellz Ephraimin wuerrlle/ saneben:
tulcat »las Mldtantlerettä wastan/ ja
ennättälät heildä wedet Bethßarnn ja
Jordanin asti. Ntjn «ocounnuit tutckt
Ephraimin miehet/ j» «nnätlt wedet
Bcthßaran j» Jordanin »sti.

25. 1» he olit caxi Midianiterein pää»
miestä tynni/'örebln ja Zebin/ ja tapoit
OrebinOrebln callioll»/ ja Zebin he tm
poitZcbin wijnacuurnas l ja ajoit Mtdt»
anilerettä taca: Mutta brebin ja Ze»
bin pään cannoit he Gideonille lerom
nin ylitze.

VIII. imu.
Ephraimtn miehet sanoit hä»

nelle : mrts tämän meille teit:
ettescutzunut mettä/cosca sinä
menit sotiman Mldtaniterettä

wastan? ja he rytelit cdmin halienc»ns»
ftne.

2. Nyn hön wostais heitä' : mitä mlnä
olen nyt tehnyt ssijncu!» n ? eilöEphra»
tmi» wynapuun oxa parembi ole / culn-
AbiEzertn coco »vynamarjan läjä?

3- Jumala andoi Midianiterein pää»
mteheiOrebinjaZebtn teidän täsijn/cul».
g<, olisin minä taitanut nyn tehdä luin
te teitte? I» cost» hän sen sanoi/ asetut
heldän wihons.

4. Cost» Gideon tull Jordanin tygö/
«enl hän sen yllye/ ja ne colme ftca mie<
stä cuin hänen cansjans olit/ ja olit wä>
synet ja ajoit taca.

5. 1» hän s»not Suchotln as»w«ifille z
»nd»cat tämänmäen cuin minun c»n«)m
nl onwähä leipä/ sillä he owat wäsynet/
että mtnä satsin aja Midianiterein Cm
«ingatta Slbahc jaZalmunai taca.

6. Mutt» Sucholtn päämiehet sanoit:
ongo Zebahn ja Salmunan lämmen iuu<
rtjosinun tädesäs/ että meidän pitä si.
nun sotamälee leipä andaman?

7. Gtdeon sanot: Sentähden «st»
HERra minun täsijn anda Sebahn ja
Zaimnnan/ nyn minä muserran teidän
llhan corwen orjantappuroilla/j» oh.
dackeill»,

8. Ia hän menl sieldä ylös
j» puhui heille myös nyi,! In Pnuelin
Cansa mastats händä nyncuin Suchocim
gin miehet.

9.Nynstlnoi hänn,yös Pnuelin Ca».
salle: cosca minä rauhas palajan/ cuti»
sian minä tämän loruin.

ia. Mutta Sebah ia Zalmun» olit
Karcorls/ ja heldän sotajouckons «tbsn
cansjans lähes wysito»stalymmcndii>!tu<
hatta/ catcki jotca jäit coco sotawäe»
jouiosta 'idäiseldä maalda: sillä sata j»
eaxilymmendä tuhatt» mlecan metämät
miestä oli siellä langennut. gs> ,.

11. Ia Gideon meni ylös nyoen ''

jotca »najois asumat idäisellä puolenNo»
bllthia ja lagbehata / j» löi sen leilin:
sillä he olit suruttomat.

12. Ia Sebah ja Zalmun» patenlt/ Gile.
Nlutt» hän ccjol heitätac»/ jalaine caxi »"»M
Mlbtanlterein Cuningast SebanjaZal. "xj
munan tynni/ ja peljätti cailen heidän
socamätens. "^e«

-13. Ia Gideon loaxen polca palais "m

sodast ennencuin Auringo nousi/ CliM
14. Ia sat yhden palmelian lijnnt / jo» gast

ca oliSuchocist/ ja tyftlhäneldä: jaft tynnl.
kirjoitti hänelle Suchottn päämiehet j»
wanhimmat/ seitzemen cahdexattatym»
mendä miestä.

15. 1» hän tuli Suchotyn Cansan »y.
gö/ja sanoi : catzo/ täsä on Sebah ja _ ,
Zalmuna/ joilla te piltalsille minua/ sa»
noden: ongo Sebahn jaZalmunan läm» v> °>

nien jo juuri sinun tädesäs/ että meidän
pidäis sentähden sinun sotaivätes/joc»
«väsynyton/ leipä andaman ?

16. Ia hän otti ne Caupungin «van»
himmat/ ja iorwen. orjantappuroita / g„f<«,
ja ohdackeila : ja andoi Suchotin mie» g«,ft
het piestä.

17. Ia cukisti Pnuelin tornin/ja tap» <,„ s,
pot Caupungin Cansan. «„^.

18. Ia hän sanot Sebahlle ja Zalmu- g,
nalle: mingämuotoiset miehet ne o.it
cuin te tapoitte ihaborls ? he stmoit ne
ollt sinunmuotoists / j»cauntt cuin Cm '
ninganpojat.

19. Ia hän sanoi; ne oltt minun w«l.
jeni/
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jeni/ minun äitini pojat / nijn tetta cuin
HERra elä / jos te olisit andanet heidän
elä/ nljn en tappals mlnä teltä.

20. Ia hän sanot letherille hänen esi.
coisellens: nouse ja tapa heitä/ mutta
nuorucainen et »vetänyt mteckans/ sillä
hän peltäis eltä hän oli wielä nuorucat.
«en.

21. Mutta Sebah ja Zalmuna sanoit:nouse sinä mettä lyömän: sillä nyncuin
mies on/ nijn on myös hänen woimans.
Nyn Gldeon nousi/ ,a tappoi Sebahn
ja Zalmun»»/ ja ottl nastsst cuinheldä»
Cameletnc caulas olit.

21. Silloin sanoit Istaelin miehet Gi<
deonille: ole meidän Herram/sinä jasi'
nun poicas/ jasinun pojas poica: sillä
sinä wapadit meidän Midianiterein km
siN.

23. Mutt» Gideon sanoiheille: en»nl'
liä ole teidän Herran/ eikä minun poican
pidä olemanteidän Herran/muttaHEr»
r» elcon teidän HERran.

24. Ia Gldeon sanoi heille : yhtä minä
»non tclldä/jocainen andacan minulle
corwarengat cutin saallstans - sillä he
olit Ismaelttit/ j» heillä olit cullaistt
corwarengat.

25. 1» he sanoit : me annamme mielel»
läm: ja limitit maatten/ jonga päälle
ttzeculin heitti ne corwarengat cuin he
ryöwännetoltt.

26. Ia ne cullaisttcorwarengat/ joit»
hän »nonut oli/painoit tuhannen ja sei.
tzemenst»ta(sicli)cnlda/ ilmannasiotta/
»ääoyltä ,a purpura waatcetta / joit»
Midianiterein Cumngatcannoit/ ja il.
man heidän.CameletnS cullaistt» caulan
sitettä.

27. Ia Gideon teli »ystä pääliswaat»
len/ japanisen,man CaupungynsOph-
raan: ja coco Israel teti huorin st»
päälle sijnä: ja se tuli Gideonille,a hm
nen huonellenspaulaxi.

28. Ia nyn Mtdlaniterit »lettln Isra.elin lasten edes : j» tl enämbätäylösno.
staneipäätyns : ja maa oli lewes neljä»
tymmendä »jastait»/ NtjNl»u«an cuinGldeon eli.

29. 1» lerubßaal Joaxen poic»meni
ja asui omas huonesans. Gideö

3°>. Ia Gideonilla oli seitzcmenlym» hallitzemendä poica/Ma hanen cupeistans tul» 4Q,aja
let ollt: sillä hänellä olt menda emän» «Mli,
dätä. 7c>Gi.

31- I» hanen jalcawaimons joca hä- deonin
nellä Sichemis oli / synnytti myös hm pos(».
nelle pojan/ ja eutzui hänen nimens Abt-
Melech.

32.1 a Gideon Joaxenpoica cuoli hy. .

wällä yällä/ ja haudattln Isäns Joaxen "'""

hautaan bphras/ joca Estiterein Isän
oma oli.

33. Costa Gideon cuollul oli / läänsi
Israelin Cansa itzens huorintelemän
B»alin jälten/ja teit Baalßerilhin t»
tzellens jumalaxt.

34. Ia Israelin lapset ei cnambät»
muistanet HERr» heidän lumalatans/
jocaheidän wapahticaitilda heidän wt»
holifildans ymbäristöldm

35» I» ei he tehnet yhtän laupiutta le,
rubßaalin Gibeonin huonelle/ caitest
h»)wäst cuin hän Israelin teli.

IX. iucu.
Abimelech lerubßaalin

)(» « s?polca/.menl Sichemyn Hitins
tygö/puhui heille ja co»

Hitins Isän huonen sucm
cunnalle/j» sanoi:

2, Puhuc»! nyt caileln päämiesten cor»
«isSlchcmist: mitä tellle on parembi
«ttä seitzementymmendä miestä/ caicki
lerubßaalin pojat/ hallitzewat teitä /

eli yxi mies hallitze-teitä? Ia mutstacat
«täminä olen teidän luunsa lihan,

;, Nyn puhuit hänen öitins weljet caic»
li nämötsanathänest/caickein Sichemin
päämiesten corwte/ ja heidän sydamens
täättin AbiMelechin jällen/sillä hes»,

hän on meidän wel,em.
4. Ia h« annoit hänelle stitzement«m»

hopiapenningitä Baalßerilhin
huonest/ joilla.AbiMelech palckais hm
nellens waldosamt» ja joutilaitamiehiä/
jotca händä sturmsit.

5. 1» hän tuli Isäns huonesten Oph» Ablme
x.a«n / j« mnrhais seitzementymmendä >ech»

weljens
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tappa weljenS potea / yyoen »i-

-7i? we- iven päällä. Mutta Jotham nuorin le-
ljiäns/ rubVaalin pojista jät : stllä hän kätkit-
jaiule tzens.
Lunin. 6. Ja eatcki päämiehet Sichemifl ja
gaxt. coco Millon huone cocounnuil/ ja he me-

nitja asetit AbiMelechtn Cuntngaxi sen
s > - corkian lainentykönä cuin Sichemis on.

'

7. Cosca tämä sanotti» Jothamille:
meni hän pois / ja seisotGrtsimi» «vuo-

/e.c. cuckulalla/ corottt änenö ja huusi/
ja sanot heille: cuulcat minua te Slche-
min päämiehet/ että Jumalamyös cuu>

Jotha lis teitä:
min z. Puut menit «voiteleman helllensEu-
iver- ntngast/ jasanoitöljhpuulle: oie meidän
taus- Cuntngam.

. y. Mutta öljypuu wastats heillä: pi-
täkö minun luopuman lthaivudestani/
jolla setä Jumalat ja myös ihmisiä mi-
nus cunnioiretan / jamenemän jalorot-
taman ttzent puiden ylthe ?

ro. Nhn sanoit puut ficunapuulle: tule
sinä ja ole meidän Cunivgam.

ii. Mutka ficunapuu sanoi heille: pi-
täkö minun luopuman makeudestani ja
parhast hedelmästäni/menemän jacorot.
taman ttzeni puiden ylitze?

1,. Nyn sanoitpuut mynapuM : tule
sinä ja ole meidän Cunlngam.

13.Mutt» mijnapuu sanoi heille : pitä-
kö minun luopuinan mynastant/ joc»
setä Jumalan että ihmiset llahutt»/ me»
«emän j» lorottaman itzenipuidcnylitze ?

14. Ntj» sanoit puut orjantap»
pur»lle : tule sinä j» ole meidän Ennin.
g»m.

15. Ia orjantappura sanot puille: on-
go st tosi että le tahdotteminua moibell»
«eillen Cuningaxi ? yijn ttilcat ja lewät»
»ät minun warionialla. Mutt» jes ei/
nijn lähtetän tuli orjantappura penstst/
japolttacon Cedrinpuut ltbanonis.

lö.blettaco te sijs nyt ollein j» toi»
mellisest tehnet/ cosc» le Abimelechtn
Cuningan teitte/ j» «lettaco te »itein
tehnet lerubßaali ja hänen huonet-
«ans wastan? I» ole«» nyn tehnet
händä wastan «tn hän »nsaltzM teild».

17. Ettj minun Isän on teidän cde.
stän sotinut/ >a hengens andanut aldtxi/
wapahtaxcns teitä Midtantterein käocst:

18. Ja te oletta nosnet minun Isäni
huonetta wastan tänäpäna/ ja oletta
tappanet hänen poicans / settzemcn-
kymmendä miestä yhden kilven päällä/ za
teitte tetllen Abiinciechlu hänen pij-
cans pojan Cuntngaxt Sichemin pää-
miesten yltye/ että hän teidän «veljen on.

19. Jos le olet oikein ja tocmellisest
tehnecJerubßaaltaja hänenhuonertanck
wastan tänSpänä/nhn tloitcat Abimele-
chtst/ ja hän myös tloitcan teistä.

20. Mutta jollet/ nhn lähtekö» kuli A-
biMelechist/ ja polttacon Sichemin
päämiehet ja Millon huonen: lähtekö»
myös tuli Sichemin päamiehist ja Mil-
lon huoncst/ ja polttacon AbtMelechi».

21. Ja Jotham pakeni ja wältti/ja me-
ni Veraan/ ja asut siellä weljenS Abi-
Melechin tähden.

22. Cosca AbiMelech jocolme wuotta Siche
»li hallinnut Jsraeli: nosta

2Z. tähetlt Jumala pahan hengen A- capi-
biMetcchin ja Sichemin päämiesten nai»,
tvälille: ja Sichemin päämiehet ase- Abi-
ttt tyens Abimclechiä wastan. Mt-

-24. Että se wäärys cutn hän teki set- lech
tzemellekymmenelle JerubVaalin pojal- halli?»
le/ja heidän werens culiS ja pannats colme
Abimelechin heidän weljenS päälle/ jo- aj«>
ca heidän oli murhannut/ ja Sichemin fiattll.'
päämiesten päälle/ jotca hänen kärenS
olit wahwistanet weljtäns murhaman.

.25. Ja Sichemin päämiehet panit iva-
jyjitä wuorten cuckulotlle händä wostaq/
ja he ryöwäisit tiellä catckt jotca fijta
maccusttt/ ja se llniotetttnAbtmelechtllO

tult Gaal Sbeom potta j«
»hänen weljenS/ ja menit St.

chemyu : ja Sichemin päämiehet uscal-
stt hänen päällcns.

27. Ja menit kedolle/ ja potmett hei-
dän tvynamäkens »a tallaisit/ ja iloiten
«veisaisit: ja menit heidän jumalanS
huonesetn- söit ja >ott/ ja kiroisil Abt-
melechtä.

-S.Ja Gaal Ebedin Ma sanoi:mils



Kirja. s.ittc. 281
«ltä on ÄbiMelech/ ,'» mlk» on Sichem/
että me händä palwelem! ellö hän ole
lerubßaalin poica/ jo Sebul hänen
PZämiehens? palwelcatparemmin He»
morin Sichemin Isän miehiä: mixi
meidän pitä händä palmeleman ?

29. Jumal» tetis ectä Cansa olis mi-
nun tätenl alla/ että minä ajaisin Abi»
Melechin ulos. I» hän sanoi Abimele.
chille : enännä sotajouckos j» täy ulos.

30. Cosc» Sebul Caupungin päämies
cuuli GaalinEbedin pojan san»n/wihm
stul hän sangen suuresi.
zi.la lähetti sananAbimelechille salai»

sest sanoden: Catzo/Gaal Ebedin poic»
jahänen weljens culttSichemyn/teleman
Caupungtt» sinulle wastahaceisexi.

32. Nljn nouse nyt yöllä / sinä j«sinun
tvätesjoca myötäs on/ j» wäjy teeoll».

33. I» »mull» eoft» Auringo nouse /

ole warhain ylhällä j» carca Caupungin
päälle. I» cost» hän j« se Cans» cuin
hänen myötäns «n tulewat sinun tygös/
ntzn tee hänen cansjans nyncuin sinun tm
teslöytä.

Abi-
Me«
lech
mene
Siche»
mtn
eleen.

38. Nyn sanoi Sebul hänelle : cus» en
nyt sinun suus/ joca sanoi : cuca on Abi.
Melech että meidän händä palmeleman
pilä ? Eikö tämä ole se Cansa jongas
elet catzonut ylön? tay nyt ulos/ jasodi
HZndn wastan.

39 Ia Gaal meni Sichemin viiämle»

34. AtblMelech nousi yöllä ja caicki
'«"Cansa cuin hänen seurasans oli/

ja asetti warttan Stchemtn «teen neljään
jouckoon.

35. 1» G«alEbedtn poica läwi Cau»
pungin portin eteen : Mutt» ÄbiMelech
nousi wäjymtsestäns sen wäen cansj» cuin
hän»n myötäns oli.

36. Cesta Gaal näti Cansan/ sanot
hänCebulllle: catzo/ tuolda tule Can.san joucko»las wuorten cuckulollda. I»
Sebul sanoi hänelle: sinä näet wuorten
«varjon nijncuin ihmiset.

37, Gaal puhui taas ja sanot: catzo/
tuolda tule Cansan joucko alas lesteldä
maata/ jayxi joucko tule noituus tam»
men tieldä.

sie» ebellH/ j»sobelAblMelechiä masten,
4c,. Mutt» ÄbiMelech»joi händä ta»

<»/jn hän pakeni hänen edestHns/j»mon^
d» langeis lyötynä Caupungin porttin
saack».

4i.laAbimelech olt Arnmas: Mut»
ta Sebul ajoi Gaalin j» hänen weljens
ulos / nijn ettet he saanet olla SicheMls.
42. «Ka »mull» läxi Cans» leoolle: jaHcuin ÄbiMelech sen sai tietä/
43 Otti hänCansan/ j» jacoi colmeen

es»»»/ j» »setti wäjytyxen tedolle. Co»sc» hän sijs nöli«ttäCans» läxiCaupun»
gisiulos/ lnngeie hän heidän päällens/
ja löi heidän.

44. MuttaAbiMelech sen jeucencans»s» culn hänen seur«s»ns olt/langeis hei.
dänpäällens / j»täwitCaupungin pert.
tin saack»/ j»ne c«xi jeucko langeisit nij.
de» päälle jetc» teeolla olit/ j» löit hei»
dän.

Abk.
Me.
Icch
cukista
Siche.
mln.

45. Stjtte sooel ÄbiMelech Caupun»
gita wastan cailen sen päiwän/ ja wotttt
caupungin / jat»pp°i Cansan cuin siellä
oli/ j» cultsti Caupungin/ jatylwi suolasen päälle.

46. Costa caicki päämiehet / jotcaSi-
chemin lornts «suit/ sen cuultt/ menlt he
linnaan jumalanBerithin huoneseen.

47. Ia AbiMelechille ilmottettin
c-aicki Sichemin tornin päämiehet cocom
dunexl.

48. Nijn meni ÄbiMelech ylös Sal»
monin wuorelle hän ja caickl cansa / cuin
hänen seurasans oli/ ja ÄbiMelech otti
tirwen läceens j» hackais oxan puusta/
pani olallens j» cannoi sen / ja stinot cat.
kelle Cansalle joc» hänen seurasans olt»
mitä te näitte minun telewön / st myös
te nopiast tehtät nyncuin minäkin.

49 Nijn hackais myös caicki Cans»
itzeculinoxans ja seuraisit AbiMelcchi/
ja heitit ne linnan päälle / j»poltit nyllce
linnan tulesi» / nyn että myös caicki Si»
chemin tornin päämiehet cuolit/ lähes
tuhannen miestä ja waimo.
,50. Ny» Abimelcch meni Thcbetzeen/pyritti,»woltlt7en.
51. Mutta sijn» oli rcahwa torni lcstel.N n läCau.
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lä Caupungita/ johonga caickt paken-t
sekä miehet että waimot / ja caicki Lau-
vungtn päämiehet/ ,a sulyt kijnntpera-
stäns/ ja typeisit tornin cacon päälle.
;r.Sijtt-tuli AbiMelech tornin lygo/

sodei sitä wastan: ja tuli tornin owen
eteen/ sitä tulella polttaman.

;z Alutta yxt waimo heitti cappalen
, myllyn kiwe AbiMelechin päähän/ ja löi
hänen pääcallonsrickt.

54. Sylte cutzut AbiMelech nopiast
palweliaus/ joca cannst hänen aseitans/
jasanoi hänelle: wedämieckas ulos / ja
tapa minua / ettei minusta sanotats:
waimo lappoi hänen: nyn pistipalivelia
hänen läpitz-/ jahäncuolt.

Ja cutn Israelin miehet näit Abi-
Melechin cuollext/menit he itzecuktn pat-
callens.

56. Ia näin maxoi Jumala AblMe.
lechillesen pahuben cuin hän teli IsänS
wastan/ että hän tappoi seitzementyim
mendä weljens.

57. Nyn myös calten sen pahuden/ cuin
Sichemin miehet teit/ andoi Jumala
lulla heidän pääns päälle : Ia heidän
päällens tult lothamin lerubßaalin
pojankirous.

X. lucu.
jälten nousi Thola

I> yxt mies Isascharist/ Puan voi'
Dodan pojan/ auttaman

I» hän asui Samiris
Ephraimin wuorella.

2. Ia duomitzt Israeli colmecolmat»
tatymmendä ajastaica: ja cuoli jaham
dattin Sannrijn.

3 Hänen jältens nousi lairGileadita/
l« buomitzi Israeli caxicolmattatymem
dä ajastaica. ,

4. Ia hänellä oli colmekymmenda pol»
ca / ajaden colmella kymmenellä Asin
Yrsalla / ja heillä oli colmekymmendä
Caupuuglta / jotca cutzuttin ly.
ltxi/ lähän päiwän asti/ ja omat Gile'
«dis. <"»"-

5. 1»Intr cuoli j» haudatlln Kamo»
6. Mutta Israelin lapset teit wielä pm

ha HERran edes/ ja palwelttVMj»

Astharothi/ jaSyrtan jumalita/ >aZi-
dontn jumalita/ jaMoabtn jumalita/ ja
Ammanin lasten jumaltta/ ja Phtitste-
rein jumalita/ja luowuttHTßrasta/ ja
ei palwellet händä-

7. N?» julmistui HTRran wiha Is-
raelin ylitze/ ja myi heidän Philisteretn
jaAmmanin lasten käteen.

8. Ja he waadett ja watwaisit sijtA
wuodesta caickia Israelin lapsia cahde-
xanloistakymmendä ajastatca / caickia
Israelin lapsia / jolca olit tällä puolen
Jordanin/Amorreretnmaalla/ jocaon
Gileadi».

y. JaAmmontn lapset matkustit Jor-
danin ylitze/ ja sodeil Judaca/ BenJa-
minita jaEphraimin huonetta ivasta»/
jaIsrael suurest ahdistettin.

10. huusit Israelin lapset HEr-
»ran tygö/ sanoden: me olem-

me syndiä tehnet sinuaivastan/ sillä me
olemme hyljännet meidän Jumalani/ ja
palivellet Baali.

ri. Mutta HERra sanoi Israelin la-
psille: Eikö Egyptiläiset / Amorrerlt/
Ammoniterit/ Philistertt.

n. JaZtdonterit/ Amalcchitit jaMa-
onitit ole teitä waiwannet? Ja minä
autinreikä heidänkäsistänö / cosca te mi-
nun tygöni huusilte.

iz. Nijn te hyljälsitte minun / jaolette
palivellet muita jumalita: sentahden en
minä teitä tahdo autta.

14. Mengät ja rucoilcat nijtä jumalita
jotca te ivalinnec olette/ andacat nyden
autta teitän teidän ahdistuxen aicana.

15. Multa Israelin lapset wastaisit
HERralle: me olem syndiä tehnet/ tee
meidän cantzam nyncuin sinulle otolli-
nen on: cuitengtn auta mettä/ tällä a-
jalla.

16. Ia he panit tylöus wierat jumalat
pois/ja palmelitHEßra: ja häne» sie»
luns suurest armahti Israelin waiwa.

17. IaAmmonin lapset cocoisit itzens/
j» sioitit hettänS Gileadyn : mutt» Is»

roelin lapset cocoisit itzens/j» sioitit hei»
täns Mizpaan.

18. 1» Cans» ja ylimmäiset Gllem
dist

Jftael
teke
sondia
HER.
ra ««.

stan.

Innia
la joi-'
ma htl
dän
henibe-
yttän»
ja «pii»
juma-
lan p»l
melu-
stan».
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»o.
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dlst sanoit toinen tolsillens : cuca rupe
ensist sotiman Ammonin lapsia wastan
hänen pitä oleman caickeln Glleadin a»
suwaisten pääruhtinan.

Xl.
lephtaGiieadist 01l wälewä

soc.lmies/ waan hän oli äpärä/
ja Gllead oli siittänyt leph»

2. Mutta cosca Gileadi» emändä syn.
nytil hänelle lapsia/ ja stn waimen la<
pstt tulit isoiri/ »joit he lephtan ulos/
ja sanoit hänelle : ei sinun pidä perimän
meidän Isän, huones : sillä sinä olet mie»
r»n »vaimon poica.

3. Nyn patén» lephta weljeins edest j»
asut Tobin maalla : ja lephtan tygö
cecounnult joucilatmiehet/ i» mentt hm
nen cansjans.

leph» 4. Ia cappalen ajan peräst/sedelt Am.
lhah m monin lapset Israeli wastan.
tzulan 5. Cosc» Ammonin lapset ftdett Israe»
sodan li wastan/ menit Gileadi» wanhimmat
pHz. tuoman lephtat Tobin maaton jällens.
mie» s> Ia sanoit hänelle : tule ja ole mei.
hert. dän päämtehem soltma» Ammonin lm

psia wastan.
2762 7. Waan lephthah sanoi Gileadi»
.

' wanhimmlll:: ettälö te minua wiha»»
'^

'

»ei j» ajanet minua Isäni huonesta u.
"' los ? ja nyt äsken te tuletta minun ly»

gönt/ cosca teillä tusca on?

8 Glleadin wanhimmat sanoit leph»
thalle: sentähden me nyt luleme jällens
sinun tygös/ -ettäs täwlsit meidän cans»
sam/ ja solisitAmmonin lapsia wastan:
ja olisit meldän päämtehem/ ja catckein
culn Gileadis asuivat.

9- lephtah sanol Gileadtn wanhin».
mille : jos te wielte m»nun sotuna»
Ammonin lapsi» wastan/ ja HERr» «n.
da heidän minun eteeni/ pitatö nnnun
eleman teidän päämiehen?

ivGileabtn wanhimmat sanoit leph.
thalle: HERr» olcon luut»» meidän wm
lilläm/ ,os en me sitä tee cutns sanonut
olet

'i- I» lephtah ment Glleadin man.
hlmbntn cantza/ j» Cans» »setlt hänen
heillens päämiehext ja johoattajaxi. I»

lephtah puhut HERran edes coicki s»,
nans Mizpas. «^^

12. /Jolloin lähetti lephtah sanan »han
>—-'saatrajatAmontn lastenCunln. sanamgan tygö sanoden : mttä sinun on mi- stallmnuncansjan-/ ettäs tulet sotiman minua i«»Amja minun maacundani nastan ? mentte

i3.2lmmonln lasten Cuningas wm re»u ty
stais lephthan sanansaattajai»: että gö ,«

Israel otti minun maani silloin cosca heleänhän läxi Egyptist/Arnonist labockin ja wastauJordanin asti : anna sijs ne jällens hy. r<ns.wällä sowinnoll». M„n».
i4.l«phthah lähettitaas sanansaattm «: il.Jat Ammonin lasien Cuningan tygö :

15, Jotc» sanoit hänelle : näin san»lephtah .- ei Israel »ttanut maacund»
Moabltertldö elickä Ammonin lapsilba:

16. Sillä cosca heläxit Egyptist/ mal. l. 20:
i<.

c.»!»

custi Israel corwe» läpitze punaisen me»
ren asti : ja mli Cadexeen.

17. 1» Israel lähetti sanansaattajat
Edomerein tygö/ sanoden : anna minun
läydä sinun maas läpitze». Mutta E»
domerein Cuningas ei cuullut heitä. I»hän lähetti myös Moabiterein Cunin»
gan tygö/ joc» ei myöstän tahtonut:
Nyn oli Israel Cadexes.

18. Ia «vaelsi corwes/ ja läwi Edome.
rein ja Moabiterein maita ymbärins/
ja tuli Auringon nousemisen puoleld»
Moabiterein maahan/ ja sioitit itzens
tuolla puolen Arnonin/ ja ei tullee M»m
bllerein rajan sisälle : silläArnon onMo»
abtterein raja.

19. Ia Israel lähetti sanansaattajat
Sihonin Amorre.ein Cuningan / Hes.bonln Cuningan tygö /ja sanoi hänelle:
salli meidän läydä sinun maas läpitze
minun oman paick«ni asti.

2c». Multa el S.hon ustonut Israeli
käymän rajans ohitze / waan cocots lal»
len mäkens / ja sioitit heitäns lahzas/
ja sodei Israeli wastan.

21. Mutt» HERra Israelin Jumal»
and», Sihonm cattenmälens canfja Is.raelin täsijn/että he lölt heidän : Ia nyn
omisit Israel caiten Amorrerein maa»/
jotc» siinä maasa »suit.

N n 2 «. I„
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l».I» omlstlt My§s caicki Amorrerein
~ rajat/ rumeten Arnonist labocktn »sti/

jaeermest» Jordanin »sti.
23. Näin on HERr» Israelin Juma»

l» Amorrerit C<ms»ns Israelin edest
ajanut pois/j» sinä nyt sen emtstaisit.

24. Jos sinu» jumalas Cames en jen»
gun ajanut pois/ omista se: j» ann»
meidän omista cackt ne/ jotca meidän
HERran» lumalam meidän «destäm
on ajanut pots.

1.!2!2. 25.Waan luuleckos sinus paljo p»r«m»
maxt cuin Balac Ziporln poica Moabi.
terein Cuningas oli ? ettö hän rijdellyt/
ja sotinut cappaletta atca Israeli wa«
ftan ?

2«5. Cosc» Israel »sui Hesbonls ja hi»
nen tyttärlsäns/Aroeris j»hänen tyttm
risäns/ j» t»it<s Caupnngeis jotc» owat
läsnä Arnonita / lolme sata ajastatc».
Mixette poisottanet stt» silloin?

27. I» «n minä mitsn rickonut sinu»
wastan/ j» sinä teet nijn pahoin «inu»
cansjani/ ettäs sodit mlnu» wastan:
HERr» duomitcon tänäpänä Israelin
lasten ja Ammonln lasten »välillä.

28. Mutt» Ammonin lasten Cunin.
gas et pitänyt lucua lephthan sanoisi/
jotc» hän elt hänen tygöns lähettanyl.

29. Silloin tuli HERran hengi leph-
than päälle / j» hän läwi Gileadin j»
Manassenliipttze/ j» Mizpan läpitze jo»
c» on Gileadls/ j» Mizpast Ainmonin
lasten ylitze.

leph» 3". Ia lephthah lupats HERralle lm
than pauxen/ j» sanei : jos sinä a»n»t Am»
hjpans monin lapset minun täsijn :

31, Mltäitanans minun hneneni o»
West cohta minua/ cosca minä raichas
palajan Ammonm lapsilda/se pita ole»
man HERran/ j»min» uhra» sen polt.
touhrixi.

.

. «,

32. Nyn lephthah mem sotiman Am.
momn lapsia wastan/ ja HERr» an»

leph» voi heidän hänen käsijns.
Hah 33. 1» hän löi heidän/ Aroerist Mm
iyöAm nithin asti/ caxlkymendä Caupungita/j»
moni» wynamäten »sti/ sangen fturclla tapol.
mu. la. I» nyn Ammonln lapset »letti»

IsrMn lasten edest,

34- Cesc» lephthah tuli huoneseens
Mtzpaan/ catzo/ »y» hänen tyttärens
käwt händä wastan candeleill» ja hy.
pyillä/ ja se oli ainoa lapsi/ eitä hm
nellä ollut yhtätän muut» polc» ell ty.
tärtä.

35. 1« cosca hän näli hänen/ rewäis
hän waattens/ ja sanoi: Ah minun
tyttären : sinä p»in»t »las / j» sangen
surulltsext saatat minun : sillä minä a»
matsin mtnun suuni HERralle/ ja e»saa sitä otta tacaperin.

z6. Mutta hä» wastais: minun Isa»
ni/ jos sinä awaisit sinun suuS HER»
ralle/ nijn te minun cansjani nyncuin si»nun suustas on lähtenyt/ että HERr»on costanut sinu» wthollisilles Amme»
»tn lapsite.

37. Ia sanot Isällens : te se alnom
stans minulle/ ettäs soisit minun caxi
Cuucautt» mennä wuorelle/ ja ttte ml»
nun neltzyttänl/ minun tuttawain pij»
c»tn cansja.

38. Hän sanoi : mene/ ja lasti hänen
menemän cahdexi Cuucaudext : Nyn
meni hän tuttawain pijcain cansja / j»
itti neitzyyttäns muorilla,

39. 1» cahoe» Cuucauden peräst /tm
li hän Isäns tygö/ ja hän täytti lu.
p»uxe,s hänestä/ cm,, hän luwannnt e»
li : j» eihän ollut t»n,denut miestä. I»
tapa ol» Israelis /

4a. Ett» Israelin tyttäret mentt itle»
män joc» wuofi lephthan sen Gileadite»
rin tytärtä/ neljä päiwa ajastajas.

XN. ilttU.
Ephratmtn miehet tulit co»

con / ja menit pohjaisen päin :

,« sanoit lephthalle: mixtsme.
sta«/ j» et mettä cutzunut menemäncans.
sas? me poldam sinun jasinun huones.

2. lephthah sanoi heille : minulla j»

uin lasten c»nl)a / j» minä cutzui» teitä/
j» et te auttanet minua heidän käsistcms.

3. Cost» minä näin ettet te tahtonet w«<
pahta minu»/panin minä sieluni minun
käteeni/ja menin Ammonin lapsi» w».

st<«
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sian : j» HERr» »ndol hetdän mtnun
läteenl : mixi te tulttl» minun tygönt tä»
näpänä sotim»n minua wastan ?

4.1» lephthah cocois cmck» Gileadtn
miehet/ ja sodei Ephraimi wastan: ja
Gileadin mehet loit Ephraimin : että
he sanoit: olettaco te Glleadtterit E<
phraimtnj» Manassen stas/ tc
min carcurit.

Jeph-
thah
tuole:
tuomi-
tzi)s-
raeli 6.
aja-
staica,
Ebzan

2766.
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mitzt
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5. JaGilcaditerit enätttJordanln luo.
tuspaican Tphraimin cdest. Cosca ne
paennet Ephratmist sanoit: anna minun
käydä ylitzen: nyn sanoitGllcadin mie-
het hänelle: Qlctcos Ephratmtla? ja
hän mastais: «n.

6. Nyn he kastit hänen sanoa: Scht-
boleth: nyn hän sanot Siboleth/ ja et
taitanut sitä nyn sanoa: Nyn otit he hä-
nen kynnt/ja tapoit hänen Jordanin luo.
tuspaican tykönä/ nyn että silloinlan-
geis Ephratmist caxt wydettäkymmendä
tuhatta.

7. Ja Jephthah duomitzt Jsraeli «uusiajastaica: ja Jephthah se Giledita cuo-
lt/ ja haudattinGileadtnCaupungeihin.

8. Tämän jälkenduomitzi Ebzanßeth-lehemist Jsraelt.
y. Hänellä oli colmckymmendä potca/

ja colmckymmendätytärtäas hän naitti/
ja colmckymmendä tytärtä otti hän mna-
calatsist pojillens/ja duomitzt Jsraeli set-
tzemenajastatea.

10. Ja Ebzan cuolija haudattinßeth-lehemis-
». Tämän jälken duomitzt Jsraeli E-

lon Sebulonita/ja duomitzt Jsraelikym-
menen ajastaica.

ie. Ja Elon Sebulontta cuolt/ ja hau-
dattinAjalonts Sebulonin maalla.

iz. Tämän jälkenduomitzt JsraeliAb-dsnHtlleltnpotca Ptreathonitert.
14. Hänellä oli »eljäkymmendä poica/

ja colmekymmendä pojan potca / jotca
seitzemelläkymmenellä Asin wsrfalla a-
jott: Hän duomitzt Jsraeli cahdexan a-
jastatca.

15. JaAbdon Htllelln potca Ptreath».nitert cuolt / ja Haudattin Ptreathonyn
Ephratmti, maallt Amaltchittttin

«.„..

."" '

"'

HEN»
ranEn
l?eli il»
mesiy
Man»
«h"«'
män»
»ell?.

Num.
6:5.

luc.i:
15.

7. Mutta han sanot minulle: catzo/sinä tulet hedelmälisept ja synnytät po,
jan: älä sijs nyt juo wyna laicka wäke.
mätä juoma/älämyös syö milän saastat-sta: sillä se lapsi pitä oleman Jumala»Naztr ätttns cohdusta nyn cuolemans
asti.

8. rucoili Manoah HERra/
»ja sanoi: Ah minunHeßrani/

anna sen Jumalan miehen tulla meidän
tygöm Mens/ jonzaslähetit / että hän
meirä opetais/ m>tä metdän lapselle te-
kemän pitä joca syndywa on.

y. Ja Jumala cuuli Manoah» änen:
jaJumala»Engctt tuli jällens matmon
tngö- ja hän istuikedolla : ia hänen mle.hensManoaheiollut hänen canffans.

10. Nyn hän kyrust juoxt ja ttettäiväxilekt sen miehellens/ jasanot hänelle: ca.
Nnz tze/

XM. iucu.
lsraelin lapset teit wielä p»,

ha HERran edes: j»HERr»A>» andoi heidän Philistereln tä»
siju neljäxitymenexl Niastajaxl.

2. Mutta yrt mles olt Zareas Danin
sucucunnast»/ Manoah nimeldä/ jaha»
ne» emändäns oli hedelmälöin/ja ei sym
«yltänyt.

3- I» HERr»n Engell ilmestyi w«t»
melle/ j»sanoi hänelle - eatzo/ sinä olet
nyt hedelmätöin ja el synnyttänyt: mut»
ta stnun pitä siittämän j» synnyttämän
pojan.

4. Nyn carta nyt sinuas/ ettes juo»VM
naeli mätemätä juoma/ j» ettes mitan
saastaistsyö.

5. Slllä catzo sinä tulet rastart ja syn.
nytät pojan: jong» pään päälle ey pidä
yxilän partameitz, tuleman : sillä se l»,
psi ptt» eleman Nazir ätttns cohdusta/
ja hän rupe mapahloman Israeli Phi»listerein lädeft.

6. Nyn tuli waimo j» ilmoitti sen mie,
hellens/ j» sanei: Jumalan mies tuli
minun tygöni/ ja hän »li nätyäns nyn»
luin Jumalan Engell sangen cauhlftmwa: j« en minä händä lysynyt lnstn ha»
eli/ että hän myös nimens ilmoittanul
minulle.
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Mono
«h uh.
»a:

yo/femieS »n minulle ilmestynyt / joca
ennen tuli mtnuntygönt.

li. Manoah nousi ja seurals «mändä-
läns/ jalult Mlehcnlygö/ ,a saneihä.
nelle: oletcos se miiö joca puhutlell wai>
moa? hän sanoi: olen.

12. Ja Manoah stmol: cosca nyt tm
pahtu culns sanonut olec: »ningäcallai»
set lapsen tawal / j» hanen lyins ptcä 0-

leman?
13.HERran Engeli sanoi Manoalle:

waimon pitä carttaman itzens caillst»
nystä cuin minä hänelle sanonut olen.

14. Ei hänen pid» syömän sijtä joc»
tvljuapuusia tullut on : ja ci hänen pidä
wyna taicka wätewätä juoma juoman:
että mitän snastmst» syömän: caicki
cuin minä hänelle lastin / pitä hänen pi.
tämän.

15. HWanoah sanoi HTRran Enge.
salli sij-sinus meildä lä-

sa pidZtettä/ me uhramme sinun edesäs
wohlan.

16. Mutta HTRran Engekt mastats
Manoahlle : ehkäs minun wtelä ptdäi-
sit/ en minä cuttcngan söts sinun letwä-
siäs: mutta jossina tahdot uhrata polt-
touhr-a/iiy-iuhraseHTßralle: sillä et
Manoah tiennyt sitä HTRran Engeltxt.

,7. JaManoah sanoi HTRran Enge-
lille: mikä sinun ntmcs on / että me si-
nua ylistäisin, / cosca se tapahtu / cutns
sanonut olet?

18. HTRran Engelt sanot hänelle:
mlxts kysyt mtnun mment/ joca thmel-
itnen on?

iy. Nyn ottt Manoah wohlan jaruo.
cauhrin / ja uhrats sen callton päällä
HTRralle/ ja hän teki thmen: mutta
Manoah emändtnens catzeltt pääldä.

20, Jatapahtui/ cosca liecki nousi Al.
tarllba laiwasen päin / meni HTRran
Engelt myös ylös Altartn liekis : Cosca
Manoah emändinenS sen näkt langeisit
he caswoillens maahan.

21. Ja et HTRran Engelt enämbt nä-
kynyt Manoahlle ja hänen emännällens.
Ny» ymmärsi Manoah sen HERran
Lngeti^.

ii. Ja Manoah sanot emännällens:
Totisest me enollemme / että me näimme
Jumalan.

23. Mutta hänen emänbäns wastais
händs: jos olis tahtonut mci»
däntappa/nyn ei hän olis ottanut-
touhrta »a ruocauhria wastan »neidän
täde<?äÄ / eitä myös olis osottanut
me»ll< caickia näitä: eitä myös an»
danut meidän nätta cuulla/ nyncuin tm
pahtunuion.

Sim-son
syndy.

24»Ja watlno synnytti pojan / ja cu-
tzut hänen Simson: ja lapsi caswot/ ja
HERra sinnats händä.

25. Ja HERran hengi rupets waicut-
taman hänes Danin leirts/ Zarean j«
Esthaolin wältllä.

XIV. Sum.
Simson meni alas Timnat-A/)l> thyn / ja näki yhden watmon

Thimnathis/ Phtltsterein ty-(^st^tärtenseas.
-.Jacoscahäntuli sieldä/ sanoi hän E/m,

Jsällensja ättillens: minä nät» yhden st» «t.
watmon Thimnathis Phtttsterein tyttä- taPhi-rtstä/ orkacat se nyt minulle emännäxt. ltstiMz. Jahänen Isans ja ätttns sanoithä. tyM.
nelle: etköyhlän watmoa ole sinun wel- rcn,-
jets tytärten seas/ ja caikts minunCan- niSmi
fasani/ettäs menet ottaman stnulles e-
mändä Philtstereistä/ jotca owat ymbä-
rinsletckamattomat ? Ja Simson sanoi
Jsällens: salli mtnnlle tämä/sillä hän lei-
pä minun silmäin edes.

4. Mutta hänen Isäns jaLttins et tteu-
»etsicäolewanHEßralda: sillähän e.
tzeitilaPhlilstercjä wastan: jaPhiltste-
rit hallttzit silloin Jsraelt.

5. Nyu Simson meni Isäns ia ätttns
cansia alas Thimnatthyn: ja he tulit
Timnathtn wynamäletn tygö/ ja catzo
nuori jalopeura tuli liljma händä wa-
sian. '

6. Ja HERran hengi tuli lyotmallt-
sext häneS / ja hän rewäis sen cappalei-
xt / nyncuin hän olts wohlan rewätsnyt/
ja et ollut mttän hänen tädesiins: ja et
hän sanonut JMnSettä ättillens mitä
hän tehnyt ell.

7. Cesta
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Sim»son in
lap».
us.

7.Losca hän sinne tuli/ puhui hän «vai-
molle : ja hän kelpats Stmsonille.

8. Ja muutamitten pätiväin peräsi tuli
hän jällens ottaman händä/ ja poickeis
tieldä catzomaniejontn raato: ja catzo/
kimalaispesä oli jalopeuranraados / ja
hunajara.

9. Ja hän otti sen käteeus tiellä syödä»
xens: meni Isans ja ättins tygö/ jaan-
dot heidän myös sijrä syödä: Mutta et
hän ilmoittanut sitä hunajata ottanens
Jalopeura» raadosta.
10. cosca hänen Jsäns tuli alas

tygö/ walmlsti Sim-
son siellähäät/ nyncuin nuoren Cansan
tapa oli.

i». Ja cosca he näit hänen/ annoit he
hänelle colmekymmendä cansolltsta/ hä-
nen tykönänS oleman.

12. Multa Stmson sanoi heille: minä
panen teidän eteen tapauxen/ jos te sen
minulle seitzemenähääpätivänä selitätte/
ntzn minä annan teille colmekymmendä
paita/ ja colmekymmendä juhlamaa-
tetta.

iz. Mutta jollet te taida sitä selittä mi-
nulle/ ntin teidän pilä andaman minulle
colmekymmendä paita / ja colmekymcn.
dä juhlaivaatetla. Ja he sanolt hänelle:
annas meidän cuulla sinun tapauxes.

14. Ja hän sanot heille: ruoca läxt
syömäristä / ja makeus «äkcmästä. Ja
«i he tainnet colmena päiwäuä sitä ta-
pausta seliltä.

»5. Ja settzemendenä pätmänä puhuit
he Stmsonin emännälle: haucutlele mie-
stäö ilmoittaman sitä tapaust/ taicka me
poltamme sinun ja sinun Isas huone»
tulella. Sentähdengö me olemme tänne
cutzutut/ että hän meidän hyivyden omt-
siais/ellckäei?

16. Nyn Simsonln emändä itki hänen«desäns/ ja sanoi: sinä olet minulle »vt.
hainen/ ,a et minua racasta r sinä pa-
ntt edes minun Cansant tapsille tapau-
xen/ ja et minulle sitä sanonut. Hän sa.
not hänelle: catzo/ minn» Isälleni ,aitllllenten minä sitä ilmoittanut/ pidät» ,
Ai «nlnnn sen sinulle sanoman?

Sim-
son lyö
Zv Phl
listertä

XV. jucu.
tapahtui muutamatn pai-

wätn peräsi/ että nisuin elonat.
ca lähestyi / tuli Simson ja e-
tzel emändätäns/ ja toi hänelle

«vohlan: ja hän sanot: minä menen e-
mändäni tygö macaushuonesecn/ ja ha-
nen emändänS Isä ei sallinut hänen sin-
ne mennä.

2, Mutta sanot: minä luulin sinun lvi,
hasiuncn hänen päällens/ ja annoin hä-
nen sinun ystäwällc-s. Mutta hänellä
on toinennuorembi sisar/ caunembl
muotons cuin hän/ olcon se nyt sinulla
tämän edest.

z. Ia Simson sanoiheille: nyt on mi.
nullaoikia syyPhilisterejä wasian: mi-
nä teen heille wahingota.

4. Ja Simson meni ja otti coime sa-
ta kettua kijnnt/ ja ottikekälet/ jakään- Sim-
si hännätyhteen / ja sidot kekälet keskelle so»
cahden hännän wälille. päästä

5. Ja sytytti tulen kekalyn/ ja päästi ketut
ne Philisterem eloon/ ja ne poltit heidän iekält-
kykänS ja cuhilans/ nhn myös wynapuut ken
jaöljypuut. cantza

6. Nyn sanoitPhilisterit: cuca oncä- eloon.
V - MSN

17. Ja hänttki hänen edesäns catckt ne
settzeme» hääpätwä:ja settzemendenäpätmänä ilmoitti hän sen hänelle: sillähän suuresi maadet händä. Ja hä» sanot
sijtte Cansans lapsille sen tapauxen.

18.Multa ftitzemendenä pätmänä en-
nen enin Aurtngo laski/ sanoit Caupun»
gin miehet hänelle: mikä on hunajat»
maktambt/ ja mikä jalopeuramäkemäm-
bt? Häji sanot heille: jollet te olts kyn»
dänetminunmasicallani/ ette olts saa-
net tietä minun tapaustani.

i9> Ja HTRran hengi tuli motmalli»
sexi hänes/ jahän meni Ascaloon ja löt
siellä colmekyminendä miestä/ joiden
maattet hän otti / ja andot heille juhla-
maattet/ jotca tapauxen selittänetolit.
Jahän cowtn julmistuimihasans/ ja me»,
vi ylös Isans huoneseen.

20. Mutta Simsontn emändä huoli
yhdelle hänen cansolljsistans/ joca oli
hänen cumpants.
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Sim»
fonln
emän»
dä pol»
detan.

Sim-
son lyö
«uhan.
nephi-
lificri
Wn
leuca-

mäntehmjt? nijnsanottinSimsonThnn'
nllherin wäwy/ että hän otti häneldä
emännän pois/ ja andoi sen häne» yscä-
Mällens. Nyn Philisterlt menit ylös ja
poltit setä watmon että hänen Isäns.

7.MultaSimson sanoi heille: ja maic-,
la te tämän teitte/ cuitengin mtnä teidän
costan/ ja sijtte tackan.

8. Ia hän löi heitä sangen cowast st»
tä hartioihin että cupeisijn/ ja m«ni
sieldä alas asuman Ethamin mäen cuc-
tulalle.

9.Nij»PH<llster!tmenit ylös/ja siol.
ticitzens ludan maalle/ ja lemitit hei»täns lehyn.

10, Ia luda» miehet sanoit : mixi te
«letta tänne tullet mettä wastan? hewm
staisit: me olem tänne tullet sitoman
Simsenl/ ja telemän hänelle nyncuin
hän meille tel».
«V' ."""/ """ ">.ttaludastaEthaminmaenl>lckulalle/jasa.
noit Simsonllle: ettös tiedä Phlllsterel»
hallitzewan mettä? cuingas olet tämän
ehnyt mettä wastan? I» h»n sano. Hell-

le: nyncuin he «il minulle/ ny» minä
«eln yelue.

.'» K"°" bä/"°" me olemm»
tullet sinua sitoman ia andaman Phil.»
sterelnläsiin. Simson sanoi heille: w»n»
nocat siis minulle/ ettet te carc» minun

As <- i. «,- n13.Ia he ftnolt hänelle : en me carca
sinun päälles/ mutta ainoastans sidom
sinun/ ja annam sinun heidän tasiins: ja
en me sinu» cuoliaxi i.)ö. Ia he sidott
hanen cahdella vbella nuoralla / ja welt
hänen cuckulalda pois.

Pyttisterit hända «vastan/ mutt» HTR-ran hengi tul, woimallisext hane,». Ic,
nuorat hanen tasimarsistans tulit nyn.
cuin poltettu langa/ ja nyn rauteisit si.
t«t hänentäsistäus.

15. Ia hän löysi tueren Asin leucaluun/
,a°,ensi tätens/ ott, sen )» loi silla tm
hannen miestä.

16. Ii Simson sanoi: catzo /sijnä he«osa macawat/ yhdellä leucalunll»löm
Minä tuhannen miestä,

17. Ia costa hänsen sanonut olt: heit.
ti hän leucaluun tädestäns pois/ ja cu»
tzulstnpaicanßamathlehi.

18. I» cosca hän coivin janois / huusihän HERran tygö/ ja sanoi: sinä an.
noit tämä» suuren »rmcyden sinun pal.
»velias täden cautta : »a nyt minä janoon
cuolen / ja langen ymbärinsletckamat»
tomain läsii».

iy. Nyn Jumal» »wais syömäham»
ban leucaluustm ja sijtä muosi mesi/ ja
tuin hän olt juonut / sat hän hcngens tm
cajamircels: sentähden cutzutan myösse paicka wielä tähän päiwän asti hum
tajan lähtexi/ culn oli leucaluusa.

20. Ia hän duomitzi Israeli Phillsie.
rein aican» caxitymmendä ajastaic».

XVI. lucu
Simson meni Gasaan/ janä.

ti sielläyhden porton / j» meniU)Ä hänentygöns.
~Ia s« sanotti»Gasilereille/««z Simson olt sinne tullut nyn he

«hta pyritit hänen j» wäjytt händä co.
Co yösen caupungln portis: ja olit hil.
jaxens cailen yösen/ ja sanoit: »mull»
päiwän tulles me tapamme hänen.

z. Na»n Simstn macais puoliyöhön
astt/j» nousi puoliyöstä/ j» tarttui mo»
lembyn Caupungin portin owyn/ mo-
lembain pihtipielten ja tellein cansja/
p«ni olallens ja candol mäen cuckulalle

on Hebronin edes.
4. Sytte rupeis hän jällens racastm

man yh'ä waimo Soretin ojan t»)könä/
,o„ga nimi oli Deltl».

;. Ia hänen tygöns tulit Philisterein
päämiehet/ jotca sanoit hänelle: «viettele
händä sanoilla/ etläs saisit tietä/ misä
hz„«n siuri wätewydeus on/ j» cu.ng»
«,e hänenwoittalsim/ että me saisim hä.
«en sit» ja maiw«t«: Ia me jocainen
»u»amme sinulletuhannen ja saa hopia
penningitä.

s.Delila sanoi Simsonille : sanos ml.
tmlle/misä sinun suuri wälewydes on/

milläs side-laisin ja waiwa:aisiu.
7.Snnson sanoi hänelle: jos jecu si»

to minun stitzemehä löy»
pello/

West
leuc».
luusta,

S<«.
fo»h,l
M,2?
«««le.'«,«"

W<«
pois
Gasä
Cau.
pu».
am
portit,
Del,l«



bellä/ jotca el mtelä ole culwannet/nyn minä tulen heicoxi/ja olen nyncuin
muutkin ihmiset.

8. Silloin weit Philisterein päämie-
het hänelle seitzemen wiherjälst töyttä/
jotc.l el wielä ollet culwannet/ ja hän
sitoi hänen nyllä.

9. Ia he «vartioitzit händä salaisesiCammios : ja hän sanoi hänelle : Pht.
lisierit sinun päälles Simson: Nyn
hän calcals töydel/ nyncutn rohttmt»
nen langaeatcalftan/ joca lietis poltettu
on, I» ei saatu tietä mist, hänen wä>
temydens oli.

10. Taas sanoi Delila Simsonille :

tntze/ sinä «viMtlit minua ja määrin
puhuit minun edesäni : Sano sijs mi»
n»lle mtlläs sidotaisin.

11. Jahä» sanoi hänelle: josminäsi»
eotalsin usill» nuorilla/joilla elwlelä 0.
le mitän tehly/ ny» minä tulisin heico»
pi nyncuin muutkin ihmiset.

12. Nyn Delila otti udec nuorat/ j»
sidol hänen nyllä sanoden hänelle : Phi.
lisierit sinun päälles Simson. Ia he
«varlloitzit händä salaisesi Cammios:
I» hän catckats ne tasiwarsistans nym
cuin langan.

,3. T»as Delila sanoi Simsonille:sinä wiettelit wielä nyt minua ja määrin
puhuit minun edesäni / ilmoita minulle/milläs sidotaisin. Hän «astais händä :

jos sinä palmicoitzet seitzemen suortuahtuxia mtnun päästäni yhccen päärih»
maan.

14. Ia lynnität ne naulaan, (cosca
hän sen tehnyt oli) sanoi hän hänelle :

Philisterit sinun päälles Simson. Nyn
hän heräis unestans ja weti ulos nam
lan ja päärihman.

15- Hän sanoi hänelle jällens: cuin.
zas sanot racasiawas min»»/ cost» si.nun sydämes el ole mtnun caniZanl ?

colmast sinä wääryltelit minun edesäni/j» ett ilmoittanut miuull«/ mist sinunsuuri watewydes on.
10. Cosc» hän pälwä päiwäldä »aa»

dei häntä sanoillans/ja waiwais händä/«lä hänen sieluns wäsyi cuoleman esti,

»': 5.

Deli!»

'

Sim.sen cm
lisi»
Dago.
»M huo
nen.

Ilmoitti hän hänelle cailen sydH.
mens/ sanoden hänclle : minun päähäni
ei ole ttänäns partaweitzi tullut: sillä
minä olen Jumalan Nezir hamast ät-
ttnt cehdusta. les hiux«t ajellan mi.
nun päästäni/ nyn minun wäleydeni
mene minusta pois/ jatulen heicext nyn»
cuin caicki muutkin thmlset.

iB. Costa Delila näti että hän tlmot»
tt hänelle caiken sydamens/ lähetti hän
ja cutzui Philisterein päämiehet/ sano.
den: tulcat wielä erä: sillä hän ilmoitti
minulle caiten sydamens. Ia Philiste.
rein päämiehet/ tulit hänen tygöns/
ja toit rahan heidän täsisäns.

19, Nyn hän andoi hänen maata pol»
weins päällä/ cutzui yhden/ joca ajell
seitzemen hiussuorlua hänen päästäns :

ja rupeis händä maattman/ ja hänenWZlenS meni hänestä pois.
20. Ia hän sanoi: Philistertt sinunpäälles Simson. Costa hän unestanS

heräls/ ajatteli hän itzellens: minä me.
nen" ulos nyncuin usein ennengin/ j»
tirwotan itzeni : ja ei hän tiennyt HEr-ran mennen hänen tylöns pois.

21. Waan Philisterit otlc hänen ltjnni/
japuhcaisit hänen silmäns/ ja weit hä»
nen alas Gazaan/ ja sidoit hänen cah»
leilla/ jauhamanfangihuoncs.

22. Ia hänen hiuxens rupeisit taas
caswaman/ sijttecuin hän paljaxi ajel.
lin.

23, Costa Philisterein päämiehet cm
counnuit suurta uhria lebemän jumm
lollene Dagonille/ ja iloitzeman/ sano.ic he ; meldän lumalam on andanut
metlle meidän wiholisem Simsonin mei»
dän täsijm.

24, Nljn myös cest» cansa näli hä.
nen/ lytit he lumalatans/ sanoden:meidän lumalam on andanut meille
meidän wiholisem meidän läsijm/ joca
meidän maacundam häwitti/ ja sangen
monda meldän miestä tapoi.

25, Costa he juuri sydämcstöns iloitzit/sanoit he: annaSlmson tulla soittamanmeidän eteem. I» he toit Simstninftngthuonesta/j» hän soitti heidän ede-
Ho säns/

Kirja. 16.4ue.
,



Duomarein l/.jcuz. tUI.290

«<«,

<«»

.««,,

«

HH.c.
ii<i.
buoml
hi I»
srael»
".aja
staica.
Tämä
luulta
tapah.
tunext
Ehu-
dm

mariu
alla/
M
>. »i.
zboo.

silns/ja he Asetit hänen «»hden pll».
rin «välille.
»«.HVutt» Simsen puhut palmeli.

/ joc» händä tädestä
tnlntti: »nn» mtnun tarttua pilaret.
hin / joidenga päällä huone on wahwi.
stettu / nojataxent nyhin.

27. I« huone oli täyuäns miehiä j»
«Valmoja : I« Philisterein päämiehet 0.
lit caicki sijnä/ja oli myös caltoin päällä
lili colme tuhatta miestä ja »aimea/
jolc» catzellt Simsenln soittaman.

2«. Waan Simson huusi HERran
tygö/ s»noden«HEßr»/HERr»/ mut»
st» minun päälleni/j» wahwista minua
Jumal» ainoastans tällä h»»w»lla:«l»
t« minä cahden minun silmäni lähden
«ostaisin yhden lerra» Philisterellle.

»9. Ia hä» tarttui cahteen lesttmmäl»
feen ptl«r»jn / joidengapäällä huone»li/
nahwistettu j« nejats nyden päälle :

«tti yhden oiliaan ja teisen wastmbaan
»ättens.

zo. I« sanot : minun sielun cuolcon
Philistereln cansa. Ia hä» nejats wah»
tvast nyden päälle: I» huone langels
päämiesten ja cailen Cansan päälle cuin
sijnä olt: Että cuolletta cuin hän tap»
pol cuollesans / oli enämbt cm» nytä
culn hän elälsäns tappoi.

31. Nyn tulit hänen weljens alas /ja
eaicki hänen Isäns huone/ otit hänen
ja menit ylös / ja hautaisit hänen Sm

rean ja Esthealin mälille/ Isäns Mm
noahn hautaan. Ia hän duomitzi I>
fta«lt taxtlymmendä ajastaica.

XVII. lucu.
yxi mies oli Ephraimtn «no-

A/)« relda/ nimeldäMicha.
I. Hän sanoi äitillens: «etu-

hannen ja sata hoptapenntogi-
tä/ jotcasinulda etettin/ joidengatäh-
den sinä kiroisit minun corwatnt cuul-
den/ ja sanoit: catzo/ ne ovat minun
tykönäni / minä ne otin. Silloin sanot
hänen äitins: siunattu olet sinä minun
potcan HTRralle.

Nya andot hän äitillens ne tuhan-
»enja siika hopiapenninzitä jällen». Ja

hänen «lltlns sanel : mlnä pyhitin sen
rahan HERralle minun kädestäni/ pe»
jallenl tehdä c»l»ettu» j» »alettu» cm
«»: j» »yl »nn»n minä sinulle sen jäi»
lens.

4. Mutta hän andei sen rahan äitillens
jällens. Ja hänen ätltns otti caxt sata
hoptapeo»ingitä/ja andot ne hoptafcpäl-
le/ hän teki caiwetun ja waletun cnvan/
jocafljtte oli Mtchanhuones.

L. Ja Mtchalla oli Jumalan huone/
jahän teki päältswaatten ja epäjumalit-
ten cuwat/ ja täytti yhden hänen poicans
käden/ja hän oli hänenPapptoS.

6. Silloin et ollut Cuntngast Jfraelis:
jaiyecutin teki nyncuin heille näkyi hy«
växt.

7. Mutta yxt nuorucainen »li Judan
Bethlehemist/ Judan fucucunnast/ ja
se oli levitä/ joca oli siellä muucalainen»

8. Hän meniBethlehemist JudanCau-
pungtst vaeldama» cunga hän joutui».
Ja cosca hän tuli Ephraimtn vuorelle
Mtchan huonen tygö vaeldatn.

9.Kysyt Micha häneldä: custas tulet?
levit» «astai»: minä ole» levitä Beth-
lehemist Judan maalda/ javaellan cun-
ga» parhain taidan.

10. Micha sanoi hänelle: »le minun
tykönäni / stnon pttä oleman minun I-
sän jaPappin: ja minä annan sinulle
vuosi vuodelva kymmenen hoptapenntn-
gttä/ jamäärätyt vaattet / jasinun ela-
tuxes: Ja levitä meni hänen cansian».

11. Ja levitä rupeis oleman sen mie-
hentykönä/ ja hän piti sen nuorucatfen
nyncui» yhden pojistans.

11. Ia Micha täytti levitä» käden:
että hän»li hänen Pappin»/ jaasut Mi-
cha» huones-

iz. Ja Micha sanoi: nyt minä tiedän
HERran mtnulleni hyvä tekevän / että
minnllao» levitäPappina,

xvili. iucu.
Ithen atcan ei ollut Cuninzast

H^^JsraeltS: jasilleinDantn sucu-
eyet hänellens pertndö a-

suaxen»; sillä sijhen päivän a-

! Micha
> jahä-

. nenäi.
' rins
a»»«.
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> tehdä
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mäit-
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stt me.
»eivät
iaixey

Stt et ollutyhtä» p«rln»iarP« hänelle l»n»
»ennnt Israelin sucucuutainseas.
"

2. Ia Danin lapset lähetit sucucun»»»
stans ja öristäne «yli urhelltft» setamte.
siä Zareast j«Esthaol»st/w«coim»n «»».

t» jatulllsteleman sit» : j» sanoit heille:
«engät jawacoical maata. Ia he tulit
tzphraimtn«norelle Mtchan huen«nty»
»ö/ ja yedytt sinne.

3.1» c»tn he olit Mtchan perhen ty.
»enä/ tunsit he sen «meren miehen l«wt.
tan änen/ j» menit hänen tygöns/j» sm
«ett hän«ll« : l»c» sinun on tänne luo»
nut ? mitäs täällä teet ? j» mtt» sinun
on täällä ?

4.Hänwast«iSh«ltä-. ntjn j» ntjn on
Mich»mtnulle tehnyt / j»on p»lc»nn»t
minun Paplxens.

sS.H« sanoit hänelle: kysy Jumalat»
»»/ettämesalsimlt«tä/josmeldäntiem/
jetame «aellam en meille ennellnen.

S. Pappi mastats heitä: m«ng«t ram
h»s/ teidän tien «n HERran edes / jota
te maellattt.

7. Nyn mentt ne wysi miestä matiaans
jatulit ieixeen/ janäit Cansa» joc» siel»
lä olt / astman surutoinn» Zidonierein
tawanjälten/ lewolltstst ja suruloinna:
I« el yxilä» »llut joc» heitä walwais
sillä maalla/eitä myös heillä ollut yhtä.
»än Istndätä : Jaotit caucana Zldeni»
»reistä / j» «t heillä ollut mltätän yhden»
gän lhmtsen cansjatetemist
l?8'Ia h««ulitw«ljelns tygi Zareaanj»
Esthaolyn. Ia heidän weljens sanoit
hcllle : cutng» teidän asian on ?

9. He saneit : nostat/ täytän, ylös het»
dän tygöns : sillsme olem catzelletmaan/se on sangen hywä: sentähden rtettä tet.
län/ ja ällät olco httat menemän ja 0.
«istaman maata.

10. Costa te tuletta/ ntjn te löydätte
suruttoman Cansan/ jamaa on itzestäns
lewlä: sillä Jumala on andanut sen lei»
dän täsijn/stn paican/ jos» et mttön puu.
tu cuin maan päällä on.
"' ss?tjn menit Danin sucucunnasta

jaEsthaolistcunst sacamiestä soraan hywin warustetiun» so.'»-
aseilla.

«. Ia «enlt sinne ylös / j» sioittt het.
däns ludanK,rlathle»r<myn : sijtä cm
Yutan se patck» Danin lelrixt/ tähän
päiwän astt/ catzo se onKtrlahlearimtn
lacan».

13. Ia ftelbä menit he Ephraimin «ue»
relle: ja tnltt Mtchan huonen tygö.

14. Ntjn puhuit ne wysi miestä jotc»
läxit laixen maata «vacotman / j»sanoit
«eljtllens: ettetö le tiedä/ että nätstl
huonele on päällswaale / Pyhyys/ cu»
w«t ja epäjumalat/ nyt «jatelcat mitä
l« teette l

15. 1« he peickelsit sinne/j» tultt st»
nuoren mtehen lewltan huoneseen / joc»
oli Mtchan huones/ j» terweltt händäystäwälisest.

16.Mutta ne kuusi sata miestä sotaa-
, stilla«varustettua / jotca olit Danin la-

/ psista/seisoit porttn edes.
«7. Jaue «vysi miestä jotca olit men°

> net «vacoiman maata menit ylös ja tulit
l sinnesisälle/ ja otit cuivan/ pääliswaat-
ten / Pyhyden jaepäjumalan. JaPap-
pi/ seisoi portin edes/ nyden kuuden sa«
dan sotaastilla warustettuin tykönä.

18.Cuin ne olit tullet Mtchan huone-
sten/jaotit cuwan/ pääliswaatten /

Pyhyden jaepäjumalat/sanoi Pappi
heille: mitä te teette?

19. H» «vastaisit händä: okewait/ ja
pidä suus kynni/ ja tule meidän cansiam/
ja ole meidän Jsäm jaPappiin: Ongose parembt ettäs olet Pappi yhden Mie-
hen huones/ cutn coco sukucunnas Jsra-»lts?

20. Ia Papin mieli oli hyivä/ ja otti
sekä pääliswaatten/ Pyhyden ja cuwan/
jameni Cansan keskelle.

21. Ja cuin he käänsit ttzens ja menit
matcaans/ asetit he pienet lapset jacar-
jan/ja catcketn calltmat cuin heille olit/
menemän cdelläns.

22. Costa he olit taamma joutunetMi-
chan huonest/ cocounnuil ne miehet jotta
nysä huonetS olit cuin olit Mtchan huo.
nen tykönä / ja ajoit Danin lapsia taca.

2z. Jahuusit Danln lapsille: ja hekäänsit casivonö / ja sanoit Mchaile:002 mjjg

MichZ
pyhy-
der ote
ta»
pois.



sinun o» / ettäs nyn huudat? 3- Ia hänen m!«hens matcusti hänen
24. Hän mastais 7 te olett» ottanetmi. peräns/ puhutteleman händä ystämäli» «emit»'»un jum«l»n»/ jotca minä tehnyt olen/ sesi/ j»palauttaman tygöns. Ia hänel.

jaPapin/ jamennet matcaan : ja mitä li «li yxt palmella j» caxi Asia häne»
Minulla nyt «yämbt on? j» te sanelle myötäns. I, hän mei hänen Isäns huo»
totelä sijtte minulle : milä sinun on? »esten. I» cuin walmonlsi näli hänen/

25. Mutt» D»nin lapset sanoit hänelle, tuli hän llolsert j» meni händä wastan.
«lii »nn» sinun ändiis cunlu» meldän ty» 4. 1«hänen»ppens/ walmon Isä/ pl.
tönäm/ ettei »ihaise» miehet langeis si» ti hänen hywin/ «ttä hän «ljwyi hänen
nun päälles/j» sinä hucntat sinun sielus/ tylönäns colme piimä/ seit j» joit/ j«
j» sinun huones sielut. elit sijnä yötä.

26.NynD»nl» lapset «mnit matc»»ns, 5- Neljändenä päiwän» olit he ivarhain
I« culn Mich» näli heidänhändäns mä< ylhällä/ j» hän nousi ja tahooi matcaan
lewämmsxi/ täänsi hän itzens/ ja pckois lähte: ntjn sanot waimon Isä wöwyllens:
huonestens.

'

»ahmlst» sinun sydämes leiwän palalla/
17. Multa he otit se» culn Micha teh» j» mengät sijtte.

, s nyt oli/ ja Papin culn hänellä olt /j» 6. 1»he istuit/ sött j» joit töine» tol»
< . tulit laixeen/ suruttomanCansan pääl. sens cansja. Nijn sanoiw»l!»«n Isä hm,a»w»l »e/ja löit heitä mteccm terällä/ j» poltit «elle: ole täsä yötä/ ja llolt» stnun sy.
,»lxen. Caupungln. dämes.

28. 1»et yxilän ollut/ ,«c» heitä autti/ 7.Mnlt» hän nousi »aeldamanMut.
'9'47. sillä he olit cancan» Zidonist / j« et ellut l» hänen «ppe»s waadei händä/ että
i./leF. hetllä tenengän cansja tetemist : I» he hän oli sijnä sen yö».
'2: zc». olit sijnä laxos joca o» Bethßehobin ty. 8. Wijdendenä päiwänä oli hän amul.

lönä: Nijn rakensit he Caupungin/j» la marhoin ylhäll» maeldaman: j»
«snil sijnä. . waimon Isä sanoi:»lrmet» sydämes: j»

29. I» cutzult caupungin nimenDan/ hän wijwycti hänen sijhenasii että pä<«
IsänsDanin nimeldä/joc» Israelist oli wä cului/j» he söit toinen loisens cansj».
«nnen syndynyt /j» Caupungi cutzuttin 9. 1» mies nousi lähtemän matcaan
«nnenläis. jalcawaimons ja palwelians cansja:

30. Ia Dmln lapset panit heillens sen mutta hänen appens waimo., Isä sm
cumc,» ylös/ja Jonathan Versoni» pot» no, hänelle : eatzos/ päiwä on culunnt
ca Manassen pojan/ j»hänen poicanS jaehto on täsis/ ole täsä yö:ä/catzo/tä.
olit Papit Dantterein sucucunnas/ si>< sa on sinulla olo.iwa wielä nyt tämä
henasti että hi, »vietin ftngln» maald» päiwä/ ole täsä yi/ että sydämes tulis
pois. tloisexi/nostat amnil warhain/ ja mat»
zi.l» panit heidw lestellens Michan cusiacal majoille».

cuw2n / jonga ha„ tehnyt oli / nyncam 10. Mutt» ei mies ollut yötä/ maa»
«v»n cuin Jumalan huone oli S,los. nousi j» meni maicaans /ja lähestyi

XIX. iucu. lebust/ se on Jerusalemit/ ja «xi hii»
«.- i- Ilhen atlaNel ollut Cuningast nmAsins cannattaden cuorma/j» hä»
.

»«»jalcawaimons hanen cansjans.
Ephraimin muoren '»- Culn he tulit leburen asti / oli pai. I,h«<

«onta reunalla/ j» otti hänellenS yh. ja pttmella sanoi I.
Den? jalcawaimon emännäxenS luda» sau-'»llens : polletcam lebustrem Cau»

""'"' BetKlebemist. pungyn/,»olcam sijnäyo.
2. 1» cuin hän te,l huoria hänen tykö. ''>Mutt» hänen Isandans ftnei hä.

2600. „,„/) juoxi hän hänen tylönS Isäns «elle, en m.nc, mene muucataisen Cau»
.

rm,ia»nludanßelhl«hemi)n/ja olisiel« p«"S>l" M» et ole Israel,» lapsi»
jäWä Ennlauttst. st"

Hy; Duomarein iZ.iuc.



sta/isaan kaykäin edespäin Gtbean asti-
iZ- Äa sanoipalweleallenö : käy wah-

wast/ että me johunauun yöxi tulisim/
tliGibeaantaicka Ramaahn.

14. Ia he menit j.i ivaclstc/ i» Auringo
joudut heildäcowinalas läsnä Gibeal/
jocaon Benlamints.

i>. Ja he menit Gibeaan olemanyötä.
Cutn hän sinnetuli/ istui hän Caupun-
gtncujalle: sillä est stjnä ollut yxtkän jo-
ca heidän otti yöxi huonesens.

16. Ja catzo yxi wanha mies tuli pellol-
ta ehtona tötstänö / joca myös ttze oli
Ephraimin wuorelda/ ja oli Gtbeas
muucalanien. Multasen paicanCansa
olit Jemininlapset.

17. Ja cain hän nosti filmäns / näki
hän sen oudon miehen Laupungin cujal-
la/ ja sanot wanhamies hänelle: cungae
tahdot? ja custas tulet?

18. Hän mastats händä/ fanoden: me
vlem tullet JudanBethlehemist/ jame-
»emEphraimtn wuoren reunalle / josta
minä olen cotoisin: ja isaelsin JudanBethleheiustn / «aan nyt minä menen
HTRran huoneseen: jaei yxikän minua
huoneseencorja.

19. Meillä on olkia ja heiniä meidän
Aseilleni/ jaleipä ja«stna mtnullent /ja
finun pstcalles / j« palwclialle cutn sinun
paliveltas cansta on/ nstn ettei metldä
Mttänpuutu.

«c«a>
V"Vi-
ve««.
«"«-

19. 5.

23. Mutta perhen Isändä menl
tygöns/ ja sanoi heille: ei nyn hywäs
«veljet/ ältat tehkö lätil pahatece/ että

22.Winhamies sane!» rauha olcon
sinulle/caickiamilä puutut/ on mi>
nulla/ ainoastans älä ole täsä cMalla
yötä.

21. I» hän wei hänen huonestens / ja
»nooiAstlnheiniä/ ja he pesit »alcans/
söit i» joit.

2Z. Ia cuin he rupeisit sydämesi «loi»
tzeman/iacatzo/Ca„pung!st tulit »lliät
miehet/ )» pyritit huonen/ ja lo;t owen
pö.ille/ ja sanoit sille »vanhalle miehelle
perhen Isännälle: anna se mies tänne
ulos joca sinun huonesees on tullut/ että
me tundtsim hänen.

tämä mies 0.1 tullut minun huoncseni/älkättehkö vyu suurta kyhmyttä.
,4. Catzo/ minulla on tytär/ joca Mie-

lä neilzy on/ ja tällä on yxi jaicawaimo/
nämäl minä tuon teille/ maimalaxcnn»
heitä/ ja tehdäxen heille mitä ke tahdot»
te / mutta tätä miestä mastan ältät osot»
taco nijn cauhiata pahatccoa.

Mutta miehet ci tahte.,ct hältdä
cuulla: Nyn otti mies jalcaivaimonS:
jatalutti hänen heidän tygöns/ jongahe
tuusit/ jakäytit itzens häpiälisest hänen
cansians caiken yösen aina huomentscn
asti z Ia päimän coittais päästit he ha-
nen menemän.

26. Silloin tuli ivaims mähä ennen
Auringon nousewata sen huonen omen
eteen josa hänen tsändäns macais/ lan»
geis maahan ja macais stjnä malkian
päimän asti.

27. Cesca hänen tsändäns huomenel-
dain nousi/amais hän huonen omen / ja
meni ulos mielestänö matcallenS: ja
cayo/ hänen jalcamaimons oli langem
nut maahan omen eleen/ jahänenkätenS
oli kynnyxellä.

28> Ia hän sanot hänelle: nouse ja käy.
käin i mutta ci hän mitän mastannut/
nijn otti hän hänen Asins päälle/ malmi»
sti tyens ja matcusti cotianS.

29. Cosca hän cottans tuli/ otti hä»
meitze» ja jacoi jalcamaimons eahten»
toistakymmeneen cappalesen catcki lihoi»
nens ja luinens/.ja lähetti sen coickyn
Israelin maan rajoin.

zc>. Ia caicki cuin sen nätt/ sanoit hei
sencaltatst ei ole ikänäns ennen tapah.
tunul eikä nähty/ siitä päiiväst cuin Is-
raelin lapset tulit Egyptin maalda nyn
tähän päimän asti. Ajacelcat nyt ttzel-
län tästä asiasta misust/pitäkät «euwo/ja
puhucat.

xx. iucu.
lsraelin läpsit läpit u-

los/ jacocoisitheltäns jouckoon
nyncutn yxi mies/Dantstaßer-
Sebanastt/ ja Gtleadiu maa-

sta/ nyuHTßran tygö Mizpaan.
Hoz

Cau-
hia työ
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i. Ia caickein cansan päsmlet) et/ catckt
Israel!» sucucunnai Jumalan Cansan
seuracunnas / neljäs»!» luh»tt» miecan
lvetäwäl^jalcamiestä.

3. I»Benlaminin lapset sait cuull»
Israelin lapset ylösmennexi Mizpan».
Ia Israelin lapset sanett : s«noc«t cutn.
Z» täm» pahateco on tapahtunut.

4. Nyn »asiats lewlt» sen tapetun
»aimon mtes/ ja sanoi : minä tultu Gt»
bcaan/jocaon Benlamints/ ia minun
jalc»»»imoniyöxt.

5, 1» Glb«»n »suwatset nousit minu»
lvastan/ j» pyritit yöllä huonen jos»mt»
nä olln/ ja tahdoit tappa minun jahä»
lväisit minun jalcawalmont/ että h«n
lueli.

6. Ngn minä »ti» jalcamaimonl/ ja
jaoin cappaleixt / ja lähetin ne caicktz»
Israelin maan rajoin/ että he teit häptä-
lifen ja cauhtan työn Israelia.

7-Catzo/ te oletta catckt Israelin la-
pset täsä/ pitätät neuwo ja tehtät jotain
rahän asiaan.

8. catckt Cansa nousi nhncuin
mies/ ja sanoit/ alkän met-

siä yxitänmenzö «ajaans/ etkä kengän
potkecko huoneseens.

9. Mutta sen me nyt teemme Gtbeat
mastan/heitäm arpa.

10. Ja otan, kymmenen miestä sada-
sta / ja sata tuhannesta / ja tuhanne
kymmenestä tuhannesta / catktsta Jsrae.
lin sucucunntsta / ottaman Cansalle ra-
«indo/ tuleman ja tekemän Gibealle/
joca BenJamtnts on / catten heidän
hulludens jälkeä / cutn he omat tehnet
Jsraelt».

11. Nyn cocoisit heitäns catckt Jsrae- !
lin miehet Caupungtzn / nyncutn yxt
mies/ ja teit lyton kejkenäns.

». Ia Israelin sucucunnat lähetit
miehiä caicketn.BenJamintn sncucun.
datn tygö / jt kästtt heille sanoa ; mitä
pahateco tämä on/ joca teidän seasan
on tapahtunut? -

iz. Andacqt sijs nyt ne ilkiät mei-
het Gibeast / meidän tappaxem / ja»t-
-taxen» pahutta Israelisi pois. Mn-

t« BeuItlMlnl» ltlpftt tl latztonet cuul.
l« heidän «eljtins Istaelin lasten ändä.

14. Waan Benlamln lapset eocotsit
heitäns Gib«lm C«np»ngista menem«n
ulos sotaa» Istaeltn l»psi« »astan.

15. I» olit sinä päl»än« luetm Ben.
lamlntn lapset Caupungelsta/ cunsicol»
mattalymmendä tuhalt» miestä / jotc»
mteck» ulos »ebtt/ tlm»n Gtbean »su.
»atsia / joit» olt cuusi sat» »altltn»
miestä-

-16. I»cailen sen Cansan seas 01l lel»
tzemen sata «alittua metsiä/ i»tcaollt
««sentäliset/ j« taisit eatcki nämät llm
goll» osat» hluscarwaan / nijn ettei h«
hiirähtänet.

17.Mutta Israelin miehiä llmanßen»
lainitereltä olt neljä sala tuhatta/jot.
ca mteck» nlostvedit i» ollt calckt »at>
«at sotamiehet.

18. I» Israelin lapset nenslt ja«eult
Jumalan hueuesteu / j» kysyit lumm
lalda saneden: cuca mene meldän «del»
läm alcaman set» Benlaminin lapsi»
»astan? HERra sanei : I«d»n pttä
alcaman.

19. Ia Israelin lapsetnousitamulla/ .
ja sioiltt tdzens Gibean eteen.

»0. Israelin miehet mentt sotaanßen. Z
lamtntn cansa: Ja Israelin miehet >
asetit sodan heitä vastan Gtbeas.

ii. Ja BenJamtntn lapset läxit Gi-
beast / ja löit sinä päivänä Israelisi
caxt colmattakymmendä tuhatta miestä
kedolla.

-i. Ja Israelin Cansan miehet vah.
vtsttt heitäns/ javalmistit ttzens taas

sotiman/ sijnä patcas jvsa he oiit ensi-
mätsnäkin päivänä valmtt.

»Z. Ja Israelin lapset menit ja'itkit
HTRran edes «htosen asti/ jakysyitHer-
ralda/ sanoden: pitäkö meidän enämbi
menemän sotiman BenJamlnin lasten
meidän veljxm cansta? HERra sanoit
mengät heitä vastan. ä

»4.Ja cosca Israelin lapsetkävit edes
toisna päivänä BenJaminin lapsia va-
stan.

»5> Ja BenJamltertt läxit Gtbeasi
sinä

Jstail
stc<«
laml-tcreili
ivasta»
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stä Israelisi.
32. Nyn Benlaminin lapset sanoit:h< ewa» lyödyt meidän edesän, nyncuin

ennengin. Waan)sraelin lapset sanoit:
paellan, ja hucutelcam heitä Caupungi.
sta ulos leiden päälle.

«- Nijn nousit catckt miehet Israelista/
jocainen siastans/ ,a asetit heuäneßaal
Thamaryn / )» Israelin wajyjät nousit
siastans Gab»a.: luolasta.

34. I« tymmenen tuhatta walittua
miestä catista Israellstä tulit Gibeat»
»astan : ja solaluti stigenrastat, : mlil»
ta ei ne tienuet hei»«ns onnctlomutt»
lebesiywHn.

55.Z» HERx» löi Benlaminin lm

fin» pälwinä hellä tlKstan/ i» löit«ielä
nyt t«hdex»nt»tstalym»«ndH tuhsitt»
mtestä Israelin lapsista m«»h«n / jetl»
caicki mteck» nloewedlt.
,6. /pillein mentt caickl Isr«elin lm

ja caicki Cansa ylös / ja
tulit Inm«lan huoneseen/illil ja oleste.
ltl siellä HERran «des : ja paastoisitsen
piiiwän ehtosen asti : ja uhraisit peltle»
nhri« ja tytosuhrl« HERran edes.

27. 1» Israelin lapset tysytt HERral»
o» j» Jumalan lljton Arcki olt sijhen »t>
«an siellä.

28. IaPinehas Eleazarln poica/Am
rontn pojan/ seisot hänen edestins sillä m
j»ll»/j»sanoit: pitälö meidän «nämbi
menemän sotiman Benlaminin lapsia
meidän »eljejäm »astan / Mick» pttälö
meidän l»ck«m«n? HERra sanet: men.
gäl sinne/ huomen» minä annan heldän
teldän täsijn.

,9. 1« Isr««lin lapftt panit wäjyty.
f«tj«c«t«holda Gibeon ymbärtlle.

I" ""it colmandena pälwänä
Benlaminin lapsia »asian/ ja «setit
heidänsGlbeata »astan/ nyncuin he <m

<axi lertateit.
31. NtjnmenltVenlaminin lapset cam

saa wastan/ i» eraunsit Caupungista/
rupeisit lyömän jahaamoittaman moni»
cahlvja Cansast» / nyncuin «nnengin
nyllä lahdella «rällä/ ledolla cahden tien
päällä/ joista yxi mene BelhElyn ja tet»
nen Gibeaan/ li», colmetymmendä mie»

pset Israelin l»ste»ebest/ nijn että Isr».«lin lapsetfinä päiws»» lött »ysicolmat.
Falymmendi tuhatta ja sata mtestä Ben.
lamtnist/jetl» caickl mteck» uleswedit.z«. Mntt« cosca Benlaminin lapset
näit heitäns lyödyxl / annoit Israeli»miehet heille sia: sillä he ustalsil wäjyty.
rens päälle/ jotca he olit asettanet lili
Gibeat.

37- I« »iijyjät ltjrulitmyös itzens/ me.
Ntt Gibeaan/ ja löit coco Caupungi»
«i«c«n terällä.

iB. Ia Istaeltn miehillä olt määrätty
»ic» testenäns »«jyttten cansja lyödä
heitä «tecatl»/ cost»sawu nousi C«m
pungist».

39. Costa Iftaeli» miehet käänsit i.
tzens sotaan : ja Benlamlteril rupetsit
lyömän j»haawetnama» Israeliä / lttt
colmetymmendämtestä/ ny» he sanoit:
Tosin he »ivat lyödyt «etldä/ nijncui»
«»disesiilin tappelnxes.

40. Ntjn rupets si»»u käymän cohb».
stans Caupungist ylis/ ,a Benlmntte.
rit palaisit tacaperin/ catzo/coceCam
pungi läwi ylis taiwas «la.

41. Ia Israeli» miehet läänsit itzens/
jaBenlaminin miehet pakenit / sillä He-
näit että heille onn«tlemus lähestyi.

42. 1 a he läänsit ttzens Israelin mlm
sten edes corwen tielle / mutta sota sa».
«vulti heidän/ sitältlin ne cutn C«npun»
geist olit/ surnmisit he siellä.

43. 1» »« pijrttlt B«nl»mintn/ j» a«
joittaca Menuahn astl / jatallaisit nijti
idän puolelle Gibeat.

44. Ia Benlamlnlst langeis / cahde»
xantolstatymmendä tuhatta mtestä/ jot«
ca catcki olil «ahw«tsotamiehet.

45. Nyn täänsit he ttzens ja palenl«
cerpen pätn Rimmonin »uorelle/ mutt»
sillä tiellä löit he w«jsi tuhatta mtestä/ j«
«jott heitä taca Gid«emiu»sti/ j» löit
heistä caxi tuhatta »iestä.

46. In c..ickt cu,n sinä päiwänmHeli»
laminist langelfit/ ellt wysi colmatt»,
lvmmenoä tuhatta «meftä/ jotc» «ieck»
ulos wedit j»olit caicki wahwat sotam»<»het.
47.Ajnoastans cnnsi sata miestä läiit'
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Israeli
armah
taßen.
lami»
terein
päälle.

itzens/ j» palenlt jällens corpeen Rim»
monin muorelle/ja M sinne neljäxlCuu»
caudexi. Id

48. Ia Israelin lapset tulit jällens
Benlaminin lasten tygö/ja löit ne Cau»
pungist miecan terällä/ setä Cansan että
eläimet/ja caicki mitä he löysit/ jacaicki
Caupungit cuin h« löysit poltit hetulella.

XXI. lucu.
A Israelin michet olit wanno.Xt?D net Mizpas/ ja sanonet : ei y.
xttänmeistä pidä tytärtäns an»

Benlamilereille emäm
näxt.

2. Ia Cansa tuli Jumalan huoneseen/
ja oli siellä Jumalan edes ehtosen asti :

ja hecorotitänensjaittitcatterast.
3. Ia sanoit : O HERra Israelin lu.

mala/ mtxi tämä tapahdut Jsraelts /

että tänäpänä on yxt jucucunda wähen-
dynyt?

4. Ja toisna pätwänä nousi Cansa
tvarhat»/ ja rakensi siihen Altart» / ja
»hraisit polttouhria ja kytosuhria.

5- Ja Israelin lapset sanoit: cuca on
calkist Israelin sucucunnist/ joca et tän-
ne ole tullut Lansan cansia HERrau e-
«een? silla suuri ivala oli tehty / että se
joca et tullut HTRran tygö Mtzpaan/
hänen pilt totisesi cuoleman.

6, Ja Israelin lapset caduit heidän
tveljens TenJamtnin tähden/ ja sanoit:
tänäpänä on yxt sucucunda Jfcaelts wä-
hetty.

7. Jaculnga me käytäm itzem heidän
cansians/että ne cutn jäänet owat/ sat-
sit emänditä: sillä me olemme wannonel
HTRran cautta/ etten me anna heille
emänditä meidän tyttäristäm.

z.Za he sanoit: cuca onJsraelin sucu-
cunnasi/ joca ei ole täne tullut HCRran
tygö Mizpaan? ja catzo/ et ole yxitän
ollut leiris Jabexesi Gtteadis.

y.Ja Lansa luetti»/ jacatzo/ et oikut
siellä yhtäkän Jabexen asuwata Gtlea-
dtst.

ro. Nyn he lähetit caxttoisiakymmen-
dä tuhatta sotamiestä/ ja käsin heitä/
sanoden: mengät ja lyökäk Jabexen a-

suwaiser Gileabismiec»n terällä/ wai»
mstnens ia lapsinens.

ii. Mutta nyn pitä teidän tekemän :

coiten miehenpuolen/ ja caicki waimot
cutn miesten cansj» owat maannet/ pttä
teidän lappaman.

il. Ia he löysit labexen asuwaisist
Gileadisneljäsata pyca c»ln neitzet ol»t/
j» ei ollet yhdcngän miehentytönä moä»
«et: ne weit he Silon leiryn/ joca on
Canaan maasa.
ij- coco Cans» lähetti matcm

tästi sanoa Benlami»«<n lapsille / jotca olit Rimmont» calli.
olla/ j» cutzuit heitäystäwällisest.

14.Ntjn Benlaminin lapset tulit sil.
loin jällens/ ja he annoit heille emänbl'
tä/ nystä cuin he «lii jättänet elämänlmbexen waimoist Gileadis / ja et nyngän
heille täytynyt.

15. Nyn Cansa catui BenJamtni»
tähden/ että HTRra oli lo»v«» tehnyt
Israelin sucucunnts.

16. Ja Cansan wanhimmat sanoit:
cuinga me teeni/ että ne jäänet saisit
myös «mänditä? sillä »vaimot Benla-
minis owal hucutetut.

17. Ia sanoit: heidän pitä cuitengin
nautiyeman perimisens / cuin jäänet o-
walßenlamintst/ ettei yxtkän sucucun-
da Israelisi häwttettäts.

18. Ia en me taida anda heille meidän
tyttaritäm emännäxi isillä Israelin la-
pset oivat «vannonet ja sanonet: kirottu
olcon se jsca Benjamttereille emännän
anda.

ly. Ia he sanoit: catzo/ HERran
jocawuotinen juhlapäimä on Silos / ja-
ca on BethTlist pohjaisen päin Aurin-
gon ylönemtsi ivasta» / BethElin tieldä
mjn Sichemyn/ ja itbanontst länden
päin.

20. Ia hekäskit BenJamtni» lapsille/
ja sanoit: mengät ja «väyykät wyna-
mäis.

ai. Ia cosca te uäette Stloy tyttäriä
käymän ulos hyppyyn/ nyn juoscat »A>
rust wljnamäist/ ja ottaeanjocainenhä-
nellensStlon tyttärist emäiiän/ ja men-
gätßenlamintn maalle. 2-2.L0-
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22. Costa heidän JsänS taicka weljens
tulemat «alittaman meidän ekem / nyn
mc sanom heille: »lcat heille armiac/
sillä en me ole ottanee heille emändätä
sodalla/mutta et te tahtonet heille anda/
tämä 00 teidän syy».

2j. BenJaminin lapsetteit nyn/ ja o>
tit hypyift heidän lucuns jälken «aimot
ryöwydellä ja menit pois ja asuit perin-

nöftinS/ räkxnsit Caupungit ja asuitnysä.
»4. Israelin lapset menit myös sieldä

pois silloin/ ttzecukin fucucundan? tygö/
ja menit sieldä ttzecukin perimtseens.

2;. Silloin ei ollut Cuningast Jsrae-
lie/ waan jocainen teki nyncuin hänelle
näkyi oikein oleman.

Duomarem Kirjan loppu.

Ruthin Kirja/
joja kirjoitetan:

l. yxiwies EliMelech ludan Bechlehemist/ meni callin ajan tähden emän.
ja cahden poicans cansia Moabiterein maalle/ ja cuoli siellä poikinens.

Naemi hänen emändäns palais miniänsRuthin cansia Bechleheniijn / c. i.
11. Millä tawalla Ruch mli Boaxen cansia awioskästyyn/ ja synnytti Obcdin/

joca oli Isäin Isä/c.^.z.4'
C«llls
«»<«.

«,.««,.
«"'"

,

«il»lm»

Alpqh.
>Xulh.

Naem»
uiene
jöllens
cotians

I. iucu.
Duemaritte» hallltes eli cal»

lls »tc» maalla/ja yxi mies me»
»aeldaman ludan Bethle»

Moabitereinmaalle/hän
jahänen »aimons j» caxt hämn pel»
cans.

2. Hjlnen nimens olt EliMelech /j»
hänen emändäns ntmt Naemt/j» hänen

polcaus nimt/Mahlon ja Chl»
lion/he olit Ephraterit ludanBelh.
lehemist. I» cost» he tulit Moabite.
rein maalle/pysyit he siellä.

3. Ia EliMelech Naemi» «ies cuolt/
j« hän jät jältencahden poicans cansja.

4. He nait Moabtterei» wa,moja: yh.
de» nimi oli Arpah/j» sen toistn nimi
Ruth: Ia »suit siellä liti kymmenen
»jastatca.

5 I»cuolit myös molemmat Mahlon
jaChilien/ jast waimo jäi jällencahde.
sta pej«stans jamiehestäns.

6. Ia hän nousi mtntoinens/ ja palais
Moabiterein maalda : sillä hän oli cuul»

Moabiterein maalla ollesans/ että
H^Rraeli,tzinytCansans/ zaandanntheille leipä.

7. Iahän läxi pois sijtii p»icasi euln
hän oli ollut/ molemb«tn mlntätttens
cansja/ ja matcnstaisanstiellä Indean
maalle/

Deut.
2z; 5.

8. Sanot Naemi cahbelle mtntällens:
mengät ja palaitcat cuktn teidän ätteia
huoneseen: tehkö» HERra teille laupiu-
den/ntzucntn te olette nylle cuollutlle ja
minulle lehnet.

9. HTRra andacon teidän löytä leivo»
cummangin hänen miehens huones. Ja
hän suuta andoi heidän/ ja he corotit ä»
neos ja itkit.

ro. Ja sanoit hänellet Nio käymme
cansias sinun Cansas tygö.

11. Mutta Naeiut sanot. palaitcat mi.
nun tyttäreni/ mtxt te tahdotte minun
cantzant käydä? cuinga minä taidan la-
psia saada minun cohdusanj teille mte-
htxt?

12.Palaitcat minun tyttäreni/ jameu-!
gät: sillä minä olen ylön «aHa miestä
ottaman / ja «aicka minä sanoisin: st
on toivottapa / «itä minä ökraisin tänä
yönä ttzelleni miehen/ ja sijtätsin poikia.

ij. Cuinga te odotaisitle ntzncauwon
cntn nesuurext tulisit/ ja cntnga te tai,

Pp datte
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6. Ja Palmelta/ elonleickattten teet-
täjä/ mastats/ ja sanot: seon Moabt-
tilainen pyca/ joca tuli Naömtn cansia
Moabtteretu maalda:

7. Ja hän sanot: anna minun nouc-
kia ja cooca lyhdettenmältllä/ elonletc.
kaittm peräs: Ja hän on tullut ja sei-
sonut amusta nhn tähänasti: ja «t ole
maan mähckn atcaa huones ollut.

8. Ja Boas sanot Ruthille: cuules
minua minun tyttären/älä mene muiden
pellolle potmeman/ älä myös tästä läh-
de/ mutta ole täsä mtnun pljcatnt cansta.

?. Catzo misustculla pellolla he elo ot-
tawät/ja seura hettä/ minä sanoin pal-
weltotllent/ ettei yxikän sinua mahin-
gottze. Ja jos sinä janot/nyn mene a-
stiatden tygö/ ja juo sijlä cutn minun
Palmelta» omat ammundaoel.

lo.Jahänlangcts casmotllens ja cu.
marsi ttzens maahan/ ja sanoi hänelle:
mingätähden olen mtnä löynnyt armon
sinun casmos edes/ ettäs tunnet minun/
jocacuttengin olen muucalatnen.

11. oas mastats/ ja sanot hänelle:
tlmoitetttn catckt mi-

täs tehnyt olet sinun anoptlles/ sijtte-
cuin sinun mtehes cuolt / ettäs jätit si-
nun Jsäs ja ättts/ ja Jsäs maan/ ia
matcusttt lundemattoman Caosan tygö.

maxacon sinulle sinun ty«
06/ ja sinun palckas olcon täydellinen
HERran Israelin Jumalan tykönä/
jonga tygö sinä olet tullut / lurmamaa
hänen sijpelns ala,

Arpah
palaja.
mutta
Ruthpysy
anop-
Pins ty
iönä.

peräs päitä noucklm»»/ jong» edes minä
löydän armo». Sanoi hän hänelle : me»
ne minun tyttären.

3. Ia hän meni nouckiman pellolle e.
lonleickaittenjällen/ ja sepeldooliBo»
«xen perindöosa / joca oli EliMelechin
sugusta.

4. Ia catzo / Boas tuli Bethlehemist/
j» s»noi elonleickaille - HERr» olcon
teidän canfjan. I» he sanoit hänelle :

HERra siunatcen sinua.
5.Ia Boas sanoi palweliallens elon,

lelck«itten teettäjälle: tenengä tämä ptj»
c» on ?

Boat
osocia
häneSe
lauplu,
den.

oatte wywyttä/ ellet te oi»«niesiä? et mi»
nun tyttäreni : sillä minä suurest mur»
Helin teidän lohten/ j» HERr»u käsi on
sattunut minuun.

i4> Nijnhe corotit änens / ja itkit »le.
lä hartammast / jaArpah «ndoi suuta
»nopins/ »»»«Ruth jäthänen tygöns.

is> Mutt» hän sanot hänelle : catzos/
sinun kälys on palalnnut »maistens ty.
gs/ ja jumaltttens tygö/ palaja myös
sinä lälys cansja.

16.Ruth wastais: älä minulle sitä pm
Hu/ että mlnä luownn sinust / ja palajan
pois lylös : sillä cunga sinä menet/ sinne
myös minä menen : ja cusa sinäolet/stel»
lä tahdon myös minä olla: sinnn.Can»
sas on minun Cansan/ jasinun lumalas
»n minun Jumalan.

17. Cusa sinä cuolel / siellä minä myös
tahdon cuolla/ j« itzent haudatta and».
HERr» tehlön minulle sen j» sen/ jos ei
ainoastans cuolem» erotta meitä.

18.Costa hän näli hänen täydellä mie»
lellii händäns seurawan/ lackats hän sitä
puhumasi hänen cansjans.

iy. Ia he matcusttt cahden Bethlehe»
min asti.' I» c»sc» he tulit Bethlehe.
mijn / lljckui coco Caupungi heidän läh»
lens/ ja sanoit : ongo tämä Naemi?

20. Mutta hän sanoi heille : ällät mt»
nu» cutzuco Naemi/ waan cutzucac mt»
nu» Mara : sillä se Catcklwaldtas on mt»
nun suurestsurulllstxt tehnyt.

". Täysinäisnä mtnä tääldä läxin/
w»»n HERra anbot mtnun tyhjänä pm
l»ltä. Mtxt te sijs tutzutte minua N».
emi ? sillä HERr» on minun »lendnnut/
i» st Catcklwaldtas on minua waiwanut.

22. Ia ni,» palats Naemt /ja Ruth
Moabttiläinen hänen miniäns palais
hänen cansjans Moabiterein maalda :

jahe lulit Bethlehemyn ohran leickaml»
sen »lns». II- iUtU.

li myösN»emin miehen lango/
woimalltnen mies/ Eli»

sugusta/ ja hänen ni.
mens oli Boas.

2. Ia Ruth Moabltlläine» sanol Nm
emille; salli minnn mennä pellolle se»

N«emt
«e «n/
minun
ib»»»»U«»
se on/
«armas
~. s»,
»»lii.
««»

Ruth
po.me
lähtä»
fäitä
Bom
xen pel
loll». «.H«»
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Boas
Nae.
mm pe
rilliuen

rz. Hän sanot: anna minun löytä ar-
mo sinun casmos edes minun Herran:
stllä sinä olet lohduttanut minua/ ja 0-

lel puhutellut sinun pycas suloisesi/
waicka «n minä ole nyncutn jocu sinun
pycoistas.

14.Boas sanot jällens hänelle: cosca
ruan aica joutu/nyn tule tänne/ syö lei-
pä/ja rasta palas etickaan. Nyn hän
tstui elonleickaitte» mtereen/ ja hän
annoi hänelle cuimatuita tähkäpäitä/
hän söi jaraivitttn/ ja jätti jotakin
tähtexi.

15. Cosca hän nousi potmeman/ kasti
Boas palmeliotcans/ jasanot: salltcat
hänenpoimia lyhdetten keskellä/ jaälkat
händä hämätstö.

iS. Wartstelcat myös läpimitte» hä-
nelle ja jätläkät sijhen/että hän ne pot-
Mt6/ja älkän yxikän händä nuhdclco.

17. Nyn poimi hän pellolla ehtosen a-
stt/ tappoi ne potmetut/ ja oli liki yxt
Gpha ohria.

l?. Hän candoi ne Caupungyn ja 0-
fotti anopillenS mitä hän oli poimenut.
Toi myös »e ruan tählet/ joistahän oli
ttzens raminnut/ja andoi hänelle.

19 sT.illotn sanot hänen anopptns
: cusas olet poiminut

tänäpänä/ ja cusaöjolet työtä tehnyt?
Siunattu olcon se cutn sinun tundenut
on. Ja hän ilmoitti anopillenS kenen-
gä tykönä hän työtä teki / sanoden: se
mies/ jonzatykönä minä tänäpänä työ-
tä tein/ cutzuta» Boas.

20. Naemt sanot mtntällenS: hän ol-
oon siunattu HERralda: joca et ole
«llut armototn/ enämmtn nylä elämitä j
cuin cuolluttaca» mastan. Ja Naemt
sanot hänelle: tämä mies on meidän lä- ,
himmätsem/ ja on meidän perilliseni. ,

21. Ja Ruth Moabitiläincn sanoi: >
hän sanot myös minulle: ole minun pal-
melioikten cansia/sijhenasti cuin he loppe-
mat caiken minun eloni.

»2. Naemt sanotRuthille mintällens:
minun tyttären / hymä on sinun mennä !
hänen pycatns caussa / ettei jocu vlts si> !nua masiom toisen pellolla,

Hän sanot hänelle: caickt mitä si«
nä sanot minulle/ teen minä.

6. Hän meni tumaan / ja teki caickt
cutn hänen ayopptns hänellekäski.

7. Ja cosca Boas oli syönut ja juo-
nut/tuli hänen sydämens tloisexi/ja
meni lemätä yhden cuhilantaa:Ja hän
tuli salaisesi/ ja nosti maatten hänen
jalcatns paäldä/japantsithe» lemätä.

8. Puoli yön aican / peljästyi mies
ia käänsi tdzens / ja cadzo.matmvMa-
cats hänen jalcatns juures.

y. Ja hänma-
statö: minä olen Ruth stnun palcollt-
ses/ leivitä stjpes ylldze sinUn pycae: sil-
lä stnä olet perillinen.

10. Hän sanot: siunattu ole sinä
HERrasa minun tyttären/sinä oletpa-
randanut ensimätsen armon ryön sillä
mymetsellä / ettes ole seurannut nuoru-
caisia / rickatla eli köyhiä.

11. Ja nyt minun tyttären / älä pel.
kä: caickt mitäs sanot / teen minä si-
nulle : silla coco minun Cansani Cau-
pungi? tietä / ettäs olet cunniakine»
maimo.

Se on tosi että minä ole» perillt-
Pp 2 ne»/

2Z. Ja hän mymyt Boaxen pycain ty.
könä / ja poimi tähkäpäitä / sijhenasti
cutn ohrat ja nisut loicattin /ja tuli
jällens anopptns tygö.

111. iucu.
Naemt hänen anopplnssa-

AOV not hänelle: minun tyttären/
minä tahdon saatta sinulle le-

sinun hymtnkämts.
2. Boas meidän sucum/jonga pycain

tykönä si lä olet ollut/ catzo hän misca tä-
nä yönä ohria lumasans.

z. Nyn pese tdjes / ja Moitele sinus/

ja maateta idzes/ ja mene lumaan/ettei
yxtkän sinua tunne / sijhenasti cutn syö-
ty ja juotu on.

4. Cosca hän idjens lemätä pane /

nyn cadzo patcka cusa hän maca: ny»
mene ja nosta maate hänen jalcatns
pääldä /ja pane sijhen lemätä: ny»
hän kyllä sinulle sano / mltä sinun teke-
män pitä.

Ruth
pane
lemätä
Boaxe
jaicojn

Kirja. z. iuc.
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Boas
lupa
hänen
owio-
xens
otta.

ne» / mutta toinen on lählmmäisembt
minua.

13. Ole tiisä yi : ja jos hän huomen
emistä sinun/ nyn st on hywä/ waan
jollei hän tahdo omista sinu»/ny» minä
omistan sinun / ny» totta cutn HERra
elä: lewä huemenen astt.

14, Ia hän lewäls huomenen asti hä»
«en jalcains juures. Ia nuofi ennen»
ruin yxltän lotsens tunsi/ ja sanoi/ et»
tet jocu tletäts waimo luwaan tullexi.

15. Ia hän sanot: anna sinun lyn»
waattes culn ylläs »n/ jaota sijhen/ ja
hän otti sijhen. Ia hän mittais hänelle
cuusi mitt» ohria/ j» pani hänen pääl»
len«< Ia hän ttze tuli Caupungyn.

16. Mutta «aimo ment «noppins
tygö/joca sanoi: cuinga sinun menesty
minun tyttären ? j» hän jutteli hänelle
caicki mitä mies olt tehnyt.

17, I» sanoi : nämät cuusi mitta oh.
ria andoi hän minulle : sillä hän sanoi :

«i pidä sinun tyhjin käsin menemän
«noppls tygö.

,8 Hän sonoi : ole hiljaxens tyttä»
ren ntjncauman ettäs saat nähdä cuin'
ga tämä tapahtu : sillä «t se mtes lacka
ennen cuin hän tämän länäpälwänä
hylvln lopett».

IV. iUM.
Boas meni porttyn/ ja istut

siellä: j» catzo perillinen käwt
ohldze/ ja Boas Puhuttelihäm

san-den : palaj» tänne j»
istu wiereni. Nyn hän palais ja istui.

2. Ia h«» otti tymmenen miestä Cau»
pungi» »anhimmist / sanoden heille:t.
stucat tähän / j» he istuit.

3. Ntjn sanoi hän perilliselle : Naemt
joca ontullut Moabiterein maalda/cau.
ptoze sitä maan cappaletta / cuin mei»
dän wel,elläm EliMel<chillä oli.

4. Sentähden ajattelin minä sen sinut»
lz ilmoitta/ja sano »ttahdotcos sen periä/
nyn lunasta st cäsä Caupungin asumat.
Sten j»minunCansan» wanhlmmitten e.
des : waan jollet sinä sitä tahdo periä/
nyn sano minulle/ että minä sen ttetäi.
fin ; sillä «i ole yhtän MM perillistä

cuin sinä/ ja minä sinun jättes. Hän
sanot: mtnä pertn.

5 Nyn mastats Boas: jona päimä-
nä sinä Naemin kädest lunastat pellon/
uyn ota Ruth Moabitt sen cuollue» e-
mändä/ herättäxeö sille cuolluelle ntme
hänen pertnnösäns. >

6. Nyn sanot perillinen: en mtnä tai-
da pertä sitä/ etten mtnä hucutats mi-
nun perimistäni/ peri sinä se cummt-
n«n pttä perimän: silla en minä taida
sitä periä.

7. Ia se oli nminenJsraelts lunasiami. >ses ja pertmtfes wahrvistuxexi catckyn a- -
sioin/ että mies rysut kengäns jaandoi lä-
hiSäisellens: ja se oli todistus Jsraelis.

8. Nyn perillinen sanoi Boaxelle: lu- .
nasta sinä se: jarysui kengän jalsstans.

y. Boas sanoi wanhimmtlle ja catkel-
le Cansalle: te olette täuapäiwänä mi-
nun todistajani/ että minä olen luna-
stanut Naemildä caicki mitä EliMele.
chtn/ Chiltonin ja Mahlonin olt.

iv. Ja myös Ruthin sen Moabitin '
Mahlsnin lesten olen ottanut emännä-'
peni/ herättäxeni sille cuolluelle nime
hänen perimtftsäns/ ja ettet sen cuollen
nimi huckuisweljetns seasta/ ja hänen
siastausportisa/ sen päälle oletta te tä«
ttäpäiwänä todistajat:

ii.Nijn caicki Cansg ja ivanhimmat
cuin portis olit/ sanoit: me olem todi-
stajat. Jumala tehkön sille rvaimoke/
joca sinun huouesees tule/ nyncuinRa-
heltllc ja nyncuin Lealle/ jotca molem«
mat Israelin huonenrakensit: ja enän-
dykön Ephratas / ja cuuluisaxt tulco»
BethlehemiS.

ir.Ja sinun huones olcon nyncuin Pe-
rezenhuone/ jonga Thamar synnytti
Juvalle/ sijtä siemenestä jonga HERra
sinulle anda tästä nuoresta »aimosta.

iz. Nyn Boas otti Ruthin emännä-
xenö: Jahän meni hänen tygöns: >a
HERra andoi hänen tulla heoelmältse-
xi/ ja hän synnytti pojan.

14. Nyn ivaimot sanoitNaemille: Ktz-
tetty olcon HEna joca ei sallinut sinulda
puuttua perillistä tähän aican/ että hä-

nen

Deut.
-5i S.

Boas
osta
Nae.
mm
pellon/
ja «ta

Ru-
tht»«.
mcinnä
xens.

G«.
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ne» ntmens pysytS Jsraelis.
i;. Hän on wirwotcawa sinua/ ja

holhoiva sinun wanhuttae: -sillä sinun
mtntäs/ >oca sinua rocasia/ on hänen
synnyttänyt/ hän ttze on sinulle parem-
bi cum seitzemen poica.

16. JaNacmioltt lapsen/ pani hel-
msans/ ja caswatti sen.

17. Mutta hänen kyläns vaimot an>
nott hänelle nimen/ ja sanoit: Nacmtl.
le on potea syndynyt: sa cutzuit hänen

«tmens Sbed/ tämä o» Dawtdin Isiin
Isäin Isii. Per,-

iz.TämS o» Pereze»sucucunda:Pe- je sucu
rcj siitti Hejrontn. Dawt-

ly.la Hezron siM Raam / Raam din a-
sijtti Amtnadabin. sti.

10. Aminatab sijtti Nahessonin/Na- Matth
hesson siitti Salmon. i:z.

11. Salmo sijtti BoaZen: Boas sijt-
ti Sbedin. (Dawtdin. i.Pgx.

i». Obed sijtti Jsai»: ja Isat sijttts-

Sbed.

Ruthin Kirjan loppu.

Ensimäinen Samuelin Kirja/
josa nckmckt cappalec owat-

l> wanhemmisi/ ja syndymisesi: Papin Clin ja hänen poicains surue<rangaistusten ilmoittamisest: ja surkiast lopust/ ca1,.i.2.;.4. Sm
muelin wagast hallituxest/ ca,,. 12. jahänen cuolemastans/ cZp. 27.

11. Cuinga Jumala cowast witzais Philisterejä hänen Arckins tähden/ sijhen»
asti cuin he sen lähetit tacaperin/ ja he Samuelin uhrin ja rucouxen cautta woilet»
lin Israelildä/ «11.5.6.7.

111. Cuningan menost/ Saulisi/ cuinga hän Cunmgaxi woideltin cap. z. ?. ie.lyö Amorrerit/ cZp, n. soti Dilisterejä ja Amalcchi wastan/ ja ricko kirotms/ c»p.
«). mene wclhowaimon tygo/ lapctan colmen poicans cansta Philifterejä wastansotcisans/ «p.;i.

IV. Dawidisi/ cuinga hän woideltin Cuningaxi/ löi Goliathin/ teki lizlon Jo-nathanin cansia/ wainomn Saulilda/ cap. 16.17.18.13. Pakene ja lete toisen terra»lijlon Jonathanin cansia/ syö pyhitetyist leiwist/ jota Doeg Saulit ilmoilla/ ja N)ö
8«. HERran Pappia cuoliaxi/«p. 20.21.22. pakene corpeen/ käsillä Saulin/ ott.,Ablgailin Nabalin lesten emännäxens/ käsittä toisen kenan Saulin/pakene Gathijn Cuningas Ackixen tygö/ «p. 7.6. 27. tielöän sotimasi philisterein
cantFa Israeli wastan/ lyö Amalechitertt/ jotca Ziclagin poldit/ «p. 23. »2.

Clc«n«
'«Han»
"

.«uelln
»«".

«".

I. iucu.
mies oli Ramathaimln Zo.»phimist Ephraimin »uereld»/hänen ntmensol! Eltanale.

/ Elihun pejan/
Tchun pojan/Zuphi» pojan/joc» olt

» Ia hänellä oli caxi waimo/ yhden
».«l eii H<mn« / ja tolstn Peninnah,

Mutt» Peninnall» eli lapsi» / »»»»

H»nnall» ei ollut last».
z. Se miesme.ii wuosiwuobelbl, Cau.pungistans rucollemanjauhramenSi-

loon HERralle Zebaothille : Ia siellä "'

01l caxi Elin poica/ Hophni j»Pinchas "^«S.
HERran Papit.

I» sinä pätwans jona uh.Ppi rais/



l. KZQUivI. 5 lue.302

H»n»
nan m»
cous
j» lu»
»aue.

r«ls / andoi hän 'emännällens Pennin.
nalleja caittlle pojtllens ja tytlärtllens
es»t.

5. Mutt» Hannalle andoi h«n yhden
osan murehtien : sillä hän racastl Ha».
n»: muttaHEßr» oli sultenut hänen
cohtuns.

6. Ia hänen «vainojans waiwais
händä / jafeimais hänelle / että HER»
r» olt sultenut hänen cohtuns.

7. I» nyn hän teli jocawuosi/ cosc»
he menit HERran huoneseen/ j» saatti
biinen murhellistfi. Mutt» hän itti /

ja et syönyt.
8. I» Ellana hänen mtehens sanoi

hänelle: Hanna/ mitäs tttet? ja mtxes
syö?j» mingätähden sinun sydämes on
murhellinen? engö minä sinulle p»r»m>
bt ole cuin kymmenen poica ?

y.cV>lin nousi Hann» / lsijttecuin
oli syönyt ja juonutSiles:

j» Pappi Eli tstut istuimella HERran
»ämplln pihtipielen tntöns.

ic>. I» Hanna olt sangen catlerall»
sydämellä / ja rncotli HERr» / j» itti
hetast.
ii. I» lupais lupauren/ sanoden:

HERr» Zebaeth / jes sinä cadzoisit si.
nun ptzcasahdistusta/ muistaisit minua/
,» et unhotaissinun ptjcas/ mutt» an»
dalstt ptjcalles pojan / nijn minä annan
hänen HERralle cattiri hänen iläpäi»
wt:ens/j»partawelytei pidä hänen pää»
häns tuleman.

12. Ia «uin hän cauwan rucoili HER.
ran edes/ otti Eli «vaarin hänen suu»
stans. '

«. Sillä Hann» puhui sydämestäns/
j» ainoastans hänen yuulens lijcuit:
mutta hänen änens et cuulunut/ nljn
Elt luuli hänen juoris olewan.

14. Ia Eli sanoi hänelle .cuinga cau»
»ans olet juoiis ? anna wtjnan olla si.
nustas pois.

15. "aluttaHanna wastais/ ja sanoi:
ei minun Herran / minä olen murhelli.
nen waimo : wijna ja wälewätä juoma
en ole minä juonut: waan olen lvuo»
dattanut minun sydämeni HERran
«des.

16. Hlä pidä ptjcas irtalllsen »aimon
edestä: sillä minä ole» minun suurest»
murhestani ja Miwastani tähänasti pu»
hunut.

17. Eli wastais /j» sanoi : mene r»u»
h»n: j« Israelin Jumala »nbacon
sinulle sinunrucouxes/cuins olet hänel»
dä rucoillut.

18. Hän sanoi : ann» sinun ptjcas löy»
tä armo sinun silmäts edes. Nljn w»<»
mo meni matcaans j» söt/ ja.et ollut
sillen nijn murhellinen.

19. Ia he nousit warhain huomenet»
ta!» rucotleman HERra : sijtte!p»lai«
sit he ja tulit cotians Ramathaan. I»
Ellan» tunsi emändäns Hannan /j«
HERr» muisti händä.
22. I» cost» muutamat päiwäl olit

culunet / tuli Hanna rastari / i» syn»
nyttt pojan ja cudzui hänen nimens
Samuel : sillä mlnä elen händä rucotl»
lut HERralda.

,1. 1» Ellan» meni ylös cailen huo»
nens cansj» uhraman HERralle »vuosi.
«aulista uhri» j» lupaustans,

«> Ia etHanna mennyt / waan sanoi
miehellens: cosc» lapsi wieroltet»n/ntjn
minä otan hänen cansjani näyttäxent
HERralle / ja sijtte pttä hän siellä ain»
oleman.

<.

l;. Ellana hänen ml«he»s sanoi hä»
nelle : tee nijncuin sinulle parhaxl »äly/
ole nljncauwan ettäs hänen «vieroitat:
HERra wahwlstacon sen cuin hän pu»
hunuton. Nijn »aimo jäicotta/ja imet,
ti poicans/ sijhenastt että hän wieroitlt
hän«n.

24. Ia hän toi hänen ylös lansians/
sijttecuin hän hänen «ieroittanut °li/
colmencalpetn'cansza/yhdenEphaniau-
hoja/ jaleilin wyna: ,a toi hänen Her»
ran huoneseen Silos/ ja nuorucainen
oli wielä sangen nuorl.

. ,

25. Ia he teurastlt calpei» M toit nuo.
rucaistnElin eteen.

16. Ia hän sanoi : Ah ! minun Her.
ran / nyn totta cuin sinun sielus elä mi»
nun Herran/ mtnä »len st waimo culn
täsä lytenas sttsoi/j»rucoili HERra.

'?'"'

Sa»»,
°> sW>
dy.

2814.

«""

«'""

"^,

~.„««"'
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17. Tätä nuorucaista minä anoin/
nyt on HERra minulle andanut sen ru-
cauxen cutn minä häncidä rucoilin-

,B. Sentähden annan minä hänen Her-
ralle jällcnS/catkext elinazaxens/ että hän
HERralda rucsildu on/ ja hän rucotlt
HTRrasijnä paicas.

11.
Hanna rucoili/ ja sanot: mt-

AOA nun sydämen riemutye HER-
rasa/ minun sarwen on yletty
HSRrasa. Minun suuni on le-

wiälbä auwennut minun wiholistent y.
liye: sillä minä riemuttzen sinun autu-
«destas.

z. Ei kengän nyn pyhä ole cuin Heria/
M «tyxitänolepaitzt sinua/ja et yhtän
calliota ole nyncuin meidän Jumalani.

z. Lacatcat teidän suuresi kerscamtse-
sian: pangat pois teidän suustan se van-
ha: sillä HERra on caickt tietämä Ju-
mala / ja et anna sencaltatsi atmoiruxi
menestyä.

4. Wäkewitten joutzet omat särjetyt -

ja heicot omat mätemydellä myötetyt.
5. Jotca ennen ramitut olit/ ne omat

ttzens myynet leimän cdest: ja jotcanäl-
kä tärselt/ ei sille»isoa/ sijhenastt että
hedelmätöin setyemen synnytti/ ja jolla
monda lasta oli/tuli hetcoxi.

6. HERra cuoletka ja mtrmotta / mie
suuren ahdistuneen/ ja sijtä ulos jällen».

7. HERra leke köyhSxi ja rickapi/hön
alenda jaylendä.

8. Hän nosta tomusta köyhän / jaylen-
dä mäimaisenlsasta/ istuttaxens händä
päämiesten secaan / ja andaxens hänen
cunntan istuimen periä: Sillä maan
äret omat HERran: ja maan pyrin on
hän asettanut nyden päälle.

y. Hän marjele pyhäins jalat/ mutta
jumalattomatpitä matckeneman pimcy.
des: sillä oma suuri moima et mitan
auta.

10. Ne jotcarytelemät HERran cans-
sa/ pitä muserettaman rtcki/ hän jylise
tatmas heidän ylitzens. HERra duomt-
tze maan äret/ jaan-da Cuntngallens mä-
Iwyden/ ja ylmdä wvldclmnö sarmen.

11. Ia Ellan» meni Ramathaan hue»
»estens: waan nuorucainen palweli
HERra PaplnEll» edes.

12. Elin pojat olit illiät/ j»
"»ei totellet HERra.

iz. Eitä myös Pappein oileutta Can.san edes/ cuin jocu uhrin uhrois/ tuli
Papin palwelia cosca liha teitettin/ j»
oli colmlh»»r»inen hango lädes.

14. 1»pisti sen c»ttilaan/ eli pataan/
elt cruusijn/ eli pannuun/ja caicki mitä
hän weli ylös hangolla/ sen Pappi ollt
sijtä: ja nijn teit he caitelle Israelille/
jotcatulit sinne Slleon.

15.Nijn myös ennencuin he poldit li»
hawuden/ tuli Papin palwelia/ ja sanoi
ntjlle jotca uhria cannoit : anna minulle
lihapaistaxenl Papille :' sillä ei hän ota
keitettyä liha finulda waan vtta.

16. Costa jocusanoi hänelle: polttacat
lihawus tänäpänä nijncuin pttä/ ot»
sijtte sinulles mitä sydämes himoitze.
Nljn sanei hän hänelle : nyt pitä sinu»
andaman / jolles anna nijn minä otan
»välisin.

17- I» sentähden oli nuorncaisten ri.
ces sangen snuri HERran edes : silläCansa catzot HERran rnocauhrin ylön.

18. Mutta Samuel palweli HERran
edes/ ja nuorucainen oli »vyötetty ltjnal'
sello pääliswaattella.

19. Ia hänen ättins oli tehnyt hänelle
»vähän hamen/ ja «vei sen hänelle jec»
«uosi/costa hänmeni ylös mtehenscans.sa uhraman wuosi uhrta.

20. Ia Eli siunaisEllana» j» hänen
emändäns/ ja sanoi: HERra andacsn
sinulle siemenen tästä «aimosta sen ru»
couxe» tähden cuin hän on rucoillut H«r,
ralda/ ja he menit siallens.

21. Ia HERra etzei H»nn«/ i» hän
tuli rascari/ ia synnytti colme Mc» j«
cari tytärtä/ ja nuorucainen Samuel
caswoi HERran edes.

22. Mutta Elt oli junri »vanha/ j»
cuuli mitä hänen poicans teit cailelle
Israelille/j» että he macaisit uijden wai»
moincansia/ jotc» p»lweltt seuracun»nan m»j»n owell»,

2;. I»
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iz. Ja sanoi heille: mtxt te teette stn-
«altaisita ? sillä minä cuulen teidän pa-
hoja recojan caikelda täidä Cansalda.

14..Ei nyn minun pottani/ et ole se
hywä sanoma cuin minä cuulen / että te
saatatte HERran Lansan syndtä teke-
män.

2;. Jos jocu ricko ihmistä mastan/ ny»
Duomarit sen somittawat: muttä jos
jocuricko HERra wastan/ cuca stn «-

destrucoilet Ja ci he cuullet Jsäns än-
dä: sillä HERra tahdot heidän tappa.

26. Multa nuorucatne» Samuel«vael-
si jacaswot/ ja oli otollinen sekäHEß-
ran että ihmisten edes.

.

27. Ja Jumalan mies tuli Elin tygo/
jasanot hänelle: näin sano HERra: en-
gö minä ilmeisesi ilmoittanut minuant
sinun Ijäs huonelle/ cosca he «vieläolit
Egyptis Pharaon huones.

,8. Ja ininä «valltzi» hänen minulle-
nt Papixt raitista Israelin fucucunni-
sta uhraman minunMarilleni/ ja sytyt-
tämän snttzutusta/ ja candaman päälis-
waatetta minun «desäni / ja minä olen
andanut sinun Jsäs huonelle catckt Is-
raeltn lasten tulet.

29. Mixt sijs te potkitte minun uhriani
«astan/ ja minunruocauhriant / jonga
minä olen käskenyt uhrata seuracnnnan
majas: ja «nämmän cuunioitit sinun
poikias cuin minua/ lihoittaxeu tettän/
catktsta minun Cansant Israelin ruoca-
nhrein utisista?

zs.Scntähdeu sano HERra Israelin
Jumala: minä olen puhunut/ että sinun
huones ja sinun Jsäs huone pitä wael-
daman minun edesani, yancaickisest/ mut.
ta nyt sano HERra e olcon se cau-
«ana minusta: Sillä jotca minua cun-
nioitzewat/ uijtä minä tahdon cunutoit-
t«: maa» jotca minua catzoivat ylön/ ne
pitä catzottama» ylön.

zi, Catzo/ st atca tule/ että minä mur-
ran sinunkäflmarles/ jasinun Jsäs huo-
nen käsivarren/ ettei yxckäo manha pt.
dä sinun huonesas olema».

Z2. Ja sinunpitä näkemän sinun ma-
Kanstisojas majas/ caikes hywydes

cutn Israelille tapahku t ja et yxikän
w«nha pidä oleman sinun huonesas yan-
catckiftst.

z. Cuitengin en niinäketän peräti hä-
wttä sinusta minun Altarildani/ että mi»
nä culutan sinun silmäs / ja sinun sielua
murheseen saatan/ jacatckt sinun huones
paljous pitä cuoleman/ cosca ne owat
mtehexi tullet.

Z4. Ia tämä pitä oleman sinulle mer-
kixi/ cutn sinun potcais Hophnin jaPi-
nehaxen päälle pitä tuleman: yhtenä
pätwänäpitä molemmat cuoleman.

Z5. Jaminä herätän minullent uscolli-sen Papin/ se teke nhncuinminun sydä-
mesäni ja mielesänt on. Ja minä ra-
kennan hänelle wahwan huonen/ mael-
daxens minun motdeldunt edes hänen e-
linatcanans.

zS. Ia tapahtu/että se cuin jää jälke»
sinun huonefes/ pitä tyleman,a kumar-
taman händä hopiapennigin ja leimäu
cappalen edest: ja pitä sanoman: pää-
stä minua nyt yhden Papin osaan/ että
minä satsia syödä palan leipä.

iii.
nuorucainen Samuel palwe-

AQ» ltEitn edes HERra: JaHer-
ransanaoltcalltssijhen atcan/
ja wähä tlmotruxta.

i.Ja tapahtui siihen aican/ että Eli
macats siallans/jahänen silmäns rupet-
sit pimendymän/ ntzn ettet hän nähnyt.

z>Ja Samuel macais HSRran tem-
plis/ siinäcutn JumalanArcktolt/ en-
nencutn Jumalan lampu sammurettin.

4. Ia HERra cutzut Samuelt/ hän
wastais - cayo/ täsa mtnä olen.

5. Ja hän juoxt Elin tyzö/ jasanoi:
catzo/ täsä mtnä olen/ sinä cutzutt mt >

nua. Hän sanoi: en mtnä cutzunul/me- >
ne jällens ja pane maata; ja hän me-
ni ja pani maata.

6. JaHERra cutzut taas Samuelt/
jaSamuel nousi ja ment Elin tyg» / >a
sanot; cayo/ täsa mtnä olen/ sinä cutzuit
minua. Hän sanoi: en minä cuyunut
sinua miuan potcant/ mene jällens,a pa»
ne maata.

7. Mutta

HS».'
ra >i-:
«mliy -

Samu-
elille. ,

»
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7. Mutta Samuel «k tundenut silloin
lvielä HERra/ jaHERran sana et ollut
mtelä ilmoitettu hänelle.

8. JaHERra cutznt Samuelin »vielä
kolmannen kerran / ja hän nousi jameni
Elin tygö/ ja sanot: cayo/ täsä minä
olen sinä cutzutt minua. Nyn ymmärsi
Eli/ että HERra cutzui nuorucatsta.

y. Ja Elt sanoi Samuelille - mene/
ja pane maata: ja jos sinua wielä cu-
tzutan/ nyn sano: puhu HERra: sillä
sinunpattveltas cuule. Samuel ment ja
pani ttzeno siallens.
ro.ss>yn tult HERra ja seisot siellä/sja cuyui nyncuin ennengtn:

Samuel/Samuel. Ja Samuel sanot:
puhu/ sillä sinunpalwelias cuule.

ii- Ja HERra sanot Samuelille: ca-
yo/ minä teen yhden asian Jsraelis/nyn että sen molemmat corwat pttä
soiman cuin sen cuule.
ii. Sinä pätwänä tuotan minä Eltl-

le catcki ne cuin minä hänen huonettans
wastan puhunut olen/ minä alan ja
päätän se»,

iz. Ja minä tahdon tehdä hänelle ttet-
täwäxt/ että minä olen Duomart hä-
nen huonellens yancatckisest/ sen pahan
työn lähden/ että hän tiesi potcans hä-
piälltsest käyttänen / ja et kertacan wt-
haisest calzonut heidän päällenö.

14.Sentähdeu olen minä wannonut
Elm huenelle/ että tämä Elin huone»pahaleco ei pidä lepyteträmän uhrillaetkä ruocauhr«lla yancatckisest.

15. JaSamuel macais huomenena,
sti/ ja awais HERran huonen ow«n.
JaSamuel ei tohtinut ilmoitta Elillesitä «äkyä.

16. Nyn cutzui Elt hänen/ ja sanot:Samuel poican. Hän tvastats: catzo/täsä minä olen.
17. Hän sanot: mikä sana se on cuin

sinulle janotkin? älä sala sitä mtnulda.
Jumala tehkön sinulle sen ja sen/ jos si.nä jotain salat minulba/ siitä cuin si.-nulle sanottu on.

18. Nyn Samuel sanot hänelle caicki/
ja el häncldä mttän salannut. Waan

hän sanoit hän on HERra/ hän teh»
kön nyncuin hänelle on kelwolltnen.

iy. Ja Samuel caswoi/ jaHER-
ra »li hänen causians/ja et langenutyh-
täkän catkista hänen sanoistans maahan.

20. Jacoco Israel hamast Dantst nyn
BerSabaan tunsi Samuelin uscolltse-
xt HERran Prophetaxi.

21. Ja HERra taas ilmestyi hänelle
Silos : sillä HERra oli ilmandunut
Samuelille Silos/ HERran sanan
cautta. IV. «ucu.

i S»»n
7. ,z.

Istciel
höoän
Phllt»
»ereil.
hH.

A Samuel rupeis faaroamanAO» coc» Israelin edes: Ja Jsra-
elt ment sotaan Philtsicrcjä

(XvkVwastan/ ja he siottit hetdäns
EbenEjertn tygö: mutta Philisterit a-
setit letrtns Aphechyn.

2. Ja Philisterit »valmistit ttzens Is.
raeli wastan/ ja sota lewitti ttzens ptt-
tälle/ ja Israel lyötin Philtstereildä/
ja he löit sijnä tappeluxes kedolla lähes
neljätuhatta miestä.

z. Cosca Cansa tult letryn/sanoit Is.
raelin wanhtmmat : mingätähden HEr-
ra andoi meidän tänäpänä lyötä Phi.
ltsteretldä? ottacam HERran lyton
Arckt Silost meidän tygömme/ ja an-
dacam hänen tulla meidänkeskellem wa-
pahtaman meidän wtholtstem kädest.

4. Ja Cansa lähetti Silvon / ja he
«nnott sieldä tuoda HERran Zebaolhin
lyton Arkin/ joca istu Cherubtmin
päällä. Ja stellä oli caxt Elin poica
Hophnt ia Piuehas Jumalan lyton
Arkin rantza.

5- Ja HERran lyton Arkin tuldua
letryn / huust caickt Israel suurella ilo-
huudolla/ nyn että maa cajahti.

6. Cosca Philisterit cuulit sen ilohuu.
don/ sanoit he: mikä suuri ilohuuto o»
Ebrerein leirts? Ja cosca he ymmär-
sitHERran Arkin tullen letryn/

7 Pettäisit Philisterit hettans/ ja sa-
noit: Jumala on tullut lciryn. Jalvielä si)tte sanoit: woi meitä: sillä etse ole ennen nyn ollut.

8. Woi meirä/ cuca pelastameitä/näi-
den suurten Jumalten käsist? nämät

Q q owat
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o»»t ne Jumalat/ jotca Egyptin löit
eorwes caickinaifilla rangatstuxtll».

9.01c»t sijs rohtiatsyvämeft/j» olcat
miehet Philisterit/ ettet teidän pttäis
palmeleman Ebrerejä/ »tjncuin he owat
teitä palwellet: Olcat miehet ja soticat.

io. Ntjn Philistertt sodeit/ ja Israel
lyötin/ j» >ocainen patén! majaans/ ja
st oli sangen suuri tappo : ntjn että Is.
raelist caadul colmelymmendä tuhatta
jalcamiestä.

ii. JumalanArcki oletti» pois/ ja c».
E1,.l p»ica Hophni j»Pineh«s cuolit.

juoxisetajeucost yxl Ben.
j» tuli sinä pätwä.

nä Silvon / j» olt rewälsnyl wo»ltens/
ja wistoinut muld» pöäns päälle.
i- I» catzo/ cosc» hän sinne tuli/ lstui

Eli lsiulmella/ tielle catzeleman : sillä
hiinen sybämens olt peljästyxis lum».
lan Artm tähden. I« cost» mtes tuli
Caupungyn/ tlmottt, hän sm/ i» coco
Caupungl parut.

14. Ia cosca Eli cuuli sen corlian
huudon änen/ tysyi hän : mitä capin»
täinä on? nljn tul» mies nopiast ja tl.
mottti st» Elille.

15. Ia Eli oli yhdexänlymmenen ja
«ahdexan ajastalcatnen / ja hänen sil-
mäns olit jo nijn pimennet/ ettei hän
nähnyt.

16. Ia mies sanotElille: mina olen
tullut >a paennut tänäpänä sotajoucosto.
Mutta hän sanoi: cuingasta täypotcan ?

17. Silloin wastais sanansaattaja/ ja
sanoi : Israel on paennut Philisterein
edellä/ ja suuri tappo on Cansas t«.
pahtunut: ja molemmat sinun poicas
Hophni ja Pinehas owat myös cuollet;
j» Jumalan Arcki on otettu pois.

18. Ia ccsca hän cuuli maiiuttawan
JumalanArckia/ langeis hän maahan
taapäm illuimelda portin tytönä/ ja
mursi »istans ja cuoli: sillä hän oli
wanh» s» rastas mies. I» hän duomi,

Israeli neljätymmendä ajastaica.
Ia hänen miniäns Pinehaxen e»

mändä oli wljmeiselläns rastas / cost»
hän sen sanoman cuuli/ että Jumalan
Arcki oli otettu pots/ ja hänen appens

j» mtehens olit cuollet / cumarsi hän t.
tzens j» synnytti: sillä hänen tipuns
läwi hänen päällens.

20. I» cosc» hän ell cuolemallans/
sanoit waimot jotc» seisoit hänen lytö»
näns: älä peltä/ sillä sinulle on poic»
syndynyc. Mutt» ei hän muön «vastan»
nut/ eilä sitä mlelens pannut.

21. Ia cutzui sen lovstn Ichabod / j»
sanoi : eunni» on tullut Israelisi pois :

sillä Jumala» Arcki otetcm pois/ <a hä.
ne» appens jaMehens oltt cuollet.

22. I» hän taas sanoi : Israelin
cunni» on tullut pois/ sillä Jumalan
Arcfi on otettu pois.

V. lucu.
Philistorit otlt Jumalan Ar»

tin/ ,» weit sen EbenEzerist
«>» Aseodyn/

2.1»weit sen sisälle Dagontn
huoneseen/ j» »setit senDagonin tygö.

3. Ia Asdootterit nousit toisna päiwä»
nä warhain/ j» catzo/ Dagon macais
suullans maasa HERran Artin edes.
Mutt» he otit Dagontn ja nostit «n»
distlle siallens.

4. Ia he toisna huomena nousi!/ j»
catzo/ Dagon macais suullans maas»
HERran Arlin edes : Mutta D»go»
nin pää »« molemmat hänen lätens olit
hacotut tynyyxellä pois/ j» mun ruu»
mis macais siinä.

5. SentähdenDagonin papit ja caickl
cmn Dagonin huoneseen menewät/ ei a»
stuDagonin lynyxelle Asdodis tähän pät.
wän asti.

6. Multa HERran läsi eli rastas
Asdodttereln päälle/ ja häwlttt heidän/
ja löi Astodtn ja catten ymbänstön s»»
iaisijn paickoijn.

7. Costa Asdodin miehet sen näit nij»
olewan/ sanoit he: ältäm andaco olla
Israelin Jumalan Arckia meldän ly.
lönäm : sillä hänen tätens en ,u»ri ro»
scas meitä ja meidän Jumalalan, Da»
gontta w»sl«n.

3. Ia he lähetit ja cutzuit caicki Phi.
listerein Päämiehet tygöns cocoon/ ja

sanoit : mitä me teemme Israelin Iu»
ma»

.
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malan Arkille? he «vastaisit: andacat
Israelin Jumalan Arck, cannella Ga«
thtn ymbärtiiS: ia he cannstt Israelin
Jumalan Arkin ymbärtos.

y. Ia cosca he sen cannoit/ nuosi
suun capina Caupungls HERran kä-
dencaucra/ ja hän löi Capung is miehet
sekä pienet että suuret/ ja he sait salat»
set kuvut heidän salatsijn paickojjns.

10. Nyn he lähetit Jumalan Arkin
Ekrontn. Cosca Jumalan Arcki tuli
Ekronyn/huusit Ekrontcerit/ja sanoit:
he omat meränet Israelmlumalan Ar-
kin ymbärins minun tygönt / surmata-
xens minua ja minun Cansam.

11. Nyn lähetit he ja cudzuit caickt
Phtlisteretn Päämiehet cocoon /ja sa-
nott: lähctläkät Israelin Jumalan
Arcki stallens jälleos/ ettei hän surmais
minua ja minun Cansani: sillä catkes
Laupungts »li suuri capina cuoleman
tähden / ja Jumalankäsi oli siellä san-
ge» rastas.

12. Ia ihmiset jotca ei cuollet/ olit
lyödyt heidän salatsis paicotsans / nyn
että huuto meni Laupungist ylös tai-
waseen. VI. Luc».

jolca teidän maan häwittänet omat/
cunnioicaxenne Jsraeltnlumalata/HZ.
nen tätens tule joscnS huoktammaxt
teille/ teidän jumalille» ja teidän maal»
len.

6. Mixite paadutatte teidän sydämen
nyncutn Egyptiläiset jaPharao paadu,
tit heidän sydämenS? etkö se nyn ole/
siltecuin hän heidän häpiään saatti/ la- ,
sttt he heidän menemän/ ja he menit
matcaans.

7.

HERranArcki olisetdjemen
AOII cuucautta Philisterein maali».

l. Ja Phrltstereit cudjuitpap-
ia noitans cocoon / ja sa-

noit: mitä meidän Ar-
kille tekemän ? andacat meidän lietä mil-
lä meidän pttä lähettämän hänen stal-
lens ?

z. He wastaistt t jos te lähetätte I.
sraelin JumalanArkin/ nyn ällät hää-
dä lähettäkö tyhjänä: maan teidän pi-
tä maxaman hänelle wtcauhrin/nyn te
tulette lerivexi/ ja saatte lietä mtngä-
tähden hänen lätens et teistä iacka.

4. Mutta he sanoit: mikä on se wica-
nhri cutn meidän hänelle andamanpttä?
he wastaisit: mysicullatsta p-räiviertä/
ja wysi cullatsta hyrrä Phtltsteretn pää-
Miesten lugun jälken/ että cailtlla tei-
dän päämtehillän ,a teillä oli yxt witzaus.

Tehtäc sijs te,dän peräwterlenne
cuwat / ya ttidän hyrrenne rumat/

7. »ttaeatja tchkät yhdet »det
ja oltacat caxtnuor-

ta tmeltäwä lehmä / joidenga päälle et
ole yhtän yestä wteli ollut/ ja pangat
ne lehmät waunutn eteen / ja salpac-
kat heidän «asickans cokla heidän jalt-
stänS.

8. Ia ottacat HERran Arcki/ ja
pangat se waunutn päälle/ ja ne cullai-
set calut cutn te hänelle annoitte/ tei-
dän «tcanne sowtnnoxi/ pangat arc.
kuun hänen siwullens/ ja lähetiäkät
händä manaan / ja andacat hänen
mennä.

y. Ia catzocat/ jos hän mene coh.
dastans raiatns caulta ylös BethSe-
mexen päin/ «yn hän en tehnyt meille
catken tämän suuren pahan: mutta jvs
ei/ ntzn me tiedämme ettei hänen kä-
kens ole meitä lijcuttanut: maan se o»
meille muutointapaturmasi tapahtunut.

10. Miehet leir nyn:ja otit caxtnuor-
ta imettämä lehmä/ >a panit waunutn
eteen/ ja salpaisit heidän wasickans co-
tia.

11. Ja panit HERran Arkin Mau-
nuin päälle/ ja arcun cullatsten hyrte»
ja heidän perämtertens cumatn ca cha.

ia. Ia lehmät menit cohdasians lietä
myöden BechSemexeen/ ja kämtt yhtä
tietä >a ammuit/ ja et poikennet oikialle
taicka masemmalle puolelle/ )a Philt.
stere.o päämiehet seuraisit heitä Beth-
Semexen maan änjn.

iz. Multa BethSemiterit leickaisit
ntsueloans laxos: ja nostit silmäns za
näit Arkin/ ja olit iloiset/ että he saitsen nähdä.

14, Mutt»Qql
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l4.Mutt» ttjaunut tulit lesuan Beth'
Semiterln pellelle/ j» siinä seisot »lal»
lans/ ja siellä oli suuri liwi: ja he «a»»
nuist» puita halcaisit/ja uhratsit ne leh»
mät HERralle polttouhrixi.

15.1» lewttat nestit HERran Arlin
maahan/ ja arcun jeca siwus eli/ josa
ne cullaistt colut olit/ ja panit sen suu»
ren limen päälle. I» BcthSemiterit
uhraisit sinä päiwänä HERralle polt»
louhria/ ja muita uhreja.

i6.Cosca ne wljsiPhilisterein päämiestä
näit stn/palaisithe sinä päiwänä «lro»

17. Ia nämät owat ne cullaistt perä.
»vierten cuwat/ cuin Philisterit uhraisit
HERralle »icauhrixi: Asdod yhden/
Gazayhden/Astlon yhden/Gatt) yhden/
j»Etron yhden.

18. 1» cullaistt hljret ealckein Phtll»
stereinCaupungein lugun jällen/wtjde»»
päämiehen edest/set» »ahmoista Cau»
pungelst»/jamaanlyltstä/ sijhen su«'
ren Abelin asti/ johonga he panit/
HERran Arlin tähän päiwän asti/
Josuan BeihSemiterln pellolle.

19. 1» muutamatBethSemtterit lyö'
ti»/ että he cotzotl HERran Arckljn/
ja hän löi sijtä Canftfta wtjsitymmend»
tuhatta ja stltzemenlymmendä miestä :

Nijn st Cansa mnrhettl/ että HERra
niji» fturella witzauxella löi Canst.

2c>. I» BethSemtterit sanoit: cuca
on seisowainen HERran edes/ taincal-
taistn pyhän Jumalan/ ja tenen tygö
hän mene meidän tylöm?

21 Ia lähetitsanan Klrlath learimin
»sumuisten tygö/j» lastit heille sanoa:
Philisterit owat tuonet HERran Arlin
jällens/tulc«t tänne alas jawletät hän»
dä ylös teidän tygönne jällens.

VII. lucu.
tultKiriath learimin mie.

ll het/ ja toit sinneHERran Ar»
kin /,» wett hänenAbtnadabin

« huoneseen Gibeaan : ja wiheit
hänen poicans Eleazarln ottaman HEr»
ran Arlist waari.

2. I» sijtä päiwäst cuin Arcki oli Ki-
rialh Imimis/ culut pal/o» »ic»/

caxitymmendä ajastaica / ja coco Isr».elin h«on« itti HERran jälle».
~ Mutt» Samuel puhui coco Isr»-«li» huonelle/ sanoden : jos te läännätle

t«itän eaitest» sydämestän HERran ty.
<ö/ nljn heittälät teildän w!«r»t juma»
lal j»Astharoth pois : j» walmist»c«t
ttidän sydäme» HTRran tygö/ japal»
welc»t händä ainoat» /nijn hän pel»°
st» teidän Philisterein täsistä.

4. Ntjn heitit Israelin lapset heil-däns Vaalin ja Astharothln pois/ja
palwelll ainoat» HERr».

;. I» Samuel sanoi : cootca eaickll.
stael Mizpaan/ j» minä rucoilen lei»
dän edestän HERr».

6. I» he tulit Mizpaan coceen/»m«
munsit »että ja caafit bEßran eleen/
paastoisit se» päiwän / ja sanoit sijnä
p«tc«s : me elem syndiä HER.
r» w«st»n. I» Samuel duomttzt I»sraelln lapsia Mizpas.

7. Costa Philisterit cuulit Israelinlapset cocendunexiMizpaan/menlt Phi.
llstereln päämiehet Israeli »astan.Co.st» Israelin lapset sen luulit /peltätfit
he Phllisterejä.

8. I» Israeli» lapset sanoit Samu»
elille: älä l«ck» huutamasi meidän «de»
stäm HERran meidän lumalam ty.
gö / että hän meidän pelastais Philt»sterein tosista.

9. Nljn Samuel ottt yhden imewän
caridzan/ ja uhrals sen coconans HEr»
ralle polttonhrtxt / j» Samuel huusi
HERran tygö Israelin edest/ja HEr»r» cnult hänen rucouxens.

ie». I» cutn S«muel uhrais polttonh»
rin/ lähestyit Philistertt sotimanIsr».«li wastan: multa HERr» jytisti sinäpäiwänä suurella pauhinalla Philiste.rein ylidze / j» peljättt heidän / nij» el»
tä he lyötin Israelin edes.

n. Nijn Israelin miehet menit ulos
Mizpaft / ja ajoil Phillsterejä taca/ja
löit heidän aina BcthCorin al».

12. Ia Samuel otti yhden tiwen/ja
paui Mizpan j» Senin wälille: j»cud»
M s«n nimen EbenEzer/ j» sanei:

tähän
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tähän asti o» HERr» auttanut meitä.
iz. Ja nyn Phtlistertt poljetti» / ja

et enämbi tullet Jftaeli» rajoille. Ja
HERra» käsi oli Philisterejä vastannyocauvan cui» Samuel eli.

14. Nyn Israelin lapset sait neCau-
pungit jällens/ cuin Philisterit heildä
olit ottanetpois /Ekronist Gathin saac-
ka / rajotnens. Ne vapahti IsraelPhi-
ltsterei» käsistä: sillä Jsraelillä oli rau-
ha Amorrerei» cansia.

15. Ja Samuel duomiyi Jsraeli cai-
ken «linaicans.

16. Ja vaelsi joca vuosi ymbärins
BethElin ja Gilgali» ja Mijpa». Jacosca hän oli duominut Jsraeli caikisa
»äijä paicoisa/

17. Tuli hän Rämäthän jällensi sil-
lä sielä »li hänen huonenS / ja siellä hän
duomiyi Jsraeli / ja rakensi HERralle
fiellä Altarin.

VIII. iucu.
tapahdntcoscaSamuel van-

että hän pani poicans
Israelin Duomareixi.

2. Hänen eficoisens nimi oli
Joel/ja sen toisen Abia/jotca duoma-
rit olit BerSabas.

z. Mutta hänen poicans ei vaeldanet
hänen teisäns/ vaan potckcisit ahneuden
perän / ja otit lahjoja / ja käänsit oi-
keudcu.

4. Nyn caicki Israelin vanhimmat
cocoistt idzens ja tulit Samuelin tygö
Ramachyn.

5. Ja sanoit hänelle: cadzo sinä olet
vanhennut/ ja sinun poicas ei vaella
sinun teisäs. Nyn aseta nyt meille
Cunmgas joca meitä duomiyis/ nyn-
cuin caikilla pacanoillakin on.

6. Ja Samuol otti sen pahaxt/ rttä
he sanoit: anna meille Cunmgas joca
tneitä duomidjis: Ja Samuel rucoili
HERra.

7- Ja HERra sanoi Samuelille:«uu-le Cansan ändä caikis nysä cuin he si-nulle sanovat fillä ei heole sinua hyljän-
Ntt/vaä minun/etten minä hettS halliyis.

ttkevstt siyitlse- nhncuin hegjqa

tehnet ovat sijtä päiväsi cuin minä hei-
dän vein Egyptist tähän päivän asti/
ja ovat minua hyljännet/ ja palvel-
letwteratta jumalita.
y. Cuule sijs »yt heidän äneus : cut-

tengi» ettäs ahkerasti todistat heitäva-
stan jailmoitat heilleCuningan oikeuden
joca heitä hallitzepa on.

10. Ja Samuel sanoi caicki HERran :

sanat Canfalle / joca häneldä Cunin.
gast anoi. >

11. Ja sanoi: Tämä pitä oleman ,
Cuningan oikeus joca teitä valliyeva '
»n: teidän poican otta hän ja pane '
vaunu ja hevoismiehixens / ja vau-
nuins edellä juoxiaxi.

ii. Ja pane päämiehixi tuhannen ja
vljden kymmenen päälle/ja kyndäjäxt/
cuin hänen peldonS kyndämäu pitä/ja
elooleickaixi hänen eloone/ja hänen so-
tacaluns ja vauuucaluns tekiäxi.

iz> Ja teidän tyttären otta hän vol-
dettentekyxi / keittäixi ja leipoixi.

14. Haa otta myös teidän parhatpel-
don/ wynamäkcn ja öljypuun / ja au-
da ne palvelioillens.
if. Ja otta teildä kymmeaexet teidän

jyvistä» ja wynastan / ja anda hus.
villens ja palvelioillens^

16. Hän otta myös teidän palvelian
ja pycan/ ja teidän parhat »uorucai,
sen/ ja teidän Astn:ja pane työhöns.

17. Hän otta teidän laumasta» kym-
menexec/ ja teidän pitä oleman hänen
orians.

18. Nijn te silloin huudatte teidän
Cuningan tähden/ jonga te olettateil»
lrn valinnet / silloin ei HERra teitä
cuule.

iy. Ja ei caiisa totellut Samuelin
ändä vaan sanoi: »i millän muoto t
vaan Cuuingas pitä meillä oleman.

20, Etkä me myös olisimnyncuincaic-
ki muut pacnnat: ja että meidän Cu»
ningam duomiyis meitä / ja menis mei-
dän edellän, cosca meidän pitä sotiman.

21. Ja nyn Samuel cuulicaickianytä
cuin cansa sanoi/ ja puhui ne HER-ran corvain edes»

K siZ «. Nijn
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22, Nijn sanoi HERra Samuelille :

cuule heldananeus ja«setä heille Cunin-
gas. Jo Samuel stnoi Istaelin mlehil.
le: mengät matcaan cutinCaupungynS.

IX. lucu.
oli yxi mies Benlomiuist/

Nl G nimeldä Kis/ Ablelin poica/
pojan / Bechorachin

Aphian postn / lemi»
nin miehen poian/wonnalllnen mies.

2. Hänellä oli poica nimeldä Saul/
hän oli ceunis nuorimies/ ja et ollut
yxilän händä caunembl Israelin lasten
seas/ päätä pidembt caickea muut»

Cans».
3. I» Kis Saulin Isä oli cadotta»

nut Asintammons : jaKis saneipojat»
lens 'Saulille : ota yxi polwelioisto
consios jo nouse/ mene matcaas/ja «dzi
Asintommal.

4. Ia hän läwi Ephraimin »uoren
ylidze/ ja Salistn maan läpidze/ja
el he löytänet: nljn he läivit Salimin
maan läpidze / st et ne ollet siellä: ja

he lätvit lemtnin m»»n läpidze/ jaet
löytänet.

5. Cutn he tullt Zuphin maalle / sanei
Saul palweliallens cuin hänen cansjans
oli: tule/ läyläm cetia jällens/ ettei
minun Isän unhod»lS Asintammota/ja
murhedis meitä.

6. Mutta se sanoi hänelle : catzo täsä
Caupungis on cunluisa Jumalan mtes:
caicki cutn hän sano / se ciiteti tepah»
tu : Käytämme nyt sinne/ cuca tietä/
hän sano m«tll« meidän retlem jet»me
woellam.

7. Saul sanoi palweliallens: catzo sijs
me menemme sinne / mitä me »lemme
miehelle? sillä leipä on caicki loppunut
meldän sälistäm : et ole meilläyhtänsth»
j» wtetäwät sille Jumalan miehelle:Mi»
lä meillä on?

8. Palwelia wastais Saulille / j» st»
noi: c»tzo/minulla on neljäs osa hopia
Siclt tytönäni/ »nd»l«m se sille Juma»
l»n miehelle/ että hän stmois meille mei»
dän rellestäm.

9. Muinaisen «iean Israelis/ cosca

iäyiin Jumalala etzimän/ stnettin: tul»
cat/ läyläm Nottan cygö : sillä se cuin
nyt on Propheta/ cutzuttin muinen Nä»
lläri.

«o. Saul sanot palweliallens: sinun
puhes on hywä: tule/ läyläm. Ia he
menit siihen Caupungyn/ josa Juma»
lan mies oli.

ii. Ia tulduans Caupungyn/ löysit he
pij oja/ lotca lärtt mectä ammundomon:
»ylle he sanoit : ongo Nättä täällä ?

i 2 He lvastaisit heitä/ ja sanoit : on/
catzo sinun edesäs: riennä nyt/ sillä tä»
näpänä hän on tullut Caupungyn / että
tänäpänä on Canstlla uhri corleudell».

13.Cosca te tulette Caupungyn/ nij»
te löydätte hänen/ ennencutn hän mene
corteudelle »trioitzeman : sillä el Cans»
ennen syö/ sill» hon siun» uhrin/ siitte
ne syömät cuin cutzutut o»»t : mengät
sijs sinne/ sillä luuri nyt te hänen löy.
dätle.

14.K» he menit ylös Caupungyn / ja
F cuin he tulit testellä Caupungi.

t»/catzo/Samuel cohtals hellä menne-
säns corteudelle.

15. Mutta HTRra olt ilmoittanut
Samuelille pätwä ennen cutn Saul ku-
lt/ sanoden :

16. Huomena tällä ajalla lähetän mi-
nä sinun tygös miehen BenJamtnt»
maasta / «ottele se minun Cansant Is-
raelin päämiehext: ja hän on wapah-
tawa heitäPhtlistereinkäsistä: sillä mi-
nä olen catzonut minun Cansant puoleen/
ja heidän huutons »n tullut minun ty-
gönt.

17. Cosca Samuel näki Saulin/ wa-
stats / jasanot: cadjv/ tämä
on se mies / josta minä sinulle sanonut
olen: tämä on hallidjewa minun Can-
sant.

18. Saul meni Samuelin tygö port-
tyn / ja sanot: tlmotta minullecusa tääl-
lä on Näktän huone.

19. Samuel wastajs Saulille /ja sa-
not: mtnä olen Näktä / mene mtom»
edellänt ylös korkeudelle: ja te syötte tä-
väpänä minun cansiant: ja huomena
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päästä» minä sinun: st caickl mitä si-
nun sydämesäs on llmouan minä si»

>

Soul
Samu
«!!»»,«

r»s/
syö uh.
rist.

Saul
«voidel
l«n»i»».

nulle.
,

,o. Ja Asintammo,a / jvtca owatol-
let sinulda colme pätwä pois / ,äla sil-
len murheti: sillä ne omat löytyt:,a
»enen caickt himoiltapa JsraeUs puä
oleman? elkö ne sinulle tule ja caekelle
sinun Jsäs huonelle.

Saul mastats ja sanot: eogo ml-
nä »le Jemtnin potea / catckem mähtm-
mäst Israelin sugust/ja mmun huone»
on mähtn catckein sucucundain seas Ben-
Jamintst? mixis senkaltaisia m»nulle
puhut?

Matta Samuel otti haulin pal.
weliotnens /ja wei heidän Salyn: ja t-
sintti heidän yltmmälsext caiklsia nysiä
cuin cutzutul olit/ joitaoli liki colmekym-
meodä miestä.

iz. Ia Samuel sanotkeittäjälle: tuo
tauneftcappalejonga minä sinulle an-
ovin/ja käskin tykönäspltä.
»4. Nyn keittäjä cannvt laman / »a se»

cut» sijnä rippui kynot / jahän pani se»
Saulin «teen. Ja (Samuel) sanot: ca,
tzo/tämä jät/ laske ecees/ ja syö- sillä se
on tähän helke asti sinulle talleta pidetty/
silloincut» minä cutzuin Cansan: Nyn
Saul söi Samuelin cansia sinä pätmanä.

a;. Ja cosca he menit corkeudclla alas
Caupungyn/ puhui hän Saulin cansia
caton päällä.

»6. Janousit marhain amnlla: Nyn
Samuel cutzui Saulin amuruscon no-
sies caton päälle/ »a sanoi: nouse/ ja mt>
nä päästän sinun: Ja Saul nousi/ ja
he molemmat menit ulos / hän ja Sa-
muel.

27. Ja cuin he tulit Caupungin äreen/
sanot Samuel Saulille: sano palmelt-
alle/ että hän meniö meidän edelläm(;a
hänment edellä) mutta seiso sinä nyltä-
sä/ ja minä ilmoitan sinulle mitä Juma-
la sanonut on. x. iu:u.

otti Samuel öljyasitau/ ja
ON hänen paäiis päälle/ ja

suuta hänen/ ja sanoi:
«lä HERra on sinun

woidellut päämlehexi perlmisens päälle ?

2 Costas menet »ninun lytöänt tänä-
pänä po»s/ nyns löydät caxi miestä Ra»
Helin haudan tytön» Zelahs / Benla-
minin rajas: ne sanomat sinulle Asin.
tammat liycyxi/ joitas olet lähtenyt e-
tzimän: Ia catzo/ sinun Isäs ei pid»
sillen lucuaAseist/mutta murehti teitä/
j» sano : mitä minun pitä tetemän po°
jallent?

3. Ia cosca sinä edemmä sijtä menet/
nyns tulet Taborin laleudellc/ sijnä coh»
lamat sinua colme niiestä/ jotca Juma»
lan lygö ylös BethElyn menewät/ en»
simämen cand» colme «vohla / ja loinen
candacolmecoppaloa leipä/ ja colmas
canda wljnaleiliä.

4. Ia ne terwehtäwät sinua ystäwäll»
sest/ andawot sinulle coxt leipä/ 010 ne
heidän tädestäns.

5. Sytte tulet sinä Jumalan corleu»
delle/ cuft Phttisterein leirit owat. I»
pitä tapahtuman että tulduas Caupun»
gyn/ cohtacfinä Prophetain joucko/ joc»
ca owat tullet corleudella / ja heldän e»
dellons candele ja trumpu/ huilut jahar»
put/ ja he propheterawac.

6. Ia HERran Hengi tule sinus «oi»
mallisexi/ ettäs prophelcrot heidän cans»
ftnS/ ja tulet toiseri miehexi.

7> Ia cosca nämät merkit tapahtumat
sinulle/ nyn tee caickl mitä etees tule:
sillä Jumala on sinun confjas.

8.Mutta sinun pitä menemän minu»
edelläni Gilgalijn/ ja catzo/ minä tulen
sinne sinun tygös uhraman polttouhria

»a tytosuhrio: seitzemen päiwä pitä si»
nun odottaman/ sijhenasii cuin minä tu»
len sinun tygös / ja ilmoitan sinulle mi»
lä sinunpitä tetemän.

9. Ia tapahdui että cosca hän oli lään»
dänyt sclläns Samuelln puoleen/ j»
meni häne» tylönS pois/ andoi Jumal»
hänelle toisen sydämen/ j» caicki nämät
merlit tapahduit sinä päiwänä.

«. Ia cosca he tultt sinn< corteudelle/
c»yo Prophet»»n joucko cohtats händä:
ja JumalanHengi tuli woimalltsixi hä»nesä/ että hän pHopheterais heidän le»
ffclläns. n.Cost»

«<»,«,».
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tl. Cost» hänen caickl näit culn ennen
hänen tnndenet olit/ j» catzo hän pro.
pheterais Prophetain cansj» : sanett he
toinen toisellens : mttä Kifin poj«n ta-
pahtunut en? ongo Saul myös Pro»
phetaln seas?

12. Ia yxi wastais siellä/ st sanoi: cu»
ca en heidän Istlns? sijtäon sananlascu
tullut: ongo Saul myös Prophetain
seas ?

13.1» cost» hän lackets prepheler»»
»nast/ tuli hän corteudelle.

14. Mutta Saulin setä sanoi hänelle
j» hänen palweltallens: cus» te täwtt.
te ? j» hän sanoi : me etzelmme Asintam»
moja/ja cosca me nätmme/ etten me löy»
tänet/tuliin me Samuelin tygö.

15.Nyn sanoi Saulin setä: sano sijs
mlnulle mitä Samuel sanoiteille ?

16. Soul wastais stdällens: hän st»
not Asintommat fo löylyxl: Mutta Cu»
nlngan waldacunnast el hän «ltsn hä»
uelle puhunut/ cutn Samuel hänelle st»
»onutolt.

17. Mutta Samuel andeicutzuaCan»
fan cocoon HERran tygö Mtzp«an :

18. Ia sanot Istaeltn lapsille : näinsan» HERra Istaeltn Jumala : min»
johdatinIsrae inEgyptistä/ja wapadin
teidän Egyptiläisten täsist/ st caickein
»aldacundatn täsist/ jotca letto wai»

. .. , . , , ,

19. Ia te hyl,o<silte tanäpäna teidän
Jumalan/ ,oca teidän caitest mastoin»
laymiststän ja murhestan auttanut on:
st stnottte: pane meille Cuningas: Nyt
sijs läytat HERran etten teidän sucuin
ja päämiesten jällen.

20. Costa Samuel oli coonnut catcki
Israclln sucucunnat/ langels arpaBen.
lammln sucuun.

21 Mutta cosca hän Benlaminin su.
gun cudzui langolnens edes/ langeis ar>

po Matrln sugun päälle / jalangetsKt.
fin pojan Saulin päälle : Ia he edzeit
händä / mutta e» händä löytty.

22. Ia he tysylt taos HERralda/jos
hän oli wielä sinne tulewa. HERra wa,
stals: cadzo/ hän on lymyttänyt idzens
«stiatnalo.

23. Nyn he juoxlt/ j»tell hänen siel.dä. I« hän seisot Cansan testellä: j»
päätäns pidet catcke Cansa.

24. Ia Samuel sanei call«lle Canftl»
le: näetlälö lenengä HERra on »alin»
nut? sillä ei hänen «vertaistans ole yh.
tän caickes Consos- Nyn huusi caickt
C«nft/ st sanoit: olcon Cuningalle
»nnexl.

25. Ia Samuel sanei Cansalle caickt
walbacunanolteu»en:stt<rjotttitlrstan/
st panisen HERran etten : Ia Samuel
päästi cailen Cansan ttzecungtn cotians.
26. laSaul meni myös cotlaGtbeaon/

st yxt ost sstawäesi ment hänen cans»
stns /jotnen sydämen lumalatäänsi.

27. Mutt» monicahoat Belialin l»«
pstt sanoit: mitä tämä autta mettä? j»
catzoit hänen ylön / j» et tuonet hänelle
mitän lahja: Mutt» hän teestelt/ ntzn»
cutn ei hän sitä cuulluckan olls.

XI. lucu.
Nahas Ammonlti meni st

M. miehet stnottNa»E^^harelle : tee lijtto meidän cans»
s<,«,/ »tj» me palwelem sinua.

~ Nahas Ammontti wastais
tällä tawolla teen mlnä lyten tet.

cantzan/ eitä minä jocattzen teidän
oitian silmän puhcolsen/ja teen teidän
häwätstyxexi caites Israelis.

;. Nyn sanett hänelle labexen lvan.
lMmat: a»na meille seitzemen päimä
«ica/että me lähetäisimsanoman cailil»
le Israelin maa» raioille: ja jollei yh.
totän ole joca meidän roapohl»/ „»jn me
tulen, finun tygös ulos.

4. Nyn tulit sanansaattajat Saulin
Gibeaan/ ja puhuit nämät Cansan

corwatn cuulden: Nijn caickt Cansa co»
rotti änens ja itti.

«. Ia catzo / Saul tult ledolda käyden
härtätns jälis / ja sanot: mitä Canstm
on/että he ittewät? Nyn he juttelit hä»
«elle labexen miesten asian.

6. Ia Jumalan hengi tuli Saulis mei»
mallisexi/ cosca HZn oli cuullue namot
sanat : Ia hänen »ihans sangen suuresi
julmistut. 7NW
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7. Nyn otti hän part» härkiä/ jaleic-
»ais ne cappaletxt/ ja läheni caickyn
Israelin rajoin sanansaattajain cautta/
ja kästi sanoa: Jocamen cutn ei lähde
Saulin ja Samuelin Me»/ hänen här-
kälns pitä nyn rehrämän. Nyn HEr-
ran pelco langeis Cansan päälle/ että
he caickt läxit ulos nyncuin yxi mies.

8. Ia hän luki heitä Besekis. Ja Is.raelin lapsia oli colmesata tuhatta mie-
stä : mutia Judan lapsia colmekymmen-
dä tuhatta.

?. Ja he sanoit fanansaattaille/ cuin
tullet olit: fanocat näin Jabexen mie.
hille GUeadiö: huomen» te saatte a-
wun/ cosca päimä on palawimmallanö.
Nh» sanansaattajat tulit ,a ilmoititsen Jabexen miehille: ja he ihastuit.
ro-Ia Jabexen miehet sanoit: huo-

«eneltain warhat» me käym teidän ty.
gön ulos/ tehdäxenne mctdÄ: cansiam/
nyncuin teille kclpa.

ii. Nyn Saul jacot toisna pätwänä
huomeneltain Caufan colmecn jouckoon/
ja he tulit huomen warlias sisällekestel-lä leiriä/ ja lötr Ammonttereitä stjhen-
astt cmn päiwä tnli palawimmaxi: Ja
ne eutn jäit/ hajotettiu nyn ettei cahta
heistä yhteen jäänyt.

ii. Nyv Cansa sanoi Samuelille: cut-
ca ne owac cutn sanoit: pitäkö Saul
Miltä hakttzeman? anvacat ne tulla e-
dcs rappaxcm.

iz Nyn sanot Saul: et täuäpänä
pidä yhdengä» cuolnnan: sillä tänäpä,
nä on HErra tehnyt autuuden Jsraelis.

-4. D.yn sanot SamuesCansalle i Tul-
cal/ käykcm Gilgalyn/ ja udistacamsiellä Cuningan waldaivnda.

1; Nyn caicki Cansa meni Gtlga-
> lyr/ jt. Saul tchlin siellä Cuningaxi
/ERran edkb GtlgaliS : Jo he uhraisitkycoeuhria HERran edes Nyn Soul

, >a caictt Jsrac-iiv muhet «lvitzit sangen
suuresi:

x.i. iucu.
ASamuel sanoi caikelle
lille : catzos minä olen luullut
teidän änk« catkiS t«m re mi-

nulle puhunet olette/ /S olen asettanut .
teille Cuntngan. ,

». Ja catzo/ nyt Cuntngas käy tet- >
dän edellän: ja mtnä olen vanhaxt ja ,
harmapi tullut: ja minun potran 0-
watteidän tykönäni ja mtnä olen käy-
nyt teidän edellän minun nuorudestant
tähän päivän asti.

z. Catzo/ täsä mtnä olen/ ivastatcat "
mtnua HERran ja hänen voidelduns
edes/ zos minä olen kcnengän härjän elt
Asin ottanut/ jos mtnä olen jokeculle
ylöllisi tehnyt/ elt jotacma sortanut/
jos minä jongun kädestolcn lahjoja vt-
tanut/ ja andanul soaista minun silmä-
nt: r-yn minä teille annan jällens.

4. He vastaisit: et sinä mttän ylölltst/
etkätvääryttZole meille tehnyt/ etkL
myös kenengän kädest ole mitän ottanut»

Hän sanot heille: HERra pn todi-
staja teitä vasta»/ ja hänen voidelduns
on todistaja tänöpänä: ettet te ole mt-
tän minun kädestäni löytänet. He sa-
noit: olcon todistaja.

6. JaSamuel sanot Cansalle: HEx-
ra/jocaMoscxen ja Aaronin teki/ ja
johdatti teidän Isän Egyptin maalda.

7. Nyn asiucat nyt edes/ oikeudelle
käydäxeni teidän cansianHLßran edes/
calkista HERran hyvistä töistä/ jocca
hän rellle ja teidän Jsillen tehnyt on.

8. Cosca Jacob oli tullut Egyplyn/
huusit teidän Isän HERran kygö: ja
HERra lähettiMoscxcn ja Aaronin / ja
he johdatit teidän Jsiän ulos Cgvptist/
ja asetit heidäntähän paictaan asuman

9. Mutta cuin he unhotit HERran
heidän JumalanS/myt hän heidän Sis
scran/ Hasortn sodanpacmichenvallan
ala/jaPhilisterein vavan ala /ja Mo-
odin Cuntngan vallan ala: ja he sodett
heitä vastan.

10. Ja he huusitHERran tygö/ ja sa-
noit : me oitM syndiä tehncl/ eliö me hyl-
joisim HERran/>a palvelin- Baali ja
Astharvihl- NtUiia vapata nyt n-c-lä
meidän vihcllistcm kätesi / nyn wc siima
pa.vtlem-
i". I« HERr» lähetti leirlBceltn /

K r B<danln/
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Vedani»/I-Phlahn j» S»Muelin/j» pe,
lasti tett» teidän wlhamiestentäsist ymbä.
lildän/j»»ndo» teidän »suo rauhallisesi.

12. Costa te näitte Nahaxen Ammonin
lasten Cuningan tuleman teitä «astan/
sanoitte te minulle : Et mtllän muoto :

»aa» Cuntng»S n»«ltä wallltcon: waick»
HERra teidän Jumalan olt t«tdän Cu»
nlnga».

13. Ia nyt catzo / sijnä on Cuningas/
jongate olet »almnet 1»anonet : sillä ca»
tzo / HERra on asettanut teille Cunin.
«an.

14. Joste pelkät HERr» j» palvelet
händä/luulet hänen änens/ ja ette ole
HERran suulle tettelemattemat / nyn
te sekä «idän Cuningan/ joca teitä halli»
tze/ seur» HERr» teidän Jumalalan.

15.Mutta jellet te HERron ändä c»n»
le/ «aan elette hänen suullens tettele.
u,»ttem»t/ nynHERran läsi on setä tet»
<i/ «ttä teidän Isiin»asian.

16. tX>y» täytät sijs tästä «des/j»c».
sitä asiat / jota HERr»

«n telews teidän silmät» edes.
17.Eilö nyt olenisun elon »ic» ? w»»n

minä huudan HERran tygö/ että hän
«ndais jyltst» j« siua / ymmärtäxen ja
nihdäxenftn suuren påbuden / jong» te
olette tehnet HERran edes/ »notstn teil»
le» Cuntngast.

18. Ia cuin Samuel huusi HERran
tygö/ «ndoi HERr» sinä päiwänä jylt.

,a stt» : Nyn caickl Canst suurest pei»
kä s HERra j»Samueli.

i9.lc» sanoit calckt Samuelille : rucoi.
le sinun pallöeliats «desi HERra sinnn
lumalaras/ etten m» cuolts: sillä m«
olem lilonnet «aickein ««idä» fyndeim
tygö sen pahuden/ «ttä me «noin» m«ill«m
Cuningast.

20. Ia Samuel stmot Cansalle : ällät
peljötlö : T« tosin °l«t tehnet c»tt«n tä.
män pahuden/ mutt» Hltätcuitengan luo»
puco HERrasta/ »««npalwelcatHEû
r» eailest teldän sydämestä».

21.1»ällit ltztin »äändätö tnrhan me»
ne» perän / ei se mttan tettii hyödytä ei»
lä »ma : sillä se on lnrhus.

22. Mutta HERr» et hyljä CansonS/suuren nimens tähden: sillä HERr» on
tahtonut teitä tehdä itzellens Cansaxt.

23. Olcon myös cancan» minusi» / että
minä syndiätetisin HERra »vaston/ l»<
calen rucollemast HERr» teidän ede»
stän/ ,« opettainast teille hywä jaoit»»!»
tietä.

24. Ainoastans peljättä HERr» / j»
p»lw«l«» händä ustollisest cattesi sydä.
mestän: sillä catzocat cumga suuria le»
ceja hän tele teldän cansstn !

25. Mutta jos te «ette paha / nyn setä
le/ että teldän Cuningan hucku.

Xlii. iucu.
Saul oli »noden ollut Cu»

ningasna : ja hallinutlsraeli ca.
xi a,astaica.

2. Walitzl hän itzellens colme
tuhatta miestä Israelisi : ne l«xi tuhat,
m ollt Saulin cansja Michmas/ stßelh»
Elin wuorella: mutt» tuhannen Jona»
thanln c»»»)» Benlaminin Glb«a«
mutt» m»un jouconpääst, hän menemän
ttzecungl» m«j««»s.

3. Ia Jonathan löi Philisierejä het»
dän letrtsäns/ joca oli Gibeas : Ia Phl.
listertt sait sen tietä : Ia Saul andoi
s»»»» Basunalla caites ma«cunn«s / j»
s»»o« : »ndacat Hebrerein st euulla.

4. Ia calckt Istael cuuli s«,»ottawan :

Soul on lyönyt Phlllsterein leirin : j«
Istael myös haisi Philisterein «des / j«
Cans» cutzuttinSaulin tygö cocoonGil»
galyn.
~ Ntzn coceunnnit Philisterit sotiman

Israeli w«st«« / colmetymmendä tuhat.
<«««»»««/ luusi tuhatta r«tzas«,«stä/
ja paljo muuta Cans»/ nyncuin sond»
m«ren reunalla : »» he matcustit ylös.
päin/ ja asetit leirins Michmaan ltän

BethAwenist.
t>. Cost» Israelin mi«h«t näit h«idänS

ahdistetuxl/ sillä Canst oli sangen hän»»
mästyxis : lymytit he heitons luolyn /

«»«n cuoppljn / Mäenrolcoin/ linnoin/
j»catmein :

7. 1» H«br«ril »vaelsit Jordanin yli»
« Gadjn j» Gtleadtn m«»cnnd««»:
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E«ul
»«a se
towäte

PM
»„«

ft.<.
«.«.If,
«>««<«,

314 l. KLQUN ,z.tuc.



S«ul
uhra.

»88».
». a.c.
1088.

E»,
muel
sano
Sau-
lin
malva, waldacundas Israelijn yancatckisefl.

a 14. Waan sinun waldacundas ei pidä
vvis tu «nämbt oleman seisomainen: HERrao»
lewon. miehen oman sydämens »älken e-
Acl i,- sen on HERra käskenyt olla hänen
,' Cansans päämiehen: sillä et sinä pttä-

'

nyt sicä cutn HERra sinulle tästl.
15. Nyn Samuel nousi ja meni Gilga.

list pois Benlamintu G beaan: nyu
Saul luki sen mäen / enin hänen tyk».
nänS oli/ liki cuusi sala meestä.

id. Ia Saul ja Jonathan hänen poi-
cans / ja se mäk» cuin heidän lykönäns o-
lt/ jäitBenlamtnto cuckulalle: maan
Philisterit asertl le rinS Niichmaan.

»7. Ia Philtsterein leirisi täxt cvlme
joucko maata häw«ttämä»: yxt käänsi
ttzens vphran tielle Eualm maalle.

iS Toinen käänsi itzens BethHvronin
tielle: ,a cvlmas käänsi itzene sille tielle/ >
joca mene Scbomia taxon corpten.

maan Saul oli «vielä Gilgalis/ ja caickt
Cansa »stca olit hänen peräsänö/epäilit.

8. Nyn odotti hän settzcmen pälwä si«-
hen aecan asti/cutn Samueli määrännyt
oli. Waan cosca ei Samuel tullutcan
G-lgalyn/ rupeis Cansa hioman hä-
«eldä.

y Silloin sanot Saul: tuocat minulle
. polttouhria ja kytoöuhria: Ja uhrais
polttouhria-

-10. Cosca hän olt päättänyt poltto-
uhrin/ catzo/ Samuel tuli: Nyn
Saul men» händä mastan/ siunaman
handä.

11. Nstn sanotSamuel: mitäs tehnyt
olet? Saul mastats : minä näin Can-
sanmi»uldanihajowan/ et myös sinä
tullut määrätty» atcaan: ja Philisterit
olit Michmas coosa.

1». Nyn minä sanoin: Nyt tulemat
Philisterit tänne minun lygöni Gilga-
lyn/ja en minä rucoillut HERran cas-
mon edes/ nyn minä rohmatsio itzeni/ ja
uhraisin polttouhria,

iz. Samuel sanoi Saulille: sinä olet
tyhmästi tehnyt/ jaet pitänyt HERran
sinun Jumalas kästyä / jonga hän käsii
sinulle: sillä hän »li wahwistanut sinun

ry. Nyn et läytty yhtän seppäratkesi Ei lö»
Israelin maacunnast: sillä Philisterit tä yh-
aialtelit/ettei Hebrerit tekis miecko/a ja iän s»,keihäitä. taaset

»0. Ja caiken Israelin täydyi mennä Mae.Philisteretn tygö teroittaman / maana- lisi.stans/ rautalapions/ kirmestans/ ja mi-
cadlndana.
»r. Ia micattimet / lapiot / hangot ja

kirmec olit tullet tylsäxi.
»». Cosca tappcllus pätmä joudut/ nyn

ei löytty sieldä miecka/ eikä keihästä cai-
ken Cansankädest/ jotca Saulin ja Jo-
nathanin cansia olit: maan Saulilla ja
hänen pojallans oli:

»z. IaPhttlsterein leiri läM Michmanpäin.
t Xiv.iucu.

E tapahtui yhtenä pätmänä/ I»«a-
-t «ttä Jonathan Saultn potea than
' sanoi palmeliallenS/ »ocacan. mene
' «oi hänen aseltans; tule/ käy. Pbilt»
> käm Philtsterein letryn/ jotca siellä yl- stereia

hällä owat: »a et hän sitä sanonut Ifäi> iriryn
i lens.s 2. Waan Saul wywyi Gibea» äres

granattnpuun alla / joca oli esicaupun-
gis: ja se Lanfa joca hänen tykönäos
oli / olt liki cuusi sata miestä.

z JaAhtaAhitobin potea / Jcabodln
wciien/ Pioehaxen pojan / Elin pvM/ 4» ai,
olt HERran Pappi Silos candam pää-
ltswaatetta: mutta Cansa et tietänyt
Jonathan»mennext pois.

4> Ia tiellä cusa Jonathan pyyti ylt.
tze mennä Philtsterein ielryn / olt caxt
»yrckä ealliota/ yxt tällä puolella jakoi-
nen toisella puolella/ yxt cutzutlin Bozej/
toinen Seme.

Yxt olt Mtchman päin pohjasi / jq
toinen eteläsi Gaban päin.

6. Ia Jonathan sanoi paliveltalle/ jo-
ca olt hänen asenscandai»/ tule/ käykäm
nä den ymbärinsleickamatromain let-
ryn/ taita tapahtua/ HERra on jotakin
toimittama meidän cauttam: sillä et ole
HERralle kyölläs autta monen cautla/ Par.
elickä harmain. «.

7. Nyn hänen åsens candaja mastats
Sl r» händä

Jona-
than
mene
Phili.
stereia
leirya
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Len».
than
sootlo
Phlli»
sierit
pocoon

händä: tee calckt mlti sinu» sydämesäs
»n: m«n«m»tc»»»/ c»yo/ mlnä olen si»
«un cansjasnyncuin sinun sydämes tohce.

8. I»nathan stnei : catz» me menem
nyden miesten tygö / j» tlmettam itze»
heille.
~ Jos he nätn meille sanomat: seiso,

eal alallans siihenaftt «ttä me lulem t«t»
dän tygön/ ny» selsocam fiastm/ ja äl.
län» ,n«ngs hetdän tygöns.

10. N»»» jos he nain s»no»»t: tul.
cat tänne meidän tygöm / nyn astucam
heidän tygöns/ sillä on andanut
heidän meidän täfiim : se olcon me.ll«
«erllxt.
«. /sosta Philisterein leiri näti het.

molemmat/ stnott Phttlste.
»Tt : catzo / Hebrerlc ow«t lähtenet hel.
dän luollsions/ joihln he heitäns lymyt.
tönet oltt.

12. I» miehet leirisi waftaisit Jon»»
thani ja hänenasenscand»»»»»/)» sanoit:
tulcat tänne ylös meidän tygöm/ me tyl»
lä opetan, letti. N-yn sanoi Jonathan
»se»s<»ndai»ll« : «stn ylös mmun jil»
ten/ HERr» on «ndanut heidän Israe»
lin täsijn.

13. Ia Jonathan kypeis käsilläns j»
jalmoillanS ylöspäin / ia hänen asens
«andaj» hänen jälisäne : ja he longeisit
«aohan Ionolhoni»eleen / ja hänen a»
senscanoai»!,/ joc»lii heitä cueliax, hä»
nen liltsons.

14 Että «»simainen tappelus eli/ jona
lonolhon i» hänen »senscandajo löi lltl
caxltymmenbä miestä / litt puolella ma»
comilallapeldo/cuinjuhtolynbälS.

15. Jopelco tuli leiryn/ levolle / jo co.
c» Cansan stcoon leirisi/ ,0 häm.ttä»
jät myös peljätettin/ että maa wapisi
siilo: sillä st hämmästys oli lumololoo.

,6. Jo Soulin worciol Benlomtmn
G.beas stil nähdä Cansan »oucot hajo»
»on/ jo patenewan/ st toisen toistanS
fyfiwän.

,7. Nyn sanoi Soul Cons»ll« cuin hö<
ne» consjons ol» : lulecat nyt jo cayocat/
cuca meistä »n mennyt peis : jo cesto he
luit/ cotzo/ nyn e» ollut Jonathanl» h»,

ne» astnscaneaj» sxlji.

iz. Jo Saul sanei Ahtolle : tuo tänne
JumalanÄrcki / (silla se oli sijhen»lcon
Israelin lasten lyto.lä:)

19, Ia cost» Saul wielä puhui Popin
cnnfjo/enänl capin» »aiuoruphlttstereii,
leirlS. Jo Saul sanot Papltle : »l» st»
nun tätes po»s.

20. ml cocounnui s» caickt Ta».
stcuinhäaen^anZinsoll/1» tulli sota»
an. Ia catzo / sidoin » lämi itzecungin
mteckolählmm^i^ns.vasto»/j» olt >»»>
ge» suur» capin».

21. a Hebrerit/ jotc» ennen ollt olletF py.llsterein lylönä / ia oltt täy.
netheloon canhans leiniymbärins / «»«

»oit heidänslsraelin st.aon/jotc» olit
Saulin »a Isaachan!» cansja.

22. Ia coick, Israelin miehet/ jotc»
heitäns tättenec olic Ephrollnm wuorel»
le/ cosca he cuulit Pyllistcrtt paennen/

«, ,

''

»jolthe myös helioioca sidos.
23. 1» nyn H 3Rr» autti silloin Israe»

li / )» stt» stlsot B«!)Aw«i,ln »st,.
24. J0 cost» Israelin miehet olit mä» Seulsynet sinä päiwänä/ monnoctt Saul cat» „<,«»

ten Cansan/ ja sanoi! tirottu olcon st» n^«ca,.icnjocasyöiotolinehtosi,, ast,/ että
mmacostoisii, minun wlhclllsillenl. Ia
cece Conso ei syönyt mitälän.

25. 1» catcki si Cans» tuli metzäön/ ja
siellä oli hu»a,»ta levolla. s»z,

26. Cost» Cans» tuli metzään / catzo/ „,«,.

silloin muoti siellä hunojOta / mutt» et
yxilon ottanut sitä lädelläris suuhuns:
siUa Conso pettäisi «ala.

27. Mutta lonacyan ei cuullut Isäns Jono»
wonnottonexl Conso/ hän oiensi sou. «h»n
wans culn hänen ladesäneoli / >a sotull, sy° Hu
pään hunojoläjään/ ,0 pisti läcenSsuu» n«j«»
huns/ nyn hänen silmäns wolpounnutt. sta»

28, Silloin sano, yr» Consista: sinu»
IsaswanaotttCanstn/jo siuoiltiiottn
olco.i locainen )oca jocol.n syö tänäpä»
no. IaConftolt wäsyxis.

29. I» Jonathan sonol : minun Isän
«n lurmellul moon / cotzos / cuinga mt»
nun silmän m.lpauunuit/ että mlnä lästi
jototln maistln.

zv. Jos C»ljsa tältipänä olls syönyt
wchott»

jls l. Kx Q uK4 l 4 luc.



wihsllstnZ sallisi/cuk» he löztänet o- r
wat,nqn 01-s rappellus ollut suucembi >
Philisiereiä mastan.

zi. Ja he lön sinä päiwänäPhiltstero» 1
jä Ä H.nast A-alomn ast./ja Cansa wä> j
fyi sangen cowln.

Cansa Z!. JaCansa lacsi saalin/ ja otit lam< 1batta / ,a car<a / ia masi ona / leurasitt 1
nitttg maan päällä/ja söit mennens. 1
wa> zz. Nyn Saulille ilmotietttn/sanoden: >
sioin cays / Cansa omat syndlä lehner HCR- !
!si«. ta mastan, ja syönet merlnens: Hän sa-
jev noi: te olet pahasi tehnet/ w.erttläkät !
7.16. nyr minulle tänne suuri kimi.
«.17:10 Z4. JaSaul sanoi: mengät ulosCan-
Deut. sansccaan/ ja sanocal heille: tuocaa i-
ia: 16. tzecuktn härkäns ja lambans m nnn ry-
Act. gän /ja teurastacanräsä/ ccrä te söisitte/
»L :o. jael synslä tekis HZRra mastan meren

syömisellä! Nyn catcki Cansa rott cukin
yöllä/ ja teurastit ne

siellä.

Saul
rake da
HER-
ralle
Alta-r«.

z;. Ja Saul rakensi HTRralle Alta-
pin: se oneustmätnenAltart/ jvngahänRakensi HTRralle.

z6. Ja Saul sanot» käykäm alasPht-
listeretnjälkenyöllä/ >a ryöfläkäm heitä/
sijhenastt cuin pätlvä walkene/ etten me
phtäkän heistä »ärälS «astaisit: tee
caickt cui» sinulle kelpa. Ja Pappi sa-
not: käytän» tänne Jumalankygö.

Z7. JaSaul kysyi Jumalalda/ ja sa-
not astungo minä Philisterein perän a-
las / «a annackos heitä Israelin käsiin?
murta e» hän händä silloin ivastannut.

z8- Nyn sanot Saul: tulcan mäkirän-
ve »oca rulmalda / liedustelcat ,a catzel-
«»t/ kenes tänäpän se syndi liene:

zy. Sillä / nyn torta enin HERra Is-
raelin autt»>a elä / waicka se oliS menun
pojasan: Jonachauiö/ nyn hänen pltä
toltseft cuoleman. Ja « yxikän wastan-
»ut händä catkesta Cansasta.

40. Ja hän sano» cocs Israelille: sl-
eat te silläpuolella / minä ja minun poi-
«an olem tällä puolella. Cansa sanot
Saulille: tee curn sinullekelpa.
' 41. Ja Saul sanoiHERralle IsraelinJumalaiic: ttt oikeus; uyu se osais Jo-

Saul
heiltä
arpa
jaos»
Jona-
than»»

San.
lin l«.
pset.

narhanin jaSauli»; ja Cansa meat »a-
-pina ulos.

4t. Saul sanot: hettläkät minost ja .
minun ps,astan Jsaathanest/ayn se laa- ,
gets Jonichanya

4j. Ja Saul sanoi Jonathanille: il-
moita minulle/ mitäs vl« tehnyt? Jo-
nathan ilmoitti hänelle/ ja sanoi: minä
matstia wähäi hunajat» sauwallanl/
enin minun käoesänt oli/ ja catzo/ m»au»
pträ sentähdea cuoleman?

44 I» Saul sano»: Jumala tehkö»
minulle nya m ayn / Jonathan finun pt-
tä lolisest cuoleman.

4;. Waan Cansa sanoiSaulille: pi-
täkö Jonathanincuoleman/ joca tämä»
suuren autuuden teki Jsraelts? pois se:nyn totta cuia HTRra elä / ei hiuscar-
wacan pidä hänen päästän» putoman i
fillä Jumala on sen tehnyt tänäpänä hä-
nen cauttans. Ja nät» Cansa Vapahti
Jonathanin cuolemast.

46. Ny i Saul ment Philisterein tyki
pots : jaPHUistertc menit siotlleas.

47- cosca Saul oli saanut Jst-waloacunnan/ sobel
hän joca rahwolda catckia wtholtsian»
wastan/ Moabiteretlä/ Ammontteret-
tä/ Edomerejä/ ZobanCunrngotta/ ja
Phlllst:re,ä wastan: ja runga häntkä-
näns hanenskäänst/ fiellä hän raugats.

48. Jahän cocois solajoucoo/ ja lät
Amalechiiertt : ja wapaht: Israelin ny-
den käsist jokea händä raatelit.

49. Ja Saulilla oli potkia 5 Jona«
than/ Jswi/ Malchiswa/ ja hänen cah-
den ryttarens nimet / estcoisen yimt Me-
rab/ ja nuoremman nimi Mtchal.

50. Ja Saulinemännän nimi Ahtno-
am/Ahimajtn tyrär / »a hänensota/ouc-
kons päämiehen nimi Abaer/ Neria pot-
ea/ Saulin sedän.

;i. JaK s Sauli» JsZ/ja Ner Abae-
rtn Isä oli Abielia poiea.

52 Ja suuri sora olt Philtstere,S wa-
stan »yncauwan eutn Saul eli: Jae»,sa ttänäns Saul näki lalon ja wäkewäa
sotamiehen/ sen otti häa tygöns.
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XV. iucu.
Samuel sanoi Saulille:

Xl H RHERra lähetti minun «otte-
Hieman sinua Lansans Israe-

Cuningaxt/ nyu cuule sij»
nyt HTRran sanain ändä.

l. Näin sano HERra Zebaoth: Minä
ole» ajatellut mitä Amalech reki Israe.
lille : cutnga hän pani hänenö tiellä hän-
da mastan/ Egyptist kulles.

z. Mene sijS nyt ja lyö Amalecht / ja
hucuta catckt mitä hänellä on: ja älä
säästä händä: mutta tapa sekä maimo
että mies/lapset ja tmemäiftt/ carja ja
lämbat/ Camelit jaAstt.

4. Saul ilmoitti tämän Cansaile / ja
luki heitä Thela,mts: caxtsata tuhatta
jalcamäke/ jakymmenen tuhatta miestä
ludast,

5. Ia cosca Saul tuli liki Amalechtte-
ret» Caupungtta / pani hän mäjytyxen
vjan lygo.

6. Ia andot sanoa Kenitereille: men.
gät / paetcat ja eroitcacal iyen Amale.
chiteretst/ etten minä perätt häivitäiS
teitä heidän cansians: sillä te teitte lau-
ptuden räikille Israelin lapsille/ cosca
he waelsit Egyplist: Ia nyn luowuit
Keniterit Amalechitereistä.

7. NisnlöiSaul Amalechiterit haman
Hewtlast sijhen asti cutn Surrl» tullan/
joca on Egyptin cohdalla.

z.laolttAgagin Amalcchlterei» Cu.
»Ingan elämänä kynni/ ja caiken Ca».
Sao surma-shän mteran terällä.

9. Nyn Saul ja Cansa säästi Agagin/
ja mllä parast lambatst ja carjast oli/
lihamita carttzoita ja syöttiläitä/ ja
catckt mitä hymä oli / et he tahtonet Hu-
rutta nhtä: mutta sen cutn häjy oli /ja
ci kclmannut/ he hucuttt.

10. Nyn tapahtuiHERran sana Sa-
muelin tygö/ sanoden:

11. Minäcadun että minä olen tehnyt
Saulin Cuutngaxi: sillä hän on luopu-
nut «musta/ za et täyttänyt minun sa.
nojani: ja Samuel «vihastut / ja huusi
HERrantygöcaikemsen yön.

ia. Ia Samuel nousi marhaln huome-

neldain cohtamanSauli/ja Samuelille
oli sanottu Saulin tullext Carmelyn/
ja pannext moicon merkin/ M maeldanexlymbärtns/ ia tullexi Gilgalijn.

iz. Cosca Samuel tuli Saulin tygö/
sanoi Saul hänelle: siunattu ole sinj
HERralda/ mmä olen täyttänyt HE»
ran sanan.

14. Samuel «vastais: mikä siis on tä-
mä lammasten määkynä minun cormt-
san/ ja carjan ammuminen/ jonga mmä
cuulen?

15. Saul sanoi: Amalechttereildä »«

wat he ne tuonet: sillä Cansa säästi nytä
parhaita lambatsta ja carjasta / sinun
HERras lumalae uhrin tähden: ne
muut olem me hämittänet.

16. «Ohutta Samuel sanoi Soulllle:
"»' salli että minä sanon sinullemt»

tä HERra on puhunut mmun cansjani
tänä yönä. Hän sanot hänelle : puh»,

17. Samuel sonoi : etli st nä«n ole?eoscos ollt «ähäinen sinun silmäis edes/ 5: 21.
tulit sinä Israelin sucucundam päoxt
ja HERra «olleti sinun Israelin Cn>
nmgaxi?

'«. I» HERr» lähetti sinnn matcaan/
j»sonoi: mene st »opo ne syndtsetAm».
lechiterlt»» sodi heitä «astan/ ntjncau.
»»n «täs hucutat heidän.

19. M«xes luullut HERr«n indä ?

mutt» annoit itzes soolin puoleen/ jateit
pohoi» HERron silmäin edes ?

20. Nyn sano» Soul Somuel.lle : mt. «»<,«.
nä ole» cuitengln cuullut HERron änen/ lin w«.
1» olen maeldanul sitä llttä/ cuin HER» st«us.
r» mtnun loheclt: mini elen tuonut tän.
ne Agogin Amolechtteretn Cuntngon/
ja surmannut Amolechllerit.

21. Mull» wäti on ottanut saalista
lamboilastcaria/ neparhatlirotu.sto/
uhromxens Gilgolis HERralle finun
lumololles. Ecck.

2» Mutta Somnel sonoi: lelpoco <,-17.

HERralle poremmtn polttouhri st uh. Ost. 6:
ri/ cuins cuullsit HERrononen? Ca» 6.
yo/ cuultatsnson porembt culn uhr: / j« Mettlj
totello porembl culn olnasteli lihomue. 9^'»

23. Silli toltelewatlomuson nettuee» c. ,1:7»

stndt
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syndi / ja «asiahacoifus on taicaus ja«-
päjumalan paiweluö: Ettäs sijS olet
hyljännyt HERran sanan/ on hän sinun
myös hyljännyt/ ettei sinun sillen pidä
Cuningasna oleman.
24. A">yn sanoi Saul Samuelille:

dmtnä olen syndiä tehnyt/rickoi-
sani HERran käskyn ja sinun sanas:
sillä minä pelkäisi» Cansa/ ja cuultn hei-
dän önens.

Samu
elin
hame
repe.
/»/>.
a8

Somu
el hac-
ka «go
»ineap
»altixi

2?. Anna sijs nyt minulle tämä syndt
audext/ ja palaja minun cansiant/että
minä cumarraisin ja rucoilisin HERra.

26. Samuel sanot Saulille: en minä
palaja sinun canhas: sillä sinä olet hyl-
jännytHEßransanan/ ja HERra on
myös sinun hyljännyt/ nyn ettei sinunpi-
dä oleman Israelin Cuninga».

27. Iacosca Samuel käänsi tyens me-
nemän pois/otti hän hänen hamenö lie-
pesiä kynni/ jaserepeis.

28. Nyn sanot Samuel hänellä: HEr-
ra on tänäpänä repinyt Israelin «alda-
cunnan sinulda/ ja andanutfen sinun lä-
htmmätselles/ joca parembi on sinua.

29. Ia Israel»» Sangar ei »valehtele/
etkä cadu: silli ei hän ole ihminen/ että
hän catuts.

zo. Mutta hän sanoi: minä olen syn-
dtä tehnyt: Tee sijs minulle nyt cunnia
minun Cansani wanhemmttten eöesä / ja
Israelin edesä: ja palaja minun caus-
sani/ että minä cumartenrucoilisin Her-
ra sinun lumalatas.

z». Ia Samuel käänsi itzens / ja seu-
rats Sauli: >a Saul rucotli HERra.

Z2. Samuel sanot: andacat tulla
tygöni AgagAmalecht-

terein Cuningas. IaAgag kuli rohktast
hänen «eens/ ja sanot: totisesi kuole-
man catkerus on paennut.

zz. Samuel sanot: nyncutn sinuu miec-
kas on tehnyt waimot lapsictomaxt / nyn
ptlä myös sinun ätits «aimoin feas la-
psitöin oleman: Nyn Samuel hackats
Agagtn cappaletxt HERran edes Gil-
gaUs.

Z4. Ja Samuel meni Ramaihaan:
muita Saul meni huvneseeny Saulm
Elbeaa».

XVI. tucu.
HERra sanot Samuelille:

AO» cuinga caowan sinä murhetit
Sauli / jonga minä hyljännyt

lsraelt? käy-
tä sinun sarwes öljyllä / ja mene / minä
lähetänsinun Isäin Bethlehemitertn ty-
gö: sillä hänen pojtstans olen minä ca-
yonut minullent Cuntngan.

2. Nyn sanoi: cuinga minä
sinne menen? Saul saa sen tietä/ja lyö
minun cuoliaxi. Ja HERra sanot: o-
ta siuulles wasicka carjast/ jasano: minä
tulin uhraman HERralle.

z. Ja sinun pitä cutzuman Isäin uh-
rille/ nyn minä osotan sinulle mitä sinun
pitä tekemän / cttäs sen «ottelisit minul-
le/ jonga minä sinulle sano».

4. Samuel teki nyncutn HERra sa-
nonutoli/ ja tuli Bethlehemyn: Nyn
hämmästyit Caupungtn «anhimmat/
ja mentt händä «asian/ jasanoit: ongo

rauha/että sinä tulet? Hän sanot rauha:
5. Minä tulin uhraman HERralle:

pyhtttäkäl lettän/ ja tulcat minun caus-
sant uhrille: Ia hän pyhitti Isäin/ ja
hänen po»canS/ jacuyut heidän uhrille.

6. Ia cosca he lultt sisälle/ catzot hän
Elmbin päälle/ /a ajatteli: Tosin tämä
on HTRran edes hänen «oideltunö-

7. Multa HERra sanot Samuelille:
älä catzo hänen muotons / elickä suurta
coconS/ sillä minä olen hyljännyt hänen:
silläet se ole nyncutn ihminen näke: Sil-
lä Ihminen näke sen cutn silmäin «des
on / mutta HERra catzo sydämen.

S. Nyn cutzut Isai AbiNadabln/ ja
andot hänen tulla Samuelin eteen; ja
hän sanot: ei tätäkä» ele HERra iva-
linnut.

? Nyn andot Jsdt tulla Sammah»
«des: mutta hän sanot: «t tätäkän ole
HERra «altnnuk.

»v'Nynan»oi Isai seitzemen poteans

zj.la el nähnyt Samuel enämbiSau-
lt cuvlema pätwäänS asti/sillä Samuel
murhettt Sauli/ että HERra olt cam-
nul asettanens hänen Israelin Cuntn-
gaxt.
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tulla Samuelin eteen / multa Samuel
sano, Isoille: ei ole HERra näitä «va-
linnut-

it. JaSamuel sanot Jfaille'. joro nyt
täällä carckl poiat omat? Hän sanoi :
«vielä nuorin jäljetön/ jacayo/ häncai-
ye lambaita. Nyn sanot Samuel Isa-
tlle: tähetä hänen peräns/ jaannanou-
ta tänne: sillä er meidän pidä istuman
ennen cutn hän tule.

12. Nyi, hän lähetti ja andoi noata hä-
nen: ja hän oli mercmä ja caunts cas-
wotlda/ jaihanan muotoinen. JaHer-
ra sanot: nouse ja «voitele tämä: sillä
tämä se on.

iz.Nyn otti Samuel öljysarwens / ja
moiteli hänen iveljerns keskellä: Ja Her-
ran hengi tuli Damioyn sijtä pätmäst/ j<
sen perän: Nyn Samuel nousi jamen
Ramarhaan.

14. ??a HERran hengi läxi Sauli
japaha hengi matmais hän

dä HERralda.
15. Nyn sanoit Saulin palmeliat hä

- netle: catzos/ paha hengi «aima sinuo
Jumalalda-

-16. Meidän HERram sanocan ny>
palmeliotllens/ jotca hänen edcsäns set
somat/ että he etzisitmiestä jvca taidan
soilta harppua/ cosca paha hengi tul>
Jumalalda sinuun/ että hän sotttatö kä
dellävs/ nnns varannet.

17. Nyn Saul sanot palveltotllens:
«atzocat nyt minulle joen mies cuin ta<-
dats hymtn soilta/ ja noutacat händä
minun tygöni.

18.Nyn «astais yxi hänen palivelioi.
stanS/ ja sanoi: catzos/ minä näin Isäin
Bethiehemitenn poM/ hän raita soit-
ta/ jaon urholltnen sotamies/ ja tvimel-

Alinen asiots / ja «hana mies; Ja HER-
pa on hänen cantzans.

ly. Nyn Saul lähetti sana» Jsaillx/
sanode» t lähetä minun tygöni sinun poi-
«as Dawld/ joca on lamburt.

av. Nyn otti Isa» Asia leipäin cansia/
jaleilin ivyaa / «a yhden vohlan «vuohi-
sta: «a lähe lliSaulille poicans Nami-
di» «yyötä.

21. Nyn Dawid kult Saulin tygs/
seisot hanen edesäns : ja hän luk hänel- m,d
le juurtrackaxi/ja tult hänen asenscan- Sau«
dajaxt. lina. >

22. Ja Saul lähetti Isoin tygö/ sa- stnca».
noden : anna Dawldtn olla minun ty- va/a.känäni: sillä' hän on löytänyt armon
minun edesänt.

a;. Cosca Jumalan Hengi tuli Sau-
lin päälle / ottiDawid candelen ja soittt
kädelläns : nyn Saul wirwolecttn ja tu-
li paremmzxt/ ja paha hengiläxi hänest.

XVll. iucu.
cocoisit sotawä- PM

A tens soraan/ja tulttcocookSo- ste«r
on Judaas/ jaase- jgjiwot

SVLII-tikleirlnsSochonjaAsecanwä- Jst«,
lilleDammimin rajalle. «!t wa>

2. Mutta Saul ,a Israelin miehet
menit cocoon/«a ofetrl lerrins tammtla.
xoon/ ja walmisttt iyens sortman Phtlt»
sterejä mastan.
z.Ja Philtsterit seisoit wuorella siellä/
ja Israeliter» seisoit wuorella täällä /

että laxo oli heidän maltlläns.
4. Nyn tultPhtlistcreiN leirisiyxt mies

heidän keikelläns/ Goliath nimeldä/ Ga-
thtst / cuurca kynärätä ja kämmenen le-

- meytlä pitkä. ''

5 5. Ja hänellä oli mastilacki pääsänö/
- ja suomuxen calraincn pantzari ykänö i

jahänen panyartns paino» mysi tuharm
Sicli vaste.

6. Ia maskiset saäppat hänen jalmoi-
fans / j» maskikilpi hänen harnoillans.

7. Ja hänen keihäne «varsi oli »yncuM
cangan orsi/ ja hänen keihäns raucn
painot cuusi sata Gtcttraura Ja hänen
ktlpcns canda«a käwi hanen edellänS.

8 Ja hän seisot ja huusi Israelin jou-
colle/ >a sano» heille z mixt te lärtlte «val-
mistaman teitän sotaan: eng» minä ole
Phtlister»/ ja te olena Saulin palive-
liat? malitea yx« teistä» / joea tule tän-
ne alas minun tygöni.

y Jos hän moi sotia mtnua vastan/
jalyömmua/ nyn me olem «etdäapal-
meltan/ mutta «es minä hänen mottaa
ja lyön händä / nyn teidän pilä olemaa

«n«»0a?

«s I. sltö»



I. Sam.Kirja.
Widän palwelstm/ st teloin plti mei.
t» palmeleman.

Is"
Deui.
tinl»
lä.

l«>:i/ii

David
wene
U»yn.

»candol/calun wartialle: st juo.
rl sodan rlndaan/ ja tuli j» terwtttiweljejäns.

10. IoPhilisteri sanoi: minä hämäi-
sin tänäpänä Israelin sotajoucon/ano».
«Tt minulle mies/ »ne sodin, testenäm.

ii. Costa Saul ja coco Israel cuuli
nämät Philtsterin puhel/ hämmästyit
he/ ,a peilaisit suurest.

12. Mutt» Dawid oli Ephrothinmie»
hen petc» ludanBelhlehemtst/ joc» c».
tzuttlnlfti/ hänellä olt cahdcxon poi»
c«/ j»oli wonha mies Saulin »icaan/
1» ljälliuen miesten seas.

ij. Ia colme Isiin wanhimbata poi»
ca otit lähtenet Soulin cansst fotoon :

hänen colmen poicans nimet olit/ jetc»
elit mennet sotaan/ Ellob esicoinen/ >»

toinen Abinadab ja colmas Sammah.
14. Ia Dawid oli nuorin : waan ne

celme wanhtndamentt Saulin cansst.
is> Ny» Dawid meni cetians jällens

Soulin tylö/caitzeman Isäns lambatta
Bethlehemyn.

i<s. Multa Philisteri tuli warhain a»
mulla/ ja ehtona/ ja sitä teco hän teli
neljötymmendä poilvä.

17.Ia Isi! sanoiDawidille pojallens:
ota sinu» weljilles tämä Epha cuiwetul»
la tähtäpäitä/ st nämät tymmenen lei»
pä/ ja iuoxe letrtzn wel,ets tygö.

18.Ia nämät tymmenen tuoretta juu.
sio/ j» conno ne päämiehelle : j» etz» wel»
jejäs jos he rouhos owot/ jo pone mie»
le«s mitä he sinulle täsiewät.

19. Mutt» Saul/ st he/ j» caicki Isr»«
«lln miehet olit tammtlaxos/ ja sodeltPhllisterejä wastan.

20. NynDawid nousi warhain amul.
la / ja jätti paimenen haldun lambat :

canboi ja meni matcaans/nyncuin Isathändä tästenyt eli / st tuli leiryn : jast.lawäli eli lähtenyt ulos solaan/ jahuu»sit suurellaänellä sotiman.
«.Sillä Israel st Phtltsterlt olitwal»

misionet itzens sotiman totnen toistans»oston.

26. Nyn Dawid sanoi miehille/ culn
hänen tylönänsselseit: mitä sille mie.
helle annemn joc» tämän Phtlistertn
lyö/ ja ett» häwälstyxen Israelisi pois ?

siillä mitä tämä ymbärinsleicka matoi»
Philisteri on/cuin häwälst elämän I».
malan fttajouc « !

27. Nijn sanoi hänelle nyncuin
ennengin: Nijn sille miehelle tehoan/
joca hänen lyö.

28. Costa hänen wanhin weljens Eli»
ab cuuli hänen näitä puhuwan miesten
consst/ närlöstyi hän suurest Dawldtn
päälle/ ja stnoi : mlxl sinä olet tänne
tullut ? ja mtxis olet lättänyt stn «vähän
lammaslauman metzän corpeen ? Mini
tiedän sinun ylpeydes/st sytzäines pahan
stsun : sillä sinä olet tänne tullut stt»
catzoman.

29. Nyu Dawtd sanot : mitäst minä
olen tehnyt? eilö se ole minulle laskettu ?

30. Ia täänsi itzens hänestä toi-
sen puoleen/ j» sonoi nijncuin hän e»«
nengin oli sononut: nyn Cons» mastats
händä nyncuin ennengin.

31. Ia cuin he cuullt ne sanat Dawi»
bin puhuwan/ ilmoitit he ne Saulille/
j»hän noudatti hänen tygöns.

David
lupa
tapella
Golia-
thm
cansia.

m?n.

2;. Costa hän parhallans heitä puhut,
teli/ catzo se mies nousi heidän lestelläns/
hänen nimens olt GoltathPhilisteriGa.
thist Philisterein sttajoucosta/ ja puhut
nyncuin ennengin : jo Dawjd cuuli stn.

24. Ia cntca itonäns Israelin miehistnäit hänen/ palenit he hänen etestäns /
ja pellälsit suurest.

25. Ia caicki Israelin miehet sanoit:ettengö te nähnet sitä miestä joca on tul.
lut? hän on tullut pilckaman Israeli.
Ia pttä tapahtuman/ että jocasen mie»
hen lyö/ stn Cuningas tele aiwan ricko.
xi/ja tyttärens hänelle/ j»
tele hänen Isäns huonen lvopart Is»roelis.

32. IaDawid sanoi Saulille : öllön
tencngä!-: sydän hämmästytö hänen täh.
tens: sinunpalwelias täy sotiman sitäPhilisteriä «asian

33. Saul sanoi Dawldille: et sinä we
Ss
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mennä ja sotia täta Phllistertä mastan:
sillä sinä o let nuorucatnen/ waan hän on
sotamies hamast nuorudestans.

Z4. Mutka Dawtd sanot Saulille i

sinunpalwelias caitzl Isans lambaita:
ja tuli Jalopeura,a carhu/ ja wei lam-
ban laumasta.

z;. Nyn minä juoxin ja löin sen/ja tem-
maisin sen »los hanen suustans. Ja ruin
hän carcais minua mastan/ nyn minä
tartuin hänenpartaans/ löin hänen ja
tapoin.

z6. Nijn on sinun palwelias sekä Ja-
lopeuran.että carhun lyönyt: nijn pitä
tämän ymbärinsletckamattoman Philt-
sterin oleman/ cuin yxi nystä/ sillä hän
on pilcannut elämän Jumalan sotawäke.

Z7. Ia Damid sanot: HERra / joca
minun pelasti Jalopeura ,a carhun käsi.
siä/ hän pelasta minun tämän Phili.
stertn käsistä. Ja Saul sanoi Daividil-
le: mene/ HERra olcon sinun cansias.

z8- Nyn Saul puettt waattenö Dami-
din päälle/ ja pani waskilakin hänen
päähänS/ japanzartn hänen päällens.

zy. Ja Dawld sidot miecan myöllenS
waacelrenS päälle ,a rupeis käymän:
maan ei hän ollui fijhen tottunut. Sa-
noi sijs Damid Saulille: en minä näil-
lä taida käydä/ sillä en minä ok tottu-

nut: JaDamid pani ne pois pääldäns.
40. Ja otii sauwanskäteens/ ja mali-

tzi o,ast wysisiljätä kiwe/ pani ne pai-
menen cuckaroon,a säckyn/ cuin hänel-
lä oli/ ja lingo hänen kädesänö/ ja kä-
wi Philisteriä mastan.

41. Kameli myös Philisteri/ ja lähe-
styi Damidita/ ja hänen kilpenscandaja
hänen edelläns.

4!. Luin Philisteri catzoi ja näki Da-
midin/calzoi hän hänen ylön: sillä hän
oli werewäja caunis nuorucatnen.

4Z. Philisteri sanoi Damidille: olen.
Ao minä coira/ ettäs tulet saumoilla mi.
nun tygöni? Ja Philisteri kiroili Da-
midit hänen jumaitttens cauita.

44. Ja Philisteri sanot Damidille:
tule tänne minuntygöni/ja minä annan
sinun lihas tatmn linnuille/ jq kedon
pedoille..

45. Nyt! Damid sanoi Philisterille:
sinätulct minun lygönt miccalla/ keihäl-
läja kilwellä: maan mlnä tulen sinun
tyghs HERranZcbaothin/Jsraeltn so.
tamäen Jumala» nimeen/ jongas pil-
kannut olet.

46. Tänäpänä anda HERra sinun mi-
nun käsijn/että mmä lyön sinun/ ja 0-

tan sinun pääs sinulda pois/ ja annan
Philtsieretn sotamäen ruumit tänäpänä
kaiman linnuille ja kedon pedoille/ että
caicketn maanasumaisien pttä tietämän
Israelillä oleman Jumalan/

47. Ja coco tämän seurakunnan pltä
ymmärtämän/ettei HERra auta miecan
eli keihän cautta: sillä sota on HERran:
ja hän anda teidän meidän käsijm.

48.Cosca Phtlisteri nousi ja kämi ja
lähesty!Damidit: NynDamid riensi ja
juoxi sotajoukon eteen Philisteriä ma-
stan.

49. Ja pisti lätens cuckaroon/ otti
sicldä limen/ ja lingois/ japaiscais Phi-
listeriä oyaan/ että klwt ment hänen 0-
yans sisälle/ ja hän langeis maahan cas.
moillcns.

;o.Nyn Damid moitti Philisterin
lingolla ia ktmcllä löiPhilisterin ja tap-
poi hänen: Ja ettei Damidilla ollnt
mtecka/

51. Juoxi hän Philisterin tygö/ ja otti
hänen mieckans/ jamctt tupest ulos/ ja
tappoi hänen/ ia sillä hackais pois hänen
pääns: Cutn Philisterit sen näit/ että
heidän mäkemtmmäns cuollut oli/ nyn
he pakenit.
fi.JaJsraelin jaJudanmiehet nousit/

huusit ja ajoit Philisterejä taca laxon j
asti ja Ekrontn portcyn: ja Philisterit
langeisit lyötynä/ Schaarimln tiellä/ 1
Garhin ja Ekronin asti.

s>. Ja Israelin lapset palatsit ajamasi
Philisteriä taca/ja ryöstit heidän leirins.

;4.Mutta Damid otttPhilisterin pään/
jamei Jerusalemyn/ maan hänen asenS
pani hän majaans.

5;. Mutta cosca Saul näki Damtdin
menemän Philisteriä mastan/ sanothan
Abnerille/ sodan pääm,ehellenö: lenci,

pejc»

Psi".
-S! S.

Davi»
ly»
G-l.
lalhl»
2884.
z.z.c.
1087.
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!. Saw.Kirja. iz. luc. zy
psica tuot tmorucolnen on? Abner sa-
noi: nyn totta cuin sinun sielus elä
Cuningas/ en minä tiedä.

56. Cnntngas sanot: kysy sijs / kenen-
gä potca se nuorucainen on?
57. Cosca Dawid palaiS Philistert lyö.

mäst/ otti Abner hänen ja wct Saulm
eteen: ja hänen kädcsans oli Philtste-
rin pää.

58. Ja Saul sanoi hänelle: kenengäs
potca olet sinä nuorucainen? Dawid sa-
noi : sinun palweliaö Isäin sen Betble.
heniitcnn poica.

xviii. lucu.
Jona. hän oli puhenS lopetta-
tdiin nuc Saulin canha/mieliytZo.
rs osta nachanja Daw,d testcnäns sy.
Dsivi- dämcst/ ja Jonnihan racasti

haaoa nyncuin oma syoändanS.
,»/> 2- Ja Saul otti hänen sinä päiivänä/

ja ei sallinut hänen enämbl palara Jsänö
h-on-seen.

Jonaihan ja Dawid teit lyton
kestenäns: sillä hän racasti händä nyn-

' ' cuin oma sydändänS.
4. Ja Jonachan rysui hamens jolla

hän olt puetettu / ja andot Dawidille/
nyn myös waactens/ mteckauö/ jvutzens
ja wyöns.

5 JaDawid meni cuhunga Saul lä.
helli hänen / >a täytti itzens totmelltscst.
Ja Saul asetti hanen svtamiestens pääl.
le / ja hän oli otollinen caikelle Cansalle/
nyn myös Saulin palweltoille.

Vai. 6. Mutta tapahtui/ cosca he tulit /ja
moi Dawid palais lyömäst Philtstertä/ että
l°ula. «vaimot catttst Israelin Caupungeist kä.
loat «vtt wtrstlla ja hypyillä Comvgas Sau-
D«>»i. li wastan/harputlla/ jlolla ja candeletlla.
»in 7. Ja watmot lauloit keskenäns / soit-
cunai- tain »a sanoden: Saul löi tuhannen/
»xi. multa Dawid kymmenen tuhatta,
tyr. ». Nyn Saul närkästyt sangen suuresi/
V! 7. ja se puhe et hänelle telwannut / ja sanoit

he oivat andaoetDaivtdin kymmenen tu-
hatta/ ja minun he annoit tuhannen t
witlä hän Cuntngangtn Waloacunnansaa-

9. Ja Saul cgtzol julmastDalvtdin

päälle sijtä pältväst/ ja alna sijtle.
10. Toisna päiwänä waiwais taas Ju-

malan paha hengi Sauli/ ja hän ennu-
sti cotona huonesans. Ja Dawid soitti
kädelläns/ nyncutn hänen >ocapaiwäliien
tapans olt: »a Saulinkädes olt keihäs.

11. Jonga hän syöxi/ ajatellen: minä
syöxen Dawidin seinä wasien: muira

Dawid wälrti hänen edestänscaxt kcrra.
12. Ja Saul pelkäis Dawidi : sillä

oli hänen cansianS/ ja oli men-
nyt pois Saulin tykö.

iz. Nyn pani Saul hänen pois tykönS/
jareki hänen tuhannen miehen päämte-

, hcxt: ja hänkawi ulos ia sisälleLaosan
. «des.

14. Ja Dawld olt tolmelltnen caikis
i teisäns/ ia HTRra oli hänen cansians.

i;. Cosca Saul näkl hänen atwan toi-
' Mvllisest rekewän/ pclkäts hänhändä.

i 16. Mutta coco Israel za Juoa raca-
stirDawcdl : sillä hän käwt ulos ja sisälle

> heidän edcsanS.
17.Ia Saul sanoi Dawidille: catzo/

minä annan minun wanhimman lytlä-
ren Merabin sinulle emännäxt/ ainoa.
stans ole minulle miehulltnen/ ja sodi'
HERran sota: sillä Saul ajatteli / ei
minun karen pidä häneen sattuman/mut-
taPhilisterein käsi. !

18.MuttaDawid tvastais Sauli: mi-
kä minä olen? eli mitä on minun elä-
män ? ?a minun Isäni sucucunda Jsrae.
lis/ että minä lulisinCuningan wäwyxt?

iy. Ja tapahtui/ cosca aica tuli/ että
Merab Saulin tytär piti annettaman
Dawidille/ annettin se Aortclille Meho-
lathuerilleemännäxt.

20. Multa Mtchal Saulin tytär ra-
castt Dawidi : Cosca se Saulille ilmoi-
tetlin/ nyn se kelpais hänelle.

21. JaSaul sanoi: Minä annan hänen
hänelle/ «ltä hän oliö hänelle paulaxi/ ja
Philisterein kädtt rultsii hänen paallens:
JaSaul sanot Dawidille: sinärulettä-
näpänä loisen cansia »itnun wäwyxe».

22. Ja Saulkästt palwelivillens : pu-
hucat Dawidille salaijeft/ ja sanvcat:
cayv/Cuningas m»eltjiy sinuun/ ja cacckt

S s » hänen
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Davidsaa
Micha«n e.
män-
näxens

Saul
käske
tappa
Dami-
di».

hinenp«lw«lst»s rac«stalvat sinua: nijn
tule nyt Cuningan wiwyxt.

23. 1»Saulin p«l««ltat puhuit ne st»
«atDawiotn corwls: mutta Dawtd st»
«et : lunlettaco te sen »ähäxt/ tulla Cu»
ntugan wiwyxt? j» minä ole» löyhä j»
halpa mies .

24.1 a S«ulin palwellat ilmoitit sen
hänelle/ sanoden : nä»,ät stnal on Da»
.«id puhunut.

15. Saul sanoi t sanocat näin Davi-
dille : «tCunlngas ano yhtän muuta huo-
menlahja/ maan sata Philisierein estnah.
ca/ että Cuningan mihamiehille coste-
taisin: sillä Saul ajatteli Damidt hu-
rutta Philisteretukätten cautca.

zd.Nyn hänen palmelians sanoit Da-
vidille nämät sanat / ja se kelpats hänel-
le/ tulla nyn Luntngan mämyxt. Ja se
atca et ollut mielätäytetty.

27. IaDamid nousi/ ja läxt matcan/
hän ja hänen mteheus/ jalöiPhtlisteret-
stä caxi sata miestä / ja Damid toi hei-
dän esinahcans/ ja täytti Cuningan lu-

, gun/että hän olts Cuningan mämy.
28. Nyn andoi Saul tyttärens Mi-

chaltnhänelle emännäxi. Ja Saul näki
ja ymmärsi HERran olema» Damidi»
cansia/ ja Saulin tytär Mickal racastt
händä.

-y. Ny» Saul mielä enämmtn pelkäts
Damidi / ja Saul tuli Damtdtu mtha-
mtehexi catkena eltnatcanans.

zo. Ia Phiiisteretn Ruhtioat läxit si-
los/ jaheidän uloslähteisans teki Damid
toimelltftmmast cuin caicki Saulin pal-
«eliat / että hänen ntmenö tuli sangen
muluisapi. XIX. 4ucu.

Saul puhut pojallens Jona-
AO» thanille/ ja catkillepalmelioil.

lens/ että he lappaisitDami.
l- din / mutta Jonathan Saulin

potea raeasti suurestDamtdi.
2. Ia Jonathan ilmoitti Damtdille/

ja sanot: minun Isän Saul pyytä si-
nua tappa/ marjele stjsitzeshuomena/
mene lymyyn ja kätke itzes.

z.la minä mene» ulos minun Isäni
cansta; ja seison hänen ohesans kedolla/

, es» sinä elet/ j» min» puhun sinusta Isil.»l cansj» / st mitä minä näen/ ne colctt
minä ilmoitan si nulle.

4.1» Jonothan puhui parhain päin
Dowidist Isillens Saulille/ jo sanoi hä»
nelle: ällön Cuningos syndiä tehlö p»l.
weliatans Dawidtt wastan: sillä ei hän
ole mltätän rlckonut sinua wastan/st hä.
nen työns owat sinulle juuri tarpelliset.

Ion«.
«»«»
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5. Ja hän on pannut hengens käteens/
ja löiPhtltstertn! jaHTNra teki suuren
autuuden coco Israelille / sens näit ja 5
hastutl: mtxis siis tahdot syndtä tehdä
wtatotnda werta mastan/ surmataxesDawidtttlman fyycä ?

6. Nyn Saul cuuli Jonathanin änen
jawannoi! nyn totta cuin HTNra elä/
ei hänen pidä cuoleman.

7. Nyn Jonathan cutzui Davidin/ j<t
sanot hänelle caicki nämäc sanat/ ja saat.
ti hänenSaulin eteen jahan oli hänene»
desäns nynculn ennengin.

8. Nyn nousi taas som/ jaDawid me-
nijä sodei Philisterejä wastan/ ja läihei.
tä suurella surmalla: ja eaickt Phtltste-
rit pakenit händä.

y. JaHERran paha hengi tuli Sau-
lin päälle/ jahän istui huonesanS / ja hä-
nenkethäns oli hänenkädesans: ja Da-
wtd soitti kädellänö.

10. Mutta Saul pyyti pistä Dawidi
ieihällä seinä wasten/ mutta hän maltti
Saulin edestä/ ja keihäs käivi seinään/
jaDawid pakeni/ japääk sinä yönä.

n. Ja Saul lähetti sanansaattajat
Dawtdin huonefeen/ että heidänpilt ot- l
kaman hänest waarln / ja tappaman hä-
nen huomeneltain Mutta Michal Da-
tvidin emändä ilmoitti sen hänelle/ ja sa-
noi : jolleccas tänä yönä hengces päästä/
nynS huomcna tapeta».

ia. Nyn Michal laski hänen alas acku-
nan läpitze: ja hän meni/pakenija pääst.

ij. Ja Michal otti cuwan/ >a pani
wuolesten/ japani wuohen nahan hänellepäänalaisext/ja peitti waaltella.

14. Silloin lähetti Saul sanansaatta-
jat kynniottaman Dawidi/ mutta hän
sanot: hän on sairas.

15. Ny»
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,5. Nyn lähetti Saul sonanftattajal
catzoman Dawidtt / ja stnot: candocot
händä tänne mtnun tygönt wueteinens/
surmatta.

16. Cesc» sanansaattajat tulit/ catzo/
cuwo macais wuotees/ ja wuohen nah-
c» pään allo.

17. Nyn Soul stnot Michalille: ml.
xis olet mlnun nyn pettänyt/ st päästä»
nyt mtnun wchollistni/ «ttä hän wälttt
mtnun lätent? Michal stnoi Saulille:

' hän sanoi minulle/ päästä minua/ eltmt>
nä tapan sinun.

»8. IaDawtd pateni st pääsi / j»lnli
Samuelincygö/joca olt Romolhas / ja
tlmollti hänelle caicki mitä Saul olt hä.
nelle tehnyt: ja hän ment Samueltn
canstojaolestellNahjothis.

19.Ia se llmoitettin Saulille : cotzos/
Dawtd onßamahn Najothls.

20. Ntjn Saul lähetti sanansaattajat
tuoman Dawidi: ja he näitProphetain
cocouxen propheterawan/ ja Samueltn
seisomanasetetun heidän päällens. Nyn
Jumalan hengi tuli Saulin sinanstatta»
itten päälle/ että ne myös prophele.

Seul
st ha»
nen
stnan»
ftotlo-
»""s
propye
ttra»

l"/>"-
'v-10.

v> 11.

raisit.
ri. Cosca se Saulille ttmoitetttn/lähet-

ti hän tstsel sanansaattajat/ ne myös
propheteraisit/ ja hän lähetti«vielä col»
mannet sanansaattajat/ jocamyös pro-
pheteraisit. "

2!. Nyn meni hän itze mymetn Rama-
thaa»/ ia cosca hän tuli sen suuren cai-
w»n tygö joca on Secosa/ kysyi hän ja
sanoi: cusa on Samuel jaDamid? nyn
sanottin hänelle: ratzos/ he omat Ra-
mahn Najothys. -

»z. Jahän meni Ramahan Najothyn/
ja JumalanHeogt tuki myös hänenpääl'
lens/ ja hän käystenbelt ja prophekerais
sijhenastt cuin hän tuli Ramaho Na>o.
thyn.

24. Nyn hänmyösrysui waattens/ ja
prophekerais Samuelin edes/ ja langets
alasti maahan coco sen päitvän ja coco
yön/fentähden sanoitan; onAvsi Sanli»
ktn Prophetqtn ftas?

XX. lucu.
Dawtd pakeni Ramahn Na» '

jolhtst/tuli ja sanot Jonatha- >T ntlle : mitä minä olen tehnyt?
mikä on minun wäärydent? cli

mikä on minun pahatecont sinun Jsäs
wastan / että hän seiso «inu» hengent
perän?

1. Hän sanoi hänelle: pois se/ ei sinun
pidä cuolema»/ cqtzo/ minun Isän et tee
suurta elt piendä / jotaet hän ilmoita mi.
nulle/ cuingast minun Isän sala tämän
mtnnlda? ci se pidä nyn tapahtuman.

z. Nyn Dawid wannot wielä/ sanoden:
totisest sinun Jsäs tietä/ että minä olen
löytänyt armo» sinun caswos edes/ sen»
tähdenhän ajattele: ei Jonathanin pt-
dä tästä mttän tietämän/ ettei hän tulis
murhelltsext. Totisest/ nyn totta cuin
HERra ja sinun sielus elä/ että askele on
watwotn minun jacuvlemanwathella.

4. Jonathan sanot Dawidtlle : minä
teen sinulle caickt mitä sinun sydämes ha-
laja.

5-Dawid sanot hänelle: catzo/ huo.
mena on vsicuu/ ja minun pttä istuman
ja atrioitzeman Cuntngau cansta/ salli
sijs että minä kätken mtnuni kedolle col»
mannen päiwän ehtosen asti.

O.Jossinun Jsäsminuakysy/ nynsa»
no: Dawtd rucotlt suurest mtnulda juo.
staxens Laupungyns Bethlehemy»: silläsiellä ptderän ajastaicatnen uhri coco su»
cucunnalda.

7- Ja j-s hän sano: se on hywyn/ nyn
onrauha sinun palweltalles: mutta jos
hän »vihastu / nyns ymmärrät hänen»l-
- atcotwan.

8. Tee sijs lauptus sinun palweliallkS:
sillä sinä olet ottanut sinu palweliasHEr.ran lytton sinun cansias. Ja jos iocu
wäärys minus on/nyn tapa sinä minua/
mtxis salli:minun tulla sinun Jsäseteen?

y. Jonathan sanoi: pois se sinusta:sillä jos minä ymmärräisin / minun Isä-
ni aicoiwan sinulle paha tehdä/ tullaxens
sinun päälles/ja en näitä sinulle tlmoi.
tais?

is.Dawc» sanoi Jonathanille! cuca
S s z minulle

David
»»lilttl
Io»«»
thontn
«des.

Rueot»
le hi.
neldi
ne»»»
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Jona.
lhonin
stD»
»idin
lyllo.

H'»/'»'
l«:z.

minulle ilmoitt»/ jes stnun Isäs w»st»
sinuo jototln cowast?

11. lonothon sinet Dowidille: tule/
täytön, tedolle/ jo h« mentt molemmat
tedolle.

i2. Ia Jonathan stnoi Dawidille:
HERra Israelin Jumala / cosca minä
kyselen Isildönl huomeno ,0 celmonde.
no päiwänä / cotzo / jos hän suo Dawt.
dille hywä/ joen minä sillomläheto stnun
tugös/ ,a ilmoita sitä sinun corwys.

i3.Nyn tehtönHEßra silä jasitälo.
nathainlle: Mutta jos mmun Isin laas
ajattelejotatmpohosinua wasian/ nyn
minä sen myös ilmoitan sinun corwys/
jo lasien sinun rauhaan menemän : ,a
HERra olcon sinnn cansjas/nyncuin hän
Minun Isäni cantzo ollut on.

14, Jollenminä sitä tee / nyn älä sinä»
tän yhtänHEßran armo tee minun cans.
sini/ nijncouwan cuin minä elän/ eitä
cosco minä cuolen.

15. 1» cost» HERr» häwittä Dawt»
din wlhomtehet lyecungin maaldans/
nyn älä ota sinun «rmo«s mlnun huone.
stani pois yancaickiscst.

16. Näin teli Jonathan lyton Dawl»
din huonen consjo/ «ttä HERra sen
waadeisDawidin wihamiestcntädest.

17. Ia lonothon loos wonnol D»>
»idille : sillä nyn rackona piti hän hä.
ne.,/että hän racosti händä nyncuin e.
Mo sieluans.

18. 1» Jonathan sanoi hänelle: huo»
men on usicuu/jona sinua lysytän/st cat»
»olon sinua sialdas.

19. Tule jällens colmondena päiwä»
nä lyrust/ j» mene johongun paick»»»/
johons taidat itzes lätte arllona/ 1» »stu
Aaselln tlwen wlereen.

20 Nyn minä ambuon colme nuold»
sen siivulle / nyncuin minä «mbuifin
maolyn.

21. Ia cotzo/ minä lähetän pojan/st»
noden hänelle: mene st nouda »uolet
jällens: jos minä wielä stnon pojolle/
t«tzo/nuolet owattacanas täsä puoles/
olaylis/ nyn tule: sillä rauha on si.
nulle/ ,» e, ole »«tän hätä/ n«jn tott»
cu»» HERr» eiä.

22. Mutt» jos mlni nyn sanon pe,
jolle : catzo/ nuolet owot edemmän ede-
sos/ nyn mene pois: silli HERr» on
päästänyt sinun menemän,

23. Ia mltä sinä j» minäkestenäm pu»
hunet olem/ catzo/HERro on m»nun j«
sinun woihellos yoncoickisest.

Dowid tälli itzens tedolle.
cosca usicuu tuli/ istut Cu»

ningas pöydän tygö rualle.
2;.Costo Cuningas istunut oli stallens/

«ndlstn lamans jällen/ stmän nojalle/
nousi Jonothan/ st Abner lstu» Sau.
it» wlereen/ jo Dawidi calwattln sia.
stans.

26. Ia ei puhunut Saul sinä välwä.
»ä mttätän: sillä hän ajatteli/häne
on jotatin tapahtunut/ ettet hän ole
puhdas,

,7. I« toisna päiwänä udesta cuusia/
cuin Dawidi cotwottin siostons/ stnoi
Soul poiollens Ionothontlle : Mi.

Isiin poica ole tullut pöydän tygö/
e»tä eilän ei myös tänäpänä?

28. Jonathan wastais Saulia : hän
rucolit hartast minulda mennäxens
Beihlehemijn/

29. Ia stuoi : anna mlnun mennä :

sisjz meidän sicucundom uhra Coupun»
zig/ j» minun «veljen itze on minua cu»
yunut/ jos minä nyt olen löyiänyt ar.
mon sinun silmiis edes/ nyn sollt mi»
nun mennä cotzoMon welje<änt : jo sen»
sthden et hän tullut Cuningan pöydän
fygö.

,0. Ia Saul »ihastui sangen suurest
lonathonin päällä/,» sonol häi,e.e: si.
nä tiliä la tettelematein peica/ engö mi»
„z tiedä/ e täs olet wolinnutlsoin pojan
sinnlles »a sinun älttlles häpiäxi ?

31. Sillä nyncauwan cu,n Isoin poic»
elä moon päällä/ et sinä ellä sinun Cu»
nmgan woloocundos ele setsowo: lohe»
»«!>>« nyt/ >a anna luola händä minun
tygöni: sillä hänen pltö cuolemon.

32. Jonothan «voftOlS Isillens Sou»
lille/ ja sinet hänelle: m,xt hänen p»li
cuoleman ? m.tö hän on tehnyi ?

33. Silloin potscals Saul t«»hän l>H
-^

Saul
<atpa
Dawl.
d« : I»
nacha»sano
häne»
esten».
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Saul
filöxä
»eihän
Jona-
thanin
perän.

i!-Z.

Jona.
»ha»
wara
Dawi-
di.

David
tule A.
himele.
ch<n
lyz«.

nen pcrons/syöfiäxenshänbä : nyn ym.
märst Jonathanhänen Isäns atcoiwan
Dowtdt tapp».

Ia Jonothan neusi pöydän lytö
singen wthoisone/jo ei syönyt sinä toisna
päiwänä vdestocuusta mitän lelpä: sillä
hän murehlm Dawidi/ että hänen Isäns
eli hänen nyn hälvätsnyt.

35. o Jonathan läxl amulla tedelle/
H siihenaican cum hän oli määrä»

nytDawtdille/ ja «ähä poicainen hänen
cansjans.

36. 1 a hän sino!pojalle : juoxenout»,

man mmun nuoleni jotc» minä ambuan:
pojan juostes lastl hän nuolen häneny»
llyeus.

37. Ia cosca poic» tuli sille paicalle jo»
ho» Jonathan nuolen ammunut oli/
huusi Jonathan hänen peräns / ,a stnoi:
ettö nuoli ole edemmä sinusta?
38.1 a huusi taas pottaa : joudu/lijrut»

sinuas noplomiu/ st älä stlstttele. Nljn
Jonathanin poic» ottt nuolet/ ia can»
do» Herrallens.

39. Että tietänyt asiasi mitän/ waan
Jonathan ja Dawid «lnoastans astan
tiesit.

40. Nyn Jonathan «ndot asens pojat»
le jocahänen canstans 01,/ st sanot : me»
»eja wie Caupungyn.

41. Ia cosca potca 01l mennyt/ nousi
Dawld siostons meren puoleldo/ »o lan.
gels maahan coswolllens/ st rucoili col
me »erta : jo he annott lolnen loisens
suuta/ja lltit toinen loisens canha: waan
Dowid ilti hortammin.
> 42. Io lonothon sonol Dowtdille:
mene rouhoon/ (i« muista) mitä me olem
wannonel yhteen HERron »<»„«« / ja
sanonet: HERra olcon sinun ja mmun
«aihellan/ mtnun j»sinun siemenes w»i.
hella yancatcktstst.

43. Ia hän nousi ja meni matcaans/
mutta Jonathanpalais Caupungyn.

XXI. lucu.
Dawtd tuli Nobeen Papin

Ahimelechin tygö: ja Ahime.
l.ch hämmästyt cosca hän tult

»asian/ st stnot hi.

nelle: cutngasyxinäs elet/ ja et yhtän
«iestä ole sinun cansjas ?

2. Dawld stuot Papille Ahlmelechille :

Cuntngos en MINUN tästenyt osiolle / j»
sonoi minulle : älä tenellotän ilmott»
mmgätähden minä olen sinun läheltä»
nyc/ia mttä mmä olen tästenyt sinulle:
sillä minä olen mnös lähettänyt mmun
polwellant sinne jo tänne.

3> Jos nyt on jotatln sinun lates alla/
»nnaminulle«ijsitin leipä / taick» mitäs
löydät.
4. Pappi wastais Dawidi / j» stnoi»

ei ole ensingän yhteisiä leipiä mtnun täte»
«t alla/ pattzl pyhä leipä/ »os waan muu»
toin palwellat owat pttänet heitäns wat»
moista pois.

5. Dawid wastais Pappia/ j» sanoi

Davis
syönä»
ly lei»
piä.
Matlh
12; 3.
luc. s:

4.

Dee».
;,! ~

nuloxos / on täällä kääritty yhten hame»
seenPääliswaatten t«»/ tahdockos sitä/
nyn ota : sillä ei täällä ole yhtän muuta/
po»tzi sitä, Dawid stnot : et ole sen »er«
ta/anna se minulle. David

»0. Ia Damid nousi st pateni sinä Menepälwäna Saulin caswon edest/ ja tuli Achl.
xen ly-

". IaAch«ren palwellat sanoit hänel. g§.
le:

hänelle: waimot owat colme päiwä ol»
let erottelut meistä cosca minä läxin/ st
palweliain astiat olit p,)hät/ mutta jos
tämä tie on saastainen/ nijn se pitä tänä»
pänä pyhltettämän astlatn cautta.

6. Nyn andoi Pappi hänelle sijtä py.
hästä/ sillä etsiellä ollut muuta leipä/pai.
tzl nätyleiplä/ jotca oltt corsttut HER»
ran caswon eeest/ että sinne pannoisin
toiset lvostutlset leiwät/ sinä päiwänä
jona ne corjottttt.

7. Mutto sinne oli sinä päiwänä yxl
mies Soulln polwellolst» jäänyt HER.
ran eteen Doeg nimeldä/ Edomeri/ caic»
tein woimelllsin Soulin paimentst.

8. Ia Dawld stnoi Ahlmelechllle : ei,
tö täällä ole sinun tätes «la yhtätän lei»
häst eli miecko? en ottanut Zminä myö»
tänt minun mieckani tatcka astttan »ni»
nun täteeni / sillä Cuningan asia tyrutti.

9. Mutta Pappi wastais: stn Phill»
sterinGoliathin miecka/ jongas löit tam»



Psal. l
S4'.l. j

Psal. 1
§6! i. I

Psal.
L7-I.

Da-
«vid
tzolhd
Isäns
ja we l-
jejäuS
Moa-
tin
maalla

Gad.

le.: etkö tämä oleDavid/ maan Cuntn-
gas ? eikö he tästä veisannethypysä/ sa-
novin :. Saul löi tuhannen/. jaDavid
kymmenentuhatta?

i». IaDavid pani ne sanat sydäneens/
japelkäis suuresi Gatht» Cuntngast A-
chtst- ..

iz. Ia muutteli menojans heidän ede-
sZns / ja hullutteli heidän käsisaus / ja
kraplstelt portin ovis/ javalotti sylkens
parrallens.

14.Silloin sanot Achts palveliotllens:
catz» te näitte tämä» miehen olevan mie-
lipuolen/ mtxt te toitte hänen minun ty-
gini?

rx. Puuttuneco mtnulda mielipuolta/
että te tämän toitte hulluttelemanminun
«teeni? pitäkö hänen tuleman minun
huonesent?

XXII. iucu.
David läxi sieldä japakeni A-

dullan luolaan- cosca hänen
veljens ja caickt Isäns huone

tulit he myös sinnehäneu tygons.
a. Ja caicktnatset miehet / jotca olit

vatvas/ja jocatnencuin velas oli / jq
jocatnen jollamurhellinen sydän oli / cs.
rotsit itzens hänen cygöns/ jahän oli hei-
dän päämtehens/ että liki neljä sata mie-
stä oli hänen tykönäns.

z. Ia David meni sieldä Mizpaan
Moabiterein maacundaan/jasanoiMo-
abtteret» Cuntngalle: anna minun Isän
ja äitinikäydä ulos ja sisälle teidän tykö-

' nän/ sijhenasii että minä saan tietä mi-
tä Jumalateke minun canfiant.

4. Ja hän johdatti heidän Moabite-
rein Cuntngan eteen/iahe vivyit hänen
tykönäns aina uyncauva» cutn David
oli ltnnas.

Nynsanot Propheta Gad Davidil-
le: äläole sijnä ltnnas/ mutta mene
Judan maalle. Nyn David meni ja
tuli Harethin metzää».
S. Ia Saul cuult että David / ja ne

miehet cuin hänen tykönäns olit / tulit
ttetläväxt: Ja Saul asui Gibeas
yhdes metztsiös Rgmahs/ ja hänen ket-

häns oli hänenkäbesäns/ jacaickt hänen
palveltans seisoit hänen tykönäns.

7. Nijn sanoi Saul palveliotllens /
cutn seisoit hänen tykönäns: cuulcat t«
lemtntn lapset:- andaco Isäin poica
tetlle cmkllle pellot ja vynamäet: ja te-
tekö hän teitä catckia tuhanden ja saavanpäännehlx»?

S. Että te caicktteitte lyton minua va-
stan/ ja et ole yhtä»/ tora ilmoitti sen
minun corvillen/että minun poican on
myös tehnyt lyton Isäin pojan canffa:
jaet oleyhtätä» teistä/ jvca sitä panepa-
haxens minun lähten/ja et myös ilmoita
sitä minun corvain cuulden/ että minun
poican on yllyttänyt minun palveliani
minua vastan väjymän minua nyncuin
tänäpän on nähtävä.

y.Nyn wastais Doeg Edomert/ joca
seisot Saulin palweliain tykönä/ ja sa-
noi: minä näin Isäin pojan tuleman
Nobeen Ahimelechin Achttobtn pojan
tygö.

10. Hän kysyt HElXralva neuwo hä-
nen tähtens / ja ewäsit hänen/ ja andoi
hänelleGoliathin sen Phllisterin mteca».

11. Nyn Cuntngas lähetti cutzuman
Pappia Ahimelechiä Achttobin poica/
ja catcke hänen Isäns huonetta/ Pappe-
ja jdlca olit Nobes: ja he tulit caickt
Cuninganlygö.
i! Ia Saul sanoi: cuules Achitobi»

potca. Hän sano»: täsä mtnä olen mi-
nun Herran.

iz. JaSaul sanoi hänelle: mtxt te teit-
te lyton minua «vastan/ sinä ja Isat»
poica / ettäs annoit hänelle leipä jamie-
can/ ja kysyit HERralda neuwo häne»
tährcns / yllyltäxes händäminua wäjy-
män nyncutn tänäpän on oähtäwä.
14.5)/htmelech wastats Cuntngast ja

: cuca on caickein. sinun
palweliotttes seas nyncutn Dawtd?hä»
onuscollinenjaCuninganwawy/ wael-
da cuuliaisudesas/ jaon cunmalltnen si-
nun huonesas.

1;. Olengo mtnä ensin tänäpänä/ ru.
ivennut kysymän Zumalalda neuwo HS.
nen tahtens ? pois se minnsia/ älkän Cu.

ninz s

D»ez
ilmoit-
ta Ahl.
mele-
chin.

»1:1/7.
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Doeg
tappa
Zj.
HEN-
ran
Pap.
Pia.

Abia.
thar
pätene
Dawi.
tm ty-
gö.

Davld
pelasta
Kegt-
län
Philt.
ster«l.

vingas lnukco ftncaltaist palmeljastans/
ja catkest minun Isäni huoncst: sillä fl»
nun palwtlias ei liennyt mitän catkista
näistä/ pienest eli suuresi.

16. Cuntngas sanoi: Ahimelech/ sinun
pttä totisest cuoleman sinun ja coco sinun
Isas huonen.

i7> Ja Cuntngas sanot wartiotllens/
cui» seisoit hänen kykönäns: käändäkät
ttzen/ja tappacat HERran Papit: silläheidän kätens on myös Dawtdio cansia/
ja cofca he tiesit hänen paennen / nyn et
he ilmoittanet sitä minulle: Mutta Cu-
ningan palwcliat ei tahtonet satutta kä-
siäus HERran Pappeyn/ lyödäxens
hettä.

iS. Nhn sanot Cuntngas Doegille:
käännä sinä ltzes jalyö Papit: JaDe.
ezTdomertkäänsi ttzens ja löi Pappeja:
ja tappoi sinä päiwänä myst yhdexättä.
kymmendä miestä/ jotca canooit lynatsia
päältswaatetta.

ly. Ja hän löi Nvben/Pappein Cau»
pungtn miecalla/ sekä miehet että wat.
mot/ lapset ja imewäifet/ härjät/ Asitja
lambat.

20. Ja yxt AhtmelechtnAchitobln po>
jan poica pääsi/ Abjathar ntmeldä/ ja
patent Dawidin tygö>

». Ja Abjalhar ilmoitti hänelle että
Saul oli tappanut HERran Papir.

i». JaDawid sanotAbjalhartlle: ml.
nä sen sinä päiwänä kyllä tiesin / coscaDoeg se Edomert oli siellä/ että hän senSaulille oli ilmoittama: Minä olen stjö
tvtcapää coco sinun Jsäö huonen cuole»
maan.

iz. Pysy minun tykönäni ja älä pelkä/
jeca seiso minun hengeni perän/hän myös
seiso sinun henges perän: sillä sinä ivar,
jellanminun tykönäni.

xxiil. iucu.
Davidille tlmoitettt»/ sano-

den: eatzo/ Philistertt sotimat
Kegsiat mastan/ ja ryöstämät
heidänryhens.

2. Nyn Damid kysi)i HERralda / ja
sanot; pitäkö minun menemän ja lyö-

män näitä Philisterejä? Ja HERrasanot Davidille: mene/ lyö Phtltsterttja wapadaKegtla.
z. JaDavidia miehet sanoit hänelle:

caq»/m« pelkäm täällä Judaas/ jame.
nem wtelä Kegilaan Phlltsterein sota-
joacon tygö.

4. NynDavid taas kysyi HESlralda/
ja HERra vasiats händä/ ja sanot:nouse ja mene alasKegilaan: sillä minä
annan Philisterit sinunkäfljs.

NyaDavid meni jahänen mtehens
Kegilaan/ ja sodetPhilisterejä vastan/
ja ajot heidän carjanö pois / ja tappoi
heitä suurella tapolla/jaDavid vapah.
tiKegtlan asuvaiset.

6. Mutta cosca Abjathar Ahtmelechin
potea pakeni Davidin tygö Kegilaan/
vei hän sinne myötäns päälisvaatten.

7. Nyln sanolktn SaulilleDavidin tul.
lextKegilaan/ jaSaul sanot: Jumala
o»andanut hänen minun käsijn/ että hän
on salvattu/nyt hän on tullut Caupun-
gyn/ joca on varustetta porteilla ja tel.
jetllä.

8. Ja Saul cutzut caite» Cansa» so.
taanKegtlaan/ pyrittämänDavtdt mte-'
hinens. >

9. Cuin David ymmärsi Saulin at-1
cotvanpahahänellens/ sanot hän Pa«'
ptlle Abjatharille: vt« päältsvaate. l

10. Ja David Jsra.!
elin Jumala/ sinua palveltas o» tosin
cuullut Saulin atcotvan tullaKegilaan/
hävittämän minun tähte» Caupungtca.

11. Andanevatc» Kegtlan asuvaiset
minun hänen kasijns/ ja tulleco Saul
tänne nyocutn palveltas on cuullut?
HERra Israelin Jumala/ ilmoita se
palveltalles. Ja HERra sanot: hän
tule alas.

11. JaDavid sanoi: andanevatc»
Kegtlan asuvaiset minun/ jaminun vä-
keni Saulinkäsijn? HERra sanot: an«
davat.

iz. NynDavid nousimtehtnens/ jotta
oli itki cuusi sara «iestä: ja läxit Kegt-
lasi/ javaelsit sinne cuin he vaelda tai-
flt. Cosca Saulille sanoitin Davidin

Zt paennen
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paennenKegllast/ lackats ha» sinne me-
vemäst.

14. Ia Dawid pysyt corwes linnotsa/
wywy» myös Stphtn corwen wuorella :

JaSaul etzet händä jocaaica/mutta et
Jumala andanm händä hänen käsijns.
i;. Ia Dawid näki Saulin lähtenext

«tzimän hänen hengen»/ waaa Dawid
pysyt Stphin eorwe».

16. Nyn Jonathan Saulin poiea
nousi/ ja meni Dawtdin tygö metzään:
ia wahwisti hänen käcens lumalas.

17. Ia sanot hänelle: älä pelkä / sillä
ei minun Isani Saulinkäsi löydä sinua/
,a sinä tulet Israelin Cuaingaxi/ ja mi.
nä olen likin sinua/ ja sen myös Saul
minun Isän kyllä tietä.

18. Ia he molemmat teit lyton keske-
nänsHTßran edes/ ia Dawid pysyt
metzäs:mu«a Jonathan palaiscottanS.

ry.Mutta Stphtterit menit ylös San-
ltn tygö Glbeaa»/ja sanoitz etkö Da-

' wtd ole kätketty meidän tykönäm ltn-
notsa meyäs /Hachtlan cuckulalla/ liki
rorpe oiktalla puolella.

20. Nyn tule nyt Cuntngas khrusti
qlas fydämes himon jälken: ja me an-
nam hänen Cuntngan käsijn.
,l. Ja Saul sanot: olcat te siunatut

HERrasa / että <« armadit minun
päälleni.
2!. Mengät sijs/ja tutktcat paremmin/

että te fatsit tietä ia nähdä sen patcan/
i«sa hänen ialcaus owat/ ja cuca hänen
siellä on nähnyt: sillä minulle on hän
sanottu sangen cawalaxt.

2z.Tuttistelcatia waeotcatcatckisalai-
set paical/ joihin hän lymyttä ttzens/
sa tulcat minun tygöni/ cofta te
saatte wahwan tiedon: ny» minä me-
nen teidän canstan. Jos hän tällä maal-
la on/ nyn minä hänen etzin catcketn tu-

handen seast ludas.
»4- ahe nousit ja menit Stphyn

»oellä Muita Dawid
ja hänea miehens olit Maontn corweS/
«ikmlla puolella corpe kedolla.

Cofta Saul Marcusit sinne wäkt-
nens «tztmän händä / ja se ilmoittikin

D«»tdtll«/ meni hin tuckulald» »l»«/
j» olt Maontti cormes. I» cosc» Soul
sen cuuli/ »,oi hän Dawtdt t«c» Mao»
ntn cerwes.

26. 1» S»nl menl yhdestä puoleld»
»nert»/ j» Dowtd »ältnens toiseld»
puelelda »uorta : Ia cesta Dä»ld rlen.
Si paleneman Sanltn «dtstä/ pyritti
Saul »«ttnens Dawidin ja hänen »ä»
tms/ ottoxens heitä tynni.

27. Mutta sanansaattaja tull Saulin
tygö/ ja stnoi : lyrut» sinuas st tule
noptast: sillä Philistertt owat maalle
tullet.

28NY» Saul palais ajamasi Dawidi
taca/st menlPhtttsterejä «astan, sentäh.
den cutzutan se patcka Sela Mahelcoth.

XXIV. lucu..

Dawld ment sieldi ylös/ ja
I/)I «sui EnGedin linnets.

2. Cosc» Saul palats Philt»
(XH sterein tytö/ sanotti» hänelle;
catzo/ D»wtd en EnGedin corwes.

3. Ia Saul otti colme tuhatta w«»
lillua nuorta «mesiä coco Israelisi/ j»
ment etzlmän Dawtdt,» hänen miehl»
snS metzäwohten c»lltelle.

4.1» cesta hän lähestyt lammasten
huenetta tien ohes/ 01l sijni luola/ ja
Saul menl sijhenpelttämän jalcojans/
multa Dawid ja hänen miehens istuit
luostn perällä.

5. Villoin sanoitDawidin miehet ha»
nelle : catze/ tämä en st p<l«wä josta
HERr« sinulle en sanonut: catz»/ minä
annan sinulle »ihamiehes sinun täsijs/
ettäs tetlsit hänen eanhons nyncuin si»
»ulle lelpa. Ia Dawld nousi j»leickais
sala cappalen Saulin waatten llepest.

6. Seniällen tytytttDawtdin sydän/
että hän oli letcanuut tilan Saulin ha.
mesta.

7. Ia sanoi miehtkens: HERra an-
dacon sen caucana olla minusta/ että mi-
nä ftn tekisin/ ja satutaisi» käteni minun
Herrani/ HERrau wotdelduun: sillä
hän on HERra» wotdeldu.

z. Ia Dawid asetti miehens sanoilla/
etkäsälllnutcarata Saulin päälle. Ny»
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Saul nousi luolasta/ jameni watcaans.
h y. Senjälken nousi myös Dawid/ ta

läxt luolasta/ ja huusi Saulin jällen/ja
sanoi: minun Herran Cuningas. Saul
catzatti taans / ;a Dawio caliisti cas-
wons maahan ja cumarsi:

10. Ja Dawid sanot Saulille: mtxts
uscot ihmisten sanoja / jotca sanomat:
catzo/ Dawid etzt sinun mahtngotas?

11. Cayo/ tänäpän nait sinun silmäs/
«ttäHEßra oli andanut sinun minun
käsijni lnolas/ja sanottin että minä tap-
paisin sinuw maan minä armadin sinua -

sillä minä sanoin: en minä satuta mi-
nun lätkäni minun Herrani: sillä hän on
HERran motdeldu.
i,. Minun Isän/ cahos tätä tilca si-

nun hamestas minunkädesäni/ etten mi-
nä tahtonut tappa sinua/ cosca minä
sen tilan leickaisin hamestas. Tunne ja
cayo/ ettet yhtän pahutla eli määryllä
ole mtnttlt lädesänt/ en minä myös ole
syndiä tehnyt sinua mafian/ja finä sei-
sot minun hengent perän/ ottaxes hän-
dä pois.

iz.HEßraduomitcon minun ja sinun
mältlläs/ ja costacon sinulleminun puo-
lestani : maan minun käre» et pidä sinuun
sattuman.

14. Nyncutn manha sananlascu on:
jumalattomasitule jumalattomus/mut-
ta minun kären ei pidä sinuun sattuman.

if.Kenengä jällen Israelin Cunin-
gas on lähtenyt? ketäs ajat taca? cuo-
lutra coira/ ja yhtä kirppua.

16, HERra olcon Duomart/ jaduo-
mitcon minun »välilläni jasinuu: näh-
lön >a ratcaiscon minun asian/ ja wa>
pahlacon minua sinun käsistäs.

17. Syttecuin Dawid lackais puhu-
mast Saulille/ sanot Saul: etkö se ole
sinun änes minun poican Dawid? JaSaul corotlt änens ja ilti/

18 Ja sanoi Damidtlle: sinä olet hur-
seambi minua: sillä sinä olet osottanut
minulle hyivä/ mutta minä sitä mastan
olen osottanut sinulle paha.
»5 Ja sinä olet länäpän minulle ilmoit-

tanut/ cuinga hymin sinä olet tehnyt mi»

20. Cuinga jocu löydits »iholtsens/
j» «nn»ts hsnen menni hywä ttetä?
HERr» m»x»con sinulle siti hywä / jo»
t«s tänäpä» mmulle »let tehnyt.

21. Nyt «tze/mtnä ttedsu sinun tule»
»»» Cuningaxt / j» Isttielm waldacn».
b» on sinuntädesäs.

22. Ntjn »anno siiSnyl mtnulle HER.
ran coutt»/ elles häwtlä mlnun siemen»diniminnn jältenl: j» et cadot» mtnun
nlmeni mtnun Isänl hnonest».

23.1» Dawtd «»nnot S«nlllle: I»Saul meni cotians : mutta Dawld ja
hänen miehens menit linnaan.

Somuel cuoli/jo coco IsraelHO<> cocounnui murhettiman hän»
dä/ ja hautais hänen oman
huoneseens Ramahn. Muita

Dawid neust jameni alas Paranin cor»

2. Ia yxi mies asui Maonis/ jolla
myös 01l tetemist Carmelts/ ja se mies
01l sangen ricas / st hänellä olt colmetu.
hatta lammasta/ za tuhannen «ehta:
Ia hän terltzi lambailans Cormelis.

3. Ia sen miehen nimi oli Nobol/ j»
hänen emändäns nimi Abigail: jo st oli
totmellinen woimo/j« counis cosmoildo:
mutta mies 01l sangen cow» j» poho töi«
säns/johäneliColebisto.

4. Ia cosca Dawid cuuli corwes N».
valin lerltzewän lombollans:

5. lähett» hän tymmenen nuorucaisto/
jo stnoi heille: mengät Cormelyn/ jo

cosc» te tulet Nabolm tygö/ nyn «rwet»
tätät händä minun puolesta» ystöwä»
lisest.

6. Ia stnocot : terwe/ rauha olcon si.
nulle/ jarauha sinun huouelles / jo cai»
ktlle cul» sinulla on/ olcon rauha.

7. Minä olen nyt saanut cuulla / että
sinullä on lammasten teritziät: cayo/
paimenet culn sinulla on/ olit meidän ty.
tönin, : taen me heitä häwälsnei/ ,a et

Tt,

nu»w»st»n/ «tti HERra oli snllennt
minn» sinun läsijs/j» et sini mtnu» t»p.
p«n«t.
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heildä mltän puuttunut nyncauman cutn j
heoltt Carmelts. t

8.Kysy palmeltoildas / he sanomat si. l
nulle: nyn anna stjs nusrucatsten löytä i
armo sinun casmos edes / sillä me olem
tullethymän atcan: anna sijöpalmeljotl. l
les ja sinunpojalles Damtdtlle/ mitä si.
«un käteS löytä.

y. Losca Damidt» palmellat sinne tu-
lit/ japuhuit caickt nämät sanat
lilleDamtdin puolcst/ nyn he matckentt.

»o. Mutta Nabal mastats Damtdin
palmeljoita /ja sanot: cuca on se Da-
mid? ia cuca on se Isat»potra? nyt on
mouda palmeltat jotca jjättämät Isiin-
däns.

11. Pitäkö minun ottaman leipäni /
«veteni ja teurani / jonga minä kerttzi-
ällent olen teurastanut / ja andaman
«ylle miehille jotta«n minä tiedä custa he
tullet omat?

12. Ny» Damtdin palweliat palatsit
tiellens/ ja tulduans Damtdin tygö / sa-
«oit he hänelle caickt nämät sanat.

> iz.Nyn fanotDawidmiehillens:wyöt-
täkän cuktn mteckaos myöllens. Nyn
»vyötti jocatnen mteckans myöllens: Ja
Damid wyöttt myös mteckans myöllens/
ja lärtDamtdin canffa lckt neljäsata mte>
siä/ mutta caxt sata jät calun tygö.

14. Almutta yxt palmeltotst tlmotttt
emänälle/

fanoden: catzo/ Damid on lähettänyt
eormest siunaman meidän Jsändäm/mut-
tähän tiuscuiheitä.

iz. Ja ne miehet olit meille aiwan hy-
mät z jaet meitä pahoin puhutellet/ ja
et metldä mttän puuttunut nyncauman
«uin me maelsim heidän tykönävs kedolla
vllesam.

iH. Mutta he omat ollet meidän tur.
mam yötä japätmä/ nyncauman cutn me
«altztm lambattam heidän tykönäns.

17. Nyn ajattele nyt ja catzo mttäs teet:
sillä pahutta on tvktsest karjon meidän I-
sännällem/ ja caikelle hänen huonellene:
maan hän on tyly mies/ jota ei yxtkän
tohdi puhurella.

18.Nyn Abig«il kyruttj/ ja ylti caxi

sata l-lpä/ jacaxi lelli vyna/ jawysi ket.
tettyä lammast/ ja wysi wackatsta ja», zhoja/ jasata rnsina rypeletä / ja caxt sa.
ta rypeletä ficunita/ ja pantAsetn päälle.

»9- Ja sanot palweliollens : mengäl -zminun edelläni: catzo minä tulen perä»,
sänne. Ja et hän miehellens Nabaltlle a
sitä ilmoittanut.

20. Ja cosca hän ajot Asilla / ja tuli
wuoren marjoon/catzo/ Damtd jahänen
«äkens tulit «uorelda alas händä ma»
stan/ jahän cohtais heitä.

21. Mutta Damt» oli sanonut: minä
olen turhan tallella pitänyt catckt cutn
hänellä oli cormeS/ ja et ole mitä» puut-
tunut catkista cutn hänellä oli: ja hän
costa minun hymät työni pahalla.

22. Jumala tehkö» näitä Damtdin wt-
hamtehille/ jawtelä suurembta/ josmi-
nä jätänhänelle huomenexi catkista cutn
hänellä on jongun joca metens seinää»
heittä-

2z. Mutka cosca Abigatl näki Dami-
dtn/ ktzruttt hän jaastut noptast alas Asinpääldä/ langeis casmvtllens Damtdin e»
teeo/ja cumarst mahan.

Z4. Ia langeis hänen jalcatns juu»
reeu/ja sanot: Ah minun herran/minun
olcontämä paha teco/ jaanna stnun ph»
cas puhuafinun cormats cuuldeo/ja cuu»
le sinun pycas sana.

25. Älkäu minun Herran aftttaco sy»
! dändäns tätä tylyä miestä Nabalita wa-
. stan: sillä nyncutn hänen nimene cuu.

luny» on hän/ Nabal on hänen ntmens/
, tyhmyys on hänen caosians« multa mi»

1 nä sinun pycas/ en ole nähnyt minun
, Herrani palmeltstta/ jotcas olit lähet-
: tänyt.

26. Mutta nyt minun Herran/ oy» lot»
» la cutn HERra elä / ja nyn totta cutn st»e nun sielus elä / nijn HTRra on sinun e-

stänyt ettes merta muodattanut/ ja hän
: on «vapahtanut sinun kätes. Mutta nyt
» olcon sinun mthamtehes nyncutn Nabal/
: ja catckt cutn minun Herralleni paha
» suomat.

27. Tämä on sestunaus jonga sinunpy»
j kas Minuy Herralleni tuonut on/ annet»
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28. Ann» pycalles tämä ricos »ndexl:
silli HERra tosin tele mlnun H«rr«ll«ni
»ahwan huone»/ sillä eosca mlnun Her»
rantstti HERran silta/ nyn et yhtä»
«än pahutta ole löytty sinun tylöäs caic»
l«na sinnn «ltnaicanas.

29.10 s jocu thmtnen asetta itze»S.»at<
nomon sinu»/ «o seiso finun sielus jällen:
nijn olcan minun Herrani sielu sidottu
«läwttlen ttmpunn sinun HERras lu.
malas tytönä/mutto sinunwiholt ses sie»
lu pttä llngottaman lingolla. '

30, 1» cost» HERr» mtnun Herralle»
nt caicki nämät hywät tetewä on/ nyn.
enin hän sinulle sanonut on/ ja läste si»
nnn olla IsraelinRuhtlnan.

zi. Nyn ei pidä se oleman sinulle mt»
nun Herralleni langemlsext ja mielen
pahennuxext/ «ttes »vuodattanut «vert»
,lm«» syytä/ ja auttanut itze sinuas / ja
HERr» on hywä tetewä mtnun Herral»
leni/ >a sinä muistat sinnn pijcas.

32. /t2.»llotnstnoi Dawld Abigailille:
V«,id olcon HERr» Israelin
v»l«i» Jumal»/ ,oc» sinun tänäpä» on läheltä»
t«c«,«» «yl mtnuawoston.
l»n 33. 1« siunattuolcon sinu» toimelliuen

puhes / ja siunattu olet sinä joca minun
tänopän estit werto wuodottomast/ ja
«ostamoftomollatädelläni.

34. Totisesi/ nljn totta cuin HERra
Isra«ll» Jumal»«lä/ st joca m»nunon
tänäpän estänyt sinulle paha telemäst /

jolles«opiast olis tullut mtnua wastan/
nyn elolis Nobaltlla jäänyt huomenexl
phtötän seinään welenS helttäwälä.

35. Nyn oltt Dawtd hänen lädestins
Mitä hän oli hänelletuonut/ja stnot hi.
«elle : mene rauhas sinun huenesees /st
t»tzo/ minä cuulin sinnnänes / j»»tiu si»
nun hywäxi.

36.Cost»Abig»il tult Nabalin tygö/
catzo nyn hänellä oli huenestns pito/nyn»
cuin Cuntngallinen ptt,/ st Nabalin
sydän oli »loinen: sillä hän oli juurico»
»m juexis/muttaet hän sanonut hinelle
»ähä «li paljo huonMtstl, asti,

,7. Mutt» huomen«ltatn cosca Nabal
oli »tjnast caljennut/ stnoi hänen emän»
däns hänelle catcki nämät: nijn hänen
sydämens cuoli hänes/ että hän tult nljn»
cutn tlwt.

z«. Ia tymmenen päiwän pelisi lii
HERra Nabaltn/ «nä hän cuolt.

39. Costa Dawld cuuli Nabaltn cuol»
lext/ stnoi hän: lytetty olcon HERr»
joc« on cost«nut minun howäistyxentNa»
balllle/st on»varjellut palweltons poha»
st»/ j« HERra on läänoänyt Nabalin
pahuden hänen pääns päälle. Ia Da»
»id lähetti ja andoi puhutellaAbigallt/
ottaxens händä emännäxens.

40. Ia costa Dawidin polwellot tulit
Abigallin tygö Cormelyn/ puhuttelit he
hcmdo/ ja sanoit : Dawid lähetti meit»
sin»ntygös/ että hän otlats sinun emän»
näxenS.

41. Hän nousi st langeis maahan eas»
wotllens/ sanoden : catzo / täsä on sinun
pycas palmeleman/ st pesemän minun
Herrani »almeltain jalcoja.

42. loAbigatlkyrutti itzens/ ja w»l.
mistt hanens/ j»»,ot Asillo / j» otti wysi
pijc» canstans/ jotca täwtt hänen jält»
ftns : jo hän seurais Dawidin sanan.
statt»ito/ ,» tult hänen emännäxens.

43. Dawid otti myös Ahlnoamln les.
reeltsi/st ollt ne molemmin hänen emä»'
däns.

44 Mutt« Saul «ndot tyttärens Mi.
chaliuDawidin emännän Phaltille lal.
xen pojalle Gallimist.

XXVI lucu" ' «""'

Siphitertt tultt S»»lt» tygö
Gibeaan/ ja sanoit: etlöDa.
wib ole lymys Halilan cuck».
lall» corwen cohdall» ?

2. Ny» nousi Saul ja ment Stphin
corpeen / sthänen canstans colme tuhat,
ta »valittu» miestä Israellst/ «tzlmin
Dawidi Siphin cormesta.

3. Ia Saul sioittt itzens Halilan cucku»
lalle corwen cohdalletien wtereen/ mut»
ta Dawld pysyt cerwes: ja näti Saulin
lulewan peräsiins cerpeen ;
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4. Nijn Dawid lähetti «acojat/i» ym.
märst Soulin totisesi tullen.

5. Jo Dawid nousi/ ja tuli sijhen poic»
koon joyonga Saul itzeus siolttonul ell:
joDowid näli palcon/ cuso Saul »a hä»
nen sodanpäomiehens Abner Nerin pei-
ca oli: sillä mocais mounuin py<
ris/ »a sotawäli hänenymbörilläns.

6. Silloin lvastois Dowid jo sanoi
Ahimelechille silleHetherllle/i»Abisi»
ille Zeru Jan poialle loabin meljelle :

cuca mene unnun cansjani Soulin tygö
leiryn ? Abisi» sanoi : minä menen cans.
sas.

7. Nyn tuli Dawid jaAbisii Cansan
tygö yöllä/ )a cotzo/Soul macais nucku»
nun waunum pyrts/ st hänen leihäns pi»
stelty maahan hänen pääns pohion/mut»
to Abner st Canst macais hänen ymbä»
rilläns.

8. Silloin stnoiAbisti D»widille: Iu»
mol» on sultenut tänäpän sinun wiha»
miehes sinun tötees: nyt mlnä syöxen
händätethällämaata mastoin/ etceihän
enä torwitze.

9. Mutt»Dawid sanoi Abistille: älä
surma händä/ sillä cuc» solutta lätens
HERran wotdeltuun/ jaonwlatoln?

ia. Wielä stnoi Dawid: nyn totta
euin HERro elä/ jolleiHERro lyö hän»
dä/ elickä tule hänen «lcans cuoll»/ elt
mene socaon jo hucu.

ii. Nyn andacen HERra caucona olla
minusta/että minäftlutoisin läleniHEr»
ran wotdeltuun: oto nyt »«livoin lei.
häs hänenpääns pohjost / ,o mesimalja/
j» täytän,.

12. Nyn ottiDawid teihän ja »esimal»
jan Saulin pään poh»ast ja he menlt
matcaans: jaei yhtän ollut joca sen nä»
li taicka huemaitzi/ eli heräis / waan he
macaifit caicki nuckunun : sillä HER»
ralda olitullut sywäuni heidän päällens.

l). Dawld oli tullut ylitze tol.
puolelle / ment hän cauwas

wuoren cuckulalle/ että lftt wällollhei»
dän wältlläns.

14. Ia Dawld huusi Cansalle / ja Ab,
ueriiie Nertn pojalle/ jasanot : «ttss wa»

sta Abner? Abner »astals/ ja sanoi:
cucas o!et/ eltäs nyn huuoat Cuningast ?

, 15. Jo Dowid stnoi Abnerille: ettoS
ollimcs? ja cuca on sinun »ercos Isra»
elis ? mlxes watjellui sinun Herras Cu»
ningost? sillä yxi Cansisio en mennyt
tappaman Herra Cuningast.

»6. Ei se ole oilein cuins tehnyt olet :

NyntoiracuinHTßraelä/teolettacue.
leman lapset/ ellet te «arjeller «loan
Herran/ HERran «oidellua. Ia nyt
cotzo cusa Cumngan teihäs ja mesimalj»
en/ cuin hänen pääns pohjas olit.

17.Nyn Saul tunsi Dawidin Znen/j»
stnoi: eitö se ole sinunänes minun poi.
can Dowid? Dawid sane: minun änen
on/ minun Herran Cuningan.

18. Jo wielä sonoi : mixi minun Her»
ran waino polweliotans ? sillä mttä mi»
nä olen tehnyt? j» mtti poh» on mmun
lädestni ?

19. Nyn cuulcan sijs nyt minun Her»
ran Cuningas palwelians siman: Jos
HERra en yllyttänyt sinnn mtnua ma»
stan/ nyn »nn» »ocu ruocauhri sytytellä:
mutto jos lhmlstt sen telewät/ nyn olcen
he tirotut HERran edes/että he tänäpä»
owac mtnun syöxänet ulos/ etten mini
pysyis HERran p«im>ses/ jastnowat:
mene jo polwele muucalaisia jumalita.

20, Nyn ältön minun «eren langetco
maahan HERran «teen: sillä Istaeltn
Cunmgos on lohienytyhtä lirppua «tzi»
mön/ nyncuin hän taca ajelts peldsca»
na muorilla.

21. Ia Saul sanoi : minä olen syndiä
tehnyt / tule jällens minun poica» Da»
»id : sillä en minä sinnn enämbi tee pa>
ha/ että minun sielun »n tänäpän ollut
callis sinunfilmats edes: catzo/ minä o»
len tehnyt tyhmäsi »a sangen hullusi.

22.Dawid wastais/ ,« siuoi: catzo/
täsä on Cuningan lethäs: tnlcon yxt
palweljoista tänne/ jaotlacensen.

23.HErm «axaa jocattzelle hänen wan»
hurscaudensjousconSjälten: silläHEû
r» on sinun tänäpän andanut mtnun tä»
teeni/ waan en minä tahtonut sttutt»
töttän HERran »videltnun.

24. Ia
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24. 1» catzo / nyncuin finun sielus tä»
näpän on polje pldettä, ä ollut mlnunsil
mäin eoes/nyn olcon myös minun sielun
palio pidettäpä HERron silmäin edes/
jo »epahtocon mmua coltesto mtnun
murheston».

25. Saul stnoi Dolvldille: siunattu
ole sinä minun poicon Dawtd: sinä teet
jo toimitot/ sinä toidOt ,a woit. Nyn
Dow»d meni motcoans/ st Soul palais
cotians.

XXVII. lucu.

D«»lo
pot«n«
Hchi»
xen ly»

Achis
»nda
Daw,/
dille
Zikla-
gm.

Dovld
lyostä
Glssu»
lin,o
Am».
ltchin.

ajattelt sydämesäns:
<?« <l cuiteugin minä yhtenä päiwä»

«nä joudun Saulin täsijn/ ei ol»
minun parembola/ cutn että

minä menen Pbittsteretn maalle/ että
Saul lackais minua «tzlmast collts Isto»
elin ra«ois/ jaminä pääsisin hänen läsi.
stäns.

2. I» Dawid nousi ja läxt matcaan
cuudcn sadan mtehen cansta/jotc» hänen
myötäns olit/ Achixen Maochln pojan
Gttthin Cuningan tygö.

3. Ny» Dawld »stt Achixe» tytön»
Goth.s/ hän j» hänen miehens itzecu-
lin perheinens/ j»Dowid jo caxi hänen
emändätäns Ahinoom lesreelisi/ ia A .

btgoili Nobolinemändä Cormelist.
4. Cosco Soulille sonottin Dowtdin

poennen Golhyn/ nyn «i hän enä hän.
dä etztnyt.

5. NynDowid sonoiAchixelle : jos mt»
nä olen löytänyt armon sinun edesäs/
uyn onno minulle yhteen Caupungyn sio
maalle/ asuaxen siellä. Slllä mixl pidäis
sinun palwelias asuman Cuningattsts
Caupungis sinun tytönös ?

6. Sino päiwänä andoi Achis hänile
Zitlogln/ sentähden on Zillog Judon Cu»
ntngoste» wielä tänäpän.

7. Waon se otca cuin Dowid asuiPhi.
listerein maalla/ oli ajastaica/ st neljä
cuucoutta.

Dawid neusi miehinens j» c»r.
cois Gessurtterein/ j» Glrsiterein/ j«
Amolechiterein maolle : sillä nämät »»

suit jowonhost siinä mooso cuin Suryn
mennä»/ Egyptin maahan asti.

9-Ja cofcaDäivid oli catten maan lyö-
nyt/ et hän jättänyt yhtäkäu miestä cli
lvaimoa elämän/ >a otti heidän lambans/
Härkäns/Asins/Camelins ia waactcns:
palais ia mli Achixen tygö.

ro. Ja Achis sanot: kenengä päälle
te olerta carannct länäpän? Dawto wa-
siars: lounan päin Juvan/lounan päin
Jerahmelithin/ ja lounan päin Kenite-
rein päälle.

ii. Ja ei Dawid jättänyt eläwäxt yh-
täkän miestä eli waimoa ivtedäxens Ga-
thyn/ i« aiatteli: eicet he puhuis jorakin
meilä wastan. Näin tek» Dawid/ ja tä-
mä oli hänen tapans nijncauwan cuin
hän asui Phiiisieretn maulla.

ii. Nyn Achis uscot Dawidin / ja a-
jattelt/ hän on tehnyt itzens cauhistetta-
waxt Eansallens Israelille: sentähden
olcan hän aina minun palwelian.

xxviii, iucu
A Philisterit cocoiflt fljhen ai-

ca» sotawäkens menemän so-
taa» Jsraelt wastan. Ja A-
chis sanot Davidille: Sinun

pilä tietämän että sinä / ja sinun lväkes
pitä menemän minun canstani sotaan.

2.Dawtd ivastalS Achtxelle: olco»/
sinä saat nähdä mitä sinun paltvelias on
tekemä- Achis sanot Dawtdtlle : sentäh-
den asetan minä sinun minun pääni war-
tiaxi jocapäiwä,

z. Nyn oli Samuel cuollut/ ja coco Is-
rael oli händä itkenyt ja haudannet hä-
nen Caupungyns Ramahn.Ja Saul olt
ajanut maacunasi noidat jawelhotpois.

4. Cofca Philisterit cocotstt hettäns/
ja tulit ja siottit itzenS Sunemyn; Co-
cots myös Saul catken Israelin / ja he
siottit itzenS G ilboaan.

Saul nakt Phtlisteretn sota-
joucon/pelkäishän/ jahänen sydämenS
oli suuresi hämmästynyt.

6. Ia Saul kysyi Henralda/ ja «t
HERra mitän Hända wastannut/ etkä
unen / etkä walkeudeo/ eli Prophetai»
cautta.

7. Silloin sanoi Saul palweltoillens:
etzikal minulle»aimo/ jolla noidan hengi

o»/

David
läht»
Achi-
xcn
canM
sotaa».
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on/mennäxeni hänen tygöns/ ja kysyä,
peni häneldä. Hänen palmeltans sg.
notl hänelle: catzo/ Endoris on matmo/
»olla on noidan hengi.

8. Ia Saul muutti waaltens/ ja otit
loiset päällens/ ja meni sinne/ ja caxt
miestä hänen cansians: ja he tulit yöllä
maimon tygö/ ja hän sanot: noidu mi-
nulle noidan hengen cautta/ja nosta se
ylös minulle cutn minä sanon sinulle.

y.Waimo sanoi hänelle; ratzo/ sinätiedät kyllä mitä Saul tehnyt on / cutn-
ga hän on häivtltänyt noidat ja tvelhot
maacunnast/ mtxis sijs tahdot mtnun sie-
luani pauloin/ että minä cuoltaxi lyö-
täisi»?

10. NijnSaul mannot hänelle HER-
ran cautta/ ja sanot: nyn totta enin
HCRra elä/et tämä lueta sinulle pahu-
»ext.

!i.i«7f>ljn »aimo sanoi : kenen mini
sinulle? hin sanot : no,

sta minulle Samuel.
12. Costa w»lmo näli S»mueli»/huu>

si hän suurella änellä / st sanoi watmo
Saulille/ sanoden: mlxls olet minun
pettänyt/ ja sinä olet Saul?

,3. Ia Cuningas sano» hänelle: älä
p«llä/ mitäs niet ? Woimo stnot Sau»
llll« : minä ni«n jumalat astu»»» maa»
st» ylös.

14. Hän sanoihänelle: cuinga hon on
muotoans? ja hä» stnoi: «vanha mies„»use ylös/ ja on waatettltu hamella.
Nyn ymmärsi Saul sen olewon Samu.
«ltn/ ja cumarsi caswolllens maahan/
ja rucoili.

,5. Mutt» Samuel ftnol Sanltlle :

mlxis olet mtnu» waiwannut/ nostaden
mtnu»? Saul sanot: mtni olensunres
ahdistlixes/ Philist«ril sotiwat mtnua
wastan/ ja Jumalaon minnsta ertunyt/
j» «l wast» enä minua Prophetat»/«tti
«ne» cautta / sentähden ole» ml»i anda»
nut sinua cutzua/ ilmoittaman mitä mi»
nun tetemän pttä.

16 Somuel stnoi: mitäs kysyt ml»
nuldo/«tä HERra on sinusta «rlnnyt/
j<,«n stnun »»hanlsthexes mllut ?

17.HTRra o» hänellens tekemä ngn-
cutn hän minua cautlani puhunut on/ ja
reväise valdacunuaa kädesiäs pois/ ja l
aava Davidille sinun lähtmmätselles. l

>B. Ettescuullut HERra» ändä/ etkä l
täyttänyt hänen«ihane julmattaAma. 1
lecht vastan/ sentähden on HERra nät-,
tä sinulle täaävän tehnyt. j

19. Jawtela sijtte anda HERra Jfra. >
elin sinun cansias Phtltsteretn käsijn: 1
Huomenapttä sinun ja sinun potcas 0. i
leman minun tykönäni: JaHTRra an-
da Israelin sotajoucon Phtltsteretn kä-
sijn.

10. Nhln Saul caadui äkist maahan
nhn ptikäxt cutn hän olt/ japeljästyt suu-
rest Samuelin puhen tähden/ nyu ettet
hänes mitän «nämbt voima ollut/ sillä
et hän ollut mttän syönyt roro sinä päi-
tvänä ja yönä.

21. Ia waimo meni Saulin tygö / j»
näti hinen suurest peljästynexi / jastnot
hänelle : catzo sinun ptjcas on cuullut si»
uunstnas/ ja olen pannut sieluni lito»
«ni/ nyn että mtns cuuliainen olin sinu»
stnalles/ jongas puhuit minulle.

22. Nyn cuule myös »yt sinä pycas s«>
no : mini panen «ees palan leipä/ ettäs
söisit j»tulisit witees ,äll«ns / j» Mtnlsit
m»tc»»s.

23. Hän lielsi/ j»ftuol : en mtni syö.
Nyn hänen palwelians ja watmo waa»
deit händä syömän/että hän cuuli hetdän
ftnans: ja nousi maasta st tstut wuo»
t«ll«.

24. Ia watmo tot huonesta lihawon
««sican/ tyruttl itzens / j» teurasti sen/
otti jauhojast secotttt/ j» lelwot sen h«p>
pamat.

25. 1» candol Saulin ja hän«n pal»
»eltatns «teen. Ia eosca he oltt syönet/
nousit he j» motcusttt sini yinnä.

w,V <ucu.
Utta Philisteritcocotfit catken

liR « U sitajouckons Aphechyn / ja
Israel sioittt itzens Atny»
lesteelis.

». IaPhilisterein päämi«h«t mentt st»
doili,

Sain»
el tl.
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lilleon»
ne» o,
mude»
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boln st luhanuin/ «puita Nawst menl jä»
listmiehmcnSllltAchist.

i- sanoitPhilistereln piimie»
mitä nämät Hebrerit tah»

lewat? Achis stnoi Philisterein Pää»
miehille : «itö tämä «le Dawid Saulin
Israelin Cuningon palweli» ? joc» en
ollut mene» pä»wä eli wuoden minun
tytönäni / j» en minä ole löynuyt mitä»
tän hänen canstans sijtä ajasta/ cuin hän
potent minun tygöni/ tähän päiwän asti.

4.NYn Philisterein päämiehet wiha.
stutt hänen päällens / ja sanoit hänelle :

anna sen miehen palat»/ »a mennä jäl»
lens stallens cuhungas hänen asettanut
olet/ ettet hän tulis meidän constom st.
toon/ st olis meidän »ihomiehem sidos:
sillä/ mlllä taidais hän paremmin Her»
rallens mteltnouten tehdä / cuin näiden
miesten päillä?

5. Eitö tämä ole Dawid/ jostahe wet<
stisitHypys/ sanoden: Saul löi tuhan»
ne»/ mutta Dawtd tymmenen tuhatta?

Achis Dawidtn/ st
stnot hänelle: nyn totta cuin

HERra elä / mtnä ptbän sinun oitian»
j» hy»änä/ josinun ulos j» sisilletäymt.
ses minun canstant sotaletrtjn lelpa ml»
nulle/ silläen ole minä löynnyt yhtän pa»
hutia sinusta/ sijtä ajasta cuins tulit mi»
nun tygönl/nyn tähän päiwän astttMul'
l» et sinä lelpa päämtehille.

7. Nyn palaja nyt tacaperin/ j» mene
rauhan/ ettes poh» tetis Philisterein
päämiesten silmäin edes.

8. Dawid stnoi Achixelle : mltä mini
»len tehnyt? st mitäs olet löytänytpal»
»elioldos/ sijtä astst» tuin minä olen ol»
lut sinun lylönäs/ nyn tähän päiwän
»sti/ etten minä tule/ jasodi mtnu» Her»
rani Cuningan «vihamiehiäwastan?

9. Achis wostois ja stnoi Dowidtlle:
min» tiedän sinun otollisexi minun sil»
mäin edes/ nyncuin Jumalan Engelin:
mutta Philisterein päämiehet owat st.
nonet: älä anna hänen tulla meldän
constom sotaan.
l Po. Nyn nouse sijs morhatn amulla/
ja sinun Herras palweliat cuin sinun

canstas tullet 0»»i/,'» cost» te olett» ».

«ull» warhain nosnet / j» päiwä teille
»valtene / nyn «engät teidän lietän.

ii. NijnDowid olt miehinens »mull»
warhainylhällä/ matcustaman ja tule.
m»n Philistereinmaolle jällens/ mutt»
Philisterit menit lesteeltn pätn.

xxx. lucu.
Amalc
chllcrtt
poltta-
wnt ja
ryöstä-
woiZt-
klagin.
i. Par.
I2Z 20.

Da-
wid aja
h »tä
taca.

Ssca Dawid colmandena pätwä'
Ib oä tuliZiklagyumiehinens/ olit

Amalcchiterit tullet etelän puo-
lelda/ lyönetZiklagin/ ja polt-

tanet sen tulella.
2. Jaolit wienet watmot/ jotta siellä

olit ptenimmäst nyn suurimbaan: ei he
yhtäkän surmannet/ mutta weit pois ja
menit tietänS.

z. Cosca Dawid tuli michinens Cau-
pungyn / catzo se vii tulella poltettu i ja
heidän en,ändäns/ ja potcanS ja tyttä-
rens «viedyt fangixt.

4.CorottiDawidjawäki/ cutnhäne«»
canstanS oli/ änens/ ja ttkil sijhenastt
ettet heille enämbt woima itke ollut.

5. Ja Dawtdin caxi emändätä olit
myös fangina wicdyt ppis/ Ahinoam
Jesreeliteri / jaAbtgatl Nabalin emän-
dä Carmelist.

6. JaDawid oli suuresi ahdistettu/silla
Cansa tahdoit hänen kiiviltä/ että caiken»
Cansan sielut olitmurheisans/ potcatns
ja tytärtens tähden. Mutta Dawid
wahwisti iyiäns HTRrasa Jumaiasans.

7. JaDawid sanoi Papille AbJatha-
rtlle Ahimelcchin pojalle: tuo minulle
päältsivaate. JaAbJathartoiDawi-
dtlle pääliswaatten.

8. Ny» »ysyi Dawid HERralda/ ja
sanot: pitäkö minun ajaman sitä joucko
taca? fiinengo minä heidän kynni? hän
sanot hänelle: aja heitätaca/ jasinä saa-
ivutatheidän/ jaotat saalin.

9. Nhn meniDawid mattaan/ hän ja
cuusi sata miestä cuin hänen cantzans 0-
llt/ja tulitBesortn ojan tygö/ ja muut
sijnä scisalik.

10. Mutta Dawid ja neljä sata miestä
ajoit taca / ja caxt sat» miestä jotta sij-

Un hen
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hen seisoman jäit/ j» suutuit menemäst
Beftrtn ojan ylitze.
il. löysit yhden Egyptin mte.

Hhen tedold»/ sen he wett Dowl»
dintygs: j» annoit hänen leipä syödä st
»että juoda.

12. Jo annoitrypälcn ficunit/ ja caxi
rypälettä rosinott/ ja sijttecuin hän 01l
syönyt/ tult hänen hengens wirwotetuxi:
sillä el hän ollut colmena päiwänä että
colmena yönä lelpä syönyt/ «llä wettä
luonut.

13. IaDawid ftnol hänelle : tenengos
olet ja custas olet ? Egyptin nuorucai»
«en sanoi : minä olen Amalechitertn pal»
»elia / ja mtnun Herran on hyljännyt
minun/ sillä minä tulin ftiraxi jo colme
päiwä sijtte.

„..«..

14.Me ryöstimme etelästä pomChre»
lhin jaludan/ etelästä päin Calebtn/ ja
pollim Zitlogin.

15. Dowid sanoi hänelle: «viettös mi»
nun sen solowäen tygö? hänsanoi: wan>
nos minulle Jumalancautta / ettes mi.
nua top«/ «li anna minua minun Herra,
ni täsijn/ nijn mtnä wlen sinun sen sota»
»ien tygö.

,<z. Ia hän wei hänen: jacatzo he oltt
hajottanet heitäns coco maahan/ söit/
joit ja tantzotsit cailen sen suuren saalin
tähden / jongahe olit saanet Philisterein
j»ludanwaalt.il.

17.Ia Dawid löt heitä »must» ruw«'
t«N«h<ostn asti/lili toiseen päiwään/ nyn
ettet heistä yhtätän pääsnyl/ paltzi neljä
ftta nuorucoist» / jotca istuit Camelei»
päälle/ ja palentt.

18.Nyn Dawid pelasti caicki culn A.
molechtteric ottanet olit/ st Dawid sti
caxi emändätäns jällens.

19. Ia ei puuttunut nystä mitän/ pien.
da el! suur:»/ poiista j» tyttäristä/ eli
saalista culn he hetllens ottanet olit/ Da»
»id tel ne caickl tacaperin jällens.

20.1» Dawld ottl caickl lambot ja
härjät/ st andoi ne»ja carjans edellä j»
he sanoit : tämä on Dawidin saalis.
' 21. Ia costa Dawld tult nyden cahden
sadan Miehen tygö/ jotc» elit suut.untt

fturamast Dawidi/ ja olit jäänetB«so-
rm ojan tyqö/ mentt heDawtdi wastan/
jasitä solawäke cutn hänen cansians oli.
Ia Dawid meni sen waen tygö ia terwet-
ti heitäystäwälisesi.

22. Nyn wastaisit caicki ne cuin pahat
ja tylyt miehet olit/ nyoen seast cuin Da-
widio cansia olit matcustanet/ ja sanoit:
ettei he mennet meidän cansiam / ei ptdä
heille annettaman siitä saalisi cutn me
saanet olemina/ mutta itzccukin oltacan
emändäns ja lapscns/>a mengän tieräns.

2Z. Nyn sanoi Dawid t ei teidän nyn
ptdä tekemän minun wcljeni naisia cuin

HENra meille andanuton/ jaon meidän
«varjellut ja andanut sen socaiväen nm»!
dankäsiim/cutn ruli meitä wastan.

24. Cuca teitä pitä cuuleman täsä a»
sias? sencaltainen cuin nyden osi» on/
jotca ollt sodas meidän cansiam/ pitä
myös oleman heidän osans cutn caluin
tykönä ovat ollet / ja pitä yhdencaltai»
nen jaco oleman.

25. Tämä on ollut sijlä ajast ja aina
sijtte sääty ia oikeus JsraeliS tähän päi»
wän asti.

26. Ja Dawid tuliZiklagyn/ja lähetti
saalistaylimmäisille Judasi/ cuin hänen
ystäwänö olit/ ja sanoi: catzo täsä on
teille siunaus HTRran wiholisien saa»
list.

27. Nylle cuin on BethElis/ nylle Ra-
mothis etelän pain/ nylle JatheriS.

»8. Nylle AroertS/ nylle Etphmothts/
nylle Esihmoas.

2y.Za nylle cuin on Rachalis/ janylle
Jerahmeliterein Caupungeist/ ja nylle
Kenitercin Caupungeist.

zo. Nylle Hormast/ ja nylle cuin on
Chorsanist/ ia nylle Athachtst.

zi. Nylle Hebronisi/ ja caikista paicoi-
sta/ cusa Dawid oli nuehinens waei«
danul.

xxxi. lucu.
Phtllstertt sodeit Israeli

» wastan: ja Israelin miehetpa>
lenitPhiltsterejä/st langeisit

« lyöryuä Gildoan wuorell».
2. Philistllit »M Sauli j» hänen

poitians

Ii»,
nel tu.
lew«t
ftalist
ostlli»
stxi.
Num.
31:27.

Da»
wid li.
hiicä
ftalifi
ludln»
«an.
him»
Me.



Glwl
j« hä»
nen col
me poi
«ns
lootu»
«et
sodos.
K. IVI.
2«y°

,'°,,'
. V«
~.,«.'
/'.

'

poiiians taca. JaPhiltsterit surmaisit
Jonathanin/ Abtnadabin ja Melchtsu-
an/ Saulin pojat.

z. Ja sora oli angara Sauli vastan/
ja löuytmiehetkäwtr hänen päällenS jou-

l tzilla/ ja hän haavoitettin pahoin jouhi-
l miehildä.

4. Nyn sanot Saul asenscandajalle:
vedä ulos mieckas/ ja pistä sillä minua
läpitze/ ettet nämät ymbärinsletckamat-
lomar tulis ja ptstäts minua läpiye / ja
pilckais minua. Mutta hänen asenscan-
daja et tahtonut: sillä hän peliäis sun-
rest. Nyn otti Saul miecan jalaugeis
si/hen.

5. Costa hänen asenscandaja naktSau.
iin cuollept / langeis hän myös miecka-
anö/ja cuoli hänen cansians.

6. Jantzncuoli Saul ja colme hänen
poicans/ ja hänen asenscandaja/ jaynnä
catckt hänen miehens sinäpäivänä.

7. /jaosta Israelin miehet jotca olit
iloisella puolella laxo / jatoisella

puolella Jordan» / näit Israelin miehet
Faennexi / ja Saulin poikinens cuollext/

Mc he Caupungit japakenit. Nhn til-
litPhillstcrit ja asuit nysä.

8. Jatoisnapäiwänä tulit Philisterit
ryöstämän rapctuita/ ja löystt Sauli»
ja colme hänen poicans macawan Gil--
boanivuvrella.

y.Jahackaisit hänen pääns pois / ja
olit häneldä aset/ ja lähetit ymbärtnö
Phillsteretn maacunda / ilmoitetta hei-
dän epujnmalittens huonets/ jaCansa»seas.

10. Japanit hänen asens Astharothin
huoneftcn/ mutta hänen ruumina ripu-
stit he Bethsan muurin päälle.

11.Eofta Jabexen asuwaiset GileadiS
cuultt/ mitä Philtsterit Saulille tehnet vauda-
olit: tanJa-

l!. Nousit he caickikelpawatset miehet bexes.
sotaan/ käwit catken sen yön/ ja otit
Saulin ruumin/ ja hänen potcains ruu-
mit alas Bethsan muurin pääldä: wett
Jabexeen/ ja poldit ne siellä.

iz.Ja otit heidän luuns/ ja hautaisit
puun ala Jabexeen / ja paastoistt seitze-
men patwä.

Samuelin Kirjan loppu.

Toinen Samuelin Kirja/
Zosa nämät cappalet owat:

Dawid murhetti Sauli jaJonathan,'/ mle ludan CuniWaMawl>,tta
H? Abner»»/ c.,.2. Abner tule Dawidin tygö/ cuinga hän ja Ifbosech tapctan:

ja Dawid mle coco Israelin Cuningaxi/ c. ;-4<s- And» Arkin mod» leru-
ftltMtjn/ ja saa lupauxen Salomosi ja Chrisiuxesi/ c.6.7. Son ja suurest mene-
sty: osotm Mephißosechille Jonathanin pojalle.laupmden: ptlcamn Hanonilda/
Ammonin lastel» Cuningalda/ c. 8- y. io.u. Dawidin huorudest Urian emännän cansia/ ja mitä rangaistusi Jumala hä»
nelte ilmoitti Nathanin cautta/ c. 11:12. Cuinga Ammon häwäts j>sarens/ ja sen-
tähden cuoliaxi lyötin Absolomjlda: Absolomin asia» sowittamisest Cuningan tykö-
nä/ c.,;.i4. Hänen capmastans Isäns wastan ja lopustans/ cuinga myös Dawid
M waldacundaan jällens/ c.iz.l.i-.is.io.asti. Gibconitcrein caipauxeft Saulinhuo-
netta wastan / ja Philisterein sodast / c. 2». .

Hl. Dawidin ttitoswirrcsi ja wynmsist sanoisi / hänen parhaist Sangareitlans:
sMNistäns Cansan lulemses /ja mikä wltzaus. sijtä seurais /c. 25.2;. i4.

U«2 i.lucl».

11. Sam. Kirja. l. lucv zn
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tapahtui Saulin euolemän
AO» jälken/cofcaDawtd oli palata-

nut Amalechiteret» tapost / oli
hän Ztklagis caxt patwä.

2. Cayo/ colmandena päiwänä tuli y-
xi mies Saulin leirisi/reväistyillä «aat-
teilla/ ja mulda hänenpaäns päällä. Ja
cuin hän tuliDavidin tygö/ langets hän
maahan ja cumarsi

z.Daw:d sanot hänelle: cusias tulet?
ja hän sanot hänelle: mtnä olen paennut
Israelin leirisi.

4. Dawtd sanoihänelle: sanos minul-
le/mtlä siellä on tapahtunut? hän wa-
siats: «ätt on paennut sodast /ja paljo
«äke ontapettu/ ja myös Saul jahänen
poicans Jonathan omat cnollet.

;. Dawtd sanot sille nuorucatselle joca
näitä tlmottlt: mistäs tiedät Saulin ja
hänen poicans Jonathanin cuollexi?

S.Ruorucatnen sanoi joca hänelle sitä
ilmoitti: minä tulin tapaturmastGtlbo- I
anwuorelle/jacatzo/ Saul oli langen-
nut omaan lethäseens/ »a catzo rattat ja
hewotsmiehet ajoit händä taca.

7> Jafijttecutn hän käänsi hanens / ja
näki minun jacutzut tygöns/ jaminä sa-
«oin: täsä minä olen.

» Han sanot minulle: cucasolet? mi-
«S «ostaisin: mtnä ole» Amalechttert.

y. Ja hän sanot minulle: tules minun
tygönt ja tapa minua: sillä mtnä ahdt.
siecau coistn/ja minun hengen on «ielä
«oconatnen minus.

lo.Nyn minä menin hänen tygöns ja
tapoin hänen: sillä mtnä tiesin/ettei hän
oliö cuitengan sen laagemtsen jällenelä-
vyt. Jaminä otin cruunun hänen pää.
Käns ja läsirengat hänen lädestäaö / ja
toin ne tänne sinulle minun Herralleni.

n. Silloin tartut Dawtd «aatteifljos
jarewäts ne / nijn myös jocamtes cuin
hänen cansians oli.

12.Ja «alitit/ ja itkit/ ja paastoisit
«htosen asti / Saulin ja hänen poicans
Jonathanintähden / ja HENran Can-san tähden/ja Israelin huonen tähden/että ne mjtMrgiittg ln»s«nnet oijt.

IZ. David sanot nnorucntselle/ jo-
näitä ilmoitti: rustas olet?

hän sanot: minä olen muucalg iseu A ma-
lechitertn poica.

14.Dawtd sanot hänelle: mtxes pel-
jännyt laske sinua kältäs tappamanHEr-
ran «oideltua?

15-JaDawtd cutzut yhden palwelioi.
stans/ ja sanot: tule tänne ja lyö händä.
Jahän löi hänen cuoltaxt.

16.Nyn sanot David hänelle: sinun«eres olcon sinunpääs päälle: stllä sinunsuus on todistanut ttze sinuas «astan / ja
sanonut: mtnä olen HEAran «otdellua
tappanut

17. JaDavid «alitti tämän «alitu-
xe» Saulin ja Jonathanin hänen poi-
cans ylitzen-

-18. Jakäski opetta Judan lapsia jou.
tzeen/ catzo/ se on kirjoitettu hurscasie»
kirjas.

ry- O Israelin cunnia/ sinun cuckuloil-
las omat surmatut/ cutngc» Sangarlt o-
wat langennet?

ac>. Hlkät sanoco sitä Gathis / älkät
myös tlmoittacoAschalontn catutlla/ et-
tet Philtsteretn tyttäret tlottzts/etkä ym-
bärtnsleickamattomatn tyttäret riemut»
tzis.

21. Te Gtlboan wuoret / ältön tulco
caste eikä save teidän päällen/ älkön myös
oleo pellot/joista ylönnys uhri tule: sil-lä siellä on wäkewttten kilpi lyöty maa-
han/Saulinkilpi/ nyncuin ei hänolts-can ollut öljyllä woideltu.

22. Jonathaninjouyiet harhaillut/ ja ,Saulin mtccka ei palajannut tyhjänä
tapettuin merestä/ ja voimallisten liha- <
wudesta. '

a;. Saul ja Jonathanrackat jafulol-,
set eläisäns/ et ole myös cuollesans erot. ,
tetut: liuckammat cuin cotca /ja väke-
wemmät cuin jalopeurat.

24. Te Israelin tyttäret itkekät Sau-
lia/ joca teidän vaatetti rusunpunatsilla
corjast/ja caunisti teidän vaakten rullat-
fella caunistuxella.

25. Cutnga Sangarit ovat langennet
sodas? Jonathan on myös tapettu st"»?»S, Minä

>.Sä.
?.
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26. Minä suren suuresi sinuntähles mi-
nun velien Jonathan: sinä olit minulle
juuriracas: sinun rackaudes oli suurem-
bi minulle cnin vaimoin rackaus.

27. Cuinga ovat Sangartt langen-
net/ ja sotaaset tullet po»s?

il. iucu.
Jittecut» nämät olit tapahtu-
net/ kysyt David HERralda/
sanoden: menengö minä yh-
tengänludan Caupuugeist?Ja

HERra sanot hänelle: mene. David
sanot: cuhunga minun pttä menemän?
Hän sanot: Hebronyn.

2 NynDavid meni sinne/ jacaxi hä-
nen emändätäas/ Ahtnoam Jesreeltteri/
jaAbigatl Nabalin emändä Carmeltst.

z. Nyn myös miehet jotca olit hänen
cansians/ ve» David myötäns jocaitzen
huonetnens: Ja he asuitSebroninLau-
puogets.

4. Ja Judan »nithet tulit ja voitelit
sielläDavidinZudan huonen Cuntnga.
xi: Jacosca Davidille tlmottettin Ja-
bexenmieherGileadts haudanenSaultn:
;. lähetti hän heille sanan/ ja andot sa-

noa heille: siunatut oletta te HERral-
da/ että te tämän lauptudenteitte Sau-
lille teidän HERrallen/ ja oletta Hau-
dannethänen.

6. Nyn tehköo HERra teille laupiu-
den ja totuuden: ja minä teen myös keil-
lehyvä/että te tämä»teitte.

7. Wahwtstacat fljs nyt teidän käten/
ja olckt väkevät: sillä teidän Herran
Saul on cuollut: ja Judan huone on
myös minun voidellut häaellens Cunin-
gaxt.

8. Mutta AbnerRerin poica/ Saulins sadanpäämies/ otti JsbosethinSaulin
pojan/ javei hänen Mahanaimyn:

- 9. Ja asetti hänen Gtleadin /Assurt»/
Jesreeltn/ Ephratiutn/ BenJammtn
jacaiken Israelin Cuningaxt.

10. Ja JsbosethSaulin poica oli nel-
jänkymmenen ajastaicainen/ cosca hän
tnlt Israelin Cuningaxt / ja hallty: caxi
ajastaica/ atnoastaas Judguhysnc piti
BavlhtaMstg;

11. 1» se »lca cuin Dawld oli H«brs«
nts lud»nhuenen Cnningasna / elt s«l«
tzemenaiastatcast cuusi Cuucautta.

Abner
jaZo-
ab coh-
tavat
toinen
tvisenS

" ''

77„ ',
°',.'""
..^"""'

Abn«r

ii. Abner Nertn poica läxi ulös
Sautin pojan pal-

weltoitten cansia Mahanatmista Gtbe-
onyn.

IZ. I» Joab Zerujanpoica / jaDawi-
dtn palveltatlaxttulos/ ja he cohtaistt j
loinen totscns Gibconi» lammicon tykö-
nä/ ja seisoit toinen totstmis vastan/
nämät tällä puolella / ja toiset toisellapuolella lammicksta. >

14. Ia Abner sanot Joabille: noscan
nuorucatset meidän eteen, letkitzemätt.
Joabsanot: tehkän nyn.

1;. Nyn he nousit ja kätvit caxitolsta-kymmendä BenJamtnin lugusta Jsbo.
sethin Saulin pojan puolelda: ja caxi--
toistakymmendä Davidin palveljoist»
edes.

16. Ja jocainen heisiä otti toinen kok-sens kynni caulasi/ ja pisiit mieckans kyl-
kyn/ ja langeisit toinen totsens cansi»
maahan. Sytä cutzutan se paicka Hel-kalh Hazunm/ joca on Gtbeonis.

17. Ja fangen cowa sota nousi sinä päi.
vänä/ muttaAbner ja Israelin miehet
lyötin Dawtdt» palweltolda «acapertn. !
,8. l??a colmeZeruJanpotea olit siel. >

jaAsahel: mut.
taAsahel olt nopta juoxeman/ nyncutn
meyaivuohi kedolla.

,9. Hän ajot Abneri taca / ja et poike.
nut otkialle «,kä wafemmalle puolelle a-
jamast Abneri taca.

20. Nyn Abner catzottaans/ ja sanoi:etkös ole Asahel? hän sanot: olen.
ai.la Ahnersanot: pakene minun ty-

töänt oikialle elt wasemalle puolelle / ja
käsitä sinulles yxt noista nuorucaisist/ ja
ota sen ase: Mutta Afahel et luopunut
hänestä.

Z! Nyn Abner taas puhut Asahelille:
pakene minua tacant: mixts tahdot mi-
nua lyömän finuas? ja cutnga minä stjt-
te tohdi., nosta caswontJoabtn sinunvel.
jes edes?

Mutta et hän paennut; ja Abner
Uuz pisti
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pisti händä tacammaisella puolella kei-
hästä hänen watzaanS/ nyn että keihäs
kävi taca ulos/ ja hän langets sijhen
ja cuoli hänen eteens. Ja jocamen/ cutn
sithen patckaan tult/cusa Asahel caatu-
nut ja cuvllun oli/ sersatti sijhen.

24. Joab ja Abtsat ajoit Ab.
taca sijhen ajll cuinpä;.

wä lasti: Ja cosca he tulit Amman
cuckulatle/ joea on Giahn tykönä/ Gt-
beontn corwen tiellä.

is. Silloin tulit BenJaminin lapset
Abnertn tqca cocon/jaeocoisit itzens yh.
teen joustoon/ ja setsattt mäen custulalle.

16. Ja Abner huusi Joabi/ ja sanoi:pillikö miecan syömän ilman lackama-
ta? etkös tiedä että sijtä tule enämbi
catkerut? cutnga eauwan et sinä tah-
do sanoa Canfalle/että he lastaisit «vai-
vomast weljejäos?

-7. Joab mastats : nyn totta cuin Ju-
mala elä/ jos sinä olisittänäpä» huome-
neltatn nyn sanonut/ ny» olts Cansa
tänäpän jo warhainlacainnet matno-
mast rukin weljejäus.

28. Ja Joabpuhalsi wastitorween/ ja
caistt Cansa seisatti alallans/ja ei enä
ajanet Jsraeli taca/ etkä myös enämbi
sotinet.
iy. Mutta Abner ja hänen mtehens

käwtt caiken yöse» lastalla kedellä/ la
menit Jordanin ylttze/ waekfit caiken
Dtthrooin läpitze/ja tulit Mahanatmyn.

50. Ja Joab käänsi itzens Abnerrstä/
jacocois caiken Cansan/ ja fijnä puut-
tui Dawidi» paliveltoista yhdexäntot.
stakymmendä miestä/ jaAsahel.

zi. Matta Dawidi»paliveltat olit lyö-
net BenJamtntlda / ja nysiä miehistä
jotcaolnAbnertn cansia/ colme sata ja
cuusikymmendä miestä/ jotca cuoltt.

zi. Ja ho otit Afahelto ja hautaisit
Bethlehemyn Isans hautaa»: Ja Joabkäwi mtehinens caiken se» yön/ ja tuli
pätmän «aljetesHebronyn.

. 111. tucu.
pitkällinen sota olt Saulin

AO» huoaen ja Davidin huone»TAA. «atheisa,; mutlq David ras-

wot ja menestyt / ja Saulin huone hä-
! wts ja wähent.
l 2. IaDaivtdille syndyi lapsta Hebro-,

! nis: hänen estcotsens olt Amnon Ahl- znoamist sijtä Jesreclitlst. ,
z. Toinen ChileabAbigailistNabalin ,

. emännäsi/ joca ok Carmelist: Colmas,
. Absalom Maachan potea Thaimain Cu-

> »ingan tyttären Gessurist.
4. Neljäs Adonta Hagithtn potea:

Wydee Saphat JaAbtthalln potea,x Cuudes Jethream Eglast Dawtbt»
. emännnast: Nämät synnyit Dawidtlle
. HebrontS.
: sotaSaulin huone» jaDa-
- wgh-
t wistiAbner itzens Saulin huonesa.
- 7. JaSaulilla olt ollut jalrawatmo/
. Rtzpa ntmeldä Aja» tytär: Ja Jsbo-

seth sanotAbnertlle: mtxts olet mennyt
. minun Jsänt jalcawatmon tygö?

> 8 Nyn Abner wlhastut suuresi Jsbose-
, thin sanoista/ jasanot; oleog» minä cot-
. ran pää / joea Juvat mastan tein tänä-

pä» lauptuden sinun Ijäs Saulin huo-
, nelle/ ja hänen welsillens ja ystäwtllens/
i jae» ole andanut sinua Damtdtn käsijn/
l ja sinä soimat minua tänäpän maimon,

tähden/pahantektäxi?
l 9. Jumala tehkön Abnertn cantza sen
> jasen/ jos en minä tee/ nynculn HERral on wannonut Dawidtlle.

> 10. Että minä otan Cuntngan mqlda-
' cunnau Saulin huonest pois / ja ylön-
. nän Davidin istuimen Israelin jaJudau
. ylttzeo/Danisi Bersebanasti.

ii. Ja ei hän taitanut häudä enämbi
t «vastata yhtäs sana/ sillä hän pelkäiS
l händä,

l 1». Abner lähetti sanansaattajat
tygo/fanodea:

lencngä maa oma on ? jasanoi:tee lyt-
ros minun canstant / jacatzo / minun tä-
ten on sinun eansias/ käändämän catste
Jsraeli sinun tygös.

iz. Hän sanoi: oikein/ minä teen lyton
sinun ransias; mutta yhtä anon minä
sinulda/ «ttes tule «inu» nätywtnt enne»
ruins tuot Michaltn Saust»tyttären «t-

-»un
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nun tygönt/ tullests catzomanminun cos»
»ojani

14. lähetti my.'S Dawtd stnonstalia.
jgl Isboselhln Saulin pojan tygö/ ,a
«noo» hänelle anNo minuue mi.
„un emändän Michal/ jongo minä llh.
jatsin mlnullent sodallaPhittstereln «st»
nahalla.

,f. Isbosech lähetti molcon j» »ndot
hänen otetta mieheldäns Poltlellldä
laixen pojoldo pois.

16. Jo hänen miehens meni hänen
canstans/ j» ttti hänen jältsäns haman
Bahurimtn asti. Nyn sanoi Abner hä-
nelle: palaja ja mene matcaas: Ia
hän palais.

17. Ja Abner puhut Israelin ivanhim-
mtlle/ ja sanoi - te oletta jocauwan ai
ca halannet Dawidtt teidän Cunlnga-

> xen:
18 Nyn tehlät nyt se: sillä HCRra

»n sanonut Dawidtst: mma wapavan
minun Cansani Israelin minun Pal-
meltani Daividin käden cautta Philt-
sterein kädest/ jacallketn heidän tviholi-
stens kädest.

19. Puhut myös Abner Benlaminin
corwain cuullen/ ja meni myös puhu-
man Dawidin corwtlle Hebronyn catc.
kta cuin Israelille/ ,a catkelle Benla-
mintn huonelle kelpais.

20. Cosca Abner tuli Dawidin tygö
Hebronyn/ ja eaxikymmendä nnestä hä-
nen cansianö/ lektDawidAbnerille/ ja
nylle miehille cuin hänen cansians olit/
pidon.

21. JaAbner sanoi Dawidtlle: minä
nousen jamenen cocoman caiken Israelin
minun Herrani Cuningantygö/ että he
teklfir lyton sinun cansiaö/ ja sinä olisit
Cuningas nyncutn sinun sielus halaja.
Nyn Dawtd päästi Abnertn menemän
rauhas.

22. Ia catzo / Dawidin palweltat ja
Jvab tulit sotawäe» tykö/ jatsit cans-sans suuren saalin/ mutiaAbner et ollut
silloinDawidin tykönä Hebronts/ sillä
hän oli päästänyt hänen menemän rau.
has.

23. Cosc» Ioobj» caickl sttajoucko olit
tuliet/fonottlnloebille/ sinoden : Abner
Nenn poica on tullut Cuningan tygö:
j» han on päästänyt honen ranhae me.
ncmän.

24. Nyn ment loob Cuningan tygö/
jasino» : mlläs tehnyl olet ? cutzo Abner
on tullut sinun tygös : mixts olet hänenpäästänyt menemän?

25. Ettös tunne Abneri Nerin poica?
hän on tullut sinua pettämän / liedustel.loxens stnun ulos st sisälle täymistäs / stcoetcllaxens caickia mitäs teet.

«,stä
Mne»
rln
cuoli».
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betti
Abnert
ftkäy
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34. Sinun lätes ei ollet sidotut/ sinun
jalcaset elletrautacahlets: sinä olet coa»

tunut

26. Jo cosco loab läxi Dawidin tykö/
lähetti hän sanansaattajat Abnerm pe.
rän/ ja hetoit hänen Borhasirast/ jaet
Dawld siitä mitän tietänyt.

27. Cesta Abner tuli Hebronyn jäl.
lens/ wei loob hänen testclle porttia
puhutellaxens händä erlnäns : ja pisti
siellä händä wotzoon/ nyn eltä hän cuoli/
hänen wchens Asohelin weren tähden,

28. Cosco Dowid sti stn tietä / stnoihän: minä olen wiotoin ja minun wal,
dacundan HERran edes yoncoickisest/
Abnerin Nerin poian werestä.

29. Mutta tulcon stloabin pään pösl»
le/ ja cailen hänen Isäns huonen: ja
ällön puuttuco Jonoin huones se jolla
juoru ja spltali on/ st joca snuwalla tciy/
j» miecall» caatu/ st jolda leipä punttu.

30. Ia näin tapoit loab ja hänen wel»
jens Abifti Abnerin/ eitä hän löi cuoli.
ax« Asohelin heidänweljens / sidos Gi.
beonin tytönä.

31.Mutta Dawid sanei loabille/ st
caitelle Cansalle jotca olit hänen cans.sans: rewäistät teidän waatten ricki / ja
puettacat teitän sileillä/ ja walittacat
Abnerln tähden. I» Cunlngas Dawtd
täwl paarein peräs.

32. Ia he hautaisitAbnerin Hebronls/
st Cuningas corottl änenö st itti Abne»
rin haudZtytönä/ itll myös caicki canst.

33. Io Cuntngos «valitti Abnertta/ j»
stnot : Abner el ole cuollut/ nynculnlyh»
mä cuole :
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nen pääns/ ja menit pois laktan kedon
tien cautta coco sen yösen.

8. Jacannotl Jsboscchin pään Dawl-
dtlle/ jacaolt Hebronis/ jasanottCunin»
galle: catzos/ täsä on Jsbosethin San-
lin pojan pää sinunwiholtses/ joca sinun
sielus perän seisoi: Ja HERra on tä-
näpän costanut Saulille ja hänen sicme-
nellens minun Herrani Cuningan puo-
lesi.

9. Nyn wastais Dawtd Rechobt ja
Baenat hänen weljens Rtmmonin Be-
rochtltn poikia/ jasanot heille: ntzn tot-
ta cuin HERra elä / joca minun sielua
on «vapahtanut caikesta surusta.

ro. Se cuin minulle ilmoitti/ ja sanoli
Saul o» cuollut/ ja luuli hänens hyiväxt
sanansaattajaxi/ sen minä otin kijnnt/ ja
tapoin hänenZiklagts, jolle minun piti
andaman sanansaattajan palcan.

il. Ja nämät jumalattomat miehet
oivat tappanet hurscan miehen huone-sans ja oinas wuotesans. sijs mi-
nun pidäts nyt «vaatiman häne,- wertans
teidän kädestän / ja ottaman teitä pois
maan pääldä?

11. JaDaivid käski «uorucatsianS/ ja
he tapoit heidän/ ja hackaisit kädet ja ja-
lat poickt / jaripustit heidän lammtcon
tygö Hebronis. MuttaJsbosethin pään
he otit ja hautaisit Abnertn hautaan He-
bronijo.

v. lucu.
A caickt Israelin fucucunnat

« litDawtdintygoHebronyn/ja
sanoit: catzos/sinun luuö ja li-
hae me olem.

?, Jaaina ennen cosca Saul oli me»

W«n»
ja R«.
chob.

phißo
selh
Jona-
thanin'
poteq.

tuiiut/ nhncuin se jocapahantekiänedes
lange: Ja Cansa ttki w«elä enämmin
hänoä.

Z5. Ja catcki Cansa tuliDawtdin cans-
sarualle/jawiclä mallia pätmä oli / ja
Dawtd wannot/ ja sanoi: Jumala teh.
»ön minulle sen ja se»/ jos minä leipä
tatckajolatin muuta maistan/ enoencuin
Aurtngo laske.

z6. Ia catcki Cansa ymmärsi sen / ja
se telpais heille: catcki se hywä cuin Cu-
ningas oli tehnyt cailen Cansan silmäin
«des.

Z7. Ja catcki Cansa/ ja coco Israel
ymmärsit sinä päiwänä ettet se ollut Cu-
»tngalda/ että Abner Nertn potea olt
tapettu.

zB. JaCuningas sanoi palmeliotllens:
ettekö te tiedä että tänäpä» on yxt pää-
mies / ja tosin suurt mies caatunnt Is.
raelis?

zy. Ja minä olen wtelä hetcko ja moi-
deltu Cuningas / mutta ne miehet Zeru-
Jan pojat owat comemmat minua: HEr-
ra maxacon sille jsca paha teke pahu-
dens jällen.

IV. iucu.
Saulin poicacuult Abnertn

»U cuollexi Hebronts/ mäsyit hä.
ven lätens / ja coco Israel häm-
mästyt.

z.Ja Saulin pojalla oli caxt päämie-
stä hänen sotamäellänS / toisen nimi oli
Baena ja toisen Rechob/ Rimmonin sen
Berothitin pojat / BenJamintn lapsi-
sta: sillä Beroih olt myös luettuBen-
Jamintn sucucundaan.

z. JaBerothitertt olit paennet Getha-
tmyn/ ja olit siellä muucalatsna tähän
pätmän asti.

4. Oli myös Jonathanilla Saulin po-
jalla yxt potca/ joca olt saattamatotn
jalmoista: ja oli jomyden ajastaicainen/

cosca sanoma tuli Saulista ja Jonatha-
nisi Jcsreelist: ja hänen imctläjäns otti
hänen ja palent: Ja cosca hän tyrust
palent/ langets hän jatuli saattamalto-
maxt/ja hänen ntmens oliMephtßoserh.

5. Nyn menit Nimmoniu sev Berokhi.

ti» pesttslecho») stVaella/ j» tultt Is.beseth in huoneseen/ costa päiws olt pa»
lawimm»ll»ns/j» hs» lewöts wueleftnspuolipälwä» aican».

6. Ia he tulit leskelle huonetta nisuja
ottaman/ pistit händä watznnn/ st Re.
chob j»Baen» hänen weljens pakenit:

7. Sillä cosca he hnoneseen tulit / l«.
«äishän wuolesans/hänenmacaushue-
nestns. I» hepistit hänen cuolltaxt/ j»
hackaisil hänen pääns pois : ja otit hä-

M,,
seth t»,
petä»
omile»
pal«»l.
joll.
daus»

dinsu»
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Cunin-
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dä» Cunl»ga«n/ sinä johdatitIsraelin
«to» ia sisälle: ja HERra »n sinulle sa-
nonut: sinunpirä minun Cansant Is-
raelt caitzeman/ja Israelin päämiehen
oleman.

5. Ja eaickt Cansan vanhimmat Is.
raeltst tulit Luuingan tygö Hebronyn/
ja Cuningas D-»v!d teki heidän cansian»
lyton HERran edes Hebrout»/ ja he
woilelitDavidin Israelin Cuningaxt.

4. JaDawid oli kolmenkymmenen a-
jastaicainentullesan» Cuningaxt/ja hän
hallitzt neljäkyinmendä ajastaica.

5. Hebronia hän hallitzt Zudat settze-
men vuotta ja cuusi «uucautta: mutta
Jerusalemis hän hallitzt eaicke Jsraelt
jaJudal«olme näljättäkymendä «vuotta.

6. Ja Cuningas meni ja hänen mie-
hen» Jerusalemin Jebuserejä wastan /

jotkamaalla asuit. Ia he sanoitDavi-
dille: et sinun pidätänne tuleman/ vaan
sokiat ja onduvat pitä sinua tääldä po«»
ajaman/ jahe ajattelit/ ettet Davidin

, pitänyt sinne tulema».
7. Mutta David wotttt Zionin linna»/

se onDavidinLaupungtn.
B. Ja sinä päivänä sanotDavid: jos

jocu lyö Jebuserit/ jakarttu heidänrä-
stänsalaisijn/ ja lyö soktatja ondnwat/
joita Dawtdt» sielu «iha (hänen pitä
pään jaylimmäisen oleman) josta heille
on sananlasku: et yhtän soktata ja on-
duwata päästetä huoneseen.

H. JaDawid asut linna»/ jakutzut senDawtdin Caupungtxi/ jaDawid raken-
si se» ymbärins Mtllosta ja sisällisenpuolen.

, «o. Ja Dawid menestyt ja «nänbyt-
ja HERra Jumala Zebaoth «li hänen
ransians.

Hiräm Tyrin Cuningas la-
lhettt sanansaattajat Dawidt»

tygö/ja Cedrin puita/ japuuseppiä /ja
setnäkiweio hackaita/ jotkaralensit Da-
vidille huonen.

11 JaDawid ymmärsi HCRran hä-nens wahwistanexi Israelin Cuningaxt/
ja rervtlanexi hänen waldarnndan»/Eansai»» Israelin tähden.

iz. NyinDawtd otti Jerasalemtst vie-
lä usiambita jalkavaimoja ja «mänditä/
sijttecutn hän tuli Hebronisi: Ja Da-
vidille syndyl «vielä poikia jatyttäritä.

14. Ja «ämät owat heidän »tmcns/
jotrahänelleJerusalemissynnyit: Sam- i
mua/ Sobab/ Nathan/ Salomo.

1;. Jebehar/Elisua/ Nrpheg/ Japhia. !
16. Elisama/Eliada/ Eliphalet.
i/.Ja cosca Philisterit ruultt Dawt-

din wotdelluxtIsraelin Cuningaxt/ nou-
sit eaicktPhilisterit «tztmän Dawidt. Ja
ruin Dawtd sen cuult/ nijn hän meni lia»
naan.

18. Mutta Philisterit tulit ja sioitit
ttzens Raphaimtn laxoon.

iy. JaDawtd kysyt HERralda/ sano-
den: meneogö mtnäPhiltsterejä «vasta»?
ja annatko» heitä minun käteeni? Ja
HERra sanot Dawtdilly : mene: sillä
minäannan tosin Philisterit sinunkäsijs.

10. Ja Dawtd tuli BaalPeraztmyn/
ja Dawid löi heidän sijnä/ ja sanot:
HERra on minun «vtholliseni «rotttanut
minun edestä»/ nöncutn wesi rrcane toi-
nen toisesta»»/ fijtä cutzutau se paikka
BaalPerajim.

»l.la he jätit fijhe» heidän epäjuma-
lan» / mutta David ja hänen «väkens
otit ne pois.

»i. JaPhilisterit vielä nousit ja flot-
tttttzenS Rephaimtn laxoon.

»z.Nyn David iysyi HERralda/ ja
hän wastats: et sinun pidä menemän a.
las/ mutta tule taca heidänymbärins/
ettäs tulet heitä «vastan ficunapuiden
cohdalla.

-4- Ja cuius cuulet sicunapuun ladwat
cahtsewan/ nyn culje: sillä HERra o»
silloin lähtenyt ulos sinun erees/ lyömän
Phtlisterein sotajouckoa.

15.Dawid ttlinyncu!» HSAra oli hä-
nelle käskenyt/ ja löi Philisterithamasta
Gebastsijhenasti cuin Gaseryn tulla».

Vl. iucu.
David taas cocois caicki wa-

litut miehet Israelisi colme-
kymmendä tuhatta.

». JaDawtd nousi/ ja meni/
Xx ja
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Obed-
Ldvm.

st colcki Canst cui» hänen tylönäns 01l
luda.» «suivaifist/ tuoman sieldä Juma»
lon Arckia/»oca cutzutan HERranZeba»
othin nimi / cnln asuCherubimin päällä.

;. Ia he panit Jumalan Artin vden
waunun päälle / jatoit hänen AbiNada»
bin huonest joca asui Gibeas. Mutt»
VsistAhio AbiNooabin postt ajeit si»
tävttowounuo.

4. Nyn he teitse» Abinadabln huone»
sta / joca o!i Gibeas / JumalanArtin
cansta: jaAyio läwi Arlin edellä.

5.Ny» Dowid ja caicki Israelin huo»
ne sottttHEßran edes caickinaistlla hon.
gaifill» condeleilla/ harpuilla/ pftl.
tarellla/trulnbuilla/ culcutsill» st ctm»
teleillä.

6. Ia rosta he tulit Nahani» ryhen
tygS / otti Vsa JumalanArkin japiteli
sitä/ sillä härjat menit sivuintietä.

7. Nyn HCRran wtha julmistutVsaa
> päälle / ja Jumala löi hänen sijnä maa-

han hänen tyhmydens tähden / nijn että
hän cuolt fljuä JumalanArkin tykönä.

. z. Silloin tuli David murhelltstxt et.
. tä HERra ntjn retväis Vsan/ ja cutzut

sen patcan PerezVfa/tähän päivän asti.
> 9. JaDawtdpelkät»HERra sinä pät-
vänä/ jasanoi: cuinga HTRran Arekt
tule minun tygint?

10. Ja et tahtonut «nda tuoda sitä ty«
aiu»Davidin Caupungtzn/ vaan sallet

' rannetta ObedEdomin Gathtkertn Hu»,
nefeen.

11. Ia costa HERran Arcki vjjvyt
colme cuucautta ObedEdomin sen Ga.
thtterin huone»/siunat» HERra hänen

»ja catken hänen husnen».
ii. st oli sanottu Cuningas Da.

/ että HERra olt siuna-
uutObedEdomin huonen/ ja catken mttä
hänellä oli/Jumalan Arkin tähden: Nyn
meni David ja toi Jumalan Arkin O-
dedEdomtnhuouest/ Davidin Laupun.
»yn ilolla.

,z.la c»sc»he c.':il täy»et cuusi astelit»
ta jetca HERra» Arlin cannett/ nljn
«hraltin härtä j»lihawa l»mm«s.

14. Ia <D«w«H t«n»iats cattelis »oi.

Malla HERran edes/st hän oliwaate»
lettu lynaisella pääliswaattello.

is.laDawid ja caickt Israelin Cans»
toit HERron Artin riemulla jaßasun»»
htllnällä.

16, I» cosc» HERran Arcki joudui
Dawidtn Caupungyn / catzoi Michal
Saulin tytär ackunast/ ja noti Cun»n>
gas Dawidin hyppimän ja tantzawan
HERran ed«s / st hän cotzel hänen ylö»
sydämesäne.

17. Ia he toit HERran Arlin sisälle/
jo ponit sen siollens tesielle maja / cuin
Dowtd olt hänllle ratendanut : Ia Da»
wld uhrais, polttouhria ja tytosuhria
HERran edes.

18.Iacosca Dawid oli uhrannut polt»
touhrla ja lytosuhri»/ siunaishän Can»
stn HERran Zebaothin nimeen.

19. Ia stcoi caitelle Conftlle st cat»
kelle Israelin sturacunnalle / miehille j»
»aimoille/ jecaitzelle lyrstn leipä / ,»

cappalen lih»/ j» mitan (wyna/) sijtte
ment caickt Cansa malcaans/ jocainen
huenestens.

20. Ia costa Dawid 'palais siunaman
huonettans / menl Michal Saulin ty.
tär ulos händäwastan/ jasanoi: cuinga
jale on ollut Israelin Cuningas tänä»
pä»/ joc» on itzens paljastanut polwel»
lalns pycain «b«s/ nyneuln trftat ihmi.
s«t paljastamat heitäns.

21. Mutta Dawtd stnot Michalille :

HERran edes/ joca mtnun «valinnut on
pitemmin cuin sinun Isäs ja cailen hä-
nen huonens/j» on tästenyt minun oll»
HERran Cansan Israelin päämiehenä/
ja HERron edesminä tohdon ilotta.

22. 1» minä tohdon wielä holwembi
0110 janöyrä minun silmäin edes/ j» mi»
nä cunntottetan nyden pycain canst» joi»
stos puhunut olet.

23. 1» Michalilla Saulin tyttärellä el
ollutyhtä» lasta cuolema päiwäns «stt.

VII. iucu.
cosc» Cuningas lstui huone.

H/)!» stns/j» HERr» oli hänelle»n»
danut lewon cailild» hänen «t»

<>H holtsildans ymbäristöleä.
> ».Sanoi
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l. Säu»i Cuntngas Nathan Prophe-
talle: catzo/ minä asun Ced»tputses huo-

. nes/ja HERran Arcki asu waatetten ke-
skellä.z. Nathan sanot Cuntngalle: mene ja
tee caickt mitäsydämesäson: sillä HEr«
ra on sinun cansias.

- 4. Mutta sinä yönä kuli HERran sa-
na Nathan Prophelan tygö / ja sanot:

5. Mene ja sano mtnun paliveltallent
Dawldtlle : Näin sano HERra: sinäkö
minulle huonen rakennat asuaxeni?

6. Sillä en minä ole asunut yhdesäkätt
huones sijtä pätivästä / jonaminä Israe-
lin lapset johdatinEgypltst / tähän päi-
wän asti: waan minä olen waeldanut
majois ja Tobernaclts.

7. Cuhunga tkänäns minä catcketn
Israelin lasien cansiawactsin/ »lengo
minä tkänäns puhunut jongun cansia
Israelin sugust/ jolleminä olen käskenyt
ratta nmiu»Cansant/ ja sanonut: mtxet
te ole minulle rakendanut Cedrtpuisia
huonetta?

8 Sano sijs nyt mtnun palweltallent
Dawidille: Näin sano HERra Zeba>
»th: minä olen sinun ottanut lamburi-
sia mtnun Cansant Israelin päämiehext.

y.Ja minä olen sinun cansias ollut/
rusa tkänäns sinä olcr käynyt: j« olen hä-
wtrlänyt catckl sinun wiholtses sinun «-

destäs: ja olen sinulle andanut suuren
nimen/nydcn suurrcln nimem jälken cuin
owat maan päällä.

10. Ja minä asetan Israelille minun
Cansallen sian / ja istutan hänen sijnä
asuman/ ettei hän enämbi culkiana olis:
ja jumalattomat ei pidä händä enämbi
nyncuin ennen ivativaman.

11. Jasijtäpäiwästä jona minä asetin
Duvmarit Israelille minun Cansallent/
annotn minä sinulle leivo» catkilda wiha-
mtehlldäs/ ja HERra ilmoitta sinulle/
että HERra sinulle huonen tehdä tahto»

12. sinun atcaö on täytet-
jasinä lcwät Jsätscansia/

herätän minä sinun siemenes sinun jäl-
kes/ jocasinunrunmistas tulewa on / ja
minä ivahwtsian hänet? waidaeuodans.

sinun wertas/ /a et ole yhtän Jumalala
patyt sinua/ catken sen jälken/ cuin me
olem corwillem cuullet.

2Z- Jacuca on nyncuin sinun Cansos
nyncuin Israel/ yxt cansa maan päällä/
jora Jumala on mennyt wapahcaman
Cansaxons/ ia romuttaman «yellens
nime ja tekemän ftvcaltalsia suurta ja
hirmuisia asioita maan päällä Eansas
edes/ jongas sinullcs wapadit Egyprist/
pacanatn ia heidän jumaltttens >easi.

24> Ja sinä olet wahwtstanur sinulleS
Israelin sinun Cansaxes yancaickisesi,
ja sinä HERra oiek heidän Jumala-

xenS tullut.
Ts» ,;.Nyu

rz. Ja hän rakenbll minun nimelleni r.Reg
huonen/ ja minä wahwisian hänenwal-

'

dacundans istuimen yancaickisesi. <.6:14.Mlnä olen hänen Jsiius/ sa hän
on mlnun polcan: cosca hän määrin te. i. Perke/ rangaisen minä händä ihmisen wi- io
yoga/ jaihmisien lasien haawoilla. '

15.Waan mtnun lauptuden et pidä hä- zy. „
nesi criämän/nyncutn minä senSaultloa

'

«rttin/jongaminä otin sinun cdtstäs pois.
16.Multa sinun huoncs ja sinun wal- z.'

dacundas on pysylvä sinun etesäö Yan.
catckisesi/ ja sinun istutmeö pika wahwa
oleman yancaickisesi.

17. Calckein näiden sanain jälken / ja
caiken tämän näyn jälken puhut Nathan
Dawldtlle.

iz.NyntuliCuningasDawid HER> Davidran eteen/ja sanoi: cuca olen minäHEr.
ra/HERra - ja mikä 00 minun huonen/
ettäs mtnun tähän asti saattanut olet? 7,..

ry. Ja olet sen wtelä wahäxt lukenut/ .

HERra/ HERra/ mutta olcr myös 'A '

puhunut palweltas huonelle caucaisist
asioisi: ja tämä on ihmisen laki joca on
HERra Jumala.

,0. Ja mitä Dawtdin pitä enä sinun
cansias puhuman? sillä sinä tunnet pal-
weltas/HERra/ HERra.
ii. Sinun sanas tähden / ja sydämes

jälken/olet sinä nämär suuret asiar teh-
nyt/ilmviktaxes sinun palweliallcs.

11. Sentähden olet sinä suuresi ylisict- »ä/as.
Ty HERra Jumala- sillä ei yhlen ole p. 20.

Deut.
4:7.
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»5. Ncjn «vahvista fist HERr» lum».
l» se sana yancatcktfest/ jengas paltve.
l,»st«s j« hänen huonestans puhuuut
olet: j»tee »yncuins puhunut olet.

24.NY» stnun ntmes tule suurexi
ijancalckisest/ että stnetan: HERr»
3«b»otl)on Israelin Jumala/ ja sinun
palwelias Dawtdt» huone on pysyvät»
»en sinun edesäs.

27. Sillä sinä H3Rr» Zebaoth Is»
roelin Jumal» olet avannut finun pal.
»eltas corwat/ ja sanonut : mtni ra»
ltnnan sinulle huone» : sentähden liyfi
sinnn palwelias ftdälyesäns/ «tti hän
lämän rucouxen sian» tygös rucoelis.

28. Sentähden nyt HERra/HERr»/
sinä olet Ium«l«/ st sinun ftn»s ow»t
totuus : sinä »let tämän hyvin puhu»
nut palveltalles.

29.Nyn rupe nyl sinnam»» palve»
ltas huonetta/ että se elts tstneaickisest
sinun edesäs: Stllä sinä HERra Iu»
«ala olet sen puhunut/ ny» siunatta»
«ouhuene sinun siunauxellas sinnn pal»
«eli«s huene yancaickisest.

viii. lucu.
A sijtte tapahtui että Dawtd3M löi Philisterit st alansi heitä/
i" Dawid ottl oriuoen ftttz«t

lädest.
2. Ia hän löi Moabiterit/ ,» mtttais

h«itä nuoralla lyöden h«itä maahan:
j« hän mtttais caxi nuora lapetta/ ja
coco nueran elämään jätettä: Nyn tu.
lit Mooblterit Dawidin palwelioixi/
j« he cannoit hänelle lahjoja.

5 Dawid löi myös HadadEstrln
Rebebtn pojan Zeban Cuningan/ me»,
ncsinS asettaman lälläns
virran tygo.

"»- I" Dowid otti heistä tuhannen st
seitzemen stt» hcwoismlestä/ ja caxilym.
mendä tuhatta stlcamiestä tynni/ st
roistots coicki waunuhewoistl/ jn sit»
«ounua jätti heistä.

5. Ny» tulit Surialaistl Damascust
«ultaman Hadod Estrit Zoban Cunin»
gast/ j« Dawid löi Syrialaisist «axt.
celmattatymmendtl tuhatta Mtestä.

6. Ia Davld »setti «artiat Syria»
Damascuun : Näin tulit Syrtalalstt
Dawidtn palwellolxi st cannett hänelle
lahjoja : sillä HERra autttDawidi cu»
hunga itänäns hä» meni.

7. Ia Dawid otti HadadEstrln pal.
weliai» cullaistt tilwet/st vei ne lerusa»lemyn.

8. Mutta Vetahst/ st Berothaist Ha.
badEstrin Caupungeist otti Cuningas
Dowid ylin paljo «aste.

9. Costa Thoi Hamachln Cuningas
cuuliDawidtn lyönen caili HadadE.
serin sttawäen/

io. lähetti hän poicans loramin D».
widin tygö terwettämän händä ystäwä.
llsest/ ja siunamanhänd»/ että hän st.
del HodadEserin cansta st löi hänen/
sillä Thol sodei HodadEserin c«nsta/
ja hänen tädcsäns ollt hoplaiset/ cullai»
set/ la wastistt astiat.

11. Ne myös Cuningas Dawid pyhit-
ti HERralle/ sen hopia» st cullancans-
st/ culn hän pyhitti HERralle caltild»
pacanolle» jotc» hän w»atinut olt »»

lans.

D».
.«

«

~„,.'
n,,js,.'

12. SyriaststMoabist/Ammonln la»
psilda/PHMstereildä/ Amalechitereildä fl?'j« HodadEserin Rehobiu pojan Zoban °°'>''

Cuningan stalist.
3« Dawid teli hänellens »ime»cosc» ho» palais lyömäft Syrtalosi»

suolaloxos/c»hdex»ltto»sialymmendä tu»
hatta.

14. 1« han asetti warltal coco Ebe. D«»<d
myn/ ja coco Edon, oli Dawidin alla : «hi>ist««Hä HERra autti Dawtdt cung» itä. E°«>
«äns hän meni. M.

isNyn oltDawid cailen Israelin Cu»
ntngas/ jahan tolmllcl loin jo eltmden
cotlclle Consillens.

16. Ia loab Zerulan poica oli sila» <y„.joucenpaällo/ mutto losophat Ahtlu» ',
di» po<co oli Conylcn.

i7.Z>ldoc Ahltobl» poica ja Ahime. /,/>.
let Ablotharin poico olit Popit t Se> „.,«

raja oli liriotttaja.
,8. Bonaja lojadan polca olt Chr«.

thin ja Plethin päällä/ ja Dawidtn
pojat ollt Paplt. 9. l»<«.

348 11. kxc un 8. luc.
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IX. Lucu.
Dawid sanoi: olleco joco wie-

A./)» lä jäänytSaulin huonest/teh-
däxeat laupiuden Jonathanin
tähden hänelle,

i. Äyn oli yxi palwelia Saulin huo-
nest Z»ba nimeldä/ sen cutzuit heDawi-
din tygö: JaCuningas sanoi hänelle:
oletcos Ziba? hän sanoi: olen sinun
palwelias.

z. Cuningas sanoi: ongo wiela jocu
mies Saulin huonest/etta minä Juma-
lan laupiuden ceklstn hänelle? Alba sa-
noi Cuningalle: wielä on siellä Jona-
thanin poica/ ramba jalwoifta.

4. Cuningas sanoi hänelle: cusa hän
on? Ziba sanoi Cuningalle: catzo/hän
»n todabaris Machiri» Ammielin po-
zau huones.

?.Nyn Cuningas Dawid lähetti/ja
andoi hänen tuoda iodabrisi Machlrin
Ammielin pojan huonest.

6. Cosca Mephißoseth Jonathanin
Saulin pojanpoica tuliDawidin tygö/
langeis hän caswoillcns ja cumarst. Ja
Dawid sanoi : Mephißoseth / hän
wastais : täsä minä »le»/ sinun palwe-
lias-

7. Dawid sanoi hänelle: älä pelkä:
sillä minä totisesi teen laupiuden sinun
cansias/ Jonathanin sinun Isäs täh-

> den: ja minä annan sinulle caisti sinun
Isäs Saulin pellot jällens/ »a sinä syöt

' jocapäiwä leipä minun pöydäldäni.
8. Hän cumarst/ ja sanoi: cuca olen

minä sinun palwelias/ ettäs käänsit si.
nus cuolluen colran puoleen/ nyncuin
minä olen?
y. Nhn cutzui Cuningas Ziban/ Sau-

lin palwelian/ ja sanoi hänelle: minä
olen andanut sinun Herras pojalle cat-
»en sen cuin Saulin oma on ollut/ ja
coc» hänen huonens.

10. Ny» pitä sinun/ jasinun lopsts/ ja
palweltos/wiljelemän hänen pelbostns/
j» corstman sinun Herras pojalle lelwä.
xi ja r«wl»noxi. Mutt» Mephlßsseth
ll"un Herras peic» sy» jocapäiwä leipä
minun pöydäldäni. I» Ziballl, elt «tz»

sitoistakymendä poica/ ja caxikymmen.
dä paliveliata.
ii. Ja Ziba sanoi Cuningalle: caisti

cuin minun Herran Cuningas on pal.
wcliallenS kästenyt/teke sinun palwelias :

ja Mephi Boselh syökän minun pöydäl-
däni/ nhncuin yxi Cuningan lapsist.

ii. Ja Mephißssethillä oli yxi wähä
poica nimeldä Micha/mutta catsti cuin
Ziban huonest olit/ olit Mephißose»
thin palweliat.

ii. Ja Mephi Boseth asui Jerusale.
mis: sillä hän söi jocapäiwä Cuningan
pöydäldä/ ja hanondui molemmista jal-
woistans. .

X. Lucu.
l. Par.
i,:i.

Hans
pilsta
Dawl-
din pal
««liat.

t»tN

Jjite cuoli Ammonin lasti»
ja hänen psicanö

hallitzi hänen siasans.
«vi? !. Nhn sanoi Dawid : minä

teen laupiudenHanonin Nahaxen pojan
cansia/ nijncuin hänen JsSns teki lau-
piuden minun rankani/ ja lähetti pal-
welians lohduttaman händä/ hänen I-
säns tähden: Cosca Dawidin palwe-
liat tulit Ammonin lasten maahan/

z. Nyn sanoit Ammonin lasten ylim-
mäiset Herrallens Hanonille: luuletcos
Dawtdtn cunnioittawan sinun Isäs si-
nun filmäiS edes/ että hän on lähettä-
nyt lohduttajat sinun tygös? eikös
luule hänen lähettänen palwelioitans
Caupungita tutkisteleman ja wacoiman/
ja häwittämän ?

4.Silloin otti HanonDawidin palwe.
liat/ ja ajeli puolenheidän partans/ za
letckats puolen heidän waatleistans suo-
ltwyöhön asti/ ja lasti heidän menemän.

5. Cosca se Dawidille ilmoitettin/
lähetti hän heitä »vastan sillä miehet o-
lit suurest pilcatut: ja Cuningas an-
dot heille sanoita: olcat stjhenasti Je-
rihos/ cuin teidän partan casiva/ ja
stjtte tulcat.

6. Cosca Ammonin lapset näit itzens
haisema» Dawidin edes/ lähetit he ja
paistaisit Syrialaiset Rehobin huonest
ja Zobast/ caxikymmendätuhattajalca-
miestä: ja Lnningaö Maacalda tuha».

Xx;
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leab
lyöAm
moni»
terjltj»
Syli»
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Syrta
laiset
lyödä»
Daivi-
«lda»

«en miestä/ st Istebile» täxltoistolym»
mendä tuhatta miestä.

7. Cosca Dawtd sen cuuli/lähetti ho»
loabin ceco silojoucon consta.

8. IaAmmonin lapset ja asetit
sodan Caupungin poriin eteen. Mutt»
Syrialoistt Zobost/ Rehobist/ Istobist
jo olit erinäns tedolla.

9. Costa loob näti sodan astteluxl
päällens/ edest ja taca/ walitzi hän cal»
kista Istaelm parhaista miehistä/ st »»

setti itzens Syrialaisia wastan.
i<,.10 miiun mäen andoi hän weljens

Abtftin läden ala/j» »setti itzens Am»
menin lapsi» wastan.

11. Ia hän stnoi : »os Syrialaistt tu»
l«wat minua wolmolllsemmoxt/ nyn lu>
le minun ouxe» - jos Ammonin lapset
joutumat sinua woimallistmmoxl/ nijn
minä tule» stnun opuus.

i2.01e mlehullinen/ joolcom wahwat
meidän C«»som edest/ jo meidän Juma»
<»m Coupungein edest: mutta HERr»
lehto» nyncuin hänelle telwollinen on.

13. Ia loab läxi molcoon jo se »äll
cuin hänen canstans oli/ sotimanSyria»
loisto woston: ja he potenit heidän e»
bestäns.

14.Ia cosco Ammonin lapsetnätt Sy»
rialaistt patenewan/ potenit he myös A»
bifttnedes ja menitCaupungyn: Nyn
palais loab Ammonin lasten tytö st tu»
Ii lerustlemyn.

»5. Ia lost» Syrlalaiset näit heidäns
Istoelildo lyödyxl/cocounnutthe yhcee».

16.10 HodobEser lähetti jatnotttSy.
»lalatset toiselle puolelle weden / ja he tu.
ltt Helamyn / st Soboch H»o»dEs«r«n
«od«npäämtee menl hetdän edelläns.

,7. Cesc» se Dawtdllle llmoitetttn/ co.
tols häncatlln Istaelin /j» m«ut lor.
tant»ylitze/ ja tull Helamyn: jaSyri.
tllalset»setttttzensDowidtt »»stan/ si.
timan hanen constons.

,8. Mutta Syrlalaistt pakenit Istae»
ltn edest/ jaDawtd löt heistä / seitzemen
stta wannua/st nel,älymmtneä tuhotta
ratzasmiests: löt hän myös Sobachtn
sodanpcUimsthen/ ett«hän fijnä l«o; i.

iy. Cosc» caickl «e CunlNcM näit/ jot.
c» oltt HadadEstrln alla/ heidäns lyö.
dyxl Israelildä/ teit he Israelin consta
rauhan/ja olit heillealammolset/ stSy.
riolaiset ei ustoldanet Ammonin lapsi»
enämbiautta.

xi. iucu.cosca se aica soudut wuodest/AO» jolla Cuntngasten rapa oli so.
tynmenua/ lähettiDawidJo-
abin japalweltans hänen cans-

sans/ ja catken Israelin/ hucuttaman
Ammonin lapsia/ /a hepyrititRabban/
muttaDawid jäi Jerusaiemyn.

i. Ja tapahtui / että Dawid ehtopuo-
lella nousi wootestanö/ja käystendeltCu-
ningan huonen cacon päällä/ ja näki «vai-
mon pesewän itztäns: ja waimo oli san-
gen ihana näkyäns.

z. Ja Dawid lähetti ja andoi kysyä
waimva/ ja sanot: etkö tämä oleBach-
SebaEliamtntytär/Vrtan sen Hethe-
rtn emändä.

4.JaDawid lähetti sanansaattajat ja
andoi tuoda hänen. Jacuin hän tuli hä-!
nen tygöns/ macats hän hänen cansians/ >
mutta hän puhdisti ttzens saastatsude-
stans/ja hän palats huonesens.

5. Ja waimo tuli rascaxt / jalähetti ja
ilmottti sen Dawtdtlle/ ja sanot: minä,
olen rascaxi tullut. 5

S. Ny» lähetti Dawid Joabtn tygö /

sanoven: lähetä minun tygönt Vrta se
Herheri: Ia Joab lähetti Vrta» Da-
widtn lyzö.

7. Ja cosca Vrta tuli hänen tygönS/
kysyt Dawid/ jos Joab ja Causarauhas
olisit/ ja jossota menestyts.

«. Ja Dawid sanoi Vrtalle: mene e
huonesees japese jalcas. Ja cosca Vrta x
läxt Cuntngan huonesta/fturats händä,
cohtaLunmgan hercku. Ja Vrta pani,
lewätä Cuningan huone» owen eteen/,cusa caicki häneN Herrans palweliat ma-
taisit/ ia ei mennyt huonescens.

10. CofcaDawidille sanotti»; et Vrta
ole mennyt huonescens/ sanot Dawid
Vrialle: erkös tullut maccast? mtpeS
mennyt huonesees?

n.Mntta
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,i. Mutt» Vrl» ftnol Dawidille:Arc»

ll/ i» Israel sa lud» macawat majöls/

D««l>
llntir»
joitus
Joe»
ti» ty»
zi/ et-
li hän
«ndais
Vi-ian
«pello

Vrl»
Inilän" "

Iu».
9. 51.

' «.Vanansaattaja.menj/ st tnsj st

minunHerran,a loob/ ji Minun Her.
rani palweliat maccnvol teboll»/ ja mi'
nä menisin huoneseen syömän/ juoman
ja macoma» emändäni ytö^ä ? nyn tot>
ta cutn sinä eläl jastnun sieluselä/ en tee
minä sitä.

11. Dawid stnot Arlalle: nyn ole wte.
lä tämä päiwä täsä/ huomenlasten minä
sinun menemän. Nyn Vr<a oli sen päi'
»in lerusilemis ja toisen päiwän.
! 13. Ia Dawid cutzui hänen canstans
syömän ja juoman/ jojuowutti hänen:
Ia ehtona läxi hän ulos / ja poni wuole.
sens lewätä Herrans polwelieilten cans»
st/ ja ei mennyt huonesens.

14»Huomeneltain tlrioittiDawid Jo»
abin tygö Kirjan/ ja lähetti senVr,an
»»»yötä.

15. Ia hän kirjoitti Kirjan sanoden :

pangoc Vrio cowimman sidon eteen/ja
täättät teitän hänen tytöäns tacaperin/
että hän lyödäisin st cuolis.

i«i, Costa loab olt Caupungin edes/
asetti hän Vrian sijhen potckon / cuft
hän wätewimmät sotamiehet tiesi ole»
wan.

I" "sca miehet läxit Canpungist
ja stdeit loabtwastan / caaduit muuta»
mat Dawidin palweliotsta / ja Vrta se
Hetheri myös cuoli.

il. Nljnloob lähetti / st andoi stneaDavidille caicki sidon menot.
19. Ia tästi sanansaattajalle stnodel.:

costas olet puhunut caicki sodan menot
Cuningalle :

20. Ia sts nyn »n että Cuningas wi»
hastu/st sano sinulle: mixi te nyn lähes
Caupungtt» astuitte sodalla ? ettäkö te
liennet / «ttä muurin pääldä paistatan?

21. Cuca löi Abimelechln lerußest.
thln pojan ? eitö waimo paistanut myt»
lyntiwen cappald» muurista hänen pääl»
lens/että hän cuol» Thebezes? mixi te
astuittenyn lähes muuria? Nyn sane:
sinun palwelias Vri» Hethert on myös
luellut.

jutteli Dawidille calckt nämät/ jolden
tähden loab hën lähettänyt olt.

I>»vld

..

'

""«"

HER.
ra lä-
hettä
Natha
ninDa
«vidin
tygö.

«011.

23, Io sanansaattaja stnoiDowidille:
ne miehet woilic meidän / j»tulit ulos le»
dolle meidän tygön, / mutta me löim het>
däntacaperin Caupungin porlttn osti.

24. Ia ambujat ambuisit mnurtst» si»
nun palweliottos / t» tapoit muutamit»
Cuningan palweljotsta/ ja sinun palwe.
lios Vrio se Hetherl on myös cuollut.

2;. Dawt» ftnol stnansoottajalle : scl»
no näln Ioobille: älä sitä pohoxes po«
ne / sillä mlecko syö nyt yhden nyt toisen/
wahwista sota Coupungtto woston/ ettäs
tulistaisit sen : jo wahwista sinä händä.

26. Ia cosca Uria» emändä cuuli mie»
hens Urian cuollexi/ murhetti hän mte»
stäns.

27. Syitecuin hän oli murheltinut/ lä»
hetti Dawid/ ja andoi hänentuoda huo»
nesens/ ja hän tuli hänen emännäxens/
ja synnytti hänelle pojan: mutta se työ
oli pahaHer:an edes/jongaDawioteti.

XII. lucu.
HERra lähetti Nathanin

Dawtdln tygö. Cosca hän tu-
li hänentygönS/ sanoihänhä-

caxt miestä oli yhdes
Laupuiigis/totnen»tcas jatoinen köyhä.

z.Rickalla oli atwan palto lambat-
ta ja carja.

z. Mutta köyhällä et ollut mitä» muu-
ta cutn yxtwähä caritza/jonga hän o-
stanutolt/ ja elättänyt sen/ ja caswat-
tanul fuurext/ ta rawitzi sen tykonäns
lastens cans/ joca myös söi hänen let-
päns palasta/ ja joi hänen juomaastia-
stans/ ja macaishänensyltsäns/jase o-
li hänelle njjncutn tytär.

4. Mutta cosca rickalle miehelle tuli
wteras/ et rastinnut hän otta omista
lambatstans ja carjastans/ malmista-
xenswieralle/ joca hänen tygönö tullut
oli: mutta otti sen köyhän miehen lain-
han/ ja «valmisti «vieraile/ jocahänen ty«
göns tullut oli.

NhnDaivtdin «viha julmistui suurest
sitä miestä wastan / ja sanot Nachanillc:
N»«ttYtt»tW HTRr» «lä/ fe mies o»
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cuoleman lapsi soc»tämänttki.
6. Nyn myös pitä hänen maxaman

ueljäleuaistst sen lombon / että hän sen
tehnyl on/ jael säästänyt sitä.

7. Nyn sanot Nathan DowOtlle: sinä
olet se mies. Nyn sino HERra Isroe»
lin Jumala : minä olen woidellnt sinun
Israelin Cuningorl / ia minä olen pel»»
stonut sinun Soulin tädest.

8. Ia olen andanut sinulle sinun Her»
r»s huonen/ st hänen emändäns sinun
sylys / ja olen andanut sinulleIsraelin
,o ludan huonen: st jos sijnä »ähä en/
nyn minä sen jo sen lisän sinulle.

9. Mixis cotzoit HERron sanan y»
lön/ tehden paha hänen silmäins edes?
Urion sen Hetherin olet sinä lyönyt mle.
calla / ja hänen waimons olet sinä otta»
nut sinulles emännäxt » multa hänen o»
let sinä tappanut Ammonin lasten mie»
tall».

ic». Nyn ei pidä myös miecan lncka»
man sinnnhuonestasyancaickisest/ettäs
»let cotzouut minun ylön / ja Urion stn
Hetherin emännän ottanut sinulles «>

männäxt.
il. Näin sano HERr»: catzo/ minä

herätän pahuden sinua wastan sinu» 0.

masta huonestas/ ja oton sinnn «mändäs
finun silmäie nähden/ jaannan ne löhlm»
mäistlles / j» hän maca sinu» emändäis
siwus walllana päiwänä.

12. Sillä sinä olet sen tehnyt salaisesi/
mutta minä teen tämän coco Israelin e»
des/ j»Auringb» edes.

13.Nyn sanot DawidNathanllle: ml»
nö olen syndiä tehnyt HERr» wastan.
Nathan ftnol Dawidille: nyn on myös
HERra sinun syndis ottanut pois/ «isi»
nun pidä cuoleman.

14. Mutt».ettäs tämän työn c»utt»
saalit HERran «viholliset pilckoman/
pttö sen pojan/ joca sinulle syndynyt on/
tollsest cuoleman.

»5. ttt meni Nathan huonestens:
HERra löl lapsen/ jon»

g» Uria» emändä Dawidllle synnyltä»
nytoli/eltäsestlrastt cuelemallans.

ld.l»Dawid «tzei lumalam lapsen

lahden: jaDälvtdpaastols/ jament/ja
macais yön maan päällä.

17. Nyn noujil hänen huonenS ivan-
himmac nostaman händä maasta: mutta
et hän tahtonut/ eikä syönyt leipä heidän
cansians.

iB,Seitzemendcnä pätwänä cnolt lapsi:
jaet Dawidtn pa-iweltat tohtinet sanoahänelle lasta cuollexi: sillä he ajattelit:
catzo/ cosca lapst wiela eli/ puhuim me
hänen cansians/ jaet hän cuullulmctdan
ändam/ rutnga paljo enämmin hän tults
murhellisext/ jos me fauotsim hänelle:
lapsi oncuollut?

iy. Cosca Dawtdnäkt palwellans hil-
jaxens puhuman/ ymmärsi hän lapsen
cuollext/ ja sanoipalweljotllens : cuoltc»
lapst? he sanoit: tuoli.

eo. JaDawid nousi maasia/ pesi itzens
ja woitelt/ ja puki toiset waa«et pääl-
lens: ja meni HERran huoneseen/ ja
rucotlt: ja tujicottans/ja andot ruoca
«lcns panna ja söi.

«.Nijn sanoit hänen palwclians hä-
nelle: mikä se oncmns teet? lapsen elät»
paastoisii sinä ja itkit: mutta lapsen cuol»
les/nouset sinä jasyöt.

Hän sanot: lapseneläts mtnä paa-
stotsin ja itkin: sillä minä ajatteli»: cu«
ca tietä / josHERra on minulle armol-
linen/että lapsi cläis.

iz. Mutta nyt on se cuollut: mitä mi-
nun pidäts wielä paastoman? taidango
minä hänen enä jällenstuoda? minä me-
ne» hänentygöns/ mutta ci hän palaja
minun tygöni. .

-4. Ja cosca Dawib oli lohduttanut xL' h«mändätäns BathSebat/ meni hän hä-
nen tygöns/ja letväis hänen tykönäns: .

jahän synnytti pojan/ jacutzui hänenni-
mensSalomo/ jaHERraracasti händä.

15. Jahän lähetti hänen Nathan Pro-
phetan käden ala/ja eutzul hänen Jedld- loöi.
jah/ HERran lähden. D«»ld

26. sodeiloab Ammonin lasten wo>ul«
4- mastan/ jamoitti sen Rad-

Cuningalisen Caupungt».
Ja Joab lähetti sanansaattajat

Damtdille/ ja antoi sanoita hänelle:^'.!minä



mlnä olen sotinut Rabbath wastan/ j»
ol«n woittanut wesi Caupungin.

28. Nyn cocoa nyt jäänyt Cans»/ ja
sylittä Caupungi/ ja woit» se/ etten
minä sitä wottais/ j» minulle sijtä ni»
mi olis.

29 Nyn David cocois cailen Can»
stn/ matcusti/ ja sodei Rabbaht w».
stan/st wotttt stn.

30. Ia «tti heidän Cuningans Cruu»
nun hänen päästäns/ joca painoi lei.

lisä
«!co se
poho/
sosio
Nolhä
puhui.
l,i,:»o

AmnS
tlk, i.
tziNS
ktpiS-
N.

«ifiän culda / j» callit» liwlä / j» se
p»ndtn Datvidin päähän / j» hän «ei
paljo saalisi Caupunglst ulos.

31 I» Canftn/joc» siellä 011/ johdat»
ti hän ulos/ japan,sahan»l»/ ja rau»
taälen ala/ jarontatsten «»astin «la/ j«
poltti hetdän tylth«udas : Nyn hän teli
tallille Ammonin lasten Caupnugeille :

Ia Dawtd ja caickt Canst palais Ie»
rustlemljn.

XIII. lucu.
tapahtui sijtte/ «nä Abftle»HOsH millä Dawidin pojalla oli cau»

nis sisar/ jonganimi oli Tha»
st Amnon Dawidin

poica racastt händä.
2.1»Amnon tuli ftlrafi siftrens Th»»

marln tähde» i sillä hän olt nettzy:
Ia näyt työläxi Amnonin silmäin e»
»es hänelle jotakin tehdä.

z. Mutta Amnonill» oli ystälvä/joc»
cutzuttin lonaoab/ Simean Dawidin
«eljen poica/ st lonaoab oli sangen
««»ala mtes.

4» Hän ftnoi hänelle : Cuningan poi.
«a/ mixis nyn lalhaxt tulet päiwä päi»
«ä!dä ? ettis minulle sitä sano ? nyn ft»
noiAmnonhänelle: mtnsracastanTha»
marttmlnun weljeniAbstlomtn sisarta.

s.lonadob sanoi hänelle: laste sinus
wuotests/ja teestele ttzes fttraxt: losc»
siiS sinnn Isis tule catzoman sinu»/ nyttsano hänelle, tulcan minun sisaren Tha»
mar rueckiman minua/ st »olmista»man ruoca minulle/ että minä natisin
ja söisin hänen tädestäns.

6. Nyn Amnon pani lenö ä/ j« tee»
stelt itzens ftlrapi : Costa Cuningas lu»

Ll händä catzoman/ sanoi Amnon Cu-
ntngalle: tulcan mlnun sisaren Thamar
walmlstaman min»» «teeni yhden her»
cu» elt eaxi/ ettämlnä sttsin hänen kä»
destönS.

7. Nyn lähetti Dawld st»»» Tha»
märille huonestens/ jaandoi hänelle st»
»va: meue weljes Amnonin huoneseen/
j» »«lmista hänelleruoc».z. Thamar ment weljens Amnonin
huoneseen/ j» hän macals wuotees/ ja
hän otti tallin»»/ sttcni j» lettti se»
hänen silmäins edes/ j» walmisti hä»
nelle hercun-

9, Ia hän otti pannun/st caasi tjl»»
nen eleens/ waan ei hän tahtonut syö-
dä. Ia Amnon ftnoi : anbacat caickt
mennä ulos minun tuloni/ja cackl me»
nit ulos.

10. Nyn sanoi Amnon Thamarille:
canna ruoca Camary» syödäxent kä«
dcstäs. NynThamar otti hercun/jon-
ga ha» walmisianut olt/jacandot Ca-maryn iveljeas Amnontn tygö.

11. Ia cuin hän tarttzi hänellesyödä/ Amni
tarttui hän häneen/ ja sanoi hänelle: HLwät«
tule minun sisaren/ ja maca minun se stsa-
cansiant. ren»

il. Mutta hän sanoi: ei minun tvel- xha«
jen/ älä minua häivätse/ sillä et nyn marin
pidä tehtämän Israelts: Älä tee tätä
hulluutta.

iz. Cusa pidäis minun oleman minun
häptänt tähden? Ia sinä tulisit nyn-
cuin ypi tyhmä Israelts. Puhu pa-
remmin Cuntngan cansia/ sillä ei hän
minua sinulda kiellä.

14. Mutta et hän tahtonut cuulla
händä/ waan woitti hänen/ häwäm ja
macais hänen.

15. Ja Amnon ivihais händä suuresi/
nyn eitä »viha tuli suuremmaxi cuin
rackaus ennen oli: Ja Amnon sanot
hänelle: nouse ja mene.

iS. Mutta hän sanot: tämä pahus
on suurembt cuin se toinen/ cuinö olet
tehnyt minun cansiant/ ettäs minun a-
jat ulos. Mytta et hän tahtonut cunllä
händä.

»7.NaanVp
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17. W»<M cutzui nuorucaisens/ joc»
händä palweli/ »»stnoi: »j» tämä ulos
mtnuntytöni: st sulje owllynnl hänen
jällens.

18. 1»hänen ylläns 01l lirjowa hame :

sillä sencaltalsilla hameilla olit Cunin»
gan tyttäret «vaatetetut/ nyncauwan
tuin he ollt neitzet. Ia cosco hänen
palwelians 01l hänen »stnut ulos/ st
sultenut owen hänen jällens:

i9.Helttl Thamar tuhca pääns päälle/
st rewöis sen tirjawan hamen rtcki/ jo»
ca hänen ylläns oli/ ja pont lätens
pääns pälle/ jo huusi mennesons.

2c>.la hänen «veliens Absolom stnoi
hänelle : ongo sinun weljes Amnon ol»
lut sinun canstas ? ole aneli mlnun sisi»
ren: se on sinun weljes/ älä sitä nyn
pane sydämees.Nyn Thamar jäiyxinäi'
stxi «eljens Absolomln huoneseen.

21. Ia cosca Cuningas Dawid caickt
nämät cuult/tvthastut hän sangen suurest.

22. Mutt» Übftlom el puhunut A»
mnonllle paha ell hywä: waan Abft»
lom wthais Amnontt/ että hän häwäis
hänen siftrens Thamarin.

23. Cahden wuoden peräsiandoi Abft»
lom keritä lambaitans BaalHazeris/
joca on Ephraimin tytönä : ja Abft»
lom cutzul catcki Cuningan lapset.

14. I» Abftlom tult myös Cunin»
gon tygö/j» stnoi: catzo finun pslwe»
liallas owat nyt lammasten terlyiät/
minä rucoilen että Cuningas palweli.
otnens tulls palwelians tygö.

25. Mutta Cuningas sanot Abftlonil»
le: ei nyn minun pottan/ ältöm caickt
mengö/telemän sinulle lvallva: Io cos»
ca hon suurest rucoili händä / el hän cu!»
tengon tahtonut mennä'/ «aan siunais
händä.

2«j. Abftlom ftnoi : eitö minunweljen
Amnon toy meidän canst«m? Cunmgos
sanoi hänelle : mitä hän mene sinun cans.
fts?

27. Nyn Abftlom »aadet händä/ että
hän »ndot Amnonin j» caicki Cuningan
lapset mennä heidän canstans.

,8. I» Abftlom tästi palwelioillens/

,0 ftnoi : ott»c»t woari cost» Amnon tU'
le llolstxi wynasta / ja minä sanon teille:
lyötät Amnon/nynlappacathändä/ äl»
tätpeljätkö: sillä mlnä olen sen teille lä»rohttat

rohttat jamiehulllstt sijhen.
29.1» Abftlomin palweliat teit Am»

nonille nyncuin Abftlom tästenyt oli.
Nyn caicki Cuningan lapset nousit/ st
jocalnen lstut muultns päälle / st patent.
30.Ka cosca he wtelä tiellä olit/ tuli

Hsinomo Dawidille/ että Abft.
lom 01l lyönyt caicki Cuningan lapset/
nyn ettei yxilän heistä ollut jäänyt.

31. Nyi, nousi Cuningas / ja relväis
«oaattens rtcki/ ja heitti ttzens maahan:
ja caickt palwellat / jotca seisoit hänen
ymbärtlläns/ rewölsit »vaattens rlckt.

32. Nyn wastais lonadabSimeonDo»
widin weli«n poica/ ja sanoi : ällön mi»
nun Herran ajatelco / että caicki nuoru»
caiset Cuningan lapsist owat tapetut/
waan ainoastonsAmnonon cuollut: silläse on ollut Abftlomin mieles / sijtä päi»
wästä cuin hän häwäis sisirens Tha»
marin.

33. Ny» ällön minun Hcrran Cunin»
gas ajatelco sydämesäns että caickt Cu»
ningan lapset owat cuollet : sillä Amnon
on ainoastans cuollut.

34. IaAbftlom patent: st palweli» /

joc» «vartlan oli/ nosti silmäns ja nät!/
catzo/ suuri joucko Canst tuli tiellä toi»
nen loisens peräst/ wuoren siwuld».

35. Nyn lonaeab stnol Cuningalle:
catzo/ Cuningan lopstt tulewat/ nyncuin
sinun palwellos sanonut on/ nyn on
myös tapahtunut.

36. Ja cuin hän puhunut oli/ catzo/
Cuningan lapset tulit/ corotit änens j»
ltttt. Cuningas st caicki hänen palwe»
lians ittit myös suurella ttculla.

37. Mutta Abftlom pakeni st mei.l
Thaimain Gestrin Cuningan Amihu»
din pojan tygö.
38.Mutto hän mlirheici poicans tähden

caickipäiwät. Mutta si,ttecuin Abftlom
oli paennut st matcustonulGesuryn/oli
hän siellä celme ajastaica.

39. 1»stn jällen stcfMEunlngas Da»
a wtd
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wld'menemästAbstlomi «asian: sillä et»
tel hän «nä mulhettlnul Amnenm cuo»
le,nat.
» XIV. lucu.

Costa loab Zerulan poica
ymmärsi Cuningan sndämen
olewan Abftlom! wastan.

1. Ny„ loab lähetti Theco»
a»/ st ondoituotto teimellisenwaimon/
jo sanoi hänelle : teestele nyt sinus mur»
hellisexi/ ja pue murhewaattet päälles/
j» älä «voitele sinuas öljyllä/ waan ole
nyncuin jocu wotmo joca jo cauwan atca
on murhetllnut jotacuta cuollutta.

3. 1» mene Cuningan tygö /ja puhu
näin jo näin hänen canstans: Ia I«ab
poni sanat hänen suuhuns.

4.lacost»3hecoanwaimotahdoipu»
hua Cuningan cansta/ langeis hän maa»
han casivolilens cumarsi/ ja ftnoi: au»
ta minua Cuningas.

5. Cuningas stnoi hänelle : milä sinun
on? hän ftnoi.: minä olen tosin lesti,
waimo/ ja minun miehen on cuollut.

6. Ia sinun pycallas 01l caxi poica:
ne ryteltt testenäns levolla/ j»ettet siellä
ellut joc» heldän erotttt/ tappoi toinensen toisen.

7. Ia catzo / nyt neuse coco sucucunda
sinunpycas wastan /ja sano : anna tän»
ne st joca weljens toppot/lapetta hänen
««ljens sielunedest/ ,onga hän tappanut
on/ ja tehtä händä pertttömäxi. Jo he
tahtowot stmmutta mlnun tipenäni/ jo»
ca wlelä on/ ettei minun miehelläni en»
singiin nime pidäis hänen jällens oleman
maan päällä.

«. Cuningas stnoi »aimolle .- mene co»
«as : st minä tästen sinun puolestas.

9. Ia Thecoan »aimo ftnoi Cunin.
golle: minunHerranCuningas/ st pa»
hateco olcon mmun päällän/ ia minun
Isäni huonen päällä : mutto Cuningos
jo honen istulmens olcon Motoin.

10. Cuningas sanot : joca sinua»vastan
puhu/tuo händä mlnun tygönt: ei hä<
nen pidä enämb. rupe»nan sinuun.

»Hän sano,: A,atelcan nyt Cunin»
gas HERrans lumalaus päälle / ettei

»eren costalt» ylön mond» ole cabott»,
m»»/ j» ettet mlnun potcan surmatais.
Hän ftnoi: nyn totta cuinHERr» elä/
ei pidä hiuscarwa langemon sinun poj».
stas maan päälle.

waimo ftnoi : anncknyt sinun W»i<sanoa jotalin mlnunHer» moru»
rallen» Cuningallenl : hän ftnoi : sano. coile

13.Waimo ftnoi : mixi sinulla on sen» Abs»,
cattatnen ajatus Jumalan Cans» wa» lomin
stan? että Cuningas stncaltoisiasanoja edest.puhunut «n/ nyncuinhäntetts itzens wt.
alllsexi/ ettet Cnntngas «nna tuotta cul»
llatans jällens:

14. Sillä me tosin cuolem / ja juoxem 5.nyncuin wesi moohon/ jeto el pidätetä: ,°
j« ei lumalacan henge eta peis / waan ' /''
ajattele ettei cullia hänestä syöstäts '" '

ulos.
«5- Ntjn olen minä nyt tullut puhuman

stncaltoisia »uinun Herralleni Cunin»
galleni : sillä Cansa on peljättänyt mi»
nua/st sinun pycas ajatteli: minä pu»
hun Cuningan cansta / cuca llctä elt»
hän tele pycans stncm jällen.

16. Stllä hän cuule pycans / st »utt»
nyden tädest/ jotca mtnua ja minun poi,
cant Jumalan pertmtsest eroilla tah<
towat.

17. Ia sinun pycas ajatteli : minu»
Herran Cuningan sanat on minulle loh» . » ,
dutuxexi: sillä minun Herran Cuningan
on nyncuin JumalanEngell/ ja cuuldele 'i>: »7.
hywän st pahan/ sentähdenmyös HEr»
r« sinun lumalason sinun canstas.

18. /Kuningas wastais/ st stnoi wat.Hl-.«olle : älä sijs sala minuioa si»tä/ cuin minä tysyn finulda. Waimo st.
»et : minunHerranCuningas/ puhucan.

19. Cuningas ftnoi : eitö 10,,b.n lasi
ole sinun canstas cattlft nä.si? waimo
wastais/ »a ftnoi: nyn lotta cuin sinun
sielus elä minun Herrön Cuningas / ei
ole yhtälön oillollo eli wostmollo tadel.
lä/ pattzl sitä culn minun Herran Cuuln»
gos ftnonut on: sillä sinun polwelios
loabon minun tästenyt/ »o on coickl nä»
mät sanat sinunpycas suuhun pannut,

20. Että nun» nyn täänoäisi», tämän
V y 2 asian
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asian/ ftn on sinun palmelias Isab teh-
nyt: mutta minun Herran on tvtmcllt.
nen nyncuio Jumalan Engeli/ ja ym-
märtäcaickicappalet maanpäällä.

2i. Silloin sanoi Cuntngas Ioabille:
catzo minä olen-sen tehnyt / mene ja tuo
nuorucainen Absalom jällenS.

»2. Silloin langeis loab casmoillens
maahan/cumarsi ja kyttt Cuntngast/ ja
sanoi: tänäpän ymmärtä sinun palmel-
tas minun löytänexi armon sinun edesäs
minun Herran Cuningas: sillä Cuntn-
gas teki mitä hänen palmelians sano.

2Z. Nyn nousi loab ja meni Gefuryn/
jatoi Absalomin lerusalemyn.

24. MuttaCuntngas sanot: anna hä-
»en poiketa huoneseens/ ja ei nähdä mi-
nun caswo>ani. Nyn Absalom potckets
huoneseens/ ja et nähnyt Cuningan cas-
moja.

2Z.Ka coco Jsraelts «i ollut yxtkän
cutn Absalom/

janyn suuresi yltsiettäpä: hamast hänen
candapäästäns nyn päänlake asti et ollut
yhtän wirhc häneS.

26. Ia cosca hänen pääns keritti» (se
tapahdut mthdotnjocamuost/ sillä se oli
hänelle ylönrascas/ nyn että hänen pltt
se» kerltzemän) nyn painoit häne hiuxens
caxi sataSicllLuuingan waagan jälken.

27. Ia Absalomille syndyi colme poica
jaypitytär/ se cutznttin Thamar/ ja oli
caunismatmo warttans.

28. Ia nyn oli Absalom caxi ajastatca
Jerusalemia/ ettei hän Cuningan cas-
moja nähnyt.

29. laAbsalom lähetttJoabin perän/
lähdettäxens händä Cuningan tygö: ja
rt hän tahtonut tulla hänen tygöns: Hän
lähetti toisen terran/ et hän tahtonut
tulla.

zo. Silloin sanoi hän palweltoillens:
catzocal sitä Joabtn pellon cappaletta
minun peldont wieres / ja hänen on sijnä
»hra: mengät japtsiäkät tuli sijhen/ nyn
pistit Absalomin palweliat tulen sijhen.

zi. Silloin nousi Zoab ja tuli Absalo-
min huoneseen / ja sanot hänelle: mtxi
sinunpalmelias omqk pistänet tulen mi-
nun sarcaant?

z». Absalom sanot Ioabllle:
nä lähetin sinun peräs / ja annoinsanoa
sinulle: tule minun tygöni / lähettäxeni
sinuaCuniugan tygö/ ja
mixt minä tulinGesuetst? se olis minulle
parembt että minä «vielä siellä olisi»:
Nyn anna minun nähdä Cuntngan caf-
wot/ josmyös jocu pahateco on minus/
nyn tappacon minun.

Zl. Ia J«ab meni Cuningan tygö / j»
sanot sen hänelle/ ja hän cuynt Absalo-
min Cuningan tygö: Ja hän cumarfi
Cuntngan eree» maahan caswoillenS:
jaCuutngas andoi suuta Absalomin.

XV. lucu.
tapahtui sijtte / että Absalom

andot malmisia ttzellens wau>
nuc ja hewotftt/ ja «vysikym-

miestä/ jotta olit hänen
edelläjuoxians.

». JaAbsalom nousi varhain huome.
neltain/ ja seisoi porttien ivieres/ jct
cosca jollakin oli astata tulla Cuntngan
tygö oikeuden eteen/ cutzut Absalom sen
tygöns /ja sanoi: custa Caupungist sinä
»let? coscase sanoi: sinunpalwelias on
yxi Israelin sucucunntst.

z.Nyn Abfaiom sanot hänelle: catz»
sinun asias on otkta ja selkiä: mutta et
ole yxikän siellä Cuningalda asetettu jo-
ca sinua cuults.

4. JaAbsalom sanot: cuca minun a-
setais duomartxt maalla? että jocatnen
tults minun tygint/ jolla jotain asiat»
ja catpamista on/ auttaxent händäoike-
uteen.

Ja cosca joc» tuli hänen tygöns cu»
martaman händä/ ojensi hankäcens ja
tartni häneen/ jaaodoi hänen suuta.

6. Näin tett Absalom catkelle Israe-
lille/ cosca he tulit oikeuden eteen Cuntn-
gan tygö/ ja nyn warasii Absolomlsra-
elin miesten sydämet.

7- neljänkymmenen ajastajan pe-
sanoi Absalom Cuntngal-

le: minä menisin Hebronyn/ ja täyttäi.
sin lupauxeni cuin minä lupaisin HLR-
ralle:

S.Sikä stliotn cuin minä asuin Gesu-
ris
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rls Syrlas/ lupals sinunpalvellas /,»

sanet : cosc» HERr» tuo mtnun Jer»,
stlemyn Mens/ palwelen mi»HH3Rr».

9. Cuningas ftnoi hänelle : menerou»
h»s. Jo hän nousi ,» ment Hebronyn.

,0. Mutt» Abftlom 01, lähettänyt »»«

t/jat caicky» Istaeltn sucucundyn/ j»
lästt sanoa : cost» te saatte cuull» vaslt»
terwen änen/ nyn ftnocot: Abftlom on
Cuningas Hebronis.

i». Mutt» Abftlomin canst» meni c»«
xi ftt» miestä Jerusalemisi/ jotca elit
cutzutut: Mutta ne menit heidän yxl»
lerraisudeftns/eitä mitä» asiasta lienet.

12. Ia Abftlom lähetti myös Ahtto»
, pheliu sen Giloniterin perän/ Dawtdt»

!', neuwenaudajan/ hänenC»upungtst««s
"M. Öisesi/ cesc» hän uhrl» uhrals: nyn

tehtin juurivahva lytto / japaljo Can»
s» lisännyt j»mäntAbftlomin tygö.

13. Ia yxt tult ja tlmottti sen D»»l»
dille/ j» stnoi : Istaeltn miesten sydän

Vs,, on täändynyt Abftlomin jällen-
-3j '

14. I» D»»td stnot caikille palwel»
ioillens/jotc»hänen canstans lernsale»
mls olit : »oscam ja p«etcam : sillä tääl»
lä et pääse yxitänAbftlemin »äd«st> rten»
dätät menemän/ ettet hän ättst carcais
meidän päällem / ja ettais mettä lynnt/
st «ahingoitzis mettä j«löis Canpungl»
t» mlecall».

1;. Cuntnganpalweltatsanott Cuntn-
galle: mitä meidän Herram Cuntngas
walttze/ catzo/ täsä me sinun palwclias
°lk>n.

dakcne Cuningas käwt jalcaisin/caiken
Äbsa. huonens cansta i mutta hän jätti
~^l' kymmenen jalcawatmohuoneita wartt.

'

oitzeman.
17. Iacosca Cuningas ja caicki Cansa

olit jalcaisinkäynet ulos / seisoit he cau-
cana huoneista.

18. Ja caicki hänen palwelianS käwit
hänen tykönäns / sikälikin myös caicki
Cretttja Pl«ttt/ja caicki Gethiterit cuu-
si sata miestä / jotca jalcaisin olit tullet
Gachtst/ käwit Cuningan edellä.

Ia Cuningas sanoi Jthatlle silleo ?>>«. Gethiterille: mtxt sinä myös tulet mei-
dän cansiam? palaja ja ole Luntngan

tylönä : sillä sinä olet muuc»l»lneu/ j»
olet tänne tullut sinun sialdas.

20. Sillä elläin sinä tulit/ jaminun pi-
bäls tänäpän an»aman sinun täydä m«t»
dän constom ? mutta minä menen / tun-
ga ininä menen / palaja sinä/ ja sinun
lveljelles sinun canstas topohtucen arm»
jawacuns.

ai. lihat mastats Cuntngasta/ ja sa-
noi : nyn totta cuin HERra elä/ ja nyn
totta cuin minun Herran Cuningas elä/cusa ikänäns minun Herran
on/ olts se cuolemas eli elämäs/ siellä
pitä myös sinunpalweltas oleman.

aa. Dawtd sanot Jthatlle: tule ja käy
meidän cansiam. Ia nyn käwt Ithatse Gethiteri/ ja caicki hänen miehens/
ja caicki lapset cuin hänen cansians olit.

az. Ja caicki maacunba itki suurel-
la änellä/ ja caicki mäki meni cansia:
Ja Cuningas käwt Ktdrontn ojan y.
lttzen/ ja caicki Cansa käwi edellä cor-
wen tietä.

24. Ja Catzo/Zadoch myös oli siellä
ja caicki iewtlat jotca hänen canstans o- Za.lit/ya he cannott Jumalan lyton Ar- voch

kin/ ja panit ylös Jumalan Arki»: j« Ab-
Ia AbJahthar meni ylös/ sichenastt Ja.cuin caicki wäki tuli Caupungist. ehar

25. Nyn sanot Cuntngas Zadochille: p«la-
cana JumalanArckiLaupungyn jällens: jswat
jos minä löydän armon HERran edes/ 2lrkinnyn hän tuo minun jällens/,a anda mi- cansta.nun hänen nähdä/ ja hänen maxans.

26» Mutta jos hän nyn sano: et sinä
ole minulle otollinen: catzo täsä minä
olen. hän tehkö» minulle mitä hän
tahto.

27. Ja Cuntngas sanoi Papille Zado-
chille : sinä näkta/ palaja rauhas Cau-
pungyn: ja molemmat teidän potcao
teidän cansian/ Ahimaaz sinua poicas
ja Jonathan AbJarhartn poica.

28. Catzo/ minä odotan sijnä tasaiset-
la kedolla corwes/ sijhenastt cuin teildäsana tule/ tekemän minulle tiettäwäxt.

2». Nyn Zadoch ja AbJathar can-
nott Jumalan Arkin Jerusalemyn/ ja
olit siellä. Pyz zo. Mutta
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;o. Dawld meni ylös öljy.
itti/st hänen pääns

oli peitelty/ ja läwi lengätä/ nyn myös
caicki Cansta/cuin hänen canstans o!il/
peitit päons/ j» läyden astuit ylös j»
llttt.

31. Ia cosca Dawidille ilmoitettin
Ahllophel olewan lytes Abftlomin cans»
ft/ftnol hän : HERra/tee Ahttophe.
lin neuwo tyhmydexi.

32. Ia cuin Dawld tuli cuckulalle/ cu.
Jumalala rucoiltln/ catzo Huftt

Arochiteri cohtais händä »ewäistyllä
»'""'o hamello/ ja muldo hänen pääns päällä.
p

;;. 1,, Dowid ftnoi : jos sinä seuratwyös. mtnua/ nyns olet minulle cuormoxt:
34. Mutta jos sinä palajat Caupun»

gyn/st stnot Absolomille: minä olen
sinun palwelias/ Cuningas/ joca ennen
finun Isis olen cauwan polwellut/ ja
tahdon olla nyt sinun polwelias: Ia
näin sinä minulle teet Ahitophelln neu»
«on tyhjäxl.

35. Nyn owat Jadech ja Ablothar
Papit sinun canstas/ ja catcki mitäs
cuulet Cunlngan huones/ ilmoita P«»
pille Zadochille ja Ablotharille.

36. Catzo/ heidän caxi poicans owat
siellä hetdän canstans/Ahlmaaz Zaoo.
chtn poic»/ja Jonathan Ablatharin
poica: nyden cansta te saatte läheltä
minulle mitä te cuuletta.

37. Nyn Husti Dawidin ystäwä me»
«i Caupungyn : j»Abftlom tnlt leru»
ftlemyn.

Zib»
tule
Dowi-
dinty.
gö elo.
tuxen
«mst».
19:27.

XVI. iucu.
cuin Dawid oli wähä läynyt

«las wuoren cuckuloldo/ co»
tzo/cohtals hänen Ziba Mephi»

<^2iHßsstthin palmella/ cahdella
fttulottulloAsilla/joiden päällä oli coxi
ftta leipä/ ja stta rypelettä rusinoit»/
ja ftt» ryp«lettä ficunit» / j» lelli
wyna,

2. Nyn ftnoi Cuningas Ziballe : mi.
täs Näillä tahdot tehdä? Zibaftnoi :

Asit pitä oleman Cuningan perhelle/
jollia he ajaisit/ leiwät i» ficunot pol»
«elioitlen/ jolst» he ftisit/ j»wyna hei»

danjuod»x«ns/ cosc» he lväsywät cor.
wes.

3. Cuningas ftnoi : cuft on sinunHerras poic»? Zlb» ftnoi Cunigalle :

catzo/ hän jäi lerustlemyn: sillä hän
ftnoi : tänäpän pila Israelin huone
andaman minulle mtnun Isäni Walda»
cunnon.

4. Cuningas ftnoi Zibolle: catzo/
caicki cuin Mephißosechillä on/ Pttösinun oleman/ Ziba ftnol : minä ru»
coilen niyräst/onno minun löyläormo
sinun edesäs minun Herran Cuningas.

5. Costa Cuningas Dawid tult Boh»,
rtmyn / catzo / sieldä tuli yxi mies So».
lin huonen sugusta Simei nimeldä Ge.
ron poico/ se. läxi ulos jakiroili läyde»
säns.

6. Jopaisteli llwiäDawidin puoleen/
ja caickiaCuningas Dawidin palwelstt»
ta wastan: sill» caicki Canst s» caicki ne
wälewät olit hänen otttalla st wase»nal»
la puolellans.

7. Ia Simei stnoi näin liroileftns
händä: ulos/ulos tänne sinä «vericotra/
sinä Beltaltn mies.

8. HERra on maxannt sinulle cailen
Sauli» huonen»veren / ettäs olet tullut
hänen siaansCuntngsxi. Ia on HER-
ra andanut waldacunnan sinun pojalles
Abstlomllle/ jacatzo/nyt sinä olet sinun
pahudests/ sillä sinä olet wericoir».

3. /Joilloin Abiftt Zernlan poica st»
Cuningalle : pitälö tämän

cuolluen coira» tiroileman mtnun Her»
rant Cuntngasta / minä mene», j» lyön
häneldä pään pois.

io. Cuningas ftnoi : te Zerulan po.
jot/mitä minun on teidän cansta»? anna
hänen tirota/ sillä HERra on hänelle
sanonut: ttroile Dowidit/ cuca taita
nyt ftno» : mixis nyn teet?

». I» Dawld ftnoi Ablftille ja cal.
Lille palwelioillens: catzo/ mlnun pol»
can/ joca mtnun cupeistani tullut on/ set.
So mlnun hengeni perään/ mixei si»s pi.
dämyöslemmlnpoian? »noacathönen
tlroillo: fill«H«Rro onhänelle ftnonut.

12. M»hl» tapahtua : HERr» cotzo
mmun
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Hufti
tul»
Abs».
lomin
<?se.

Nsa.
I»m
«xca

/«II».
w«>.
«ok.
-k»/"-.
tt:n.
Ahit».
Philin
MW»

»uinun «iheljoisyttänl/jamax» minulle
hywällä sen cuin hän minua tänäpän tl»
rolle.

.
.

,3. 1 a Dawid menl wotinens ltetons
myöden/mutta Slmel tawt honen coh.
dallons mäen wiertä myöden / jo tiroili
heila/ lastettl ltwtä hänen puoleens / ,a
wisteli mulda.

,4. 1» Cuningas waelsi st caickt Can»
ft cuin hänen canstans 011/ 01l »asyxis
ja hän lewats sijno.
is' Hautta Abstlom ja caicki canst

miehet tultt lerusa»
lemyn / ja Ahttophel hänen canstans.

it>. Costa Hufti se Arachiteri Dawl»
din ystäwä tuli Abftlomin tygö/ ftnol
hän Abftlomille : Cuningas elälön/ Cu»
ningas elälön.

17 Abftlom ftnoi Huftille : ongo tä.
mä sinun louptudes ystäwätäs wastan?
«ixes mennyt ystäwäs canst» ?

,8 Huftt sanot Absolemllle : el nyn/
mutt» jong» HERr» walitze/»» tämä
Canft/ jocaickt Istaeltnmiehet/ hänen
minä olen/ ja hänen canstans mtnä
eten.

iy. Sitälilin/letäst minun pidäts pal»
weleman? eitö hänen poicalns edes?
nyncuin minä olen palwellut sinun Isäs
edes / nyn minä myös lahden olla sinun
«dests.

22.1» Abstlom sonol Ahitophelille;
ptdä neuwo mltä meidän picä tetemän?

21 Ahttophel ftnoi Abftlomille : moco
Isis jalcawoimoin const»/ jotca hän on
jättänyt huonetta warttottzeman/ nyn
coco Israel saa cuull» sinunlehnext Isishaiseman/ ,» caickein lädetwahwistetonsijtä/ jotca sinun tylönäs ew»t.

22. Nynteit he Abftlomille majan ca»
ton päälle/ jaAbftlom macals catckein
Isäns jalcawatmot»,cansta / cailen Is.roelin nähden.

23. Costa Ahttophel neuwo andoi / sil.
lä ajalla oli se nyncuin iocu olis tysynyt
lumalalda jostotin «siasi: caicki nyn e»
ltt Ahitophelin neuwot nyn Dawidi»
cuin Abftlominzin tykönä.

XVII. lucu.
Ahttophel stnoi Abftlomille: Ahito»»Hl?» ""ä walltzen nyt coxitolsta» phelm

tymmendä tuhotta mtestä/ ja ncuwociXH nousen tänä yönä a,aman Da. että
»aca. coht»

~ I« minä carca» hänen päällens / cara»nyncauwan cuin hän on väsynyt,a heic. toisin,y »asM. Costa minä hänen peljätän/ Dow<.
että catckt Canft pätene cuin hänen ty, di»
lönäns on : nyn lyön minä Cuningan päälle.
yxinäns. '

3. Ia johdatancailen Canft» sinun ty»
gös. Costa caicki Canft on finun tygös
johdatetut/ nyncuins anonut olet/ nyn
caicki Canft on rauhas.

4. Se näyiAbftlemille jlscaitllle wan»
himmille Israelis oitia olewan.

;. Mutta Abftlem ftnoi : cutzucasmyös Hufti se Arachiteri/ st cuulcan»
mitä hän tästä asiasta ftno.

6. Ia costa Hufti tuli Abftlomin ty,
gö / ftnoi Abftlom hänelle - näitä Ahl. Husm
tophel »n puhunut/ ftno sinä/ pität»
meidän nyn tetemän/taicka et ?

7. Nyn Hufti ftnoi Abftlomille: el pbe>>n
oie se hywä neuwo / cuin Ahttophel tällä
haawallaandanut o». wen.

8. Ia Hufti wielä ftnoi: sinä tunnet
hywin sinun Isäs ja hänen palwelians/
että ne owat wätewät jo wihoiset syd».
mest nyncuin corhu/ isldo postt owot
otetut tedollo pois: »n myös finun Isäs
sotamies/ jaei hän maca wälenc cansta.

9. Catzo nyt hän on päästyt johongun
luolaan/ eli johongun muuhun palcka»
an: jos se nyt tapahduis/ että he nyt
alusi caatutsit/ j» se cuin stn cuulis/
ftnots : siellä on tapahtunut suuri lapposen Cansan seas/ joica Abftlomi stu»
raisit.

ic>. Nyn jocatnen pettämän /

jocamuutoin on wälewä sotamies/jona.»
sydän on cuin stlopeuran sydän. Sillä
caicki Israel tietä/ että sinun Isis on
wälewä/ ,a ne owat jalotsotamiehet jot»
c» hänen constans owat.

il. Mutta sitä neuvoa minä annan/ Huftin
ettF neuwo

11. Sami Kirja. ,7.luc. ;sZ
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Hu»"'
joPa>
p« on»
dowat
""on
Daw>.

«ttHfinä cecoat sinun lygos eailen Israe»
ltn/h»m»st DanisiBerSebon asti/nyn
mono» cuin sanda on meren reunas/ st
sinä itze menet heldän constonS heidän
seastns.
i2. Nyn me corcam hänen päällens /

cuft paicas me hänen llänäns löydäm/
j» carcam hänen päällens/nyncuin här»
mä lange maan päälle: etten me yhtä»
tän jätä elämän caitist» hänen miehi»
stäns cuin hänen canstans owat.

13.Mutta jos hän coco ttzens jehun»
gun Caupungyn/ nyn pitä coce Istaeltn
siihen Caupungyn heittämän löysiä ja
«elämän se wtrtaan sijhenastt ettei sijcä
löytläis yhtälön liwe.

14. Nyn ftnoi Abftlom j» jocainen
miesIsraelisi : Husttn Arachiteri» neu»
«o on parembt cuin Ahitoph«lin : Mut»
t» HERra asetti sen nyn/ että Ahitophe.
lin hywä neuwo estetttn/ että HERr»
ftattais Abftlomille onnettomuden.

is.laHufti ftnet PapilleZadochllle st
Ablathorllle : nyn jo nyn on Ahttophel
Abftlomi j» Israelin wanhembt» neu»
wonut: mutt» minä olen nyn st nyn
yeawonut.

i<z. Nyn lähettälät nyt kyrust matca»
an/j» ilmottt»c«tDowidille jaftnecat:
älä ole yötä tedoll» corwes/ mutt» rien»
nä pois/ ettei Cunlngas nielläis/ st c»tc»
tieväli cuin hänen canstans on.
-17. Ia Jonathan st Ahlmaaz seisoit
Rogelin calwon tytönä / ja yxi pyc» me»
nt ja sonoi stn heille/ jo he menit josanoitsen Cunlngas Dawidille: sillä ettet he
ustoldanet näyttä itzens / että he olisit
tullet Caupungyn.
il. Vssutt» yxt palweli» soi heidän«Ynähdä/j»ilmoittiAbstlomll-

le : Jo h« »enit noplost molemmin mot»
«aans / ja tultt Bahurls yhden mie»
he» huoneseen/ hänellä olt coiwo cart»»
nosans: j» he astuit sijhen sisälle.

19. 1 a »aim» otti peitten/ st lewltti
sen päälle / jo hajottl grynejä sen päälle/
nyn ettei sitä tnndnnut.

2c>. Costa Abftlomin palwlstt tulit
»aimon tygö huonesten: stnott he : cu»

Ft »n Ahimaaz st lon«lhan ? «aimo s»,
noi hetlle: he menit tuoin wähän ojan
ylitze. Iacosca heoltt etzinet ja ei inltän
löytänet/ menit he Jerusalemiin jällens.
2i. cosc» he olit mennet pois /nou»Hsit he c»iwost ylös/jo menit m»t.

caans/ jo ilmoitit Cuningas Dawidille/
ja ftno»t Dawidille: nostatj» mengät
tyrust wede» ylitze: sillä nyn ja nyn on
Ahttophel pitänytneuwoo teitä woston.

22. Silloin nousiDawid/ jo caicki wä»
ti/ euin hänen canstans oli/ ja meni en»
ne» päiwän coittamot» Jordanin ylitze/
st ei yxttän puuttunutheisiä/ joc» ei tul»
lut Jordaninylitze.

23. Cosc» Ahttophel näli ettei hänen
neuwons jältentehcy / fttuloitzi hän A.
sins/ nousi ja meni huon»stens/ ja hänen
Caupungyns / j» toimitti huonens M«»
not/ j»hlrttt itzens/ ,a cuolt / j»haudat»
tln hänen Isäns hautaan.

24. IaDawid tuli Mahanalmyn : j»
Abftlom meni Jordaninylitze/ hän j»
caicki Israelin miehet hänen canstans.

25. 1» Abftlo» »setti Amason Jo».
bin si»«n sodanpäämiehext. I» Amos»
oltletr»n stnlesteeliterln poic»/ jec»
macais Abigailin Nahaxen tyttären ty»
tönä Zerulan sisaren / loabi» Zitin.

26. Mutta Israel ja Abftlem sioitit
itzens Gilendin maalle.

27. Costa Dawid ol» tullut Mohauat»
myn/toi Sobi Nahaxen poico /Ammo»
»tn lastenRobbethist / jo Machir Am»
nielin poica lodaborist / jaBarsillai Gl»
leaeiterlßoglimist.

18. Macaus waattelt/ wastimaljej»/
sawtostlott», nisust / ohria / jauhoja/
cuiwotult» tähtäpättä/papuj»/hernet»
tä/ grynejä.

19.Hunojota/ woita / lambatta / st
lehmän juustost eannoil heDowidille st
wäelle/ jec» hänen canstans olt / r«win«
«oxl : silla he ajattelit : Canst rupe iso»
man/janoman ja »väsymän cerwes.

XVIII. lucu.
Dawid astttt Canftu / culn

hänen tylönäns oli/j» pani pää»
st sadan päälle.

Ahlt».

Am«s«
side»,
piii»
«ie«.
/»>>.
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~
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2. Ja lähetti Cansast colmannen osan r
loabtn cansia/ jacolmannen osan Abi- lsainZcruZan pvjanJoabin weljen cans- c
sa/ ja colmannen osan Jchain sen Ge> l
thlienn cansia. Ja Cuningas sanot >
Cansalle: minä menen myös teidän
cansia». >

z. Mutta Cansa sanoi: älä mene: stl- i
lä jos me pakenem /ei he meistä tottele: ,
jos puolicuole meistä / ei he sijtä pidä lu-
cua: sillä sinä viet nyncuin kymmenen 1
tuhatta meistä: Se on parembt/ ettäs >
tulet meille awuxi Caupungist. l

4. Cuningas sanot hellle: mträ te luu-
Zetta reillen oleman hywäxi/ sen minä ,
teeir. Ja Cuningas seisot portilla / ja !
Cansa kämi sadoin ja tuhanntnulos.

;. Ja Cuningas käski Joabt/ Abisai i
ja Jthai/ sanoden: mengät simiäst nuo-
rucaise» Absalomin cansia'/ ja caickt
Cansa cuuli Cuningan maaraman jocat- l
sta päämiestä Absalomist. !

ö. Ja cosca Cansa tuli mäliälle Jsrae. !
ltmastan/ ja sota oliEphratmtnmeyän
tykönä.

7. Ia Israelin Cansa lyötin siellä Da-
widtn palmeliotlda/ että sinä päimänä
tapahdut sangen suuritappo / nimittäin
kahdenkymmenen tuhannen miehen.

L.Ja sota hajotcttin catckeea maahan/
jamctzä surmatö usiamman sinä pätmä-
nä Cansast/ enin miecka.

y. JaAbsalom cohtals Damtistn pal-
meliat ja ajvl Muulilla: Ja eninMuu.
li tuli paxun rammen ala / lariui hänenpääns tammeen / ja hän jät rtppuinan
tatman ja maan «välille / mutta Muuli
juoximalcaane hänen aldans.

iv.Coscayx« mies sen nätt/ tlmoittt
hän Joabille/ ja sanot: catzo/ minä näin
Absalomin rippuman tammes.

Jä Joab sanoi miehelle joca sen hä-
nelle ilmoitti: catzo/näitkös sen ? mtxeslyönyt händä stjtä maahan? nyn minä
olisin minun puolestani andanut sinulle
kymmenen hopiapenningttä ja yhden
«vyön.

n.Mles sanot Joabille: jos sinä oli-
sit punmnnut tnhannen hopiapenntnglt

minun käteeni / en minä mielä sijttekän
viis kättäni satuttanut Cuningan poi»
caan: sillä Cuningas kästt meidän ciml»
tem sinun ja Abisai ia Jthai/ sanoden:
ptcäkät waart nuorucatsest Absalomist.

iz.Eli jos minä mielä jotakinwääryttä
tehnyt olisin sieluni mahingoxi (sillä ei
Cuningan edes mitän salattu ole) nyns
olisit ollut minua mastan.

14. Joab sanoi: en minä enämbi sinun
tykönäswywy: ja otti coime keihästä kä-
tcens / japisti ne Absalomin sydämeen/
cosca hän wielä tammes eli/

15. Ia kymmenen nusrucaist Joabin
asetten candaist/ pyritit hänen ja tapoit
hänen.

«6.Nynpuhalsi Joab Vasunaan/ ja
Cansa palais ajamast Jsraeli taca: sillä
Joab tahdotarmahtaCansa.

17. Ja he otit Absalomin/ jaheitit me-
tzäs suureen ruoppaan / japanit suuren
kimiroucktvn hänen päällens. JacocoJs.
rael pakenirukin majaans.

18.Waan Absalom oli nostanut itzel-
lens patzanelätsäns/ se seiso Cuningan
laxos! sillä hän sanot: et minulla ole
yhtän poica/ olcon tämä sentähden m«-
nun nimeni mutstoxi. Ja cutzui sen pa-
han nimelläns/ jocs mielä tänapän cutzu-
tanAbsalomtnpaicaxi.
.19 A/himaaj Zadochin potea sanoi:

juoxcn nyt/ ja ilmoitan
Cuntngalle HTRran saattaneet hänelle
oikeuden hänen mtholtstenskäsist.

10. Joab sanoi hänelle: el sinä yhtä»
hymä sanomat» mie tänäpan/ «vie tvisna
pätmänä sanomita ja ei tänäpan: sillä
Cuningan poica »n cucvur.

ai. Mutta Joab sanot Cusille: mene/
jailmoita Cunigalle mitäs nähnyt olet.

11. Ja Cusi cumarsi Joabt ja juopt.
Mutta Ahlmaaz Zadoch-n potca sanoi
mielä kerran Joabille: matcka mitä 0-

lis/ minä juoxen myös Cusin perän.
Joab sanoi: miri sinä juoxet minun
poican: et sinä wie yhtän hymä sano.
mata.

iz. Hän mastats i maicka mitä olis/
t minä juoxen. Hän sanoi hänelle : juo-

211,f<,
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Ahi-
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mit.

xc. Wn Ahimaaz juoxicohdastans/ja
ennätit Cusi».
»4.«L)u«a David istui cahden pör-

ähti» waihella/ ja wartia meni
portin cohdalle/ muurin caton päälle/
nosti filmäns / ja näki miehen juoxe-
wan yxinäns. .

, , ,

2;. Ja wartia huusi ia sanoi sen Cu-
vtnqalle. Cuningas sanot - jos hän on
vxin/niin hän on hywä sanantuottaja:
ja hän aina juoxi/ ja tuli lähemmä.

-6. Nhn wartia näki toisen miehen
juyxewan/ ja huusi owen wartialle/ ja
sanot: catzo/ yxt mies juoxe yxinäns.
Cuntnzas sanoi: se on myös hywä sa-
nantuottaja.

Z7. Wartia sanoi: minulle näky ensi-
mäiftn juoxu/ nyncuin se olis Ahimaa-
xenZadochin pojan juoxu. Ja Cunin-
gas sanot: se on hywä mies ja tuo hy-
wä sanomata.

2» Ahimaaz huusi ja sanot Cuningalle:
Rauha.Ja cumarsiCuningan edes maa-
han caswoillens/ ja sanoi: kytetty ol-
con HERra sinun Jumalas/ joca ne
miehet on andanut sinun kätees/ jotca
nostit kätens Herra minun Cuntnga-
stant wastan.

Cuningas sanoi: ongo nuorucat-
nen Absalom rauhas ? Ahimaaz sanoi:
minä näin suuren metelin cosca Joab
Cuningan palwelta lähetti minun si-
nun palwelias tänne/ ja en minä tiedä
mikä se oli.

,

-

zo. Cuningas sanoi: mene ertnäns
ja seiso siellä. Ja hän meni erinans ja
seisoi siellä.

zi. Catzo/ Cusi tuli/ja sanoi: täällä o-
wat hywät sanomat Herra minun Cu-
ningani/ HERra on jaattanut tänä-
pän sinulle oitiudcn/ caickein kädesi jot-
ca nousit sinua wastan.

Z2. Cuningas sanot Cusille- ongosi
nuorucainen Absalom rauhas? Cusi
sanoj: tapahtucon ntzn minun Herrani
Cuntngan caittlle iviholisille/ cuinnuo-
rucatselle ontapahtunut/ ja catktlle nijl-
le/jotca heitäns asettamat sinua mastan/
sinulle mahtngoxi.

David
mur.
hett,
Hbst.
lemt.

3l.Nijn tuli CMngas murh«tsijn«/
st ment porttn ylöstnpaan/ia »tt«/,a
stnot mennesäns: minunpo»can Abft»
lom/ minun poican/minun potcan Ab.
stlom/o jostaMinä olisin cuollut sinun e»
destäs/2 Abftlom minun poiean/m.nun
poican. XIX. lucu.

A se ilmoltettin loobille/cotzo/
AO» Cuningas itle,a sure Abft»

2. Ia sinä pätwänä oli wot<
tosi itcu catten Canson seos : sillä Con»
st olt cuullut sinäpäiwänä sanottaman :

Cunlngan oleman murhellisen poicans
tähden.

3.1 a Canft lymyttl sinä päiwänä i»
tzens/ joet tullut Coupungyn/nyncuin
jocu Canft warasta itzens joca häpe
paeteftns sodaft.

4. Mutta Cuningas peitti caswons/
ja huusi suurella änellä: Ah minun poi.
can Abftlom/ Absalom minun poican/
minun poic«n.

~ Nyn Io«b tuli Cuningan tygo huo» leeb
neseen/ ja ftnet : sinä olet häwäisnyt nuhtt»
länäpän caickt siuunpalwelias/ jotca o» le Do-
«at sinun/ ja sinun potcais/ sa tytär» widi
tes/ emändäts ja jalcawaimots hengen sipi»
hädästä pelastanet. mail».

6.Ettäs racastat nytä cuin sinu» wi> mon
hawat/ ja wihctt nytä cuin sinua roc». mur>
siawat: sillä tänäpän sinä ilmoitit si. hens
nus ei lucua pitämän sodan päämiehi. tähden
stä elt polwelioistos: j» sijtä minä tä»
näpänymmärrän/ että jes Abftlom ol»
noostons eläis/ ja me catcki ollsim tä»
näpin cuollet/ se sinulle telpats.

7.Nouse sijs nyt j» toy ulos/ j» pu»
Hu sulotstst sinunpalweltoittes tygö: sil»
lä minä «innon sinulleHEr»an cautta/
«ttä jolles sinä täy ulos/ nyn ei ole yxi»
län mies sinun tytönäs tätä yötä/se on
sinulle pahembi/ cuin caicki se mastoin»
täyminenjoca sinulle hamast nuorudest
tähän asti on tapahtunut. 5.

8. Nyn nousi Cuningas/ ta istui por» "'"

tilla. Ia se llmoitettin caitelle cansalle/
sanoden» catzo/ Cunlngas istu portilla. '«

Nyn catcki Canft tuli Cuningan «teen/ ?""

«aan
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«aan Istael oli paennut itzeculin,o"ns
o -Xo coicki Const Israelin sucucun»

nast ryteli testenäns/soneden: Cunin»
«as-n meitä auttanut meidän wihamie»
stem tästst/ ,a hän on meitä pelostonut
Philistereildä/j» nyt täyty hänenmoo»
cunnost paeta Absolomin tähden.

10. Mutta Absalom jonga me tvoite»
lim meillem/ on cuollut sidos/ mixi te

nvt oletta nyn hiljaiset noutaman Cu»
nlnoast?

11. Mutta Cuningas Dawid lähetti
Pappein Zadochin jaAblalhorin tygö/
,» lasti he,llesanoa-, puhucat «anhtm.
mllle Judos/ sonoden: mlxl te oletta
«llmelset Cuningost» cotians nout».
mon' Io coiten Istaelin puhe oli il>
moittttu Cuningan huones.

« Te olett» minun »eljenl/ minun
luuni ja mlnun lihani/ mixi le »lett»
»ymetset noutaman jällens Cuningast?

i3.laftnoc»tAmostlle: ettöselemt»
nun luun j» lihan ? Jumala tehlön mt»
nulle nyn st nyn/ jollet sinun ptdä tule.
man Sotaherraxl mtnun edesäni loabi»
sian sinun elinaicanas.

Hz„ caickein ludan mie.
sten sydämet nyncuin yhden miehen. Ia
he lähetit Cuningolle stnon: palast si.
nä/ jo catcti palwelias.

15. Nhg Cuningas tuli jällens : Ia
cuin hän lähestyi Joroani/olttcaicktlu»
dan miehettullet Gilgalyn menemänCu»
«ingasta wastan/ ja saattaman CnniN'
gast Jordanin ylitze.

16. Simei Geran poica/ lemi.Hnin pojan Bahurimist / tyruttl
itzens/ jamentales ludan miesten cans»
ft Cunlngas Dawidi wastan.

17. Ia Hanen canstans oli tuhannen
miestä Bcnlamintsta/ oli myös Ziba
Saulin huonen palweli» wydentotsta.
tymmenen poicans cansta/ia cahdentym»
menen palwelians cansta : st he tyruttl
heitäns Jordanin ylitze Cuningan eteen.

iB. He walmistit aluxet Cunlngalle st
hänen palweljoillens/ tehdäxens sitä Cu.
mngalle mielen nonlexl. Mutta Simei

Geranpoic» langels polwillensCunin.
gon eleen »nennesins lordonin ylitze.

iy. Ia stnoi Cuningalle : minun Her»
ran/älä lue minulle M pahateco/ älä
myös muistele sinun pa «veltos ricesto/
jollo hän sinun wihotttt lähtetsis leru»
solemist/ ällön Cuningas sit» sydamens
pongo.

...20.SM sinun p»lwel»»s tunde hanens
syndiä lehnexi/ st cotzo / m»n« olenlah»
tenyt ensimätsnä coco Josephin huone»
sto Herra minun Cuningastani wastan.

21. Mutta Ablstl Zerulan potca wa»
stots/ st stnot : etti Slmein sen edest pi»
däiscueleman/ettähantiroisHEßran
«voideltu»?

22. Ia Dawid »östats: mit» minun
on teidän conston te Zerulanp°,at/«ttce
te lähdette tänäpän minulle tulla Sala»
noxt? plbaistö jongun tänäpän cuole-
man Istoel.st? luulettaco/ etten mini
tiedä tänäpän »tzeni tullexi Cunlngax, Is»
raelis?

23. Sanot si,S Cuningas Simeille/
ei sinun pidä cneleman: ja Cuntngas
«annot hänelle,
24. ED" ull »nyös MephlßosethSauli»

poica Cuningost «aston pese.
mättömtllä stlwotllo/ jaajelemattomal.
l» parralla/ et hän ollut myös pestyt
«aattettanS/ sijtä päiwästä cuin Cunin»
gas läxi/ jarauhas jällens palais.

25. Costa hän tuli leruftlemts Cu»
ntngast wastan/stnol Cunlngas hänelle :

mtxes mtnun canstani tullut Mephlßo.
Seth?

26. Ia hän ftnoi: Herr» Cuningas/
minun palweliant on pettänyt mtnun.
sillä sinunpalwelias ajatteli: minä ft.
tuloitzen Asin / ajan ja »vaellan silla Cu.
ulngM tygö : sillä finun palwelias »n
onduwa.

27. Ia wielä psöllsex» on hän canda»
nut minun Herrani CulM-go-, edes finun
palwelias päälle : waan m i.un Herran
Cuningas on cnin Jumalan Engeli / j»
tee mitä sinulle on telwollinen.

28 Sillä coco minun Isänihuone/ et
ole muu ollut culn cuoleman Canft mi.

ZZ2 nun
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«un Herran! Cuning»!, edes : j» sinä o.
let palwelias istuttanut nyden secaan /

jolcosinun pöydäldäs syöwät: milä ot,
»eus on minulla en» huut» Cuningan
tygö ?

29. Cunlngas ftnol hänelle : mitäs
tahdot enämbi puhua sinun asiasias? »ni»
nä olen sanonut: sinnn j» Zib»n pitä
testenäns jacamonpellon.

30. Nyn Mephißostth stnoi Cunin»
galle: otiacan hän sen coconans/ että
mtnun Herran Cunlngan on rauhas cs.
tilins palainnut.

)l> Ka Barsillai Gileaditeri tuli Ro,
Fglimist/st meni Cuningan cans»

st Jordanin ylitze saattaman händälor'
danis.

32. Ia Barsillat olt sangen yöllinen/
st cahdexantymmenen wuotinen/ hän
oli rawinnut Cuningast costa hän Ma»
hanaimis oli: sillä hän oli sangen jalo
mies.

«- Ia Cuningas sanoi Borsillaille :

ftura mlnuo/mlnä rawitzen sinu» minun
canstoni leruftlemis.

34. Mutt» Barsillai ftnoi Cuningalle :

«itä minun enämbi on elämist / että mi»
nä mentsinCnlngan constalerustlemyn?

35. Minä olen jo tänäpän cohbexan»
lymmenen astsiaicatnen/ tieoäisingö mt»
nä mitä hywä elt paha olis? ell maistols.
Co finun palwelias mitä hän syö st juo?
taick» cuulistngo mlnä sille» «veistitte»
jalaulattten ändä? mlxl sinun p»lwel»
las pidäis waiwaman Herr» minun Cu»
»ingastani?

36. Sinun palwelias mene wähä lor.
Danin ylitze Cuningan cansta: mingä.
tähden Cuningas tahto minulle näin co.
sta?

37. Salli sijs nyt sinnn palwelias pa»
lattajällens / etta minä cuolisin minun
Caupungiftni/ja haubataisin Isäni ja
äitini hautaan: st catzo/cäsä on sinun
palwelias Chimeham/hän mengön mi»
nun Herrani Cemigan cansta: ja tce hä»
nelle mttä sinulle on telwollinen.

38. Cuningas »asiats: Chtmehamin
pttäfturamanmtnua ylitze/st minä t«il

hänelle cuin sinulle on otollinen/ ja caicki
mitäs mtnuloo onot/ teen minä sinun,

3p. Costa caicki Const j» Cuntngas
olit mennet Jordanin ylitze/ andoi Cu.
ningasBarsilloin suuta/ ja siunais hä»'
dä/ j» hän palais cotians.

40. Nyn Cuningas meni Gilgalyn ja
Chimeham seurais händä/ s» coicki Iu»
d»n «äti olit saattanet Cuningost ylitze/
nyn myös puoliIsraelin Canstst.
41. A» catzo/ sillointulit caicki Israe.Flin miehet Cuningan tygö / jo

sanoit hänelle : mixi meidän I».
da», miehet owat »varastanet sinun / st»ienet Cuningan perheinens Jordanin
ylitze/ coickl myös Dowidin miehet hä»
nen canstans.

42. Nyn wostatsit caickl ludan miehet
»Ylle Israelin miehille: sillä Cunlngas
on meitä lähistmbi / mixi te sentähdennyn närkästyt? wai luutettaco le että me
elem Cuningalda rawttut taicka lahjoja
stanel?

43. Nijn Isr«eltn miehet wafiaisit Iu»
dan miehiä/ sanoden : meillä on lymme»
»en oft Cuningas/ «nämminmyös Da.
wid meille tule cuin teille/ culng» sijs sinä
olet mtnua nyn halwaxi lulenut/ ettet mi»
nun olis sopinut ensimäistä olla minun
Cuningoston noutamos? Mutta ludan
»niehet puhuit tuimemmin cuin Israelinmiehet.

Chim«
han,
me»,
Cuo!n.
aan
canst»'

Isteck
rytel»
Danii.
di j«
I«d«
leasta»

XX. ilttU.
sijhen tult yxl cuuluift Seb«

Xl « » Belialin mies/ jonganimi oli «osta
'^F'HSeba Blchrin poic» lemi. "Pl""

Se soitti Basunalla/ ja D"»"
stnoi: ei meillä ole yhtätän esi Dowi> ""

dis/ eitä yhtätän perimist Iftin pojas/
itzeculin pataitcan majaans/ ö Israel.

2. Sille,!, jocalnen Israelis luowul
Dawidist/ j» sturaisit Scbot Vichrin
poica. Mutta luoan miehet ripuil .

heidän Cuningaftns Jordanisi leru»
ftlemin asti.

3. Ia Dawid tult cotlans leruftle.
myn/ st Cunlngas ottt ne lymmenen
jalcawaimo/ jotca hän olt jättänythuo-
nett» wartstltz«m»n/ ja »ndot heidän

tättettä /

z<34 11. Kl?<3UKl 12. iuc.
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David
läheltä
2lma-
san ja
sii-t-
Abi-
stia.

Joab
pistä
Ama-
san
tuolia.
x>-
i.Reg.

kätkettä/ ja elätti heitä/ ja ei mennyt
heidän tygöns/ja he olit salwatnc hcidäir
cuolemans asti heidän leskeydesäns.

4. Ja Cuningas sanoi Amasalle: co-
coa minun tygöniluoan miehet colme-
na päiwäoä/ ja sinun pitä myös itze läs-
nä olema».

5. Nyn Amasa meni cocomanJudan
miehiä/ ja hän »Ywyi määrätyn ajan
ylitze.

6. Nyn Dawid sanoi Abisaille: nyt
Seba Bichrin poica «nämbi meitä wa-
hingoitze cuin Absalom/ ora sijs sinun
Herras palweliat ja aja händä kara/ et-
tei hän löydäis »ahmoja Caupungeita/
ja pääsiS meidän silmäim edest.

7. Silloin läxit hänen cansians Joa-
btn miehet/ ja Chretit ja Pietit/ ja
catcki wäkewät. Ja he läxit Jerusa-
lemisiajama» Sebatßichrinpoicataca.

8. Cojca he jouduit sen suuren »ahan
tygö Gtbeonyn/ tuli Amasa heidän e.
teens. Mutta Joab oli »yötetty pää-
liswaatteisans/ ja sen päällä miecan
»yö/ joca riput hänen cupeisans tupe-
fa/ ja cosca hänkäwi taisi se pudota.

9. Ja Joab sanoi Amasalle: oleckos
rauhas minun »eljen? Ja Joab tart-
tui oiktalla kädelläns Amafan partaan/
suuta andaxens hänen.

, is.Mutta etAmasa ottanut»aari mie»
east cuin oli Joabinkädes; ja hän pisti

. sillä händä »atzaau/ ja »uodatti hänen
stsiilyxens maalle/ eikä händä enä pistä-
nyt/ jahän cuoli. Mutta Joab ja hänen
«eljens Abifat ajoit Sebatßichrin poi-
ca taca.

11. Mutta yxi Joabinpalweljoista sei-
soi hänentykönäns/ja sanoi: cuca tahto
pitä Joabin saDawidin causia/ hän seu-
ratta» Joabi? Mutta Amasa macais
tahrattuna »eres keskellä tietä-

-12. Cosca yxi näki sen että caicki Cansa
seisatti/ sijrsthänAmasan tieldäkedolle/
ja heitti »aatten hänen päällens: sillähän näki että jocainenruin hänen tygöns
tuli seisatti sijhen.

iz. Cosca hän oli tieldä sijrtty / meni
Mainen Joabin jälkeä ajaman Htbal-

14. Jahän»aelsi takki Israelin sucv-
cunnar läpitze/ Abela» jaBethMaachaa
jacoro Haberimin: jane cocounnuit ja
seuraisit myös händä.

r;. Mutta cosca he tulit / »Hu he pyri-
tit hänenAbelas BethMaachan tykönä/ !
jarakensit »allin Caupungin ymbärias/
tungit itzens murin tygö. Mutta cal cki
Cansa cuin Joabin myötä oli / carcais
muuria rutistaman.

16. ?s)yn yxi toimellinen »aimo huusi
5 Caupungista: cuulcat/ cuul-

cat: sanocat loabtlle/ että hän tule tan- >
ne lähes/ minä puhuttelen händä.

17. Cosca hän tuli hänen tygöns/ sanoi
»aimo - oletcos Joab? Hän »asiats:
olen. Watmo sanoi hänelle: cuule py-
ras sanat/hän »asiats: mtnäcunlen.

18. Hän sanot: muine» sanotti»: joca
kysellä tahto/ hän kysykäoAbelas/ jany»se menestyi.

iy. Minä olen rauhallinen ja uskolli-
nen (Caupungi) Jsraelis/ jasinä tahdot
tappa senCaupungin / ja Äiti» Jsrae-
lis ? mtxis tahdot niellä HERrau peri-
misen ?

20.Silloin »astais Joab/ ja sanoi:
pois se/ pois se minusta/ että minä uteli-
sin ja häwitaisin.

ii. Et asia nyn ole / »aan yxi mies E-
phraimin »uorelda ntmeldä Sebaßi.
chrin potca o» nostanut rapinan Dawtd
Cuntngastwastan: andacachänainoa-
stans/ ja minä ereanen Caupungtst. I»
»aimo sanoi Ioabtlle: catzo/ hänen
pääns pitä sinulle heitettämän muuri»
ylitze.

22. Ja se »aimo tuli calken Cansa»
tygö hänen totmellans: Ja he halkaisitSebanBichrin pojan pään pois/ jahei-
tit loabtlle. Ja hän soitti Basnnalla/
ja he hajoisit caicki Caupungin tytö iye-
cukin majoins: mutta Joabpalats Je-
rusalemyn Cuningan tygö.

2Z. Ja Joab oliroro Israelin fotajou-
conylitze/ »aan BenaJaJoiadan potra

jaPletin ylitze.
24. Adoram oli »erorahan halpia:

Josaphat Alihudin potca »li Cautzlert.
3 ii

Joab
pyrit-
ia Se-
ba».
Deut.
»o: ls,

Toi-
melli-
nen
waimo
Abe.
las.

Se-
ban
pää
heite-
tän
muu-
rin ylt-
tze.
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sijn/ ja he hirtit ne muorella HERran
eleen. Jane settzcmen langeisir yhdellä
haawalla tapettuna ensimätsnä ohran
leickamisen atcana

IV.NYN Rtzpa Ajan tytär otti sätin/
ja leivitti sen hänellcns calliolle elon a-
lusta/ sijhenastt että mesi olis pisaroi,
nut taiwast heidän päällens - että la-
skenut latwan linduja tulla heidän pääl.
lens päiwällä/eikä metzän petoja yöllä.

il. Jase tlmoitettin Damtdille/ mitä
Rizpa Ajan tytär Saulin jalcawaimo
tehnyt oli.

ii. Ja Damid läxi matcaan/ ja ottt
Saulin ja hänen poicans Jonathanin
luut Jabexenasuwilda Gileadts/ jotca
heBerhsan caculda marastanct olit/ josa
Phtlisterit heitä ripustanet olit/sijhen at-
can cosca he surmaisit Saulin Gtlboas.

IZ. Ja otti sicldä Saulin luut/ ja hä-
nen poicans Jonathanin luut/ja he co-
coisit myös nijden luut jotcaripustetut
olit.

14. Ja he hautaisit Saulin ja hänen
poicans Jonathanin luut BenJamt-
nin maahan Zelan hänen Jsäns Kisin
hautaan/ja he teit catckt nyncutn Cu-
ningas heille käskenyt ölt/ ja Jumala
sowitettin sijtte maacunnalle.

15. Nyn caas nousi Philesteretn sota
Israel» mastan : Ja Damtd meni so-
timan palweltoinens Phtlisterejä ma-
stan: Ja Damtd mäsyt.

iS.Nyn Jesbt Nobest/ joca oli Ra-
phan lapsist/ jonga kethän rauta painoi
colmesata siclt watke/ja hänellä oli u-
det socaasel/ hän atcot surmata Damidi.

17. Mutta Abtsai ZeruJan poica aut.
ti händä/ ja löi sen Phllisterin/ ja tap-
poi hänen. Nyn Damtdtn palmeliat
mannott hänelle/ja sanoit: et sinun pt.
dä sillen menemä» meidän cansiam so-
taan/cttes malkeuttaIsraelisi samutats.

18. Ja taas nousi sota Gobis Phili-
sterejä mastan : ia Stbechat Husachite»
rt löi Saphan/ joca myös olißaphan
lapsista.

iy. Nyn sota mielä nousi Gobis Pht-
listerejä mastan: ja Elhanan Jaere

Callis
aica.
Sau-
li»
mur-
han
tähde/
«tkä
hän
Gibeo
niterit
tappoi
Josu.
9- 55.

59.

,5. Ia Seja oli llrjolttajH : ja Zodoch
j»Abjothor olit Popit.

26. Nyn myös Jr» loiritheri 01l D»>
«idin ylimmäinen.

XXI. lucu.

7-Sau
iin poi
ca hir-
telän.

Rijpl»
Sau-
lin jal-
cawai-
mo.

i.SZ.
ZI! tt.

i

i ' "

'

' David
hauta.
Sau-
lin ja
Jona-
thanin
luut.

Phili-
sierein
sodat
Danst-
dl iva-
sta n.
Jesbi.
i.Par.
ao:s.

l/i/-

Saph-
i.Par.
»0:4.

alcana olicallisal-
cacolmemuotta järjestäne: Ja
Dawjd etzei HERran casmo-
)a. Ja HERra sanoi: Sau-

»in tähden/ ja sen werchuonen tähden/
että hän tappoi G ibeontterit.

i. Ny» Cuningaö andoi cutzua Gibeo.
niterit/ »a sano: heille: Mutta Gibeo.
ntterit/ ei ollet Israelin lapsist/ maan
jääneistAmorreretst ? ja Israelin lapset
olit mannonet heille/ ja Saul ctzci heitä
lyödäxens mihans kymaudes Israelin »a
Judanlasten edes.

z. Nyn sanoi Damid Gibeonitereille:
mitä minun pitä teille tekemän / ja millä
minun pilä sen somittaman/ että te siu-
aaisitte HERran pericunda?

4. Nijn «vastaisit händä Gibeoniterlt:
ei ole meillä tekemist hopiast cli cullast
Saulin ja hänen huonens cansia/ eikä
myös että jocu surmacaisin Jsraelist.
Hän sanoi: miläst te tahdotte että ininä
teille tekisin ?

5. He sanoit Cuningalle: se» miehen
joca meitä hucutti ja tyhjäxi teki/ tah-
dome »ijn häwiltä/ ettei hänelle pidä mi.
tän jäämäncaikisJsraclin maan rajois.

6. Annettacan meille seitzemen miestä
hänen huonestans/ hirttäxem heitäHEr-
ran edes Saulin Gibeas/ HERran ma.
lltun. Cuningaö sanoi: minä annan
heidän teille.

7. Mutta Cuningas armahti Mephi-
Bofethi JonathaninSaulin pojan poi-
ca/ sen HERran malan tähden joca olt
heidän mälilläns/ Damidin jaJonatha.
nin Saulin pojan mälillä.

8. Multa ne caxi Rizpan Ajan tyttä.
ren poica / jokca hän Saulille synnyttä-
nyt oli / Armonin ja Mephißosethin:
mysi Michalin Saulin tyttären poica/
jotca hän Hadrlelille Barsillain pojalle
synnyttänyt oli/ joca oli Meholaciteri.

9. Jahän andoi ne Gibeoniterein kä-

Gibeo
niterit
ano-
mat
Sau-
lin huo
ne st
feiyc-
mcn
«iestä.
»Sam
18: z.
c.
-Z 4».

örgimi»
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Srglmtnin poic» Bethlehemiteri löi

«... Goliathin sen Gethirerin/ jonga kci.
hän marsi oli nyncutn jocucangan puu.

Suull. Sitälähin nousi mielä sota Ga-
'el- this: ja siellä oliyxi pitkä mies/ jolla

oli cuusi sorme käsis/ ja cuusi warwast
lalewS jalwois/ se on yhten lukein neljäcol-
..... mattakymmendä/hän oli myös syndy-
' - nyt Raphast.

21. Ja cosca hän pllckais Israelit
löi hänen Jonathan Simeonin Damt-
din meljen potea.

22. Nämät neljä olit syndynet Ra-
phast Garhis/ ja langetsitDamidin ja
hänen palmeliotttens kätten cautta.

XXII.
Damid puhui HERralle nä-

AOi» mät weisun sanat/ sinä päi-
mänäjona HERra oli hänen
«vapahtanut caickcin miholi-

stens käsistä/ ja Saulin käsistä.
Ps. 18. Ja sanoi: HERra on minun cal-

lion/ ja minun linnan/ ja minun ma-
pahtajan.

David Z- Jumala on minun mahan/ johon
kllttä turman: minun kilpeni/ ja mi-

«un autuudeni särmi/ ja minun marjel-
lala io. luxen/ja minun turma-n: minun ma-
ca hj. pah'ajan/ joca minun pelasta määry-
aen on
pel-sig. 4. Minäkylän jaauxen huudan HEr-
«ulco, raa/ja miuä mapahdetan minun wi-
kistlusi holisistani. >

' 5. Sillä cuoleman kimut omat minun '
pyrittänet/ ja Belialin ojat peljätit
minun. i

6. Helmeti» sitet kiedoit minun/ ja
euoleman paulat ennätit minun. >

7- Ahdistuxesani minä aupen huudan l
HERraa/ ja minun Jumalani lygö
minä huudan/ nyn hän cuule minun iäneni Templistäns / ja minua parcun
tule hänen cormynS. j

8. Maa järisi ja «vapisi/ ja kaiman
perustuxet lycuit ja märisir/ cosca hän s
wihastui. k

9. Samu suitzi hänen sieramestans/ ja
polttamainen tuli hänen suustayp / nyn k,
ttkä hylet sijtä sytyit.

'

tl

öt ro. Hän nokkisit kaimat /a astut alas:
. ja pimeys oli hänen jalcarns alla.

ii. Ia hiin astut Chcrubtmin päälle ja
- lenst/ /a näkyi tuulen sulcain päällä.
» ii. Hän pani pimeyden majans ymbö-

t rillä/ ia paxut nmstat pilwet.
- iz. Sycä kirckaudest hänen «desäns pa-
. loit tuliset hylet.

HERra jylisti taimais/ se yllin»
mainen andoi pauhinans.

15.Hän ambuis nuolens jahajotti hei-tä: hän iski leimauxet/ ja peljätti heitä.
- 16. Ja nyn ilmestyit wetlen culjut / ijik

l maan perustuxet ilmannuit HERran
cowast nuhtelemisest/ja hänen sieramens
hengenpuhalluxest.

17. Hän lähetti corkeudest ja otti mi»
»un/ja weti minun ulos suurista «vesistä.

18. Hän mapahti minun wäkewistä wi-
holisistani/ minun ivainollisildani jokea
olit minua wäkewemmät.

19. Ne ennätit minun tuscasani/ ja
HERra tuli minunturwaxcoi.

10. Hän wei minun ulos lakialle / ja
pelasti minun: sillä hän mielistyi minuun.

11.HERramaxoiminulle minun ivan» -
hurscaudeni jälken/ hän andoi minulle 7
minunkätteni puhtauden jälken.

ai. Sillä minä pidän HERran tiet/
ja en olejumalatoin minun Jumalaiani '
mastan.»z. Sillä caicki hänen olkeudens omat
minun silmäin edes/ ja hänen »äffyjäns
en minä tyköni hyijä.

24.Waan olen miatoi» hänen edesäns/
jamäldän määryttä.

25. Sentähden costa HERra minun
wanhurscauteni peräsi/ minun puhtau-
teni jälken hänen silmäins edes.

26. Pyhäin raosta sinä pyhä olet / ja
toimellisten cansta toimeöinen.

27. Puhdasten cansta sinä puhdas olet/
ja nuriain cansta sinä nurja olet.

28. Sinä mapahdar ahdistetun Can-san: ja sinun silmäs nöyryttämäl ne cor-
kiat.

29. Silläsinä HERra olet minun mal-
keuten/ HERra waiaise minun pimey-
teni.

zo. Sillä

Iloltz-
tviatto
«lude»
Siws.
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zs. Sillä sinlM eauttas minä solaivä-
«n murennan/ ja minunJumalasani car- st
can muurin ylitze.

zi. Jumalantie on täydellinen: HEr- s
ran puhe tulella coeteltu: hän on caicketn c
kilpi / jotca hänen päällens uscalda-vat. n

j!. Sillä cuca on Jumala pattzi HTR-
ra? eli wäke«vä pattzi meidän luma. r
»akam? t

zz. Jumala myöttä minun motmalla/
japane mii-un tieni «vtallomaxi. d

z4.Hän teke minun jalcani peuraincal. l
?aiscxi/ ja asetta minuncorkeudcn päälle, y

z;. Hän opecta minunkäteni sotiman/
jakäsiwartent mastljousta jännittämän,

z6. Ja sinä annoit minulle sinun au-
tuudeS kilmen/ jacosca sinä nöyrycät mi- t
nun/ teet sinä minun suurexi. t

Z7. Sinä lemitit minun astelent/ ja ei ,
minun candapäänt ltmistynyt. ,

zz. Minä ajan minun «viholisiani taca/
ja häwttän heitä/ jaen palaja ennencutn ,

! minä heidän hucutan.
i zy. Minä hucutan heidän ja rundelen/

ettei heidän pidä nouseman/ he.dän täyty
caatua minun jalcainiala.

40. Sinä «valmistat minun «voimalla
sotaan/ sinä taiwutat minun allani ne
jotca nousemat minua «vastan.

4i«Ja sinä annat minulle minun mi-
holtsrnt caulao/ ja minä cadsran minun
»vainojani.

41. He huutamat / maan ei ole autta-
jat: HERran tygö / mutta et hän ma-
fia heitä.

4Z. Minä surmon heitä nyncutn maan
tomun/ ja muserran heidän rieki ja ha-
jotan heidän»yncuin loan cadutlda.
44 pelastat minua rytatsesta

/ ja asetat minun pa-
kanain pääxt: se Cansa jota en minä tun-
denut/ palvele minua.

45. Muucalaiset lapset kteldämät mi-
nun; corman cuuldoo» he cuulemat mi-
nua.

46. Muucalaiset lapset maipumat/ ja
»vapisemat heidänflteisäns.

47-HERra elä/ ja kytetty vlcon mi-
nun turman/ ja ylistetty olcon Jumala
Miuun autuuteni turma.

4y. Joca minuo ulosiohdotol wiholi,
sistoni/ »o corotat muun nysiä/ jotca
corcowoc minua woston/ sinä pelastat
minuo wäliwollaisest miehestä.

50. Sentähden minä tytän sinua HEr»
ra poconatn seas / j» sinun mmelles ly»
toxen weisan,

51. Joc» Cuningallens suuren autuu»
de»ositta/ »a tele laupiuden woidcliul»
lens Dowidille/ jo honen siemenellens
yancaickisest.

XXIII. lucu.
nämär ömarDamidtn mymei-

see sanat. Damto Isäin potca
sanot / se mies sanot joca cSko- l
kettu on / Jacobin Jumalan

motdelcu/ ja suloisten Israelin Psalmein
metsaja.

1. HERran Hengi on puhunut minun
cauttant/ ja hänen fanans on tapahtu-
nut intnunkieleni cautta.

z. Israelin Jumala on sanonut minul-
le/ Israelin turma on minulle puhunut/
se maohurscas ihmisten hallitzta / joca
hallttze Jumalan pelmos.

4. Nyucuin MalkeuS on amulla / cosca
Aurtngo cotttamarhai» ilman ptlmetä/
japaistestsaten jälken casmaruohomaa-
sta.

5. Sillä et minun huonen ole nyn Ju-
malan kykönä: sillä hän on tehnyt yan-
catcktsenlykon minun cansiant/ catkella
muodolla lujan /a wahwau: sillä se on
caickt mmun qutuudent /a haluni/ ettei
se casiva.

6- Mutta ne ilkiät ihmiset caickt häivt-
telän nyncutn orjantappurat/ joihin ei
taita käsin ruwetta.

7. Mutta jos jocu tahto tarttua ny-
hin/ hänelläpttä oleman rauta ja keihän
«varsi/ jane pitä poldettaman tulella het-
dän siotsans.

S. Nämät owat Dawtdtn Sangartt-
ten nimet: JasabeamHahmonin potca/
ylimmäinen colmenkeskenä/ joca ojensl
keihäns/ ja tappoi oahdexan sata yhdellä
haälvalla.

9. Sltälä-

48. Jumal» jet» minulle ceston »nd»/
st »aan Conftt minun olon,.
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«d.Sltälihllt dll Eleazar Doden peica
A»ohlnpostn/nyoen colmen Songorein
»estenä Dowidin lonsto/cosco he pilckot»
sit Pblllstereiä st olit sinne cocondunet
sotaan jaIsraelin miehet mentt ylös.

,o. Se nousi st lii Philistertt/ sijhen.
»st, että hänen lätens »väsyi s» puun»
dui miecasta. Ia HERra andoi suuren
autuuden sijhen aican/ nyn että Canst
palais hänen iä!l«ns ryöstämän.

ii. Hänen jällens 01l Samma Agen
Haralhttertn poica: cosca Philisterit
cocolsit itzens yhteen lylään / ja siellä
oli peldo täynsnS herneitä: st Canst
patent Phtlisterejä.
il. Silloin seisot hän keskelle sitä pel»

doa ,» tvarjel» sen/ löt Philisterit : Ia
HERra ondoi suuren autuuden.

13. Ia nämät colme yllmmäistä col»
mentymmenen lestenä tulit »las elon»
«iconoDowidin tygöAbulla» luolaan -

ia Phillsterem leiri olt Rephotmtn l«.

i 4 Mutt»David oli sijhen »lcan li».
«as : ja Phittsteiein Canst olt Bethle»
hemts.

»5. IaDawid himoltzi/ st ftnol : cu»
<a tuo minulle juoda Betlehemin cat»
tvon »edestä portin tylöä?

16. Ny» ne celme Sangartta mentt
Philisterein leiryn/ ja teit »että Beth»
lehemin calwosi jocaen portin tylönä/ja
tonnolt Dawidille: mutta el hän t«h»
tonut sitä juoda/ waan caasi HERran
eleen.

17. 1» ftnoi: HERr»/ olcon se mt»
nust» caucana/ «ttä mlnä se» telisi» : «t.
lö tämä ole nijden miesten w«ri/ jotca
ltzens annoit hengen »vaaran ja fine me»
uit? Ia ei tahtonut juoda. Tämän teit
ne colme Sangarita.

18. Abiftl loabin weli Zerulan pol.
ca 01l myös ylimmäinen colmen lestenä/
hän nosti telhäns st löi colme stl»/ j»
oli myös ylistetty colmenlestenä.

,y. I» caickeinjalotn colmen lestenä/
st ol» heidän päim ehens/ mutta el
hi i t, llul ryden co?n>n tvgö.

Jojotan pvica/ <««>

luisin mlehe» pelc» suurista töistänsKobzelist/ löi coxi Moobln wätewätä
nyncuin Jalopeura/j» hän ment alas/
jo löt yhden Jalopeura»t»i»on lytöncl
lume» atc»n».

21. 1» hän löl yhdcn hirmutsen Egy-
ptln miehen/jolla oli teihös lädes/ mut-
t» hän meni hänen tygöns seipällä/j«
otti Egyptin miehen tädestä teihän/ j«
löt hänen cuolioxt omollo teihälläns.

22.Nämätteli Benojalojadanpoica/
ja oltylistetty colmen Sångart» lesieni.

23. Ia oli stlombi cuin ne colmely»».
mendä/ mutta ei hän tullutnyden col-
mentygö/ ja Davtd astltt hänen ftlai-
sext neuwon andastxenS.

24. AfthelZ loobln well cotmenlylu»
menen leskenä: Elhanan Dodonln
poic» Betlehemist.

25.S»mm» H»r»dileri/ Ellt» H»,
radlteri.

26. Helez Paltithert/ Jr» Ilexe»
Thecotterin poic».

27. Abjeser Anlhettteri/ Mebunat
Huftthitheri.

28. Salmon Ahohiterl/Maharai Ne-
tophatitheri.

29. Heleb Baeuon poica Netophatl»
teri/ Ithai Ribatn po.ca Benioml-
nln lasi«nGibeast.

30. Ben» j« Piratheniteri / HidaiGasin oltsta.
31.Abialbon Arbathttheri/Asmatvett)

Barhumtterl.
«ltahebaSaalbonlleri lasenntn

Jonathanin pojan,
33> Samma Haroritheri/Ahiam Sä-

rartn poica Ararlleri.
34. Elipheleth Ahasbain poica Maa-

chaltn polca: Eltam Ahttepheltn Gt»
lontterln poica.

35. Hestal Charnieliteri/ Paeral Ar»
bit«rt.

36. legeal Nathanin poica Zobast/
Bant Gaeitert.

37- Zeleg Ammonitert/ Naharat Bee.
rotiteri/ loabin sotaasetten candajcl
Zerulan pojan.

jz.lralethritlrl/Garebletbriterl.
A aa »y.Vrst
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zy. Vria Hethiterl. Cackt yhteen set-
dzemen neliärtäkymmenda.

XXIV. iucu.
miha taas julmistut

midin heidän keskcllens/ sano-
de: mene ja lue Israel ja Juda.

2. Ja Cunmgas sanot Joabille so-
dan päämtchellcnS: mene nyt caickem
Israelin sucucunnan ymbärins/ rume.
len Danisi BerSeban asti: ja lue
Cchnsa/että minä ttedäisin Cansan pal.
jouden.

z. Joab sanoi Cuningalle: sinun
HERras Jumalasenätkön sijhen Can-saan sara kerta sen «verran cutn sijnänyt
on/ että minun Herran Cuningan sil-
mät sen näkisit: Mutta mitä iloa mi-
nun Herralleni Cuningalleni on sijtä a-
siast.
4-MuttaCuningan sana mahmistuiJo-

abja ja sodan päämiehiä mastan. Nyn
Joab ja sotajoucon päämiehet menit
Cuningan tykö lukemanJsraeltn Cansa.

5. Ja he menit Jordanin yltdze/ja
sioittt idjensAroeryn/oikiallc puolelle
sitä paicka / jocaon Gadin »M jaJae.
serts.

6. Ja tulit Gileadyn ja sijhen alhai-sen maahan Hadsijn/sijtte tulit heDan-
Janiin ia Zldonitymbärins.
7. Jatulit sijhen mahman Caupungijn

Tyroon / ja caickyn Hemerem ja Cana-
nerein Caupungeihin. Eyrte he läxit
sieldä ja lulir «elän puolelleJudat Ber-
Seban.

8. Ja kämit caiken maan ymbärins /

ja tulit yhdexan Cuucauden ja cahden-
kymtnenen päimän peräst Jerusalemtjn
jällenS.
9 Ja Joab andot Cuningalle Cansan

lugun / ja Jsraelts oli cahdexan sata
tuhatta mahma miecan ulos mecämätä
sotamiestä: Mutta Judaas oli mysi.
sala tuhatta miestä.

Dawldin sydän tult murhel.
stjtte cutn Cansa luettu oli/

ja David sanot HERralle: minä olen
sangen suuresi syndiä tehnyt/ että m«nä

Ga»
ilmoit-
ta Da-
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sen tein / HTRra käännä nyt palmeli-
as pahateco pois: sillä minä olen reh.
nyt sangen tyhmäsi.

12. Ja cosca David huomeneltain
nussi / tul: s"??. Prophetan
Gadin tygö Davidin Naklän/ sanooen:

ia.Mene ,a puhu Davidille/ näinsano HERra: colme mmä panen sinun
etees: ivalltzc tdzclles nysiä yxt jonga
minä sinulle teen.
iZ./tLAd tuli Davidin tygö/tllmottti

sanoi hänelle i cahdotcos et-
tä nälkä tule setdzemext aiastajaxc sinun
maacunnalles: caicka ettäs colme Cuu-
cautta pakenet tvihatmcsies edellä/ja he
ajamat sinua taca: eli että rutto on
colme päiwä sinun maallas?nyn ora 1
nyt waari/ja cadzo/mirä minä hänel.
le mastan / joca mmun lähecti.

14. David sanoi Gadillc: minulla
on sangen suuri ahdistus: multa lan-
getcam HERran käsiin/ sillä HER.
ran armo on suuri: en minä tahdo lan-
geta ihmisten kästjn.

15 Ja HTRra andot lulla ruttotau-
din Jsraeltjn/rumercn amulla nyn mää-
rätty» aicaan: ja Cansa cuolt Danisinyn Ber-Scbaan/ seitzemenkymmendä
tuhatta miestä.

16. Ja cosca Engclt ojensikätens Je-
rusalemin ylitze cadotlaxens handä.Nyn
HERra cadui sicä pahutla/ ja sanotEngelille joca Cansan hämim: kyllä
joon: pidä nyc kätcs alallans. Ja
HTRran Sngelt oli Araunan sen le-
buserin rijhen tykönä.

17. Cosca David näki Engelin joca
Cansa löi/ sanot hän HERralle: cayo/
minä olen syndiä lehnyr/ ja minä olensen pahan tehnyt / mitä nämät lambat
omat tehncl? anna siis sinun kätes ol-
la imnua mastan /)a minun Isäni huo-
netta mastan.

sinä pätmänä tuli Gad Da-
avidin tygö/ja sanot hänelle:we-

ne ja rakenna HERralle Alrart/sen
Jebuscrin Araunan ryheen.

iy. Ja David meni cohta nyncuin
Gad sanoi ja HERra oli käskenyt.

»v.Mutta
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»o. Mutta cvftaZtrauna käänsi ttzens/
näki hän Cuningan tuleman palmeltot.,
nens t« gönö / nyn Arauna läxt ulos ja
langeiscasmotllens maahan.

!>.la sanot: mtxi Cuntngas minun
Herran tule palmeltanS tygö? David
sanoi: rthtä ostaman sinulda/ raketaxe-
»tHEßralle Altart/ että witzaus lac-
kats Cansasta,

22. Arauna sanoi Davidille: minun
Herran Cuntngas otlacan ja uhratcan
nnncutn hänelle kelpa. Catzo/lasäon
härkä polttouhrtxi/ reet ja caicki här-
käin calut halmoixt.

»z.Nämäk caicki andoi Arauna

Cuningalle. Ja Arauna sanot Cunin-
galle: sinun Herras Jumalas leppykö»
sinulle.

24. Mutta Cuningas sanolAraunalle:
ei suingan/waan minä ostan sen sinut-
da hinnalla: sillä en minä cee HERralle
polttouhria, sijka cuin minulle lahjaxi
on annettu. Nyn osti David ryhen
jahärjänwydelläkymmenellä hopta St-

> cltllä.
25. Ja rakensi HERralle sijnä Alta-

rtn ja uhrats polttouhreja ja kytos uh.
> reta/ ja HERra leppyi maacunalle/

ja wtyauö lackats Jsraelist.

David
uhra
ja rai»
gatsius
lacka.
1. Par.
21; 26.

Arau-
na-

Toisen Samuelin Kirjan
loppu.

TERTIUS REGUM,
Ensimäinen Kuningasten Kirja/

Zosa erinomaisestKirjoitttan:
Salo. Hallituxest / cap.i. 2. taidost / woimast ja cunniast /

w°4o. 4- hänon rakendanm HERralle Templin / ja Amri'
Wal- huonen/ c.5.6.7. wihkinyt Templin/ 12.10.
dacun. jA saanut wastauxen HERralda/ c. 8.?. ylistetä» Arabian Bromingil- Ahab.

da taitons tähden / c. io. horjaht» epäjumalan palweluxeen / c. n.
I I Salomon waldacunnan cahtia hajomisest hänen cuolemans

sest. jäljen/c. 12.

Izrae- 11 1. Israelin ja ludan Cuningoist / cuinga he järjestäns hallinet o- 4. Re-
Im Cu- nimittäin - lerobeamist Israelin Cuningastja hänen epäjumalan habe-
mngae palweluxeslans / c. 12. 26. Rehakeamist ludan Cuningast/ cuinga hän «m. 17.

-4«- poicanö Abiancansta on tehnyt pahac.Loci. ja luniala cuikengin sää.
team. stä hänestä Davidin tähden hywät hallidjiat Assan ja losaphatin/c. /.

'

Zl. 5. 22.Nadabist ja Baesast ja coco Jerobeamin huonen häwttyxest /c. 15.
Nad«b Ellast/ Simrist jaBaesan huonen häwttyxest. Amrist jaAhabist / jot- -,1. 7.

ca enä paha teit cuin caicki jotta heidän edällens olit/ joca myös Na- I°sa-'
bochin Wijnamäen otti /c. 16. Eliast/ cuinga hän ilmoitta Ahabille cal^at..

Elia.ä. lin ajan / ja ruokitan Carneilda ja Zarpan jonga pojan hän-
s. eläwäxi teke /c. 17. saa tulen taiwast uhrijns/ ja tappa BaalinProphe-

Simri. tae / c. iz. pakene corpeen/ ja lohdutetan lumalalda / c. 1?. 20. ilmoit
Aaa 2 ta
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ia Ahabile rvijmeisen rangaiftuxen/c.li. joca hänelle'tapahlU«7 cosca hän
Syrialaisilda lyötin/ja coirat nuolit hänen werens /c- «.

Abisi,»,
«orst
st läm»
«tttä
D««<»
dit hä»
»en
«an-
hude»
fans.

Ade-
«!»

«nyt»
«alda»
<nnl><»,

I. lucu.
, cosca Cuntngas David oli
AO» wauhendunut ja yälltsext joutu»

nut/ei hän«oinutitztänSläm»
mtttä / ehkä hän »aatteilla

peitettin.
> i. Nyn sanoit hanen palweltans HS
M«: anna heidän «tziä minun HER»
rallent Cuningalleut pyca/ joca netyy
on /joca seisota Cun ingan «des / ja cor-
jats händä/ ja macats hänen sylisans/ja
lämmttäts Cuotngan minun HCRran.
z.Ja he etzeit ihanan pycan caiktstl.

ftaeltn rajoist/ ja löysit Abtfagtn Su-
»emtst/ ja wett hänen Cuningan tygö.

4. Ia se oli sangen ihanainen pyca /

ja hän corjats Cuntngast / ja palwelt
händä/ waao et Cuntngas tundenut
händä-

5. MHVita Adonta Hagtthtn potca
itzens/ ja sanot: mi-

nä tahdon olla Cuntngas / jarakensi
, ttzellens wauuut ja hewots miehiä / ja

nchsikymmeodä miestä juoxema» edel-
länS.

S. Ia hänen JftinS et tahtonut tehdä
händä surulltsext eiätsäos/ että häno-
Its sanonut: cutngas nyn teet? Ja
hän oli myös sangen ihanainen / ja hän
«li hänen siittänyt Absalomtn jälken.

7. Ia hän puhut JoabtnZerulan po-
stan cansia/ jaPapin Ab Jathartn canf-
fa:ja he auttt Adontata.

g.Mutta Zadok Pappi/ja BenaJa
Zojadan poika / ja Nathan Prophe.
<a/ ja Stmet/ ja Ret / ja Davidin
Langant/ei ollet Adontan cansia.

y. 3a cosca Adonta uhrats lambatt ja
härkiä /ja myös syötettyä carja Sohe.
Delhin ktwe» tykönä/joca on läsnäR».
gelincaiwo/ cutzut hän caickt weljens/
Luotnganpojat/ja catckt ludan mte-
het Cuningan palweltat.

10. Mutta Nathan Prophetat/ ja
BenaZat/ jaEangarett / ja pjchens
HalyMl tj hänilPMisk,

" sanot Nathan BathSe.
»'balle Salomo»ätrille: etkö ole.

tuullut AdoniatHagtthin poica tullext
Cuntngaxt / ja meidäu Herram David
et sijlä mitä» tiedä?

n.Nyn tule nyt/minä annan sinulle
neuwo / ettäs wapadatsit sinun stelus/ja
sinun poicas Salomon sielun.

iz. Mene Cuntngas Davidin tygö/
ja sano hänelle: minun Herran Cuntn.
ga»/ etkös ole »vannonut ja sanonut si.
nunpycalles: sinun poicas Salomo pt.
täoleman Cuntngas minun jällen/ja
istuman minun istuimellani? mixt stjs
Adonta on Cuntngart tullut?

14. Catzo sinun «vielä siellä puhutfas
Cuntngan cansia/ tulen minä myös pe-
räsäs/ ja täytän sinun puhes.

15.Ja BathSeba meni Camarhn
Cuntngan tygö/ ja Cuntgas olt juurt
»vanha / ja Abtsag Sunemisi palweli
Cuntngast.

16.Ja BathSeba nöyryttt itzens / j»
cumarsi Cuningast. sanot»
mitäs tahdot?

17. Hän sanot hänelle: minun Her-
ran sinä «vannoit pycalles/ sinun HEr-
ras Jumalas cautta: sinunpoicas Sa-
lomo pilä oleman Cuntngas minun jäl-

kent/ ja istuman minun istuimellani.
«8. Mutta nyt catzo Adonta on tullut

Cuniogaxt: ja minun Herran Cuntn-
gas et sinä sijtä milän tiedä.

19. Hän on uhrannut härkiä ja syö-
tettyä carja / ja monda lammast/ »a on
cudjunut catckt Cuntngan pojat/ jaPa-
pin AbZatharin/jaJoabtn sodanpää-
mtehen/ mutta sinun paliveliatas Sa-
lomot et hän cudzunut.

20. Mutta sinä minunHerra» Cuntn-
gan/ coco Israelin silmät cadzowat
sinun päälleS / ettäs ilmoitaisit heidän
edesäns / cuca ou istuma minun Herran
Cuntngan istuimella hänen jälkens.

11. Muutoin tapahru/ eosca minun
Herran Cuningant Jsätns cansia nuc-
kMilt HA/ M käyty minun ja minun

poicas
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l. Cuning. Kirja. 5 luc. )7i
polcau Salomon »iälliset olla.

22. Ia catzo wielä hänen puhuistns
Cuningan cansja/ tult Nothon Pro.
«hela.

,3.1 a he ilmoltitCunlngalle sanoden :

«atzo/Nochon Propheta on täällä. Ia
cuin hän tuli sisälle Cunlngon eteen/
longeis hän maahan caswoillens Cunin»
gan eteen.

24. Ia Nathan ftnet: minun H«r.
r»n Cuningan / ftnotlcos : Adoni» pi»
tä olema» Cuningas minun jölleui/j»
istuman minun iftulmellani ?

25.5.11ä hä» on tänäpän mennyt ja
uhrannut härlis/st syötettyä carst/j»
mendo lammast / j» on cudzunut catcki
Cuningan pojat/ja sodanpäämiehet/
nyn myös Papin Ablathartn/ ja catzo
he syöwät j» juomat hänen edesäns/j»
sanomat : onnext Cunlngalle Adontalle.

26. Mutta mtnu» siuunpolwellatas/
ja Pappi» Zaooli/st Benalatlej».
don poica/ja sinun palweliatas Salo»
mol ei ole hän cudzunul.

27. Ongo se nyn mtnun Herrasta Cu»
nlngaldant tästetty/j» et sinä ole sitä
osiota andanuttletä palweltalles/ cuca
»mun Herrant Cunlngan istuimella hä»
nen jättens on lstuw»?

28. Cuningas David wasiais/ja stnoi:
cutzucat mtnulle BachSeba. Ia hän
tult Cuningan eteen / ja setset Cuntn»
gon edes.

29>1» Cunlngas »anoi/,» ftnol : nyn
lott» cutn HERr» elä/joc» «nin un sie.
lun on päästänyt c«lckin»isesl ahdistu-
fest.

30. Minä teen tänäpän nynculn minä
sinulle HERran Israelin Jumalane»
des »aunonut olen /st sanonut : Salo»
mo sinnn poicas pitä oleman Cuningas
mlnun jälteni/st hän pitä istuman mi»
nun istuimellani minun edestäni.

31. Nyn BachSeba langets caswetl
lens »nahan/ ja cumarsi Cuningast/ft»
noden: onnexl mtnun Hertalleni Cuntn»
zas Davidille yancaickisest.

32. Ia Cunlngas David sanot : cutzu»
«tt ZoM P»»pt / Nathan Propheta/

Davll»
iMe
woidel»
,<, S»,
lo«o»
Cuntn»
aaxi,

37. Nijncuin HERra on ollut mtnu,»
Herrani Cuningant cansj»/ nynelcen
hän myös Salomen cansja/ja tehlö»hänen tstuimenS suuremmaxi mlnun
Herrant Cuntngas. Davidin istulnda.

38. I» Pappi Zodol / ja Nathan
Prophrt» st Benal» Iostd»» petc»/
st CMhi/ st Plethl menit! »las /,'«
asetit Salomon Cuntngas Davidin
Muulin päälle/ja weit hänen Gthony».

39>Ia Pappi Zadot otti öliy ftr» Sole»
»«» majast/ja »otteli Sastmen/ ,» he mo wot
stttit Bosunoll»/ ja catcki Canft ftno» dellon
it : onexiCunlngas Salomolle. Cuntn

42. 1» calckt cans» menl ylös hänen gaxt.
jällens/j» canft soittthuilullla/jao. >2.1v1.lit sangen tloiftns ettämaa w«p<S het- ,yz<,dänänestäns. z z e.41.KA Adonia j» caicki cutzutnt/ ,041.*Hjotca hänen cansjans oltt/ cuu»
lit sen/st he oltt jo atrieinnet/ja cuin
loab cuull Bastman änen/ ftnol hän: ,:
mitä se meteli st töminä lietä Caupun»
gis ? *""" '

42. Ia cutn hän »telä puhut/ catzonyn tult louathan Papin Ablotharl»
poica. IaAdonia stnoi : tule / sillä sinä
olet luja mies/ja tuot hywtä stnomtta.

45. Jonathan wastais st sanot Abs.
H a» i «iälle;

ja BenaJa lojaban pdlc». Ia cutn he
tultt Cuntngon eteen.

33» 1 a Cuntngas stnot heille : elt»c»<
teidän cansja» teidän HERran palwe»
liat/ st asettacatminun poican Salo.
Mo mlnun Muulini päälle / ja wieläl
händä Gihonyn.

34. Ia Zadot Pappi st Nathan Pro.
phet» woidelcan hänen Isr««lln Cunin»
s«xi. Ia solttacatßosunollo/ joftno,
col : onnexlCuningalle Salomolle.

35. 1» mengät ylös hänen perösäns
«tä hän tuliS / ja iftuis minun istui.
melstnt/ ja olis Cuningas minun ede»
stänl/j» minä tästen hänen oll» Isra»«in j» ludan Päämiestä.

36. Nyn wastais BenaJa lostdan
potca Cunlngalle /ja ftnol : Amen. Sa-
nocan myös nyn HERr» mtnun Her-
ranl Cunlnganl Jumala.
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Sals»
:mo
lupa

Ltdooi-
alle
rauha»

«talle: tottsest meidän Herram Cunin-
gas. David on tehnyt Salomon Luntn-
gaxi:

44. JaCuningason lähettänyt hänen
cansians Papin Zadoktn/ ja Prophe-
tan Nathantn/ja BcnaJan Jojadan
pojan /ja Lrethtn/,aPletin: heowal
hänen istuttanet Cuntngan Muultn
päälle.

45. Ja Zadok Pappt jaNathan Pro,
pheta owat «voidellet hänen Cuningaxt
GihonlS t ja he owat steldä mennetylös
tlotsansj nyn että Caupungitömis.Se
oli se meteli cuin te cuulttta.

46. Wtelä stjtte istu Salomo walda-
cunnan istuimella.

47. Ja Cuningan palweltat owat
myös mennet siunaman meidän Her-
ra Cuningast Davidit/sanoden:anda-
con stnun JumalasSalomolle paraiu-
man nimen cutn stnun nimeö on/jateh-
kön hänen istutmens fuuremmaxt cuin
stnun istuimeö pn / ja Cuningas rucot-
li wuotesanS.

48. On myös Cuningas näin sanonut:
Kyletty olcon HERra Israelin Juma-
la / joca tänäpä» on andanul wiesä istu-
wan minun tstutmellan/ että minun sil.
mani sen nähnet owat.

4y.Nyn hämmästyit/ ja nousit caickt
cutn Adenia cutzunut vlt ja »nentt tdze-
cnlln ttellens.

50. Waan Adenia peltäis Salomot/
nousi ja meni st tartui Altarlnstrwyn.

51. Ia st tllmoitettin Salomolle / ft»
noden: catzo Adoni» peltä Cuningas Sa»
lomot ja catzo hän tarttui Altarin sar»
wyn/st ftno: Wannocan Cuningas
Salomo minulle tänäpän/ ettei hän
lyö cuoliaxt paltveltatans miecall».

52. Salomo ftnoi: jos hän tahto oll»
toimellinen mies/ nyn ei pidä yxilän
carwa honest langeman maan päälle/
mutta jos jetain pahutta hänes löytän/
nyn hänen pttä cuoleman.

53. 1» Cunlngas Salomo lähetti s»
tuott» hänen »las Altarild»/ j» cosc»
hän tuli/ rucoilt h«n Cuntngas Salo»

mol: mutta Salomo sanot hänelle! me.
ne huonesces.

l l. iucu. >
cescaDavidin aica lähestyi et-

z tähän? piti cuoleman/käski hän >
Salomolle/sanoden: !

!. Minä menen catken mail- >
man tiecä/nyn rohwatse nyt idzes/ ja ole
mies.

z. Japidä mttä HERra sinun
malas on käskenyt / nyn ettäs waellat
hänen teisäns/ja pidät hänen säätyns/
käskyns /otkeudensja todistuxens/nyn.
culn on kirjoitettu Mosexen tais / et-
täs toimellisesi tekisit caicki ruins teet/
ja cunga sinä sinus käännät.

4> Että HERra ivahivistats fanans/
jonga hän on minullepuhunut ja sano.
nuti jos sinun poicas kätkewät heidän
ttens/ että he maeldamatuscolltsestmt.
nun edesänt caikest sydämestäns / ja
ratkesi sielustans/nyn ei sinulda tkänänS
pidä puuttuman mies Israelin isiui-
melda.

sinä myös tiedät mitä JoabHZeruJan poica on tehnyt mi.
nulle / mttä hän teki cahdelle sodanpää-
miehelle JsraeliS /Abnertlle Nertn po-
jalle/ jaAmasalle Jetherinpojalle/Mca
hän tappoi/ javuodatti sodan wcrerau-
has/ ja «ndoi tulla sodan weren myons
päälle / joca oli hänen suolillans / ja
hänen kengäins päälle/ jotca olit hä-
nen jalmotsans.

6. Tee sinun totmes jälken/ nynctteS
anna hänen harmaita carmojans rau-
has tulla hautaan.

7. Ja tee Barsillatn sen Gileaditerin
lapsille lauptus/että he syömät sinun
pöydäldäs: sentähden että he pidit itzenö
minun tygöni / cosca minä pakenin si-
nun miljes Absalomi.

8. cayo sinun tykönäs on Si-
poica Jemtninpojan

Bahurimist/ joca minua häpiälisesi
kiroili mennesäniMahanaimij». Mut-
ca hän tuli minua mastan Jordanin ty-
könä/silloin mannoin minä HERran

cautt^

D-vld
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Salo.
mot.
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cautt»/ ja sanoin: «n mlnä lapa smu»
miecalla.

David
cuole.

2»I.
t.s.c.
»40.
Zlrt.2,

29.
c.11,'6.
2.Sam
k: s.

r.Par.
»9-V.
Mo-
llia a-
n-Abi.
sagi e.
mänä-
jenS.

y. Mutta älä sinä anna hane miatoi.
na 01l >/stöäsinä oleltoimellinen mies/ia
tiedät mikäs teet hänelle/ erlas tähclat
hänen Harmat carmans mensä hautaan.

10 Im nuckut David Jsätns cans-s» /ja haudaclinDavidmCau-
pungyn.

ii. Jaaica jona David oli ollut Jsra.
elm Cuningas / oli neljäkymmendä a-
jastarca. Seiyemän ajastaica oli hän
Cuningas Hebronis/ja colme neljärrä-
kymmendä aiastatca Jerusalemis.

i». Ja Salomo istut Jsäns Davi-
din istuimella/ia hänen maldacundans
suuresi mahmistettin.

iz. Mutta Aoonta Haglthin poica
tuli BathSeban Salomon äitinkygö:
Joca sanoi - tuletcos rauhallisest? hän
sanoi: rauhallisesi.

14. Ia sanot: Minulla on jotakin
puhumist. sinun canstas. BathSe.
basanoi:puhu.

15. Ja hän sanot: sinä tiedät että wal.
dacunda oli minun / >a caicki Israel
oli käändänyt caswonS minun puoleni /
että minä olisinCuningas/mutta nyt
on malhacunda käändynyt / ja on tullut
minun meljem omaxt: HERralda on se
hänelletullut.
,6.Nyt rucoilen minä yhden rucouxen

sinulda/ etles mtnulda sitä kttldälS: Jahän sanoi hänelle: puhu.
17. Hän sanoi: puhu Cuningas Sa-

lomolle: sillä ei hän sinulda kiellä: errä
hän andais minulle Abtsagtn Sunemist»männäxt.

18. BathSeba sanot: oikein / minä
puhun Cuntngalle sinun puolestas.

>y. Ja BethSeba tuli Cuningas Sa-
lomon «ygö/ puhuman hänen cansiansAdontan puolest: ja Cuningas nousija meni händä mastan/ jacumarst hän-
dä ja istu» tstuimellenS. Ja Cunjngan
iitin eteen pandin istuin/ ja hän istutsijhen hänen otklalle puolellens.

Ja hän sanoi: minä rvcolken yh>
ten mähän rucvlixen sinulda/ älä sitä

.nl.iilloa tiellä. Cunlngas ftnoi hänel»
le: rucolle minun ällin: en minä si»
nuld» tiellä,

Salo.
Mo wt-
hasi»
stjtä/jq
anda
häne»
tappa.

AbJa-
»har
pana»
pois
wiral-
va.

i.Sa«
2 Zl,

loab
pakeuc
Alta.
rtn ly^
göja
tap«.
tan.

tl. Hän sanoi: annettacan Abisaa
Sunemist meljelles Adontalle cmännäxtt

22. Nyn mastats Cuningas Salomo/
jt sanot äitillens: mixts rucoilct Abi- >
sagi Sunemist Adoniallc? rucoilemyös
hänelle maldacunda: sillä hän on mt- j
nun manhin meljen/ ja hänellä on Pap. '
pi AbZaihar ja Joab ZeruJan poica. !

tZ-Ja Cuningas Salomo mannot >
HERran caurca/ ja sanoi: Juma-
la tehkön minulle sen ja sen/Mei Ädonta
ole puhunut tätä sana hengens mastan.

24>Ja nyt nyn totta culnHTßra elä/
jocaminun mahmistanut on/ ia andanut
minun istua Isäni Damtdtn istuimella/
joca minulle huonen tehnyt on/ nyncuin
hän sanonuton: nyn pträ Adontan tä«
näpän cuoleman.

25. JaCuningas Salomo lähetti Be«
naJan Jojadan pojan/ hän löi händä/
nyn että hän cuoli.

»6.Ja Cuningas sanoi Papille AbJa- !
tharille: mene Anarhothyn sinun pcllol- l
les/ sillä sinä olet cuoleman mies: mutta !
en minä rapa sinua tänäpä»/ sillä sinä
olet candanul HERran Jumalan Arc- >
kia minun IsäniDawldtn edes/ja sinä
olet tärstnyl/ mitä tkänäns minun Isä.
Nt on kärsinyt.

27. Ja nyn Salomo ajot AbJatharin
pviö/ettei hän olis HERran Pappi/ et-
tä HERran sana täyteläisin/ nyncuin
hän Elin huonest puhunut oli SiloS.
28.Ja tämä sanoma tuliJoabin etee.sillä
Joabpiti hänensAdontä puolee/ matcka
et hän ollut Absalomtn cansamyn pakeni
Joab HErran majaan/ja tarttui Aira-'

r«n sarmyn. '
29. Ja se ilmoittikin Cuningas Sals- !

molle/ellä Joab oli paennut HERran '
majaan/ja catzo han seisoi Allarin tykö-
nä. Ryn Salomo lähetl,BcnaJan Jo.
jadanpojan/ja sanotimme ja lyö händä.

zo. Ja cosca BmaJa tuli HERran
majaan/sanoi hän hänelle: nyn sano
Cuningas: mene tästä ulos. maan hän

sanoi

I. Cuning-Kirja 2. imu
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sanel : «n suinaan / täsä minä tähden
lnell». I» Benal» ilmetttt sen Cunin»
galle jällens/j» stnei - nyn en loab
sanonut/ j» nyn hänen »asiannut mi»
«u».
;,. Cuningas ftnoi hänelle: tee nyn»

cuin hän on sanonut/ j» lyö händä/ >«

haut» händä/ ettäs täännät minusta
ja minun Iftnt huonest sen »viattoman
»erenpots/jongaloabonwuodottanut.

32. I» HERr» maxacon hänen we.
hznen pääns päälle/ että hän on lyö»

nyt caxi miestä/ »otc» hurscammat j»
parematolit cuin hän/j» murhannut ne
miecalla/nynettet mtnun Isän Damid
stjtä mitän tiennyt: Abnerm Nerin p«.
stn Israelin sodanpäomiehen/ ,a Ama»
sa» letherin pojan ludan sodanpämie»
hen.

33. Jo heidänwerens tulcon loabtn
pään päälle/ jo hänen siemenens pään
päälle yancaickisest. Mutt» Dawtdille/
ja hänen siemenellens/hänen huenellenS/
j» istuimellens olcon rauh» HERralda
tjancoickiseen atcaan.

34. IaBenoI» lojadon poic» c«r«
tois hänen päällens/ j» toppot hänen/
st hän haudatttn corpeen huonestens.

35. Ia Cuningas asetti Benalan Jo»
jadan pojan hänen siaans sotajoucon
päälle/ ja Zodechln Papin Ablacha»
ltn siaan.

30. Ia Cuningas lähetti st andel cu.
tzua Slmetn/ja ftnoi hänelle: rotenna
sinulles huone lerusalemyn/ja »su siellä
ja älä mene sieldä sinne «li tänne.

37. I»"» päiwänä sinä sieldä lähdet/
j» menetKldronin ojan ylitze/ ny» tteoä
totisesi/ et sinun pttä tottstst cuoleman/
j» sinun »eres tule finun pääs päälle.

38. Simei ftnol Cuningalle : se on
hyw« puhe cutn minunHerran Cuntn»
gas puhunut on/ nyn on sinun polw«»
llas tetewä. Nyn Slmei asui lerusa»
lemls cauwan atc».

30. Nyn tapahtui colmen ajastajan
jältenettä caxi palweliot» coreisit Si.
melldä Achixen Moechon Gothin Cu»
ningon tygö: la-Slmtille ftnotttn:
catzo sinun palwelias on Gathst.

4c> .Nijn Simel nousi/ st fttulo,yiA.
sins/io läxt Gothin Achixen tygö/etztmön
polwelioilans: Ia Simei ment ja lel
palwelians Gathlst.

41. I» Salomolle ftnottin Simei
mennext Jerusalemisi Galhyn/j» tulle»
xi jällens.

42. Nyn lähetti Cuningas/ ja »ndot
cutzua Slmeln/ st stnoi hänelle: engö
minä wannonul sinulle HERran caut»
t»/ todistanut ja sanonut : jona päiwä-
nä sinä lähdet uios/jamenetsiiie eli täi»/
nyn sinu» pttä tietämän että sinun pitH
totisesi cuoleman? I» sinä sanoit mt»
nulle: minä olen cuullut hywän puhe»,

43. Mlxes ole pitänyt HERran ival»
ja sitä lästyä/culn minä sinulletästi»?

44. I» Cuningas sanot Slmeille : si» 2 Se»
nä tiedät cailen sen pahuden/ ,onga si» id: 5.
nun sydämes tietä/ cuins minun Isä!»
lenl Dawidille tehnyt olet: ja HERra
on cosianut sinun pahudes sinun päät
päälle.

45.1 a Cuningas Salomo on siunattu/
jaDawtdtn tstutn on wahlvtstctlu HEr«
ran «des yancatcktsest.

46. Ia Cuningas kasit Benaja Jo-
jadan potca: hän men» ja löt hänen

cuoltaxi. Ja waldacunda wahwtstetttn
Salomon käden cautta.

Siinei
toxeri

Sai»»
mo«<
le>ph«
ta°n

ptw
CM!,
g«"

f'>

W«e!<
dal<
sän«
D«»>'
dm
t«»e>»

iii. lucu.
Solomo tult Pharaon Egy,

Cuningan wäwyxi/ja otlt
Pharaon tylttären ja wel hä.
nen Dawidin Caupungyn/ sij»

hen asti cuin hä» rolennois hänellens
huone»/ja HERran huonen/ st leru»
stlemin ymbärins muurin.

2.Mult»Canst uhraisit silloin wielä
corteuxis: sillä ei ollut »lelä rolenu
huonetta HERran ntmelle/.sijhen at»
can »stt.

3.1» Salomo racaftl HERra/j»
»»elsi Isäns David»» stödyis: potdzt
että hän uhrais st suidjutti corteuxls.

4. 1» Cuningas men» Glbeonyn uh»
romon: sillä siellä oli jaloin corteue/st
Salomo uhrois tuhannen foltiouhriaW Alt«rW.

Ia
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f. Ia HERr» ilmandut Salomolle
Gibeonls yöllä unes/ ,» Jumala sanot :

ouos/ mitä minä onnon sinulle.
S.Salomo ftnol : sinä olet tehnyt ml.

»unlsallentDawidille sinu palweliolles
stn suuren laupiuden/nyncuin hän wa»
elsi stnun edesäs totuudes ja wanhurstau.
des/jawaalla sydämellä sinu canfjas/j»
sinä olet pitänyt hänellesuuren laupiu»
beu/i" °l«tandanut hänelle pojan/ jo.
ca istu hänen istuimellans/ nyncuin tä»
näpän on.

7. Ia nyt HERra minun Jumalan/
sinä olet tehnyt sinun palwelias Cuntn»
goxi minun Isän Dawidin siaan : st ml»
n» olen nuorucainen/ j» en tiedä läydä
«les taicka sisälle.

z. I» sinun palwelias on sinun Can»
fts testellä/ cu>:n sinä olet woltnnut/joic»
et lengäli tule tatcka tirjoitt» taida/ pal»
jeuden tähden.

9. Anna senlähden sinun palwelialles
ymmärtäwäinen sydän duemtta sinun
Canfts / ja «rottt» pah» j» hywä:
sillä cuca taita tätä sinun stmrza Can»
fts duomtta ?

io.<A» tämä puhe telpais HERralle/
Salomo tätä anoi.

li. Ia HERra sanot hänelle : ettäs
tätä anoit/ ja et anonut sinulles pttlä
llä/että anonut sinulles rtckautta/ ja
et »nonut wihamiestes sieluja : waan a»
6"l sinullestieto ymmärtä oiteutta.

12. Catzo minä olen tehnyt sinun ft.
nais jällen/ jaolen cndanut sinulle tie»
täwäistn st ymmörtäwäisen sydämen/
nyn ettei sinun wertaistas ollut ole/ eitä
tnyös p'dä tuleman finun jöltes.

's' Jomyös sitä cuin et sinä anonut/
olen minä »ndanut sinulle/ rickoutt» j»
cunniato/ nyn ettei yhdengän pidä si»
nun wertoises olemon Cuningosien seas
colcken» sinun eltnaicanos.

,4, Ia )vs sinä «vaellat minun teisäni/
ja pidät minun säätyni st tästyni/ liyn»

sinun IsäsDawld waeisi/ nyn mt.
nä tecn stnun iläs ptttäxi.

15, Cosca Salomo herais ja ymmärsi
eitä st ell uni/ tuli hän lerustlemyn/

jasttsolHEßran lljton Arltn edes/ ,U
uhrots polttouhria ja lytosuhrta/ja te»
li pidon coitille palwelioillens.

16.hilloin tult caxl portto Cunin»
tygö/ ja seisoit hänen ede»

ftns. ca<s--17. Ia se loinen »aimo sanot : minnn "!'..„
Herran/ mtnä j» tämä waimo asuim<
me yhdes huones/ st mlnä synnytin hä»
«en tylönäns sijnä huonest. j^Vz!,
iz:la tapahtui colmandena pötwä»,.'«

»ä/ sijttecuin mtnä synnytl,/ synnytti ss/'^'myös tämä waimo: j» me olim ynnä: '

st et yxilän muncalainen ollut meidän
canfstm sijnä huones/paitzi meitäcahta.

,y. I« tämä» waimon lapsi cuoli yöl»
lä : sillä hän macais hänen päälläns.

20. Nyn hän nousi puoli yöstä/ja otti
minun lapseni siwustoni: ja sinun py>
c»s mocais/ jahän pant stn siwuns/ j»
hänen cuolluen lapsens poni minu» si-
wuni.

ii. Costa minä amulla heraisin imet-
tämän lasiani/ la catzo st oli cuollut.
Nyn minä taas catzelin wtsust päiwäs
coittats lapsen/ ja catzo ei st ollut minun
potcan/ jonga minä olin synnyttänyt.

22. Nyn st toinen waimo sanot: et senyn ole cutn sinä sanot/ mutta minun
lapsen elä/ jasinun lapses on cuollut:
Ja tämä sanot: Et/ mutta sinun lapses
on cuollul/ja minun lapsen elä. Janäin
he puhuit Cuntngan edes.

az. Ja Luntngas sanoi: tämä sano:
Tämä minun lapsen elä/ ja sinun lapses
on cuollut. Ja taas tämä toinen sano:
Et nyn/ mutta sinun lapses on cuollut/
jamlnun lapsen elä.

24. JaCuningas sanoi: tuocat mi-
nulle miecka. Ja sijttecuiu miecka oli tuo»
tu Cuningan eleen/

25. Sanoi Cuningas: jacacat eläwä
lopsi rahtia/ ja andacat toinen puoli
toiselle/ja toinen puoli toiselle.

26. Nyn sanot se waimo Cuningalle
jongaelämä lapsi ol:: sillä hänenäitlllt,
nen sydämens palot lapseus päälle/ ja
hän sanot: Äch minunHerran/andacak
hänelle se elämä tapsi/ja ältat tappaco

B b b hända

I. Cunlng. Kirja. ). lue.
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läistä.

händä. Mutt» setelnenftnel: eitä mi.
nulle eitä sinullepidä annettaman/waan
j»«tt»c»n cohdexi.

27.Nyn Cunlngos wosiols/ j»ftnoi :

»nnettocan hänelle tämä eläwä lapsi/ j»
el sitä p,oä lopettaman : sillä tämä en
hänen äitins.

28. Ia stnduomion culn Cuningas st»
noi/ cuull catckt Israel j» he pettäisit
Cuningast: sillä he nätt eccä HERran
lieto oli hänes duemttaxens.

IV. lucu.
oll Salomo coco Istaeltn

s? Cuntngas.
2 .1» nämät oltt hänen pää»

AstrlaPapin Za»
dochin poica.
. 3. Elihoreph jaAhia Siftn pojat/olit
lirjoittastl: lostphat Ahiludin poica
Cantzlerl.

4- Benast lojadan poica sodan pää»
mies. Zadot st Ablathor olit Papit.

s.Astrla Nathantn poica päämie.
sten haldia. Sabud Pappi Nathantn
poica Cuningan neuwon andaja.

6. laAhistr huonen haldia : Adoni»
ram Abdanin poica 01l weron päällä.

7. Ia Salomolla olt caxitoistatym»
mendä «valdamiestä coco Israelis/ jot»
ca murhen pldlt Cuntngast/ ja hänen
huonestans/ ja cutin heistä toimitti ru»
an Cuucautenans wuosiwuodelda.

8- Ia nämät oltt heidän nimens:
Hurrin poic» Ephraimin wuorelda.

9> Deterin poica Machas/ ja Saal<
bimis ja VethSemexeS/ EloniS ja
BethHonanls.

io. Hestdin poica Arubothis / hänellä
olt Socho/st caicki Hepherinmaacunda.

11. AbiNaeabin pojalla catckt rajat
Doris/jolla oli Taphat Salomon ty>
lär emändänä.

12. Boen» Ahiludin poic» Toenachis
jaMegiddos/ja coco BethSeanis/joca
on liti Forthan» lesrelin 0110/ Beth»
Seonist Maholonin leton osti/ nyn täl»
le puolen latmeomi.

13. Gebertn potta Ramothist Gilea»

dis/ joll» olit lalrln lylät/ ManassenpojonGlleodist/ jollo oli Argobln nyt»
tu/ >oc« on Bestntn päin/ cuu,itymmen«
dä suurt» muurattua Caupungit» wa>
siltelllnens.

i4.Ahinadablddonpoic» olt Mah».
nalmis.

15. Ahimaaz Nephtalts: j» hä»
ott» myösBasemathl» Salomon tyttä-
ren emännäxens.

l6.B«ena Huftn poica Astris ja A-
lothis. (rls.

17. loftphat Paruahn poica Iftscha»
18.Seme Elan potta Benlaminis.
19. Geber Vri» poic» Gileadi» »naal»

la/ Slhonin Ammorereln Cuningan
maalla/ st Oggin Basanin Cunlngon/
joc» myös oli yxt nyden maacundain
»aloamtes.

2c,. Mutta Judot io Israeli oli pal»
jo/nynculn sanoa meren tytönä paljou-
den tähden/ he söit ja joit st ilottzit.

2i. hallitzi caitis walda-
cunnis/ hamast Philisterein maacnn»

Egyptin rostn »stt/jotc»
lolt hänen lahioja/ st palwelll Salo»
mot cailen hänen elinaicans.

22. Ka Salomolla olt jocapäiwäistxl
Hruaxlcolmelymendä coria stm»

byläjauhost/ cuusitymmendö corla mut»
ta jauhoja.

23.Kymmenen lihawatahärtä/ st ca»
xitymmenbä härtä loitumeldo/jo sata
lammasta/ ilman peuroja/ja metzäwuo»
hia/ jallhowata corja ja linduja.

24. Sillä hän hollitzl coco maacunnas/
sillä puolen roina hamost Diphsost Go<
stn osti/ caickein Cuningaften ylitze täl..
lä puolen w«rta/ ja hänellä oli rauha
caitella ymbäristölläns.

25. Ny» että luda ,o Isroel asuit le.
wollistst/itzecutin wynapuuns jo ficnn».puuns alla/ Donisi BerSeban asti/
nyncauwan cuin Saloino eli.

26. 1»Salomolla oli neljälymmendä
tuhotta waunuhewoisto / ,o c.ixito sto»
lymmendä tuhotta herooisin esiä

27. Jo nämät woloonuchei lomitit
Cuningas Salomolle „«»>', ! «xlie

c^ii?
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s""»"
""
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cuin Cuuinga» pöydäldä söit/cuktnCuu.
caudcllans/ nyn ettei sijtä mitän puut-
tunut.

28. He toit myös ohria/a oilia hemvi-
sten ja muulein/sinne cusa hän oli/ ru-
tin nyncuin hänelle kästetty oli.

29. Ja Jumalaandoi Salomolle suu-
ren ymmärrypen jataidon/ rohkian sydä-
men/ nyncuin sannan meren reunaö.

zc>. Nyn että Salomon taito oli suu-
rembi/ cuin caickein itäisen maan lasten/
jaEgyptiläisten taito,
zi. Jahän oli taitawambi calckia ih-

misiä/ ja tatwawambi ruin Ethän Ez-
rahtta/ ja Heman/ jaChalcol/ jaDar-
daMacholin pojat/ja hänen nimens oli
cuulutsa ymbäri caickein pacanoitten.

zi. Ia puhui colme tuhatta sananla-
scua/ ja Hanen wirsians oli tuhannen ja
wysi.

zz.la puhui myös puista/Cedrlst joca
on ttbanonis haman Isopin asti/ joca
seinästä caswa. Nyn puhui hän myös e-
läimistä/ linnuista/ matelewaisisia ja
ratoista.

Z4. Ia caltista Canfoista tuldin tuu-
leman Salomon taito/ ja cailrlda
maan CuniNgotlda jotta olit cuullethä-

> nen taidosians.
i V. sucu.

A Hiram Tyri» Cuningas lä-
hetki palwelians Salomon ty-
gö i sillä hän oli ruullut että

olit hänen woidellet Eunin-
gapt Jsäns siaan: sillä Hiram racastt
Dawidtc nyncauivan cuin hän eli.

' 2. Ja Salomo lähettiHiramta tygö/
jakästi hänelle sanoa:

> z. Sinä tiedät ettei minun Isäni Da-e wid tainnut raketa hänen HERrons
Jumalans niinelle huonetta/ sen sodan
tähden/ cuin oli hänen ymbärilläns/ sij.
h?n asti cuin HERra andoi heidän hä-

- nen jalcatns ala-
4. Mutta nyt on HERra minun Ju-

> malani andanut lewon minun ymbärt-
stöllänt/ nyn ettei wtholtsta eli paha e-

> stäjätä ole.
5- Catzo/ minä aiwoi» raketa huonen

minun HErran Jumalani nimelle/
nyncuin HERra on puhunut minun I-
sallentDawidtlle/ sanvden: sinun poi.
cas/ jonga minä sinun siaas asetan fi.
nun istuimelles/ pttä rakendaman minun
nimelleni huonen.

6, Nyn käske uyt minulle harata Ce-
dripuitaLibanonisi/ ja että minun pal-
welian olisit sinun palwelioittes cansia:
ja minä annan sinulle sinunpalivclivites
palcan caiken sen jällen cuin sanot: silläsinä tiedät/ ettet meillä ole yhrän miestä
joca taita harata puita nyncuin Zido,
nerit.-

<NAVtta cosca Hiram cuuli Sa- Hiram<4>lomonpuhen/tloitzi hän suu- jupa
rest/ ja sanoi: lytelty olcoo HERra tehdätänäpä» / joca on andanut Davidille mitä
laitaman pojan tämän palion Cansian Salo-päälle. moa»

8. Ja Hiram lähetti Salomon tygö no.sanoden:minä olen cuullul mitäs mc-
nulle olet lähettänyt / ia minä teen
myös cattcn sinun tahdos jällenCedrt-
puisa ja hongtsa.

y.la minun palwelian pttä ne we-
> tämän Libanonisi mereen/ja minää».
- nan ne panna lautcoin merellä >a wicn

sijhen paickaan/ cuhunga sinä minun
käsket / ja minä hajottelen ne siellä/ ja

. anna sinä ne sieldä otta: Mutta tee

. stnä myös mmun tahto» / ettäs annat
i minun perhellent ruan.
. 10. Ia nyn andoi Hiram Salomolle
t Cedriputta ja hongia / nyn paljo cuin

hän tahdot.
/ 11. Ja Salomo andoi Htramil e caxl-kymmendä tuhatta cort nisuja / hänen
. palivelioittensruaxi /ja carikymmendq
; cort surivottuaöljyä/nyn andoi Salo.
, mo Hiramllle joca wuosi.

12. Ja HERra andoi Salomolle tai-
- don / nyncuin hän hänelle kuivannut ;:i2.

»lt.Ja Salomon ja Hiramtn «välillä oli
- rauha/ja he leit myös lytonkcstenans.

iz- Ja Salomo annot »valita mieslu-
- lugun coco Israelisi/ja nyden waltc- Salo-

tuin luc«olt colmekymmendä tuhatta mo lä.
> miestä. hellä
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Vl.
Salo- tapahtui neljännellä sadalla
mo ru. cahdexannella kymmenellä a-
pe ra. jastajalla Israelin lasten lähte-
kedamö misen jälkenEgypltn maalda/
Tem- neljännellä ajastajalla stjttecuin Salo.
pli. Mo olt tullut Israelin Cuningaxt/Sif-

Kl fin Cuucaudella / joca on se toinen cuu-
,<>'

'

causi/että huoneraketti» HEßralle.
. » huone jonga Cuntngas Salo.

' morakensi HERralle/ ott cuusikymmch-
däkynärätä ptlkä / caxikymmcndä lejvt-

2. Par. colmekymmendä kynärätä cor-
«.»' kta.

Z>la esihuone TemplinedeS oli cah.pituus/ takymmendä kynärätä pitkä / huonen
keveys leweyden jälke»/ ja kymmendä kynärä-
-5° tä lewiä/ huonen edes.

4. Ja tekt ackunan huonen päälle /si-
fäldä awaraxt/ja ahtaxt ulco.

5- Ja hän rakensi käytävän seinäF'?, myöden huonen ymbärinS/nyn että se
kävi ktrcon ja Chuortn ymbärins/ja

ravat. seinän ulconaifelle puolelle ym-
bärins.

6. Se alammalaen käytävä olivyttä
kynärätä leviä/ ja keskimmäinen cuut-
ta kynärätä leviä sta colmas seidjendä !
kynärätä leviä: sillä hän asetti malat l

»4. Ja hän lähetti heidän tibanontjn
kymmenen tuhatta Cuucaudexi vuorot,
tain/ nyn etkä he otit yhden Cuucauden
Ltbanonts/ ja caxt cnucautta cotonäs: ja

, Adoniramoli sen päällä.
, 15. Ja Salomolla oli setdzemenkym-
mendä tuhatta/jotcacuormta cannoit/
ja cahdexaokymmendä tuhatta jotca
vuorella hackatfll.

»S. Ilman yltmmätst Salomon käsky-
lätsi / jotca työn päälle asetetut ol«t/
«olmetuhatta ja colmesata/jotca vallid.
ztt Cansa cntn työtä tett.

17. Ja Cuningas käski heidän vetä
suurta kiviä/ja callitakiviä/ huone»
perusiuxext hacatuita kiviä»
rB. Ja Salomonrakendajat/jaHira-

«ltn rakendajat/ ja Gtbllmtt vuolit/
ja valmistit puita ja kiviä huonenra-

kennu^exi.

ulcoa huonettaymbärins /nyn ettei »e
olts sattunet huoonen seinään.

7- Ja cosca huone raketti» / olitkivet
caickt ennrn valmistetut/ nyn ettei yh.
tän vasarata / eikä ktrivest/ e«kä rau-
taasetla cuulunut rakennures.
k Ja owt olt otktalla puolella keskellähuonetta/nyn ettämendin kieroja trap.

puja myöden ylös sichen kestimmätseen
käytävään/ jakejktmatsest colmandee».

9. Ja nynrakenst hän huonen japäät-
ti sen/ ja cauntstt huonen Cedrtpulsella
holvilla ja ratolla.

10. Hän rakensi myös käytävän coco
huonenymbärtns/ vyttä kynärätä cor-
ktan / jonga hän yhdisti huoneseen Ce-
drtputlla.
" HERran sana tuli Salo-

tygö/sanoden:
r-. Tämä on se huone/jongas raken-

nat/ jos sina waellat mtnun säadytsä-
l ni/ ja teet mtnun oikeuteni/ ja ptdät
. caicki mtnun kastynt/ waeldain nysä/
nyn mtnä wahwtstan mtnun sanani si-nun cansias / cutn mtnä sinun JsällesDavidille sanonut olen.

rz. Ia asun Israelin läste» keskellä/ja en Hyljä mtnun Cansant Israeli.
14. Ny» Salomo rakensi huonen ja

päättt sen.
1;. Ja cauntstt huonen seinät sisäldäCedreputlla / huonen permannosta nyn

laken astt/ ja cauntstt sisäldä putlla/ja
tekt huonenpermannon hongatsista lau-
doista.

-6. Ia hän rakensi huonen siwutlba
Cedripuisen setnän cahtakymmendä ky.
närätä pitkän / permannosta catlon a-
stt: ja tekt siihen sisälle Cuorin catcket» >
pyhtmmään.

17Ia huone olt neljäkymmendä kynä-
rätä ptrka se esipuoli Templi.

18.Cvco huone oli sisäldä atwa Ce-
drtpuusta / caiwettu knuppein ja cuckat-
sten muodolla: catckt Cedrtpuusta/jaet
yhtän ktve näkynyt.

19. Mutta Cuorin hän valmisti huo.
nen sisälle HERraa lyto» Arctia pan»
dastjhen.

zo.la
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20. Ja Cuorin edustan eahtakymmen-
dä kynärätä pitkän / cahiakym ueuvä
kynärätä le-viäa/ cahtnkymm-udä kynä-
rätä corkian: ja hän silars se» selktällä
cullalla ja cauuistrAlcartn Ce»rtpuulla.
21 JaSalomo silats huorien sisäldä sel-

»iällä rullalla»» teki cullatset widtat tel.
jextCuortn «teen/jonga hän cullalla
silannut »li.

22. Ja hän silats coco huone» cullal-
la siihenastt että coco huone walmtxt
tuli: nyn myös coco Altarin/ cuin cuo-
ris oli / silats hän cullalla.

2Z, Hän teki myös Cuorij» caxt Che-
, rubtmt öljypulfia/kymmendäkynärätä

' cörkian.
24. Wyttä kynärätä pitkä olt cum-

mangin Cherubtmt» sijpt / nyn että
kymmenen kynärätä olt yhden sijwen ä-
restä nyn toisen sijwen äreen.

25. Nyn että sillä loisellaCherubimtl-
lä olt myös kymmenen kynärätä/ja olt
yhtäläinen mitta ja sia molemmilla
Cherubtmtllä.
26. Nyn eltäyxt Cherubtm olt kym-

mendä kynärätä ovrkta/ ny» myös se
toinen.

27. Ja hän paot ne Cherubimit ke-
jkelle sisämätstä huonetta/ja Cherubt.
mlt lewtcit sijpens / ny» että yhden sij-
pt sattui tähäu seinään/ ja sen toisen
Cherubtmtn sijpt sattui toiseen seinään:
mutta »estellä huonetta sattui sijpt stj-
peeo.

2». Ja hän filats Cherubtmtt cul-
lalla.

2?. Ja «aickein huonen seinäin ymbä-
rins andot hän tehdä pyörtyjä eöttä /

caiweluita Cherubtmejä/ palmuja/ ja
awotmta cuckatsita uloö ja sisälle.

zo.Zahän filats huonen permannon
cullalla ulco jafisäldä.

zi. Ja Cuortn läpikäytävää» tekt hän
caxtowe öljypuista/ wysi culmatfilla
pihtipielillä:

Z2.Ja andot letcata nyhin pyörtyjä
töitä / Cherubtmejä/ palmuja jaawot-
mta cuckatfia / ja filais ne cullalla.

»Nyn tett haa myös Templi» läpi»

tiniäwään nelikulmaiset pihtipielet öl»
jypuista.

Z4. Ja caxi oive hongasta/ nyn että
Z cummasakln owes oli caxi osa toinen
. totsettans awattawat.

Z5. Ja hän caiivoi Cherubtmejä/pal-
. mu,a ja owoimta cuckatfia/ja silats ne
; rullalla taltaivast

z6. Ja fiilte rakensi hän sisämätsen
. pihan colmella rtwillä haratuista kiwi-
t stä/ ja yhdellä rtwillä wuoldutsta L«-
- drlpuista.

Z7. Neljännellä ajastajalla Stffia Cuin»
. Cuulla perustettin HERran huone. gacan-
! zB> Ja yhdelläloistakymmennellä aja- «van

stajalla Boulin cuulla tse o» cahsexas Xemplt
, Cuucausi) päätettia huone raluinens / rakettia
! catken sen jälken cuin sen oleman piti.
. Ja HÄNrakensi sen seidjemes ajastajas.

vil.^ucu.^
' Salomo rakensi huonet- .

t XR » » tans colmetotstakymmendä a- *

l ennencutn se täydel- '

ZW^ltsestwalmixtkult.
> 2. Ja hän rakensi Libanonin medzääu .

! huone»/ sata kynärätä pttudella/wyfi-
kymmendä kynärätä leweydellä ja(olmc-

' kymmendä kynärätä corkeudella: neljät-
lä tahwolla Cedripuisel padzat/ja wu».
lltul Cedripuiset caaret pahasten päälle.

> z. Ia se oli peitelty Cedrtpuun lau-
doilla ylhäldä caarren ylttzr/cutn olit Cunin-
nydcnpadzosten päällä/ joita olt wyfi- gäSa-
wydetläkymmendä / wyfitoistakymmen. lin.

' dä rullakin tahwolla.
4. Jacolme ackunariwiä colmen ker-

ta» suutasuuxin.
' 5. Ja catckt owet ja pihtipielet olit ne-
li cuimaiset /ja ackunat suutasuuxi»
colmen kerta».

6. Hän rakensi myöspadzastenesihuo-
nen / wyfikymmendä kynärätä pituudel-
la/ja colmekymmenda kynärätä lawtu-
della:ja «sihuone »li nyden rohdolla/
ja pahat japaxut caaret nydencohvalla.

7. Ja myös Duomiotstumen efihuonen '

duomttaxens sijnä/Duomiotstumen hän
teki zja peitti molemmat permannot " "

Cedrtpntlla. " '
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8. Nyn myös omaan huonesens/ josa
Phara hän ltze asut/tolsen pchan stsälllselle puo.
on tyt. lelle esihuonet/ >oca olt tehiy nyncutn se
tären totnengin huone: Hän teki myös huo.
huone nen Phoraon tyttärelle/ jvnga Salo.

Mo «mänväxenö ottanut oli/ sen esihuo.
, s nen caltatsen

ve y- Nämäi caicki olit ralleista kiivistä
'

mitan jälkenwuolduist ja sahalla leica-
tuist ktwtstä stsäldä perustuxcst catton a-

- .-2 sti/ j» «vielä ulcvtseida puolen isoin pt-
han saacka.

lO. Perustupet oltt myös calleista kitvi-
stä/ ja suurista ktwtstä : kymmenen ky.
näränktwtstä/ ja cahdexan kynärän kt-
wtstä.

11. Ja nyden päälle muita callita ja
wuvldvja kiwiä mitan jälken/ ja myös
Cedripuita.

12. Mutta sen suuren pihan ymbärtns
oli colme riwtä wuoiduja kiwiä/ ,a ypt
riwi Ccdripuun lauto/a/ nyn myös
HERran huonen sisällä ja esihuonen.

Ealo- iZ»Ja Cuntngas Salomo lähetti ja
mo an- noudatti HtramtnTyrosta.
da tuo- 14. Joca oli lesten poica Nephtalin
da Hi- sugusta/ ja häncnJsäns oli myös ollut
rämin Tyrost/ tairawa wastlseppä/ joca tai.
Syrost dolla/ ymmärryrellä ja tiedolla lahjot-
waflica tettu vli/caicktnaisia wastiröttä tekemän:
»ma le. Cosca hän tuli Cuningas Salomon ty.
»emän. gö/ nyn hän teki catckl hänen työnS.
Lari i5«Ja häntekt caxt mastipatzasta cum.
wastt- mangi» cahdexanroistakymmendä kynä.
padtost räkä corktaxt/ ja yhden langan cahden.
cnuppi tetstakymmenen kynäränptrudepi/ cum.
nens baktn patzasta ymbärins.

'

iS.Ja teki caxt walektua wasttfia cruu.
„ nua asettaxens patzasten päihin: ja
cumbtktn crunu 01, wyttä kynärälä
corkia.

17. Wercot (tekt hän) wercon tawalla/
iaköydet nyncuin rcngat cruuoutn/ jvl-

ra olit ylhällä patzasten pääsä/ seitzemen
rumbangin cruunuun.

18. Ja teki patzat/ ja capl rtwia ymbä-
rtns yhden tvercon päälle/ peittämän
«ruunu,a/ jdlca oltt granat» omenatn
päällä/ ja nyn hän myös itki toiselle
kruunulle.

iy. Ja «t cruunut jokea olit patzasten
pääsä/ olit tehdyt nyncuin cuckaisetest.huvnesa/neljäkynärär suuret.

20. Ja cruunut nyden cahden petzan
päälle ylhäldäkeflixatcan cohdalla/jon-
ga päältä wercko oli/ia capisara riwtä
granatinementtaymbärins lotsen cruu-
nun päällä.

21. Jahän nofii ne patzal Tcmplin est.
huonen eteen/ ja sen cm» hän otktalle
puolelle asetti/ cutzut hän Jachlnipt:
ja sen cutn hän asetti wasemmalle puv-
lellc/ cutzut hän Boaxept.

22. Ja ne seisoitpatzasten päisä tehdyt
nyncutn cuckatset/ >a nyn päätettm pa-
tzatzen teco.

2Z hän teki waletun järwen kym-
kynärälä lewtän yhdestä Wllsii

parrasta nyn toiseen/ ymmyrjätfen/ ia
wyttä kynärälä corktan/ ja nuoran huili-
colmetymmendä kynärätä pitkän sen "ins.
ymbärme. 2-^"-

24.Ja cnupit olit järwen varrasten 4,».
alla/kymmenen jocaidzellakynarällä jär<
we ymbärtns / ja cnuptr oltr walctut
cahteen rimyn.

25. Ja se setsot cahdentoistakymmenen
härjän päällä:colme heistäkäänsit ltzcns
pvhjatseen/colme ländeen/colme etelä»/
ja colme itäo: ja se »ärivt olt ylhällä
heidän päällänS / ja carckt heidän la»
catset puolens sisällctästn.

26. Ja se oli kämmenen paxuus/ja
sen parras olt nyncuin malja» parras/
ja nyncuin ulos puhkcwa cuckatnen/ja

wett capt tuhatta Balht.
27. Hän teki myös kymmenen wasktsta Kym-

istutnva/ neljä kynärälä olt tdzecukm menen
pitkä ja lewtä./ maan colme kynärälä isminva
corkta. cattilsi

28.Ja istuimet olit nyn tehdyt/että nen»,
heillä oltt kyhet wannettenwältllä.

2y.Ja kyljis wanueltcn walillä oltt
jalopeurat/ härM ja Cherubimtt/ja
tyljtsjoisa jalopeurat ja härjat olit/
oltt wandet alholla ja ylhällä / ja j«l.
caiset alla.

zo. Ja joca djella istuimella oli neljä
«rastista rakasta «vasttsteu yestmcansta/

janysä

zgz !11. / lucu.
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l« Nljsä »llt neliällz culmalla »»letut
tynget/ tdzecultn ylhällä toinen ««stans
»»sto» »ojaten lstttlan »l».

31. Mutt» caul» testellä iftuind» 01l
lynärä» corteusj» ymmyrjäinen/puo»
lttolsi» tynärätä lewst / mutt» c»nl»ln
päällä olt n»ftoj»»»ndele/jotc» neljä»
lahculaiset olit/ st «i ymmyrjäiset.
32. Waan »e neljä ratasta seisoit juu»

rt tylletm «ll» /st ratasten itet olit
lsintnda liti / jocaine» ratas oli puo.
litoista tynärätä cortia.

33 I» Pyörät oltt tehdyt nijncnln
»»unul» pyörät / st heidän napans/
eappans/ tehra»art«nsjatler»ns oltt
catcki »aletut.

34. 1» ne neljä tynge stcaitzen istut»
«en neljäs culmas/olit myös »stuimes.

3f. Ia tstulmen coulos puoldo tynärä»
lä cortialla olit wandet ymbärins / j»
lyli«t istuimes.

36. 1» hän »ndot c»iw» tasoisin paic»
tein lylly ja »vondeisin / Cherubimlt /

jalopeurol jo polmuputta / toinen toi.
stns tygö ymbärins.

37 Näin tell hän ne lymmenen wolet»
tuo istuinda/heillä caililla ol<l)ximuo>
to/ yxi mitta/ yxl si».

3s. lahön telt tymmenen lvasttcottl'l«ta/ nyn että culln cattllo wett nel»ä'tymmendä Bothl/ j» culin olt neljä
tynärätä suuri/yxi cattil» olt yhden <»

ftutmen päällä/j» nyn tymmenellä istut»mella.

<l)»!>»t
l«°i«/
«»,l«
j««ic
li «itä
bllom
„,, '

3yl»hän »setti »ysi istnlnda huo»»en ottlalle fiwulle/ j» toiset wysi sen»»stmmalle si»nlle: multa järwenpani
hän huonen oitialle fiwulle «teen idän

et«län cohdalle.
"' I«Hlr»«, telt myös patoja/ la»

»»sitmal,o,a/ ,a nyn Hiram
caiten työn/cuilihän telt Cuntn.

Salomolle HERran huoneseen.
"' "l' potzasta/ ,a ne caxl ym.

myriälstä cruauo/ »otca nyden cahden
patzon pHHllä olit/ ja ne c,ri mercko/peittämän nytä cohiaymmyrjälstä cru»nun pitzostenpääsä.

41.1 a ue neljä ftt» granatinomena»

t»/ nyden cahden «ercon päällä/ ja c».
xt rtwlä gronottn omenito cungln w«r»
eon päällä/ peittämän nytä cohl» ym»
myriäistä crunu» potzosten pässä.

43. 1» ne lymmenen istutnd»/ja tym«
menen cottilot» nyden päällä.

44. I» yhden järwen j» caxitotsta»tymmendä härtä järwen ala.
45. Jo poool/lopiot jo wosiimaljat/

j» caicki nämät astiat/ jotca Hiram
teti Cuningos SolomolleHEßron huo.neseen/ selltästä wostesto.

46. Jordanin levolla andoi Cunin»
gas Salomo ne wala/ stwlses töyräs
Suchothln jo Zorthonin wältllä.

47. Jo Solomo andoi calckt nämät
astiat olla (punnltzemac) sillä wasie oli
ylönpalio : el tysytty wasten paino.

48- Ia Salomo teli catcki colut culn
HERran huones tarwtttin/ cullatsen
Altarln/ja cullotsin pöydän/ jolla nä»
ty leimat pldetttn.
49'Wysi tyntilästlco oillalle/ja wysi

lyntiläjolca wostmmallepuolelle Cuorin
«teen/puhtosta cullosto culloisten cuckai»
sten lampuin ja nystindin cansja.

sc». Nyn myös maljoja/ saleja/ wa»
siimalzoja/ lusicoita ja pannuja puhta»
sta rullasta: Ia olit huonen säränät
huonen sisälmäisis owis/ joc» 01l se
coickein pyhin/j» Templin huonen o»
«ven säränät »iw» puhtasia cullosta.si.Näln caickl työ päätettin cu!»
ntngas Solomo teli HERron huone»sten: Ia Solomo candoi sinne catcki
culn hänen Isans Dowid pyhittänyt olt
hopiosto ,o cnllost»/ joastioista/ j» pani
HERran huonen tawaroyn.

VIII. imu.
Illoin cocots Salomo Israelin

/ catckt sucucun-
ylimmäiset ja Isäin pää-

miehet Israelin lasten seast
CumngasSalomon tygö lerusalenryn/
wiemän HERran lyton Arckta Dawt-
dinLaupunglst/ se on Zlon.

2. Ia caicki Israelin miehet cocon».
nutt Cimingas Salomon tygö Ethani-
mm Caucaudella/ juhtapätlvänS/ se on
setyen»esEu»causi. z.la

»
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Z.I» costa catcki Israelin »vanhin,.
Nl»t »ulit cocoon/nostit Papit Artin.

4. I» cannoit HTRron artin ja
seuracunnan majan/ ja caicki Pyhän
calut jotca majas oltt/ ne weit Papit
ja leevttatylös.

5.1 a CunlngasSalomo/st cocolsrae.
ltn zoucko/ jeca hänen tygöns itzens oli
«onnut/ menlt hänen canstans Ärttn e.
hellä/ ja uhraisit lambatta j« corjo/joi»
la ei orwattu eitä luettu paljouden täh»
den.

6. Ia «äin cannoit Papit HERra»
lyton Arkin siallens Templin Luorio/
syhen cäicket» Pyhembään/ Cherubt-
min sijpetn ala:

7. Sillä Cherubimit hajotit sijpens
Arkin siaan/ ia warivistt Arkin/ /a co-
rennot ylhäldä.

8. Jotca nijn pitkät olit/ että nyden
päät näyit pyhän Cuortn eteen/ ivaan
«lcspäin ei ne näkynet/ ja»e oivat siellä
tähän päiwän asti.

y. Arkis et ollut mttän/ pattzt Mose-
pen cahta kiivistä taulua/ jotca Moses
sinne pani Horebts/ cofta HERra ly-
to» teki Israelin lasten cansia/ heidän
lähteisäos Egypttst. -

,0. Jatapahtui että cosca Papit me-
ntt Pyhästulos/ täytti piltvi HERran
huone».

11.Ettet Papit saanet seiso ja tehdä
heidqn wircans pilwen tähden: sillä
HERran cunoia täytti HERran huo-
nen.
i2.Silloin sanoi Salomo: HERra

»« sanonut asuivans ptmeydes.
iz. Minä olen tosin rakendanut sinulle

huone» asumtsexi/ ja istuimen ettäs siellä
asuit yancatcktsest.

14. Ia Cuningas käänsi castvons ja
sinnats coco Israelin joucon: Ia co-
co Israelin joucko seisoi.

,5. Jahän sanot: kytetty olcon HEr-
ra Israelin Jumala/ ioca suullaos mi.
»un IsälleniDayidillepuhunut on/jaon
täyttänyt kädelläns/ ja sanonut:

16. Sytä päiwästä jona minä johda-
tin minua Lansan Israelin EgysMsi/ en

ole mlnä yhtän Caupungit «oltnnt cai»
lest Israelin stcucunnost/ ellä minulle
huoneratetaisin / nyn että minun ni»
men olis siellä: mutta Dawtdin minä
olen »valinnut minun Canstni Israelin
päälle.

17. 1» mtnun IsänDawtd atcot rale.
tela huonen HERran Israelin Juma»
lon nimelle.

,8. Mutta HERra ftnoi minun I»
sölleni Dawidille: ettäs atwoit raket»
mtnun nimelleni huonetta/ olet sinä sen
hytvostt tehnyt/ ettäs sen oiwoit.

19. Cuicengin ei sinun pidä sitä huo»
nett» rolendomon/ w»on sinun poicoS/
joco sinun cupestos tule/ hänon r»«
tendowa minun nimelleni huonen.

2Q.1» HERr» on wahwtstanut s»<
nans/ jonga hän puhunut on : sillä mi»
nä olen nosnut «luun Isäni Dawidin
siaan/ ja istun Israelin lstutme»«/nyu»
cum HERra puhunut on/ st olen r»»
tendanut HERron Israelin Jumala»
nimelle huonen.

21. Ia olen siellä Valmistanut Arttlle
sian/ cusa HERran lytto on/ jong»
hän teti metdän Isillem johdattotsonS
heitä Egyptin maalda.

22. Jo Solomo seisoi HERr»» Al.
tarl» edes coco Israelin stucon edes/ ja
hajotti lätens ylös tolwosen päin.

23. Jo stnot: HERr» Isr»elin Iu»
mala/ ei ole yhtän Jumalalasinun mer-
las/ylhällä talmas tatcka alhalla maa-
sa/ joca pidätlytonialaupiuden palme-
lioilles/ jotca sinun edesäs caikest sydä-
mestäns maeldamat.

24. Joca olet pitänyt sinun palmelt.
alles Damidtlle minun Isälleni cackt
cutns hänelle puhunut olet/ sinun suul-
las sinä olet puhunut sen/ ja sinä olet
täyllänytsen sin.uakädelläs/ nyncuin s«
tänäpän on.

z;. Nyt sijs HERra Israelin lu'
mala/ pidä sinun palmelialles Dami-
dtlle minun Isälleni se cuins hänelle pu-
hunut olet/ ja sanonut: et pidä nuesiä
puuttuman minun edesän/ joca istu Is-
raelin istuimella? ainoastans jos sinun
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lopses pltäwät heidän tiens/ »«eldaxenS
«mun edesänt/ nyncuin sinä olet «ael»
tanut minun edesänt.

26. Nyt Istaeltn- Jumala/ anna ft>
n»s nyt oll» tettnen/ jong» sinä palwe»
ltollesDawtdllle mtnun Isälleni puhu»
nut olet.

Deut.
II! il.

27. luletcesJumala» maanpäällä »«

siman? catzo totwat j» taiwasten tai,»
«at «t wo, sinua läfittä/ cningafi sijs tä>
mä huone jongaminä ratensin/sen tetis ?

28.Nyntäännä fijs sinuas sinun pal»
»eltas rucouxeen j» »nemtseen/HERr»
Minun Jumalan/ ettäs cunlistt mtnun
tytoxe» ja rucouxen jong» sinun pal»
»eltas tänäpä» rncoile sinun edesäs.

29. Että sinun silmäs »wot olis tä»
mä» huonen puoleen yöllä st pälwällä/
j» sijnä paicas/ jostos sanonut olet:
minun nimen pttä oleman siellä : Ettäs
cuultsit sen rucouxen jong» sinunpalwe»
lias rucoile täsä paicas.

30. 1 a cuultsit sinun palwelias/ st
Cansos Istaeltn hartanrucouxen/ jon.
g» he täsi rucotlewat / j» sinä cuullfilsen siellä custs »sut t«iwats/j» coscassen cunlel/ olisit armollinen.

zi. Costa jocu ricko lähimmäistäns
«vastan/ ja ott» waian päällens / jolla
hän hanens welcapääxl tele/ ja»«l» tn»
le siuun Altarts eteentäsä huones.

32. Eltäs cuultsit taiwa«s jasaattaisit
pallvelioilles otteuden/ ettäs duomttzlsit
jumalattoman/j» andaisit hänen ttens
tulla hänen pääns päälle/ ja wanhur»
scoxi let«sttw!ottomon/j« teltsit hänelle
hänen etltudens jällen.

33- Jos finun Cansts Israel lyödä»
tvlhomiestens edes/ eclä he owat syndlii
tehnet finua »astan/st he täändäwät i»
tzens sinun tygös/ s» tunnustawat fi«
nun nimes/ j»rucoilew»t/ j» »ndexi a»
nowot sinulo» täsä huones.

34. Ettäs luulisittat»«ts/ j» finun
Consts Israelin synnille ar»Aolltuen o.
ltsil/ st johdolaifit heitä sille maalle jäl.
lens/jong«s heidän isillens andanut olet.

35 los t»lw»t suljetut o»ot/ nyn et»
tel std»/ että he sinua »«sian rickentl o»

»at/ja rucolletvat täsä sias/,» tunnu»
st»w»t sinun nimes/ j» täändäwät itzens
heidän synnistäns/ettäs rongaistt heilä.

36.Ett« cuultsit hetta talwats/ ja olt»
sit sinun palwelias ja Cansts Israelin
synille armollinen/ettäs vsttat hetlle st»
hywän tleu/jota hetdän »aeldama»pttä/
ja annat sata sinun maas päälle/ jengos
CanstlleS perlmtsext andanut olet.

37. Jos callts »tca tule maan päälle/
elt rutto tule taick» pouta/ elt ruoste/
taicka cascat/ eli jywämadot maan pääl-
le tulewat/ taicka «vihamiehet pyritti-
wät heidän portttns/ tatcka jocu »ttza-
us/ elt sairaus.

38. Caickl rucouxet/ calckt »ndexi ano-
mtsttcuin catckt Ihmiset/ caicki sinun
Cansts Israel tetewäl/ cosca he ym-
märläwät »itzouxens/ itzeculin sydäme»
säns/ st hajottamat tätens tämän Hu»»
nen puoleen.

39. Ettäs silloin cuultsit taiwais/ fij.
tä siasta custs asut/ j» olisit «rmolline»
j»telisit sen nyn/ ettäs annat tyecullen-
gin nyncuin hän waeldanut on/ nyn-
cuins hänen sydämens lnnnet: sillä sinä
ainoastans tunnet caickein ihmisten l»<
sten sydämet.

40. Että he aln» finna peltäistt/nijn-
cauwan cuin he maan päällä «läwat/
jongasmetdän Ifillem anbanul olet.

41. Jos myös jocu wunc«l»<sist / joc» «, ,

ei ole sinnn Canftstas Israelisi/ tule '"

cancaistld» maald» sinnn nimes tähden. '

42. Nyn että he sta»»t cuulla finun
suuresta nlmestäs/ ia»otmalliseft tade.
stäs/ ja ojclusta tösiwarrestas: ja tule-
vat rucetleman tähän hueneseen.

43. Ettäs cuultsit taiwals/ sijlä siasi»
custs asut/ ja telisit catten sen/cuin se
«nucalatnen ano / etti! caicki Canft
maan päällä tnndis sinun nimes/että he
myös peltäisit sinua nynculn finun Can-
fts Israel: ttedätsil että sinun nimes
auxhuutan täft huones»/ jong»«tn»ra-
tendanut olen.

44. les finun Cansts «aelda sotaa»
»ihamlehiäns »asta»/ sitä tietä joias Motth
heidän lähetät/j» he «:>3.
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ra tiellä Caupungtn puoleen/ jongas
«valinnut olet/ja huonenjongaminä si-
ueo ntmelles rakendanut olen.

45. Ettäs cuulisit heidän rucouxens
jaanomisens taiwa«s/ja saattaisit heil-
le oikeuden.

46. Jos he syndiä tekewät sinua ma-
lan isillä etole yhtäkän ihmistä joca et
yndtä tee) ja sinä «vihastut heidän päät-
eos/ja annat heidän «vihamiehen kä-
Ijn/ nijn että he wtewät heitä fangina
mtholisen maalle taemma eli lähemmä.

47. Ja he tekisit sydämestäns paran-
nuxen/ ja he palaisit sinua rucoileman
heidän faugeuxens maalla/ sanoden:
me ricoimme ja teimme pahoin / ja 0-
ltmme jumalattomat.

48. Ja he nyn palaisit sinun tygös cai-
»esta sydämestäns/ ja caikesta sielustans
heidän mihamtestens maalla/ jotca hei-
tä fanztxt pois «vienet omat ja he rucoi-
lemat sinuatiellä heidän maans puoleen/
jongas heidän Jsillens andanut olet/

sen Caupungtn/ jongas valinnut olet/
ja sen huonen/jongamtnä sinun ntmel-
les rakendanut olen.

49. Ettäs cuulisit heidän rucouxens
jaandext anomtsens taimats /sijlä siastacusa sinä asut/ ja saattaisit heille otkeude.

Jaolisit armolli-
nen/ jotcasinua mastan syndiä tehnet o-
«at/ jaraitille heidänrtcoxillens/ joil.
la he rickonet omat sinua mastan: ja
annaisit heille armon nyldä jotca heitä
fangina pitämät/ja he armadatsit hei-
dän päällcnS.
;i.Sillä he omat sinun Cansas ja st-

pertmifes/ jotca sinä Egyptistä johda-
tit rautaisesta unista.

;i. Että sinun silmäs olisit amoi sinun
palmeltas anomiseen/ ja sinun Cansas
Israelinrucouxeen/ ettäs heitä caiktsa
cuulisit jotdenga tähden he sinun tygös
huutamat.

;z. Sillä sinä olet heidän «roittanut
finulles pextmtsext caiktsta Cansotsta
maä päällä/ «yncutns sanonut olet sinun
palmeltas Mosexen caulla/ cosca sinä
me-dän Isät johdatitEgypttst HERra/
HERra.

54. <K» cosca Salomo 01l cailen lä»Hmän rucouxen st anomisen lo< Iale»
pettanut HERron «des/ nousi hän HEr. Mo siu.
«„ Altarm edestä polwtons cumari». „» C«,
mast/ ja hajottamasi täsiäus taiwasen s»,
päin.

5;. Ia seistl st siunais coco Israelin
joucon lorotetulla änellä/ jaftnoi:

;6.Kytetty elcen HLRra joca C»n«
ftllens Israelille lewon andanut on/
cailen sen jällen culn hän puhunut on:
«l yhtätän ole puuttunut hänen hymistä
ftnolstans cuin hän polweltans Mosexen
cautta puhunut on.

57. HERra meidän lumalam olcon
meidän cansjam/ nyncutn hän on ollut
meidänIsiim cansja/ ällän meitä hyi-
jättö/ e,tä lacattco läändämöst meidän
syvämltämhänen tygöns.

58. Että me waellatsim cailis häne»
teisäns/ ja pidätsim hänen täsiyns/ sää.
tynlljaoittudens/ cutn hän meidän I«
sillen, tästenyt en. —>

59. Jaettä nämät minun sanani/ jotca
minäHERran edes rucotllut olen/ vit-
sit läsnä HERran meidän Jumalam ty-
könä pätwällä jayöllä/ että hän saattats
hänen paliveliallens / ja Israelille hä-
nen Cansakens oikeuden/ ttzecullaktn a-
jallans.

60. Että caicki Cansat maan päällä
tiedäisil/ ettäHTßra ontye Jumala/
ja etyxikän muu.
61.Ja teidän sydäme olco wiatoinHTr-

ran meidän Jumalamedes/ waeldaman
hänen säädyisäns/ ja pitämän hänen kä-
skyns/nyncutn se länäpän on.

6!.Ka Cuningas ja coco Jsraelt hä- '

canffans uhraisit uhria
HERran edes.

6z. Ia Salomo uhrais kytosuhrta
(jongahänHSßralleuhrais) cax» col-
mallakymmendä tuhatta härkä/ ja sara v '

ja caxtkymmendä tuhatta lammasta.
Näin he »theit HERran huonea/ Cu-
utngas ja caicki Israelin lapset.

64. Sinä päiwänä wihket CuningaS
kefltcartauon/ joca oli HERran huo-
«en edeö i sillä hän teki siellä polttouh-

rin/
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ran edes oli/ oli vähämen polttouhryn/
ruocauhryn /ja kytosuhrin lihavuteen.
6;.Ja Salomo piti stjhen aican juhla/

jacoco Israel hänen canstans/ suuresacocouxes HemathinrajastaEgyptm vir.
tan astt/ HERran meidän Jumalam e-
des/seiyemenpäivä/ ja taas seitzemenpäivä (se on)neljätoistakymendä päivä.

66. Ia cahdexandena päivänä päästi
hän Cansanmenemän/ ja he siunaifit
Cuningasta/ ja vaelstt majvins iloiten
jariemuiten caikesta sijtä hyvydestä/cui»
HERra palveliallens Davidille ja
Cansallens Israelille tehnyt 011,

IX. tucu.
Cosca Salomo oli rakenda.

nut HERran huone» jaCuntn-
gan huonen / ja. catcki euin
hänen sydämens anoi ja ha-

lais tehdäxens.
2. Jlmandui HERra Salomolle toi.sen terran/ nyncuin hän oli hänelle tl.

mandunut Gibeonis.
z. Ia HERra stnoi 'hänelle : Mlnä

olen cuullut sinun rucouxes st anomlses/
cuins oletminun edesänt anonut / ja 0.
len pyhittänyt tämän huonen/ jongas
ratendanut olet/ pannaxeni sijhen mtnun
nimeni yancaickisest. Ia mtnun silmän
st sydämen owat alati sijnä.

4. 1» jos sinä »vaellat mlnun edesäni/
nyncuin sinun isäs Dowid waeldanut on
sydäme yxlterralsndeKja «acuudes/nyn
ettäs teet caicki cuin minä sinulle täsie»
nyt olen/ja pidät minun Mynt ja otle.

;.Nyn minä wahwistan sinnn w»ld».
cunbas istuimenlsraeltn päällä yancalc»
»tsest/ nynculn minä stnun Isäs D»«i.
din cansja puhunut olen/ ftnoden : ei
sinulda pidä pölsoteltaman mtes Israe»l,n istutmeld».

6. Mutt» jos te täinnätle teitän pe.
räll pois minusta/te ja teidän lapsen/
st ette pidä minun tästyjänt st säätyjä»
ni/,otc» minä olen pannut teidän eteen/
ja menette ja palwelette wieraita juma»
lit» j» rucoilette nytä.

7.Nijn minä hävitän Israelin st/tämaasta/jonga minä heille andanuta.
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len:,» sen huonen/j»ng»minä minu»
nimellenipyhittänyt ole»/ heitä» minä
mtnun casivoni edest pois : Ia Israelplst oleman ftnanlascuxt j» juluxlcat»
lls Cansois.

8.I» watck» tämä huone on caickein
cortein/nyn cuitengin caickein cutn sijtä
täywät ohidze/pilä hämmästymän ja
»iheldaman sanoden- mixi HERr»näin teli tällemaallejahuonelle?

9. Silloin »astatan : että he heidänHERrans lumalons hyliäisit / joc»
heidän Isäns Egyptin maalda ulos joh.
datti/ ja seuralsil muita jumalita j»
cnrmarsit nytä j» palwelll nytä/ sen»tähden oNHERra cailen tämä» paha»
andanut tulla heidän päällens.

caxllymmendä ajastaica
olit/ joinaSalomo ne

caxt huonett» ralensi / HERran huo»ne» j» Cuningan huonen.
«. Jochin Hiram Syron Cuningas

andot Salomolle Cevripuita/ hongia
M culda/ caiken hänen lahtons jälken:
Nhn Cuotngas Salomo andol Hira.
mtlle caxikymmeodä Caupuagtta Galt.

Lean maasa.
Ja Hiram matcustiTyrost cabzo.

May »Yltä Canpnngetta/ jotca Salo.
Mo hänelle andanut oli/ja einehänel.le kelwaaoet.

IZ. Ia sanoi i mitkä nämät Caupu».
gtt oivat minun veljen / jotcasminul.
le andanut olet? Ja hän cudzui ne
Cabulln maaxi tähän päivänasti.

14. Ja Hiram oli lähettänyt Cuni».
gallefata ja caxikymmendä Centneriä
culda.

15. Ja tämä on lucu verosta / jonga
Cuningas Salomo candoi raketaxens
HERran huonetta/ja hänen huonet.
tans/ ja Millot/ja Jerusalemin muu.
ria / ja Hazortt/ ja Megiddot ja Ga-
serit.

16. Sillä Pharao Egyptin Cuningas
oli mennyt ja voittanut Gaserin/ja
polttanut sen tulella/ ja lyönyt Cana-

Ecc- nerii
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Salo.
mon

tuomat
culda
Ophi-
>tst.

verit cuoliaxi jotca Caupungts asuit/
ja olt andanul sen tyttärellens Salo-
mon emännälle lahjaxt.

ly.Ntzn Salomo rakensi Gaserin/,a
alammatsenBethHorouin.

iz.Ja Baalathtn/ja Thamorincor-
»vesa maalla.

iy.Ja caicki kamara Caupungitjot-
ca Salomolla olit / ja caickt maunu
Caupungtt/ ja radzasmiesten Caupun.
git/>a caicki mitä hän tahdot raketa
Jerusalemts/ ja Ltbanonts/ jacoco
maasa joca hänen mallasans olt.

20. Caiken jäänencansan Amorreret-
siä/ Phereseretstä/ Hemcreistä ja le-
»usereistä/ jotca et ollet Israelin lap-

Heidän lapsens/ jotcahe jätit hei-
stäns maahan / jotta Israelin lapset et
tairanet hämttlä/ ne teki Salomo me.

' rollisext tähän päimän asti.
22. Mutta Jsraclt» lapsista ethän teh-

nyt yhlän oriajt/ maan ne oltt sotamie-
het / ja hänen palweltans/ja päämie.
hens/jaesimiehens/ja hänen maunutus
ja radzas mtestens päämiehet.

2z. Jamircamtesten päämiehiä / jotca
»lit Salomon työn päällä/ olt mtzstsa-
ta ja mystkymmendä jotca Cansa halli-
tzit / ja työn toimitit.

24. Mutta Pharaon tytär meni ylös
Davidin Caupungtst omaan huoneseens
jonga< Salomo)hänelle rakendanut olt;
Silloin rakensi hän myös Mtllon.

25. Ja Salomo uhrais colmasti mus-
des polttouhria/ja Kyios uhria Alta-
rtlla / jonga hän Heßralle rakendanut
olt / ja suidzutti sen päällä HERran e-
des: janyn huone päätetttn.
»6. KA Cuningas Salomotekt myös

Hlaeman Ezeontn Geberts/joca
liki Eloihi on punaisen meren reunan
tykönä Edomeretn maalla.

»7- Ja Hiram lähettipalmelians lae-
maan/ jotca olit jalot haaxtmiehet ja
mereen hymtn harjanduoet Salomon
palmeliatn cansia.

28 Ja he tulit Ophtrtjn/ ja Welt siel-
dä nchä sata jacaxikymmendä leivistä-

tä culda/ja he meitstnCuniugasSa-
lomolle.

X. jucu.
rtckan Arabian Drotntngt

olt cuullut Salomon sanoman
HERran nimestä/ja tulicoet-

celeman händä tapauxtlla.
2. Ja hän tuli Jerusalcmyn sangen

suuren joucvn cansia/ Camcletn cansia
jotca jaloja yrtejä cannatit / ja aitvan
paljo culda /ja calleita ktwtä : Ja cos.
ca hän tuli Cuningas Salomon tygö/
puhui hän hänelle caickt cuin hän sydä-
mesäns atcotnut oli.

z.Ja Salomo ilmoitti hänelle caickt
hänen fanans: ei ollut mitän Cuntngal-
da salattu / jota et hän hänelle tllmoit-
tanut.

4. Cosca rickan Arabian Drotntngt
näkt caiken Salomon taidon / ja huo-
ne» jonga hän rakendanut oli:

5. Ja ruat hänen pöydälläns/ ja hä-
nen palweliains asutnsiat/ ja cungtn
heidän wircans/ ja heidän waattens/
ja hänen juomanslafliat ja polttouh-
rtns / jongahän HERran huones uh-
rqis/ ei hän idzens euämbt voinut pt-
dättä.

6. Mutta sanot Cuningalle: caickt
cuin minä sinusta cuullut olen minun
maalleni / ja sinun menostas / ja si-
nun taidostas / se on tosi.

7. Ja en minä usconut sitä ennencuiu
minä tulin ttze / ja sen minä olen nyt
silmilläni nähnyt/ ja catzo /et ole mi
nulle puolittaingan sanottu: sinulla on
enämbt taito jahymyttä/ cuin sanoma
on / jonga minä cuullut olen.

8. Autuat owat sinun mtehes ja sinun
palwelias/ jotca aina sinun edesiis sei-
somat/ ja cuuldelemat sinun tattoas.

y. HERra sinun Ju-
malaa joccksinnunon mielistynyt/sinun
Israelin istuimelle pannaxens: sentäh.
oen että HERrH racasta Israel, tzan-
caickisest, ja on pannut sinun Cuntn-
gaxi duomtota ja oikeutta tekemän.

ro. Ja hän andoi cuningalle caxikym-
mendä toista sata Ecutneriä culda/ ja

sangen
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».17.

sangen paljo jalojayrtejä / ja calleita
ktwtä:Et tullut sinne Me nhn paljo
calleita yrecjä / tuin rickan Arabian
Drotnmgi Cnntngas Salomolle andot.

. 11. Syhen myös Hiramtn hahdek «ok»
ca culda toit Ophtrist/ ja sangen pal.
jo Hcbenia puita ja catitta ktwti.

12. JaCuUtngas andoi tehdä Hebentn
puista padjatt HERran huoaeseen /ja

- Cuningan huoneseen/ ja candelet ja
harput soiltaille: Et tullut sinne sijtte

j ntzn paljo Hebentn putta / että myös
. nähty ole tähä» pätwän asti.I iz. Ja CuntngasSalomo andotrickan
Arabian Drotntngtlle catckt cutn hän
pyyit Mansi häoeldä/ paitzinytä cutn
hän. hänelle ttze andot: Jahän palais
ja meni palweltoinens omalle maallens.

t 24. MAVtta rullani paino jonga h?
. »uosi toit Salomolle/oli

cuust fzj»c«usikymmendäja cuust Cent-
nertä culda.

15. Ilman sitä cutn kauppamiehet ja
yrtein myyjät nynmyös catckt Arabian
Cuntngat ja ne »otmalltset maalda
(toit hänelle.)

16. Ia Cuntngas Salomo andot myös
»tehdä parhasta collasta caxi sata kethä.r stä : cuust sata culda penningtlä andot

> hän panna jokatdzeenkethäseen.
17. Ja colme sata kilpe parhasta cul-

lasia: ja colme letwtskätä culda jocat-
tzeen kilpeen/ja Cuntngas pant ne Liba-
nonin metzähuoneseen.

18. Ja Cuntngas teki suuren istuimen
Elephandtn luista/ ja culdats sen fel-
ktällä rullalla.

iy Ja fijnä tstutmes oli cuust astuin-
lauta/ ja sen isiutm«»pääolt ymmyr,
jäinen tacapäin/ ja käflpuut olit mo.

' lemmilla puolillaistutuda ymbärtns/ ja
caxi Jalopeura seisoit käfiputden tykönä.

20. Ja siellä seisoi caritotstakymendä
Jalopeura nyden cuuden astutnlaodan
päällä molemmin puolin: ei senkaltai-
sia oletehty cusacan »aldacuanas.

21. Catckt Cuninaas Salomon juo-
ma afiiat olit selkiastä rullasta/ ja to-
«atnen astia Libanonin metzähuoncs oli

cuuden sadan hoptapenningtn edestä/ ja
hcwotsen sadan ja tvyden kymmenen ho.
ptapenningtn edestä. Nyn wett he myös
catckcin Hecherein Cuningasten ja Sy»
rtan Cnntngasten tygö/ heidän kättens
caukta. xl. iucu.

A Cnningas Salomo racasti
> monda muucalaifllt watmoa/

Pharaon tytärtä/ jaMoabite»
reitä/Ammonitereitä/Edsmt.

tereitä/ Ztdsntterettä ja Hethitereitä: !
i. Nysiä Cansotsta joista HERra Is-

raelin lapsille sanonut oli: älkät men>!
gö heidän tygönö/etkä hekän tulco tei.
dän tygön: sillä he käändäivät totisesi ,
teidän sydämen heidän jumaliltens pe- !
rän: Näihin suostut Salomo raca«
staman heitä. '

Lccz ».Ja

myös seltlästi «ullasia isillä ei yxitän to»
tellutCuningas Salomo aicana hopiast.

22. Slllä st Cunlngan haoxl/ jolla
hänpuriedelHlloinin hohde» c»nsj»/tuli
joc» colm»ndena wuoten» terran / ja to,
culda/hopiat/ Elephondln hambatta/
Apinoit» j» Rltlncuckoj». Salo»

23.3» nät» Cuningas Salomo on tul. mon
lut suuremmaxtrtckaudest st wystudes» rickaus
lntckt» Cunlngott» maan päällä. jatoit»

24. Ia caickt moilm» pyysi nähdä Syr.
Salomot/cnullaxens sitä taito/ jonga 47: is.
Jumala 01l andanut hänen sydämeens.

25. 1» catcki toit hänelle lahi°,»/ ho»
poiaastioil» j»rullaisit» caluja/j» w»at»
teit»/ja hereot»
sit»/ j»muuleja joca «vuosi. 2. Par.

26.1» Salomo cocotswaunustjar»» 1:14. '
tza«mlehlä/uyn ett»hänellä olituhannen
ja neljästla »vaunu»/ j» caxitoistatym»
mendä tuhatta rotzosmiestä: ne hän
pant wounucaupungeihln ja lerusa» 5. .
lemin Cunlngan tygö.

27. Ia Cunlngas teli nyn/ että Hopi». " "?"

t» oli nyn paljo lerusolemis cuin ti.
wlö/ jaCedriputt»nyn poljo culn »illi»
ficnn» puit» laxois. """"'

28. 1» Salomolle tuotin hewoisita E»
gyptist/j» caickinaisiacalua/ ja Cunin»
gan cauppamiehet ostit ne calut.

29. Ia toit Egyptlst joc?itzen mannun

salo.
Mo 01.
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Ja hänellä olisettzemen sata matm»

«mändinä/ja colme sata jalcamaimo/
ja hänen malmons käänsit pois hänen
sydamens.

Salo- 4. Cosca Salomo «vanheni/ käänsit
hänen emändäns hänen sydamens mte-

«man - rasteri jumalttten perän / ntzn ettei hä-
nen sydämens ollut täydellinen HER-wiette- r<H hänen Jumlans cansia / ntzncuinlemat Davidin hänen Isans sydän.

Hänen Ia nynmaelsi Salomo Astharothtnepäju- Aiboneretn Jumlan perän / jaMilcho-
malan ,ntn Ammontterein cauhtudenperä»,
palme- Ig Salomo teki paha HERranluxeen. ;ja et seurannut HERra täydel-
Astha- jjstst/ nyncuin hänen IsänsDavid.

/ 7. Silloin rakensi Salomo corkcuden
Chamoxelle Moabtteretn cauhistuxelle

chon» stge wuorelle/joca on Jerusalemine-
jaCha hes/ j<, Molochille Ammonttereincau-wos histuxelle.epaju- 8. Ia atzn teki Salomo kaikille muu-
malat. calaisille emänntllens / jotca hetdänju-

maltllens sutdzutit ja uhraisit.
HER- 9. HERra «ihastut Salomon
ra mi- Hpäälle / että hänen sydämens oli
hastu käändynyt pois HERrast Israelin Ju-
ja tah- malasi / joca hänelle cahdest tlmandu-
to ottanut oli.
Sals- ,0. Ja händä näistäkieldänyt oli/ ettei
molda hänen pitänyt maeldaman mierastenju-
»valda- malttien perän: jaet cuttengan pitänyt
cun an mitä HERra hänelle käskenyt oli.
pois «c- n. Sanot siisHERra Salomolle: «t-

-tä se on. tapahtunut sinulda / ja et sinä
0; s. pitänyt minun lyttoaoi /ja minun kä-
«.6:12. ftyjänt cutn minä sinulle käskin / ntzn
/»/>. minä remätsen maldacunnan sinulda /

ja annan sm sinun palmeltalles.
'

12. Cuitengin «n minä sitä tee sinun a-
* 2?' jallas/finunIsäsDavidin tähden:mut.

ta sinunpotcas kädest minä s«n remätsen.
iz. En minä cuitengan coco maldacun-

da remätse: yhden sucucunnan minä an-
nan sinun pojalles / Davidin minun
Palmeltani tähden / ja Jerusalemin täh-
den / jooga minä olen «valinnut.

HER- 14.KA HERra nosti Salomolle
ra no- Hmiholtsen/Hadadin Edomerin/

Cuniogaliftst sugusi EdvmiS.

«s. Sillä cosca Davlo 01l Cdomis/j» st»S»loab stdanpäämies men» hantaman lomol.
lopelutto/ j» löl cuoliaxi cailen mi«. le wi.
hen puelen Edomis: homie,

,6. Sillä loob st «co Israel wtjwyt h<ä/
siellä siihcnastl e«ä hän catten Miehen Hae»,
puolen Edomts häwtttt. bln E,

17.Nyn palent H»d»d st muutamat dome.
Edomln miehet hänen cansjans hänen rin.
Isäns palwelto»st Egyptyn: Mutta Ha» 2San»
dab olt wäha nuorucainen. 8:13,14

18. Ia he nousit Mldlonist ja tulttPa»
raan/ja oltt cansans m»ehiä Paranisi
ja menit Pharaon Egyptin Cuningan
tygö/joca andoi hänelle huonen / /a el«»
tuxen/ st maan andoi hänelle. .

iy Ia Hadoo löysi suuren armon Ph»,
raon edes / nyn että hän andoi hänelle/
emändäns Tahpenexe sisaren emännäfi.

20 I» Tahpenexen sisar synnytti hä-
nelle Genllbathin hänen I»
Tahpenes caswottt hänen ,PH»r»on
huones nyn «ttä Genubach 01l Pharaonhuones Pharaon lasten seas.

21. Costa Hodab cuult Egyptis Da-
vidin nuckunext Ifttns cansja/ jaetti
sodanpäätntes loab olt cuollut / stnoi
hän Pharaolle : päästä minu» mene-
män minun maalleni.

Phars» wastais händä: mitä sinun
puuttu mtnun tykönäni / ettäs tahdot
mennä sinun maalles? hän. sanot : et
mitä»/maan salli mtnun mennä. .

iz.la Jumala »osti myös hänelle
hamsehen Resontn ElJadan pojan / jo-
ca olicarannut Herraldans HadadEfe- "

rildä Zoban Cuningalda.
24. Ja cocots miehtä händä'mastan/

ja hän oli soraMcon päämies silloincosca Davld surmats heitä: ja he me-
nitDamascuuo/ ja asuit siellä /ja hal-
litzit Damascus.

2;. Ja hän oliJsraeltn mtholtnen nhin-
cauman cntn Salomo eli/ paitzt sitä wa-
htngota cutn Hadad teki / hän kauhi-
stui Jsraeli ja tuli Synan Cuningaxi.

26. Nyn myös Jerobeam Ncbathi»
potca Ephralhert Zaredest Salomo» Jero»
palmelia / häncn äillus Mmi oli Zeru- beamia

ga/
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jumalat» : ja ei »aeldanet «tnnn tlel»
länt/ että tehnet mitä minulle telpals/
minun säätyjäni s» mtnun olteuttan, /
nyncuin David hänen Istns.

34. En minä ol» calcke »»ldacunda
hänen lädestäns/»aan teen hänenRuh.
ttnaxi hänen elinajaxens Davtdtn ml»
nun palweltonl tähden/jonga mtnöwa.
liyin / sillä hän pttt mlnun töstynt ja
siätynt.

35. Mutt» hinen poicans lädest otan
minä waldacunnan / st annan sinulle
lymmenen sucucnnd«.

36. Mutt» hänen pojallens «n»n minä
yhden sucucunnan/ että mtnun palwe.
liallani Davivllla olisatn» »«lteus mi.
nnnedesänj lernftltMin Eanpungss »,

g»/ le stl »aimo l hin «osil myös tätens
Cuningast wastan.

tän," on syy jongatähdenhän
käeens nosti Cuningast wastan: Cosca
Salomo ratenfiMillon / sullthänDa»
vidin hänen Isäns Caupungin raon.

28. Jo lerobeam olt jalo sotamies/
st cosc» Salomo nätt stn nnorucalsen
telpowoisexi / asetti hän hänen coco 10.
sephin huonen cuormatn päälle.

19.Se tapahtui sijhen aicon että Ie»
robeom meni ulos leruftlemist/ja Pro»
pheta Ahia Stlost löysi hänen tiellä/ja
hänen ylläns 01l usi home/ j» he olit
»inoostons cohden ledoll».

30. 1» Ahi» rupets sijhen utenhame»seen cuin hänen ylläns oli / ja rewäls
cahdexitolstalymmenexicappolexi.

31. Ia sanoi lerobeamille: ota lym.
menen cappaletta sinulles: sillä nyn st»
no HERra Israelin Jumala: cotzo/
mlnä rewätsen waldacunnan Salomon
tädest j»»nnan sinulle tymmenen sucu»
cunda.

sucucunda jää hänelle
minun palwellant tähden / j» lerusa»
lemtn caupungin tähden jong» minä
ol«2.w»ltnnut catiisi Israelin sucucun»
«tst.

33.Että he owat minu» hyljännet /
ja cnmartonet Astharotht Zidonereln

Meabltereiu ju<
motot» /j» Mtlchomt Ammonin losten

« .
'
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Rahabeam menl Sichelnln: 't 3».
><)» sillä toco Istael olt fillotn tul. Canft

lul Sichemtjn telemän händs ««'««

Cuningaxt. habea»
lerobeam Nebathin petc» mtld

st„ Egyptls olleftns/ johonga huostt,
hz«Cuningos Salomon edest paennut "ust

hä» Egyptts. ' P".
Ia he lähetit händä cntzuman « Ia '"'»

lerobeam tuli,a cc>fo Israelin Joucko /efss,
Rehabeamin tygö / j» sanoit :

4. Sinun Isis on meldän ltem rasta»
nttanut/ntjn huojennanyt sinä se cow«
palwelus j» rastas yes/ jonga hö»
metdän päälle» pannnlon/ ntzn mepol»
«el«m smna. z.Mntt»

,onga mlnä olen »ällnnut minullenl/
pannaxent mtnun nimeni sinne,

37. Nyn otan minä nyt sinun hallitze»
man caitis cuin sinun sydämes hal».
,»/ j»finun pltioleman Israelin Cu»
ningas.

38. Jos sini cuulet caickia cuin min,
sinulle lästen / ja »vaellat mtnun teil»
läni/j» teet sitä cuin minulle lelpa/pt«
täden minun säätyni j» täsiynt/nynculn
David minun polvelta» teli / nyn mi<
ne olen sinun consjos / ja ralenna» si»nulle wahwan huonen/ nyncuin mini
Doivioille ralensin / j» »nnan sinulleIsraeli».

39. 1» nät» alenna» mlnä sen läh.
den Dowidin siemenen : en cuitengan
yancaickisest.

40. Mutta Salomo pyyti tapp» le.
robeami. Nyn lerobeam nuosi ja pa>
lent Egyptin / Zlsttin Egyptin Cunin»
gan lygö : j»oli Egyptls S»lomon cuo>
leman asti.

4i. Mltä muuta Salomosi ftnomist
/ hänen tecons ja tattons / etlö ne

ole tirjoltetut Solomon aica tirjas?
42. Mutt» »ic» cuin Salomo hallitzi

I«ruftlemts cailen Israelin ylitze/ oli
neljälymmendä «jastatc».

43. 1 a Salomo nuckui Istltns canfia/
jahaudatttn Isäns Davidin Caupun»
gyn: I» hänen poicans Rehabeam tuli
Cuningaxt hänen siaanS.

l.Cuning.Kirja. l^l



Matta hän sanoi hellle i mengät M HSRra oli sen'nyn käävdänyt/
pols colmanden pätwäa asti / ja tulcat wahwtstaxens fanans cuin hän puhut
jällens minun lygöni: Ia Eausa meni. lerobeamille Ncbathtu pojalle/ Ahian

6. Ny» Cuntngas Rehabeam piti caulla Silost.
Reha- neuwo «anhtmmitte» cansia/ jotca HS. ,6. Cosca coco Isral sen näki ettet Cu- "

beam nea Jfäns Salomo» edes seisoit/ cosca mngas cuullul heitä, «ästais Cansa Cu.
kysy hän wielä eli/ ja sanot: cuinga te neu. »Ingasta ja sanoi: mikä osa on meillä .

«euwo wastamaa tätä Cansa? Dawidts? «li perimys Isäin po,as?
wan- 7. He sanoit hänelle: jos stnä paltvelet Israel mene majois/ cotzo stjs sinäDa.
hi mil. Känäpä» tätä Cansa/ ja noudat heidän wtd huonelcas.la Israel meni majotns.
ba. «ttielens/ ja mastar heitä ja annat heille 17. Ny» että Rehabeam amoastans .

hywtä sanoja/ nyn he omat sinun pai. malliyt ne Israelin lapset jotca ludao
weltas catken sinunelinaicas. Caupungeis asuit. iv.q.
S.Mutta hän hyljäis manhtmbatn ne«. iz. Ia cosca Cuntngas Rehabeam lä-

won/jonga hehänelle andanet olit/ ja hetti Aboramtn «erorahaa haldia»
, piti neuvo nuorucatsten cansia / jorca matcaan/nyn coco Israelkimitti hänen/

hänen cansians casmanet olit/ ja hänen nyn että hän cuslt: Mutta Cuntngas
«desäns seisoit. . Rehabeam astut noptast mannntn/ ja

Reha. ?- Ja yän sanot «ylle: mitä te neu. pakeni lerusalemyn. ?kro«
beam «otte mastaman tätä cansa/ jocaminul. ly.la nyn ercant Israel Damlbin
kysy le o» sanonut: huotena se yes/ jonga huoncst hamantähän pätivät» asti. tMt-Z.
vureil. Jsäsmeidän päällem pannut on? 10. Cosca coco Israel cuult Jerobea. st«'k>
»a. 10.Ia «uorucaifet «otca hänen cans. min tullext jällens/ lähetit he ja käskitsans casmanet olit/sanoit hänelle: stlle hänen cutzua Cansan eteen/ja teit hä-

Cansalle joca sinulle sano: sinun Jsäs «en catken Israelin Cuntogaxt/ ja et y.
' on meidäntkem rascauttaout/ huojenna xtkä» seurannut Damtdtn huonetta / »y/l.

st metldä/ pttä sinun sanoman: minun «aa» Juvan sucu atnoastans. Sem»
pienin sormen on paxumbt enin minun ai. Ja Cosca Rehabeam tuli Jerusa. jatkl.
Isäni cupek. lemyn/ cocois hän coco Juvan huone» dälllt.
rr. Minun Isän on teidän tke» rasca. ja Benlamtntn sugun/ sata ja cahde- habea.

uttanut/mutta minä lisän siihen «ielä xankymmendä tuhatta «alittua sotamic» mi st»
vyt teille: minua Isiin on teitä curtt. stä/ sotimanIsraelin huottMaMasta»/ mastZ
tanutruoskilla/ «aan minä curttan teitä ja omistaman waldacundaRehabeamtl. stam
Skorpioneilla. leSalomon pojalle jäktens. wasia.

e». Ryn lerobeam jacatckt Cansa tn. ,1.Mutta Jumalan sana tuli sen Ju- e.?".
Reha-1 lttßehabeamtu tygö colmaadena pät« malan miehen Semajan tygö, sauoden: >i!»«
beam «änä/ nync»»tn Cuntngas puhunut ja 2;.Puhu Rehabeamtlle Salomon po- Icro.
masta fanonut olit tulcat minun tygönt jäl« jalle Judau Cuntngalle/ ja coco Juvan beam
Cansa lcas colmandena päivänä. huonelle/ ja BenZamtntlle/ ja jääuelle asetta

iz. Ia Cuntngas «»stats cowan Can> Cansalle/ ja sano: rasi
fa/ jahyliäis sen neuvoa cnin «aahtm. 24. Näin sano HERra: älkät mengö cullat«
mat olit hänelle andanet. sotiman teidän «eljejän Israelin lapsia sta

14. Ia puhut heille nynculu ne nuoret «astan: paalaitcan jocaine» cottans: «astc»
olit neuvonet/ ja sanot: minun Isän sillä seon mtnulda tapahtunut. Ja he kata»
»n teidän tten raskauttanut/ mutta mi- cuulit HERrau sanan/ ja palaisit me- päj»
«ä lisä» sijhen: minun Isän on teitä oemän HERran sanan jälken. maltst
kurittanutruoskilla/ mutta minäcuritan 25. Ja Jerobcamrakensi S -chemtn E.
teitä Scorptonetlla. phratmi» waorelle/ja asui sijuä/za läsl

Ui »S. 5. Ia tl Cuntngas «unstnt Cansa/ stesdä/ japaktttst Pnntil». »6.Ja

.«z m. KLQUK! »Luc.
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lö.la Jerobeam ajatteli sydämefän»/
nyt maldacunda tule Damtdln hnonelle
jällen».

,7. Jo» tämä Cansa mene Jerusale.
mynuhraman HERran huoneseen/ ja
tämän Cansa» sydän läändyjällens hci-
däa Herran» Rchabeamtn Judan Cu.
»Ingan puoleen/ nyn he tappamat mi-
min/ japalajamac jällen»Rchabeamtn
Judan Cuntngan tygö.

-8. Ja Cuoingas piri neumon ja teli
caxt cullatstamasickata/ ja sanot heille:teidän on työläs mennä Jerusalemyn/
catzo/ täsä on sinun Jumala» Israel/joca sinun o» johdattanut Egyptin
maalda.
»y.Ja papt nysiä yhden BethElyn/

ja sen toisen Dany».
zo. Ja se asia joudut synntxt: sillä

Cansa meni sen yhden eteen hama»
Danyn.

zi. Nyn teli hänmyös huone» cucku-
lalle/ ja telt Papit halmtmmist Can-sa» seast/ jotca et temtn tapsisi ollet.

zi. Ia hän teki juhlan mydendenätot-
stakymmendenä pätmänä/ cahdexavdena
Cuucauteva/ nyncuin Judan juhlapäi-
vän/ ja uhrats Altartlla. Nyn hän
myösteki BktClt»/ uhraten masicotlle/
jvlca hän tehnyt oli: Ja hän toimitti
BethElin Paptt cuckuloille/ jotta hän
tehnyt olt.

zz. Jahän uhrats sillä Altarilla/(jon-
ga hän BethElyn tehnyt olt) sinä my-
dendenätdistakymmendrnä pätmänä cah-
dexandena Luukantena/ jonga hän sy.
dämesän» ajatellut olt. Ja telt Is-raelin lapsille juhlan/ jq »hrais Alta-
rtlla suttzutuxext.

xiii. iucu.
catzo Jumala» mtes tult In.AO» dasta HERra» sanan cansia

BeihElyn/ja Jerobeam seisot
Altarin tykönä suitzuttamas.

!. Ja hän huusi Atlartla masta»
HCRran sanan cautta/ ja sanoi: Ai.
tari/Altari: Näin fan» HERra: ca-
tzo/ Damidtn huonclle on syndymä pot-
ea Jostanimeldä/ hän en «hramg sinun

päalles corkeuden pappeja/ jotca sinunpäälles suitznttamac/ ja on polttama ih-misen luita sinun päällä».
z. Ja hän andoi sinä pätmänä ihmen/

ja sanoi: tämä onse thme/jonga HEr-ra puhunut on: catzo/ Altarin pirS
halkeman/ ja tuhman jora sen päällä
on/ pilä hajotcttamao.

4 Cosca Cuningas cuuli sana» sildä
Jumalanmichcldä/ joca Altarita ma-
sian BeihEli» huutanut oli / ojensi hän

kätens Altarin tykö/ ja sanoi! oltacat
händä kynnt: Ja hänen kätens cui.
Ivettui/ jonga hän händä mastan ojen-
si/ ja et hän tainnut sitä mecä jällenö
puolecns. I

5. Ja Altari halkeis/ ja tuhca hajo-'
tettin Aitarilda sen ihmen jälken/ cuin '
Jumalan mies HERran sanan cautta l
andanut oli. >

6. Ja Cudingas mastats / ja sanoi
Jumalan miehelle: rucotle nyt sinun
HERras Jumalatas minun edestäni/
että ininun kätentaipuis minun tygöni:
Nyn Jumalan mies rucoilt HERra/
ja Cuntngan käsi taimut jällens hänen
puoleen»/ M tali nyncuin se olt ennengtn
ollut.

7. Ia Cunlngas puhut Jumalanmie-
helle : tule cotta minun cansiant ja mtr-
motattzeS: minä annan sinulle lahjan.

8. Mutta Jumalan mies sanot Cu.
ntnzalle: maickas anoaistt minulle puo.
len sinun huonettas/en minä sijllekän
tulis sinun canhas: engä syö täsä pat-
cas leipä/ engä juo mettä. Sillä nyn
kästt minun HERra sanans cautta/ sa-
noden: et sinun pidä leipä syömän/ et-
kä mettä juoman/ etkä myös palaja-
man sitä tietä cuins mennyt olet.

10. Ja hän meni toista tietä / ja et
palainnut sitä tietä cuin hän BethElyn
tullut olt.

BethElis asut yxi manhahänen lygöaS tuli
hänen poicans/ ja jutteli hänelle caicki
cuin se Jumalan micö teki sinä pätmänä
BethElts/ja ne sanat cum hän Cunin-
galle sanonut 01,/ ne h» juttelit Jsällens.Ddh ,2. Ja
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,». Ia heidän IsinSftnol heille : eut»
tietä hän ment? jo hänen polcans oft»
lit hänelle tien/jot» se Jumalan mies
»oeldanut oli/st culn Juvasta tullut oli.

13 Mutto hän sonoi pcjlllens : sttuloit.
c» minulle Asi. Jocu,n he olit satuloin»
net Astn/ istui hän sen päälle.

14. I-. meni se» Jumalan miehen pe.
rään/io loosi hänen istumast tömmen ol»
l»/ jaftnoi hänelle : Slnälö se Juma»
la» mies olet/ jocaludastatullut olet?
hän stnoi: mmi.

15. Han stnoi hänelle: tule minun
l»nsj>,ni cot»»/ >» s.,ö le pä.

16. Hän ftno»: en mu,o roido polai.
t» sinun consjos/ engä lullo sinun ly.
gö.V en minä syö myös ie»pä/ engä juo
«ellä sinun consjos täsä paicas ,

17. Sillä mlnun consjoni on puhuttu
HERra., sonon coutto: el sinun pidä
siellä leipä syömän/ett» wettä juoman/
ei myös sinun ptdä polostman sitä tietä
cuins sinne mennyt olet.

iB. Hän sonoi hänelle: minä olen
«yös Propheta nyncuin sinätin/st En»
geii on puhunut minun cansjani HEr»
ron sonon coutto/ st sanonut: «vie

hända cansste huonoses syömän leipä
j» juoman mettä : Mutta hän walhet.
teli honen edesäns.

19. Io hän polois hänen consions / ja
söi l<l,pä j» )oi wettä hänen huonesons.

2Q. Jo tapahtui luin he istuit pöydän
tytönä/ että HERran ftno tult Pro»
phecon tygö joco hänen palattouut oli.
'i' I" hän huusi sille Jumalan mie»

helle/ jocaluoafta tullut oli/ ja ftnoi:
näin ftno HERro : «täs olet HER.
Ron lolkylle toitelmatoin ollut/ jo et ole
sicä lastyä pitänyt/ cu<» HERra sinun
lumalas tästenyt on.

22. Ia ole» polainnut syömän leipä/
ja juoman wettä siinäpoicos lui» HEr»
ro tlelst : ei sinun pidä siellä leipä syömän
«llä meitä juomon : ei pidä sinun ruu.
MIS lulemon sinun IsitS houtoon.

23 Io cuin hän leipä syönyt jo wet»
tä iuonuc oli/ sotuloitzt mies Asin sille
Propye.»lle/jong» hän palattanut oli.

24. Jo cosc» hi» menl pois'/ coht»»S
hänen Jalopeuratiellä/j» «appo» hänen,
Ia hänen ruumins micats heitettynä
tiellä/ st A/» seisoi honei siwusons/ st
lalopeuro seisoi lähinnä ruumist».

25. Jo catzo cosca sijtä täwl. ihmisiä
ohitzeu/ näit he ruumin heitetyxt tielle/
ja Jalopeuran seisoman ruumin tytö.
nä/ he tulit ja sanoit Caupungis/jos»
se wo.,ha Propheta asui.

26.C°sca Propheta sen cuuli/ joca "'"

h' >entielda palattanut oli sonoi hän : A"'ston se Junnlon mies >oco HERron
lastulle to»ielemo»otn oli/ sentähden on
HERra hänen «ndonut loloveuroUe/se onmustrc»nutst coppanut h»ntn)«y.
de» sanain jällen/ cutn HERr» hanel»
le sanonut oli.

27- Jo ftno, potjllens : fttuloltcat ml»
nulle Asi. Jo costa he olit sttulslnnec/

28. Meni hän sinne/ st löysi hänen
ruumins heiterypi tielle/ja Asin >a Jalo-
peuran seisoman ruumin tykönä: Ci
Jalopeura ollut syönyt ruumista/ etkä
reivätsnyt Asia.

ay. Nya otll Propheta sm Jumalan
miehen ruumin/ ja pani Asins päälle/
ja wei sen tacapenn: ,a se wanha Pro-

pheta tuli Caupangyn itkemän za hau-
tamaa händä.

zo. Ja hän pani ruumin omaan hau-
taans/ja he ltkit händä: Ah minun «vel-
jeni.

zi. Ja cosca he olit haudannet hänen/
sanoi hän poMens: cosca minä cuolen/
nyn hauducka minua stjhen hauiaan/
johonga se Jumalan mies haudattu
on: ia pangat minun luuni hänen lut-
dcnö siwuun.

Zl.Sillä se on tapahtuma cuin hän Al«
tarita «a BethElccä mastan HERransanan caurca huutanut oli/ ja caickia
corkeuden huonclla mastan/ joccaEa- '
manan Caupungcis rmat. ampit-

zz. Mmca cosca nämäl tapahtunet o-
lit/ei Jerobeam käändänytkän «tztäne
pahalöa lieloäns pots/ multa meni ja
rekt l-iae corkeuden pappeja halm m ihniel-
Mlsta Cansan seasta/ tenengä hän tah- stO'

»oi/
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9> Mutt» fin» olet tehnyt pahemmin

bai/ sen käden hän täytti/ ja se tuli kor-
keuden papipt.

zq,. Ja tämä tapahtui Jerobeamin
huonclle synnixi/ja että hänen piti hä°
wikettSmän ja hucutettaman maan
pääldä.

xiv. iucu. .

Ishen atcan sairasti Abia Je-
poica.

J<t Jerobeam sanoi emän-
tä? nällens: nouse/ ja muuta st-

nus nyn ettei yxikän tundts sinua Jero.
beamtn cmännäpt/ja mene Slioon/ ca-
yo/siellä on Prcpheta Ahia/ joea minulle
sanot: että minä olen tulema tämän
Cansan Cuningaxi.

z. Ia ota kätees kymmenen leipä/ ja
kymmenen kyrsä/ jaastia hunajata/ja
mene hänen tygönS: että hän sanotö si-
nulle mitä nuorucatselle tapahtit-

4. Ja Jerobeamin emändä teki nyn/
nousija meni Silvon/ ja tuli Ahian
huoneseen: mutta et Ahia tainnu? näh-
dä/ sillä hänen silmäns olit pimennet
tvanhudesta.

5 Multa HERra sanoiAhtaile: ca-
tzo/ Jerobeamin emändä tule kysymän
sinuloa yhtä osiota pojostans/ sillä hän
on sairas: nyn puhu sinä hänelle nyn
janyn. Ja cosca hän tuli sisälle/ piti
hän 'tzcns outona.

6. Cosca Ahia cuull otves hänen jal-
cans töminän/sanoi hän: tule sisälle sinä
Jerobeamin emändä: rutngasiyes nyn
outona pidät? minä olen lähetetty sinun
tygös cowan sanoman canha.

7. Mene ja sano Jerobeamtlle: näin
sano HERra Israelin Jumala: Että
minä olen korottanut sinunCansan seast/
,a pannut sinun minun Cansant Israe-
lin Ruhlinaxt.

8. Ia olen rewäisnyt waldaeunnan
Dorvidin huonelda pois/ja andanut sen
sinulle: mutta et sinä ole ollut oyncutn
minun palweltan Dawtd/ jcca piti mi-
nun käskyni/ ja ivaelsi minun jälkent
«aikella sydämellä/ jateki ainoastans si-
tä cuin minulle kelwolltnen oli.

!y.
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i?: 6:

18. Ja he hautaisit hänen/ jacoeo Is-
rael itki händä HENran sanan lälken/
jonga hän palweiians Prophetan Ahi«
an cautta faoonut oli

19. Mitä enämbt Jcrobcamisi on fa«
nomist/ cuinga hän sodet ja cmnga hän

Ddd » halityl/

colckt» multa/,'otc« siu»m edelläs olltt
owot: jo sinä olet mennyt/,0 tehnyt itzel»
les wleroito jumalita/st waleluila cu»
wto/ tehoiltoxes minuo wihaan/ st ».

let heittänyt minun selläs taa.
ic>, Sentähden catzo minä anna» tul»

la paha lerobeamin huonen palle/ ja
hucutan lerobeamist sen joca wetens
s"non heittä/ sen sul.etun jo hyljätyn
Istoells/st lowälsen lerobeamin huo»
"en sucucunnan/ nyncuin tungto la»
maistan/pencatons «sti.

11. Joca lerobeamist cuole Caupun»
gis/ st pitä coirilda syötämän : multa jo»
ca cuole ledoll») se pttä latwan linnuild»
syötämän: sillä HEna on sen puhun»t.
il. Nyn nouse sinä st mene cottas/

ja cosc» salcas astu Caupungyn/ nyn
pojan pitä cuoleman.

13. Ia coco Israel ille händä st haut»
hänen/ sillä oinoostons tämä tule Jere»
beomist houtoan/ että jotolln hyw»
on löytty hänen tylönäns HERra»
Israelin Jumalan edes lerebeami»
huones.

14.Ia HERra herätti itzellens yhden
Israelin Cuningan/ se on häwttläivä
lerobeamin huonen sinä päiwänä/ j»
mitä jo on tapahtunut?

15. Io HERra lyö Isroelin nyncuin
ruoco hääly wedes / jo repi Israelin
tästä hywästä moosto/ jongo hän hei»
dän Isillens »ndonut on/ st ha>ott»
heidän wirran ylitze/että he owat he»l»
lens tehnet metzistöttä wjhoittoxenS
HERra.

16. I» hyllä Israelin lerobeamin
synnnm tähden/ joca syndiä tetij» stot»
ti Israeli» syndiä tetemän.

17. Jo lerobeamin emändä nousi/ j»
meni/st tuli Thirzoon/ st cesta hän ».

stul huonen tynnyxeen/ cuoli nuorucai»
nen.
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halliht/catzo se on kirjoiteltu Israelia
Cuatogasten Atcakirjas.

20. Za atca ruin Jerobeam hallitzt/
oli raxicolmattakymmendä ajastatca/ja
hän «uckut Jsätns ransta i ja hänen
potcans Nadab tuli Cuutngaxt hänen
HaanS,

ir. Nijn oliRehabeam Salomon pot»
Cuningas Judaas/ja oldyhden wy.

dtttäkymmcndä ajastaicatnen tulduans
CuNtsgaxi/ja haliyt seitzementoistatym-
mendä ajastaira Zerusalemis / fijoä
CauptinglS/ jonaa HERra waltnnut
oli catklst Israelin sucucunnist/ pan-
naxenS sijhen nimens: ja hänen ätttas
mmi oli Naema Ammoniteri.

ai. Ja Juva teki paha HERran e.
des/ja he saatit hänen enämbi tyvaxi/
cu!N caicki hetdänEsilfans olit tehnethet»
bän synneilläns/ jotca he teit.

2Z.Sillä he rakensit myös ttzellenS
rsrteuxta / patzatta / metztstöitä /raitil-
le catckein viher»
jäisten puiden ala.

24. Ja maacunnas oli huortntekytä/
ja he teit caicki oacanottten caohistuxet/
jotca HERra Israelin lasten edest »li
azanut pois.

25.KA tapahtui wtjdennellä Cuntn-
Rehabeamin ajastajalla et.

tä Stsat Egyptin Caningas meni Je-
rusatcmia vastan.

26. Ja otti ne HERran huone» ta-
varat/ ja Cuningan huonen tavarat/
ja ratten senruin sielbä taittio otetta/ja
otti caicki cullaifet kilvet/ cuin Salomo
oli andanut tehdä.

27. Joiden siaan Cuntngasßehabeam
andot tehdä vafiisica tilvejä/ ja andot
ne ylimmäisten vartioittens halduun/
jotcaCuningan huonenove vartiottzit.

28. Ja ntzn usein cuin Cuningas me»
ni HERran Huoncfeen / cannoit var-
liat ntztä/j» veit ne vartiacammartj»
iälleos.

2Y. Mitä enämbi Rehabeamin asioist
on fanomist/ ja cottist cuin hän tehnyt
«li / catz» / s« on kirjoitettu Judan Cu»
«tngaste» AicatlrM

zo.la Rehabeamin ja Jerobeaminvälillä oli sota / catckina heidän pätvt»
«ä«s.
zi. Ia Rehabeam nuckniJsäinscans. .

fa/ja hauvatttn Jsätns tygö Davt.
din Canpungyn: Ja hanen ätlins ni. . v',
mi oli Naema Ammonitert. Ja hänen
potcans Abian» tuli Cuniugaxi hänen
staaus.

XV.
oli Cuningas Jerobeamin "

7?W A Nebarhtn pojan cahdexandena
»vuonna lotstatymmendäAblam »

~

» Caningas Judaas. . ,

2. Ja halltyi colmeaiastaica Jcrusa» V,
lemis: hänen äutns nimi oli Maecha '

Abtsalomin tytär.
z. Ja hän vaelst raitis hänen JsänS

synnets/jotca hän oli tehnyt hänen e-
dellä»S: Ja«t ollut hänen sydamens
waca HERran hänen Zumolans edes/
uyncuinDavidin hänen Isans sydä'n oli.

4. Mutta Davidin tähden andoiHEr»
ra hänen Jumalans hänelle walkeuden
Zerusalemis/ herättäxens hänellepojan
hänen jälkenS/ ja asettaxens Jerusa»
lemyn.

5. Sillä David oli tehnyt sitä cut»
oikein o» HERran eoes/ ja et potten»
nutraitista cuin hän hänelle käskenyt
oli/ catckena eltnaicaaaus/ pattzt Vri-
an Hetheria astata.

6. Mutta Rehabeam ja Zerobeam
fodett teskenänS ratten heidän eltnat»
rans. v

7. Mitä enämbi on sa.iomtst Abtast/ja
rattist hänentölstänS/ catzo se on kirjoi-
tettn Judan Cnningasten Aicalir<aö:
Ja Abiam södei Jerobeamin cansta.

8. Ny» Abiam nuckui Jsätns cansta/
ja haudatttn Datvidin Caupunghn: ja
Ass» hänen potcans hakchi hänen pc. "
räns. »V9-.

y.Nijn cahtenaty-mmendenä Jeroöea- Hui-
min Israelin Cuningan vuonna oli As»
fa Judaas Cuningas. ajastat

,0. Ia hallitzt yhden ajastajaa wy> k»,

dettäkymmcndä Jerusalemis/ hänen ät- p»''

tinönimt ok; Maecha Abisalomtn tytär, "i»,

«.Ia
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n. Ia Assa teki kelwollifesi HERran
edes/ nyacuia David hanen Isäns.

11. Ia carcotti huorjnlekiät maalda,
japois ajot caicki epäjumalat/ cuia hä-
nen Isans tehnet ol«t.

iz. Ia wielä sijtte pant hän ättinS
Maechan «lrasta pois, että se oli teh.nyc Miplezechin meyistön/ «aan Assacukisti hänen Miplezeihinö/ ja polttisenKieroni» ojaa tykönä.

14. Mutta cuckuloita et hän tukista-
nut/ cuitengin Astan sydän oli «aca
HERran edes caiken elinaicans.

15. Ja hän «et sisälle mitä hänen I.säns olt pyhittänyt/ ja HERran huo-
nen pyhät calut/ hoptao ja cuöan ja
astiat.

16. Matta Assam ja Baesam Israe-
lin Cauiogan «älillä oit sota caiken
heidän elinaicans.
i/. Baesa Israelin Cunin-

nousi Zuoal «asian/ ja
rakensi Raman/ ettei yxtkän «aellais u-
los ta«cka sisälle Assan Judan Cuntn-
gan puolelda.

18. Silloin otti Assa caiken hopian ja
tullan, jotca HERran huonen tava-
roist/ ja Cuningan huonen tawaroistjäänetolit/ia andoi ne palveliains kä-
sijn: jotca Cuningas Assa lähetti Ben-
hadadille Tabrimonin Heflonin pojan
pojalle, Syrian Cuningalle/ joca a-
fui Damascus/ja käski sanoa hänelle:

iy. Minun ja sinun «aihellas/ ja mi-
nun Isäsi ja sinunZsäs «alhella on ljjl-
to: catzo minä lähetin sinulle hopiata ja
«uida lahjaxi/ ettäs rtckoisit sen lycon/
cnins Baesa» Israelin Cuningan cans.sa tehnyt olet/ että hän ercanis minusta.

10.ZaBenhadad oli cuuliaine Lunin-zas Ässälle ja lähetti sodan päämiehet
Israelin Caupungeihin/ ja löi Jtonin
j» Danin ja Abelin Berh Maechan ja
«oco Chtnerolhln / ynnä caiken Neph-
talin maacnonan cansta.

11. Cosca Baesa sen cnnlt/ lackatshän rakendamafl Ramat jameni Thir-zaan.
»».Mttg EMngqyWq sähetts sq.

noman catien Judan ymbärins: ei tä»
sä pidä yxtkän «uhtetom oleman. Jahe kukistit kivet ja puut Ramast/ joita
Baesa olt rakeadanut: Ja Cuningas
Assa rakensi nysiä Geban BenJamtnt»xa Mizpan.

iz.Mltä muuta on Cuningas Assastpuhumist/ ja caikest hänen «aöastaus/
j» caikist hänentäistäos/ ja Caupnngeist
jotca hän rakendanut oli/ catzo/ston ktrjotlettu Judan Cuningastea
Aicakirjas/ paitzi että hän oli vanhn-dellans sairas jaiwotsta.

-4. Ja Assa vnckui Jfäins cansta/ja haudaltinJsäioS canstaJsäns Dawi-din Caupungyn- Ja Jvsaphae hänenpoicans oli Cuningas hänen peräns.
25 Ja Radab Jerobeamin potca olt

Israelin Cuningas/ sinä toisna Assa»Judan Cuningan vuonna/ ja hallitztJsraelis caxi «uotta.
16. Ia teki paha HERran edes: ja

«aelsi Isäns reillä ja hänen synneisäns/
joilla hänftotti Israelin syndi tetemän.

27. 1»Baeft Ahian poica Iftscharinhuonesta teli lyton händä wastan / ja
Boest löi hänen Philisterein Gibe»
thonis: silläNadabj» cololsrael py.
ritit Gibethonin.

28. Sytte toppoi Baeft hänt» col.
mondeno Asson JudonCuningan »uon»
na/ jo oli Cuningas hänen perä»S.

29. Costa hän oi, Cuningas/ löi häncuoliaxi cailen lerobeamin huonen /
,» ei jättänyt yhtä» ainoata henge Ie»r°b«om»n huonest/ fijhenasti «tl» hänhäwlttt hänen HERran sanan jällen/
joca oli sanottu hänen polwelioltans
Ahiolda Silost.

30. lerebeomin syndein lähden cuinhän teli/ jolla hön ftotti Isroelin syn»
dl tetemän/ sillä wihoittomtsella jolla
hän »»haon tehottti HERran Israe»lin Jumalan.

31. Niitä enämbi Nodabist on ftno»mlsi/ jacaitisthänen töistäns/ cotzo seon llrjoitettu Israelin Cuningasten Ai-
cotirjas.

,l. Multa Aff» joBaeft Israelin Cu»iH>t,

Äss-
cuole
ja Jo.
saphat
tule Cu
»inga.
xi.
Radab
Jsrae.
lin Cu»
ningas
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2. »st.
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btn sthäroil»
tä le-
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ningäS/ sodeltkestenäns caiken tkäns.
«- ZZ. Colmandena Assan Judan Cuntn-

?n »
gan muona/ oli Baesa Ahtan poica coco

pai tze Israelin Cuntngas Thirzaas neljäkol-
mattakymmendä a,astaica.

jsstatca HERran edes / ja
tvaelsi Jerobeamtn teillä/ ja hänen syn.
netsäns/ jolla hän saatti Israelin syn-
dt tekemän.

xvi. iucu.
3thu tuli HERran sana Jehunenusta Hananin poian tygößaesat wa-Baesat »stan/ sanoden:wastan i. Eltä minä olen ylendänyt

sinun tomusta/ ja tehnyt sinun minun
Lansant Israelin Ruhtinaxi/ ja cut-
kengin sinä olet «vaeldanut Jerobea-
mtn teillä/ ja saattanut minun Can.
fani Israelin syndtä tekemän/ nyn ettäs
»vihoitat minun heidän synneilläns.

z. Catzo minä häwttän Baesan perilli-
set/ ja hänen huonenS perilliset/ ja an-
nan sinun huones tulla nyncuinJerobe-
amtn Nebalhin pojan huone».

4. Joca Baesan sugusta cuole Cau-

»Par.
»ö. 1.

Ella
VN 2-
aja-
sta ica
Cunin.
zas.

händä mastan/ cosca hän tuli Thtrzaan/
nyn hän joi ja juomui Arzan tykönä /

joca oli Thlrzan cartanon haldta.
io JaStmri tuli/ja löi hänen/ja tappoi
hänen seitzemendenä colmattakymmen- ig hidä Assan Judan Cuningan wuonna/ia

'

tul- hänen siaans Cuntngaxt.
ii. Is cosca hän olt Cuntngas/ jaistut

Cunmgaliseila tstutmellans / löi hän huoixi»ratten Baesan huone»/ ja ci jättänyt .

myös seinään «veltäns heittämät / eikä ' '

per.llisiä eli tangoja. ' -

Ja nyn hämtlti Simri coco Bae-
san huoncn HERran sanan jälken/jo-
ca Baesallc olt puhuttu Prophetan Je-
hun cautra.

IZ. Catckein Baesan jahänen poicans
Ellan syndein lähden / cum he olit
tchnet/ ja olit saattanet Jsractln syli-
dtä tekemän / ja olit rvlhoiltanet HER-
ran Israelin Jumalan heidän lurhu-
dellans.

14. Mitä enämbi on sanomist Ellast/
ja caiktst hänen menvistonö/catzo sr on
ktrjorcttu Israelin Luntngasten Atca-

vunats/ se pitä eotrtlda syölämän: ja kirM.
,

joca cuole kedolla/ se pitä kaiman li». ix.Seitzemendenä colmattakymendenä Stmi
nuilda syötSmäu. Assan ludanCuntngan muona oli Stm- haW

, «. Mitäenämbt on puhumist Baesast/ rt Cunmgas Thtrzaas seitzemen päimäz 7-pSt.
jahänentöistänsja mstmastaus/ catzo/ silla wakt olt PHMeretn Gibethonts. wä.
se on ktrjottettu Israelin Cuningasten '6- Costa mäki letris ollesans ruult sa. C-nst
AtcakiriaS «ottaman Simrtn tehnexi lytonjatap. corvot

6.Jaßa'efanuckut Jsäins canSa/ ja panext Cuntngan/nyn coco Israel mah. ta M.
HaudatttnThirzaani Ia hänen pvicans wtsttsinSpätwänäAmrinsodanpSämte. rä>ki>.
Ella tult Cuntngaxi hänen siaans. he» Israelin Cuningaxt letris. ntnga-

7. Ja HERran sana luit Prophetan -7- 3- Amri meni ja coco Israel hä. x«-
Jehun Hanantu pojan cauttaßaesatia «m canstans Gibethontsi /ja ahdistit "l.
hänen huonettans wastan/ ja caicke pa. Thirzan. zoix,
hutta mastan/ cutn hän HERran «des -8. Coscq Simri näki Caupungin wot-
tehnyt oli/ mihsittaxens händä lätkens tettawan / meni hän Cuningaltsen huo-
töillä/että sen piti tuleman nyncuin Ie- «en salyn /ja poltti ttzens Cuningali»
robeamtn huone/ ja sentähden «llä hän sen huone» caosia / ja cuolt.
hänen tappanut oli. 19. Hänen sydrtns tähden / jotca hä»

8. Assan ludan Cuntngan cuuden. oli tehnyt: sillä hän olt tehnyt paha
dena muöona rolmartakymmendä olt HERran edes/ja maeldauut lerobe.
Ella Baesan potea Israelin Cuntngas amtn teillä/ ja nysä syonets jotea hän
Thirzaas caxt ajasta»ca. olt tehnyt / ja joillahän oli myös saat-r- y. Mutta hänen palwelians Slmrt/ tanut Israelin shndtä tetemän.
joea hallttzt p«ol«t trannnja / teli lyton iv. Mitä enämbi o» sanomtfi Stm-

rist/
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rist/ i» culng» hän oli lyton teiinyt/
cOtzo se on lsraelin Cuntn»
gastenAtcalirstS.

2i. Syhen aican haiois Israelin can»
st cahleen jouckoon : yxi ost Thibnin
Ginathin po,»n puolelle/ ja wahwtstit
hänen Cuningoxens jo toinen Amrin
puolelle.

22. Mutta se joucko / ftc» piti Am«
ltn puold»/ oltwälewämbtcuinnejot.
io pidit Thibnin Ginalhln pojan puol»
da. I» Thlbni cuoll jaAmri tuli Cu»
1N,!g0.".

Zlwri llssan Judan Luningan ensimäi-
halliye snä wuonna neijälläkymmendä/ oli Am-
u. a, - rt Israel,nCuaingae caxiioistakymmen-
siaica oä ajastaica /ja hallitzt Thirzaas cuu-
E«ma si ajastaica.
ria ra- Hän osti Semerildä Samaria»
lttgu, «uoren cahdella hopia Centnertllä /ja

rolexsi muorelle/jo cutznl sen Coupun.
g,n cu,n hän rolensi Semerin »uore»
Herron nimellä Somirioxi.

25. Jo Amri teli poha HENran e»
des/»» 01l pahembl caickia cum hänen
tdelläns ollet olit.

26. Ia »voelsi caitis lerobeamin Ne>
baihin poi»» lelst/ >o honen synnei.
sens / ivllla han Israelin ftatti syndlä
tetemän / nyn että he wchomt HER»
ro» Israel»» lumolon/ heldän lurhu»
dellons.

z?. Mträ enämbi on sanomist Amrist/
ja caiktst hänen löistäns/ ,a hänen wot-
wastans reoiians/ catzo seon kiriotret-
tu Israelin Cuningasten Aicatlriae.

iz.Ja Amri Jsäins cansta/
ja haudatkin Samariaan/ ja Ahab
hänen potcans tul» Cuningaxi hänen

Ah«h peräns.
laie i!» Judar» Cuutngan cahde.
mnan, kaudena wuonna näliättäkymmcndä oli

'

Ahab Amrin polca Luningas Jsrae.
/ tis ,a tzallttzi Jjraelin Sawar os caxi

'
' a/astaica coimatlakymmtridä.

tall ä Amr.n poica reti paha
* edes/ enämbi cnin caict» ne
ia> bönen kvällens olik.

' Zl Ja vl» hänälle wähä/ tttä hän

«aelfi lerebeaml» N<b»thin pejnnftn-
netS/mutt» otti myös Istbelin Ech. AhabBo»ltn Zidonin Cu»jng»n tyttären «. ott«I.männäxens/ j» meni palveleman j» stde,»»
cumartaman B»»lt. «män»

32. I» »setti Vaalille Altarin B»a» naxenSli» huontS/ jong» hän 01, r»lend»n»t
Samartas.

33- Ia Ahob teli medzistön / ny» et»
tä Ahab »choittl HERron Isroelin
lummolon cowemmin cuin caicki muut
Israelin Cunlngat/ jotc» hänen «del»
länS olit»

Z4, Silloin rakenstHiel BethEllstJe- leri-rihon: se maxoi hänen esicotsens Abi- h» ra-
rämin/ cosca hän perustuxen tafli/ja ketä»
hänen nuorimman poicans Segubin/ jällenscosca hän sen portit pani , 'HERran Jos«.sanan jälken/ jonga hän olt sanonut p;,4.
Josuan Nuntn pojan caucca.

xvil. iucu.
Elia Thesbtrert Tileadlna- Tlla

, A/)U suja sanoi Ahabille: nyn totta ««usta/
cuin HERra Israelin Juma, ja cal-

elä/ jonga edes minä set. «saic«
sön / ei pidä näillä ivuosilla kastetta lule
r»tä sadetta tuleman/ muutoin cuinmi- Maal-
nun sanani jälken. le.

». Ia HERran sana tuli hänen ty- Syr»
göns / sanoden :

z Mene tästä pois/ ja käännä sinus Jae.,;
«iänpäin /»« lymytä sinus Chrttin o- >6.
,a« tygö / joca on Jordanin tykönä. Car-

4. Ia sinun ptlä juoman ojasta/»a net tuo-
mina olen käskenyt Carnettea «lätkä si- wat
nua siellä. «lialle

5. Hän ment / ja teki HERran fa- ruoca»
nan lälken/ ja meyt>a istui Chr ttn 0-

jan tykönä/ joca o» Jordanin tykönä.
6.1 a Earnet weit hänelle leipä ja

liha / huomenelta»» ja ehtona / ja hän
joi ojasta. s"pa-

7. Ia montcahtain päiwäin perästä thin
cuiwi oja: sillä ei ollut sadella maa- leski
cunnas. kuocrt

». Ra» tuli HERran sana hänen Eliat,

tygöns/ saooden: lue. 4?
S. Nouse/j» mene Aarpalhtzn/ joca »6.

Ztdoutn
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Zldonln lytonä o» /ja pysy siellä : cotzo
mlnä.olen tästenyt lesken sinua siellä
elättä.

io. Ia han nousi / ja ment Zorpa»
thyn : st cosc» hän Coupungin petttyn
tuli/ cotzs/nyn lesti oli siellä j» Hall
putt» / jo hän puhui hänelle/ sonoden:
tuo minulle wähä wettä ostlos juoda»
xeni.ii.Cosco hän ment tuoman / huusi
hän handä/ j»ftnol: tuo myös mtnul.
le pal» leipä tädesäs.

12. Hän ftnet : nyn totta cuin HERra
sinun lumalas elä/ ei ole mlnull» lei>
pä/ mutt» pto jauhoja «vackaises/ st
»ähä öljyä «stios: ja cotz» minä cocon
caxi puuta/ watmistaman mtnulleni j»
minun pojalleni/ syödäxem ja cuollaxcm.

13. 1»Eli» stn»t hänelle : älä peltä/
mene j» tee nyncutns sanonut olet/ cui»
tengin leiwo minulle wähä tyrsäinen
istjtä ensin j» tuo minulle : mutt» sinnl»
lesj» sinun pejolles ptt» myös sinun sij»
<z sen jällen tetemän:

14. Sillä nyn sano HERr» Isroelin
Jumala: Ei jauhot wackaisest pidä
loppuman/ stöljyastiast «l pidä puut»
tuman/ siihen päiwään osti cuin HEr»
r» »nd» stt» maon päälle.

»;. I» hän meni j» teli nyncuin «li»
puhunut olt. I» hän söt/ j» myös
«aimo perhelnens c»uw»n »lc».

,6. El jauhot loppunet wackaiftst/ ei»
»ä öljy «stlast HErron sanan jälten/cuin
hän Elian cautta puhunut olt.

17. Sytte ftirofti perhen emännän
«,,. poica/ johänen ftiraudens olt nyn
le e le. tastos/ ettei henge hänes sillen ollut,

«en vo 1». I" hän ftnoi Ellalle : mltäminun
!on e» cm sinun consjos sinä lumalon mies?
läwäxi sinä olet tullut minun tygönt/ että ml.

nun pohotecont muistetaisi» / st minun
poican cuolis ?

19.Hän ftnol hänelle : tuo tänne pot.
«as: ja hän öttt hänen/ hänen sylistäns/
ja «vei hänen ylistupaan cuft hän »»

»ui / j»P»nt hänen omaan wuotestcns.
20. 10 huusi HERron tygö/ j» s»,

«oi: HERra minun Jumalan/ olet»

les nyn pahointehnyt tätä leste wostan/
jengo lylönä minä helhoron/ ettäs c»>
pot hänen poicons?

21. Io hän ojensi itzens roimasti nue.
rncoistn päälle/ ja huusi HERrontygö/
jaftnoi : HERr» minun lumolon/on»
no tämän nuorucolsen sielu tull» hä»
»een jällens.

22. 1» HERro cuuli Elian änen/
j» hänen sieluns tuli häneen jällens/
st hän »vircois.

23. Ia Eli» otti pojan j» eannol ylis
tuast alas huonesten/ja andoi äitillens/
ja ftnoi : catzo sinun poicas elä.

14.1» watmo ftnoi Eliolle: nyt ml»
nä ymmärrän ettes olet Jumalan mle,/
j» HERran sana on tosi sinun suufts. "fA

xviii. iucu. "/^
monen päiwän peräsi tuli

>l5)« HERran st»» Eltss» tygö col»"

manden» wnonn» / sanoden :
'

(>H mene ja osot» sinusAdobtlle/ "7
j» minä annon stt» maan päälle. ?/ <'

2. Ia Eli» ment näyttämän »tzens A' '" ""

hobtUe/woau sangen callts atc»
Samarios.

'

3. Ia Ahob cutzui Obodion joc» oli "««'

hänen huonens holdlo» / <I» Ob«di» ""

peltäis HERr» suurest.
4. Sillä cosc» lesebel hucutti HEr. "p<>"

ran Prophetat/ otti Obadta sttaPro»
phetot/ jo lätti ne luelyn / tvysttym» "°

mendä tänne st «Mymmenda sinne/
ja «lätti heidän leiwällä ja wedellä) f.^""

5 Nyn stnot Ahob bbodiolle:woella '""

maan läpitze catckein wesi lähdetten ly, v°<"
gö/ja coickein ostin tygö: j»S löytäi» °'«

sin ruohoja h«woisill« ja muuleille el»»'°°'.
tuxexi / ettei caickt eläimet huckuis. p."!"'

6. Ia he joeit idzens waeldamonmoo»
to lopitzen : Abib »vaelsi yxinäns tietä «?"

«yöeen /st bbodia toista tietä Yli»

"7" Costa bbadta liellä olt / catzo/ftlf
silloin cohtais hänen Elia/j» cuin hän
tunsi hänen : langels hän caswoillens/
j» sanota eilis ole mmun Herran Elia? "/«°

z. Hon stnoi : olen / mene j» ft»o >">""

Herralles : catzo / Elia on täsä. "' ->

3. 2«
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9.l»h3nsanoi: mltä mlnä olen ric»
tenut/ ettäs annot sinun palwelias A»
hab in läst,» toppa minuo ?

:c>. Nyn lotto cuin HERr» finun lu.
malos elä/ et ole yhtän Canft eli woldo»
cundo/ cuhung» minun Herran ei ole
lähettänyt sinua eczimon. Ia costa he
owat sanonet : el han ole täsä / enhän
tval,nott»nut sitä waldacnnda jaC«nft/
ettet sinä ele löytty.

11. Jonyt sinä sanot: mene j» ftno
Herrolles : cotzo Ell» on täsä.
il. Jo cosco minä menen pois sinun

tylöäs/nynotta HERran hengi sinun
pois/ za en minö tiedäis cuhungo/ja
minä sijtte tulisin st sanoisin sen Aha.
oille/ja hän ei löydäis sinua/ nyn hän
tappais minun: Mutta min» sinun
palwelias peltänHEßr» homast mlnun
Nliorudestanl.

13. Eitö minun Herralleni ole sanottu
mltä minä tehnyt olm/costa Istbel tap.

Pot HERran Prophetat? jäminä lät.
tin ftta HERran Prophetat luolyn/
»ysitymenoä tänne j» wysitymendä sin.
ne/ja ruotein heldän lelwällä ja wedellä.

nyt sinä ftnoi: mene j» ftno
sinun Herralles: cotzo Elia ontiisä : et.
tä hän minun tappats.

15. Elia stnoi : nyutott» cuinHER»
ra Zebaoth elä/jong» edes minä seison/
tänäpän minä itzeni hänelle ilmoitan,

16.Nyn menl Obodi» Abobt woston/
st ftnoi nämät hänelle: jaAhab ment
Ellat wastan.

17. Jo cutn Ahab näli Elton/ ftnet
Ahob hänelle : Ettö sinä ole se joca Is»
gaelin wlllitzet:

18. Hän sonol: en minä tvillltze Isr»»
«11/ mutt» stnä j» sinun Isis huone/
että te olett» hyljännet HERran tä»
lkyn »« «aeldanel Baalin jätten.

19, iähelä sijs nyt cocoman winun ty.
g§„i coco Israel Cormelin wuorelle/
joneljäftto st wysilymmendH Boolin
PlephetOl/st nelst sote, metzisiöinPro»
phetac/jotca syöwät Isebelm piydälbä.

20. Nyn lähetti Ahob caickein Israe»
lin lasten lygö/ st cocoiS Prophctat

Carwelin wuorelle.
21. Nyn astut Ella catken Cansan ki-

teen/ja sanot: cuinga cauwan te on-
nutte molemmille puolille? jos HER.
raon Jumala/ nyn «aeldacal hänen
jäikens/mutta jos Vaal/ nyn «oelda.
cat hänen jälkens:ja et Cansa händii
mitän «astannut.

22. Nyn sanot Elia Cansalle: minä
olen aiooastans jäänyt HERran Pro.
phetatsta/ Mutta Vaalin Prophelatc
on neliä sata ja «Ysikymmendä miestä.

2Z. Nyn andacat nyt meille caxt cal.
peia/ja andacat heidän «alita toinen
cälpei ja hacata cappaletxi/ ja panga»
puiden päälle/ mutta ällän sijhen pan.
go tulda: ja minä otan sen toisen calpe.
tn/ja panen myös puiden päälle / ja en
pane sijhen tulda.

24. Ja huutacat te teidän jumalat»
ntme/ /a minä huudan HERran nime/
cumbt Jumala«asia tulen cautta/ hä»
olcon Jumala. Ja caicki Cansa «a-
-siats/ ja sanoi: se on oikein.

25 Ja Elia sanoi Vaalin Prophe-
taille: «alttca reille» yxt calpet/ ja
tehkät te ensin/ silla teitä on monda:
ja huutacat teidän jumalaiu nime/ ja
älkät siihen tulda pango. l

26. Ja he otit calpein/ jonga hä»
heille andot/ ja«almisttt ja huusitVaa-
lin nime/ huomenesi puolipätwan asti/
sanoden: Baal cuule mettä/ mutta et
sijnä ollut ändä eli «asiaMa: Ja he
hyppeltt Alcartn ymbärrkä jonga he leh.
net olit.

Baa-
lin pa-
pit ru-
coile,
«at
turhat»

27> Cosca jo puolipäiwä oli/ ptlckat»
heitä Elia/ja sanot: huutacat «ah.
«ast: sillä hän on jumala/ hän ajattele
jotakin eli on jotakin elton
ulconakedolla/eli maca/ eckä hän heräis.

28.J0 he huusic suurella äncltä/ ja wy«
lestelit ttzens weitz!llä>a nascaletlla hei-
dän tawallan6/nyn että he merta rtucuit.

zy. Cosca puoli paimä culunut oli/
Propheleratsit he sijhenastt/ että ruoca»
uhri uhrattaman piti/ ja ci ollut siinä
ändä eli wsstajata/ etickä joca waart
o tkl.

E«e zo.NY»
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;o. Nya sanoi Ella eaikelle Cansalle:
Elian kulcat minun tygöoi/ja cosca catcki Can-
rucoil- tult hänen tygöns/paransi hän HEr-
les cu. ran Altarin joca maasa oli.
le tuli Zi- otti caxitotstakymmendä
japolt- time Jacobin lasten lugun jälkensjonga
ta uh. tygö HERran sana tapahtunut oli/ sa-

noden: JsraEl pilä sinun ntmes ole.
Gm. man)

rs. rakensi nysiä ktwistä Altarin
' HERran nimeen/ ja teki cuopan Aila-
rita ymbärtns cahden jywämica» leme-
yldä.

zz. Ja ladot puut / ja hackats calpetn
cappaleirt/ja pant sen puiden päälle.

Z4- Ja sanoi: täytcäkät neljä Cadt me-
dellä/ ja caamcat se poltcouhrtn ja pui.
den päälle/ ja sanoi: tehkät se mielä
toisen kerran/j» he cett ftn toisenkerran:
ja HZ» sanoitehkäc se mteiä colmas ker-
ta/ ja he teit sen colmannen kerran.

Z5 Ja mesi juvxt Aitartta ymbärtns/
että myös cuoppa täytetttn medestä.

z6. Ia cosca ruocauhrt piti uhratta-
man/astui Propheta El-a edes / ja sa-
not: HERra Abrahamtn/Jsaachtn ja
Jsraclm Jumala/ ilmoita tänäpän et-
tä stnä olet Israelin Jumala/ ja minä
sinun palmeltas / ja että minä namät
catcki sinun sanas jälken tehnyt olen.

Z7. Cuule minua HERra/ cuule ml-
«ua/ että rämä Cansa tiedäts sinun o-
leman HERran Jumalan/ ettäs tään-
naisit heidän sydamens.

ZB.NY» langets HERran tulija polt-
ti polttouhrin/ puur/ ktmet/ja mullan/
ja nuoli meden cuopasta.
zy. Losca caicki Cansa näki sen/ lan-

»lta casmoillens/ jasanoit: HER-
ra on Jumala/ HERra on Jumala.

40. MultaElla sanot heille: ottacat
Baaltn Prophetat kynni/ ettet yxikän

' heistä päasis. Ja he otit heidän kynni/
jaElia met heidänKlsonin ojan tygö/
ja tappoi heidän siellä.

Ja Elia sanot Ahabtlle: meney.
5".' lös/ syö ja juoi sillä suuren saten hy.haren,

42 I» cuin Ahab menl syömän ,»

iuoma»/ meni Eli» CarinM wuoren

cuckulalle/ ja langels maahan ja cu«
marst castvoilleus/ ja pant päävs paj.
wetns wältlle.

45- Ja sanot palweliallens : mene nyt
ylös/ ja catzo meren puoleen. Hän me-
ni ylös/ tatzoi ja sanot: ei siellä ole
mitän. Hän sanot: mene wictä sinne
fettzemen kerta.

44. Ja seitzemennella kerralla/ sanot
> hän: cayo sieldä nouse mähä pUwt

merestä/ nyncutn miehen kämmen. HZ»
sanoi z mpne/ ja sano Ahabille : mal-
jasta ja mene/ ettei save stnua käsiiäis.

45- Ja sillä wältllä tult tatwas pilmtst
mustaxi/ ja tuulesta/ ja tull sangen suu-
ri sade. Mutra Ahab moicustt ja tu-
lt Jesreelyn. Ja HERra» käsi oli E-
lian päällä: ja hanwyöm cupens/ j»
juoxt Ahabin edellä/ si/heoasti cuin häa
tult Jesreelyn.

XIX. iucu.
A Ahab ilmoitti Israelille cakc- IMAOll kt cuin Elia tehnyt oli/ ja cuin- «hcaga hän oli tappanut caickt

Prophetat miecalla. ixu,s,
-. Nyn lähetti Jftbcl sanan Elialle/

sanoden: jumalat minun oy» ja nyn
tehkön/ jollenminä huomena tällä aica
tee sinun stelullce/ nyncuin yhdelle näi-
den sielulle.

z. Cosca hän se» näki/ nousi hän jame- Eila
ni cunga hän tahdot/ ja tuli BerSe. pakt»

' haan/ ioca oli Judaas/ ja jätti sinut'
- pälmelians.

4. Mutta itze hän meni corpeen päi-
wäcunnan matcan/ja cosca ha» tuli sin-
ne/ istui hän cataman alla / rucoille»
fieluans cuoleman/ ja sanoi: jo kyllä

>on HERra/ota nyt minun sielun: sil-
lä en minä ole parembi minun Isiäni.Ia hän pani maara/ ja nuckui ca-

' tawan ala/ ja catzo/ Engeli tarttui hä» mn
' neen/ jasanoi hänelle: nouse ja syö. Engeli

s.Mutta cosca hän catzaui ymba» tuo t»
rillens/ catzo/ nyn oli hänen pääns ta> lmtt
cana hyltllälypsetty leipä/ ja astia «cc- ru«Y
tä/ ja cosca hän syönyt ja juonut oli/ tottp
nyn hän pani maata jälleos j» nuckui. waS

7 Jl> HERran Engeli palats hänen —«« -
iygöa S
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tlmlen wuorelle HERron eteen. Jo catzo HEr»
hymi» r» meniohitze/ jo suuri jo wälewä tu».
näs> li joco mäet sorlt j» wuoret holcois
Llom HERran edellä: mutt» ei HERr» 01.
Ll- 3. lut tuules/ st tuulen perästä tuli maan

järistys/ j»ei HERr» ollut maan järi»
styr".

«, i2.la maan järistyxen peräsi tuli luult/
"/''' st et HERra ollut tules / tulen peräsi

' luit hieno tuulen hyminä.
13, CostaEli» sen cuuli/peitti hancas»

w«nshamell»ns/,a men» ulos/jaselsot
luolon owell»/»» cotzo öm sonoi hänel»

«o», le, mitä sinuntäsä on Elta?
11 z. i4.Hän wastais: minä "len lywauxet.
HER< lo tywannut HERran Jumalan Zeba.
t«tä' olhm lähden: M Isroelin lapset».
steE» wat hyljännet sinun lytlys/ cultstonet si.
lion nun Alcar.s/ ,0 tappanet sinun Prophe»
w»,del. las miecalla/ia »ninä ainoostons jäin/
lo H«. jo he etziwät minun hengeni ottaxens
ft«» j« sitä.
lehud 15. HERra ftnoi hänelle:
Cu.
nmgoi» «een : mene ,o woitele Hoftel Syrlan

/»o Cunlngoxi.
i,;. I» woitele Jehu Nimsin pelc»

A"' Isroel.n Cunlngaxi/ )» Ellft Sopha-
i lin poica Hbel Meholo») woitele Pro»

'. "'' phetaxt sinnn siaos :

tyglnS loisen terran/ tarttui, häneen/
st sonoi: nouse j» syö: sillä sinulla on
pltl» «»«».

8. 1» hän nousi/ söi j» joi/ j» matcu»
stt sen ruon wotmolt» neljslymmendä
päiwä j» neljätymmendä yötä/ HER»
ron wuoren Horebin asti.

9. Ia tuli siellä luolaan/ st oleskeli
siellä yötä/ja catzo HERran sana ftnol
hänelle: mitäs läsi Elia t««t?

ic>.Hän wastais: minä olen tywau»
xella lywannut HERron lumolon Ze»
hovthin tähden . sillä Israelin lapset o«
wat hyljännet sinun lyitos/ja sinun Al>
taris tulistanet/ ja tappanet stnun Pro.
phetas miecalla : ja minä yxmäui jäin/
ja he etziwät minun hengeni/ ottaxens
sila.
ii. Hän ftnoi : mene tästä ulos/ja astu

Ron,.
li: 4.

Eli»
cutzu
Ellft»
lyndä-
mäst
HER-
ron
Pre»
phe-
l»xl.

Ben-
hadad
pyriltä
Sama
rian
jauh-
ca Cu-
ningas
Ahabi.

«7. Ia tapahtu/ -«» si culn wältt»
Haftelin »nlecan/ se tapeta» lehulda:
jo st cntn wältlä Jehun mlecan/ se ta»
petän Eliftlda.

iBMutta minä jätin seitzementuhatta
Israelis/caicki polwet jotcaelcumorta»
»et Boali/ja caicki suut/ jotca ei hänen
suuta andonet.

19. Ia hän läxi sieldä/ j»cohtais Eli.
ftn Saphothin pojan/ joca tyndi cah>
dellatoistatymmenelläparilla härtiä/ j»
hän itze oli nyden cahdenteistatymme»
nm seas/j» Eli» meni hänen tygöns/
j» heittihamens hänen päällens.

20, Johan jättihärjät jo juoxiEllan
perän/jo ftnoi : anna mlnun suuta on.
da minun Isilleni joäitilleni / nyn mi»
nä sturon finuo/ hän sonoi hänelle : me.
ne j» tule jällens : sillä mitä minä sinun
tem?

21. Ja Hän palats hänen tyköäns / ja
otti parin härkiä/ jauhrats sen/ja keit-
ti liha härkäin, caluilla/ja andoi Can-
salle syödä/ ja hän nousi ja seurats E«
liat/ ja palweli hända.xx.

Benhadad Syrtan Cnoin- i
gas cocots caickt sotawäkeos/ j
ja olt caxineljättäkymmcndä
Cuntngasia hänen cansians/ ,

ja hewoiset/ jawaunut/ ja hän ment ,
ja pyritti Samarian/ ja södei sitä wa- j
fian. - i

2. Ja lähetti Man Ahabille Israelin j
Cuntngalle Caupungyn.

z. Jakäski hänellesanotta i nyn sano
Benhadav : sinun hopias ja tuldas 0.

wat minun/ ja sinun emändäs ja iha-
nimmat japses owat myss minun.

4. Israelin Cuntngas wastais/ ja sa-
noi: minun Herran Cuntngan/ nyn-
cuins sanonut olet/ minä oley sinun/
jacaickt mitä minulla on.

5. Ja sanan saattajat kulit jällens/ ja
sanoit: nyn sanot Benhadad: minä o-
len lähettänyt sinun tygös sanan/ sano-
den: sinun hoptasja culvas/ emäödäs
ja lapses pitä sinun minulle andaman.

6. Nyn minä huomen tällä alea lähe-
Seea tä»
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tZ» minunPälmelian sinun tygös tutki,
man sinun huones ja sinun palmeliais
huonet/ ja mitä sinullarackain on/pitä
heidän ottaman ja tuomantänne.

7.Nyn Israelin Cuningas cutzut catc-
»i maan manhtmmat / ja sanot: tutki,
cat ja catzvcat mitä pahutta on hänen
Mirlesäns / sillä hän lähetti sanan mi-
nun tygönt / minun emännistäni jalap-x
sistant/ hopiastani ja rullastani/ ja en
ole minä häneldä kieldänyt.

V.Nyn sanoit hänelle" caicki manhtm-
mat ja caicki Cansa: ei sinunpidä hän-
tä cuuleman/ eikä häneen suostuman.

y. Ja hän sanoi Bciihadadtn sanan-
faatlaille: sanocat minun Herralleni
Cuntngalle: caicki cuin hän kätki Minul-
le hänen palmeltallenS ensin / teen mi.
«L / maan tärä en minä taida tehdä.
Ia sanansaattaiat menit lacaperem/
ja sanoit mastauxen hänelle.

,o> Sytte lähettiBenhadad hänen ty-
göns ja käski hänelle sanoa: jumalatteh.
»ön minulle nyn ja nyn/ löö mvlda Sq.
martas täyty / että caicki Cansa cuin
minulla on taidais sijtä otta pions täy-
den.

11. MuttaJsraeltn Cuningas mastais/
jasanot: sanocat: Se joca ivyöttä itzenS/
ölkän kerscatco nyncuin se joca rysu.

ii. Cosca hän sen cuult / Cuntngaste»
tansia juodesans majasans / sanoi hän
palmelioilleus: ivalmistacatkeitän. Ja
he malmtstit heitäns Caupungtta ma-
stan.

Pro- ,z. Ja catzo yxt Propheta asini Aha-
pheta bin Israelin Cuntngan tygö / ja sanot:
tlmotl- näin sano HCRra: etkös nähnyt catcke
ka moi- sitä suurta >ouckoa? catzo/minä annan
ronSy heidän sinun käsijs tanäpän / että sinun
rialat. pitä tietämän/että minä olen HERra.
sia ma- 14. Ahab sanot: kenen cautta? jahän
siä», sanot: nyn sano HERra: maan Ruh-

ttnasten palmeliain cautta. Hän sanoi:
cucast alca sodan? hän mostais - sinä. >
i;. Nyn hän luki maan Ruhtinasten

palmeltat: ja heitä oli caxt sata ja ca-
lcineljättätymmendä. Ja nyden jälken
k»kt hä»Mtq Hansa» joraitzist Jsrae-

ltn lavflst fiettzemr» tuhatta miestä.
16. Ja helärttulos puollpätwäst:mnt«

ta Beahadad oltjuopununmajasnydeie
cahde»atljätläkymmn»nCuntngan cauf
fa / cuin händä auttaman tultt.

17.Ia maan Ruhtinasten palweliat Syrich
läxtt ulos ensin: mutta Beahadad lähet. >««fet
ti; ja heilmoitit hänelle sauoden: miehet lyödä»
lähremät Samarmst.

ill. Hän sanot: jos he omat rauhan
tähden ulos lähtenet / nyn kästttäkä-het-
tä eläwts:elt zos he omat lähtenet fo,
taan/ nyn ottacat heitä eläminä kynnt.

19 Nyn maan Ruhtinasten palmeliat
olit lähtenet Caupungist / ja sotamätt
heiden peräsäns.

ao. Ja nyn löi mies miehens/a Sy-
rialaiset pakenit / ja Israel ajoi heitä
taca: ja BenhOdad Eyrian Cuningas
pääst hemvistens päälle hemoismiestenS
«ansia.

ii. Nyn Israelin Cuningas läxtulos/
ja löi hewoisia >a maunuja / nya että
hän tappoi sangen paljo Syrialaisist.

11. Nyn astuiPropheta Israelin Cu»
ningan tygö/ ja sanoi hänelle: mene
ja mahmista stnus / ymmärräja catzo/
mitä sinun tekemän pitä / sillä Syriaa
Cuningas on sinua mastan nousema jäl.
lens tämän muooen peräst.

lz. Ia Syrian Cuningan palmeliat
sanoit hänelle: heidän Mmalans omat
muorien jumalat: sentähden moitit he
meidän/jos me mielä heitä mastan ke«
dolla sodimme / mitämax me moitam
heidän?

24. Nyn tee nyt tämä: ota caicki Cu- -

ningat pois heidän sivistäne / ja pane
Ruhrinat heidän siaans.

25. Ja aseta sinullcs sotajoucko / sen-
raitainen cuin tämä sotajoucko oli / ja Syki»
hemoiset ja mannat nyncuin ennengin/ jäiset
ja me sodim heitä mastan kedolla/ mitä- pala-
max me moitam heidän Z Ja hän cuu. jamat,
li heitä/ja teki nyn.

.

ld.Cosca ajastaita cnlunut oli/aset
tt BenhadadSyrtalatset/ja meni ylös
Aphektjn sotiman Jsraeli mastan.

2/> Ja Israelia lapset avusit myös ja
haa-
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hangitzit itzeus ja menit heitä mastan /

ja Israelin lapsee sisittt ltzens heidän
eohdalleaS / nyncmn caxi wähä wuohi-
laum, / muita maa oli räynäns Syu-
alaisia.

28 Ja Jumalan mies astui edes / ja
sanol Israelin Cunlngalle: nyn sano
HERra: että Syrtaialset omac sano-
vet: HERra on wuorlcn Jumala/ ja
«t lapoin Jumala/ nijn nnnä rahdon an.
da calken tämän suuren Mcon sinun kä-
tees / että te tiedäisit mmun oleman
HERran.

ay. Ja he asetit letrinS juuri toisten
cohdalle settzemexi pätmäpt / mutta sei-
yemendenä päimänä he menit sotimayh-
teen. Ja Jfraeltn lapset löit Syrta-
laisi scta tuhatta jalcamtestä yhtenä
päimänä. -

zo Mutta ne cutn jäit/ pakenit A-
phektn Caupungtjn: ja muuri langeis
feitzeme» tuhanen miehen päälle colmat-
takymmendä jotca jäänet olit. Ja Ben-
hadad pakeni myös Caupungyn yhde-
stä majasta toisten.
zl.Nyn sanoit hänenpaltvelianS hä-

nelle: catzo / me olemme cuullet Jstae-
lin huonenCuntngat oleman laupiat Cu-
ningat/nyn pangam säkit cupetsijm/
ja köydet päihin,/ ja meogäm Israelin
Cuningan lygö / cuca ties että hän si-
vun sielus saldi elä.

z,. Ja he panit säkit cupetsijns ja
köydet päihins/ »a tulit Israelin Cunin-
gan tygö / ja sanoit:Beuhadad sinun
palmelias sano sinulle: minä rucoilen
salli mtnu sieluni elä.Ja hän sanot: «vie-
läkö hän elä? hän on minun «veljeni.

zz.Nyn ne miehet sen sanan häneldä
vopiast otit kynnt/ ja käänsit itzellens
hymäjt/ ja sanoit: sinun «veljes Ben-
hadad: nyn hän sanoi :me»gät ja joh-
dattacathändä tänne. Nyn Benhadad
meni hänen tygönö/ jahän andsi hänen
lstua maunuun.

Z4> Ja hän sanoi hänelle: «e Cau-
pungil cuin minun Isän sinun Jfaldäs
ottanut on / annan minä jällens/jatee
«lnt sinulle? Vamscum,/ nynculnmt.

Pro»
phera
aste

toisen
lyödä
tylänS
H«R-
ra n sa-
nan
jäike».

Ahobi
nuhdel
lan et-
tä Hän
päästi
Ben-
hada-
dln«

41. Nyn hän otti cohta tuhman poks
casmoistans / ja Jfraeltn CuningaS.
tunsi hänen Prophetaxt. »»/>'.

42. Ja hän sanoi händlle- nijn sano »2A5-
HERra: ettäs päästit sen kirotun mie-
henkädestäs / ptlä sinun sielus oleman
hänen sieluns eoest/ ja sinun Cansas
pitä oleman hänen Cansans edest.

4Z-Nyn Israelin Luningasmeni lvi- Nabo»haisua ja pahalla mielellä huoneseens/
ja <«ti Samariaan. wtzm»«XXI. iueu. mäkt/

Jtte tapahdut että Nabothilla j» hän
yhdellä Jesrelitertllä oli whna- kieldä
mäti JesreeljS/läsnä Ahabtn fty»

Eeez Sama-

nan Isän teki Samarlas: nyn minä.
teen lyt0!» sinun cansias/ ja annan st
nna meniä. I, hän tekt lycon hauen
cansirns/ia päästi hänen menemän.

z;. Silloinsanoi yxt mies Prophecain
lapstst lählmmäisellens HZAran sanan
caucca: lyö minua/ maanhan kielsi et-
tei hän hända lyönyt.

z6. Nyn hän sanoi hänelle jällens:
Eicet sinä cuullut HZRcan ändä/ catzocoscas lähdet minun tyköni nyn Jalopeu
ra lyö sinua. Ja cosca hän iäxt hänen
tyköäns/ cohratS hänen Jalopeura/ ja
löi hänen.

Z7> Ia hän löysi toisen miehen/ ja
sanoi: lyös minua. Ja se mies löi
händä/ ja haawoittt hänen.

zB. Nyn Prspheta meni pois/ja käwt
tielläLimingasta mastan : ja muutti cas-
mons tuhmalla.

Z9- Ja cosca Cuntngas sieldä käwt
ohitze/ huusi hän Cuningast / ja sanot:
sinun palmelias meni keskelle sota/ ja
catzo/ yxi mies pakeni ja johdatti yhden
miehen minun tygöni/ ja sanot: kätke
tämä mies/ jos nyn on että hän tule
pots/ nyn pitä oleman sinun sielus hä-
nen sieluns sias/ «li sinun pitä punat-
tzeman sen edest keimtstänhopiat.
4L>.Ja cosca sinun palmeliallas siellä ja
täällätekemtst oli ethän cnä siellä ollut.
Nyn sanot Israelin Cuntngas hänelle:se on sinun duomtoö / sinä olet »tze sen
sanonut.
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Samaria» Cunkngan huenetta.
Ja Ahab puhut Nabothtlle/ ja sa-

noi anua minulle vynamäkes caan-
maaxt/ että se ou nyn läsnä m»nun h«o-
-vcltant/ ja minä annan sinulle sen ebest

> paremman, vynamäen: eli jos sinun
nyn kelpa/nyn minä anna» sinun ho-
pista nyn paljo culn se maxa.

z> Multa Naboth sanoi Ahabtlle:
HERra varjelcon minun andamast fi.
«ulle minun Isätni perindötä.

4. Nyn Ahab tuli cotians pahalla
mielellä javihoffans/ sen sanan tähden
cutnNabochlesreeltteri hänellepuhunut
oli/ sanode»! en minä anna sinulle mi-
nun Jsatuiperindötä: ja hän hetttl hä-
vensvuoteseens/käänsicaswous/ jaet
syönyt lelpa.

Isebel ;.NYn tuli Jfebel hänkn emändäns
lupa hänen tygöns/ja sanot hänelle: mikä
Ahabtl ston/ että sinun hengeson nyn murhei-
lle wy- linen/ jaetsyö leipä?
n-mä. s. Nyn hän sanot hänelle: minä ole»

puhutellut Nabotht Jesr-eliten/jasano-
nut,: anna minulle sinun vynamakes
raha» edestä/ «li jos sinä tahdot/ nyn
minä annan sinulle toisen vynamäen
sen edest. Mutta hä» sanot: «n minä
anna sinulle minun vynamäkent.

7. Ny» Zsebel hänen emändäns sanot
hänelle: sinä halltyet nyt Israelin vai-
»acunna». Nouse / ja syö leipä ja ole
Hyvällä mielellä: mtnä saata» sinulle
Nabothin lesreeliterin vynamäen.

z. Jahän kirjoitti kirjan Ahabiy nl-
Isebel mellä/ja lukitzi sen hänen sineltlläns/
»irzott- ja jzhektt kirjan manhtmbatn jayltmäi-
«akir- sten tygö / jotta hänen Caupungtsans
jan/ja asuit Nabothi» raosta.
»äfle y. Ja kirjoitti näin kirjaan: cuulut.
«valhe» eacat paasto/ ja asettacat Naboch istu-
tella man ylimmäisesi Lansan secaan.
Nabo- 10.Ia tuocat caxi pahan juonista mte.
td'» stä händä wastan/ jotca tunnustamat/
paalle/ .g sanomat: sinä olet siunannut In-

malata ja Cuningasta ja miekat händä
ulos ja kimittäkäc händä tuolmxi.

hanen. Nyn manhtmmat ja sen Caupun.
gin ylimmäiset / jotca hänen Caupun-

giftns osutt / telt nijnculn I<ebel hei.
dän tästenyt 011/ j» nyncuin tirias lir»
jottellu olt / stnga hän heidän tygönS
lähettänyt olt.

n.Cuululit paasien/ja annoit Na»
bothln tstu» yllmmälsexi Cansan seas.

13. Nyn sultt coxi pohan juonista mie»
stä / ja istuit hänen cohdallens/st tun»
nustit Nobochia »aston Constn edes/j»
ftnott: Noboth on siunonnut Iumolo»
to jo Cuningosta: nyn weit he hänen
Canpungist ulos / ja limitit hänen cuo»
llaxi :

14.Ia he lähetit Istbeltn tygö/sano-
den: Noboth on ttwitelty/st cuollut.

15. Costa Istbel cuuli Nabothtn ti.
wttecyxi ja cuollexi / ftnoi hän Ahabll.
le : nuost ja omista Nabolhln lesreelt.
terin lbynamäti / jong» hän sinulda on
tieloänyt raha» edest : sillä et Noboth
elä / .mutta on cuollut. , .

i6.Costa Ahab cuuli Nabothln cuolle» AM
xi/ nousi hän menemän la omistaman '" ""

NabothtnIcsreelilerin wynamäte. "ei tay

17. »lautta HERran sana tuli Eli."talle Thesbitalle/ ja ftnoi :
°"°'"

18.Nouse ,» mene Ahabt Isroelin Cu.
ningasta wastan/ joca on Samarias/
scayo hän o» Nabolhinwynamäes/jo»
ta hän «n mennyt omistaman) ''^'.

19. Ia puhu hänelle/jaftno , nyn ftno « A
HERra : pititö sinun tappaman / st " "".

wieläpäälisexi omistaman? Ia sinunpi» "" '"

lä puhuman hänelle/st sanoman: näin ',
sano HERra: sisnä pmcas joft colrat
nuolestelitNobothin weren/pitö myös l'">""

coirot sinun weresnuolestelemon.
20. Io Ahob sonoi Ellalle : löydickös

nyt mtnun sinä mlnun wihomicheni?
Hän sanot : löysin/ettäs olet sinus myy»
nyt pah» telemän HERran silmäin «des.

,

2i. Catzo / minä annan tulla pahuden '

sinun päälles / st otan sinun sucucnndas "'

pois / st hätvitän Ahabllda sen culn
mettäns seinään heittä/ ja sen suljetun
,» hyl,»tyn Israelis. , .

22. 1» teen sinun huones ntjnculn " ?

lerobeamlngin Nebathin post» h"°» " "'

n«n/st»Muinßaeft» Ahian p°M."6.n.
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huene»/ sentvlhelttamlsentähden cuins
minu» w«hoitc»nul olet/ >» saattanut
Israeil» syndiä tetemän.

23. 1» HERr» puhut myöslsebelil.
le /j» sonol : colrot pttä syömän Ise»
belin lesreelln muur.n lytöu».

14, Joc» Ahablstcuole Caupungis/
se pitä colntb» syötämän/ »a >os»ocu
cuole teoolle/ se pttä laiwon llnnulld»
syötämän:,

Tosin et yhtän ollut joca nyn olt
ltzens myynyt paha tetemän HERr»»
eoes cuin Ahob/sillä hänen emändäns
Istbel wiltlell hänen.

26. Jo teli aiwan suuret cauhisiu»
ret / seuraten epöiumolito / cailen stn
jollen cum Amorrerit tehnet ollt/sttca
HERro o,o< Israelin lasten edestä pcis .

27. Costa Ahab nämäc sanat cuuli/
rewäis hän waaclens/ ja puli sttin i»
holiens ja paostois/ja mocols siitls j»
,Hwt surmsons.

2g 2» HERron stn» tultElian Thes»
29. EltöS nähnyt cuinga Ahob nöy»

ryttt hcmenS minun edesäni ? että hän
nöyryttä minun edesäni/en

minä ft>.la sila pah» hänen »icnnonS
mutt» hanen poicons oicono soolonmt»
»ä pohan hänen huonens päälle.

xxll. iucu.
he olit colme o,ostoico lewos

3-s?!» " et ollut ftt» Syrialolslcn j»
Israelin woihello.

2. Mutta colmanden» wuenna
menl loftphat ludanCuni.<gaö Isra»
ekn Cuntngcin lygö.

3. 1» Israelin Cuningas ftnoi pollve.
ltollens : «tieto te tieoä Glleodin Ro»
mothi olewon meidän omom ? jo me l»
stum äneti »a <m ot» sitä Syrion Cu»
nmgan tädesto ?

4 Ia hän ftnoi loftphatille : lulec»
los »ninun cantzani sotiman Giieaein
Ramocht wastan? Josophot ftnoi I»
sroelin Cuningalle: mmö olen nyncuin
sinä/ st minun Conftn »lncuin sinun
Canfts/>ominun hewoisen ».yncuin
sinun httvolses.
s.Io lostplial sanoi »»elä Israelin

Abol»
,"?"

«. .

U"
Allcha
HER-
""

pv«Ml»
perä»,

g.."

,

<«

'"'

'

'

"

'^
"/

'' '"

? »/^l''"""'

15.Mult» cosc» Micha tuli Cunlngan
tygö/ stnot Cuningas hänelle:Micha/
menemmetö me sotiman Glleodin R».
mothyn / taicka lockamengo : hän sonoi
hänelle ; mene/ j» /mä menestyt: sillä

HER-

Cuningalle - lpsy sijs tänäpän HERra»
sti!»»

6.Nyn Isroelln Cuntngos cocois
Prophelotl llli nel,ästta m,estä/jast.
noi heille: pitälö minun menemän Gt.
leobinßamothyn sotaan/ toicko locko»
mon? he sonoi» :mene/ja HCRraa».
da stn Cuningan tosi,».

7. Mutt» Josophot sonoi: eilöst tosi
ole wtelä HERron prophelot/ tysyä.
xem häniloä?

8. Jo Israelin Cuningas ftnol Jo.
saphalllle : wlelä on yxl mies Micha
lemlon poico/joldo tysyttälön HEr.
ro/ mutt» minä »ihon händä: sillä ei
hän mtnulle milän hywä ennusta/maan
paho. Josophot sanot : ällenCuningas
nyn puhuco.

9. Nyn Israelinkuningas cutzuiyh»
den polweli»n/st sonol: tuo Mich»
lemlon poica tyrust tänne.

ic>. Mutt» Israelin Cunlngas/j» Jo.
ftphat Judon Cuningas istuit molem»
MlnCunlngoltsello istuimellons/ ma».
tetellun» ( CuNtngollsijN ) wootteisijn
Somorion portin poicoll»/ j» caickt
Prophetat ennustit heidän edesäns.

11. Ia Zcoetia Lnaenanpoica oli teh»
nyt hänellens rautastrwe» / i» stnoi :

näin ftno HERr» : louck» näill» Sy»
rialoisi» sijhenasii cuin he howtcetän.

12. Nyn myös coick» Prophetot ennll'
st»,/ j»ftnott : mene GlieoolnRomo»
thyn/ ,» sinä menestyt/Jumal» »no» se»
Cuningan lasiin,

i3>Mutta ftnanftattast joca 01l men-
nyt Vlichat cutzuman puhui hänelle/st»
noden: catzo caickl Prophetat ennusta-
mat yhdestä suusta Cunlngalle hywä ,

nyn olcon sinun sanos nyncuin heldän»
gin stnans/ st puhu hywä.

,4. Nyn Mlcho sanei. nyn tettacuin
HERro elä / mitä HERra sano minul-
le sitä minä puhun.

l. Cunittg. Kirf«. lue. 4-7
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Mich»
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HTAr» and» siu Cuningan lastin.
16. 1» Cuningas ftnoi taas hänelle:

minä wannoian »ollens sinua sanoman
minulle totuuden HERran nimeen.

17. Hän ftnoi : minä näin coco Isra»
«lin haiotecuxl wuorllle nyncuin lambat
soilla et poimenda ole. I» HERr» ft»
nol : et näillä ole yhtän Herro / po»
saltcon ivcainen colianS rouhos.

«8. 1» Isroelin Cuningas sonoi Jo»
sophotille: engö minä sinulle ftnonut/
etteihon ennusta Minulle hywä/ wnan

''"y. Ia hän ftnol: cuule sijs HER»
ron ftn» / mmä näin HERron istuwon
istuimellans / st coco taiwollisen ftto>
jeucon seisoman hänen tylönäns / otti»
alla,o wosemollo puolella,

2c». Io HERro- stnot : cuca peitä A»
habin/.etlä h»n menisja longcie Glleo»

Romothis? yxi stnot nyn/st toinen
«ätn.

21.Sillolu läxt hengrjoca seisot HEr.
ran edes/ ja sanot : minä petän hänen/
jolle HERr» sanot : misi ?

22. Hän wastais: minä menen j» o»
le» tvolhen hengi caickein hänen Pro.
phetoins suuft. Hän ftnoi: petä händä/
«a sinä taidat/ mene st tee nyn.

23. 1»catzo/ nyt HERra andot wal.
hen hengen catckein näiden sinun Pro.
phetois suuhun ; j» HERr» on puhu.
nut sinua wastan paha.

24. Ntjn astui Zedelta Cnaenan poic»
stlölMichat postelle/ j»ftnoi:

ongo HERran hengi paennut minusta
sinua puhutteleman ?

25. Mlcha wastais: catzo sinä olet
sinä päiwänä/ jouas täyt wa>

jast majaan/ ettäs sinus lymytäisit.
26. Nyn ftnoi Israelin Cunlngas:

ota Mich» j» «vie händä Caupungi»
päämiehen Amonin tygö/ st leaxen
Cunlngan pojan tygö.

27. 1« ftno: näin ftno Cuningas:
pangat tätä fongthuonefeen/ja ruockt.
eal händä murhe» letwällä j» murhcn
medellä/sijhenasii cuin Msi lujln rau.
has.' '

»»Jo»
ftph«
mene»
wal
Gilee»
dy».

ettei se ollut Israelin Cuningas/ luo»
wuit he hänestä,

34. Multa yxi mie? jännitti joutzens AM
yxitertaisudes/ jaambuis Israelin Cu» amm»l<
nmgaft rautapantzorin sttcoon/ st hän lon,«
ftnoi waunumi«hellenS:täännätätes' ja coirat
wte minu» pois letrist : sillä mm« olen nuole,

haawottetiu. w"t
35. 1» sinä päiwänä oli suuri sot»/ j» ?<">«,

Cuningas seisoi waunuis Syriaioisia wer»
wastan/ stcuoltehtona/ ja weri wuett tons.
hänen haawastons wounuin testelle.

36. Ia Auringon lästets cuuluteltin 21: iy. j
leiris / sanoden : mengän jocainen Cau. K 8».
pungyns ja maallens. cio:4»

37. I» Cuningas cuoli/ j» wletln S»»
martaan j» he h»ntatsitCuningan S»»
marias.

;B.Mutt» Cosc» »vaunut lvlrutettin
Samana» calalammtcos/ nuolit colrat
hänen wcrtanS/ j» portot pesit/HEr»
r»n ftnan jällen/ jonga hän puhut.

39- MttäAhabist enämbi onftnomist/
jo caillst hänen töistäns / ia huonest
stnga han .EttphMin luista rotens» /

ja Cau»

28. Mich» stnoi: jos sinä pala,a«
rauhas/ nyn et HERra ole puhunut
minun cautmni: Ia sanot: cuulcat
calcki Conft.

29. lalsraelln Cunlngas »äloftphat
ludan Cuntngas ment ylös Gileaoin
Ramethyn.

30. Ia Israelin Cuningas ftnoi Jo.
ftphetllle/ costa hän muutti waattens
sotaanlähtetsinS: pue sinä sinun waat.
teisis. I» Israelin Cunlngas muutti
waattens/ »a ment sotaan.

31. Multa Syrtan Cuningas lästi
«vaunuin päam.ehelle/ jolta hänellä 01l
coxineljätcätymmendä/ sanoden : el tel-
dä» pidä sotima» pienoäeli suurt» lv»,

stan/ Mutta ainoastans Israelin Cu-
ntngast mosta».

32.Cosca mannut» päämiehet näit Jo»
ftphati» maunun/ stnott he: lämä on
tosin Israelin Cuningos/ jo rupetsir ft»
timon händä woston. I» losaphat
huusi.

33. Costa »vaunuin päämiehet näit/

m. u.suc.'



ja Taupsingetst/jotca HSurakensi/ caqo/
ve ow<rt Nrioteetut Israelin Cuntnga-
sienAicattrjas.

40. Ja nhn Ahab nuckui Jsäinseans-
sa/ ja hänen poicaoe Ahasia tuli Cu-
«ingaxi hanen siaans.

41. MuttaZosaphat Asian poica tu-
li Jadan Cunmgaxi neljckndenä Aha-
hin Israelin Cuvingao «vuonna.

4» Ja Josaphatolt wysinel«ättäkym-
mendä ajasiaica vanha ruverefaus
hallitzeman/ ja hailiyi «isicolmatta»
tym«u«ndä ajasiaica Jerusalemts.Jahä-
nen äitlnö nimi oli Asuba Tilhin tytär.

4Z. Ja vaelsi caikisa Zsäns Asian
tetsä/eikä pottennut nhtstä/ ja teki mitä
HERralle kelpais.

44. Mutta ei hän pannut pois cor-
keuxia/ joisaCansa vielä uhrais ja sul-
tzutti.

45. Ja Josaphat teki rauhan Israe-
lin Cuningan cansia.

46. Muttainuut Josaphatio sanat ja
hänen voimans ja työns / ja sotaus/
ovat kirjoitetut ludan Cuoingasieu
Aicakirjas. l

47. Ja mitä huorintektzst jäänyt oli '
hänen Jsäns Asian aicaua/ ajoi hän
pois maalda.

' 48 Ja Mota et oklok Coningasi Ed»,
mis/ waan yxt olt hänen fiafans.

4y. losaphat oli andanur tehdä haa.
xtä mercLe/jotca piti Ophirhn purjehti,
ma» culda noutaman/mutta et ne tul.
let marcaan/vaan tulitsiirjetyxt Ejr.
on GebertS.

50. Silloin Ahosia Ahabt» potea sa«
Mi Zosaphattlle: anna mtoun palwe.
ltatn mennä sinun palweliais cansiahaapi»; Mutta et losaphat tahtonut.
. 5l- Ja losaphat cuolt Jsäins eausia/ ..

ja haudatlin Isäns Davidin Caupon-
S?n. Ja Joram hallltzt hänen sia. '

saus.
Ja Ahasia Ahabln potea tultJsrae-

lin Cuntngaxt Samartas/ Zosapha.
ltn Judan Cnntngan settzemendenävuonna toistakymmendä / ja hallini
Jsraelt caxi VS»lta. Cunin.

Ja teki paha HERran edes/ ja ,
vaelsi Jsänstiellä zaätltns tiellä/ Ja
JerobeaminNebathtn poian tiellä / jo-
ea Israelin saatti syndtä tekemän. hal ttze

54. Ja hän palveli Baalt ja ruma» 2-Aja.
te» rucotli händä/ javihoitti HERran statca-
Jsraeltn Jomalan/ ratken se» jätten
cutn hänen Jsäaö oli tehnyt.

z-s-
-»Hat
Heli.
V25.
«jasiai

Ensimckisen Cuningasten Kirjon loppu.

QVARTUS REGUM,Toinen kuningasten Kirja/
Oosa wielt! kirjoitetan:

Sraelin jaludanCuningasienhallimxest/ fijhenasiiettä Jsra-
el mietin po>6 Assyriaan: Elian ja Elisan ihmcrsi. Ahafian
Ahabin pojan/ ja hänen mcljens jumalattomudcsi ja catumat-

temudcsi/ c. 2. z. 4. f. 6.7.8. Sqtte lorammlosaphalin pojan jahänen
po ca ns Ahafian jumalattomudcsi ja pahoisi rock/ r. 8. Jehusi/ r. ?. A-
halnn huomnhämltypesi/ c.io. Achaliast ja loapesi/ c.n. A mafiasi, c.
i2.loahapesi/ loaxesi jaElisan cuolen asi/ cap.rz. Amafiast/ Icrobea-
wst Zachariasi jaAsanasi/ 0.14. Jocham st/ Sallumisi, Menahemist,
Pttahiasi/ Pekasi/ lochamrst ludan Cumngasi/ Ahaxcst/

L-ff cap.rs.

i< CMtNg. Kirja. tz.lue. 4»s



cap.is.Histiast/eap.'l6."Salmanasserist Assyrian Cuningast/ cuiuga
hän woilti Samarian- wei Israelin pois/ japanipacanat heidän ma-
joius HTRran uhcauxen jälkeu/ cap. 17.

ti. Sijtke ludan CuninZoist erittäin/ sijhenasti että luda wictinpois
Babelyn. Nimittäin Histiast/ että hän oli jumalinen- HERran En-
geli löi Sanheribin Assyrian Cuningan soeawäest/ cosca hän mli Jeru-
salemia wastan/ i8)'ooo. miestä. Histian sairaudcst/ ia hänen clämäns
lisändymssesi/ Auringonpalajamisest hänen tähtens/ cap. >8- 17.20. Ma»
nassest ia hänen jumalattomudcstans.Amonist ja Josiast jahûcn ju-
malisudestans. c.21.22,. loahapcst/Joachimisi/ Jojachinist ja Zidechi»
asti c. 24.. Cuinga lojachim pääse fangeudest/ c. ss. Näiden Cunin-
gasten aicana saarnaisit Esaia/ Jeremia/ Micha ja Hosea.

Aha.
fia sat-
rasta
ja lä-
hetcä
kysy-
män
Baai-
Sebu-
»tlle.

Ella
«vhta
fanl.n-
sastta.
Jat/ ja
sano
hänen
cuole-
»van.

I. iucu.
Moabicertt luovuit Jsrae-

- list Ahabincuoleman jälken.
i. Ia Ahasialangets häkin lä-
pttze macaushuonefans Sama-

rtas/sairasti ja lähetti sanansaattajat/
ja sanoi heille: mengät ja kysykät Baal
Sebubtlda Ekrontn jumalalda josminä
paranen tästä sairaudest.

z. Mutta HERran Eugelt sanot E-
lialle Thesbitille: nouse ja mene S»,
maria» Cuningan sanansaattatta va-
stan/ ja sano heille: sentähdeogö ettet
yhlän Jumala» ole Jsraelis/ te «ne-
nette neuvo kysymän BaalSebubtlda
Ekrontnjumalalda?

4. Senlähden näin sano HERra: et
' stnun pidä sijtä vuotesta nousema» josas
macat/ mutta stnun pilä catkett kuole-
man: JaElta ment.

Ja cosca sanansaattajat palaisit hä-
nen tygöns/ sanot hän heille: mtxt te
palaisitte?

6. He sanoit hänelle: ypt mies coh-
«atsmettä ja sanot meille: mengät/
paiailcat Cuningan tygö/ joca teidän
»N lähettänyt/,a sauocat hänelle: näin
sano HERva: sentähdengö/ ettei yh.
«än Jumala» ole Jsraelis/ sinä lähe-
«ät kysymän neuvo BaalSebubtlda E»
troat» seutähdeti et sinua
pidä fijtä vuotesi nouseman johons maa-
ta pannat olet/ mutta stnuu pttä catkett
kuoleman.

7.2» hän savol hetllt; miugäcaleat-

«en se mies oli jocacohtais teitä/ ja nät»
tä sanoja puhui teille?

8. He fanoithänelle: SemteS oltcar-
«»atneo/ ja «vyötetty hihnaisclla vyöllä.
Hän sanot: se on Elia Thesbtra.

y. Ja hän lähetti hänen lygö.nS yh-
den vydenkymmenen päämiehen/ wy-
dentymmenenscansta/ jacosca hän tuli
hänen tygöns/ja catzo/ hän istut vuo-
ren cuckulalla: Ja hän sanot hänelle:
sinä Jumalan mies / Cuningas sano:tule alas.

10. Elia tvastals ja sanot viidenkym-
menen päämiehelle: jos minä olen
Jumalan mies/ nyn tulcan tuli tai.
vast japoltracan sinun jasinuvysikyiu-
mendäs: Rya tuli langets »twast /ja lpoltti hänen ja hänen vyfikymmen-
däns.

11. Ja hän lähetti taas toisen vyden-
kymmenen päämiehen hänentygöns/HS-
nen vyöenkymmenens cansta/ jahän sa-
not hänelle: sinä Jumalan mies/ nätnsano Cuntngas: tule kyrust alas.

ia. Elia vastats/ ja sanoi heille: jos
minä olen Jumalan mies/ nyn langet-
can tuli taiivast/ japolttaca» sinun ja
sinun vysitymmmoäs: Nyn Juinalä»
tnlt langets tatwast ja poltti hänen/ ja
hänen «vysikymmendäns.

iz. Ny» hän vtelä lähetti colmannen
«Ydenkymcnen päämteheu hänen vyden-
kymmeaens cansta. Cosca hän t«l« ylös
hänen tygöns/ cnmarsi hän polvillens

Elia»

Abe-
lia Ij.
hellä
z. pää-
mtest»
ett»
mii»
Eliat»
ltznnt.
Eli»
and»
tule»
tulla
taimesi
ntzde»
ca^e»
päälle.

Zv^ll.
tuc. ,i

!4.
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Elia» ckee» rucoili HZndä/ ja sanot hä-
nelle : sinä Jumalan mies/ olcon fijs k

'mtnun sielun ja näiden vydenkymmenen h
sinunpaiwelio«lleö sielut rallit sinun e- tc
vesäs. lä

14. Catzo/tuli on tullut latvasi/ ja on t»
polttanut ne caxt cusimäist vydenkymme-
nen paämtest hcidän vydenkymmenenö I
cansia/multa olcon mtnun sielun cal» n
lis sinun edcsas. ni

15. Nyn sänoe HERran Engelt Eltal- p
le: mene alas hänen cansians / ja älä si
mtlän pelta händä. Nyn hän nousi/ ja
ment hänen canstans Cuntngan tygö. Si

, i6> Ia hän sanvl hänelle: näto sano d
HERca: ettäs lähetit sanansaattajat/
ja annoit kysyä neuvo BaalSebubttda l
Ekreni» jumalalda/ sentähdengö ettei r

, a yhtäkän Jumalala olts Jsraeles / jon-
«ka» ga sana kysytätsin / nyn ei sinun pidä s

~
sijtävuotesta nouseman johons maata «
pannut olet/ mutta sinun pitä catketi <
cuolema».
r/. Ja nyn hän coolt HERran sa»

'nau jalkencutnElia puhunut oli iJa j
" ' tuli CuntNgaxl hänen flaaus/ >
«k-tia Joramin Josaphattn pojan Ju-

«l. dan Cuntngan vuonna: sillä ei hänellä l
.

ollut poica.
am°' enämbt o» sanomtsi Ahafi.

ast/ ja mitä hän tehnyt on/ catzo se on
i». kirjoiteltu Israelia Cuntngasteo alca-

a
mun-

tapahtui cosca HERra
R Elian tunliSpääsä otta
»ulos latwasen/ käwtt Elia ja

Elia 1. Että Elia sanoiElisalle: tstus tä-
tahto sä/ sillä HERra on minun lähettä-
a:wa nyt BechTlya. Mutta Elisa sanot!
Elisan nhn totta cuin HERra elä/ia sinnn sie-
tylöns lus elä/ en minä luovu sinusia: Ja he
«näen- tulit alas BetdElyn.
culn z. Silloin kävit Prophetain pojat
hän euia BethElis olit Elisan tygö/ ja sa»
vtelat- noct hänelle: ltedäckös HERran tänä»
siny- pan ottavan sinuldns pois s,! un Isan-
lo». däe sinun pääs päälda ? Hän sanoi:

m,vä kyllä sen tiedän/ elcal änett.

4. Ja Elia sanot hänelle - Elisa/ wy-
vys räsä/ sillä HERra on minun lä-
heltänylZerihoon. Hän sanot: ny»
totta ruin HERra elä ja sinun fieluS e-
lä/ en minä luovu sinusta: Ia nyn he
tulit Jerihoon.

Nyn tulit Prophetain pojat cuin
Jerthos olit Elisan tygö/ ja sanoit hä-
nelle - tiedäckös HERran tänäpän otta-
van sinuldas pois sinun Jsäadäs sinun
pääs pääldä? Hän sanot: minä kyllä
sen tiedän/ olrat änett.

6. Ja Elia sanot hänelle: istus täsä/
sillä Heßra on mtnun lähettänyt Jor-
danyn. Hän sanoi: nyn totta cut»
HERra elä/ ja sinun sielus elä/ en minä
luovu sinusta: Ja he kävit molem-
min.

7. Mutta ivysikymmendä miestä Pro-
phetain pojista iuentt pois/ ja jäit cau-
vas seisoman/ ja seisoit ynnä heidän
cohdallans Jordanin tykönä.

.

8. otti Elia hamens ja käärei
ja löi veteen/ ja vesi

hajots molemmille puolille/ nyn että h.molemmat kävit culvana sen läptye.
y. Ja cosca he tulit yitye / sano» Elia

Elisalle: ano/ mitä minun pitä sinulle .ztekemän/ ennencuin minä oletan pois /js
sinulda. Elisa sanoi: että sinun

> oli» minun cansiam captterraifest.
> 10.Hän sanot: sinä olet anonut ro- «

wa asiaca/ multa cuttengin jos finä
, näet minun cosca minä sinulda oteta»
, pois/ se capahtu nyn sinulle/ mutta jo»

» et sinä näe/nyn el se tapahdu.
ii. Ja tapahtui cosca he ynnä kävit Oleta»

ja puhuit ttsttninS/eatze/ nyn tultt iu» ylös
liset »aunuttulistenhewoiste» cansj»/j» lutisil»
eroilit heidän toinen totsestans. I»E. l»
ll» meni ylös tnultspääsä latwasen. nmll».

12.MuttaElisa nät, sen/ ja huuL, Syr<_
mlnun Isin / mlnun Isin/ Israelin 4«, y»
»aunu j» hinen ratzasmiehens/ ja ri lM«c
händäenä nähyt : I« h»» «artul
ttlfijns i» rewäis ne cahlia.

13-Ia otti Elian hamen ylös/
häneldä pudonnut oll: palais jameNt
Jordaninrandaan. . .

Ltt'F,
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»4 Ja ottiElia» hamen/jsca häneldä
pudonnut oli/ löi meteen/ja sanot:c»,
ha on nyt HERra Eltan Jumala? Jalöi meteen / nyn mesi hajots molemmille
puolille: ja Elisa kämt yltdzeu.

Elifi» 15. Cosca Prsphetatn pojat / jotcay-saa E- jitze toisella puolella Jerihos olit/näit
lian / sanoit he: Eltan hengi lepä E-
henge» j,san päällä / jakäwtt häadä mastan/

ja cumarsit maahan asti.
16. Ja sanoithänelle:catzo / sinun pal-

meliotsas on mysikymmendä mahma mie-
stä/ anna heidän mennä edztmän sinunJsändätäs/ jos HERran Hengt on ot-
tanut hänen/ jaheittänyt jogecullemuo-
relle/ taicka johongun laxoon. Hän sa-
vot: ältät anbgco mennä.

17. Mutia he maadeit händä sijhena-
stt että hän häpets/ ja sanot:meogän.
Ja he lähetit mattaan mysikymmendä
miestä/ ja he edzett colme pätivä/ja et
köytänel händä.

»8. Ja tulit jällens hänen tygöns/ja
hän asni Jerihos/ ja sanot heille:en-
gö minä sanonut teille/ettei teidän pi-
täoytmenemän?

viii»
paran-
daJe-

rihon
pahat
»edet.

Car-
hnt
repele-
Mät
«tuolia-
si 4».
poica.
pojca/
piickat
Kt Est-

iy. Ja Caupungi» miehet sknottEli.
salle i catzo/ täsä Caupungts on hywä

' asua / nyncutn meidän Herram näke/
mutta vesi on paha / ja «aa hedelmä-
töin.

-o. Hän sanot i tuocat minulle «si a-
siia/ japangat suola sijheu: ja he toit
hänelle.

ar. NK» hän meni «IoS wesica livot»
tygö/ ja heitti Mia nyhtv / sanoden:ichn sano HERra: minä olen tämän
veden parandanut / et cnolema taicka
hedelmättömys pidä heistä i tästedes tu-
leman.

»2. Nyn parani »esi tähän päivän
asti Elisan sanan jälken/ jonga hän
puhisi.

2z.Ja hän meut steldä BethElin/ ja
hHne» mennesänS tiellä/tulit pienet po-
jat Caupungtst/ ja pUckaisit häädä/sa-
nodenhänelle: tule ylös paljas pää/ tu-

ike ylös paljas pää.
»4. Ja hä» kääysi ttzens/ ja«utnhä» !

heidän näki / kirsis hän heitä HERran
nimeen. Ny» tuli eaxt carhua medzä-
stä / ja «pelit heistä eaxt potta vydett
täkymmendä cuoliaxt.

25. Steldä hän meni Carmeltn «vuo-
relle / ja fljtte palat» steldä Sama-
riaan. 111. iucu.

Joram Ahabin poteatuli Jora«
vA U Israelin Cuntngaxt Samartas tule

Cunin.
vuonna / ja hallttzi caxitststakymmendä
Wllotta. ZO4B.

2. Ja teli paha HERran «des/vaan hgllche
et cutteoga» nyncutn hänen Isän» ja «jg,
ittins: fillä hän hävitti Vaalin patzan/
jonga hänen JfänS tehnyt olt.

z. Mutta cattengiu hän pysyt Jero.
beamta Nebathtn pojan fynneis/ joen
Jstaeltn saatti syndtä tekemän / et hän.
luopunut nystä.

4. Mutta Mesalla Moabiteretn Cu-
»ingalla oli paljo lambatta/jahänan-
dvi Israelin Cuntngalle vero» / sata
tuhatta carttzata/ ja satatuhatta oina-
sta/vtlloiuens.

» 5- Cofca Ähab oli cuollut/ kuomut M.,i Moabtterein Cuningas Israelin Cn>
»tngaft. wop?.

6. Syhen atcan läxi Cuningas Is.
Ram Samariasi / ja tukt catken Ifta-
elin.
?.Ja meni jalähettiJosaphatilleJ».

dan Cuntngalle sanoman - Moabittretn
Cuningas on luopunut minusta / tulee. .

kos sotiman mtnun cansiant Moabite-
«itä wastan? Hän sanst: minä tulen/ Aminä olen »yncuin sinä /ja minn» Ca».
san ntzncuin sinun Lansas / ja minun
hemoisen nyncuin sinun hewoises.

8. Ja sanoi: euta rtetämeidäo pitä sin-
ne waeldaman?Häv mastats; Edomin
corwe» tierä.

y.Ja nyn läxi Israelin Cuningas/ S«itz««
ja Judan Cuajngas jaEdomin Cuoiu-
gas. Ja cosca he olte maeldanetymbä
rt seitzemen päiwän malcan / et ollut
wetlä soeamäelläjg juhdilla/jotta hei- puucm
tä seuraisit. ».Ry»
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»«.en»,, Isttltll» Cunlnga?:
»oi/'cosca HERra on cutzunut nämäc
colme Cuningasta/andaxens hettäMo.
»bileret» täsijn

ii. Mutt» losaphat stnot: ongo tä»
ft yhtän HERran Prophetata/ lysy.
äxem hänen cauttMS neuwo» HER»
rald» ? Nyn wastais yxt Israelin Cu»
»ingan palwelioist / j» ftnol : läsi on
Elist Saphatln poic»/ joc» caafi wet»
lä Ellan lätcen päälle.

12. losaphat ftnoi : hänen tylönäns
on HERran ftn». I» Israelin Cu»
ningas/ ja losaphat/ st Edomin Cu»
ntngas / mentt hänen tygöns.

13. Nyn sanot Elts» Israelin Cuntn.
galle: mitä sinun on minnn cansjan ?

mene pois sinun Isäs Prophetain tygö/
stsinunHitisPhrophetaintygö/Israe»
ltnCuningasstnoihänelle:Ei/filläHEr.
ra on cudzunutnamitcolmeLuningasia
«ndaxens heit» Moabiterein täsijn.

,4.Elts» ftnoi: nyn tott» tuin HEr»
r» Zebaolh elä/ jonga edes mlnä ftt.son / ,ollen minä catzols loftphali Iu»
o«n Cuntngast /«n mlnä cay»l»is sinun
päälles / engä teuelis sinua.

1;. Nljn tuocat nyt minulle candeleu
soittaia : j» costa soittaja soiltl/ »ull

_,„ HErra» läsi hänen päällens.
«"!« 16. Ia hän ftnol : näin ftno HERra:«««il» t«hlät «ueppia sinne ja tänne tähän«pe'!- ojaan :
le «««. Sillä näin ftno HERra : ei lei.
«/ l« oäu pidä luuloa että sadettanätemän /

«nufie j<, cuttengln pitsoja »edellä läycettä»
""en män-ja teidän pttä juoman/st teidän

earjan/ st teidän juhlan.
18. Ia tämä on »ähä HERrane.

»es/ sillä hän anda myös Meabtterit
teidän läfijn.

iy. Nljn «tä le lyötte caicki »ahtvatCaupungi»/ st caicki «valitut Caupu».
zlt/ ja te caad»tte caicki hywät puut/
st tutttzette catcki wesiiähtet/ st tur»
»eletle caicki hywät pellot liwlllä

20. 1»tapahtui amulla ruocanhrin».l«Ua / eatzo/silloin tuli wes, Edomin«ua myöden /ja läntti «««» »edellä,

tl.Cosc» caicki Moabiterit cuulll
«ttä Cuntngac olttnosnet ylös sotiman Mo»blheitä w»st»n/cutzuit he cocoon catckt
jotca iyens ensin w>Mä »yötlt / j» sitä »«^z,
«vanhemmat/ja menlt rajoille»,

22. Mutta cosc» he amulla warhain
nousit / ja Auringo nuosi»eden ylitze/
nyn näit Moabiterit että »esi oli hett»
«vastan pmmlnen nynculn «eri.

23. 1» ftnott : se on weri / Cuningat
owat tapellet testenäns / j» yxl on lyö»
nyt toisen cuoliaxi/nyt fijsMoabme»>
ne ftaltlle.

.

24. Multa cosca he tulit Israelin lei.
'ryn / nyn nousi Istael / ja löi Mo».
biterettist nepalentt hetdän «dellänS
mutta he tijruttt st löit Moabin.

25. 1» cutistil Caupungit/ j» ttzec»»
tln heitti llwens caickin hymyn peldotu
ja täytit ne/ j» tntitzil caickl »esiläh.
tel/jac»asit caickt hywät puut/ fihe:.
asti että he »lnoaftans Harasethtn
mnueyn tlwlä jätlt/ j» he pyritit sen
lingoilla jalölt sen. Mo»-

26. Costa Moabiterein Cnntngas nä» bite.
ti sodan olewan ylön wälewän itzens rein
wastan / otti hän seitzemen ftt» miestä Cunln»
tygöns / jotca «vedit mttcan ulos/ c». S«s
raiaxens Edomin Cuningan päälle/«hr»
waan ei he wstnet. poi»

27.Nyn otti hän enfimälstn poicans/ conS.
joca hänen siaans pitt Cuningaxt tule.
»an / st uhrais sen polttouhrixi muu.
rin päälle. Silloin tult Israel ftnge»
wihaistxi/nij» että he mentt pois hänen
tytöäns/j» palaisM omalle m»»llens.

IV. ium. -,.

yxi «»«me Prophetain poi. ''"

cain «msnnlstä hunsiElisan ty. "'""

ja ftnet: finun palwelias
minun mihen cuoli: Nyn sinä ?A«

tiedät sen että finun palwelias pelläis
HERra. Nyt tuli welcamies /ja tahto """"

otta caxi mtnun pottani ortaxens.
2, Ellft ftnol hänelle : milH minun l"'

pitä tetemän sinulle ? ftno minulle/ mitä ""'

sinun huonests on ? Hän sanoi: finun
pycaltas et ole nnmt» «itän culn yxl
öl/yastt».

Issz 3.Hä»
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Nai.
Mo Su
nemis
tele bä-
nelle
suur<»
«uni»»

l."?".hänelle
ofttta
!"""
kylollt.
l"""
»""<'

"«"

b"

z.Hän sanoit mene ia ano coco si-
nun kyläcunnaldas tyhjiä astioita nyn
monda cuins saat.

4. Ia mene sisälle / ja snlj» ovi sinun
ja sinun potcats perän/ jacaadq jocät-
tzeen nyhin astioin: ja costas olet ne
täyttänyt / nyn anna ne otta pots.

5.Hän ment pols hänen tykäaö / sulki
owen jälkens ja poicatns jällen: He con-
voit ast«at hänen eteens / ja hän caasi
uyhto.

S.Ja cutn astiat olit täytetyt/ sanot
hän pojallens: tuo minun wtelä astia.
Hän sanot hänelle: ei ole täällä euä
astiat» : nyn ölty feisarti.

7.1» hän tult /ja ilmoitti se» Jum»
lan miehelle: Hän sanot: mene jamyy
öliy/st maxa welcamiehes / mutta si.
nä ja finun poicas «lätät sijtä jänest.

».Ia st tapahdut sijhen »tcan / että
«lift meni Sunemyn/ st siellä olt cuu.
lulft waimo joca«aadeihändä syömän
tylönäns/ j» nyn usein cum hän sen
cautt» »nelfi/ petckeis hän sinne syö»
mä».
y.I» hä» ftnol mlehellens: catzo ml.

nä ymmärrän tämä» Jumalanmiehen
oleman pyhän/ joc» täsä meidän caut»
tam »tn» waelea.

10. Tehtäm sijs tähän »ähä yltStn»
»a/ j» pangam hänelle sinne yxl »ähä
wuode/pöytä/ istuin ja lyntiläjalc»/

«tti hän sinne menis cosc» Hän meidän
tvasmtule

,1. Nyn tapahdut sijhen »tcan / ett»
hän tult sinne/ j» m«ni ylistupaan st

« nz
""" « polweliallens G«.
h«zi'll«: cutzu Sunemln watmo tänne,
?" "

hänen/astutH» hänen «te.ns
i» Nyn h«» ftnol hänelle: ftno h«<

nelle : catzo / sinä olet tehnyt meille cat»"e» tämän palmeluxen/ mitä minun
pttä sinun tetemän? ongo sinulla asiat
Cuningan t«ick» sodanpäämiehen tygö?
Hän stnot: mlni »sun testellä mtnun«ansani

14 Hä» ftnet hänelle : mltäst fijs hä»

uelle pltais trhcSmäok Gchazt savotr
et ole hänellä pvtca/ja hänen miehens
on wanha. « .

i;. Hän sanot: cuqu händä /ja costa '

hän meni händä cutzuman/nya hän tu-
li owts.

16. Ja hän saust:«Mhä« atcau «vuo-
den peräsi pttä sinUtt syleilemä» potea.
Hän sanot: et minun Herran sinä Ju-
mala» mies/ älä tvääryttele sinunpy-
cas edes.

17. Ja watmo tult rastaxi /ja syn-
nytti po,an siihen atcan wuoden peräsi/,

.nyncutn Elisa ol: hänellesanonut.
«S. Ja costa lapsi jo isotut tuli/ ny» Sejä-

tapahdut/ että hän mentuloS Jsänöja nenpej
elonleckaitten tygä. ca»t

iy.Ja hän sanoi JsälleuS: voi minun cuole.
päätäni / minun päätäni. Ja hänsanot
palveltallens: canna händä ätttos tygö.

20. Ja hän otti hänm/ ja wet äittns
tygö/ ja hän istut hänen helmasanS
puoltpäiwän asti/ja cuolt.

21.Ja hän noust ja laski hänen In-
malan miehen vuotelle / läpi ulos /a
sulki owen.

22. Ja cutzut miehens/ ja sanot/la«
Heta minun tygöni yxt palvcltotsia ja
Asi: sillä mmä menen Jumalaa miehea
tygö/ia palajan.

2z. Ja hän sanoi i mtxt sinä hänen
tygönS menet: sillä et nyt ole usicu»
taicka Sabbatht» hän sanot:rauha.

24.Ja hän satuloitzt Afin/ ja sanot
palveliallens: aja wahwast /ja älä vtz-
wytä ajamast mutsin cuin minä sanoa
sinulle.

25. Ja nyn hän meni pois ja tuli Ju- Wa>-
malan miehen tygs Tarmelin vuorelle.,»»««
Losca Jumalan mies näki hänen tule> ne E-
van/ sanot hän pallveliallens Gehajille: »san l,

catzo se on Sunemtn vaimo. gö >a
26.Nljnjuvxe nyt händä mastan /ja san»

sano hänelle: oletkos rauhaS /ja sivun sen hi>
miehes ja sinun poecae k Hän wastais: mkt.
rauhas.

27. Mutta cosca hän tuli vuorelle .

Jumalan miehen tvgö/ tartut hanhä-
ae» jalcems Ja Gehaztment sylmnä»
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lZlift
slihet.
li Ge»
jozin

hindä
helältä
«in.
juc.io.

4.
>

tlist
tele itze
st he»
rätti»
hinen

händä. pels. Mutt» Jumalan m es st-
noi: anna hänen olla: sillä hänen ftt»
lmlS on murhellinen / j» HERra on
minulda sen stlamiut ,» ei ilmoittanut
minulle.

28, Han ftnoi : onoingo minä poica
miniin Heltaldant?engö mi»ä ftnonuc?
älä «yinua petä.

29. Ia hän ftnol Gehazllle : lvyiti»
sinun cupes / ja ota mtnu» saumani
läiees /st mene matcaas : jos jocu si»
»un cohta / nyn älä terwetä händä/st
jos jocu sinua terwetlä/nyn älä «vasta
händä: j» laste mtnun stnwant po)»»
caswoille.

3a. Multa post» äitt stnoi : nyn tel»
l» cuin HERra elä ja finun sielus elä/
«n min» päästä sinu». Nyn hän nousi
jo fturais händä.

31. Mutt» Gehazl ment pois heidän
edelläns/ ja lasti ftuwans pojan cas»
weille/ waan ei ollut ändä ellä tundo.
Nyn hän palais st cohtais hänen/ilmoit»
tl hänelle/ja ftnoi: et poic» herännyt,

32.Ka cuin Elisa tuli huoneseen/ ca.
F tzo poica macais cuolluu» »uo.

ltllans.
33. 1» hän menl sisälle/ j» ftlli owen

molembatn perän/ jarucoill HERra.
34.Nousi st lasti »tzens lapsen päälle:

japani suuns hänen suuns päälle/j» sil.
mäns hänen silmäinspäälle/ ja lätens
hänen »ättens päälle / j» nyn ojensi t»
«ens hänen päällens/ että lapsen ru».
mts tull lämbymäxt.

35. Ia hän nousi Mens st täwl ler»
»an sinne st tänne siinä huones/ nousi ,«

l«stt itzens hänen päällens. Nyn poic»
«lwastt seitzemen terta/ sijlte »wais
potca sllmäns.

zei. Ia häncutzui Gehazln/ st ftnoi:«cuyu Sunemin waimo.l» cosca hän 0.
li hänen cutzunut/tuli hän sisälle hänen
lygöns. Hän ftno»: ola stnun poicas.

3?. Nyn hän tnli jalangeis hänen jal.
««lns juureen/ cumarsi maahan : st ot.
«t pottans/j» n«nl ulos.
3»>^»Elisa palais Gilgalyu/ st»V««llst«tca«ll Mall»/ st Pry.

phecain pojat ollt hänen edesäns. Ia Callis
hän sanoi palweliallens: ot» suuri pata aic»
ja leilä liendä Prophetain pojille,

39 Nyn Yfl läxi teoolle lstteman rno.
h»ja/ ,a löysi willtwynapuun / j» hali paran.si<tä Colochintei» waattens täyden. Ia
cuin hän tuli/leickais hän sen liemipä. ht,'»o.
taan : sillä ei he lundenet sitä. 1^

40. Iacesta he sen annoit miesten «.

teen syödä/ stit he liemestä ja huusit/ „,,»stneoen: Jumalanmies/ cnolema en
paoas: Sillä ei he saanet syöd».

41. Ia hän stnoi : tuocat tänne jauho,
ia/ja hän heitti p»tacu/,a sanoi: »n.
d«cat Cansalle syödä/ j» et ollut mitä»
»ahtngota padas.

42. Ia yxl mies tuli BaalSaltstst/ R«»ec.
st cilnoot Jumalan miehelle ullslelpä/ ti ic>o.
caxitymmendä ohraista leipä ja ntis. mieft»
jywlä hänen »aatteistns. Mutt» hän 20. lei»
ftnoi » »nn» Cansalle että he söisit, roallä.

43. Hänen palwelians ftnol: mitä
minä siitä »nnan sadalle miehelle ? Hä»ftnoi: anna Cansalle syödä : sillä nyn
ftno HERra : he syöwät st »iel» sijt.
letin jää.

44- I» hä» pani »« hetdän eteens/
h« söit st wielä 01l ltstx, HERran ft»nan jällen.

V. iucU. N«»
Naema» Syrlan Cunin. m«»

AO» gan ftdanpäämiee oli cuuluift spitalj»
mtes/ ,» suurn» pidetty Her» »en.

edes: sillä hänen caut»
tans olt HERr» andanut «utuuden S».
rtaan/st oli woimallinen mies/ «a«»
splialtnen. '

1. Ia sotalväli oli Syri«fi mennyt n.
Los/ j» oltt wtenet pols Istaelin maal.
d» »ähä» pycaisen/jec» p»lwelt R»o
manin «mändätä.

3. Hi» ftnol «mälmälltnS: 0 jos
minun Herran olis Prophctan tytöni
cuin on Samarias/nyn hän parannat»
hänen spitallstans.

4. Nyn h«n menl j« ilmolttl Herral.lens/sanoden: »ätn st näin on puhu.
nut Israelin m«an pyt».

z. Sorla, Cnnstgas ftnoi» «ene fi«»
»e/
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«e/ ja minä lähetän kirja» Israelin
Luningantygö: Ja hän meni sinne/
ja otti myötäns kymmenen leiwtskätä
hoptata/ ja cuust tuhatta culdapennin-
gtlä/ jakymmenen juhlapäivänvaa-
tetta-

Tule 6. Ja vet kirjan Israelin Cuoiagan
kiriä» tygö näin kirjoitetun: Costa tämä ttr-
cansa ,a tule sinulle/ catzo/ minä lähe.
Jfrae- ti» minun palveliani Naemant» sinun
sinCu- tygös/ ettäs hänen puhdistaisit spttalt-
llinga stans.
tvaö. 7. Cosca Israelin Cuntngas olt kirjan

'

lukenut/ reväis hän vaatteus/ ja sa-
- voi: oleng» minä Jumala / että mtnä

cuoletaisin,a ttäväxt tekisin? sillä hän
tähettä minun tygöni/ että mtnä puh-
dtstatsin miehen spttalistans. Havatt-
cat sijs ja catzocat / cuinga hän etzt ti-
la minua vasta».

Costa Jumala» mies Elisa cuuli
Israelin CuntMn revätsnext vaat.
«ens/ lähetti häMuntngantygö/ ja an-
dot sanoa hänelle: mix,s oletrevätsnyt-
«aattes? tulcan nyt minun tygöni että
hän ttedäts Prophejan olevaoJsraelis.

'y. Ny»tult Naeman hcvotsillans ja
»z», vaunutllans/ja setsattt Elisan huouen

oven «tee»,
si Elisa lähetti sanansaattajan

A.»- hänen tygöns sqooden: mene ja pese jtzes
settzemen kerta J»rdams/»a sinun lihas
" pttä endtsellens ja puhtaxi tuleman.

„ Naeman vihastui ja mem
m' watcaans/ sanode»: catzo minä luulin

hänen Cummingtn tulevanulos minun
tygöni / seisovan ja huutavanauxen»

5 HERraus Jnmalans ntw«/ ja hänenrurya- pitelemä» tätä patcka/ ja ny»
porandamaaspttaltn.

11.Etkö Abanan ja Pharpharan vtr-
rat Damascus ole catckta Israelin we.
siä paremmat? että minä ttzent nysä
pesisin / ja tulisin puhtaxi? Ja hän pa-
jats ja meni matcäans «chotsans.

iz.Ny» häaea palveltans tulit hänen
Teke tygöns ja puhuttelit händä/ ja sanoit:
cutten- minun Isän / jos Propheta olts sano.
gtn «»t fiuukl jotakinsuurr»-Ma / eikä st.

«m» pttänytsitä tekemä»? «itä «näm- palwe.
«tn että hän sanot floulle: pese sinus/ lian»
ja sinä tulet puhtaxi? »cuw»

14NYN hän meni ja pesi itzens Jor» jälkeä
dants ftiyemäa kerta / »yncutn ia tule
la» mies käskenyt olt / ja hänen t,ha»s puhtg.
tult endtsellens nyncutn vähän nuor»- xi.
catse» liha / jatuit puhtaxi. - tuc.4i

15. Ja hän palats Jumalan miehen ». 17.
tygö caikeo jouckons cansia / ja cosca Rae»
hiin oli tullut sisälle/ setsot / han hänen mäts»
edesäns jasanot: catzo/nyt minä tie- ritzH.
dä» / ettei yhtäkäa Jumalat» ole cai-itstle

kes maasa/vaau Jsrae!ts:otasijS»yt lahj»
tämä siunaus sinun palweltaldas. ja,

lä.Mutta hän sanoi» nyn rotta cutu
HErra elä/jonga «des minä setsö/en ora
mtnä sitä: ja hän waadkt händä otta»
man / mutta et hän tahtonut.

»7. Nya sanot Naeman: etkö sinu»
paiweltalles anneta yhtä cuorma maa-
ta nyn paljo cui» caxt Muulta canda?
sillä sinun palweltas et tahdo enä muu-
calaifllle jumalille uhrata/ ja poltto-
«hrja tehdä / mutta Hsßralle.

iB. Täsä asias olcon HERra armias
sinun palwelialles : costa minun Her-
ran Rtmmontn huoneseen mene rucot-
leman/ ja itzens minun käteni pjiälle
noja/jos minä rucoilen Rtmmontn huo-
nesta/nyn olcon HERra täsä asias
sinunpalweijalles armias mies/että mi»
oäRimmontn huonesa rucoilen.

ry. Ja hän sanot hiiUelle: menera»
haa». Ia cat» hän olt mennyt cappa-
len marca pois hänen tyköns kedolle.

20. Sanoi Gehazi Jumala» miehen «...

Elisan palveli»: catzo/ minun Herran
on säästänyt Naemanit tätä Syrta-
laista / ettei hän häueldä ottanut ny.
tä cutu hän loi: nyn totta ruin HEr- '

ra elä / minä juoxen hänen Meos/ja
»ta» jotakin häueldä.

»1. Nyn Gehajt juoxinoptast Naema»
»tn jälken. Jacosca Naeman näk« hä-
nen juoxewan peräsäne/ astut hän van-
nusta ulos händä vastan/ja sanot :on«
go rauha,

a». Häy Moj: Rauha; Minun Her-ran

~6
' s.^
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ran lähetti sanoden: catzo/ juuri nyt o.
wat tullec mmun tygönt Ephraimin
wuorelda caxt nuorucaisia Prophetai»
potjsta/ anna heille letmistä hopiata
ja cahdet »uhlapätmän waatteet.

iz. Naeman sanoi: ota caxt letwt-
fkärä hopiata: Ia hän «vaati hänen/
ja sidoi capt letmtftäcä hopiata cahteen
säckyn/ja cahdet juhlapäimä»waatteet/
ja andot ne cahdelle palweltalleus/ja he
cannoit hänen edellänS.

24. Ia cosca hän tuli Ophelyn/ otti
hän ne pois heidän käsistäns/ ja kätki
ne huoneseen/za pääsit miehet/ ja he
menit pois.

25. Ia hän meni sisälle ja seisot Her-
rans edes: Ny» Elisa sanoi hänelle;
ciisias tulet Gehazi? hän mastats: et
sinunpalwelias ole mennyt sine eli täne.

26. Mutta hän sanot hänelle: etkö
minun sydämeni waeldanut miehen pa-
laites waunuistans sinua wastan ? oli-
co nyt aica sinun mennä ottaman ho-
ptata/ ja ottaman «aatteita/ öljypui-
ta/ Mynämäkiä/ lambatca/ härkiä/
palwelioitajäpycoja.

27. Mutta Naemantn fpitali pitä
tarttuman sinuun ja sinun siemcnees
yancatckisest. Nyn hän meni pois hä-
nen tyköäns spitalifna nyncutn lumi.

VI. 4ucu.
Prophetain po/at sanoitE-

AOV lisälle: catzo/se sia josame a-summe sinun tykönäs/ on meille

Anna meidän mennä Jordanin a-
stt/ ja jocaitzen tuoda sieldä yri hirsi /
että meratennatsim sinne sian asoaxem.
Ja hän sanoi: mengät.

g Ia ytt sanot: tules paliveltats
cansia: ja hän «vastais: minä tulen.

4. Ja hän meniheidän cansians: Jacvsca he tulit Jordanin tygö/ hackatsithe sijaa putka-
5. Ia cuin yxt heistä oli puun maa-

han harannut/ putots rauta mereen/ ja
hän huusi/ ja sanot: moi minun Her-
ran/ sengin w«nä olen latnaxt ottanut.

6.Muttalumalan'mies sanot: cuhun-

ulos; ja catzo/ suuri sotaioucko/ pyrit,
ti Caupungin hewotsten ja.waunuin
canfia: Nyn hänen palw>elt«as sanot
hänelle: wotmtnun Herran/ mitä me >
nyt teem?
i6. Ia hän sanot: älä pelkä/ siliä ny-

tä on enä cuin meidän cansiam omat
cuto nytäjokca heidän cansians owat.
r?. Ia Elisa rucoili/ja sanoi: HER-

ra awa nyt hänen silmäns/ että hän nä-
Ggg kis:

ga stputois? I» cost» hän osstti hä>
nelle paican/ leickais hän yhden puun/
j»heitti sinne/ j» saatti nyn raudan
utstendeleman.

7. Ia hän stnoi: ol» häneä ylös : ja
hän ojensi tätens ja otti sen. Syri»

8. Ia Syriau Cuningas sodei Israeli «lai.
wastan/ ja plll neuwo palweliotttens stt ft»-
cansja/ jaftnol : me tahdom sioitta t» nwat
tzem sinne st sinne. Ifta»

9. Mutta Jumalan mies lähetti Is» «li w«<
raelin Cuningan tygö / ja tästi hänelle st«»/
sanoa : carta/ ettes ments sijhen pate» st Eli.
l»»n : sillä Syrialaistt wäjywät siellä, ft tl»

io. Nyn lähetti sijs Israelin Cunin» moitt»
g»s fiihen paickaan/josta Jumalanmies caicki
oli ftnonut hänelle/ st warotnut händä he<o«»
sijtä/ j» piti sijnä tvarttat/j» et tehnyt neu.
sitä ainoasi yhtä eli eccht» tert». w»ns.

11. Nyn Syrtan Cuningan sydän tuli
surulltstxt sijtä/ j» cutzui palwellans/
ja ftnoi heille : ettet» te ilmott» mt»
nulle cuca meistä on paennut Israelin
Cuningan tygö? U"*

12. Nyn sanot yxi hänen palwelioi» U .

stans: et ny» mtnun Herran Cuntn»
gan/ muna Elisa Propheta joc» on Is.
raelis/ ftno Israelin Cuningalle caic» ""

tta nytä joitas puhut macaushuonefts.
'

13.Hän sanot: nyn mengät matcaan/
st catzocat cusa hän on : että minä lä» ',

.

hetäisin ja anoaisin hänen tynnl otta. Ia '"""'

he tlmoltit hänelle/ st sanoit: catzo/hän on Dothanis.
14 Nyn hän lähetti sinne hewoiset ja

«vaunutst suuren joucon/j»costa he sin» Elis»ne tulit yöllä/ pyritit he Caupungin. näle
15.«A» Jumalan miehen palweli» wuore

warhain amulla menemän läy.
näns
luilsi»
w«u»
nuj»
jotc»
warje»
l«w»t
hänen
'> 2»h.
4:5.
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tis: NyuawatS HERra palweltan sil-
mät/ec:ä hän näki/ ja catzo/ wuori oli
täynäns hewotsica/ ja tulisia waunuta
Elisan ymbärillä.

18 Jacosca he tulit alas hänen tygöns/
rucoili Eltsa HERra ja sanot: lyö tä-
tä Cansa sokeudella/ ja hän löi heidän
sokeudella Elisan sanan Men.
ly. Ja Eltsa sanoi heille: ei tämä ole

se tie i» se Caupungi: seuralcal mi-
nua/ minä Wien retdän sen miehen ty-
gö jota te etziltä: ja hän wet heidän
Samariaan.

20. Cosca he tulit Samariaan/sanoi
Elisa: Hsßra awa nainen silmät/että
he näkisit: JaHERra «uvats heidän sil-
mäns/ että he näit/ jacatzo/ nyn he olit
kestellä Samariat».

21. Ja cosca Israelin Cuningas näkiheidän/ sanoi hän Elisalle: minun I.
san/ lyöngö minä heirä?

22. Ja hän sanot: älä lyö/ pitäkö si-
nun lyömän nycä cutns fangtxt saat
miecallas ja joutzellas?ana heille leipä/
ja wettä/cttä he söisit ja joisit/ ja anna
heidän mennä heidän Herrans tygö.

2Z. Nyn «valmistetrin heille suuri pito.
Ja cosca he olit syönet ja juonet/ lasti
hän heidän menemän/ja he menit het-
dän Herrans tygö/ ja ei Syriast enä
sotawäke tullut Israelin maalle.

senjälkentapahtui/ ettäßen-Hhadad Syrian Cuningas co-
cois caickt sotawätens/ meni ja pyritti

i Samarian.
2;. Ja suuri nälkä oli Samarias/ fa

he ahdistit Caupungtn sijhenasti/ että A-
! sin pää maxoi cahdexankymmendä ho-
piapenntngitä/ja neljäsosa CabiKyh-
kyläisen sonda maxoi wysi hoptapeo-
ntngilä.

26. Ja cosca Israelin Cuningas käwl
muurin päällä/ huusi yxi watmo hän-
da/ ja sanot: auta minua minun Her-
ran Cuntngan.

27. Ja hän sanoi : Jollet HERra
«uca sinua/ custa minä sinua autan/lu-
mastaco eli wynacuurnasta ?

28. Ja Enntogas sanoi hänelle: mi-

tä sinun on? Hän ftnol: lämä waimo
stnot mtnulle: tuo tänne poicas/ että <yx<mesen söisin: tänäpä»/syötämhuomen» wal.

uio
lap»,
,<, snj
oman
,<,y.
ft,z.

«'

pois? Catzocat/ cosca sanansaattaja
tule/ että te owen suljetta/ »a oivella
hänen ulos syöxätte/ catzo/ hänen Her-
rans jalcatn töminä seura händä.

zz. Cosca hän wiela heidän cansians
puhui/ catzo/ nyn sanansaattaja tuli hä-
nen tygöns/ ja sanot: catzo/ tämä pa-
ha tule HERralda/ mitä minä «nä o-
dotan HERra?

VIl. iucu. Elist,
Elisa sanot: cuulcat ennu-

X» U L HERran sana/ nain sano sta hy.
suomena tähän at- wä ai-

maxa yxi wackainen ca.
pieniä lauhojaGicltn/ jacaxi wacaist
ohria Stclm / Samarian porlis.

i. Nya wastais Päämies/ jonga kä>
den päälle Luningas itzens noiais/ Ju-
makan mtestä/,a sanot: catzo ios HEr-
rattklswicläackunat tatwaseen/cuinga
se tapahöuis ? Hän sanoi: catzo sinun
silmilläs pitä sinun sennäkemän/mutra
et sinun pidä siitä syömän,

z. Ja neliä spttaltst miestä olit portin
edeö/

minun poican. .

29. 1»me olem teittänel mlnun poica»
ni/ ja syönet sen : Ia minä ftnom toi.
sna päiwänä hänelle: tuo tänne sinun
potcas/ että me söisimme sen : mutta
hä» lätti poicans.

3<?. Costa Cuningas cuuli waimon pu»
het/ rewäis hän waattens : st cost»
hän läwi ohitze muurin päällä/ nyn can-
st näli/ että hänen piiäiläns oli säcki l»
hoa wastoin.

31. Ia hän ftnoi: Jumala tehtön ml»
nulle sen ja sen/ jos Elisan Zaphatt»
pojan pää tänäpän pitä seisoma» hänen
päälläns.

32. Ia Elisa tstut huoneftns/ jawan»
hemmatistutt hänen tylönäns : ja hän
lähetti miehen edellöns/ mutta ennen»
culn ftnanftattast tuli hänen tygöns/
ftno! hän wanhlmmille: olettaco te
nähnet cuinga st murhamiehen poic»
on lähettänyt ottaman minun päätäni
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7. Ia he nousit j» pakenit hämärts/
ja »ätit majans/ hewolsens j» Asins
leiryn / nyncuin ne stlsott/ j» patentt
hengens tähden.'

B.Costa ne spttalistt tulit leirln ääreen/
memthe yhteen majaan/ sötc st,ott/
ja otit hopiata st culda/ ja »aatteita/
ja menit peie/ tätttt ne : ja tultt jäl»
lens ja menit toisten majaan/ ja otit
sieldä/ menitpois ja tätttt sen.

9. Ia he sanoit «öinen toisellens : Em»
m« oitein lee . tämä päiwä on hywä»
sanoman paimä/ ,oe me tämän salan,»
me/ -a wywytäm malliaan amuun a»
sti/ nyn metdän pahalecom tule tiettä,
wäxt: täytäm siis st tiettäwäxl leh.
täm Cuningan huonelle.

iQ.Ia cosca he tultt/ huusit he Cau»
punginportin tvarttalie / »a teit liettä»
wäx« heille/ ja stnott : me menimSyr»
stiaisten leiryn/ ja catzo ei siellä ole te»
tän/ että ihmisen anoä/ waan hewoi»
sia jaAstst sidottuna/ ,a mastt nyn»
cuin ne seisoit..

11, Nyn huuttin portin iiarliolle/ ja
he ilmoitit sisälle Cumngan huones»,

«des/jotca ftnolt tolnen mt»
lä me täsä olem nyncauwan cutn me
cnelem ?

4. les me ftnemme : täytän» Cau»
pungyn/ nyn on nsltä Caupungis/ ja
me cuolem siellä: jos me «aas olem
täällä/ nyn me cuolem: täytän» sijs
ja andacam ttzem Syrialatsten leiryn :

jos he»nb»«at meidän elä/ nyn me e»
lämme : latcka jos h« m«tdän tappa»
mat/ nyn me olem tapetut.

5. Ia he nousit hämälts menemän
Syrtalaisten leiryn : j» costa he tultt
««simaisille palcoille leiriä/ catzo/ ny»
«i siellä ollut tetän.

6. Sillä HERra oli andanut Syrl».
laisten cuulla hewoisten/ »aunui» ja
suuren sttawäen änen/ nyn «ttä h« st.
noit toinen toisellens : catzo/ Israelin
Cuningas on palcannut meitä »astan :

Hethereln Cuningatj» Egyptiläisten
Cuningal/ «ttä he lultsil metdän pääl»
lem.

12. Ia Cunlngas nonfiyöllä/ j» ftnoi
palwelioillens: minä ftnon tellle/cum. C«nftg» Syrialaistt tetewät meidän cansiam/ zzh',,
he tietämät metdän lärsiwän nältä/ ja ulos t»sentähden owat he mennet pets leiristä/
ja omat lymyttänet ttzens tcdolle/ )» saalin»sttteltlval: costa he lähettävät Cau. Syri»
plingist/ otam me heidän tynni eläwä» laistennä/ ja pääsen» Caupungyn. leirisi.

13.Nyn wastais yxi hänen palwelloi.
stans/ ja stnot : nyn otettacan nyt ne
wysi Helveistä jotta tähän jäänet owat/
catzo nämät owat tähän jäänet caitest
Israelin paljoudest/ ne muut ow«t lop»
punet: lähettätäm nämät ulos catzoman,

14. Nyn he toit caxi waunuhewolsta/
st Cuningas lähetti ne Syrialaislen let»
ryn/ jaftnol : mengät ia catzocat.

15.Ia he menit heidän jällens h»m«»
Jordanin asti/c»tze/c«<ckt tie olt waat.
telta st latuja läynäns/ culn Syrialal»
stt olit heittänet pois tyruttaistns ttzi»
äne: Ia stnanstatajat tulit jällens/j»
tiettäwäxt teit stn Cuningalle.

16. Canst ment ulos st ryostlSyrla»
laisten leiri». Ia yxt wackamen säm»bylästuhost maxot Siclin/ nyn myös
caxiwackaist ohria Stcltn/ HERransanan »älten.

17. Mutta Cnntngas asetti sen Pää. p°"'

miehen jonga täoen päälle hän itzens ""«
~no,»ts/ porltyn/j» Canst tallais hänen ''"'"

portln edes/ nyn että hän cuoli/ nyn. ",
'

cuin Jumalanmies sanonut oli/ cost» l", >"'

Cuningas tult «las hänen lygöns. "'"/'
iB. I» tapahtui nyncuin Jumalan /

mies puhunut olt Cuningalle/ cosc» >"" >"'

hän stnot: huomena tällä aica maxa
caxi wackalsia ohriaSiclin/ ,a wackal»
nen Sämbyläiauhoja Stcltn Samari»
»n pertis.

19. 1« Päämies wastais Jumalanmiestä/ ja sanot: catzo/ jos HCRr»
tete wielä ackunat taiwasten/ cuing»
tämä sijttetän tapahduis ? hän
ftnoi: catzo sinun pitä silmilläs stn nä»
temä'»/ ja ei sista syömän.

2Q. I» st tapahdut hänelle nyn : sillä
Cal.ft tallaisit hänen porttS cuoLiaxt

Gggl B. lue».
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Ellst puhui sen waimon cans.

c>^t?!> tänyt/st stnoi: nouse st mat»
cust» pols huonetnes / ja ole

°"t°na custs saat/ sillä HERra on cu»
hnwa näljän / joca on tulema maalle
stitzemexi wuooexi.

2. Waimo nousi / ja teti nyncuin lu.
malan mies ftnoi: st matcusti huo.
neinens/ st 01l outona Philisterein
n,»»lla seitzemen wuott».

3. I» seitzemen wuoden peräsi tuli
»aimo Philisterein maalda jällens. Ia
bän ment rucoileman Cuningalda huo.
nettans ja peldoans.

4> illoin puhui Cuningas Gehazin
st" Jumalan miehen palwelia» cansja/
st stnot: juttele minulle caickl ne suu»
ret tegot cutn on tehnyt.

5. 1» cost» hän ilmoitti Cuningalle
«ning» hän oli cuolluen wirwottauut/
st catzo se waimo jonga pojan hän oli
cuollulsta herättänyt/ huusi Cuningan
tygö huonens j» peloons tähden. Nyn
ftnoi Gehazt: minun Herran Cunin.
gan/täm» on waimo/ia tämä on hänen
poicans/ jonga Elisa cuolluistaherätti.

6. Ia Cunlngas lysyt waimoloa/ j»
hän jutteli hänelle sen: Ny» Cu»
nlngas »ndot hänelle yhden palwelioi»
stans/ ja stnoi : anna hänen saat» caicki
mitä hänen omans on/ ja caicki tulot
pelloista/ sijtä pätwäst jona hän maan
jätti/ nyn tähän «stt.

7> I«Elis» tult Damastuun/ st Ben»
hadad Syrlan Cuningas sairasti/ ja
hänelle 01l ilmoitettu st sanottu : «ttä
Jumalan »nles on tullut tänne.

8. Nyn Cunlngas stnoi Haftelille :

ota lahjeja myötös / j» mene sitä Iu»
malan miestä wastan/ j» lysy hänen
lauttaus neuwo HERrald» / ja sano :

parannengo minä tästä taudista?
9.l»H»stel meni händä »astan/ ja

otti lahjoja myötäns / ja «aickinaist»
Damastun hywyttä neljätymendä Ca.
n»elln cuorma : Iacosca hän tuli/ sei»
soi hän hänen edesäns/ ja stnot : Ben»
hadad/finnn poicas Szrlan Euuiegas

lähetti minun sinun tygös/ ja käski si-nulle sanoa: .paranneogo minä tästä
taudista?

10. Elisa sanoihänelle: mene ja sa-
no hänelle kyllä sinä paranet/muna
cuitengtn on HERra tlmotttanut mi-
nulle/ että hänen pitä lottsest cuoleman.

».Ia Jumalan mies muutci caswons/
tuli surullisesi ja itki.

i!. Nyn Hasael sanot: mtxi minun
Herran tlke ? Ia hän sanot: minä kie-
dän mitä pahulta stnun pikä tekemän
Israelin lapsille/ sinun picä polttaman
heidän mäkemät Caupungtns tulella/ ja
heidän nuoret miehens tappaman mte-
calla/ ja surmaman heidän lapsens/ ja
heidän rasiat matmons halcatseman.

iz. Hazael sanot: mikä on stnun pal-
weltas se coira/ että hänen pikä njjn
suuria asioita tekemän ? Elisa sanot -

HERra on minulle ilmoittanut sinuntuleman Syrtan Cuningaxi.
14. Ja hänmeni pois Elisan tykä / ja

tuli HERrans tygö/ ja hän sanot hä-
nelle- mitä Elisa sanot sinulle? hänmastats ; hän sanot minulle sinun pa-

raneman.
ix.Muttatoifna päimänä otti hän yh»

den macausmaatten ja castt meteen/ ja
lewtttt casmoins päälle/ nhn hän cuolt:
ja Hasael tuli Cuningaxi hänen siaans.

16. pojan Israelin -
mydendenä »vuonna/ "

ja Josaphatin ludan Cuntngan (cuo.
lemamuonna) tuli Joram Josaphatin
polca Juvan Cuningaxi. !

17. Jahän oli cahden ajastajan mau- '
ha neljättäkymmendä tulduans Cunin- Z
gaxt/ ja hallitzi cahdexan ajastaica le. lrusalemis. l

18. Ja maelsi Israelin Cuntngassen <
teillä/ nyncutn Ahabin huone teki: sillä
Ahabtn tytär oli hänen emändänS: Ja >hän teki paha HERran edes.

i9.Mu«a el HErra tahtonut hätvittä
Judot palweliansDavidin lähden/nist.
cuin hän olt hänelle ftnonut / että hin
oli »ndaw» hänelle yhden walleuden/j»
hänen lsspsillens joc» aica.

»o. Häne»

Elisasano
hänen
ciiole.
wan/j»
Hasae,
ltn
tule-
ma»
Cuni»
gaxt»

"""

s"r<.

3°!''
hallitze
zw""
«»-

-.P"»
«l l»
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' »o. Hänen «lcanans luownttEdome»
_.. flt luöasi /ja teit heillens Cuningan.

. !,. Silläloram 01l maecustanul Z»<»
""'

ryn/ <a caicki waunul hänen cansjans:
"°I »a noust yöllä ,» löl Edomerit culn hä.
«" » »en ymbärtlläns olit/ nyn myös w»u»

' nuin päämiehet/ että Canst palenlma»
j,i„S.

i2.Sänlähdtn luowu<t Edomerit Iu»
dast tähän pätwän asti/ silloin myös li»
bna luowu» siihen aican.

23. Mitä enämbi loramist ftnomist
»n / j»caitista nystä cuin hän tehnyt on/
catzo ft on tirjoitettu ludan Cuninga»
sten Aicatirjas.

24. Ia loram nuckui Isäins cansst/
ja haudattin Isäns cansja Davidin
Caupungyn: Ia Ahasi» hänen poicans

«..«. luli Cuningaxi hänen siaans.H,a,.» faniin Ahabin pojan Israelin
", , Cuningantoifn» wuonna toistatymmen.
?-,, dä tult Ahasia loramln poica ludan

Cuningaxi.
26.1 a Ahasi» oli caxi'«uott» col»

mattatymmenoä wanh»/ cosca hän tu.
H"U>' li Cunlng«xt / »a hallitziyhden wuoden

'' leruftlemis : hänen ättins nimi olt«A»
thalla AmrinIsraelin Cuningan tytär,

<?>' l?> I" hä" waelsi Ahabin huonen
teillä / ja teti paha HERran edes/nyn.

"' '> cuin Ahabin huone : sillä hän 01l Ah».
bin chuonen wäwy.

28. 1» hän meni loramin Ahabin
pojan cansja sotiman Hosaell Syrian
Cuntngast» wastan Glleadin Ramo»
thiS: mutia Syrialaistt löit loramin.

29. Sillon palais Cuningas loram
andaman itzens parata lesreells nystä
haawoist/ cuin Syrialaistt löit häneen
Ramas / soletftns Haftelin Syrian
Cunlngan cansja: Ia Ahasia loramin
poica ludan Cuningas «li catzoman
lorami Ahabin po»ca lesreelyn : sillähan sairasti. t »

_

,
IX. iucu.

Ma EliftPropheta»cutzui yh»
layena X» « Prophetain poista /j»
«°lte> N stnot hänelle:»yötä HeS/j»
"«n öljyastt» ltMs/ ja

««« GlleadinRnmolM.

2. Ia costas tulet sinne / nyns näet
siellä Jehun loftphatin pojan Nimsin I,h„<
pojan /mene ja nosta hända welje»ns le» Cunin'
steld» / j» wte händä sisälliseen Cama»
ryn. ~Reg.

3. Ota öl,yastia ja wueoat» se hänen ,„.

pääns päälle/ja sano : näin ftno HEr.
r» : minä olen woidellut stnun Israelin
Cuningaxt: jafinun pttä owen »w»ma»
ja pateneman/elläsiecalleman.

4. Ia Prophetan palwelia se nuoru. Jehu
cainen läxi matcaan Gileadin Ramo- woidel.
thyn. l«n Cu

5. Ia costa hän tuli sisälle/c»tzo siel. ninga»
lä istuit sttawäen päämiehet/ ja hän xt.
sonoi : sinä päämies / minulla on jot».
Tm sinulle ftnomist. Jehuftnoi : tenellä 3060.meistä caitista? hän ftnoi: sinulle pää»
mies.

6. Nyn hä» nousi j» meni sisälle Hu».
nesen/mutt»hän »nodatti öljyä hänen
pääns päälle/ st stnoi hänelle: näin
ftno HErra Israelin Jumala : minä
olen sinun woidellut Israelin HERran
Cansan Cuningaxi.

7. Ia sinun pitä lyömän sinun Her. i.Reg.
ras Ahabin huonen : isillä minä costan '«".

minun palweliani Phropetatn »veren/
ja caickein HERran pallvelioitten we»

ren Isebelin lädest.
8. Nyn että catcki Ahabin huone pi.

tä huckuman/ ja minä häwitän Aha.
bistå sen joca wetens seinään heittä/j»
suljetun ja hyljätyn Israelis.

9. Ia teen Ahabin huonen nyncuin c.«lnl
lerobeamlnNebaihinginpv)an huonen/c.«6: n
ja nyncuin Baeftn Ahtan pojun huo»
nen.

10.I» coirat pitä fyömänlstbelln les.
reeltn pellolla/ st ei yxitän pidä händä
hautaman: ja hän awate owen japa»
leni.

n. Ia Costa Jehuläxi 'los Herrans
palweliain tygö/ sanoit he hänelle : on»
go rauha ? mingä lähden tämä tiucut»
tzia on tullut sinun tygös? hän sanot
hetlle: te tunnette miehen hylvin/st mt.
tä hän puh»,

ll.He sanoit: ei se ole totta/ stn»G g gz finit

n. Cuning.Kiya. 5. luc. 43i
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Jehu.riendä
lestee»
li».

sini se meille. Hän sanei: nyn st nyn
on hän puhunut uinun cansjani/ja st.
nonut: näin ftno HERra: minä olen
woidellut sinun Israelin Cuningaxi.

13.NYN he tyrutit ttzens/ ja jocaine»
oltt waattens / ja pantt hinen »lans
corlialle paicalle / ja puh«lfit Basu»
nalla/ ja sanoit: Jehu on tullut Cu»
ning«xi.

14 Nyn Jehu loftphatin poica Nim»
fin pojan tell lyton loramtta wastan:
mutt» loram ollßamothin edes Gllea»
dis cailen Israelincansj»/Hastelt Sy»
rian Cuningast» wastan.

15.Mutt» Cuntngas loram oli pala»
nut paratta lesreeltjn / nystä haawoi.
st» cutn Syrialaistt hänen lyönet 0111/
cosca hän sodei H»ftelin Syrian Cu-
»ingan cansja. Ia Jehu sanot : jos tel.
dän mielen on / nyn ei pidä yhdengän
pääsemän Caupungtst menemän j» il»
moittaman lesreelyn.

16.Ia Jehu matcusti st meni lestee.
lyn : sillä I°ram ftiraistt siellä : Nyn
oli Ahasia ludan Cuningas mennyt
catzoman lorami.

17. Mutta «vartta joca tornin päällä
lesreeits seisot / sti nähdä Jehun jou»
con tuleman /ja ftnol : minä näen yh.
den joucon. Nyn ftnoi loram : eta
yxi radzasmles st lähetä heitä wastan/
ja sane : ongo rauha ?

18. Iaratzas mies ajot händä wastan/
st ftnoi: näin ftno Cuningas: ongo
rauha? Jehu ftnoi: mitä sinä rauhasi
tahdot? täännä minun tacani. Nartia
ilmoitti ja ftnoi : sannanftttaja on tul»
lul heldän tygöns / ja et palaja.

,9. Nyn lähetti hän toisen radzasmie.
hen. Cesta se tuli hänen tygöns / sanot
hän: näin ftno Cunlngas : ongo rauha?
Jehu ftnoi: mitä sinä rauhasi tahdot?
täännä itzes Minun tacani.

22. Sen ilmoitti wartta/ ja ftnoi:
hän on tullut heidän tygöns / ja et pa»
lajo : ja stn ajo on nyncuin Jehun Nlm>
sin pojan ajo »sillä hän aja nyncuin hän
olis hullu.

' 21. Nyn ftnoi loram: »alststacat!

ja he «valjastit hänen mannuns. Ja he
menit ulos / Zoram Israelin Cunin-
gas ia Ahasta Judan Cuntngas/ «tze. jg
cutin waunu>sanS/,a he läxlt uloscoh. siacoh.
taman Jehut! ja he löystt hänenNa-
bothin Zesreeliterin pellolla.

i!. Ja cosca Joram näki Jehun/sanot
hän: Jehu/ongorauha? hän sanot: mi-
kä rauha? sinun äitts Jsebelin huoruö/
ja noituus tule aina suuremmaxt.

2j. Nijn Joram cohta käänsi kätens
ymbärtns/ja pakeni/ jasanoi Ahasialle z
täst on petos Ahasia.

24. Mutca Jehu siwut jouhen ja am- M»
buis Joramit lapaluiden wälille/ nyn amm
että auolt meni hänen sydamens läpi- lan j«

ken/ ja hän putors maahan «vaunut- h«te-
sans.

25. Ja Jehu sanot PäämiehellenS Bi-
dekartlle: ota jahcttä händäNabothin lhm
Jesreeliterin pellolle: sillä minä mui-
sian että cosca minä ja sinä seuraisin, u.
hänen Isans Ahabt yhdes waunuS/
HERran nostanen tämän cuorman hä-
nen päällenS.

26.Milämax/ sanoi HERra/ mina v.«h.
Costan sinun tällä pellolla Nabothin ja
hänen potcatns meren/ jonga minä ei-
tän ehtona näin/nyn ota nyt händä
ja heitä pellolle HERran sanan jälken. ... .

27. Cosca AhasiaJudao Cuntngas sen
näki / pakeni hän kryydtmaan Oonen
tietä: Multa Jehu ajot händä taca/ ja
sanot: lyötät myös händä maunusanS
Gurrin mastamäes/ jsca on Jebtan
tykSnä: Ja hän pakeni Megtddoon /ja
cuolt siellä.

28. Ia hänen palmeltans annoit hänen
«viedä Maunuilla Jerusalemyn/ja hau-
taisit hänen omaan hautaans/ hänen
Jsäins cansia Davidin Laupungyn.

2y. Mutca Ahasia halliyt Judas yh- hs>tt'
tenäcoisiakymmendenä JoramlnAhabto tan u>

pojan «vuotena.
'

Jehu tuli Jesreeltn/ ja kunM
Jsebel sak sen mottelt hän cas-
mons M cauntst, pääns/ ja catzcli ac- da»
kunaMäpitze.

.

co,r"

cosca Jehutuli portista sisälle/ o«>
ftno,



11. Cuning. Kirja. io. iuc. 42,
fanst hän: käwlkö Slmrlnhywast/ioca
tappoi herrans?

zl. Ja han nostt caswons ylös acku-
i.Reg. sanot: cuca on täsä minun

lötönänt ? nyn käänsi itzens hänen puo-
leens caxi el« colme palweliara.

zz. Hän sanoi: syostär hänoä ulvs:
ja he syöpit hänen ulos / jaseinä ia he-
woisel pryftolertin Hanen werestäns/ ja
han tallatkin maahan.

Z4. Ja cosca hän olt tullut sijalle /ja
oli syöny t ja juonut/ sanot hän : corjat-
car cultengin sitä kirottua /ja haudatci
händä : sillä hän on Cuningan tytär.

Zs> Cosca he menit pois händä hau-
taman/et he löytäner hänestä muuta

' mitän cuin pääcallon ja jalat/ ja pai-
jal kämmenet.

;6. Ja he tulit jällens ia sanolt hä-s" nelle sen: hän sanöe: tämä on nyt se
»al ei HERra puhui palwelians Elian

Thesbitin cautta / ra sanot: Jcsreelin
"lyan paolla pitä cotrar syömän Jsebelini.Reg. iihan.

Z7. Näin tult Jsebelin raato nyncuin
loca kedolla Jefreeitn pellolla / ettet sa-
noa taittu: tämä onJsebel.

X. iucu.
Jehu Ahabllla oli stitzementym.
tiste mendä poica Samarias. Ia
Mn» Hehu tirjottti tirian »aläheiti
yhden Bamariaan lesrelin Caupun»
?o. A» gyn päämiesten tygö/ja wanhimbain/
l)»bln ja Ahabin edustos m»eften tygö/ näin :

pojist i. Costa lämi tir»a tule teidän tygön/
Cunin» joiden tytönä teidän Herran postt owat/
s«jl. mannut / herooiset/ mohmat Caupun.

git ja sotaastt.
3. Ny» «valilcat teidän Herran poji»

sia paras ja telwollisin / ja astttacat
händä Isäns istuimelle / ja sottcat tei»
dän Herran huonen puolesi.

4. Mutt» he pettäisit sangen suurest/
ja ftnott : catzo caxi Cuningast e» moi»
nut seiso» hänen edesäns / cuingast siis
me seisoisin».

5 Ia ne huonen ja Caupungin hal.
dlot/ ja wanhimmat ,a eeustos miehet
lähetit. Jehun tygö ftneden : me olem»

me sinunp»lwel<»S/me teem catckt«l»
täs n,e»Ueftnol: en me teetetä» Cuutn.
gaxt: tee m«ä sinulle lelpa.

6. S>llo,n tirjettlt hän heidän tygöns
teisen t»l>»n/ näin: ,os teelet minun/
,» olet mtnulle cuullaistt / ny»!onacat
letdän Herran poicain päät/ ,a tulcat
huomen» tällä «lca mlnun tygönt les» h,„ >.,

reelyn/ stolt nytä Cuningan pottia/ j«,
jolta Caupungin yllmmälstt caswatit/ '

seitzementymmendä miestä,
7. Costa he stit ttrjan/ otithene Cu»

»ingan po,at st tapon stitzementymmen»
dä miestä/ ja panit nyden päät ostioyn/
j» lähetit ne hänen tygöns lesreelin.

8. 1» sanoma ftatettln hänelle/ että
he owat tuonet Cuninganpolcatn päät
lanne : Hän wastais: astttacat ne cah»
teen rouckioon »mun »stt Caupungin
portin eteen.

9. Costa hänomulla meni ulos/seisothän/j» sanot caitellen Cansalle: te o»
lette otttat: «tzo / minä olen lyton teh.
nyt minun Herrani «vastan/ ja tappa-
nut hänen / mutta cuca stjs uämät catc-
k« lappanut on ?

10. Nyn ttetkät nyt/ettei yxikänHEr- leharan sana / jonga HERra puhunut on ,

Ahabm huoncst/ »ie turhax, tullut:Ja sta xj,
HERra teki nyncuin hän puhunut oli
palweltans Siian suu» cautta. tapah»
ii Nyn häwitli Jehu ne cuin Aha- mwanbin huonest olit rääyer Jesreelis: catckt HEMhanen yltmmäisene/ja hanen ystänxäns/

ja Hanen Pappins/nyn ettei hän yhtä- fanankän heistä jättänyt. -
n.Ja noust ja matcosti Samariaan/

jacosca hän tult patmenden maian tygö/ zy
joca oli hänen tiefens.

iz. Löysi Jehu siinä Ahasian Judan
Cuningan wcljet / ja sanot nylle : mit»
kä re oleua? he wastaisit: me olcm A-
hasian wei/er/ >a menem tcrwellämän
Cuningan ja Drvtntngiu pottia.

14. Ja hän sanoi: ortacat heitä elä- +h«
wänä kynnt/ ja he otit heidäntynntja lappa
tapoit paimenden maran caiwon rykö- 4i.A-
nä caxt miestä wydctläkymmendä/nyn hasia»
«ttei häu heistä yhlätäu jättänyt. wclje.

l). I«
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15.1» coso» hänsijtä waelsi/ löysi hän
lonadabin Rechobin pojan/ joca hän»
l>»' cohiais/ terwettt händä st stnot hä»
nflle: ongo sinun sydämes wilpl»ötn/
«yncuin minun sydämen on sinun sydä»
mes cansja? lonadab wastats; on
nyngin. Jos nyn on/ (stnoi hän) nyn
ojenna lates t»nne/iahäno)ensi tätens/
jahän åsett, hänen istuman siwuns wau»
nsiin.

16. Ia ftnoi: tule minun cantzanl/ca»
tzoman minun tylvaustani HERran täh.
t>en: I» hän annot hänen aja wau»
nuiftni.

17.Costa hän Samariaan tuli/löi
hän caicki Ahabist jäänet Samarias /

sijhenastt että hän hänen höwittt HEr»
ran sanan jälten / cuin hän puhunut
oli Elialle.

iz. Ia Jehu cocois cailen Canft», / st
»ndoi heille sano» : jos Ahab on wähän

Vaalia/ Jehu tahto enäm-
män händä palwell».

19. Sentähden cutzucat caicki Baalin
Prophetat cocoon/catcki hänen palwe.
lians/ ja caickl hinen pappins mtnun
tygönt/ nyn ettei yxilän heistä jää : fil»
lä minä teen suuren uhrin Balille /

ja joca itänäns jää pois / et stn pidä
elämän : Mutta Jehu teli stn cawa»
luoella / että hän olis saanut häivittä
B«alin palweliat.

20. Ia Jehu ftnol :pyhittätät Baa»
lille juhlapäiwä: j» he cutzutt cocoon.

2i. I» Jehu lähetti caickeeu Israe»
lyn / st calckt Baalin palweliat tultt /

nyn ettei yxttän heistä jäänyt joca et
tullut: Ia he tulit sisälle Baalin huo»
neste» /ja täytit Baalin huonen joca
louckaan.

12. Silloin stnoi hän waatehuonen
haldialle: cann» caicki Baalin palweli»
»tn waattet ulos/st hän cannot waat>
tet ulos.

23. Ia Jehu meni lonadabin Recha»
bin pojan cansja Baalin huonest»/ st
ftnoi Baalin palwelioille: tuttistel»
cat ,a catzocat/ ettei jocu täsä teidän
staftn ole HERran palwella/ «yassn
aineastqns kaalin palweliat.

24. Cosc» he tulit sisälleletemän uh»
ria ja polttouhria/astltilehu.ahdexan»
tymmendä miestä «los/ st stnoi: cuc»
letstä yhden nystä/cuin minä letdän tä»
leen annan / päästä hengts/ hänen sie»
luns ptt» oleman sen sielun edest.

25. Costa he oltt uhrannet polttouh»
rin/ ftnotlehu wartlsllle ja Päämte.
hllle : mengät sistlle/ ja lyötät ne/ ny»
ettei yxilän heistä pääse. Ia he löit het.
b»n miecan terällä : !>warttatstPää»
mtehec heitit heidän po,s/ja mentt Ba»«
lin huonen Caupungyn.

26. Ia cannoit ulos Vaalin huonen «...
p«tzat/ ja poldit ne. ,< V

27. Ia tulistitBaalin patzan jaBa». "l.lin huonen/ ja teit nystä yhteiset huo.
net haman tähän pätwän asti. ...s./,

28. Näjn häwitti Jehu Baalin Isra» . '^
elist. V

""

29. Mutta Jehu el stcannut lerobe»»
'

min Nebathln pojan synneist/ jocaeli
saattanut Israelin syndiä tetemän cul» Jehut»loisilla wasicoilla BethElis j» Danis. »«,.

30. Ia HERr» stnot Jehulle: ettäs »,«»

olet ollut hywä» tahtoinen telemän sitä ««ilst
cutn minulle lelpais/ j» sinä teit Aha» /„/,.btn huonetta wastan cailen sen cuin „.

mtnun sydämeftnt olt/ nyn pitä sinun
pojcas istuman Israelin istuimella nel.
stnden polwen astl.

31» Mutta Jehu et cuttengan pysynyt/
ett» hän HERran Israelin Jumalan
lals caitest» sydämestäns waeldanut o.
tls : sillä et hän lacannnt lerobeamin
synneistä / joca Israelin oli saattanut «

syndiä tetemän. -v«^32,Stlloin rupeis HERra Israelist "A"lohcaistman: sillä Hastel löi
caitis Israelin rajois. "">>"

35. Hamast idän puolesta lorbantt/ja ''

catten Gileadin/ Gadtterein Rubent»
terein/ j» Manassiterein maan/hamast
?lroerist/ joc» on Arnoni» ostn lylönä/
ja Glleadin ja Bastuln.34-Mttä enämbi Jehusion sanettapa/
»» cailist hänen töistäus/ja cailest hänen
woimastans/ catzo se on tirjoitettulsta»
elin Cuningasten aicalirjas,

35. Ia

.;> IV. Kl? QuKl lv. luc.



Ut ntzdea «tttsta iottti Sabbachtnalä-
pik/ jatulitPaptn lojadankygö.

10.Ia Pappi andot päämiehille kel»
häl ja ktlwet / jotca olit ollet Cupia-
ga» Davidia/ jaolit HERraa huone».

11. Ia wartlat seisoit Cuningan ym-
bänllä/ jocaitzella asenSkädesZns/villa-
sta huonen louckasta nhn wasembaan
louckaseen/ AltarUa ja huonetta läsnä.

ii. Ja hän toi Cuningan pojan edes/
japani Cruuuun hänen päähäns/ja an-
dvi hänelle todtstuxea/ ja he teit hänen
CunlngaxU ja voitelit hänen/ ja löit
käfiän» yhteen/ ja sanoit: menestykö»
Cuntngas.
iz. Kacosca Athalia cuult Canfan

jocaflnnejuoxt/ meni
hän stsälle Caosan tygö HERran huo.aeseen.

Zt.Ja Jehu nuckuiJsatns cansia/ ,a
haudatkin Samariaan: Ja Joahas
hänen potcans tuli Cuningapt hanen

Jehu Jsraeli halliyl
Samartas/olt cahdcxan ajastaica col-
mattakymmendä.

Jehu.hauitzi
»«.aj»'
statca.

XI. lucu.
Aiba> cosca Athalia Ahasian
lisfur- X» ?'» äiti näkt polcans cuollext/nou-
macai- vesihän jahucutti caiken Cunio-
»m Cu siemenen,
ninga- 1. Multa Joseba Cuningas Joramin
lis-n tytär Ahasian sisar otti Jvaxen Ahasi.
sieme- an pojan/ ja warasii hanen Cuningan
nen. lasten seast/ jotca lapetut olit/ >a hänen
»>Chr. tmettäjäns macaushuonest:Ja he kätk-t
»nio. hänen Aehalian edestä / nyn ettei hän

lahän oli kätkettynäHEßran huo-
letän nes hänen cansians cuust ajastaica: mut-
Tem. ta Athalia oli Drotningl maalla,
plis. 4. Setyemendenä ajastaicana lähetti
Joja- Jojada/ja otti sadan päämiehet/Esi>
dafuo. miehet ja martiat/ ja noudatti heidän
Me- lygönS HTRran huoneseen/ ja teki ly-
tele ton heidäncansianö/ ja «vannotti heitä
Can. HERranHuoneö/ ja näytti heille Cu-
san Jo ntnganpojan.
v-en. 5. Ia kästt heitä/ ja sanoi: tämä on
».Par. se jonga teidän tekemän pilä: colmas
»j!i. osa teistä/ jonga muoro onSabbalhi-

na/olcon Cuningan huonen «vartiona.
6. Ja colmas osa olcon Surrtn por-

tio tökynä/ ja colmas osa olcon sen portin
tykönä cuin on «vartioitte» lacana:ja tei-
dän pitä martiotyeman huonen pääl.
lecarcamista.

7. Mutta caxi osa teistä caikista/ jotca
Sabbaihina pääsettä/pitä martioitze-
man Cuntugasta HERran huones.

8. Ja teidän pitä oleman Cuningan
ymbärtllä/ ja jocaitzesta afens hänen kä- >

» desänS: Ia jocatule järjestyxeen/ se pitä
ni» tapettaman: että te olijitta Cuningan

tykönä hänen mennesäns ulos ja sisälle.
»,, 9> Ja sadan päämiehet teit catckt mi.

Pappi Jojada käskenyt oli/ ja otitz»sa. miehevs tygöns/jotca Sabbathioa t«-

14. Ja näki/catzo Cuntngas seisoi pa-
han tykönä/ nyncutn tapa oli/ ja pää-
miehet ja wastttorwetCuningan tykönä/
ja catckimaan Cansa oli tlotsans/ ja
soitit Wastitorwiila. Nyn Athalia r«-
wäts waallens/ jasanot: petos/ petos.

15. Mutta Pappi Jojada käski sadan-
päämiehiä/ jotca olit pannut joucon
päälle/ ja sanot heille: tviekät händä
ulos joucon läpitze/ ja jos jocu seura
händä se surmattaca» miecalla: sillä
Pappi oli sanonut/ ettei hänen pitänyt
cuoleman HERran huones.

iS.Ja he lastitkäkens hänen päällens/
ja hän meni sitä lietä myöden jota he-
maiset Cuningan huoneseen käymät/ ja
siellä tapettin.
17. Kynteli Jojada lytonHEßran

»ja Cuningan mältllä/ ja Can-
san mälillä/ että he omat HERran Can-
sa/ nyn myös Cuningan ja Cansan mä-
lillä. !

18.NYN meni caicki maan Cansa Vaa-
lin huonesen/ja cuktstit sen/ ja hänen .
Altarins/ ja ricoit peräti catckt hänen
curvans/ ja Mathanin Vaalin papin ta-
poit he myös Altaritten edes: Mutta
Pappi asetti mirat HERran huones.

iy. Ia otti saoanpäämiehet/ ja Esi-
miehet/ «amarttat/ ja caiken maa»

Hhh Cansan/

Joja-
da teke
lyton
Juma-
lan/
Cunin-
gan ja
Can-san wä
ltllS.

Dtut.
'7!>S.

Atha-
lta ta-
peta».

NCunMsKitla. 4^
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Cansan/ ja johharit Cuningan alas
HERran huonesia/ ja tulit martioitten
portin tietä Cuningan huonesen: Ia
hän istui Cuningan istuimelle.

20. Ia caicki maan Cansa oli iloisans/
jaCaupungi oli alallans. MuttaAthali-
«n tapoit he miecalla Cuningan huones.

21. Ja loas oli seitzemen ajsstaicainen
tullesans Cuningaxi.

Xli. iucu.
seitzemendenä Jehun wuotena

loas Cuningaxt/ ja hal.
neljälymmendä ajastaica

Hänen äittns
niml oli Zibea BerSabast.

2. Ia loas teli sitä culn oilia oli/ ja
HERralle hywin lelpais nyncau.

»an culn Pappi lojada opetti händä.
3. Paitzi ettei hän p«nnut pois corteu»

xi» : sillä Canft uhrais ja telt futtzn»
lust wielä corteuxis.

3" loas ftnoi Papeille: caickt
pyhitetyt rahat / cutn tuoda» HERran
huoneseen/ ntmittätn/ raha jocaitzelda
ohitzeläywälb»/ raha cuin «lin anda
weroxt hengeldäns/ ja caicki raha cuin
Hecuttn uhra wapast sydämesi/ että ne
cannetaisin HERran huoneseen.

5. Ottacan Papit sen itzellens culin
tutlawaldans/ sillä pitä heidän paran»
daman sen cuin rauwennut on HERran
huones/ cuft ttänäns he löytämät ole.
w»n rauwennen.

6.1» cuin «i Papit ollet paranoanet
fitä cuin HERran huoeus rauwennut
oli colmanden colmattalymmendä Cu»
ningas Joaxen wuoten asti.

7. Cutzul Cuningas loas P«pln
lostdan j» muut Papit/ sa ftnet het!»
le : mixette paranna sitä cuin huones
rauwennut on ? nyn ei pidä nyt teidän
ettaman nyt» rahoja tygön culin tutla-
waldans / mull» andacat sijhen cutn
rauwennnt on huones.

8. Ia Papit mielistyit ettei heidän pi>
tänyt ottaman raha Canftloa/ että pa»
randaman sitä cuinrauwenut oli huones.

9. Nyn Pappi lojada otti yhden «r.
,»n/j»läwlsttlWm «antttn/ ja pant

oikialle puolelle Altarita/ josta käydän
HERran huonesen sisälle: Ia Papit
solca wartioitzit owe/ panit sinne caicki
ne rahat cutn ruokin HErran huvneseen.

10.Cosca he näit paljon raha olewan
arcus/ tult Cuningankirjoittaja ja y.
limmäinen Pappi ylös/ ja sidoit raha»
yhteen/cuin he olit sen lukenet/cot»
HERran huonesia löyttin.
it. Ia he annoit malmin rahan teet-

täille/jotca olit asetetut HERran huo»nesen: ja he annoit ne puusepille/jotc»
rakensit/ ja työtä teit HERran huones.

ia. Ia muuraille/ja kltvcn hackaille/
ja oylle jvtca hirsiä ja muoloujo kimiä
ostit parandaxens mitä raumennut oli
HERran huones/ ja caickyn cuin he
huones löysit parannust tarwitzewan.

iz. Ei cuitenaan tehty hopiomaljoja/
psaitareita/Mstimaljoja/ maskitormia/
taickajotakin cullaisia elihopialsta astia,
ta HERran huones/ nystärahoista jot«
caHEßran huvneseen tuodut olit.

14. Multa annetkin kyömäelle/ että
he nylläparannaisit HERran huoncn.

15.Ia ntzden miesten ei karmittu lucua
tekemän joiden käsijn raha annetkin/ työ.
mäelle annetta/ maan he toimitit se»
uscollisest.
iS.Mukta rlcosuhrinja syndiuhrinra«

Hat ei tuodut HERran huvneseen: sil»lä ne olit Pappet».
matcusiiHasaelSyrian

sodei Gathi ma-
stan/ ja moitti sen: Ia Hasael käänsi H°!«'
itzens menemän ylös Jerusalemin. M'

18. Ntzn otti loas ludan Cuningas loant
caicki pyhitetyt / jotta hänen esiman-
hembans Jofaphat/ loram ja Ahasia
ludan Cunningat olit pyhittänet / ja
ne cuin hän itze pyhittänyt oli/nyn myös
caiken cullan/ cuin löyttin HERran Jo«
huonen kamaroista/ ja Cuningan huone- taxe-
sta/ja lähetti Hafaelille Syrian Cuoir. tan
galle/sijtte hän meni Jerusalemisi pois. paliro

19. Mitä enämbi on loaxest sanomist/ lioil-
ja catkista cuin hän tehnyt on/ eikö ne da«S.
ole kirjoitetut ludqn Euningasien ai-

24.21.
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7. Sillä ettei Joahaxen Cansast enäm- -
di jäänyt cuin vysttymendähevotsmje.
stä/ja kymenen vaunua/ja kymmenen

tuleCu jalcamiesiä: sillä Syrian Cu-
nmgas oli heidän hucuttanul/ja tehnyt
nyncusn tomun rihtä kapettats.

8- Mitä enä Joahaxest sanomist on/
Z>oz. »a cattist mitä hän tehnyt on/ ja hänen
halltye woiinastans/cayo se on kirjoitettu I-
ri.aja. sraeitn Cuningasteu aicakirjae,
stmca. .9. Ja Jeahas nuckut Jsäius cansia/

,v. Ia hänen paliveltansnousit ja teit j
lyton/ ja löit loaxen cuoltaxi Mtllon l
huoneS/ josta mcnnän nlas Sillan. ril.Stllä losabar Stmeathin potca/ja
Josabad Somerm pocca hänen palwe.
ltans/lött hänen cuoltaxi: Ja hänhän. 5
baltin Jsätns canffa Damidin Caupun» a
gyn: Ia Amazta hänen potcans kuli j
Cnntngaxt hänen staans.

XIII. tucu. l
colmattakymmendä i

loaxen Ahasian pojan Judan I
' Limingan muonna/ oli Joahas

Jehunpotea Israelin Cuningas >
Samartas settzementotstakymmendä a- I

' jastatca.
.

Jateki paha HERran edes/ ja l
maelsi lerobeamin Nebachin pojan >

' synneis/ jocaIsraelin saatti syndtä t«>
temäu/ jaet lacannul stjtä.

z.la HERran mtha julmistui Jsrae-
l' lin päälle/ja andot heidän Hasaelin Sy. l

rian Cuningan >a Benhadadln Hasae-
lin pojan käsijn/nijncauman enin he elit.s 4. Mutta Joahas rucotlt HERran
casivoja/ja HERra cuult händä: sillä

l- hän näki Israelin ahdistuxen/ cuinga
Syrian Cuningas ahdisti heitä.

;. Ia HERra andot Israelille pela-
u stasan/ jocaheidän johdatti ulos Syrj-

äläistenkäsistä/ nijn että Israelin lap-
-> set asuit heidän majasans nyncutn en-
t' nengin.
l' 6Et he cuitengan luopunet lerobea-

min huonen synneistä / joca Israelin
saatit syudiä tekemän / multa he myös
maelsit nysä/ ja metzistö seisoi Sama-
rias. ,

ja he hautaisit hänen Samarian/j» hä-
nen potcans Joas tuli Cuotngaxt hä-
nen siaans.

10. SeitzemendenS oeljattäkymmendä
Joaxen Judan Cuningan wusnua »lt
Joas Joahaxea poica Israelin Cuntn-
gas Samarias cuusitotstakymmendä a-
jastatea.

11. Ja teki paha HERran edes/ ja ek
luopunut caikist Jerobeamin Nebathin
pojan synnkistS/ joca Israelin saatti
syndtä tekemän/ mutta hän»vaelsi nysä.
i!. Mitä enä Joaxest sgnomtst on/ ja ».Par»' >

mitä hän tehnyt on/ ja hänen «voima- ,5:17.
stans/ ruinga hän Amaztan Judan Cu-
ningan cansia sotinut on/ catzo se on kir-
joitettu Israelin Cuningasten Aica-
kirjas.

«z. Ja Joas «uckui Jsäins cansia/ ja
Jerobeam istut hänen istutmellenS.Mut-
ta Joas haudatkin Samariaan Jsrae.
ltn Kuningasten ohen.

14.Ka Elisa sairasti cuoltntoutians/ st,^.Hja Joas Israelin Cuoingas tu-»a/j<»
> li hänen tygöns/ ja itki hänen «desäns/

> ja sanot: minun Isä»/ minun Isän/ oppi
> Israelin «vaunu ja häne ratzasmiehens. hjadä.

15.Elisa sanot hänelle: »tä joutzi ja
. nuolet/ ja cosca hän otti joutzeu/ ja

, nuolet:
, 16. Sanot hän Israelin Cunlngalle;

jännitä joutzi kädelläs/ ja hän jännitti
kädelläns: Ja lasti käcens Cu-

. utngan kätten päälle/
n 17. Ja sanot: awa ackuna joca on Eusa
s ttän päin/ ja hänawats sen. Ja Eli- »mött-
> fa sanot: ambua/ jahänambuts. Hän la Jo-

sanot pelastuxen vuoli HERralda/ pc- <^tlle
lastuxen nuoli Syrialatsta mastan: ja »«a

sinunpttä lyömän neSyrialatfetAphe-
kts/ stjhenastt että he lopetetut omat. 'vöpä

iz. Ja hän sanot: ota nuolet: jaco- Syria
sca hän otti ne/ sanot hän Israelin Cu<
nlngalle; lyö maahan/ja hän löt col-
mast/ ja Me lackats. '

19. Nyn Jumalan mies närkästy! hä-
nen päällens/ ja sanoi: jos sinä oltsit
lyönyt mydest eli cuudest/ nynS oltsit
lyönyt Syrtalatset/ Men asti Mä he o.

Hhh, lisit



ltsit lopetetut/ mutta nyt sinun pttä lyö-
siisa män hetlä colmastt.
cuolc/ cuollut / ja he oltt
ja cuol. bänen haudannet/ tult Moabtteretn so-
lu wtr- tajvucke maalle sinä wuonna,lu »ir. tajoucke maalle sinä »uonnn,
co »H» tllase tapahtui että he hautaisit
nen phtä mtestä/ st cesta he satt nähdä set»»
luldens joucon/hettit he mtehenEltftn hautaan/
«una j« «st» hän sinne tuli/st sattui Elisan
S«r luihin/ tull hän eläwäxl/ j» nousi jal»
.»?

« »oillens.
"' " 22.NY» ahdisti Haftel SyrlanCuni».
«ceol. gasIsraeli nyncau»»n cutn Ivahas«11..A "' Mutta HERra teli armon hetdän
" " canstans/ j» armahti heldän päällens/
«MoN häNlN

lyttons tähdenAbrahamin/Iftachin j»
« Jacobin «nsj»/ ja et tahtonut «dolt»""p" heltä/ heitä pois hänen

« , H castvons edest tähän «stt.
'?" 24. 1» Haftel Syrl»n Cuntng»s cuo.

lt/ j» hänen poicans Benhadad tuli
»M. Cuningaxt hänen si»»ns.

25. 1»loas loahaxen poica palals/

jotca Cuningan hanen Isans tappanet !yo ne
oltt. lutn ta

6. Mutta tappaitten lapsia et han poit hä
surmannut / nyncutn kirjoitettu 0.1 Mo- ne» I.sexen Laktkirjas / josa HErra käftenyt sans.
oli j» sanonut : Isät el pidä cuoleman
lastens lähden/ st l«pset et pld» cuo» Ae»,..
leman Ifttns tähden/ «»»n stcainen
pttä cuoleman oman syndins tähden, «z.,^ '

7. Hän löi myös lymmenen tuhatta „,

Edomertä suolalaxos / ja «voitti Selan hz lj«'
(Caupungin) sodalla / st cutzui sen ni»
me» lactheel tähän päiwän asti.
B.Sillon lähetti Amasia stunanftt»

tastt Joaxen loahaxen pojan Jehun st,lo,
pojan Israelin Cuningan tygö/ st tä»
sti hänelle ftno» : tule j» catzelcam toi» stst»,
nentotstam.

9.Mutta Io»s Istaeltn Cuningas
lähetti Amasian ludan Cuning/an ty.
gö / j»»nbol hänelle sanoa : Orjantap»
pnrapenfts culn libanonlson/ lähetti
Cedripuun tygö libanonyn/ ja andoi !
hänelle sanoa : anna lyttäres mlnun po<

ja otti ne CaupungitBenhaoaoilda Ha» jalleni emänäxt: mutta metzän elälmcl
stelin pojalda jällens/ jotca hän hänen tedolla libanonin »nedzäs juoxit orian.
Isäldäns loahaxelda sodalla ottanut tappuran päälle /ja maahan tallaisit
oli: loas löi colmastt händä/jaftt Is. hänen.
raelin Caupungit jällens. ic>. Sinä olet lyönyt Edemeril/ sitä

XIV. iucu. pois» sinun sydämes : pidä se ylistys /

Am». Joaxen loaharen pojan st ole cotonas / imxis edztt wahingot»
sl» tu> Israelin Cuningan »uona/ tn» «amaxes/ s» lud» sinun canstas ?

»e Cu- Amasi» Joaxen ludan Cu« ».Mutta Amasia ei totellut händä. Noite
ning», poica Cuninaaxi. Nyn meni loas Israelin Cuntngas y. t»n j«
xi/ 2. Hän olt wanh» wysi »jastatc» col» lös / ja he «tzelit toinen toistans/han oletan

lvl maltatymmendi/ costa hän tuli Cuntn. j» Amasia ludan Cuningas BethSe» fangi.
,lc>, gnrt /»a hallitzi yhdexen ajastaic» col» mexes / joc» luoaas on. xi.
j.«ll »e mattatymmenoä leruftlemis: Hänen ".Mutt» lud» lyötin Israelista/"n »i» äitins ntml olt loadanleruftlemtst. nyn että jocatnin patent majoins.

li!»ica 3> Ia h»« teli luin HERralle hywä. »5- I» loas Israelin Cuntngas otti
2 P.,.' stt telpais! ei cuitengan nyncuin häne» Amasian ludan Cunlngan Joaxen A»
2f-i

' Is'ns David / maan «tleti nyncuin hasian pojan pojanßethSemexes lynnt/
«»„' dänen Isäns loas oli tehnyt/ nyn myös st tuli lerustlemyn : ja cutlsil leruft»
7:.

'

h,n teli : lemin muurit porlist culn,»»
4. Sillä ne corleudetel ollet pannut portin asti/neljän sadan tynäränpitu»

pols/ mutt» Canft »ielä Zhralsit j» delda.
ftltzuttl corleuxts. 14 I» otti cailen cullan st hopia»

5. Ia costa waloacunda hänen tade. ja caick. astiat jotc» löyttin HERran
siins wahwistui/ löl hsn palweltans/ huenest /j» Cuningan huonen «wa»

roist/

IV. .4.^.



ja duomitzt Cansa maalla.
6, Mttä enämbt Asartast sanomtsi on /

ja calkist cutn hän tehnyt on/cayose oi,

»trjottettu JudanCuningaste airaktrjas.
Ja Asalta nucknt Jsätns cansta /

ja haudattm JsÄins kygö Dawtdt»,
Caöpungtjtt i ja hänen pottans Jotham 'iöacha
tuli Cuningaxi hänen siaans.

8. Cahdexandena «eljättäkymmendena Jsta
Asar-an Judan Cuntngan ivuonna olt
Sacharia Jerobcamtn potea Israelin mnga-
Cuntngai-euusiCuuiautta Samarias. ?'«

,olsi / st wielä hanen lapsens pantixl/
j» palais Samariaan.

15.Mitä enZmbl loaxestsanomisten/
mitä hän tehnyt en/ja hänen wätewyde»
stäns/)a cuinga hänAmafian ludanCu.
«Ingan cansta sodei/ «tzo se on lirjoitet.
tu Istaeltn Cuningasten Aicattrjas.

16. Ia loas nuckui Isälns cansta /j»
haudatttn Samm«rias Israelin Cuntn»
gasten secaan/ ja hänen poicans Iero»
beam tuli Cuningaxt hänen siaans.

17. Mutta Amasia I°«xen ludan Cu»
ningan poica/ elt Joaxen loahaxen
Israelin Cuningan postn cuoleman jäl»
len/ wysitoistatymmendä ajastaica.

18. Mttä enämbt Amasiast stnomlst
on/se on tirjoiteltu ludan Cuningasten
Aicattrjas.

Am«. i». Ia he teit lyton händä wastan le.
sie te» rustlemls/mutta hä» pateni iachlxeeu/
velan, j»he lähetit hänen peräns lachlxeen/ ja

lvl. tapoit hänen siellä.
,145. -o. Ia he weit häne» sieldä hewostlla
i.Par.pois/ ja hän haudatttn leruftlemts I<

»5! ,7. stins ohen Dawtdin Caupungis .

21. I» coco ludan Canft otit Azarl»
»n cundentotst» tymmenen ajastajan
wanhana/ja leit hänenCnntngaxt Isäns
Amasian siaan.

21. Hänralensi Elathln/ j» saatti sen
lero. jällens ludan ala / sijttecuin Cuningas
teon» Isätns «nsta nucknnul olt.

tule I s 23. Wydendenäto.statymmendenä A»
l«I,n tnasian Joaxen postn ludan Cuningan
Cunin wuonna »lt lerobeam Joaxen potta
«M. Israelin Cuntngas Samartas/ yhden

«ststajan wydettätymmendä.
,»,. 24.1» teli paha HERran edes/ ja et

lacan»utlaitistalerobeamin Nebathin
postn synneist/ jocaIsraelin saatti syn»
eiä tetemän.

25. Hän oltt Istaeltn maan rajat jäl.
lens/ Hemachist haman Kedon meren
«sti/ HERran Israelin Jomalan »>
nan jällen/ stnga hän sanonut oli pal»
»ettans lonan Prophetan cautt» Aml>
«hain pojan/ joca oli GathHepherist.

tua/eilä hyljätty»/ ellä »Ntiat Israelis.
27. 1» HERra ei ollut sanonut l«hto.

»ans pyhtiä Israelin nime taiwa» ald»
pols/ mutt» »utt! heitä lerobeamtn
Joaxen pojan cautt».

28, Mitä enämbi lerobeamist sano»
mist on/ st caitista cuin hän tehnyt on/ j«
hänen wätewydestäns/ cuinga hän soti.
nut on/ ja cuinga hsn otti Damastun
jällenejaHemathin ludalle Israelis/
catzo/ se on tirjoiteltu Israelin Cuntn»
gasten aicattrjas.

29, Ia lerobeam nuckui Isains Isra»
elin Cuningasten cansta/ ia hänen poi.
«ns Sacharta tuli Cuningaxi hänen

Asaria
tule
ludai»
Cunin»
gaxi.

Zi4s.

Amasia.
4. Paltzi sitä ettet he luopunet corkeo-

xtst/ sillä Cansa uhraisit ia futtzuttt wt«-
lä corkeuxts.

5. Ia HER?a watwats Cuningast /
nyn että hän olt spttalis caotemans a»
stt/jaasutertnäiseshuones. Mutta lo-
tham Cuntngan potca hakttzt huone»/

siaans.
XV. iucu.

Ettzemendenäcolmattalymmen-
lerobeamin Isr..elln Cu»

wuonna tuli Asaria A.
mastan ludan Cuningan poica

Cuningaxi.
2. Ia Cuudentolstafymmenen ajastat.

cainen olt. hän tulleftns Cuningaxi/ st
hän hallitzi «xl «vuotta cnndettalyn»,
mendä leruftlemis : hänen ällinS cu»
tzultin lechalla Jerusalemisi.

3. 1» hän teli cuin HERralle hyjväst
lelpais/ «tteti nynculn hänen Isäns

26 Sillä näli Israelin suu»ren wthtliäisyden/ ntjn ettet ollut suljet»
HHH.3 9. Ia
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y. Ja teki paha HERrän «des/ntzn-
cutn hänen Jsänö tehnct olit: ja ei luo- l
punut Jerobeamtn Nebathtn pojan syn- '
neist/ joca Israelin saatti syndtä teke- 5
mä». I

10. Ja Sallum Jabethin potra teki
lyton händä wastan/ ja löi hänenCan- »
san edes/ tappoi hänen/ ja tuli Custin- <
gaxi hänen siaans. <

11. Mitä enämbt Sachariast sanomtst
on/ catzo/ se onkirjoitettu Israelin Cu- j
ntngasten Aicaktrjas. <

12. Tämä onHERran sana cutn hän
Jehulle puhunut oli/ sanoden: sinun !
potcas pitä istuman Israelin istutmel- !
la neljSndeu polwen asti/ ja se tapah- «
tui nyn.

iz. Sallum Jabexenpoica tuli Cuntn- I
gaxt yhdexändenäneljättäkymmendenä
Vstan Judan Cuntngan wuonua/ja hal- j

' lttzt Cuucauden Samarias:
14. SilläMenahem Gadin poica me-

nt ylös Thtrsast/ ja tuli Samariaan/ j
ja löi Sallumtn Jabexen pojan Sama-
rias/ tappoi hänen ja tuli Cuntngaxt i
hänen siaans. <

15.Mitä enämbt Sallumist sanomtst >
vn/ja hänen lijtostans jonga hän teki/ j
catzo se on kirjoitettu Israelin Cunin-
gasten Aicaktrjas. >

16. Silloin löi Menahem Ttphsan/ja j
eatckt jotca siellä olit: ja löi heidän ra- '
jans Thirsast/ ettet he händä tahtonet
päästä sisälle/ ja caickt heidän rascat

' watmonsrewäts rtcki.
17.Phdexändenä näljättäkymmmdenä

Asarian JudanCuntngan wuonna / oli
Menahem Gadin poica Israelin Cuntn- i
gas kymmenen wuotta Samaria».

18. Ja teki paha HERran edes: ja et j
luopunutelinatcanans Jerobeamtn Ne-
bathtn pojan synnetst/jora Israelin saat- 1
ti syndtä tekemän. 1

iy. Ja Phul Assyrian Cuningas tuli >
maacundan/ja Menahem andot Phul-
ltn tuhannen letwtstätä hoptata/ että
hän olis pitänyt hänen cansians/ja wah-
wtstais händä waldacuodaan.

av. Ja Menahrm hant hopiawexov i

wotmalliste» päälle Jfraelis/että tdzecu-
ktn heistä andats wystkymmendä hopta
Stcli Asiyrtan Cuningalle. Nhn meni
Assyrian Cuntnga» rotta jällen»/jael
jäänyt maalle.

21. Mtta enämbt Menahemtst sono«
mist o» / jaraitista cutn hän tehnyt on/
catzo/ sr on kirjoitettu Israelin Cuntn-
gasten Aicaktrjas.

22. Ja Menahem cuoli JsäinScanffa/
ja Pekahja hänen potran» tuli Cuntn-
gaxt hänen siaans.

2z. Wydendenäkymmendenä Assarian Pekah,
Judan Cuningan wuonna oli Pekahja jaIs.
Menahemtn potra Israelin Cuoingas raelia
raxt wuotta Samartas. Cuni».

24. Ja teki paha HERran edes: ei gas
hän luopunut Jerobeamtn Nebathtn
pojan synneist/ joca Israelin saatti,,94.
syndtä tekemän.

25. Ja Pekah Remalia» potra hänen aj«.
Päämiehens teki lyto.n händä ivasta» / staica.
ja löi hänen cuoltaxt Cuninga» huonen Pekahsalts Samarjas / Argobin ja Artehy Jftae.
canya/ ja wysikymmendä miestä hänen linC».
canpans Gileadinlapsistt Za cosca hän ntngat
oli hänen tappanut /. tuli hän Cunio-
gaxt hänen siaans.

26. Mitä enämbt Pekahjast sanomist
on / ja catktstruin hän tehnyt on/ catzo/se on ktrjojtettu Israelin Cuningasten
Aicaktrjas. '

27. Totsna cuudettakymmendä Asarian
Judan Cuntngan wuonna oli Pekah
Remaltan potra Israelin Cuntngas
Samartas caxikymmendä wuotta.

28. Ja teki paha HERran edes: et
hän luopunut Jerobeamtn Nebathtn
pojan synnetst/ tora Israelin syndtä
saatti tekemän.

2y.Pekahn Israelin Cuntngan aica-
na tuli xiglath Ptgesser Assyrian Cu-
ntngas/ ja otti Hionin/Abelßeth Mae- P'ui!'
chan/ Janohan/ Kedexen/ Hasorin/ s" wu
Gtleadtn/ Galilean ja catien Ncphta- vsan
lm maan: ,a wet heidän Assyriaan.

zo. Ja Hosea Elan poicatckt Pekaht
Remalian poica wastan ltzton/ ja löt
hänen cnosiaxt /ja tuliEuotngapt hänens,aan»

»M kLSUAI H. Ätt.



siaans/ cahtenatymmenttnälothamm
Vsianpojan wuonna.

zi.Mttä enämbi Petahst ftnomlst on/
j» «il st cuin hän tehnyt on/ «tzo/ se
en lirioltettu Israelin Cuningasten Ai.
«tirjas.

«....g 32. Toisna Pelahn Rem«li»n pojan
z! " Israelin Cuningan wuonna / tuli Jo»
czunln. thamVstan ludan Cuningan poicaCu»
«»s/ ningaxi.

vs «. I« wyden colmattalymmenen ast.
staicainen ollaan tullesans Cuningaxi/

U!,. l« hallttz» cuusiioistatymmendä ajastat»
,« ä.a ca leruftlemis/ hänen äittns cutzuttjn
n.i « leruft 3"d°ch!n tytär.
,m« 34. Ia teli cuin HERralle hywästtel»
'/ pais/c«iten sen jällen cuin hanen Fäns
/'' Vsta tehnyt olt. "

3;. Paitzi ettet he luopunet corleuxlst :

l« sillä Canft uhrais st suitzuttl wielä cor»
teuxis : hän ratensi HERran huonen y.
l immäistn portin.

36. Mitä enämbi lothamist stnomist
on/ ja cailist cuin hän tehnyt on/ «tzo/
ft »n llrjoitettu ludan Cuntngasten
Aicatirias. .

, 37.Silloinrup«iS HERra lähettämän
«eziu Juvalle Rezin Syrian Cuningan/ j»

Petah» Remalian po,an.
38.Ia lotham nuckui Iftins cansta/

ja haudatttnlsäins tygö/ Isäns Da.
«loin Caupungyn: i» Ahas hanen
poicans luliCuningaxt hänen siaans.

XVI. iucu.
Ahas Eltzemendenätoistalymmendenä

Clmin» tult Ahas lothamin ludan»«xl. Cuningan poica Cuningaxi.
2. Eahdentymmenen aststaicainen oli

zui, Ahas tullestns Cuningaxi/ ja hallitzi
»«llitzl cuusitoistalymmendä ajastaic» lerusa.
,6, Aja lemis/ st ei tehnyt sitä cuin olt telivollt»
fieil» ne» HERralle hänen lumalallens/ nyn.
2.P«r. cuin Dawid hänen Isäns.
28:1. 3. Sillä hä» «vaelsi Israelin Cunin.

g«stentiellä/st täyttt poicans tulen lä»
«.. ,

pltze/Pacananottten cauhistuxen jälten/
"'"/- jotca HERr» Israelin lasten edest olt
"'". H,nu. «les.

4.Uhs»ls iaftttznltt MlttiM», ja

cuckulMa/ja «lckeln tvlherjätstenpul»
ben «ll».

5. Silloin matcustiRezin Syrtan Cu»
ntngas/ st Pelah Remalian poica I.
sraelin Cuningasleruftlemyn sotiman/
ja pyrititÄhaxen/ jaet cuicengan «voit. I^..
tanet hända. °, ,«.

6. Silloin myös Rezin Syrian Cu< !

ntngasftiSynalaisilleElothm jällens/
ja ajoi JuvalaisetElothlst ulos/ mutt» z/'^
Syrialaistt tultt Elethyn/ ja asult si<° ''777
nä tähän päiwän asti. "',""'

7. <A)utta Ahas lähetti ftnanftal» «,«'
"»«stt Ttglath Ptllesserill Assy» «..«.

rian Cuningan tygö/ ja tästi hänelle f.,.»,.-.sanoa: minä olen sinnn palwelias st .'< wa.
poicas/ matlust» tänne ,» wapad» mi.
nua Syrian Cuningan tädest/ st Isra» >.

«sin Cuningan lädest/ iotc» owat nosnet '"'/'
minua w«fian. Ui...,

y. I« Ah-s otti culd» st hoplat» / Ä
cutn hän löysi HERran huonest/st Cu» '

«ingan huonen «warotst/ st lähettt ;.<?«.
Assyrion Cuningalle lahjoja. s!''"

y.Assyrian Cunlngas cuuli hänoä/
j» meni ylös Damastuun/ ja moitti sen/ ...>»

j<, wei heidän llrrijn/ st löi Rezin "

luoliaxi. »,.

10. 1» Cnntngas Ahas matcusti Ti. "^
glach Ptllesserj Assyrian Cuntngasta """.

nastan Damastuun : ja cuu, hsn näti "yoa

yhden Attari» Damastus/lähetti Cu. "'"'
«tngas Ahas Allarln cuwan ja muedon ""

Papille Vrialle/ juuri nijncuin se teh»
ty oli. »«>».

n. Nyn ratensi Pappi Vri»Altarin/ ""

st teli catckt sen jällen cnin Ahas Cu-
ningas hänelle oli lähettänyt Dama» A"scust/ st näin teliVriaPappisijhena.
sti cuin Ahas Cuningas tult D»m».
ftust. ""'

». I« cutn Cunlngas tulija nöliAl.
«rin/«stui hän Attarin tygö j» Vh»
rais sen päälle.

13.Ia sytytti sen päälle polttouhrina
ja ruocauhrlns / st «asi sen päälle juo«
mauhrins : j» lytosuhrins weren / cuin
hän uhrais / »ndet hän prystotta Al»
tarillt.

,4.M»W»
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,4. M«tt» vafit Attart» / min HEr-
ran edes seisot / otti hä» pois / uh»
ettei st stisonut Attarta ja HERra»
huooen välillä / vaan pani sen Aitarin
sivulle pohtan puolxen.

15. Ja Luningas Ahas kaski Vrialle
Papille/sanoden. sillä suremmalla Al-
tarilla pilä sinun uhraman polttouhri»
huomenelcatn / ja ruocauhrtn ehtona/
ja Cuntngan polttouhrin ja hänen ruo-
cauhrtns / ja catken maanCansan polt-
touhrin/ heidän ruocauhrius ja juo-
mauhrlns/ jacaiken polttouhrin veren/
ja caicketn muiden uhrein veren / pitä
sinun pryscottaman sen päälle: vaan
«»askt Marista tahdon minä vielä
ajatella.

lö.Vria Pappi teki caickt cutn Ahas
Cuningas hänelle käskenyt oli.

17. Ja Cuningas Ahas särki istuimen
sivut/ ja sijrsi catttla« ylhäldä/jahän
otti meren nysiä vaskthärjistäpols/jot-
ra sen alla olit/ja pani ne kivtperman-
volle.

18. Sitälikin Sabbathtn peitkeen/jon-
ga he huoneseen rakcndanet olit. Ja
Cuningan huonen ulconatsen stsällekäy-
tätvän käänsi hän HERranhuonen ym-
bärins / Assyrian Cuningan tähden.

iy. Mitä enämbiAhaxestsauomistor./
ja mitä hän tehnyt on/catzo se on kir-
joitettu Judan Cuningasten Atcakirjas.
no. Ja Ahas nuckut Jsätns cansia /

ja haudatkin Jsäinstygö Damtdin Cau-
pungin: ja Hiskia hänen pottans tuli
Cunivzaxt hänen siaans.

XVII
Hisna toisiatymmeodä Ahaxen
Judan Cuningan muonna/hal-

> Hosea Elän potta Jsrae-
ylitze Samarias yhdexän a-

jastaica.
n. Ia teki paha HERran edes/ mut.

ta et cuttengan nyncuin Israelin Cu-
«ingat / jotta hänen edelläns olit.

z. Händä wastan sobet Salmanassar
Assyrian Cuningas/ja Hosea tuli hä-
«elle alemaisept / nyi, että hän gndot
hänelle lahjoja.

4. Mutta Costa Zksthrlan Cnnmgao lsai tietä Hosta» rehneu lycou />a lähet- >
tänen sanansaattajat Soon: Egyptin !
Cuntngan tygö, ja el ei hän läheltä-
nyt Ass nan Cuningalle lahivja mursi >
«uodetda / nyn pyritti Assyrian Cuntn-
gas häne ja pan» hänen fangihuooeseen.

5. Ja AssyrlanCuntngas meutcatckeen >
sijhen maacuodaan ylös / ja tuli Sa-
mariaan/ja ptjkiltt sen colmext aja-
stajaxi.

6. Mutta yhdexännM Hosean ajasta-
jalla voitti Assyrian Cuntngas Sama-
ria» / ja vei Israelin Assyriaan: ja
pani heidän Halaan /ja Haborjjn Go-
san virran tygö/jaMederetn Caupun-
geihin.

Sai-
manasisarweh
ca Sa.
marii
ja ivle
Jsrae-
lin pola

hi.
zn».
I»! h.

7. Ja s« tapahdut cofca Israelin lapset Syy:'
syndtä teit HERra heidänlumalatans M Z.
vastan/ joca heidän Egyptin maalda staelu
johdattanutoli / Pharaon Egyptin Cu. te st»,
ntugan täs» st/ ja he pettäisit vieraita diä j«
jnmaltta. p«lwe<

8. Ja vaelsit paransitte» tapain jäl. li e?i-
ken / jokea HERra oltajanut Israelin jumisi
lasten edest ulos/ ja nhncutn myösl- ta»
sraeltn Cuntngat teit.

9. Ja Israelin lapset peittelttasiana
HERra Jumalatansvastan/ jotca ei
hyvät ollet/ja rakensit hetlleus corkeu-
xla/ raitis Caupungetsans/ setä ltnnots/
että wahwoie Caupuogeis.

10. Ja nostit heillens patzatta ja me-
tzistöita caiktlla corketlla vuorilla/ ja
caicketn vtherjäiste» puiden alla.

11. Ja he suitzuttt cmtis corkeuxis
oyncus» pacanal/jotca HERra heidän
edestäns oli ajanut pois; Jatett myös
hirmuisia töitä/joillahe vihoitit HER-
ra».

». I» palvelit epäjumaltta/ joista
HERra heille olt sanonut: seurattaisi- HkZsi
ta et teidän pidä tekemä». rånen-

iz.Ja cosca HERra todisti Jsraeli »»!<>

jaZJudat vastan/ caicketn Prophcrain iä k»
jauäktät» cautta/ja aodot heille sanoa: rM»
palatccae teidän «ärtidä teildän/ ja xe?»
pttäkät mimm käskyni ja säätyni/ cai-JM
ke» sen Lain Me»/ c»t» minä teidän »

Zstie»
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Isille» käskenyt oleu/ja minun myöspal.
«eliaint Prophetain cautta teille lähet-

, tänyt ole».
14. Ja ei he cuullet/ mutta olit ntsc».

rit nyncutn heidän esitfansktn/ jotca
ei usconet HERra» heidän Jomalans
päälle.

15. Ja he catzott ylön hänen käskyns
ja hänen lyttons/ cnin hän heidän I-
sätns cansia tehnyt »li/ ja hänen todt-
stuxens cuin hän heidän seasaos todisti/
jawaelsit turhis menotsans/ jateit tor.

hta cuin pacanatkin heidän ymbärtl»
läns/ soita HERra oli kteldänyt ettet
heidän pidät? tekemä» nyncuin ne.

. 16.Mutta he hyljäistt catckt heidän
HERranS Jumalans kästyt/ ja teit
HetllenS caxt valettua vasickata: ja teit
metzistön/ ja cumarsit coco taiwallista
solajoucko/ ja palvelitBaalta.

,7. Jakäytit heidän potcans ja tyttä»
rens tulen läpttze/ ja pidit noituxia ja
velhouxia/ ja myit itzens tekemän sitä
cuin paha oli HCRran edes/ händä wt«
hoittaxens.

18. Nyn vihastut HERra fuurest Is-
raelin päälle/ ja heitti heidänpois cas.
vonS edest/ nyn ettei yhtä» heistä jää-
nyt/ vaan Judan sucucunda yxtnäns.

ly. Ei myös Juda pitänyt HERraos
Jumalanskäskyjä/vaan he vaelsit Is-
raelin säädytsä cuin he teit.

20. Sentähden hyljäts HERra cat.
ken Israelin siemenen/ vatvats heitä
ja andoi ryövärein käsijn/ fijhenastt «t-
-tä hän heidän casvotns edest heitti pois.

21. Sillä Israel eroitti itzens Davi-
din huonest/ ja he teit HetllenS Jerobea-
mtn Nebathtn pojan Cuningaxt. Hän
käänsi Israelin HERrasta pots/ja saat-
ti heidän suurest syndtä tekemän.

22. Ja nyn vaelsit Israelin lapsetcat-
kisJerobeami» synnetö/cuin hän tehnyt
«li/ ja et lacannet sijtä-

2z. Syhenastt että HERra heitti Is-
raelin casvotns edest pois/nyncuio hän
«»»en sanonut oli caickein palveltains
Prophetain cautta: Ja Israel vietin
pois omalda maaldanyAssyriaa» tähän
päivän asti.

24. JaAssyria» Cu»t«gä»andot tul.
la (Caosa) Babelist /a Cuthast / ja A-
wast/ ja Hemathist/ ja Sepharwatmist/
ja asetti heidänSainartan Caupunget-
hi» Israelin lasten staan/ jotea omistit
Samarian/ ja asuit nysä Caupuvgeis.

25. Mutta cofca he nysa enstn rupetsit
asuman/ ja et pqljännet HERra/ lähet-
ti HERra jalopeurat heidän fecaans/
jotea heidän surmaisit.

26. Ja he puhuit Assyrian Cuningal-
le sanvven: pacanat cuins tänne annoit
tulla/ ja panit Samarian Caupunget.
htn asuman/ei tiedä mitänmaacunnan
Jumalan säädyist: sentähden lähetti hän
jalopeurat heidän secaans/ ja catzo/ ne
surmavat heidän/ sentähden ettet he mi-
tän tiedä maacunnan Jumalan säädy,st.

27. Mutta Assyrian Cuningas käski/
ja sanot: wtekät sinne yxt Papeista/cutn
te sieldä vienet oletta pois: ne mengän
sinne/ jaasucan siellä/ja opettacan heille
maan Jumalan tavat.

28 Nyn tuli yxt Papeista/ joca tviety
oli Samartast pois/ ja asui BethElis/
ja opetti heitä/ cutnga heidän piti pel.
käman HERra.

29. Mutta joca Canfa teki itzellens e-
rinomaiset jumalat/ japanit »e corke-
usten huoneisin/ jotca Samarialaiset
tehnet olit/ jocatne»Caosast omas Cau- >
pungtsans/josa he asuit. >

zo. Multa ne Babelist teit Suchot >
Benolhin: »e Chulist te,t Nergcltn: l
ne Hemathist lett Asiman. l

zi.JaneAwast teit Ntbehan ja Tor.
takin: ne Sepharwatmist poldit potcana
Adramelechtlle jaAnamelechllleSephar-
waimtn epäjumalille.

Z2. Mutta he pettäisit HERra: ja
teit hetllenS muutamtta Pappeja corke.
udelle heidän feasans/jotca uhraisit hei.
däncsrkeustens huonets.

zz. He pelkätsit HERra/ ja paltvelit
myös epäjumalttans pacanaiu tawan
jälken/ custahe tullet olit.

z4. Ia haman tähän pätwän asti teke.
wät he tätä vanhan tawan jälken: ny»
ettet he pelkä HERra/ «ikä myös p,hä
heidän tapanö jaoikeutta»?/ lain »a kä«

lit st?»
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fiyn jästen/ cuin HERra kasti Jacobin
lapsille/jolle hän andot Israelin nimen.

85-Ia HERra oli tehnyt heidän cans-sans lyton/ ja kästenyt heltä sanoden:älkät peljätkö muita jumaltta/ ja älkät
heitä cumartaco/ älkät heitä paltvelco/
j« ällät heille uhratco.

36. Mutta HERr»»/ joc» teidän E«
Zyptin maald» suurella wotmalla toi
«los/ ja ojetulla täsiwarrella/ händä pe!»
jättät/ händä rncoelcat/ st hänelle »h»
raccat.

37.1 a pltälätnetawat/ ollendet/ lati
ja tästyt/ cuin hän ceille tirjolltanut on/
«ttä te catckena elinaicanan teette sen
jälten : ja ällät peljättö muita jumalit».

38. Ia ällät unhotlaco sitä lytto cuin
minä tein teidän «nsjan/ettet te peltäis
mutt» jumalit».

39. Mutta peljällät HERra teidän
Jumalalan/ ja hän autta teitä catckein
teidän lvihamiesten täsist.

40. Mutta ei he totellet sitä/ »»»n
leit «vanhan «»»ns jälten.

41. 1» nät» nämät pacanat pettäisit
HERra/ j» palwelit myös epäjumali.
«ns : nyn myös teit heidän lapsens/
ja lastens lapset/ culn heidän Isänstin
tehnet olit/ ham«n tähän pälwän »sti.

XVIII. iucu.
A tapahtui colmandena Hose-

AOV an Elan pojan Israelin Cunin-
gan ajastatcana / että Histia

Judan Cuningan pot-
ca tuli Cuntngaxi.

2. Hän oli wydencolmattakymene» a-
jastatcatnen tullesans Cuningaxt/jahal-
liyt yhdexän ajastatca colmattakymmen-
dä Jerusalemis: hänen äitins nimi oli
Abi Sacharian tytär.

z. Ia hän teki sitä cuin otollinen oli
HERran edes/juuri uyncutn hänen I-
säns Bamtd teki.

4. Hän cukistt corkeudet/ ja särki pa-
tzat/ ja häwittt metzistöt/ ja löi maski,
kärmen rickt/ jonga Moses tehnyt oli:
sillä Israelin lapset suitzutit hänelle ai-
na sijhen pätmän asti: ja hän cutzut senNehusthan.

5. Hän turlygis HERrayn Israelin

Jumalaan/oyn ettei yptkän hänen cal-
tatsens ollut hänen jälkens/et myös hä-
nen edelläns/ catckein luda» Cunin-,
gasten seas. .

6. Hän rippuiHEßrasa/ ja ei luo-,
punut hänestä/ ja piti hänen käfiyns
cutn HERra Mosexelle oli käfienyt. <

7-Ja HERra oli hänen canstans/ ja
cungapätn hän meni/ toimitti hän tai-
tawast: hän luovut myös Assyrian Cu-
ntngast/ ja ei palwellul händä.

8. Hän löi Phtlisterit Gasan asti/ ja
heidän rajans/ wartiain tornista vah-
woin Caupungethin asti.,
y. Jatapahtui neljändenä Hiskian Cu-

»ingan wuonna (se oli seitzemes Hosean
Elan. pojan Israelin Cuntugan vuosi)
että Salmanasser Assyrian CuntngaS
meni Samariata vastan ja pyritti se».

ro. Ia moitti colmen tvuoden peräst/
Cuudendena Hiskian wuonna (se on yh-
dexäs Hosean Israelin Cuntugan wuo-
si) woitettin Samarta.
ii. Ja Assyrian Cuntngas wet Israe-

linAssyriaan/ ia pani heitä Halahn ja
Haborin/ Gosanin virran tygö Mede-
rein Caupuogeihtn.
ii.Ettet he ollet cuultatset HERra»heidän Jumalans änelle/ja ricoit hänen

lyttoos/ ja catcki mitä Moses Heß-ran palwelta käfienyt oli: sitä et he to-
tellet etkä tehnet.

iz. Mutta neljändenätoistakymmende-
oä Htfitan Cuntngan wuonna/ meni
Sanhertb Assyrian Cuntngas caickta
luda» vahvoja Eaupnngeita »astan/ja woittt ne.

14-Nyn lähetti Hifita ludan Cunin»
gas tachixeen Assyrian Cnuingan tygö/
ja andoi hänelle sanoa: minä olen rtc-

konut/mene minun tyköäni pois/ mitäs
panet minun päälleni/ sen minä cannan.
Ny» pani Assyrian Cuntngas Hiskian
Judan Cuningau päälle/ colme sata
leiwifiätä hopiata/ ja colmekymmendä
letwtfiätä culda.

15.Ny» andotHifiia catken senhopi-
a» coin HERran huones löyttiv jaCu-
«ingan huonmtavarois.
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16. Silloin särki Hissiä Hsßran
Templin oivet ja kiscot/cum hän itze »li
andaiuir silara/ ja andoi ne Assyrian
Cnningalle.

i?. Ia Assyrian Cuntngas lähetti
Thartanin/ja ylimmäisen Camart pal-
meltsn/ ja RabSaken Lachipcst Cuntn-
gas Hissian tygö suuren mäen cansia le-
rusalemyn: ja he nousit ja meott Jerusa-
lemyn: latulduans sinne/ pidätit he
lammico» mesijuoxun ylimmäisellä puo-
lella/ cuin on ylhällä maouttajan pel-
lolla.
iZ. Ia cutzuit Cuningan: nyn meni

Eitachim Hilchian potea heidän tygöns
ulos/ huonenhaldta / ja Sebna kirjoit-
taja/ja Joah Asaphin poica Caotzlcrt.

iy. Nyn sanot RabSake heille: sa-
nocat nyt Hissialle: nyn sano se suurt
Cuntngas: mikä on tämä rohkeus jo-
hon sinä luotat?

10. Ajatteletcos (watcka ne omat tyh-
jätpuhet) ueumo ja moima oleman so-
tiaxes? mihingä sinä sinus luotat/ettäs
olet minusta luopunut?

21.Catzo/jos.sinä uscallat sen särjetyn
ruocosauman päälle Egypctst? että se
cuin noja itzeus sen päälle/ se mene st.
sällc hänenkäteens//a läpitze pistä sen:
nyn onPharao Egyptin Cuntngas cat.
kille cuin luottamat hänen päällens.

22. Mutta jos te sanoisitte minulle:
me uscallam HERran meidän Juma-
lam päälle: etkö hän ole se jonga corke-
udet ja altarit Hissiä cuktstanut on ?

Ja sanoi Judalle ja Jerusalemille: tä-
män Altarin edes cuin on Jerusalemts
pitä teidän cumartaman.

2z. Lupa si>s nyt minun Herralleni As-
syrian Cnningalle/ nyn minä annan si-
nulle caxttuharra hemvlsia/ jos sinä mat-
motn taidat anda nytä cuinnyllä raya-
stamat.

24. Cutnga sijs sinä taidat seisoa yh-
den päämiehen edes minun Herrsni wä-
himmistä palmelioista? ja sinä luotat
sinus Egyptin päälle waunuin /a ratzaö-
miestcn lähden?

25. Eli luuieccos että minä ilman
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jumalat?

HCRrata tähän patckan tnllilt olen/
häwtktämäntälä? Hsßra on minulle
sanonut: mene tätä maata wastän/ jq
hucula se.

26. Nyn sanoi Eliachtm Htlcktan poi.
ca/ ja Sebna ja Joah RabSakelle:
puhu sinun paliveliats cansta Syriaa
kielellä (sillä me ymmärräm sen) ja älä
puhu meidän cansiam ludan kielellä/
Cansan euulden cuin muurin päällä
omat.

27.Mutta RabSake sanoi heille: on-
go minun Herran lähettänyt minun si-
nun Herras tygö eli sinun lygös/ näi-
tä sanoja puhuman? etkö nyden mie-
sten tygö cut» muurin päällä istumat/
että heidän pitä syömän oma locans
ja juoman oma mettäns teidän canffan?

28. Nyn seisot RabSake/ ja huusi
corktalla änellä ludan kielellä/ puhut
ja sanoi: cuulcat sen suuren Cuningan
äNdä/Assyrian Cuningan.
iy. Näin sano Cuntngas: ältät an-

daco Histian pettä keitän: sillä et hän
mot mapahta teitä minun käsistäni.

zo.la älkän andaco Hissiä teidän
turivata HERran päälle/ sanoden:
HERra on toltsest pelastama teitä/ ja
et tämä Caupungt anneta Assyrian Co-
ningan käsijn.

zi. Älkät cuulco Hisstat/ sillä näin.sano Assyrian Cuntngas: Sopicatmi-
nun csnstani/ ja tulcat minun tygöni/
nyn jocamtes on syöpä mynapuusians/
ja ficunapuustans/ ja on juopa caimo-
stans.

zi. Syhenasti että minä tulen jaWien
kettä sijhen maahan/ joca teidän maan
caldainen ou/ josa jymiä/ myi,a/ leipä/
Mynämäkiä/ öljypuita/ öljyä ja huna-
jat» on/ nyn te elätte/ ja ette cuole:
älkät cuulco Hifiiat/ sillä hän pettä tei
dä»/ cosca hän sano : HERra pelasta
mettlk.

33. bngo myös p«canoilte» jumalat
pelastanet cutm maans Assyrian Cuntn»
gan täsist ?

34.Cuft owat Hemathin ja Arpha-
din jumalat? cuftowalSepharwalmin

11, 2
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Lan-sans
hänen
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stäns.
Esa.
10:10.

HisiiS
palwe-
liat sa.
nowal
hänellesen.
Hisiia
tule
mur-
hellise-
xi ja
lähettä
Esa-
tan ty-
gö.
Esa?
!?:l.

1
I
l

Esaia
lohdut >
ta hän-
dä/
San- >
heri» >
bi»
lähte.
wän ,
sieldä. s

jumalat? Henan ja Jman? omatco he
Samarian pelastanet minun käsistäni?

Zs> Cusa on jocucatckein nyden maa-
cundain jumalten seas / cutn maans on
pelastanut minun kädestäni? että HEr-
ra nyt pelastais Jerusalemin minun kä-
desiäni?

z6. JaCansa maickeni/ ja ei händä
mitäkän mastanut/ sillä Cuningas oli
käskenyt ja sanonut: älkät händä ma-
fiatko.

Z7. Nyn tuli Eliakin Htlckian potca
huonenhaldia/ ja Sebna kirjoittaja/

' ja Joah Asaphin potca Cantzlert Hi.
siian tygö remäistyillä maacteilla/ jail-

! moitit hänelle RabSaken sanat.
XIX. imu.

Cuningas Hisiia seucuuli/
FH remäis hän maatlens/ja puki sä-

päällens ja meni HERran
huoneseen.

2. Ja hän lähetti Eliakimtn huonen-
haldian ja Sebnankirjoittajan manhtm.
mitten Pappeia cansta puetettuna saketl.

'lä Prophetan Esaian Amoxen pojan
tygö-

z. Ja he sanoit hänelle: näin sano Hi-
siia: tämä päimä on waiwa»/ toran
ja hämäistyxen päimä: lapset omat syn.
nyttämiftlläns / mutta et ole wotma syn-
nyttä.

4. Jos HERa sinun Jumalas cuulis
caicki RabSaken sanat/ jonga hänen
Herrans Assyrian Cuningas on lähettä-
nyt täne/ptlckaman elämätä Jumalata/
ja hämätsemän sanoilla / cutn HERra
sinun Jumalas cuullut on / nyn corota
sinunrucouxes nyden edest cuin wie-
lä jäänet omat?

5. Cosca Cuningas Htsitan palmeltat
tulit Esaian tygö.

6. Sanoi Esaia heille; näin sanocat
teidän herralle» : näin sano HERra:
älä mtlän peljästy nyden sanain tähden
cutns cuullut olet / joilla Assyrian Cu-
ningä palmeliat minua hämäisnet omat.

7. Catzo minä annan hänelle hengen/
eitä hän saa cuulla sanoman / ja pala.
ja »maalle malkns: ja minä annan hä.

San.
herib
lähte
Thtr-
haka
Elhio.
pian
Cunia
g-st
wasta»
jaktr-
joitt»
HG
t?gS.

Thelaffarts olit?
iz. Cusa on Hemachin Cuntngas/

Arphadt» Cuntngas / Sepharwaimtn/
Henav »a JwanLaupungin Cuntngas?

14. Cosca Hisiia olt ottanut kirjan HIM
fanaasaattailda/ ja lukenut sen/ ment rucotli
hän HERran huoneseen/ jaHisiia le. H?!>t-
wttti sen HERran eteen. ranct-

is. Ja rucotlt HENran «des / ja sa- sta
»oi: HERra Israelin Jumala/ joca Saa»
istut Cherubimin päällä / sinä olet at- herl-
noa Jumala catkts maan «aldacun- bille-
nts / stnä olet tehnyt taiwan ja maa».

16. HERra cumarracorwas jacuule/
awa HERra stlmäs ja näe: ja cuule
Sanheribtn sanat/ jocatänne on lähet-
tänyt ptlckaman eläwätä Jumalata- -

17. Se on tosi HERra / että Assyri-
an Cuntngat owat häwittäoet pacauat
ja heidän maacundans.

lS Ja owat heittänet heidän Juma-
lans tuleen / stllä ei ne ollet jumalat/
mutta ihmisten kätten teot/ puut jakl-
ivet / sentähden owat he ne hätvittänet.

19. Mutta nyt stnä HERra mcidäa
Jumala»/auta mettä hänen kädestäns/

etji

nen caatua miecalla hänen maacunafans.
8. Ja cosca RabSake palais/ löysi

hän Assyrian Luninga» sotimastiibnat
mastan : stllä hän oli cuullut hänen men-
next iachixest pois.

y. Ja cosca hän saicuulla Thirhakast
Ethiopian Cuningast sanottama» :catzo
hän on mennyt sotiman sinua mastan/
nlja hän palais/,a lähetti sanan Hi-
siialle ja andoi hänelle sanoa:

lo.NäinsanocatHisitalle Judan Cu-
ningalle: älä anna sinun Jumalas mie.
tellä sinuas/ jonga päälle sinä itzes luo.
tat/ja sanot : ei Jerusalem anneta Assy-
rian Cuntngan käteen.

n.Catzo sinä olet cuullut/mitä Assy-
rian Cuningat tehnet omatcaiktlle maa-
kunnille/ ja hucutlanet heitä / ja stnä
pelastettaisi»?

l».öwatco myös pacanoitten juma-
lat pelastanet heidän/ jotca minun Isä-
ni hukuttanet omat/ Gosanin/ Hara-
ni»/ Resephin ja Edenin lapset/jotca

4z6 !V. r?.iuc.



että eatckl maä» «Maeunnat ttedätsit
sinunHERra olevan ainoan Jumalan.

Esaia io.<?ss>yn lähetti Esata Amoxen pot-
lupa 4ca Hiskian tygö / ja andot hä-
hänelle sanoa: aäin sano HERra Jsrae.HER« Jumala: minä olen cuullut mitäs
rana. minuida rucotllut olet / Sanheribtn As-»us. syrtan Cnntugan tähden.

ii. Nämät ovat ne cutn HERra hän-
dä vastan puhunut o»; Neitzy Ztonin
tytär catzo sinun ylön/ja ptlcka sinua/
Jerusalemin tytär «Sändele päätäns
sinun jälkes.
-i. Ketäs olet pilcannut ja häväistyt?

ketä vastanS olet corottanutä»eö?sinä
olet nostanut sinun silmäs sitä pyhä va-
stan Jsraelts-

iz. Sinä olet sanansaattatttes cautta
häväistyt HERra / ja sanonut: minä
ole» nostut vuorten cuckulotlle minun
vaunuent paljodella / itbaoonin sivul-
le / minä tahdon hacata maahan hä-
nen corkiat Cedripuuns/ja valitut hon-
gans/ ja mennä Carmeltometzän vh-
metseen majaan.

14.Minä olen catvanut ja juonut
muucalaiset vedet / ja ole» cuivanut
caicki pyritetyt ojat minun jalavillani.

15. Etkös ole cauca cuullut minun näi-
tä jo aica ennen tehnext/ ja näitä val.
mistanexi? nyt ole» minä sm andanut
tapahtua / että vahvat Caupungtt pt-
däts cukistettaman hävtnnext ktvirouc-

«/>., ktoxt.
»»? Ja »e jotca sijnä asuvat / pidäis

tuleman hetcoxi /peljästymän/ häpemän
ja tuleman nyncuin ruoho kedolla / ja
nyncutn viherjäinen ruoho» corst ra-
ton päällä /ja nyncutn cuivettu oras

-

«s»,
3?: zv.

ennen cnln se oljexi tule.
27. Minä tiedän finun »suma fias/

finun ulos st sisälletäymtfes/ ja ettäs
liucuitzet minu» wastan.

28.Ettäs tiucuitzet minua wastan/ j»
finun ylpeyoeS on tullut minun corwint/
panen minä rengan sinnn sieramijs ,»

suitzet stnun suuhus/j» johdatan sinun si»tä tlnä myöden «caperin/jocas tulitti»,
tämä pitä oleman sinulle mer»

Ftlr,: syö tällä ajastajalla, fitä

XX. iUtU.
Illoin stirasttHisiia cuolemal.

Ia Propheta Estia A>
poica tult hänen tygöns/

ftnol hänelle: näin stnoHEr.
«:toimita finun'«lois/ sillä sinun pi.
tä nyt cuoleman / j» el elämän.

1. Mutta hän »äänsi casmons seinän
puoleen / rucotti HERr» j» ftnoi :

3. Ah HERra / muista että minä olen
I, i z «stel-

eutn casviwut o»'/ toisella ajastajalla
M cutn ttzefiäns rasva/cokmannella a-
jastajallakylwäkät ja letcackat / jäistut-
racat wynapuita / ja syötät heidän hc-
delmäns.

zc». Ja Judan huone/ joca pääsnyt
ja jäänyt on/pitä wtelä nyt alba juur-
tuman / ja ylhäldä hedelmöiyemän.

ZI. Sillä ne jäänetpttä käymän Jeru-
salemistulos/ja Ztontn wuorestneruin
pääsnet ovat. HERran Zebaothtn ky-
waus tete näitä.
zi.Sentähden sano HERra Assyria»

Cuntngasia näin: et hänen pidä tule.
man tähän Caupungyn / etkä yhtä»
nuolda stnne ambuaman: et myös yh-
tän ktlpe tuoman sen eteen/ ja ei yhtän
wallt rakendaman sen ymbärille.

zz Mutta hänen pitä sitä tietä pala-
jaman/ jota hän tullut on / ja et pidä
hänen tähän Caupungtjn pääsemän/
sano HERra.

Z4. Ja minä varjelen tämän Cau-
pungtn ja auta» minuntähteni/ja Da- Engekt
vidin minun palveltant tähde». tappa

Zs.Nyn tapahtui sinä yönä että HEr- Assy.
ra» Engelt meni ja tappoi Assyrian lei- rta»
ris sata cahdexantymmendä ja vysitu- leiris
batta miestä. Ia cosca he silloinvar- ,z.
hain huomeneltainnuosit/cayone caic- ;000.
ki olit cuolluitten ruumit. X. lVk.

z6. Ja Sanhertb Assyrian Cunlngas
meni matcaaos / palats ja oli Ninives.

z/ Ia cosca hänrucotlt Ntsrochtn hä-
nen jumalans huones/ nya hänen pot-
cans AdraMelech ja SarEjer tapoit
hänen miecalla / ja pakenit Ararati»
maacundaan i ja hänen potcans Assar-
haddon tali Cuntngaxt hänen staans.

7> 41.
Hlsil«
stlra.s;,.
i.Par.
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tule
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ustollisest j» waall» sydämellä »aeld».
nut sinnn edesäs/ ja tehnyt mitä sinnl»
le otollinen ollut on: ja Hisit» itlt
hartast.

4. Mutta costa Eftia e! ollut »ielä
plöjda Caupungita täynyt «les/ tull
HERran sana hänen tygöns/ st stnoi:
;. Palaja/ ja sano Hisitalle minun

Canstni päämiehelle : näin sano HEr»
ra sinun Isäs Dawidin Jumala: mtnä
olen cuullut sinunrucouxes / ja nähnyt
sinun lyyneles: catzo mmä parannan
sinun : colmandena päiwänä pitä sinun
menemän ylös HERran huoneseen.

6. Ia minä lisän sinun itääs wysitoi.
siatymmend» ajastaic»/ st »vapahdan
finun ja tämän Caupungln Assyrian
Cuningan lädest: ja »arjelen tämän
Caupungin minun tähteni/ ja minun
palweliani Dawidin tähden.

7. Ia Eftia ftnol : tuocat minulle st»
cunarypelä. Ia he toit ja panit p»t>
suman päälle/ jahän tuli terwexi.

8. Hisii» stnoi Eftialle : mitä mercki
sijhen on/ että HERra mtnun parand»/
ja minun pitä menemän colmanden»
päiwänä HERran huoneseen ?

9.Eftia ftnoi : sinä saat tämän mer.
t,n HERralda/että HErr» tele mitä
hän sanonut on. Pttälö «varjo» täy»
män tymmenen pyrdo edestäsi» «ick»
tymmenen pyrd» tacaperin ?

io. I» Hisii»stnoi : st on tewiä et.
tö warjo täy edestäsi»tymmenen pyrdo :

et . mutt» että hän täwis tymmenen
pyrdo tacaperin.

ii.NynrucotltEsataHEû«/sthän
«ett «varjon lymmenen pyrdo tacape»
rin/ jotca hän oli täynyt edesläsin A.
haxen SZjäris.

il. Silloin lähetti Bredach Baledan
Baledanin poic»Babelin
joituxen ja lahjoja Htsilalle : sillä hän
oli cuullut Histian ftirastanexi.

1,. Ia Hisiia cuuli heitä/ st osotti
heillecoco «warohuenens/hopian/ cnl»
lan/ «lllt yrtit/ja stn parhan öljyn/ ja
asehuonens/ jacaicki mitä hänen «wa>
roiftns oli. Ia ei mitän ollut hänen

huonesaus/a catkes hänen wallafans/
jota et Htstta heille osottanuk.

»4. Ry» tuli Propheta Esaia Cu-
vingas Htstta» tygö/ja sanot hänelle:
mitä nämät miehet oivat sanonet/ ja ,
custa he omat tullet sinun tygös? Hi-
stta sanot: he owat tullet caucatselda
maalda Babelisi.

15. Han sanoi: mitä he owat nähnet si-
nun huonesas? Htstta sanot: he owat
nähnet catckt mitä minun huoncsan on/
ja et ole mitan minun tawarotsao/jota
en minä heille osottanut ole.

16. Nyn sanot Esata Htstialle: tuule
HERran sana:

17. Catzo atca tule / että catcki sinua
huonestas wtedä» pois Babelyn/ ja catc-
kt mitä sinun esiisäs coonnet owat tä-
hän pätwän asti/ jaet jätetä mttän/sano HERra.

-S. Za myös lapset jotca sinusta tule-
tvat/jotcas sijlät/ otetan Camartpal-
welioxt Babelm Luntngan huoneseen.

iy. Htstta sanot Esoiaöe: se onhywä
ruin HERra puhunut o» :ja sanot wie-
lä: olcon nyn / että rauha ja «fcollt»sus minun aicanant olts.

20.Nttä enämbt sanomisten Histi-
ast/ jahänen woimastans/ ja mitähän
tehnyt on/ja calalamtcostja wesiruuhtst/
joilla hän weden johdatti Laupungtjn/
catzo on se kirjoitettu ludan Cuniaga-
sten Aicakirjas.

21. Ja Htstta nuckui Jsätns cansta /

ja Manasse hänen poicans tuli Cnntu-
gaxi hänen siaans.

XXI iucu.
oli cahdentoistakym-

D l?menen ajastaicatnen tullesaas
jahallitzt wysia-

cudettakymendä Jeru-
salemts/hänen äitikö nimi oli Hephziba.

2. Jahän teki paha HERran edespa-
caooitten cauhistusten jällen/jotca HEr-
ra Israelin lasien edest oli ajanut pois.

z. Hän rakensi corkenxetjällens/jotta
hänen Jsäns Histta cukistanur oli/ja
nosießaalin Altartn/ia ccki medjisiön/ l
Zylicutu Ahab Israelin Eunivgas tch.

nyt
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nyt oli/ ta cnmarsi coco taivan fota.
joucko/sa palveli nhtä.
4. Ja rakeosi myös Marit HERra»

huoneseeu/ josta HERra sanonut oli:
minä asetan minun nimeaiJerusalemyn,

L. Ja hän rakensi coco taivallisclle so-
tajoucolle Altarit molembyn cartanoihin
HERran huoueseen.

6. Ja käytti pottans tulen läpttze/ ja
otti vaarin lindutn laulutst jamerkeist/
ja piti noitia ja merckein sanojita/ ja
teki paljo paha HERran edes/ jollahän
hänen vihoitti.

7.Hän pani myös metztstöjumalan /

jonga hiin tehnyt oli / huoueseen/ josta
HErra Davidille ja hänen pojallensSa-
lomolle sanonut oli: tähän huonesen ja
Jerusalemyn/ jonga minä valinnut o-
len catktsta Israelin sucucunnista/ pa-
nen minä minun nimeni yancalcktfest.

8. Ja en lstcuta enämbi Israelin jal.
«oja sijtä maasta/ jonga minä heidän
JsillenS andanut olen: jos he ainoa-
stans pitävät ja tekevät catckt cuin mi-
oä heille käskenyt olen: ja caiken sen
lain cutn minun palveltan Moses heil-
le käskenyt oli.

9. Mutta et he totellet sitä: vaan
Manaste vietteli heitä/ ny» että he teit
pahemmin cutn pacanat/ jotca HERra
Israelin lasten edest hävittänyt oli.

ia. Silloin puhnt HERra palveltoit-
teos Prophecatn cautta/ ja sanot:

11.Että Manasse Judan Cuntngas »n
nämät cauhistuxet tehnyt/jotca pahem-
mat ovat cutn caickt ne cauhtstuxet/joi-
ta Amorrerit tehuet ovat/ jotca hänen
edelläns olit/ja on myös saattanut Ju-

l dau jyndiä tekemän epäjumaltllens.
12. Sentähden sano HERra Jsrae.

ltn Jumala näin: catzo miaä saatan
vahingon Judan ja Jerusalemin pääl-
le/ että cuca ikSuänS sen cuule/ pttä hä-
nen molemmat corvans soiman.

iz.Ja minävedän Samarian mitta-
us nuoran Jerusalemin ylitze/ja Ahabin
huonen vaagan/ ja virutan Jerusale-
min nyncuin astiat virutetan; «e wtru-
kmn jq kääkän

Dlanafsen mä
kimal-
da.

24:4'
2Par.
ZZ: -S.

19. Lahden ajastatcainen colmatta- Amo»
kymmendä olt Amsn tullesans Juvan tule
Cunmgaxt/jahallitzt caxt ajastatca Ie- Cuni»
rufalemtSi hänen äitins ntmt olt Me. gaxi/
snlemeth Hazurin tytär Jatbast.

20. Ja hän teki sitä cuin HERralle et ;z».
kelvannut/ ntzncoin hänen JsZns Ma- hgllttzenasse tehnyt olt. - 2. aja»

21. Ja hän vaelsi catckta nhtä teitä stalca.
cutn hänen Jsäns waeldanut olt/ ja 2.P«r.
palveli epäjnmaltta/Ma hänen I- zz;2i»
säns palvellut olt/ ja cnmarsi nytä.

22. Ja lnowut Heßrasta hänen I-fiitns Jnmalasta/ja et waeldanut HEr»
> ran tiellä.

> 2z. Ja Amontn palweltat tett Donhända »asian / ja tapoit Cuningan o-
> mas hnonesans. Amo»

> 24. Muttamaacunnan Cansa köi catc- tapeis
- ti ne cuoltaxt/jotca olitlytontehnet Cu- 2.Par.
> ningas Amontta »asian. Ja Cansa zz: »4.

teki Joflan hänen potcans Cuntngaxt
hänen siaaus.

> »5. Mitä Amon enämbi tehnyt on/ca» .
- tzo se on ktrjotettu Judan Cuntogasie»
- Atcakirjas.

a 6. Jahän handgttlnomaan hautaans
VM

14 Ja mtnä hyliZn ne' jäänet minun
perimisestäni / ja annan heidän mtha-
mtefiens käfljn/ että heidänptsä olema»
räikille mtholtsillens saalixt ja ryöstöxt.

15. Että he teit nytä jotca ei minulle
kclmannet/ ;a omat minun «vihoittanet
sijlä päimästä/ jona heidän Isans läxit
Egyptist/ tähän päimän asti.

16. JaManasse muodattt «nyös paljo
miatoinda merta/ sijhen asti että Je-
rusalem fieldä ja tääloä täynäns olt/
ilman nytä syndejä joilla hän Judansaatti syndiä tekemän/ että he teit paha
HERran edes>

17. Mitä cnämbi Manassest sanomist
on/ jaräikistä ruin hän tehnyt on/ ja
nysiä synneistä cuin hän teki/ cayo se on
kirjoitettu JudanCuningasten aicakirjas.

18. JaManasse nuckutJsains cansta/
ja haudatkin huonens krydtmaahan /
joca oli Vsan krydimaa: ja hänen pot-
cans Amon tuli Cuningaxt hänen fiaans.

!!. Cuning.KkrZa. n. sue.



Jssia
tule
Cunin
gajt

ZZIZ.
Hallttze
ziaja-
staica.
Anda
vara-sa
HTR-ra»
hnone.

Mv.

Hilkta
lähet-
tä Cu-
nin-
galle
takiki-
rian /

jonga
hän oli
köytä,
nyt.

Vsan krydimaahan: Jahänen poicane
Josta tuli Euningaxi hänen siaanS,

XXII. ium.
oli cahdexan ajastaicainen

Cuningaxt/ja halliyi
yhden ajastaja» neljättäkym-

mendä JerusalemiS: hänen Si»
tins nimi oli JedidaAdajan tytär Baz.

teki sitä culn HERran edes oli
kelwolltnen/ ja »aelsi caikella hänenI.
säns Davidin tiellä / ja el poikennut
vtkialle cli »asemalle puolelle.

z. Mutta cahdexandena toistakymmen-
denä Cuningas Josian vuonna/ lähetti
Cuningas Saphan Azalian pojan Me-
sullamin pojan tirioittajans HERran
huoneseen/ sanoden:

4. Mene ylimmäisen Papin Hilkiao
tygö/ ja anna hänen luke se jrahajcui»
HERran huonese» tuotu on/ ja owen
»artiat Cansalda coonnet owat.

5.Että ne annetalsin teettäille/ jotca
HERran huoneseen asetetut owat : ja
he andaifit työwäelle / jokea työtä teke-
»St HERran huones / ja paraudawat
mitä HERran huones rauwennut on.

6. Sepille / rakendaille/ muuraille/ ja
«ylle jotca hirsiä ja »uoltuja kiiviä osta-
man pitä huonenparanuuxext.

7. Maan et cuitengan yhtän lucua pi-
bä heildä »aadittaman nystä rahoista/
jotca heidän käsijns owatannet«t/waan
heidän pitä uscollisest nytä totmlttamä.

8. ylimmäinen Pappi Hilkiasano i Saphanille kirjoittajalle:
minä löysi»Lakikirjan HERran huonest:
,'a Hilkm andoi kirjan Saphanille / ja
hän luki sen.

. -

0. Ja Saphan kirjoittaja tuliCunin-
aan tygö/ ja ilmoitti Cuningalle asia»
ia sanoi: sinun palweliasowat coonnet
ne rahat jotca HERran huones löytyt
owat / ja owat ne jacanet työwäelle/
lotca asetetut owat HERran huoneseen.

ro. Ja Saphan kirjoittaja puhui Cu-
«ingalle/ ja sanoi Hilkia Pappi an-
dvi minulle yhden kirjan ; ja.Haphav
lyki M EllNtäM lpt?.

11. Eosta Cunnlngas cuuli Lakikirjan
sanat / rewäis hän wattens.

r». JaCuningas käfli Papin Hilkia»/
ja Ahitamin Saphantn pojan/laAch-
bsrin Michajan pojan / ja Saphani»
kirjoittajan /ja Asajan Cuninganpal-
welian/sanode»:

iz. Mengät ja kyfykät HERralba mi»
nun puolestani / Catisan ja coco Judan
puolesta / tämän kirja» sanoista joca
löytty on: sillä se on suuri HEran tviha
joca meidän pällem syttynyt on / ettet
meidän Jsäm ole cuuliaiset ollet tämän
kirjan sanoille/ että he olisit tehnet ny»
lä caickia cuin sijnä meillekirjoitettu 011.

14. Nyn meni Pappi Hilkia/ Ahikam/
Achbor / Saphan ja Asaja Prophetis»
san Huldan tygö/ Sallumm Thtcuan
pojan emännän/ Harhamin pojan/waa«
tetteowartian (ja hän asui Jerusale»
mis toisella puolella) ja he puhuit hä-
nelle.

15. Mutta hän sanoi heille: nain sano
HERra Israelin Jumala tsanocar sille
miehelle joca teidän minun tygöni lä-
hettänyt on:

16. Näin sano HERra: cayo minä
saatanonettomuven tähän siaan /ja hä-
nen asuwaiflllens/ caicki Lain sanat/
cuin JudanCuningas lukenut on.

17. Että he owat luopunet minusta/
ja suitzuttanetwieraille jumalille/ wi-
hoittain minua calkilla heidän kättens
töillä:scntähden sytty minun »ihan tätä
sia ivasta»/ ja ei pidä sammutettama».

18. Mutta Judan Cuningalle / joca
teidän lähettänyt on kysymän HERral-
da/ pitä teidän näin sanoman! näin sa-
no HERra Israelin Jumala;

19. Että sinun sydämes on pehminnyt
HERran sanoista / cuinö cuullutolet/
jaolet sinus nöyryttäuytHEßran «des/
coscas cuulit mitä minä sanoin tätä sta
jahänen asuwaisians »astan/ että hei»
dan pitä tuleman häivityxcxt ja kirou»
pexi t Ja olet repinyt »aattes /ja olet
itkenyt minun edesäni/ nyn olen minä
myös cuullut sen/ sano HERra.

»y.SMiihVstl t°tton Mlvä sinua I»
saiS

Cuni»
gas re
wäise
waat.
tens/
cuin
hänI
cuule
sitälu»
ettatvli

Huld»
tilau-

stap»
haZii'
dar j»
Jer»,
sale
mtldg

sian.

Josiasaaste-I
tan et-
tä hän
nöyryt
tii i-
tzens.
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«ls lp»l/ltt«< Caupnngist/ st saastutti corteuxet jelft
«lei sinun silmäs nätts cetckt sitä onntt» Papit suitzutit/Gebast BerSeban astt.
<cn,m« cuin m»nä lelle sialle ft«tan. I« I«hä» tulisti porttein corteuxet/ jotc»
he sanoit sen Cuningalle »ölllns. ollt JosuanCaupungin päämiehen por-

XXII! iucu. lin »«,,««/ joc» oli »asemalla puolella
3's" Cuningas lähettl/ st «tck Caupungin Portia sistlle mennes.
«n" >ZÄ w«nhi«mat ludeft st lerus».W>l lemist coeeunult hänen tygöns. «nnet costan HERran Alarille le.

Cuningas ment ylös "s"!^"/ m«t» söit «ldlalsi leipä
"'«/. HERran huoneseen j» «ickilubanmt.. b«"än

<«
« "l' bet ia cxeusalemln asuwaistt bänen «ns. ". Han saastutitmyös Tophetln/ jo.
«>'' st» /Paptt

" stsien laxos/«tlet y.
«° Canfts '"

«M dän lorwa.ns cuulden «ick.lytlollrstn '"
««„, ~„.luda^^Ni»^'Par että

"-"> heidän piti «aeldaman HERran j«l. ?H«H ?'« ""

ten/ ja pitämän hänentästyns/ todlstu»
xens j/oiteudens «„est sydämestänS/ '"?N°« ratta poti b" tules
j» eaitest sielustans/ett» heidän piti pi-
tämä.,nZmätlyt°nftnat/,°tcaltr,°it«. '«? ?Z^^
tut ellt täsä lirjas.l» «icki Canft mie» CuntnM .3°^/'"""

,
listyl siihen lytteu. 5 ««.n?!^

. 5?..«<«..« <2»< «lin,. HERran huene» «rtanos/ ftrl» Cu»

«'tt" «uorosia/ sto«etiwartiotta°t«HEr» "5 K dro»i» o aan.
«piju- ran Tempiist caicklnaisit calut/ jotc»

.

" ?," °"° V"«'° «.7.«"«» Vaalille metzistölle jacailelle taiwallisel» «des oli / olltall» puolella Maft.t ''^'

>«'^' le sotajoucolle tehdyt olit:sthän poltl "°/?"'"a Salomo

2« Zt!mo3N:
Eyr. »,?» canneilln ~e,o« oeiy cauhistuxelle/ jaMtlchomille Amo.
"'» sla hän«tti epäjumalten papit peis "« laste» «uhistuxelle/ ftastntt. myös

jotc» ludan Cuntngat »sett.net olit ""V°:. ,, , ..,,,,

suitzutteman corteuxls/ludan Caupun» ". 3" t metzi.
geis/ja ymbärins lerftlemita: stne st°" l» täytti hetdän sians thmisteu
jolcasuitzutit Vaalille/ Auringolle/ ,» .^
Cuulle ja planeteille/ jacaitelle taiwal. ls.eV>yn myös BethElln Altart»/ c. ,l,

liselle sotajoucolle. »> sen cerleuxen culn lerobeam 2«.
6. Ia andoi wiedämetzlsti» HERran Nebathin poic» tehnyt °li/,oc» Israe.

huonesta/ulos Jerusalemista Kieroni» li» saatti syndtä telemän: hän culisti
ojan tygö/ ja poltti sen Kldronin ojan sen Attari» st certeude»/ st poltti cor«
lylönä/ ,» musersi tuhwaxl/ j» heitti tenden luhwaxi/ ja poltti myös metzi.
luhwan Cansan lasten hautein. stön.

~,.^

7. Ia culisil huorain huonet/ jotc» o. 16. I» Iosi» läänsi hänens/ja näli "'' »<

lit ylhällä HERran huonen lylönä/ ne haudat jottaelit wuorella/ lähetti st
stift waimot cudoit huoneita metzistölle. andoi tuotta luut haudoista/ st poltti

«.lahän cocois calckt Papit luean <ne Alt»rill«/ ,» saastutti fenHEßranKtt sanan

n. Cunsns Kirja. 2j.lue: «4,



sana» jätten/ culo Jumalan mies huu-
tannt olt/ joca nämät nyn ennen pu-
hunut olt.

17. Ja hän sanot: mikä haudan merc-
kt tämä on cutn minä näen? Ja Cau-
pungin Cansa sanoi hänelle:s« on sen Ju-
malan miehen hauta joca Juvasi tuli/
janäitä huusi cuins tehnyt olet Altartl-
le BechEliS.

18. Ja hän simot: anna hänen maata/
ja älkanyxttän lycuttaco hänen luitans.
Näin olit hänen luuns wapadetut sen
Propyetan luiden cansta/ joca Sama-
riasta tullut olt.

19. Ja Jos,a pani myös caickl corkeu-
sten huonelSamarianCaupungis pois/
jorca Israelin Cuntngat tchnet oltt wt>
hoiicaxens HErra/ia teki heidäncans.sans peräti nyncuin hän BethElis teh-
nyt olt.

»0. Ja hän tappoi caickl corkeustcn
paptl/cutn sielläolit Altareilla/ ja polt.
rt ihmisten luutnyben päällä: japalats
Jerusalemyn.

Josia 21. Ja Cuntngas kätki catcke Cansa ja
pitä sanoi: pitäkät teidän HERralle Juma-
Pää- lalle Päästäisi/ nyncuin kirjoitettu on
säistä rämän lyton kirjas.

Sillä ei yhtän Pääsiäisiä ollut nyn
zzn. Pidetty enin tämä/ Duomarein ajasta
a.Chr. jokeaolit duomtnnet Jsraelt/ jacatckein

i. Israelin Cuningasien ja Judan Cunin-
gasten atcana.

Mutta cahdexandena totsiakym.
mendenä Cuntngas lestän wuonna/
pidetttn tämä Pääsiäinen HERralle
Jerusalemts.

Aja 24. Josia percais catcki noidat/
caickl cayojat/ cuwat ia cpä-
voidat jumalat/ja catcki cauhistuxer cuin «äh-
«los. rtn Judanmaalla ia Jerusalemts/ että
tev.2o hän ptdäts Lain sanat/ jotca kirjas kir-

-27. jottctutolit/ jonga Pappi Htlkta löysi
Deut. HERran huonest.
rZ ro. 2;. Hänen ivertaisenS et ollut yxikän

Cumngas ennen händä/joca nyn catke.
sta sydämestäns/ calkesta sielusians/ ja
caikcsta wolmasiaos/ hänens käänsiHERran tygö/ patken Mosexen tala

jätten: jahänen Mens eitullut myös.kän häyen caltalstans.
-6. Cuttengin et täänbynyt HERra ...

vjhans suuresi julmudest/ jollahän Ju,
dan päälle vihoitettu oli/ caick-tn te.
hoitusten tähden joilla Manasse hänen .

kehoitlanut oli.
27. Ia HERra sanoi: minä heitän ,myös ludan pois minun caswont edest

nyncutn minä Israelin heittänyt olen/
ja hyljän räGän Caupungin jonga nti»
nä valinnut olen/ Jerusalemin/ >a sen
huone» josta ininä puhunut olen: minun
nimen 00 oleva siellä.

18. Mitä enämbiJoflast sanomist on/ja
catkist cuin hän tebnyton/ cayo se onkir,
joitettuludan Cuntngosten Atcak r,as.

29. Hänen ajallans matcusti PharaoNecho Egyptin Cuningas/ Assyrian Jvsia'
Cuntngasta vastan Phratm virran ty- lähie
gö/ mutta Cuningas Josta meni häudä Pha»
vastan/ ja se tappoi hänen Megtddos/ raoNe
stjttecuin hän oli nähnyt hänen. chot

zo. Ia hänen palvelians veit hänen ivasta»
cuolluna pois Megtddost/jg tpeit hänen 2.Pqi,
lerusalemtzn/ ja hautaisit hänen o- n?«5
maa» hautaans. Ja MgnAämi» otti
Joahaxeo losian po.jaä/'voitelit jateit
hänen Cuningaxt Jsäus staan.
zi.Colmen ajastajan vanha colmatta,

tymmendä oli loahas cosca hän tuli Iva-
Cuningaxt/ja hallttzi colmeCuucaukta hvSvS
lerusalemiS. Hänen ätttns mmi oli Cuni»
Hamuta/Jeremiantytär iibnast. gasas

Z2. Ja hän teli paha HERran edes Z Cup
nyncuin hänen Jsänskin tehuer olit. taiitls

zz, Mutta Pharao Necho otti hänen » Par»
tynni ONblathis Hamaihin maalla/ettet Z6:»-
hän hallttzis lerusalemiS: ja pani ve- Pha»
ron maan päälle sata leiivistätä hopia- raavi»
ta/ja letwistän eulda. tahi»

Z4. JaPharao teki Eltachimin .
losian pojan Cuningaxt hänen Jsänö
Josta» siaan/ ja muutti hänen ntmens >aps»
Jvjachimtxt/ mutta Joahaxen hän otti u>«»
ja vei Egyptyn/ siellä hän cuolt. ,

Z5. Ja Jo/akim ändot Pharaolle ho-
pian ja cullan/cuitengin lasti hän maan vass"
verollisexi/ aodaman hopiata Pharao»

tästy»
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käsky» jättenltzecnngl» maacukian Can-
san teki hän «erolltsext «otmans perä- '
stä hoptaan ja culdaan/ Pharaolle Ne-
cholle andaxcnS.

ajasta-
jan«anha oli Jdjaktm cosca hän Cu-
ntngaxi tuli/ ja hallitzi yxttoistakym-
mendä ajastaica Zerusalemts: hänen
ä'tins niiut oli Zebuda Pedajan tytär
Rumast.

Z7. Ia hän teki paha HERran edes/
nyncutn hänen Jsänsktn tehnet olit.

xxiv. iucu.
'Kneo atcanans uoust Nebucad-

Babeltn Cuningas: ja
tult hänelle alemmat.

stxi colmext «uodexi/ joca käänsi
itzens/ja «rcani hänest.

2. JaHERra andot tulla hänen pääl-
lens sotaväen Chaldeast/Syriast/Moa-
btst jaAmmont» lapsifl/ ja andot ne
lulla Judean hucuttamanhändä HER-

. ran sanan jälken/ nyncuin hän oltpu-
> hunut palweltatnöProphrtain cautla.
> z. Mutta se tapahdut Juvalle HER-
ran sanan jälken/ettähän heitä heittäis
pois casivotns edest Manassen syudetn
tähden cut» hän tehnyt oli.

4 Ja myös «iattsma» «eren täh-
den jonga hän «vuodatti/ja täytti Jeru-

, salemin «iättömällä verellä/ sitä et
HERra tahtonut anda andext.

5. Mitä eaämbt Jojachtmtst sanomtst
on/ ja caiktst hänen teoistans/ catzo/ se
on kirjoiteltu Judan Cuningasten Zst-
caktr<as.

6. Ja Jojachim ouckui Zsätns cans.
fa/ jahänen poicans Joachtu tuli Cu-
vingapt hänen siaans.

7. Ja Egyptin Cuningas ei lähtenyt
enä maaldans: sillä Babeltn Cunin-
gas olt häneldä ottanut caickt pois mi-
tä Egyptin Cuntngan oma oli/ Egyptin
ojasta Phratin «virran asti.

8. Cahdexantoistakymmenen «uoti-
nen oli Joachni tuilesanS Cuningaxi/
ta halliyt cvime Cuucautta Jerusale.
mis: hänen itttns nimi oli NehusthaElaarhantn tytär Jerusalemisi.

y. Ia hän teli paha HERra» «des/
liyncutn hänen Jsänskin tehnyt oli.
io- marcustit NebucadNeza-

Babelin Cuntngan palwe-
liat Jerusalemyn/ ja Canpungt pyrt.
tettin.

11. Ja NebucadNkjar Babeltn Cu-
ningas tuli Caupungin tygö/ ja hänen
palwelians pyritit sen:

12. Nyn Joxachin Judan CuntngaS
mcnt ätltaens Babeltn Cuntngan ty.
gö/ ja hänen palwelians/ ja ylimmät,
sens/ ja Camaripalweliane. Ja Ba.
betin Cuningas otti hänen cahdexande-
na hänen ivaldacundans muonaa.

iz. Ja hän otti caikcn tawaranHEß-
ran huonest/ ja Cuntngan huonest/ ja
riekot catckt cullaiset astiat/ jolca Sa-
lomo Israelin Cuningas oli HERran
Tcmplyn andanut tehdä / nyncuin
HERra puhunut oli.

i4»Jawetcoco Jerusalemin/ catckt
ylimmäiset/ caickt woimalltft!/ kymme.
nen tuhatta fangta/ jacatckt puusepät/
ja catckt rautasepät pois/ ja et yhtakän
jättänyt/ «aan köyhimmän cansan
maalle.

1;. Ja ivei Jojachinin/ ja Cuntngan
äittn/ Cuntngan emännät/ja hänen Ca<
maripalweltans pois Babelyn. Ia ne
wotmalliset maalda/ w«l hän myös Je-
rusalemisi fangtna Babelyn.

16. Ja catckt wäkewäl miehet/stitze.
meo tuhatta / ja tuhannen puuseppä ja
rautaseppä / catckt wäkewät sotamiehet:
JaBabelin Cnntngas wei heidänfangt-
na Babelyn.

17. Ja Babelin Cuningas asetti Ma-
thantan hänen selänö Cuningaxi hänen
siaans/ja muutti hänen mmcns/ jacu-
tzut hänen Zidechta.

18. Yhden wuoden wanha colmatta-
kymmendä olt Ztdechv tullesans Cunin-
gaxi/jahallttzt yxilo«stakym«nendä wuot>
ta Jcrusalemis. Hänen äittnö nimi »li
Hamital Jeremian tytär tibnast.

ip. Ja hän l?ki paha HCRran edes/
Nyncuin Jcjachim myös tehnyt oli.

20 SiLä st tapahdut nyn Jerusale.
K kk 2 min
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Luopu mitt ja Juda» tättsia HEiXraa viha
Babe- sta/ sihenasti että häa heitti heidän
tin Cu- pois caswoins «dest. Ja Zidechta erca-
«in- ni Babelin Cuntngast.
S-st. XXV. imu.
Nebu- tapahtui yhoexändeuä hä>
cadNe «.» /? nen maldacundans muona kym>
Zarpy 'Rmendenä pätmänä kymmenellä
rttta Luulla että Nebucadßezarßa-ja saa bettn Cuntngas tuli caiken mätcns caus-
Jeru» sa Jerusalemin eteen/ja he sioitithei-
sale- rZns sen eteen /ja rakenstt stantzin jvca
min. taholda se» ymbärtlle.

z. Ia nyn oli se Caupungj pyritetty
ZZ6S. yhlentotstakymmenden Cuuiogas Zjde-
-.par. chianmuoten asti.
z6: 17. z. Multa yhdexännellä Cuucaudella/

Jer. tali sangen suuri nälkä Caupungijn/nyn
zy. 1. ettei maacunnan Cansalla mitä» syömist
e>s«4> ollut.
Zide- 4. Nyn cukistetti» Caupungi/ja catc-
chia pa kt sotamiehet pakenit yöllä ulos porti-
lleni/ tietä /nyden cahden muurin mälildä/ jo-
fangi- ca mene Cuningan krydtmaahan (maan
«an ja Calderit olit ymbärt Caupungtca) ja
tvte. hän pakeni fitä tietä myöden tasaiselle
dän kedolle.
Babe. Multa Chalberetn fotamäki ajoi
lya. Cuntngast taca /ja he kästtit hänen le-

rthon kedolla: ja catckt sotamiehet jotca
hänen tykönäus olit/ olit hänestä ha-
jonet.

6. Mutta Cuningan he otit kyant/ja
«veit hänen Babelin Cuningan tygö
Rlblathyn / ja he duomitzit hänen-

7. Ja he tapott Ztdechian lapset hänen
ftlmäins nähden/ ja puhcatstr Ztdcchi-
an silmät/ ja sidoit hänen cahleisijnja
w«tt Babeiyn.

Nebu- 8. Seitzcmendenä päimänä mydennzl.
zar A» jj Cuucaudella /se on yhdexästotsta-
dancu kymmenes NcbucadNezarin Babelin
kista Cuningan ajastatca/ tuli Nebuzar A-
-2e- huomin päämies Babelin Cuutu- >
pltn ja gm, palmelia Jecusalemyn.

y. I<, poltti HERran huonen jaCu- lpun- «ingan huonen /ja catcki huonet Jeru- 1lli». salemifl / caicki myös suuret huonet polt-
" t, hän tulella.

- 10. Ja caickt Chalderein fotamäkt joc.
i ea huomia päämiehenranKaotit/lärjie
» muurit cutnJerusaleminymbartlla olit. .

«.Mutta muuu Canfan ,oca jäänyt
oli Caupungtjn/ ta «e jvrca Babelin

, Cuntnga» lygö paennet olit/> ja s«n '

, muun yhteisen Cansan mei NebujarX.
i dan huomin päämies pois.
. ». Ja nytä halwtmbta maacunnas
!. jätti huowtn mtzaamäeu mie- -7,
. hixt ja peldomtehtxt. '"'l
i lj. Chalderlt särjit «astiset

HERran huones/ ja
» istuimet/ ja wafkim?renjoca HERran lßeg.
. huones oli / ja weit masten Babeltzn.

14. Ja patzat / lapiot / weitzer/ lust. I«r.'
' car/ ja ratcki «astiset astiat/ joilla Viip.
! palmeltin / otit he pois.

15. Huoyta päämies otti myös pan-
nut ja «vaskimaljat Ma olit cullast ja
hoptast.

16.Caxt pahasta/ yhden meren / ja k-
stuimet totea Salomo oli andanut ra-
keta HERran huonefeen/ näitä mastta-sttoita et taittu catckta punnita.

17. Pxt pahas oli cahdexantotstakym- Jex.mendä kynärätä corkta/ ja sen cruunu «.

»li myös mastesta/ joca oli colme kynä- ~P«,räkä corkia/ja mercko ja Granattno- z.
menatymbäri cruununoltt catckt «aste-
sta / tatncaltainen oli myös toinen pa-
has mcrckotnens.

18. Jahuominpäämies otti Papin Se- «g.,
rajan stjtä ensimätsest muvrost/jaPa» '

ptn Aephanian toisesi «uorost/ ja«olme
omen marttat.

iy Ja yhden Camarthaldian otti hän
Eaupungist/ joca »li sotamäenhaldiaxt
asetettu/ ja wW miestä nystä cutn sei-
soit aina Cnntsgau edes / jotca Eau-
pungist löyttiu. Ia Sophertn sodan-päämiehen / joca maan Cansan «petti
sotiman/ jacuustkymmendä miestämaanmäesi / jotca Caupunglsta löytttn.

ao. Nämät otti RebujarAdan huo-
min ylimmäinen / ja mei Babelin Cu-
«ingan tygö Riblachy».

21. Ja Babelin Cuntngas löi ja tap-
poi ne Mlathts Hemachin «aava.

Näin
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Näin «vietin Jud» pois maaldans.
Geda- 22. NebucadN.zar Babelin
liapan /»vEuntngas asetti Gedallaa A-
nan hitamtn poianSaphaatn po,an sen mäen
jjjj. päälle ivnga hän jätti Juvan maahan,
nytt »5 Cosca caicki sotaiouctoin päämiehet
halli- ja muut cuullt Babeltn Luiingm co-
tzeman rotranenGcdalian/ tulit he Gedalmn
Jer. tygö Mijpaaa: JsmactNethanm pot-
-40!5/ca/ja Johanan Kareahn poica/ja

p. Sera»a Thanhumethin Netophathite-
rin poica/ ja laesanja Maechatinpot-
ca/heidän miehtnens.

24. Ja Gedalta mannot heille ja hei.
vän mtehlllenö/ ja sanot heille: äikät pel-
jätkö olla Chaldertn alimmatsna/pysy-
tät maaja /ja palmelcat Babelin Cu-
»ingasta/ nyn teidän menesty.

Jsma- 2;. Mutta setyemennellä Cuucqudella
el tap-tuli JsmaelNsthanian poica/ Elisa-pa Ge man po>an Cuningalisesta sugusta/ ja

i - kymmenen miestä hänen canstans/ jata-
an/ tt. pote Gesaltan/jane Judalaisel ja Chal-

H.,
corete.
t»»B»
h-l,g.

' '

'

~
'

-

2Y.1» muutti hänen fangeubens w»»t.
tet/ st hän söi »in» hänen tylönäns e«i«
te» elin»ic»nS.

zo. Ia määräis hänelle hänen osans/
hänelle aina jocapäimä Cuningalda an-
netta caickena hänen eltnatcanans.

d«r,l ,»«»!)«»«»t«»V»»< oltt R,zpaas.
26. Nyn nousi «lcki Canft st»H s«».

r«t että plenet /st sotaväen päämiehet/
j» tulit Egypttjn: sillä hepelt«lsit CH»I.
deresä. >

27. Seitzemendenä «jast«ic»»» »eliät»
tälymmenoä/sijttecuin Jojachtn ludan
Cl»n«ig«s oli wiety pols/ stttzemende.
n» päiwänä colmattatymmendä/ toistl.
l» Cuucaudella, toiftatymmendä otti E.
»ilMerodach Aabelin Cuntngas ensi»
mäistä »ald»cund»ns »uonn» Jojacht.
u»n luda»Cuntngl ylös fangihuonest».

28. 1» puhut hänen canstans ystätvä.
lisest / st asetti hänen istutmens ylemmä
CunlngHften tstuimit»/ jotc» hänen tn.
lönens olit Vabelis.

1 Toisen Cuningasten Kirjan loppu.

PRIMUS PARALIPOMENOM,Ensimäinen Chrönikän Kirja/
Zosa Kirjottetan :

l» Cansan alusi japowlilugust/hamasiensimäisefilhmisest/ Babelin sali»e?HtH geulenasti' Adamisi »»ijn Abrahamin/Isaachinjalacoblnasii/cap.l. 2. z. 4.
<XH>«. 6.7.3.?.

Heidän enslmäisesi Cuningasians Saulisi/ hänen onnettomasi sodasians Phili»
stercjä wastan/ cuinga hän myös on poikinens «pelm/ waldacunda otettu peis/ hilnen
lottelemnltomudcnstähden HERra wastan/ ja annettu Dawidille/ c. «o.
V 111. CuningasDawidist ja hänen teoifians/ kirjan loppun asti/ ~ Cuinga hän on
Cuningari woideltu/ja hänen Sangareistans/cap.ii: 12. 2. Cuinga hän rakensi HEr-«n Arkille majan lerusalcmis/ on andanut sinne noma HERranArkin/ ja asettanut
solttomiehiclHEßralle/cap.';.,?. 6.17. ;. Sotinut ymbärinsolewaisten maacundain
<ansta heitä woitlanut jawerollistrilehm)l/cap.«ch iz »? 20. 4.Pahoin tchnr/l Cansan
lukcmifts/ c. 21. 5. Coonnut calu»/ jaueuwonmpoicans Salomot ratendaman HER<
talle huonetta/säätänyt Pappein/ soittaitten jaowen warnoiden järjestyxen/
llling»hewuoroinpiti ottaman wirasians wa nin/ c. i;. 24.25.26. 6. hänen Ruhti-naistansj» neuwonanda,stans/c. 27. ?» Mitä hän on andanutTemplinratcnnurexi/ neu.
wonut Canft ja poicans hänen wijmciscöäns/ j»cuollut/c. lz. ij>. I. iuc»

n. Cum'ng.K!rjlck. »f. klte. 445



Ab».
min
lapset
Ne»
»h»
»sti.
Gen.
5: ;.

Ne»
«hn
lapset.
Gen.
10: 1.
H».
min
lapset
Gen.
iv: 6,

Ve»
«un
l«ps".
Gen»
»o: 2i.

Gen.
«lic).

l. lucu.
HZ> 2.Kenan/Mahalal«el/lared.

'. Henoch/Melhuftla/lemech.
'

4. Nee/Sem/Ham za I«phet.
5. laphetln lapset : Gomer/ Magog/

Madat/ lawan/ Tubal/ Mestch,»
Thiras.

c». Gomerin lapftt : Ascenas / Ripeät
j» Thogarma.

7. Ntjn myös lawonin lapset : Elts»/
Tharsist / Chilim ja Dodanim.

8. Hamin lapset: Chus/ Mizraim/
P»t j» Canaan.

y. Ia Chusin lapset . Teba / Hewila/
Sabtha/ Raema ja Sabthecha : jaRae.
man lapset : Schebo ja Dedan.

ic>. Chus sijtt. Nimrodin: tämärupeis
eleman wolmallinen maalla.

ii. Mizraim siitti ludtm/ Anamtm/
iehabim/ Naphtnhtm :

12. Ntjnmyös Palrusim st Costuhim/
JoistaPhilistertt owat tullet/ jaCaph»
lhertm.

,z, Canaan stjttiZ<beninesicois«ns/j«
Hethtn.

14. Ntjn myös Ilbusin / Amorin /

Gergesin.
iz.l» Htwin/ Artin/ Sinin.

»6. laArwadin/Ztmarin jaHtmathin.
17. lapset: Elam/ Assur/

Hul/ Gether i» Maftch.
,8. Arphachftd sijtti S»l»hn/st Sa»

sth sijtti Eberin.
iy. Eberille oli syndynyt caxt poica/

yhden »lmt Peleg/ että hänen atcanans
olt ma» jaettu / »a hänt»wtljens nimi
olt loctan.

20. loctan sijttt Almobabin / Säle.
phi»/ Hazarm«w«thtn / larah».2l.Hadoram<n/Vstl!n/ Dillon.

22.Eballn / Abimaelin/Schcban.
2,.Ophlrin/ Hewila» ja lobabin:Nämät owat «ickileltanin lapset.

Sem / A» phachsto / Salah.
25. Eber/Peleg/Regu.
z«5. Serug / Nahor/ Tharoh.
27.Abl<m,/s< on Abraha».

2«. Abrahamin lapset : Isaac st Is.wael. 2lb«.
29. Nämät owat heldän sucucunbani:

Ismaelin esicotnen Nebajolh / Kedar/ >aos».Adbeel/Mlbstm:
zo. Mism»/ Dum»/Mast /H»b»d/ n.

'

Thema. c.l';»l
jl.lethul/Naphis/Kedm»!Nämät '

owat Ismaelin lapset.
jl.KeturanAbrahamin toisen emän.

nän lapset culn hän synnytti: Simran/
lachftn/ Medan/ Midi»»/ lesbach/
j» Su»: j» lachstni» lapset: Scheb»
jaDedan.
;;. Mloianln stpsel: Eph»/ Epher/

Henoch/ Abio»/ Elda». Nämät o»»t
«lckl Keturan lapset.
)4. «IA Abraham fijttl Ift«chin. I» Iste»

Hftachin lapset olit Esa» ja I» chln
ftael. lapft.

ls.Eftnn lapset: Eliphas/ Reguel/ Gm.
leus / laelamj» Kerah. ,0: i.

;6. «ltphan lapset : Them«n / Omar/
Zephl/Gaelhan/Kenas/Thtmma j»
Amalech.
i7. Reguelt, lapset : Nahath/ Serah/

Sammah j» Mlft.
jB.Seiri» lapset

beon / An» / Dlson / Ejer j»Dtftn. "".

'9,lothanin lapset : Hort ja Homam:
Multa lothanm sisar 01l Thimna.

4o.Sobalin lapset: Allan / Mana» i"">
halh/ Ebal/ Sephija Onam. Stbe».
ntn lapset o»at: Ast st Ana.

41. Anan lapset/Dison.Dlsonln lap.
ftt. Hamram/ Esban / lethran j»
Charan. > ssh,.

42. Ezerln lapset lBllhan/Saewan/ «un
laechan. Dtftn!» lapset Vz ja Aran. Cuni«>

4;. Nämät owatCuntnM jotc»hal» galen»
litzit Edomin m»»ll» / ennencuin yxi. ne»,
län Cuningas hallitzi Israelin lasten cuinlsseas : Bel» Beorin poic» / j» hänen raelm
Caupungins nimi oli Dinhaba. lapset

44. 1« cosca B.la oli cuollut/tuli Jo. stit C»
bab Serahn potc» Bozrast Cuningaxt nin.
hänen siaans. gan.

45. Costa lobaboli cuollut/tuli Hu» G"
stm Cuningaxi hänen sia«ns/Thema» l"
nerei» maalda. 46. Co»

446 l. i.;uc.
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46. Costa Husim oli cnollnt/ tuli hä-
nen siaans Lunlngaxt Hadad Bedadtn
pdlca/ ,oca löi Midianttertt Moabtte-
rem kedolla : Ja hänen Caupnngtnsnt-
mi 01l Awtth.

47. Costa Hadad oli cnollnt/ tuli hä-
nen siaans Cuningaxi Samla Maz-
rekast.

48. Costa Samla oli cnollnt / tnli
Saul Rehobothin wtrraa tykö Cunin-
gaxi hänen siaans.

4y. Costa Saul oli cuollut/tull Baal
hanan Ahborin potra Lunlngaxt hänen
siaans.

50. Costa Baalhanan oli cnollnt/
halliyt hänen fiafaus Hadad / jahänen
Caupunglns »tmi oli Pagt: Ja hänen
emenoäns nimi oli Mehetabeel Matre-
din tytär Mesahabtn tyttären.

51. Costa Hadad oli cuollut/ olitRub-
tinat Edomts.

SeRuhtinas Thimna/st Ruhli-
nas Al,a /se Ruhtinas Jethelh/se Ruh-
tinas Ahal!bama/s« Ruhtinas Ela/ se
Ruhtinas Pinon.

;z.Se Ruhtinas Kenaö/ se Ruhti-
nas Theman/ se Ruhtinas Mibzar.

54. SeRuhtinas Magdiel/ st Ruh-
tinas Jram: Nämät owat Edomta
Ruhttnat.

11. iucu.
owat Israelin lapset:

Ruben/ Simeon/tewi/ja Ju-
Jsaschar/ja Scbulon.

2. Dan / Joseph / ja Ben-
jamin / Nephtalt / Gad ja Asser.

z. Juvan lapset: Gcr/ Onan/Sela/
ne colme synnytti hänelle Suha» tyrär
Cananert. Ja Ger Judan estcotnen
olt paha HLRran «des/sentähden tap-
poi hän hänen.

4. Ia Thomar hänen mlntäos / syn-
nytti hänelle Perezen ja Serahn / nyn
että Judanlapsia oli catckrans wysi.

~ Perezen lapset: Hezron ja Hamul.
6. Serahn lapset: Etmrt/Ethan/He.

man / Calcoi ja Dara/ ja hetlä catc-
ktans oli myös «vijst.

7. Csrmm lapftt; Ach<x/ joca Jsra-

el,n murhellisexl saatti/ ryhtyisäns tl»
rolluun.

8. Elhanln lapsttAzarla.
y. Hezronin lapset/ io«ia hänelle owat

syndyn«l : lerahmeel / Ram ja Chalu»
bai.

10.Ram sijtti Aminadabtn/Amina»
dab sijttt Nahessonin/ludan lasten pää.
miehen.

il.Nahesson siitti Salman / Salma
siitti Boaxen.

,2.80as stttiObedtn/Obed sijtti Isa in.
iZ-Ifti fijtti eficoisens Eltabtn/tot»sen Abtnadabin/ colmannen Simean.
14. NeliänntnNtlhaneelt»/ «ijdenne»

Raddainin.
15. Cuudennen bztmtn ja stitzmtnnen

Davidin.
16.Ia heidän sisarens Sernja» ja

Abtgatltn Sernja» lapset:Abisat/Jo-
ab jaAsael / ne colme.

17. Ia Abigail synnytti Amasan/ja
Jether Jsmaelttert oli Amasan Isä.rS.CHalcb Hezrontu potra sijtlj Afu-
baa ja leriaothia hänen emändäius
cansia / ja oämät owat hänen lapsenS:
Jeser/ Sobab jaArdon.

19. Ia Costa Afuba cuolt/ otttEha-
leb hänellens Ephrachtn/ja hän synnyt,
ti hänelle Hurtn.

av Hur siitti Vein / ja Vri sijttiBe-
zaleeli».

21. Sytte meni HezronMachirioGi-
leadtn Isän tyttären tygö/ janat hänen
costa hän oli cuudenkymmenenttjastai-
catnen/ja häo synnytti hänelle Segu-
btn-

-22. Ia Segub sijtti lairtn / hänellä
oli colmecclmattakymmendä Caupungt.
ta Gtleadin maacunnas.

2z. Mutta Gesur ja Aram sait heil»
dä lairtnkylät / Kenalhtn ja hänen
tyttärens ruusikymmcndä Caupnogica:
«atcki uämät owat Machtrtn Gtleadin
Isän lapset.

24. Costa Hezron oli cnollnt Chale-
btn Ephratas / nyn Hezrontn «mändä
Abia synnytti hänejje Affurt» ThecoaaIsän.

Hezro»
n m
l«psttz
Ra»
min
lapstt
Dawt»
din aftl
Ruth.
4:««»
D«wi»
di» su.
cu.
i.San»
,6:10»

Chale»
bin
l«ps«t«
/»/>.
v.42.

..

A '"

~",.,

»5.1<
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Jerah
meelin
lapset.

Vsiä-
mar
Chale
btn
lapset.

Ja JerahmeelillZHezroninesicoi.
sella olit lapset: hänenesicorsenS Ram/
ia Buna / Sren / Szem ja Ahia.

26. Ia Jerahmeeiillä oli wielä toinen
emändä/ hänen utmens oltAtara/han
on Onamin äiti.

»>. Ia Ramin lerahmeelin esicoisen
lapset :Maaj/ Jämin»a Eker.

28. Ja Hnamilla olit lapset/Samai ja

Java: Samain lapset/ Nadab ja Abi-
sur»

-y.Ja Abisurin emännän nimi oli
Abthail/ jahän synnytti hänelleAhba-
vin ja Molidin.
zo.Nadabin lapset: Seled ja Appa-

tm: Ia Seled ruoti lapsitoinna.
Ja Appatmi» lapset: Jesei: ja le.

sein lapset: Sesan: Sesanin lapset:
Ahelai.

z-.JaJadanin Samain wel,en lap.
fet:lether ja Jonathan. Ja Jether
cuoli lapsitotnna.

zz. Ia Jonathanin lapset Peleth ja
Easa: nämät owatlerahmeelin lapset.
Z4. Sesanilla et ollut yhlän poica/mut-

tatyttäritä. Ja Sesanilla oli Egy.
ptiläinen palwelia/ hanen nimeos oli
larha.

Z5. Ja Sesan andoi Jarhalle hänen
paltveliallens tyttärens emäu»äxi:hän
synnytti hänelle Athain.
zö.Athai Mi Nathanin/ Nathan

sijtti Sabädin.
Z7. Sabad sijtti Ephlalin /Ephlal sijt-

ti Obedin.
,

zz.Obed sijtti Jehun/ Jehu sijtti A-
saria».

W.Asaria sijttl Halezin. Halez sijtti
Elleasan.

40. Slleasa Sijtti Sissemain/ Sisse.
mat sijtti Sallumm.

41. Sallum sijtti Jekamian/ lekamia -
sijtti Elisama».

>4» Lhalebin lerahmeelin wchen lap.
ser/Mesa hänen esicoisenS/ hän on
Stphin Jsä: ja Marefan Hebfonin
Isän lapset.

4z. Ja Hebronin lapset: Kopah/?ha-
puah/ Rettm ja Sama.

44. Sama sijttiRahamln Jarkamtu
Isän / Rekem sijttt Samatn.

45« Ja Gamain poica Maon/ ja
Maon olt Betbjurin Isä.

46.1» Epha Ehalebin watmo syn-
nytti Harani»/ Mosanln ja Gasepen:
jaHaran siitti Gasexen.

47. Ja Jahdaimn lapset: Rekem/
JolhS /Gesaa/Peleth/Epha ja Saaph-

-48. Maecha Lhalebm watmo synnytä
ti Seberin ja Thrrhena».

4y. Ja hän synnytti myös Saphi»
Madmannan Isän/ Ja Sewa» Mah-
benan Isän/ ja Gibeau Jsiln/i ja Achsa
oli Ehalebin tytär.

;o. Nämät olit Ehalebin lapset Hu-
rin pojan Ephratan «sicoisen: Ssbal
Kiriath Jearimin Isä.

51 Saima Bethlehemin Isä/ Hareph
Belhgaderin Isä.

xe. In Sobaiilla Kiriath Jearimin
Isällä oli pottia / Haroe/ Hatzi/M«-
nyhot.

SZ. JaKirialh Jearimin sucucunnat: Kirial
Jerhrirerlc/ Puthtterit/ Sumahiterit lears»
ja Mifraiterit. Heisiä owat ne Zaega- mm
thiteritja Esthoaliterit tullet. sacu.

54 Salman lapset/Berhlehem jaNe- cunat
tophaciterit/ Joabin huonen Lruunut/ ja kir.
ja puoli osa Maoahtitereist oroat Za- joitta-
reilherit. M Ia

5- Ja kirjoittajain sucucunnat cuin bepes.
asuit Jabexes owalThireathiterit/Si»
meachiteric/ Sucharhiterit. Nämät 0.

wac Kinitheril/ jotca owat tullet Ha-
mathist Rechabin huonen Isäsi.

111. iucu
olit Dawidin pojat/jotca

ti» hänellesyndynel olitHebronis. Davi-
esicoinen joca synnyt bm.

Jesreeliterist/ toi- lapset. -

»en Daniel Abigaiiist Carmcltterist.-
i.ColmaS Absolom Macchan poica

Thaimain Gessurtn Limingan tyttären:
neljäs Advntah Hagithin poica.

z. Wydes Sephathia Abitalist: cuu-
des Jechream/ hänen emännästäns e-
glast.

4, NämSi tllusi »N?«t häqesie syndy.
net

i. z. im



nel HebrsniS. Ia HZo hallitzt siellä set.
tzemen muotta/ ja cuusi Cuucaukta:
mutta Jerusalemis hallitzt hän colme.
neljättäkymmeodä ajasiatca.

»Sam 5. Aa nämät omat hänelle syndynet Je«
s! 14. rusalemts: Stmea/Sobab/Nathan/

Salomo/ ne neljä BathSuast Ammte-
lln tyttäresi. (leth.

S.Sytte Jebehar/Elisama/Eltpha-.
7. Nogah/ Nepheg/ Japta.
8. Eltsama/ Eltada/ Eltphaleth/ yh-

bexän.
9. Nämät omat catcki Damtbtn po.

Jat/ tlma» muiden «aimoin läpsitä. Ja
. .. Zhamar olt heidän sisarens.'

olt Salomon potea/
t!«i/iot hänen potcans Abia/ hänen
ca Assa/ hänen potcans Josaphat.
das b-l Hänen potcanS Joram/ hänenpot.

cans Ahasia/ hänen potcans Zoas.
il. Hänen poicans Amasia/ hänen pot.

cans Asarta/ hänen potcans Jotham.
. iz. Hänen poicans Ahas/ hänen poi.

cans Hiskia/ hänen potcans Manasie.
i4Hänen potcaos Amon/hänen poi-

cans Josia.
15.M»tta Josia» pojat oltt/ «ficot.

nen Johanan/ toinen Jojaktm/ col-
mas Zcdechta/ neljä» Sallum.

16. Mutta Jojaktmin lapset: Jecha-
vla/ hänen potcans/ Ztdechta hänen
potcans.

«/aidl» hänen poicans Sealihtel /
18.kHänen potcans) Malltram/Pha.

daja/ Seneazar/ Jckamta/ Hosama/
Nedabia-

iy. Phabajan pojat/ Zerubabel jaSt-
met: Zcrubabeltn pojat Mesullam ja
Hananta / jaheidän sisarens Selomith.

zo. Hesuba/ öhcl/ Berechta/ Hasa-
tta/ Jusab Hesed/ mijfi.
li. Hananian pojat Pelathia/ ja le.

saja: Rephajan pojat/ Arnan pojat/ >
Obadian pv)ak/ Sachantaa pojat. <

11. Mutta Sechanian lapset: Se.
maja: JaCemajan lapset: Halus/ i
Jee.cal/ Bariah/Nearta/ Saphath/
cuusi. <

IZ. Neartä» lapskt t Elioenat/ Hl-
! fita/ Aftlkam / celme.
. »4. Eltoenatn lapset: Hodaja/ slta.

sib/ Plaja/Akub/ Johanao/Dela/a/ ja i
> Anant/ settzemen.

' IV. iucu.
' Udan lapset: Perez/ Hezron/ Usiäi».
' Charmi/ Hur ja Sobal. mat
> z.Mutta Reaja Sobaltn pot. Judas

siitti Jahathtu/ Jahath lapset
' sijtti Ahumatnja tahadtn/nämät omat Pere«
Zaregathttertn sucucunda. zcsi.

Ja nämätEtbamiuJsän : Jesreel/
lesma/ Jedbas/ jaheidän fisarenö nimi
oli Hazlepont.

' 4.laPnuel G«dorin Isä/ ja Es-r
! Husan Isä. Nämät »wat Hurl» lapset/sen «nsimäisen Ephrathan pojat Beth.

lehemtn.Jsän.
5. Mutta Assurilla Thecoan Isällä o,

li caxt emändälä Heleä ja Naera.
6. JaNaera synnytti hänelle Ahnsa-

ml»/ Hephertn/Themtn/Ahasthartn/
nämät omat Naeran lapset.

7. Mutta Heleän lapset; Zereth/ le.
soharza Ethnan.

«. Mutta Coz sijtti Anubi» ja Hasa.
beban/ja Aharhelln Harumin pojan su»
cucunnat.

9. Mutta laebez oli cunluisambi puin läcbez
hänen meljens/ ja hänen äitins cutzui
hänen laebez/ sillä hän sanoi z minä
olen hänen synnyttänyt limulla.

10. Ja laebez rucoilt Israelin Ju-
malat»/ ja sanot: jos sinä minua hy.
min si-naisit ja lemttätsit minun maa-
ni rajat/ ja sinun lätes olts minun
cantzant/ »a asetatsit sitä paha/ ettei
se minua maimais. Ja Jumala andot
tapahtua uyncutn hän rucotli.

n. Mutta Calub Suahn «veli sijtti
Mehirtm/ se o» Esthoutn Isä.

i». Mutta Csthv» sijtti Betraphan/
Pasean/ Thehtnnan Nahaxen Caupun-
gin Isän/ nämät omatRechan miehet.

iz.Kenaxen lapset: Athniel ja Sa-
raja : Athnielin lapset Hacharh.

14.Ja Meooathai sijtti Kphran/ ja
Saraja flztti Joabin lapon seppäin

Lll Isän;
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Isan: sillä !'he olit puusepät. s
15. Chalebin Jephunnenpojan lapset: 1

Jru/Ela ja Naam: Elan lapsetKenas.
«6. Jehaleeltn lapset: Siph/Stpha/ i

Thiria ja Asareel. ,
«7. Eftan lapset: Jether/Mered/E-

-pher ja Jalon/ ja hän stjtti Mirjamin/ <
Samatn/ Jesbahn/ Esthemoantn Isan. !

rS. Ja hänen «mändäns Judta synnyt, i
ti Jeredin GedorinJsän/ Heberin So-
chon Jsän/ Jecuchielin Sänoahn I- !san: Nämät omat Bithian Pharaön
tyttären lapset/ jonga Mared otti. ,

19. Hodyan emännän Nahamin sisa-ren lapset Kegtlan Isän: Garmi ja !
Esthemoa/ Maechathitert.

20. Ja Simonin lapset: Amno»/ ?
Rinna ja Benhanan/ ja Thtlon. Je-
zetn lapset: Soherh ja BenSoheth.

Selan Judan pojan lapset: Er!e-
-chanlsä/taedaMaresan Isän/ ja ly-

' naincutojan sugul Asbean huones.
22. Nyn myös Joktm/ja Cofeban mie-

Het/ Joas ja Saraph/ jotca herrat olit
Moabisja Jasubtö: nämät omat man-
hat asiat.

2Z. He elit sawenmalajat/ja asuit um-
btaidots ja cartanois Cuningan tykönä
työns tähden/ siellä he asuit.

24. Simeonin lapset: Nemuel sa Jä-min/Lanb/Serah/ Saul.
25. SaSum hänen pottans/ Mib-sam hänenpottans/ Mtsma hänen pst-

. cans.
26. Mutta Misinan pojat olit; Ha-

muel hänen poicans/Sachurhänem poi-
eans/ Stmei hänen potcanS-

-27. Simetllä oli cuusttoistakyrumendä
potta >a cuufl tytärtä: mutta hänenmeljilläns et ollut monda la sta: silläcaicki hänen sucucundans et enändänyt
händäns nyncutn Judan lapset.

2S.Ja he asuilßerSebas / MolodaS
ja Hajar Sualts.

2Y.JaBilhas ja Ezemis, ja Tholadis.zo. Za Bethuelis/ ja H armas ja Ei-
clagis.

zi. Ja BelhMartabothtt: ja HazarSusinitS/ BethVftss/jq l saaraimis.

Nämät olit heidän Caupmrgios Da-
«vidin hallituxeeo asti.
zr.Jaheidän

mos/ ThochenjaAsan/ mysi Caupun.
gtta.

Zj. Ja caicki ne kylät jottaolit nhden
Caupungeln ymbärtfiöllä Vaalin asti.Tämä on heidänasuma fians jasucucun.
dans heidän keskenäns. .

z4.JaMesobab Jamlech/ ja Josath
Amasian paica.

Zs.Joel jaJehuJosibian potta/Se.
rajan pojan/ Asielin pojan. "^^i

z6. Elioenat/Jaechobah/ Jesohajah/
Asajah/ Adtel Jsmeel jaBenajah'.

Z7.Ja ZizaSiphin potta Alontn po.
Jan/ Jedajanpojao/Simrinpojan/Sc-
«najahn pojan.

zB. Nämät otmttettin päämiehixt hei.
dän fucucundains seas /ja heidän I-
sätns huones/ja he hajotit itzens pal-
jouden tähden.
zy.Ja he menlt pois ja tulit haman Sl«e-

Gedortn astt itäiselle puolelle laxo/ etzt- enin
män laidutnda lambaillens. lapset

40. Ja he löysit hywän ja lthawan oita-
lattulmen/ja maan joca oli awara ja wat
lawta/ rauhallinen jalewollinen : sillä Gedo-
Hamin lapset olij ennen siellä asunet, rm Ho

41.Ja ne cutn ntminomaltain kirjoi- mtn
tetut olit,tulttHisktan JudanCuntngau laxsil-
aican/ ja he löit nhden muiden majat da.
ja asuinsiat cutn sieidä löytjtn/ ja hä-
mitit heidän haman tähän päimän asti/
ja asuit heidän siallans: sillä siellä olit
laituimet heidän lambaillens. ,

4!. Ja silloin meni heistä liki tvysi sa-
ta miestä/ jotta olit Simeonin lapsist/
Setrin wuorelle : ja Platia/ Nearia/ ,

?
Rephaja/ jaVstel Jesetn lapset olit het- U'dän päämiehens-

4z. Jatapoit ne cuin olit jäänet A- ,

malechitereistä/ jaasuit sijnätähän päi-
.

wäu asti. urit.

v.
lsraelin estcoisen lapset: cadolli

' hän oli enstmäinen potta/ estttt'
että hän Jsäns «vuolen De»»-

saastut-
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saastutti/ annettin hänen esicolsudeos
Josephin Israelin poian lapsille/ ja
ei hän ole polmtlugus luettu esicoifexi.

2. Sillä Juda oli «otmalllnen mel-
jeins seas/ja pääruhtinat omat hänest/
ja Josephilla on esicoisuus.

z. Nynomat Rubenin Israelin ensi.
mäisen pojan lapset: Hanoch/Pallu/
Hezron ja Charmi.

4. Ja Joelin lapset Semasa hänen
poicans/ Gog/hänen poicans/ Stmet/
hänen poicans.

5. Hänen poicans Micha/ hänen poi-
cans Reajah/hänen poicans Baal.

6. Hänen poicans Berah/ jonga Thtl-
gath Ptlnesser Assyrian Cuningas met
fangipt/ hän oli Rubeniterein pääruh-
tinas.

7. Mutta hänen weljenS heidän sucu-
cundains jätten/ cosca he heidän sucu.
cunnasanS luetti»/ pjdit he Jejeliu ja
Zacharian heidän pääruhtinasnans.

8. Ja Bela Asan potca Seman po-
jan/ Joelin pojan/ hän Aroeris
haman Nebon jaBaalmeonin.

9. Ja asui ttän päin sijhenasti cuin
tullan corpeen/ Phratin mirran tykö:
sillä heidän carjans oli paljo enändy.
nyt Ttleadin maalla,

10. Ja Saulin ajalla sobeit he Ha-
zaritereitä mastan/ nyn että ne länget-
sit nyden kätten cautca/ ja he asuit
heidän majotsans caikes ilätses puoles
Gtleadln maata.

! 11. Gadin lapset asuit juuri hei.Hdän eohdallans Basantn maa-
sa Salchan asti.

11. Joel ytlmmäinen/ Sahan toinen/
Jaenat ja Saphan Basants.

lz. Ia heidän wel,ens heidän JsänS
huoneitten jätten/ Michael/ Mesullam/
Seba/Jorai/Jaechan/Sia ja Eber/
jeiyemen.

14. NZmät omat Abihaittn lapset Hä-
rlnpojan / Jaroahtn pojan/ Gtleadin
pojan/Michaelin pojan/Zesisain pojan/
Johdon pojan/ Busin pojan.

15. Aht Abdielin poica/ Gunin pojan/
oli päämies heidän Jsäms huones.

16. Ia he asuit Basantn Gileadjö/

ja hänenkyltsänS/ja tattis Sarontn rfl-
caupungns/ haman heidän rajoins asti,

17.NSmät olit catckt luetut Jolhamtn
Judan Cuntngan ja lerobeamtn Is.raeltn Cuningan atcana.

lapset/ Gaditertt.ja
puoli Manassen sucucunda/

jotca olit urholtset miehet/ jotca kilpe
ja mkcka cannoit/ja taisit jouhen jän-
nittä/ja oljt oppinet sotiman/ joita
oli neljä ja neljäkymmeodä tuhatta /

seilzemen sata ja cuusikymmendä/jotca
kelpaisit sotaan menemän.

iy. Ja cosca he läxit sotaan Hagari.
terettä/ lethurt/ Naphestja Nodabt
mastan.

20.Nynhe autettin nytä mastan/ j»
Hagariterit annettin heidänkasijns/ ja
eaicki cuin heidän cansians olit: sillä
he huusit Jumalan tygö sodas/ ja hän
cuult heidän rucouxens/ että he turmat,
sit häneen.
ai.Ja he meit heidän carjans pois/my.

fi tuhatta Cameltä/ capi sata ja my.
stkymmendä tuhatta lammasta/ caxi tu-
hatta Asia/ ja sata tuhatta Ihmistä.

22. Sillä siellä langcts monda haamoi.
kettuna/ että sota oli Zumaialda. Jahe
asuit nyden fangeutsn asti.

2;. Ja puolen Manassen sucucunnan
lapset asuit maasa Basanist haman
BaalHermontn ja Sencrin/ jaHermo-
ni» muoren asti: sillä heitä oli monda.

24. Janamät olit pääruhlinac heidän
Jfätns huones: Ephcr/ lesti/ Eliel/
Afticl/Jeremia / Hodamia/ Jahdiel/
mäkemät ja moimallistt miehet/ja cnulul-
satpääruhrtnal heidän Jsäinö huones.

2;. Ja costa he syndtä teit heidän I-
säiuö Jumalala mastan/ ja teit huorut.
ta nyden CansaintpZjumalain cansia/
fijnä ckaasa cu»n Jumala oli hämittä-
nyt heidän edestäns.

26. Nyn herätti Israelin Jumala
Phulin Assyrian Cuningan hengen/ ja
Shilgath Ptlnesserin Assyrian Cuntn-
gan hengen/ ja mei Rubeniterit/ Ga-
ditertt/ ja puolen Manassen sucucunda
pois/ ja mei heidän Haiahn/ Habo-

Lll» nn/

Wo«e
kamat
Haga.
ritertk/
rucou-
xellans
Juma-
lai»ts«
gä.

Puoli,
Ma-
nasseiksucu»
cundO.
NS-
mät
wte
Thtl.
gath
Piivof.
ler
pois/
heidän
epäju-
malan
palwe-
luxenS
tähden
2.Reg.
15: -S.
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rln/z» Harahn/st Gostnin »irran
tygö/ h»m»n tähän päiwän »stt.

VI. lucu.
Ewln lapstt:Gerson/K»halh

ll Zff ~ Merart
2. Mnl« Kahathin lapstt:

lesehar/ Hebron j»

z Amromin lapstt: Aaron/ Mosts
M rlam: Aron!» lapstl: Nadab/ A»
bihu/ El«azar jalthamar.

4. Eleaz«r stjtl, Pinehaxen /Pinehas
lltttlAblsuan (Vstn.

«. Ablsu» sijtti Buuttn / Buutt sijtti
6 Vsi sijtN Serajan / Seraj» sijtlt

«l»/rai«tkln

Ahiteb M<3»dot.«. Sadot fijtt.

y. Ahimaz sijttt Astrstn /Aftri» sistli
,o. lohanan sijtlt Aftrtan/ joca 01l

Vavvt sijnä hnenes / jonga Salomo
alensi leruftlemis.

ii Aftria sijttl Amarlan/ Amarla
«,'tli Ahltobtn.

i2.Ahttob sijttl Zadolln/ Zabot sijttl
«allumln,

n. Sallum fijtti Hiltstn / Hillta sijttl
«xs»rtan.
i4.Aftria sijttl Serajan/Serajafijl.

«i lozaoalin.
«.lozaoal myös »telin pets /Moln

«ost» HERra andoi Iu»«n ja leruft.
lemin »ielä fangin» NebucooNezarin
«autta. .

,6. leivin lapset: Verson/Kahathj»
Merart.

,7. 1 a nämät olitGersonln lastennl»
met:llbnl ja Stmet.

18.Kahatin lapstl:Amlam/lezeh»r/
Hebron ja Vsiel.

19. Mtlarln lapset :Mahtli st Muu»
s, : Nämät owat lewilatn sucucnnnal
heidän Isttns seas.

20. Gecsonin potca oli libni / hänen
potcans lahath / hänen petcans S»ma.
«. Hänest pMns loah/ hänen poftans

Jddo/ hänen pokan» Serah/ hänen
pokan» Jeachrat.
-i.Kahathtn poka Amtnadab/ hänen

potcans Korah / hänen potcans Asiir.
-z. Hänen pokans Elkana/ hänenpst.

cans Abt Asaph/ hänen potcans Asstr.
»4- Hänen potcans Thahath / hänen

potcans Vrtel / hänen potcans Vsia/
hänen potcans Saul.
»5. ElkanS lapset: Amasat jaAhimoth.
»6. Elkauan hänen potcans Elkana /

hänen potcans Sophat/hänen potcans
Nahach.

,7.Hä«e» potcans Eliab/ hänen pot-
tans Icroham/ hänen potcans Elkana.
-18. Hänen potcans Samuel/hänen e»
sicotsens Wasnt/ja Abta.

ay. Merartn poka Maheli / hänen '
potcans itbnt / hänen potcans Stmet/
Hänen potcans Vsa.

zo. Hänen pokan» Stmea/hänen pot-
cans Hagia/ hänen potcans Asata.

Zi. nämät owat ne cutn David !
veisamanHEßran huo-«eseen / cosca Arckt leväts.

z». Ia he palvelit virsillä seuracun.nan maja» asittnflan edes/sijhenastl eb.
tä Salomo rakensi HERranhuoneo le. I
rusalemisi ja he fetsott vlrasans hetdä»
asetuxens jälken.

zz- Ja nämät ovat ne cutn siellä sot-sott/ ja heidän lapsen»: Kahathtn lä-
psisi Heman vetsaja Joelin potca/Sa-
muelin pojan.

z4.Elkanan pojan / Jerohamln po-
jan/ Elientn pojan/ Thoahn pojan.

Z5. Auphtn pojan/Eltanan pojan/Ma-
thant» pojan/ Amasatn potan.

z6. Elkanan pojan/Joelin pojan/ A»
sartan pojan / Zephantan pojan.
zy.Thahattn potan/ Assirtn pojan/

Abt Ajaphtn pojan/ Korahn pojan.
zS. Jezehartnpojan/Kahathtn pojan/

ievta pojan/ Israelin pojan.
zy. Jahänen wel,«ns Ajsaph seisot hä-

nen otktalla puolellans: ja Assaph olt'
Berechian potca / Simetan pojan.

40. Michaelin pojan / Bacselan po-
jaa/Ralch«anpojan,

4l.Ath»

SW»
«l.

i.Sa»
l! lv.

Levi-
tät»
wirca.
Davt.
ötoivei
sajat,

H««S

AM
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4».Athnln post» / Serahn pojan /

Adai«n pojan.
42.Ethanin postn/Simon pojan/

Simei» pojan.
4,.lahathln pojan/Gllsonin postn/

l«win pojan.
44. Mutta heidän »eltens Merartn

lapset »asemalla puolella : Ethän Chu.
siu petca/ Abdtn pojan / Malluchln
«gja„

45. Hasablan pojan/Amasianpojan/
Hiltian pojan.

46. Amsin post»/ Banln pojan/ Sa»
«erin pojan.

47.Mahelin pojan/ Muusin postn/
Merarin postn / lewin pojan.

48. Ia lewttat htidin weljens oltt an»
«etut calckinatstst »lrcoin Jumalan
huonen asuinsias.

49 Ia Aaron ja hänen p»i«ns olil
suluttälöt polttouhrinAltartll»/catckt.
naisis löis sijnä catckeln pyhtmmtis ft.
«ill«mas Israell / juuri nNlnuinMo.
fts Jumalan p»l»«lla tässenyt olt.
s°.<X7Ämät o«a. Aaronin lapstt-E.

häne»pottans/ Ptnehas
hänen poicans /Abista hän.» poicans.

«e'i«l*
Ama.

54 lanämäl owatheibän afuinsiane
j« tylcfns he.oän «jolstns/ Aaronin
"<»" Kahalhtt.retn sucucunnast: sillä

aroa lanaels Keille,

55 Ia h?an!°.?h«<°« Hebronin Iu»
ban maalda/ ia hänen Maupungtns
hänen ymbäristölbäns.

56. Multa he annoit Chalebille I«.
phnnnen pojalle Caupungin pellot ja
sen lylät.

57. Nijn annoit he Aaronin lapsille ne
»apat Caupungtt ludaas/ Hebronin
st libnan esicaupunginens/lathertn st
Esthemoan esicaupunginens.

l». HUen j» Vtvllln esicaupunginens,

59. Aftnln j»BethSemeren esica».
punginens.

60. I« Benlamtnln sucucunnost»/
Geban esicaupungeinens/ Alemethtn ««

sicaupuugeinens / j» Anathotin efi«».
punginens. Ia catcki Caupungit het.
dän sucucnnntftns oltt colmetoistatym.
mendä.

6i. Mutta n« muut Kahathin lapstt
httdän suguftns/ sijtä puolesta Manas.sen sucucunnasta sait lymmenen C«u«
pungita «rwalla.

62. Gersonin lapstt htidän sucucun»
"ls""s stit Iftscharln sucucunnalda/
Asserin sucucunnalda/ Nephtalin sucu.
cunnalda ja Manassen sucucunnald»
Baftnis colmetotstatymmend, C«»pn».
git».

~ ~.<.. ,63. Ia Merarin lapset heidän sucu.
cunniftns ftit «rwalla Rubenin sucu.
cunnalda/ Gadin sucucunnalda ja Se.
bulonin sucucunnalda «xllotstatymmen.
dä Caupungita.
.

64. Ia Israelin stpset onnoll myös
l'« ""«

annotlarwan,ältenludan la.

66. Mutta n« cuin ollt Kahathtn l».

z.«WH: UV»^
'^la."N^/°^t^hänen eficanpunglns Ephroimln «vuo.

rest"/ Gestrin st hänen <si«upungins.
2"m «min ja hänen esicaupun.

glits/,aßethHerentn esicaupunginens.
öY.Astlentn ja Gadßtmentn esicau.

pungmens.
. .7<-.Nun»yös pnolestaManassen sucu.

cnnasta/Anerin «sic«upunglnens/>aBl«
leamin«stcoupunglnens/anneitheKaha.
thin lasten sucucunnalle cutn jäänet olit.

71. Mull» «Nelsonin lapsille annotl he
puolesta Manassen sucucunnast»/Golan
Bastnis »sicaupungtnens / st Asthero.
tin esicaupunginens.

72 Iftscharm sucucunnasta K<d<r«n «.

lNz sica»»

l.Chrönikcln.KM 6.iu«
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ficaupunglntus/ja Dabrathin esicau-
pungtnens.

7Z. Ramothin estcaupunginens/ ja A-
«emin esicaupunginenS.
74.Asserin sucucunasta/Mafalin estcau-
punginens ja Abdonin estcaupunginens.

75. Hukokin estcaupunginens/ jaReho-
bin estcaupunginens.

76.Nephtalin sucucunnasta Kedexen
Galileas estcaupunginens/ Hammsnia
estcaupunginens jaKiriathaimin estcau.
pungmens.

77. Muille Merarin lapstlle annoifhe
Sebulonin sucucunnasta/ Rimonin est-
caupunginens/ ja Thaborin estcaupun-
ginens.

78. Ja tuolda puolen Jordanin Jeri-
hon päin/ itä» kästn Jordanin tykö/
Rubenin sucucunnast / Bezerin corwes
estcaupunginens/ ja Jahjan estcaupun-
ginens. i

79. Kedamothin estcaupunginens/ ia
Mephaatin estcaupunginens. 5

80. Gadin sucucunnasta Ramothin
Gileadis estcaupunginens/ Mahanai- «
min estcaupunginens.

Li. JaHesbonin estcaupunginens/ ja :
Jasserin estcaupunginens. j

VII. iucu.
lapset: Thola/Pua/ l

AO» Zasub/ ja Simron/ neljä. >
i.Tholan lapset: Vst/Repha- >

Jeriel/Jahemai/Jebsam
ja Samuel/ jotca olij päämiehet hei-
dän JsäinS huones lLholast/ ja wäke- >
wät miehet sucucunnssgns/ heidän lu- 1
cunö oli Daividin aicana captcolmatta- >
kvmmendä tuhatta ja cuusi sata.

z.Vstn lapset- Jesraja. Ja Jesra. .
ian lapset: Michael/ Obadia/ Joel '
ja lestä/ myst/ ja olit caicki pämiehet.

Ja heidän Cansans heidän sucu- r
cunnisans Jsäins huones oli sotajoucko
cuustneljättäkymmendä tuhatta: stllä <
heillä oli monda cmändälä ja lasta.

Ja heidän weljens jalot miehet cai-
kest Jsascharin sucucunnast/ olit seitze- ,
Men yhdepättäkymmendätuhatla/nämät l
caicki luettin. >
t. BenJamlnlapset: Bela/Mcher/

Jediael/ne colme.'
7. Beta» lapset; Be».Jerimoth ja Jri/n« «M pjämieher

heidän JsäinShuonest/ wakewät miehet/ ntn
ja heitä luetti» cajicolmattakymmendä
tuhatta/ ja neljä neljättäkymmcndä.

B.Becherin lapset: Semira/Joas/
Elieser/elioenai/ Amri/Jeremoch/ A.
bia/ Anatoth jaAlemeih/ ne caicki olit. /.'

Becherin lapset. '

yJa olit luetut heidänsucucuonastans/ '

heidän IDns huone» päämiehet/ capi- ' '

kymmenda tuhatta ja caxi sata jaloa
miestä.

10. Jediaelein lapset: Bilha». Bil-
han lapset: leus/ BenJamin /

Cnaena/ Sethan/ Tharsts ja Ahisaar.
11. Ne olit caicki Jedmelin lapset/ het-

dän JsäinS sucucundain päämiehet / ja
wakewät miehet/ feiyementolstakyme».
dä tuhatta/ caxi sata/ jotca sotaan läxit.

ii. Supimja Huplmolit Jrin lapset.
Mutta Hustm Aherin lapset.

iz. Nephtalin lapset: Jahziel/ Guoi/ NeM
Jezer ja Sallum/ Bilhan Lapset. s'"

14. Manassen lapset: Esriel/ jonga l".
Aramie hänen waimons synnytti / hän
synnytti Machirin Gtleadin Isän. Ma-

-15. Ja Machir andoi Hupimille jaSu- nasse»
pimille emännät/ja hänen stsarenö nimi lapset,
oli Maecha: hänen toisen poicans ni-
mi oli Zalaphead. Ja Zalaphehadilla
olit tyttäritä.

16. Ja Maecha Machirin emäodä tzn-
nytli po,an / jonga hän cutzui Peretz/
ja hänen weljens cutzuttin Sares- Ja
hänen poicans oli Vlam jaRachem.

17. Mutta Bedam oli Vlamin poica.
Nämäfowat Gtleadin lapset / Machi-
rin pojan / Manassen pojan.

18. Ja hänen stsarens Moleeheth syn-
nytti Jshudi»/ Abieftrin ja Mahola».

ig. JaSemidalla / olit nämär lapset:
Ahean/Sichem/Likhi ja Aniam.

omatEphraimin lapset: <

>a Bered hänen
poicans/ Thahath hänen poicans/Elä. r"

leada hänen poicans/ Thahath hänen
poicans.

zi.Sabad hänen poicans/ Suthelah
hauen

l. 7.5uc.
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35. Ia hänen weljens Helemln lapset:
Zopha / lemna/ Seles ja Amal.

3t>.Zophan lapset: Suah/ Harne»
P her/ Suat / Ber,/ lemra.

37-Bezer/ Hod/ S»M» / Silft/It.
thran,aßte«.
,38.Ietherin lapset: lephunne/Phl»

hänen Cst? st Eleao. I» Ga»
lhin mehet/ sijnä maasa syndynet tötl
heldän cuoliaxi : sillä he olit mennet et»
«man heidän «rians.

22. Ia heidän Isäns Ephralm murhe»
det cauwan »ic» / j» hänen weljens «>

lit lohduttaman händä»
23. Ia hän ment emändäns tygs/ st

hän sijttt j» synnytti pojan/jonga hän
cutzui Brta/ että hän oli ollut ahdistu»
xes huoncstns.

24. Hänen tyttärens oli Seera/ hän
ratensialammaisen st ylömmäistn Beth»
Horontn ja Vftn Seran.

25. Hänen poicans 01l Rephath jaRe»
seph / jaThelah hänen polcans / Thahau
hänen poicans.

26. laeoanhänen polcans/ Amlhud hä-
nen poicans/ Eltstlna hänen poicans.

27. Nun hänenpoicans/ Iosu» hänen
poicans.

28. Ia htidän tawarans j» »suin si»
»ns oli BethEl/ hänen tylälns «nsst/
ja Nacran itän päin/ st Gezerländen
päin hänen tylälns canst»/Sechemhä»
nen tylälns cansta/haman Azza» osti hä.
neu tylälns cansta.

29. 1« Manassen lasien poicaln ty>
töä BtlhSean ja hänen tyläns / Th»e»
nach >» hänen tyläns/ Megiddo ja hä»
nen lyläns/ Dor j»hänen lyläns.Nöi»
sä asuit Josephin Israelin pojan lapset.

30. Asserin lapset: lemna / lesuo/
, lesti/ Brio st Serah heidän siftrens.

31. Brta» lapset Heber j» Machiel o»
lit : st on Birfttvithm Isä.

, 32. Ia Heber sijttl laphletin/ Some.
rin/Hothami», jaSuan heidän siftrens.

3). laphletin lapstt : Pafth / Bime.
hal ja Asuath/ne olit laphletin lapset.

34. Somerin lapset: Ahl/ Rahga/
lehllba ja Aram.

lapset:Arah/H«niel jaRizl».
40. Nämät olit caicki Asserin lapset /

walttut päämiehet heidän Isälns huo.
«es / wälewät miehet/ st päämiesten
pääruhtlnat / ja luetlin sttajouckoon/j»
heldän lucuns olt cuusicolmattalymmen»
dä tuhatta miestä.

VIII. lucu.
Enlamin sijtti Best» enstmal.

poicans/ Asbalin toisen/A»
colmannen.

2. Noahn neljönnen/Raphan i
»ljdenntn.

3. 1»Belall» oli lapsi» / Aodar/Ge»
rah/Abthud.

4.Abista/ Naeman Ahoah.
5. Ger» Sphupham sa Huram.
6. Nämät owat Ehudln lapset/ jotc»

ollt Isäin päämiehet nijden's«s cnin
»suit Gebas/ j» hän w«t heitä Man»,
hatljn.

7. Cutn ollt: Naeman/ Ahia j»Ge<
ra/ hön wei heidän pois/ st sijtti V.san st Ahihudtn.

8> I» Serahaim sijtti Moabin m»»l.
l»/ sijtteculn ha» hetdän tylöänslastt.
nut 011/ Husist jaBaerast hänen emän.
nistäns.
9.1» hänsijttl emännästäns Hodestlo»babtn/ Man /Mest» / Malcham.lo.leusin/Sachianjo Mirman.Nä.mät «wat hanen lapsens Isäin pää,

miehet. i-paaltn.
11. Husist sijtti hin AbltobinZst El»
i2.Elp»altn lapstt oltt/ Eber/ Mt.

stam st Samed/ st ratensi Onon st lo»
don/j» hänent»)läns.

13. 1» Brl» j» Sama olltIsäin pää.
miehet nyden cuin asuitAjolos / ne ajott
nijcä taca jotca aftlt Gaihls.

14. Ia Ahio/ Sasat ja leremotlj.
15. Sebadi»/ Arad/Ader.
16. Michael/ Ilsp»/ Ioh» / Brian

lapset.
17. Sebadia/Mesullam/Histi/Heber.iB. lesmera, / lestin/ lobab / El.

paalin lapset.
i9.l«chim /Sichri/ Sabdl.

»o.Eitonat / Zilchat/ Eliel.
u. Ada»

Vsiam
mat
Ben-
lamtn
lapset.
Gen.
Iv,»t.
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3' 35.

Cuntn-
gas
Saql.
».Sam
v: i.
c.i4!4?

Isr«e,
luetan
istttr.
j«itel3

2i.Aba>» / Brast ja Slmrach / St.
mein l«pstt.

22. lespan / Eber / Eliel.
»3. Abden / Stchrl/ Hana».
14. Hanani» / Elam / Anlhothia.

»;. levhdej» j» Pnuel/S«stlin lapstt.
»6 Samserat/ Sehart»/ Athalia.
27. laerefi»/ Ell» jaSichri/ lero.

hamin lapset.
28, Nämät owat Isäin päämiehet

hetdän sucucunnlsans / st he osuit I«.
rusalemis.

29. Mutta Gibeonls asutGibeonin I»
si/ja hänen emändäns nimi 01l Maecha.

Zi>> I» hänen ensimäinen potcanS 01l
Abdon / Zur/ Kis / Baol / Nadab.

zi. Gedor/ Ahie ,« Secher.
,l.Mutt» Mtlleth sijtti S«mean/st

he »suit leruftlemis »eljeins cohdall»
heidän canstans.

33. Ner sijttt Kisin / Kis sijttl Sau>
li»/ Saul sislti Jonathanin/ Melchi»
suan/ AbiNadabin/ ja Esbaalin.

34. Jonathanin potca oli Meribaal/
Meribaal sijttl Mtchan.

35. Mtchan lapstt oltt/ Pithon/Me»
lech / Thaere» j» Ahas.

z6. Ahas sijttt leaddan/ leodd» fijttl
Alemethin/ Asmawettn jo Simrtn/
«Vlmrt sijtti Moza».
,7. Meza sijttl Btnean/hänen polcans

«li Rapha/ hänen poicans Eleaft/hä»
»en polcans Azel.

zB. Mutta Azelill» oli cuusi poic»/
jelueng» nimet ollt : «sticam / Bochru/
lesmael/S«r!»/ Abadia/ Hanan.
Nämät «lcki oltt Azelin pojat.

zy. Eselin hänen wet,«ns lapset : V.
lam hänen ensimätnen poicans/ leus
toinen/ Elipelelh colmas.

40. MuttaMamin lapset olit wahwat
mlehet st jalot jeutzlmlehet/st hetlläo»
li palstpeili»japoicalnpelti»/ ftt» j»
»ysilymmendä. Nämät caicki ow»l
Benlaminin lapsista.

IX. lucu.
coco Israel lnettln / j« «tzoH/5« he o»at lirjotetut Israelin j»

z» »letin Babelijn heshä» pa»
hain letoins tähden.

Cunl».
g«sten«
1.r,01n.

Indal»
,«Be>,
lamist
osti,
Jer»,,
ftle.

S.Serahn lapsist / legucl weljiaenS/ miS,
> cuusi sata ja yhdexänkymmendä.
> 7-Benlaminia lapstst/ Salla Me-

l sullamtn poica/ Hodawtan pojan/Ha-
sunan pojan.

8. Ia Jebneja Jerohami» potca ja
» Ela Vstn poica / Michrin pojan / j«
» Mesullam Sephaltan potca / .Reguelta

pojan/lebnejan pojan.
> y. Ny» myös heidän weljens sucucu-
. »isans / yhderän sata ja causicuudetta-

kymmendä: nämät caickt owal ollet Isäin
päämiehet/heidän Isäns huoneiS.

ledaja/ lojartb/ ja
' 4^lachtni

».JaAsarta Hitttan potca/ Messul.'
t la» pojan/ Zadochto pojan/ Merajolhiu

pojan/ Ahttobin pojan/ Jumalan huo»
nen päämies/

t il. Ia Adaja Jerohamtn poica/ Pas-
» hurin pojan ja Melchta» pojan: ja

myösMaesaiAdteltn poica/lahseran
pojan/Mesullamin pojan/ Mesilleme-
thtnpojan/ Immen» pojan.

. iz. Nynmyös heidän weljetns päämie-
het JsiitaS HuoneiS tuhannen settzem-

> me» sata ja cuusikymmoadä wälewätä
! miestä/ toimittaman wtran menoja Ju-

malan huones. , ,

14.Mutta tewitaista / jotca olit Me.
l rartn lapsista / Semaja Hasubtn potca/
Asrtkamtn pojan / Hasabtan pojan.

15. Ia Bakbatar Heres/ ja Galal ja
Mathania Mtchan poica/ Stchrio po-
jan Asaphtn pojan.

16. Za Obadta Semajan poica/ Ga»
laltn pojan/ leduthun pojan/ ja Bere-
chia Assan poica/ Elkanan pojan/ joca

asui tyljy.
i?.la

2. Ne,°l« ennen «ftlt heldän p«ri«.
nötsäns j» C»upungelstns/ Israel/ Pa»
ptt/ lewttat j»Nethinimit.

3. 1» silletn »sult leruftlemis lu<
d»n lapsist/ Benlaminin lapsist/ Eph»
ralmtn st Manassen läpsisi.

4. Perezen ludanpojan lapsistVthal
Amthudin poic»/ Amrin postn /jlm»
rl» pojan/Banin pojan.

5. Mutta Silonlst Aftj» ensimäinen
potca/ st hänen muut poicans.
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17. Ja»ve» «arttat slltEallum/ A-
tub/ Talmon/ Ahlman ja heidän «el»
»evs/ jaSallum oli yltmmätneu.

18. Stllä be olit tähän saacka «artt-
vlnnet idäisellä puolella Cuningan port-
tia/ ne oltt owen warttak tewi» potcatn
seas.

iy. JaSallum Kore» potea AbiAfa-
phin pojan / Korah» pojan ja hänen
tveljenS hänen JsänS huonesta:ne Kor-
httertt heidän wtrcans menois/ wartioi-
tzeman seuracunnan majan owtpteleen:
ja heidän JsänS pitä warttoiyeman
HERran leirts stsälletäymistä.

-0. Mutta Pinees Eleazarin potea
olt heidän päämteheuS: sillä HERra
olt hänen canstavS.

21. JaSacharia Meselemia» potea olt
«vartta seuracunnan majan owen edes.

2». Latckt nämät olit wajitut majan
vwea wartioitzemao/ raxt sata ja eaxi-

27'"

U !-
' z.

g,.,.,
« tvär
tioitze.
w«l
»iran
l«lust.

toistatymmendä/jotca olit luetut heidän
tylisins.laDa>ld ja Samuel/se nätiä/
»stttl heitä »lrcaan hetdän nscollisude.

23. Nljn että he ja hetdän lapsens ot»
taisit HERran huonesta »vaarin/ stu»
racunnan majan huonesta/ että he sitä
wartioltztt.

24. Ia ne owen wartiat olit asetetut
neliä ilma cohben : ttän/ länden/pohjan
ja etelän päin.
25. Multa heidän welsens ollt maan

tyllsäns/ ntjn cuttengin että heidän piti
tuleman sisälle seitzemendenä päiwänä/
ja ajasta nijn alcaan hetdän tylönäns
oleman.

26. Sillä iewttat olit nscotut oleman
neljäxi yltmmästxl owen warliaxi/ sa
he olit myös liittyi» st HERran huo»
ne» ««varain päällä.

I" he °lit yötä Jumalan huonetta
ymbärtns: sillä heidän piti sitä «vartio,.

tzeman ja awajamonjeca amu.
28. Ia muutamat olit heistä «viran a»

selten pääll»: sillä heidän piti »e «nda.
Man ulos ja sisälle lugun jällen.

29. Ia muutamat heistä ollt asetetut
«siiain st pyhäin eastin päälle/ sämbz»

, Wet-
. sajat.

Gibeo
ntn a»
suit-
set.

Cuntl».
gas
Saul.
«. ».

-phili-
sterlt
scti-
matJf
raelt

2. Jo ivasta»

läjauhoin/ wtznan/ öljytt/pyhSn samu»/
ja myös yrtein päälle.

zo. Mutta muutamat Pappelo lapsist
tett krydätyltä moitetta.

zi. Ia Mathithta Lewitaista/ Sallu'
min sen Korhtterin ensimäinen poica ol»
uscottu sijhen cutn pannuin malmistekttn.

ze. Ia Cahatitheretstä heidän meljt-
stänS olit asetetut «valmistama» catzo-
musleiptä/ että he ntztä walmistatsitjoca
Sabbathtna.

zz. Nämät owat wetsajat/ temttatn
Isäin päämiehet/, mapat heidän cam-
mtotsans: sillä he olit siellä ascareisanSyötä ja pätmä.

omat yliumätfet temitai»
Isät heidän sutucunnisauS: he asuit
lerusalemis.
z;. Ksjel Gibeootu Isä asut Gibeo-

hänen emändäos nimi oli
Maecha.

z6. Ia hänen ensimäinen potcans Ab»
don/ Zur/ Kts/Baal/Nee/ Nadab.

57. Gedor/Ahto/Sacharta/ Mitloth.
zB. Mutta Mikloth sijtti Stmeamtn/

jotca myös asuit heidän meljeins eoh-
dalla/ meltjnens lerusalemis.

Zy Ia Ner sijttiKtsin/ Kis sijtti San.
lin/ Saul siitti Jonathanin/ Melcht-
suan/ Abinadabin/ Esbaaltn.

40. Ia Mertbaal oli Jonathaninpot-
ea/ ja Mertbaal sijtti Michan.

41. Michan pojat olit Ptthon/ Me»
lech ja Thaherea.

42. Ahas sijtti laeran/ laera sijtti
Alemethin/ Asmamethin ja Stmrtn;
Simrt sijtti Mozan.

4Z.Moja sijtti Binejan/ jaßaphaja
oli hänen potcans / Elcasa hänen pot-
cans/ Azel hänen potcans.

44. JaAzeltlla oltcuustpoica/ ja nä-
mät olit heidän ntmens: Asrttam/
Bockru/ lesmael/ Searta/ Obadta ja
Hanan/ ne omat Azelin pojat.

X. iucu.
Utta Phillsterit sobelt Isra-XR > ts elt mastan: ja Israel patent

ja he langeisit
Gitboan muorella.

Mmm
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l. päkäi.lrOkl.458 ii. luc.
».Ia Philisterit colvtin aioit Saulia

Saul potktnens taca/ja lött Jonathanin/ t
lyövän Abtnadabin ja Malchisnan Saulin r
poiki- pajat.
ne ns. Z- Ja sota oli angara Saulia tvastan/
i.Sam ja joutztmiehettulit hänen päällen»/ ja
zi:i. hän pelkäis ambuita. j

4. Nyn sanot Saul asenscandajalle: i
medä mieckas ulos/ ja pistä minua lä-
pitze/ ettei nämät ymbärinsletckamat-
tomat tults/ ja tekis häptälisest mtnul-
le. Mutta hänen asenscandaja et tah-
tonut: sillä hän pelkäis suurest. Nyn ,
otti Saul mieckans/ ja langets sen
päälle.

5. Cosca hänen asenscandaja näki
Saulin cuollext/langetö myös hän mtec-
kaans/ ja cuoli.

6. Ja nyn Saul cuoli/ja colme hänen
poicans/ ja coco hänen huonens yhtä
haama.

7. Cosca Israelin miehet/ jotca laxos
olit/ näit heidän paennexi/ ja Saulin
potktnens cuollexi/ jätit he Caupungios

Phili. ja pakenit: Ja Philisterit tulit ja asuit
stertt nysä.
Stta- 8. Totsna pätmänä tulit Philisterit
mat rysuman lyötyjä: ja he löysit Saulin
Sau- potkincos mataman Gtlboan musrella.
lin ruu 9- Ja sijttecuin he hänen rysunet olit/
Min. otit he hänen pääns ka asens/ ja lähe-
Jabe- tit Philtsteretn maan ymbärins/ ja an-
pen neit ilmoitta heidän epäjumaltllenS ja
miehet Cansalle.
orka- lo.Ja panit hänen asens/ heidän ju-
mat ja malans huoneseen/ jahänen pääns löit
hauta- he kynni Dagontn huone»päälle.
wat ii. Cosca caickt Gtleadtn Jabexes
hänen, cuulit/ caickt mitä Philisterit Saulille
Min. tehnet olit.
gätäh- ii. Nousit catcki mäkemät miehet/ ia
yen otit Saulin ja Hänen poicains ruumit/
Saul ja m ett ne labexeen/ja hautaisit heidän
tapeta luuns tammen ala Jabexes/ japaastot-
ta mal- sit settzemen pätmä.
dacun- iz.laoyn cuoli Saul pahots teot-
da tule sans/ cuin hän HERra mastan tehnyt
Davi» oli/ ettei hän pitänyt HERran sana/
dille. ja että hän myös kysyi welhowaimolva.

i4. Ia et kysynyt HERralda/ sen- i.Gaintähden tappoi hän hänen/ ja käänsi iz.7.waldacunnan Davidille Isat» pojalle.
Xi. imu.,

coco Israel cocois ttzens Da- DavidAOI vidin tygö Hebronyu/ja sanot:
catzo me olem sinun luus ja l„g
lihas. ninaa-i.la aina ennen Saulin olles Cu- aari/ntogasna/ johdatte sinä Israelin ulos

ja sisälle. Ia HERra sinun lumalas ' '

on sanonut sinulle: sinun pitä caitze-
man minun Cansant Jsraelt/ ja sinun
pttä oleman minun Cansan Israelin
päämiehen.

z. Ia catckt Israelin tvanhimmat tu- '

lit Cuntngan tygö Hebronyn / ja Da.
vtd teki lyto» heidän canstans HER»
rans edes HebroniS. Ja he woitelit
Davidin Jsraeljn Cuningaxi HERransanan jälken Samuelin cautta.

4. Ia David meni matcans/ ja coco ,

Israel Jerusalemyn se en JebuS: sil- °

lä Icbuseritasuit sijnä maalla. »',
5. Ia lebuxen asuwaifet sanoit Da.

vidille: et sinun pidä tuleman tänne: A '

muttaDavid moitti Ztonin linnan/ se
on/ Davidin Caupungi.

6. Ia David sanoi: joca Jebuserit 1. .
ensin lyö / hänen pttä oleman pään ja
ylimmäisen. Nynloab Zcrulan pst-
ca astut ensinylös/ ja tuli päämtehexi.

7. Ja David asut linnas/ sentähden '

cutzutt he sen Davidin Caupungtxt.
8. Ja hän rakensi Caupungin ymbä-

rinS Mtllost/jasijttecatkenymbärinS. .

Ia loakr jättine elämän jotca jääneet '

olit Caupungyn.
y. Ia nijn David menestyi ja tuli

mäkemäxi/ ta HERra Zebaoth oli hä-
nen canstans.

Iv. Nämät omatylimmäiset Davidin Davl-mäkemämbäin seas/ jotca mtehulliscst
hänen cansians pidit hänen maldacun.
nasans coco Israelin tykönä/ nijn että
hän kehiin coco Israelin Cuningaxi/ z.. z.

' HERran sanan jälken.
ii. Ia tämä on Davidin mäkemitten

' lucu/ lasabeam Hakmvntn poica ylim-
mäme»



mäine» päämiesten feas. Hän nosti
kam / keihänö/ >a löt kerralla colme sata.

ii. Hänen,äitens oli Elcazar/Dodou
zoo. Ahohiterin potea/ hän oli colme» San-
vdlä gartn feas.
ha.'.n>a Tämä oli Davidin cansia Pastan».

mtlNiS/coscaPhtlisterit olit coonnel t«
>»r. lzenö siihen sotaan. Jaoltcappale pel.

do ohra täynänö/ja Caosa patent Phi-
Itsteretä.

,4. Za he astuitkeskelle peldoa/ jawar-
jelitsen/ ja lött Phtltstertt. Ia HER-
ra andot heille suuren autuuven.

r;.Ai ne colme nijstä colmestakym.
menest ylimmäisesi tulit calltolle alas
Davtdin tygö Adullamin luolaan.Mut-
ta Philtsterem leivt olt Rephaimtn la»
fos.

16. Ia David oli silloin linnas/ j»
Phllistertn Cansj» ollt silloin Bethlehe.
mts.

17. 1»David himoitzi/j» stnot: cuca
»ndats minun juoda sijtä «vedestä/ culn
on «twos Bethlehemin porti» alla l

18. Nyn ne colme juoxit Philisterein
leit»» läpitze/ sttoit wettä «twest»
Bethlehemin portin »ld» : otit j» «n»
noitDavidille: w»»n et David «hto.
nut sitä ,ueda/ mutt» «»st sen HER»
ran tleen.

19. 1» ftnoi : Jumal» andacon sen
«ucana olla minusta/ että mtnä tä»
män tetisin/ ja joisin näiden miesten
werta heidän hengens waaras: sillä
he owat sen tuonet hengens »vaaralla/
sentähden ei hän tahtonut sitä juoda.

«., Sen teit ne colme Sangarlt».
"°'>at io. Abifti loabin «eli/hän oli ylim»
'""'< mainen colmeft/j» hän nosti ttihäns"W ja löt colme stta/ st hän yltstetttn ntj»

° de» colmen seas.
2l. Ia hän oli cuululftmbt nytä «h.

«/ jaolt heidän päämiehens : Mutt»
nyden colmen tygö ei hän tullut.

N»«z
" lojadan poic» Ishai»

. ,/> i pojan / joc»suuria töitä teh »

e«r. nyt oli Kabzeeltst/ hän löi «xi Mo».
bllereln jalopeura: st hän menl / »las

»eura/ l" löl jalopeuran testellä caitvea lumenpeura/ g,^^^^

23. Hän löi myös tkgyptlu miehen/jo.
c» 01l wtjttä lynärätä ptttä / j» sen E» st E<gyptiläis<ntädesäolite<häsnyncul»«n. g>,ptl»

S«n»
g

D«vt.
t»M
S«n«
Zarem
s«".

43. Hanan Maechan poic» : Joseph»»
Malhonltert.'

44. Vst» Asthrathlteri ;Sama ja Jo.
Mmm,

gan pu»V mutta hän meni alas hänen
tygöns ftuwalst / ottt teihsn Egypti,
leisen tädestäns/ ja tappoi hänenomal.
la teihälläns.

24. Näitä ttti Benast lostdan poi.
c» / ja yltstetttn nyde», colmen Vlj».
sten seas.

25. 1» «li cuuluis» nysä colmes tym«
menes: Mutt» nyden colmen tygö et
hän tullut. I» Dnvid teli hänen salat,
stxi neuwoxens.

26, Nyn myssSot» Sangartt: Afthelloabin weli: Elhanan Dooonin poic»
Bethlthemist. sniterl.

27.Samoth Harorlttrl/HtltS Pelo.
28. Ira ItexenXecollertn potc»/ Ab.

jeser Anlhottteri.
29.Sibbechat Huftthilert / Il»i A.

hohiteri.
3c>.M»h«r»t Nethophatltert/ Heled

Baenan Nethophatertn potc».
3».ltha» Rtbatn poica Gibeastße».

lamlntn lapsist : Benaj» Pirgaih».
nitert. llhiterl.

32. Hurai Gasiu ojtst» : Abiel Arb».
,3. Asmawelh Baharnmitert : Eliah.

b» Saalbonithert.
34. H»semiu Gtsonltherln lopftt: Io«

nathan Sogen Hararilherin poil».
35. Ahi»mSacharin Harartterin pot.

c»:Ellph»l Vrtn poic».
;6. Hepher Machtrathilert :Ahl» Pe.

lonlthtrt. (potca.
37. Hezro C»rmeliterl:Naeral Asbal»
38. JoelNathantn »eli/ Mibhar Ha»

grlnpolco.
39. Zeleg Amonitert : Naherat Bero.

thltert/ loabin Zeruja» pojan astn«
conoajo.

40. Jr» lethriterttGareb lethriteri.
41. VltaHelter!:Sab»dAhela<npoica.
42. Adtn» S»ftn Rubenltertn polca /

Rubeniterein poämtes /,a colmelpm»
mendä «ll hänen canstans.
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Luu-
lutfat
miehet
tule-
vat
Davi-
din ty-
gö
Sauli
paete».

Sau-
lin we-
«tst.

Gadi.
tereist.

jel Hothamln Aroerlcherl»pojat.
45. ledlael Slmri». potc» llohahö»

nen »eljens Thtziteri.
46. Eliel Mahewitert: I:rib«l j»10.

ftw!» Eln»»mtn pojat: lethma Moa.
bltert.

47.Elitl/ bbed/latsiel Mtsobajasia.
XII. lucu.

tullt Davidin tygö Zi»/sllagljn/ costa hän wielä olisul»
Saulin Kisin pestn «de.

olit myös nyden San»
garten seas /cuin sotaan outit.

2. Ia olit sowellctt ambujat jouyella
molemmin täsin/ tiwillä/ nuolilla ja jou.
tztlla: Saulin welijstä/ Benlaminift.

3. Abjeser päämies / jaloas Sama»
Gibeathiterin pojat/lesiel jaPe»

let Asmawechin pojat/Barachn j» le.
Hu Anthothttert.

4. lesmast Gibeoniteri / wälewä col.
mentymmenen seas / ja ylltze colmen»
tymmenen: Jeremia/lahesiel/ leh».
n»n s» lostbad Gederathitert.

s.Eleustt/ lertmoch/ Bealla/S»»
marl»/ j» Saphatl» Harophitert.

6. Ellana/ lesij» / Aftreel/loeser/
ja laftbeam Korhtterl.

7. Joel» j» Sabadialerohamtnlap»
stt Gedorlst.

»' Gadtterelstä eroilit heidäns Davi.
linnaan corwes/wätewät San.

garlt j» set» miehet / jotc» tilpei j»
keihästä cannoit/ j» heidän castvons 0.

llt nyncuin jalepeuran«sivet/ st no»
plat nynculn metzärouohet »uorlll».

9. Ensimäinen Estr/ toinen bbadi»/
eolmas Eliab. <mia.

,c>.Neljäs Masmanna/ wydeslere»
ii. Cuudes Ath»</ seitzemesEliel.
i2.Cahdexas lohanan/ yhdexös El»

sabad.
13.Kymmenes Jeremia/yxltolstatym»

menes Mahbanai.
,4.Nämät olit Gadin lapsist sodan

päämiehet : «vähin sadan päälle/ja suu»
rl» tuhannen päälle.

,5. Nämät onat ne cuin menit Ior»
««»,» olitze «fimätftä Euunn»/ cosca ft

olt täysi molembla reunoin asti / ja he
ajoit pacoon caicki cuin asuit laxoe/i-
-tän ja lände» päin.

i6.la sinne mys» tulit BenJami.
uin tapsisi ja Judast Davisin tygö
linnaa».

17. JaDavid meniulos heidän tygön»/
ja wastaiö /ja sanoi heille : jos l« tu-
litte rauhan causia minun tygöni aut-
taman minua/ ny» olcon minun sydä-
men teidän ransian: vaan jos te tulit-
ta pettämän minua minun vihollisille-
ni / vaicka ei vääryttä ole mtnus/nyn
meidän Jsäim Jumala nähkön ja ran-
gaiscon.

18. Ja hengi vaicatti Amasain pää-
miehen/ kolmenkymmenen seas: Sinun
me olemma David/ ja pidäm sinun
causias Isäin poica/ rauha/ rauha
olcon sinulle/ rauha olcon sinun aut-
taille». sillä sinun Jumalas autta sinua.
Nyn otti David heidän tygöns / jaa-
setti heidän sotaväen päämiehixi.

iy. Ja Manassest langeis Davidin
tygö/ cosca hän tuli Philtstereiu caosia
Saulia vastan sotaan/ ja ei auttanut
heitä: sillä Philisierein päämiehet »n.
noit neuvon pikesi hänen tyköäns mennä
pote/ja sanoit: joshän lange Herran»
«aulin tygö / nyn se tule meidän hen-
gem vaaraxi.

-o.Cosca hän meni Ziklagyn/ lan-
geis hänen tygöns Manassest/ Adna/
Josabad / lediael/ Michael / Josa-
bad / Elihu/ Zilthai/ tuhanden pää-
miehet Manassest.

21. Ja he aurit Davidi sotajnocks va-
stan : sillä he oltt caicki väkevät mie-
het/ ja olit päämiehet fodas.

22. Ja jocapäivä tuli muutamiaDa-
vidin tygö auttaman händä sijhenastt
että se tuli suurexi sotajoucoxi / uyo-
rutn Jumalan sota joucoxi. i

2z. Jatämä on sotaa» hangittuin pää-'
miesten lucit / cuin tulit Davidin tygö
Hebrouyn / käändämä» Saulin valda-
eunda hänen tygön» HERrau sanan !jälke».

»4. Juvan lapsist tui» rannoit kilpeä
jatel»

Ben-'
Jaml.
nist ja
Jalasi

Ma.
nassest.
iSem
2A!4.

Cntca
Hebr»
uyn
meni'
vät
Da»k»
diC»
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»inga»
xi wei»
tele.
!N«M>
,Sam
t- i.

ja keihäst/ oli euusi tuhatta ja cahde.
ran sata sotaa» haugtttuta.

25. Simeonin lapsist väkevät miehet
sotiman / settzemen kuhana ja sata.

16.Lewin lapsist / «eljä tuhatta ja
euusi sata.

»7. Ja Jojada »jjdenpäämies/ jotca
olit Aarontst/ ja hänen cansians colme.
tuhatta ja se,tzemen sata.

28. Ja Zadoch väkevä »uorucatne»/
Jsäns huonen cansta / caxtcolmatta-
kymmendä päämiestä.

29. Ja BenJamtnin lapsist Saulin
veljistä colme tuhatta: sillä sijhenasttpt-
dtt heistä sangen mooda vielä Saulin
huonen cansta.
zo. JaEphratmtn lapsist caxikymmen-

dä tuhatta ja cahdexan sata/väkevät ja
ylistetyt miehet heidän JsäinS huones.

zi. Ja puolest Manassen sucucunnastcahdexanloistakymmendä luhalla /jotca
«ltt ntmeldSnö nimitetyt tulemanja t».
»emäu Davtdt Cuntnzart.

Z2. Ja Jsaschartn lapsist/ jotcn olit
aicatn tietäjät ymmärtämän mitä I-
sraeltn tekemä» piti/ caxt sata heidän
päämiestû/ja catckt heidän veljens
teit heidän käskyn» jälken.

zz.Sebulontst/ jotca menit sotiman/
hangitutcatckmatsilla sotaasetlla/ vhsi-
kymmendä tuhatta asettaman heitäns
yxtmteltsest järjestyxee».

Z4.Ne?htaltst tuhannen päämiestä/ja
jeiyemenneljättäkymmendä tuhatta hei-
dän canhans/ cntn cannott kilpeä ja ket-
häst.zs.Dantst hanaitztt sotaan cahdexan-
colmattakymendä tuhatta ja cuustsata.

z6.Asserisi cuin mentt hangitkuna so-
ktman/ neljäkymmendä tuhatta.

Z7. Tuolda puvlelda Jordanin: Ru-
tenttereistä/ Gadttereistä/ ja puolesta
Manassen sucucunnasta/ catcktuaisilla
aseilla sotaan sata ja caxikymmendä
kuhatta.

z8 Caickt nämät sotamiehet sodantoi-
mittajat tulit caikest sydämestû He.
bronijn/ tekemän Davtdtta coco Jstae- >
ltu Euntogaxt/ nyi, myös caililla muii»

la JsraeliS oli yxi mieli tekemän Da-
vtdt Israelin Cuntngaxi.

Z9- Ja he olit siellä David/u ty,önä
colme pätmä/söit ja joit: sillä heidän
meljenS olit «valmistanet heidän «eens.

40. Ja ne myös cuin li,tn olit heidän
ymbärtlläns Jsachartn/ Sebulontn ja
Nephthalinastt/ he toit leipiä Aseilla/
Cameletllä/ Muuleilla jaHärjtllä/ syö-
tä : jauhoja/ficuotla/ rusinoita/ mijna/
öljyä/ härkiä ja lambaita miljalda:
sillä ilo oli Jsraelts.

»11. Äm.
David piti neuvo tuhannen

AO» ja sadan pääruhtinan ja catc-
tein päämiesten canha. ,-7'
l. JaDavtd squot catkelleJf- "

raelin joucolle: jos se teille kelpa /ja
jos se on HERralda meidän Jumalat.
dam/ ntzn toimtttacam caitella muoto Arckiamenemän muiden meidän veljeim tygö/
coco Israelin maahan/ jaPappetnja
levttaintygö Caupungrihtn/ joisa cst-
caupungtt ovat/ että he coconnutsit met-
dä» tygöm. -San»z.Ja noutacam meidän Jumala»
Arckt meidän tygöm: sillä emme Sau» '/'

lin aicana sijtä lucua pitänet.
4. Ntzn catckt joucko vastats / että nffn

piti tehtämän: sillä se kelpatö catlelle
Cansalle.

5. Ntjn David cocots catken Israelin
Egyptin Syhortst atnaHemathtnasti /
noutaman Jumalaa Arckia Kirjath-
Jeartmtst.

6. Ja David meni ja caickt Israel Arcki
KirjachJearimhn/ jvca on Judaas/ vievän
noutaman lfieldä HENran Jumalan tlol.
Arckia/ cuin Cherubimin päällä istu / la/ »c.
josa ntme rucotllan.

7. Ia he panit Jumalan Arkin uteea
vaunuun / veit hänen AbtNadabtn
huonesta / jaBsa jaAhto ajoit vaunua.

8. MuttaDavid ja catckt Israel tlottzl
Jumalan «des caikest votmastavs / lau-
luilla / candeletlla / Psalkaretlla/ trum»
butlla / Cymbaletlla ja^Bafuntlla.

9. Ja he tutit Chtdonl» »

Mmmz «?n
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Arcki
wtedäu
Obed»
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Ml»
huone»seen.
2Sam
6iio.
Hiram
lähel-
tä Da-
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Cedri-
pui-
ta/it.
zSam
5: ir.
David
otla
wielä
«män.
dilä ja
sijltä n
stam-
mat
lapset.
Phili.
steril
soti-
mat
Davt-
dt»a-
-stan/

nijn ojensi Vft tätens Arckla pitämän:
siuä härjat poickelsit siwulle.

10. Nyn HER,an wiha julmistuiV»
stn päälle/ i» tö! händä/ «ttä hän o»
jensi tätens Arckia pitämän nyn etts hän
si,nä cucli Jumalan edes.
i,. Nyn David tuli murhellisexi/että

HERra Vstn rewäts ricki. I» hän
cutzui stn poican PexezVft/ tähän päl.
»vän esti.
i2.1« David peltäis Jumalala sinäpäiwänä/ j» stnol: cuinga minun pitä

wiemän Jun»»!»» Arckln minun tygöni?
13.Säutähden etDavid andanut wie»

dä Jumalan Arcki» tygöns Davidin
Caupungyn/waan andot pottet»bbed»
Edomin Githtterin huonesen.

14. Ja Jumalan Arckt wypyt HbedE»
domtn tytönä hänen huontftns colme»
cuucautta : I» HERra sinnats Obed»
Edomin huonen / ia catcki milii hä»
»ellä olt.

XIV. iucu.
Hiran, Tyrin Cuningas la.

AQ le helli sanansaattajat Davidin
tygö/ jaCedripuila/muuraita /

puuseppiä/ rakendamau hänel.
le honetts.

r. Ja David ymmärsi että HERra
oli hanen wahwistaoul Israelin Cuntn-
gaxt z sillä hänen waldacundans eoänt
hänen Lansans Israelin tähden.

z. Ja David vllt wielä emandtä Je.
rusaiemtS/ ja sijtti wielä poikia ja tyt.
tärttä.

4. Ja nhden nimet/ cuin hänelle olit
syndynet lerusalemis : Sammua/ So.
bab/ Nathan / Salomo/

5 Jebehar / Elisua / Eliphaleth.
6.Roa / Nepheg / Japhia.
7. Eltsama/BaeiZada/ja Eliphaleth.
z. Ja cnin Philisterit cuulit Davidia

wotdelluxt coco ZsraeltnContngaxi/nou.
sit caicki Philisterit Dawtdita etztmän.
Cosca David sen cuuli/ mcnt hän het.
tä wastan:

?. Ja Philisterit tulit ja leivitit het.
täns Rephaimtn laxoon.

ro. MnttaDavid kysyt oenwolumq.

lalda /ja stnot : pitälö mtnu» mene. jal»«män ylös Philisterejä wastan / st «h» pe»an.
detcos heitä anda minun tasijni?H«r.
ra sano, hänelle mene / ja nunä tahdon ;: ~.

anda heldän sinun täsijs.
n. Ia cosca he menit ylös BaalPe.

razimin pain / löi David heitin siellä: ;° '„
Ia David stnoi:luwmala on ha,otta.
nut mini, wlhamieheniminu läten! caul»
ta nyncuin wesi hajoteta» / sijtte cutznit
he stn patcan nimen BaolPerazim.

il. Ia he jättl sinne heidän »umalans/
ja Davidin töstyn jällen pottettiu ne
tuleft.

,3. Mutta Philisterit cocoisit heitäns Vbili.
jällens/ja Asetit ttzens »las l»xon. steril

14. Ia Dawid lysy» jällensnenwo Iu» tulo
malalda / ja Jumala stnot hänelle: ei wat
sinun pidä menemän heidän jättens / Me»»
mutta poicke hejstä/ ettäs tulisit wlllifi, st teot
cunaputden cohoalla hellä »asian. lyidin

is.la costas cuulet willificun» pui»
den ladwat h«wlstw»n / nyn mene soti»
man :sillälumala on mennyt sinun edel»
läs lyömän Philisterein sotajoucko.

16. Ia David teti uyncnin Jumal»hänelle olt lästenyt: I» he löit Philt»
sterein sotajoucol Gtbeonist nyn Gast»
rtn »sti.

17.1» Dawidtn niml cuulul caltiso
maift: Ia HERra andot hänen pel»
cons tulla catckein pacanain päälle.

XV. .lucu.
hän rattnsi hänellens huonet. Dm»

t« Davidin Caupungyn / st tvalmi
walmisti sian Jumalan Arlill«/ stHja walmistl hänelle majan. H^"'

2. Silloin stnotDawtd: ei yhdengän "»

pidä candaman Jumalan Arckia/ waan
lewitat: sillä HERra on hetdän Walt». Num.
nut candaman Jumalan Arctia/st p«l. 4:20.
weleman händäns yancaickisest. Coco

3. Sentähden coceis Davld coc» I»
sraelin lerustlemyn/ candamanHEr» l'"»''
ran Arcki» ylös sijhen palcan/ cuin "wlti»
hän hänelle walmtstanut ols. "nt><"

nla»
Ar»''
si«"»'

4. Ia David andoi myös «ll» «con
Aaronin lapset st lewttat.

5. Eahattn lapsist/päämiehen Vrteli»
sadan
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Käss-hkidän
Pyhit-
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tz-nS
jacan-
daArc
kia.
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iz: io.

Nm.
4! 1;.

David
käske
aftkiq
»eisq
jat/ivejsaman
ja sois.
laina»
ic.

Heniä
Mph
Tlhan.

sädan jacahdenlymenen weljens cansta.
6. Merarin la psist/päämiehen Asajan/

«ahde» sadan ja kahdenkymmenen wel.
Jens cansta.

7. Gersonin lapsist/ päämiehen Joe.
lin/ sadan ja colmenkymmen weljens
cansta.

ll.Elizaphan lapstst päämiehen Se«
maian/ cahden sadan weljens raosta.

9. Hebronin lapsist päämiehen Elie.
lin cahdexankymmenen weljens cansta.

10. Vstelin lapsista päämiehen Am-
minadabin/ sadan ja cahdexantolsta-
kymmenen weljens cansta.

11. Ja David cutzui Papit Zadochin
ja Abjatharin/ jaLeivität/ Vetelin/ A-
sajan/ Joelin/ Semaja»/ Elielin ja
Amminadabin.

ii. Ja sanoi heille: te cuin oletta I-
säin päämiehet Lewitain seas/ pyhittä-
kät teitän teidänweljein cansta/ canda-
man ylös HERran Israelin Juma-
lan Arckia/ sijhcn siaan/ jonga minä
hänelle walmistanut olen.

iz. Sillä ennen cosca et te läsnä ollet/
teki HERra meidän Jumalam raon
meisä/ etten me händä etzinet/ nyncoln
meidän tekemän piti.

14. Nyn Papit >a iewitat pyhitit hei-
täns HERran Israelin Jumalan Arc-
kia candaman.

15. JaLewitain pojat cannoit Juma.
lan Arkin heidän olallans korennoilla
jotca sijnä olit/ nhnc»,n Moses HER-
ran sanan jälken käskenyt oli.

sanoiLewitain päämie-
he asetaisit heidän we-

ljistäns weisaicaHarpuilla/Psaltareilla/
candeleilla /ja Cymbaleilla/ nyn että

i he olisit cuultut weisawan covkiallaänel.
lä ilon cansta.

> 17- NijnLewitat asetit Hemanin Joe-
lin pojan/ ja hänen weljistäns Assa-
phin Berechian pojan/ ja Merarin poji-
sta heidän weljistäns/ Cthanin Cusa-

» jan pojan.
. 18. Jaheidän canstans heidän weljens

toisesta wuorosta / Sacharian/ Benin/
Jaesieli»/Semiramothin/Jehi«lin/Vn."in/ Eliabln / Venäjän/ Maesejan/

Machithia»/ Cliphelian/ Miknejan/
ObedEdomtn/ ja Jejelinowe» wartiat.

19.Sillä Hema»/ Assaph jaElha» 0.
lit wcisajat wasiisymbaleilla/ helistäiahektällä änellä. .

20. Mutta Zacharia/ Asiel/ Semira.
moth/Jehiei/Vnni/Eliab/ Maesta ja
Benaja Psaltarilla Alamothin päällä.

21. WaanMathichia jaEiipheleja ja
Mikneja/ ja ObedEdom/ Jejel ja Asa-sta wetsaisit cahdexan kielisillä candeleil-
l« heidän edelläns.

22.Mutta Chena» jaLewikaia päämies
weisumestari piti oeuwoman heitä wei-saman: sillä hän oli sangen taitava.

2Z.Ja Berechia ja Elkana olit Arki»owen wartiat.
.

HER»
«n
Arcki
canne»
«n O»
bedE»
domin
huone»
sia<lol.
l».
2Sam
6:14.
Mi»
chol c»
tzo D»
vidin
ylen/
eitä
hänhyppä
Artin
edes.
2S»m
6: 16.
Arcki»
pan»
dais si.
Me/

24. Mutta Papit Sochania/ Ioft»phat/ Nethaneel/ Amafti/ Zacharia/Benaja/ ja Eliezer/ soitit Basunillalumulan Artin edes : ja ObedEdom
ia lehest olit Arlin owen warttat.

25. Nyn meni David ja Israelin «van-himmat ja «handen päämiehet neula.
man HERran lyton Arckia ObcdEdo.min huonesta ilolla,

26. 1» «st» Jumala autti lewitalt
jotc»cannoltHEßran lytonArckia/uh.
raisit he seitzemen härtä/s» seitzemenoinasta.

27. 1» David oli puetettu lynawaat.
Tella/ ja «icki le»i«t jotc»Arcki» «n»
noit/j» weiftjat/ ja Chenania weisu»mestart weiftltten cansta: Oli myös
Davidin päällä lynaincn pääliswaate.

28. Näi» saatti coco Israel HER»ran lylon Artin tloll»/ Basunain/ tro»
metein/heliäin Cymbalein/ Psaltaretnja «ndelein canst».

29. Cosc» HERran lyton Arcki tuli
Davidin Caupungyn/ catzot Michel
Saulin tytär ackunasta/ ja näti Da»
vidin hyppätvän st soittaman/nyn hän
catzol hänen sydämesäns ylön.

XVI. iucu
Ost» he JumalanArlin »ltt «n»«s» danet sisälle / »setit he sen lesket.,

maja»/ jongaDavtd olt wal»
mtftanlit:/» uhlatsit/poltouhri»

st kll»

l.'Chrön,M Kirja, .«i.luc.' 4sz



uhra
David
jasiu-
oa Ca-sa.
zS»m
6: 17.
Asetta
Assa-
phin
muidScansa
«etsa-
manja
soitta-man
HER.

rane-
tee».

ja kiito» ohria Junttilan edes.
1. Ia cosca David olttäyttänyt pdit.

touhrtt ja kytosuhrtl /fiunat» hän Can-
fa HERran nimeen.

z.Ja jacot jocattzelle Jsraelis sekä
miehille Mä «aimoille / jocattzelle lei.
wän / ja tappalen liha/ja mitan wyna.

4.. Ia hän asetti HERran Arkin eteen
muutamua Lewttaita palweliotxi/ ylt.
stämän / kyttämäa ja kunnioittaman
HERra Israelin Jumalat».

5. Cutn olit Assaph ensimätnen/Za-
charta toinen/ Jejel/ Semiramoth/
lehiel/ Mathithta/Eliab/ Benaja/
ObedEdom/ jaZejelPsalcartn ja har-
puia cansta: multa Assaph tiltseväi.
sten Cymbalein cansia,

6. Ja Benajg ja Jehafiel Papit
waflttor«illa aika Jumalan lycon Ar.
ktn edes.
7.Stnä päivänä asettiDavid «nsist kht-

cämän HERra Assaphtn cautta ja hä-

19. Cosca te wähät ja harivat olit/
jamuucaiaisecfljnä:

»0. Ja he «vaelsit Canfasta Cansaan/
ja yhdest waldacunnast toiseen Lansaan.

21 Etpä hän sallinut heitä kenengä»
«vahingoitta / «vaan rangat» Cuntngak
heidän tähten».

2,. Älkär ruwetco minun tvoibeltuihin/
ja ällät paha tehkö minun Prophetatl-
leni.

Weisatcat HERralle caickt maa/
julistacat pätivä päiwäldä hänen au»
tuuttan».

24.!uetelcat pacanain sea» hänen cu».
nia°tans / catckeia Cansata sea» hänen
ihmeitän».

25. Sillä HERra on suuri ja sangen
khtectäpä/ pchaktäpä catckein jumaltt-
ten seas.

26. Silla caicki pacanain jumalat 0.
wat epäjumalat imutta HTRra on tai»
wat tehnyt. '

27. Se o» caunt» ja cunnialinen hä-
nen edesäns/ja tväkeivy» ja ilo on hä-
nen siasan».

2Z. Te Cansat tuocalHEßralle/tuo.
cat HERralle cunnta ja wotma.
29. Tuocat hänen nimen» cunnia/tuo.

cal lahjoja/ja tulcat hänen eteen». Cu-
martacat HERra pyhä» caunistuxe».

zo. Peljätkat händä caicki mailina/
hän on maan wahwtstanut/eltet se lycu.

zi. Taiwat ilottcan ja maa riemuit.
can /faoottacan pacanain seas «ttäHEr.
ra hallttze.

za.Meri paohatcan/ja mitä sijnä
on/kedot tloitcat/ ja caicki cuin sen
päällä on.

Zj. Ja ihastucan caickt puut metzt»
HERran edes: sillä hän tule duomttze.
ma» maata.

96.
PM

nen weljetns:
S.Kyttäkät HERra/ ja saarnatcat

hänen nimen»/ julistacat hänen» töi-
täos Canfain seas.

9. Weisatcat hänelle/ folttacathänel-
le puhucat caiktsta hänen ihmelltsistä
tötstän».
10. Yltstätät hänen pyhä nimen»/ ny-

den sydän tloitcan/ jotca etztwäk
HERra.

11. EtztkätHEßra jahänen «siman»/
etzttäe hänen cafwojans alati.

11. Muistacat hänenthmellisiä töitän»
jotca hän tehnyt on / hänen thmettSn»
ja sanojan».

IZ. Te Israelin hänen palveltans sie-
men/ te Jacobin hänen «alitun» lapset.

14. Hämbä on HERra meidän Ju.
malam/hän duomitze catkes matlmas.

15. Mutfiacat yancatcktseft hänen ltt-
toao» / mitä hän on käskenyt tnhaneke
sucucunnalle-lö.Jonga hän teki Abrahamin cans.
sa/ ja hänen «alan» Zsachtn cansia.

17.Ja sääsi s«» Jacobille otkeudext/
ja Jftaeltlle yancatckisext ltjtoxi.
ill.Za sanot: sinulle minäanna» Ca«

naa» maa» / teidän pesimisen ar«an.

105.
Pstl»
mt/ ,5.
v.»»stl.
Es». 12

4.

34. Kyttätät HERra / sillä hän on
hy»ä / ja hänen laupiudens on yan»
catckinen.

35- I» ftnocat : auta meila Jumal»
meidän »apahtajam jo coco meitä/
j» tehttä mettä pacanolsta / että me
tyläisim sinun pyhä nimes / j» terstai»
sim meltäm sinun lytoxefts.

zö.Kytel»

I. käkäi-il»O!6. »s iue.
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Hema-
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David
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HER-
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Herra
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kteldäse».

z6. Kytttty okcö» HERra Israelia
Jumala jjancatcktsrst yancaickiseen/ ja
caickt Eausa sauocan Amen: ja ktjttä-
»än HTRra.

Z7. Näin jätti hän HERran ltzton Ar-
ktn eteenAjsapht» jahänen veljens/pal-
veleman almomat Arkin «des jocapät-
väises työs.

ZB. Mutta SbedEdomi n jahänen cah.
dexaa veljtäns settzemettäkymendä : Ja
ObodEdomtn Jedithun pojan ja Hossan
oven varttaxt.

zy. JaPapin Zadochtn ja Papit hä-
nen veljenspant hän HERran majan
eteen Gtbeontn korkeudelle.

40. Tekemä» päivä pätiväldä HER-
ralle polttouhria polttouhrin Altarilla/
amulla ja ehtona/- catketi nyncutnkirjoi-
tettu on HERran iats/ja hän Israelil-
le käftenyt oli.

41. JaHemaninja Jedtthunin heidän
canstans/ ja muut valitut cuin ntmel.
däns nimitetyt olit kyttämän HERra /

että hänen lauptudens on yancaickisest.
41 Ja Hemanin ja Jedtthuninheidän

canstaus/ vaskttorvilla ja Cymbaletlla
soittaman/ ja Jumalan candeletlla.
MuttaJedithunin pojat pani hän ovea i
vartiaxi.

4Z. Ja näin matcustt caickt Canfa cu-
ktn cottans: David myös läxi siuna-
man huonettans.

XVII. iucu..
E tapahdut cosca David asu!

sanoihän Prophe-
catzo minä a-

sun Ledrrihuones/ ia HERran
lyton Arcki on vaatetten alla.

2. Nathan ssaoi Davidille: caickt
cuin sinun sydämesäs on/ tee: siiliä
HERra on sinun canstas.

z. Mutta sinä yönä tuli Jumala» fa-
na Nathanin tygö/ ja sanot: Mene/ ja
sano minun palveltallent Davidille:

' Näin sano HERra: ei sinun pidä mi-
nulle rakendaman huonetta asuaxent:

5. Sillä en minä ole asunut yhdesäkän
huones/ sijrä päiväsi cuin minä Israe-
lin lapset johdatin ulos/ tähän pajvän

10. Ja stjtä ajasta cutn minä asetin
Duomarit minun Cansallant Israelil-
le/painoi» minä catckt sinun vthamehes
alas/ ja ilmoitan sinulle HERran ra-
kendavan stnulle huonen.

11. Ja pitä tapahtuma» costa stnun
atcas »».täytetty/ että stnä menet Jsäts
tygö/nijn minä herätän stnun siemenes
sinun jälkes/joca pitä olema» stnuu
pojistasi ja minä vahvistan hänen
waldacundans. >

11.Ja hän rakenda minulle
ja minä wahwistan hänen tstutmens
tzancatcktsest.

iz.Mtnä ole» hänen JsänS/ ja hän on ,
minun potca»/ ja en minä käännä mi.
nun lauptuttanthäneldä pois/ »ijncutn
minä sen käänsin häueldä pois / joca st.
nuo edelläs »li.

14. Mutta minä asetan hänen minun
huonesent/ ja minua valdacundant,
hancatcktsest: nyn että hänen istuimens
on pysyväinen yancaickisest.

15. Ja cosca Nathan catcketn näiden
sanain jälken/ja cotken tämän näyn jäl.
ken Davtdtncansta puhunut oli.

N » » 16. Nya

asti: maan minä osett at»a ollut majois
ja Tabernaclis.

tkänänS minä waelstn co«
c« Jfraelts/ olengo minä puhutellut jo-.
tacuta Duomartta Jsraelts/ jonga mi-
nä olen käskenyt ruockia minun Cansa»
nt/ jasanonut: mixet te ole minullera-
kendanet Cedrihuo netta?

7. Nyn sano nyt näin minun palve-
lialleni Davidille: Näin sano HERra
Zebaoth: minä olen ottanut stnun kedol-
da cusas lambatta cattztt/ minun Can-
sani Israelin päämtehexi.

8. Ja olen ollut stnun causias cuhun-
gas ikänänsmaelstt; ja ole» hävittänyt
caickt sinun wihamiehes edestäs/ ja ote»
tehnyt stnulle nimen/ ntjoen suurten ni-
men jälkencuin maan päällä ovat.

9. Mutta minäpanen minun Cansal-
leni Israelillepatcan/ja istuta» sen nyn/
että se sijnä asu/ja et enä lijcnteta: ja
pahan Caosan ei pidä enä sitä vaiva-
man nyncutn ennen.
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16. Nyn tuli Cuntngas David ja 01l <
HERran edes /ja sanot: cuca' olen
minä HERra Jumala? ja mitä on mi-
nun huonen/ettäs olet anoanut minun
tulla tähän asti?

17. Ia tämä on mähä ollnt sinun fil-
mats edes Jumala/ mutta sinä olet
myös puhunut sinunj palmeltas huone,
sia/ pitkän ajan perään: ja»let catzellut
minun nyncuin ihmisen hahmos/jocaon
HENra Jumala corkeudes.

18.Mitä David enä mahta anoa si-
nulda/ ettäs cunnioitatsit palmeltas?
ja sinä tunnet palmeltas.
iy. HERra sinun palmeltas tähden/

ja sinun sydämes jälken olet sinä catcki
nämät suuret asiat tehnyt / tlmoittaxes
catcki ne suuret työt.

10. HERra/ ei ole sinun caldatstas/
jaet ole Jumalala pattzi sinua/ catkis
cuin me cormillam cuullet olcm.

rr.Ja cusa on jocu Cansa maan pääl-
lä/ nyncuin sinunCansas Jsrael/cuhun-
ga Jumala mennyt on/ »vapahtaman
ttzellenS Cansa/ ja tekemän hänellens ni-
met suurtst ja hirmulltsist tötst/ ajain pa-
canat ulos sinun Cansas edest/ jongas
Egyptist mapahtanut olet?

»1. Ja olet tehnyt sinun Cansas Jsrae-
ltn ttzelles yancaicktsext Cansaxi/ja sinä
HERra oler heidän Inmalaxens tullut.

2j. Nyt HERra se sana jongas puhu-
nut olet palmeltastas ja hänen huone-
stans/ mahmtstucon yancatckisest/ ja tee
nyncuins puhunut olet.

24. Wahwistuconjasuurexl tulcon si-
nun nimes yancatckisest/että sanotat-
fi»i HERra Zebaolh/ Israelin Ju-
mala on Jumala Jsraelts/ ja sinun pal.
meltas Davidin huone olcon pysyivät-
nen sinun edesäs.

25. Sillä sinä minun Jumalan olet
ilmoittanut sinun palmeltas cormain
«uullen/ettäs rakennat hänelle huonen:
fenlähden on sinnn palmelias atcoinut
rucoilla sinun edesäs.

26. Nyt HERra sinä olet Jumala/
jaolet tätä hymä puhunut palmeltalles.

27.Sl»na nyt sirmn paltveltas huone/

että f« pysyts tzanesicktstst Muntdesäs:sillä mitä Mä HERra siunal/ se on M.
«atk» yancaicklsest.

XVIII. iucu.
Jtte lötDavid Philtsiertt/ ja !

alans heidän/ja ottt Ga- l
hänen kytäns Phtliste» i

ret» kädest. >
2. Hän löt myös Moabiterit/ nynettä -

he tuttt Davidille alemnratsext/ ja wett !
hänuelle lahjoja.

z. David löi myös HadadEsertn Zo. I
bao Limingan Hamakhts / silloin cuin .
hän ment nostaman kätläns Phratta <
meden tygö. !

4. Ia David moitti häneldji tnhan» <
««» mannua/ seltzementuhatta hemots» !
miestä ja caxttymmendä tuhatta jalca-
mtestä. JaDavid ratfcats catcki mau»
nut/ ja piti heistä tallella sata maunua.

5. Ja Syrialaiset Damäscusta tulit
Hadad Efertn Zoban Cuntngan a-
puun/multaDavid lötSyrialaisist caxt-
colmattakymmendä tuhatta miestä.

6. Ja David asetti martiat Syrtan
Damascuun/ nyn että Syrialaiset tu«
lttDavidin alemmaisixt/ jameit hänelle
lahjo,a: stllä HERra auttiDavtdi run-
ga ikänänS hän maelst.
7-Ja David ottt cullaisetkilmet/cuin

olit HadadEsertn palmelioilla/ ja met
ne Jerusalemyn.

8. Ottt myösDavtd HadadEsertnCau-
pungetsta Thtbehattst ja Chunist /uurt
paljo maske/ josta Salomo masktmeren/
patzat ja masktastioita teki.

9. Ja cofca Thou Hemachin Cunin»
gas cuuli Davidin lyönen catken Ha-

' dadEserin Zoban Cuningan sotajucon.
10. lähetti hän potrana Hadoramin

Cuntngas Davidin tygö/ termettämän
! händä ystäwälltsest/ja stunaman händä/

että hän HadadEsertn cansta sotinut
kja hänen lyönyt oli: stllä Thoulla oli

t sota HadadLseren cansta.
ri. JaCuningas David pyhitti HEr-

' ralle ratcki rullatset/ hopiatset ja mastt-
. set astiat/ sen h optan ja rulla» raasta
' cutu hän oi» orlanut catkilda pacaooil.
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b» Ebomerelldä /Meablterelldä/ Am»
monln lapfilda/ PhtlisteretldäjaAma»
lechllerelldä.

12.1 a Abtfti Zerulan potca löt fto»
lalaxos Ebomereist cahdexantoistatym»
mendä tuhatl».

13.1» asetti wartialt Edomyn/ nyn et»
tä catcki Edomerit olit Davidin »lem»
malset: silläHERra aum Dovtdt cun»
ga llanäns hän waelsi.

i4.lanynhallitzlD«vid «ilen Israe.
ltn/ ja teti oiteuden ja hnrscanden «t>
telle Canstllens.

,;. loab Zerulan potca 01l sotajou»
con päällä / losaphat Ahiludin poica
oli Cantzlerl.

i6.Z«dot Ahitobin potea/ja AbiMe»
lech Abjatharln poica oltt Paplt/Sau»
sa gli tirjolttajo.

17. Benaj» lojadanpoic» oli Chre»
tin st Pielin päällä. IaDavidin po»
stt olit ensimätset Cunlngan täsillä.

XlX.iucu.
Enperäst cuolt Nahas Ammo-

lasten Cuntngas/ja hänen
tnll Cuotngaxl hänen

siaans.
2. Nyn Davt» sanoi: minä ofotan

laupiuden Hanontlle Nahaxen pojalle:
stllä hänen Isans on tehnyt laupiuden
minun cohcani. Ja David lähetti sa-
nansaattajat lohduttaman händä hänen
Jsäns tähden. Ja Davidin palmeliat

> tulit Ammanin lasten maalle Hanonin
tygö/ lohduttaman händä.

> z. Nyn sanoit Ammontn lasten ylim-
mäiset Hanonille: luletcos Davidin

> cunnioiltawan sinun Jstiö sinun silmäts
edes/ että hän lähetti lohduttajat sinun
tygös? ja eikö hänen palwektans tullet

'sinun tygös tutkisteleman/ tukistaman
ja wacotman maata?

' 4. Silloin otti Hanon Davidin pal.
weltat/ ja ajeli heidän/ ja leickais puo-
len heidän tvaattcistanshaman cupeista
asti/ ja päästi heidän menemän.

;. Ja he menit/ ja se tchtin Davidille
tieltäwäxi nystä miehistä. Ja hän lä-
hetti heitä Ivasta» (sillä miehet olit san-

gen suuresi hämätstyt) s» Cuntngas sa-not: olcat sijhenastt Jerihos cuin tei-
dän parta» casiva/ tulcat sijtte jällens.

6. Mutta cosca Ammontn lapset näit
hetdäns haiseman Davidin edes/ lähet-
ti Hanon jaAmmonin lapset tuhannen
leiivistätä hopiata palcataxeus Maunu-
ja ja hemotsmiehtä Mesopot amtast/
Syrtan Maechast ja Sohast.

7. Ja he palckaisit heillens caxtneljät-
täkymmendä tuhatta maunua/ jaMar-
chan Cuningan mäkinens: He tulit ja
sioitit hettans Mcdban eteen. Ja Am-
monin lapset cocotfit myös heitäns
Caupungeistans ja tulit sotaan.

8. Cosca David sen cuuli/Aähettl hän
Joabtn jacoco Sangartein sotajoucon.

9- Ja Ammontn lapset olit lähtenet/
ja hangttztt heitäns sotaan Caupungin
portin edes: Mutta Cuningat jotca
tullet olit/olit kedolla erinäns.

ro. Cosca Joab näki sodan sekä edesänSettä tacanaos nouseman händäns ma-
stan/ malitzi hän catckt parhat miehet
Israelisi/ja asetti hänens Syrjäläistä
mastan.

11. Muun.mäen andoi hän meljens
Abisatn käden ala menemän Ammontn
lapsia mastan.

12. Ja sanot: jos Syrialaiset tulemat
minua mitkememmäxt/ nyn tule minun
auxeni/ m josAmmonin lapset tulemat
sinua mäkememmäxt nyn minä autan
sinua.

iz. Ole mtehullinen/ ja olcam mah-
mat meidän Cansam edest/ ja meidän
Jumalan Caupungein edest: mutta
HERra tehkön nyncuin hänelle otollt.
nen on.

14. Ja Joab lähestyt sillä mäellä cuin
hänen canstans oli/ sotiman Syrtalaisia
mastan: jane pakenit händä.

15. Cosca Ammonin lapset näit Sy-
riolaiset pakeneman/ palentr he myös
Abtsatt hänenmeljeäns/ jamenit Jern-salemyn.

id.Cosca Syrialaiset näit hetdäns Is.raeltldä lyödyxt/lähetit he sanansaat-
rajat/ ja toit Syrlalaisettuolda puolen
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ivirta. Ja Sophach HadadEsertn so.
dan päämies meni heidän edelläns.

17. Costa se oliDavidille sanottu/ co-
cois hän coco Israelin ja meni Jorda-
nin ylttze. Ja cosca hän tuli heidän ty.
göns/ asetti hän hänens heitä mastan :

jaDavid asetti hänensSyrtalatsia ma-
sian sotaan/ ja ne sodeit hänen cansians.

18.Mutta Syrialatsct pakenit Zsraeli.
JaDavid tappoi Syrtalaisisia settze-
men tuhatta waunua/ja neljäkymmendä
tuhatta jalcamiestä/ hän tappoi myös
Eophachin sodan päämiehen.

ly.Jg cosca HadadEsertn palmeliat
näit heidäns lyödyxi Jsraelildä/tcithe
rauhan Davidia canfia / ja olit hänen
palmeltans / ja Syrtalaifet et tahto-
ntt cnämbi aulta Ammonin lapsia.

XX. iucu.
A cosca ajasiatca culunut sli /
sijhen atcan culn Cuningat läh-
temätulos/johdattiJoabsota-

/ ja hämttlt Ammonin
lasien maan/ tuli ja pyritti Rabban:
mutta David oli Jerusalemts. Ja Jo.
ab löi Rabban / ja cuktsti sen.

2. Ja David otti heidän.Cuntngans
Cruunuu hänen pääsiäns / ja löysi sen
painama» letmtskän culda/ja calltta
kimtä hänes / ja se pandtnDavidin pää-
hän: Hän toi myös sangen paljo saa-
lista Laupungist.

z.Mutta mäen/cutn siellä oli/toi
hän ulos/ja andoi heidän sahata sa-
hoilla / ja petkeleillä ja ktrivetllä.Nyn
teki David catckein Ammonin lasten
Caupungtn cansia. Ja David palais
ststte catkcn mäen canfia Jerusalemyn.

4. Sitte nousi taas sora Gaferis Pht-
ltflerein cansa.Stlloin löi StbechatHu-
sathtteri Stphatn/ joca oli Caleman
poicatn lapsist/ ja alas painot heidän.

Ja mielä nuosi sota Phtltstereia
canka/ Silloin;löt Elhanan Jatrtn
poica / Lahemtn Goltalhin Gachilerin
meljen / jongakeihä» marsi oli nyncuin
canganpuu.

6. Ja taas nousi sota Gathts / siellä
oli suuri «ms / ja hämllä »ii tuusi sor-

me ja cuusi «artvast/ se on neljäcolmat,
takymmendä. Ja hän myös oli syndy-
nyt Calewan Poi«st.

7. Jahän ptlckaisJsraeli - Mutta Jo-
nathan Simean poica Davidin meljen
poica löi hänen.

8. Nämät olit sijnnet Calewan pojist
Gathts/ ja langcisit Davidin käden ja
hänen palmeliams kätten cautta.

xxi. iucu.
Satan seisot Jstaeltmafian/

AO» ja kehoittt Davidin lukeman I-
Ja David sanoi Zoabille

ja Cansan ylimmäisille: mengät ja lu-
kecat Israel BerSebasi Danin saacka/
ja tuocatminulle/ että minä tiedätsin
heidän lucuns.

z. loab sanoi: HERra enändäkön
Canftms sata kerta suuremmaxt cutn se
nyt on. Minun Herran Cuntngan/
etkö nämät caickt ole minun Herrani pal-
meliaciMtxi si)S minun Herran kysy si-
tä ? mixt se tulis synntxt Israelille?

4. Mutta Cuningan sana mo-ttt Joa-
bin. Ja loab meni / ja «vaelsi coco
Israelin ymbärins/ja tuli Jerusalemijn.

5. Ja loab andoi Daivtdille luetun
Canfan lugun / ja coco Israeliskt y»
xitotstakymmendä kerta saca tuhatta mtc»
siä / cutn mieckan ulosmeti. Ja Judaas
neljä sata tuhatta ja fettzemrnkymmen-
dä tuhatta miecan wetäwätä miestä.

6. Mutta Lemi ja BenJamintt et hän
näiden secan lukenut: sillä loab cauht-
stut Cunlngan sanast.

7.Multa et se kelmanut Jumalalle/
ja hän löi Israelin.

8. Za David sanot Jumalalle: minä
olen rastasi syndtä tehnyt/ että minä
sen tehnyt olen i mutta ota sinun pal-
welias määrys pois: sillä minä olen
sangen tyhmäsi tehnyt.

y. Ja HERra puhui Gadille/ Da- i
vidin Näk iälle / sanoden:

to. Mene ja puhu Davidille/sansden:
»ätn sano HERra: colme minä panen
sinun etees: waliye sinulleö ypi nysiä/
jq mtstä leen sinulle.

li. Ja
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n. Ja tosta Gstd tuliDavidin tygö/
sano- hän hänelle . Näin sano HERra:
walilze sinullcS:

12 Taicka colme uälkä muotta: taicka
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colmen Cuucauden paco wtholllstes e-
deS / ja nkatnolllseö mterqn edes / että
se on käsittämä sinun: eli colmext pät-
mäxt HERran miecka ja ruttotauti
maalle / nijn että HERran Eagelt ca-
dotta ratcki Israelin rajoilla. Nyn ajat-
tele sipS nyt mitä minun pitä händä

> wastaman cuin minun on lähettänyt.
iz.David sanot Gadille: minulla on

suuri ahdistus / euttengtn tahdon minä
langeta HERran käsijn/sillä hänen lau.
ptudens o» sangen suuri/ja en tahdo lan-

> geta ihmisten käsiin.
! 14. Ja HERra andot tulla ruttotau-
dia Jsraelyn/ nijn että Israelisi la»,
gets seitzemenkymmendä tuhatta miestä.

> »5 JaJumäla lähetti Engelin Jeru-
salemyn hucuttaman sitä: Ja hucut-
tais/ eatzot HERra sijhen / ja eatui
sitä paha / ja sanot Engeltlle joca hu-
kutti : nyt on kyllä / pidä kätes ylös.
Mutta HErran Engelt seisot Arnan
Jebusertn ryheu tykönä.

16. Ja David nosti silmäns / jasat
nähdä HERran Engelin seisoman maan
ja tatma» mältllä/ja ulosmedetyn mie.

ran hänenkädesänö ojetun Jerusalemin
päälle. Nhn langets David ja ivan-
htmmat heidän caswoillens puetetut sä-
keillä.

17. JaDavid sanot Jumalalle: engö
minä se ole eui» annoin luke Cansan?
minä st olen ruin syndiä kein/jaat-
tvanpahotn tein. Mitä fijs nämätlam-
bat tehuet omat? HERra minun Ju-
malan anna sinun kätes olla minun ja
minun Jjäyj huone» päälle / ja et si-
nun Cansalles matmaxi.

HERran Engelt sanot Ga-
että hänsanois Davidik-

le/ että David ments ja rakennais
HERralle Altarin Arnan Jebusertn -
rjjheen.

19. Ja Davtd ment Gadin sanan jäl-
ken / enin hän HEKranntMttn puhu»
«M oli.

20. W m cuin Arnan käänsi hänens
ja näki neljän potcans cansia Engelin/
lymyltl he heiläns: sillä Arnan tappoi
nisuja.

21. Cuin David mentArnanin tygö/
näki Arnan ja hamaitzi Davidin/meni
rihest ulos ja langets casmvillenS Da-
vidin eteen maahan.

22. Ja David sanot Arnanille: anna
minulle ryhen sia/raketaxcni si/henHEr-
ralle Altarica / anna se minulle täyden
rahan edest / ettäivttzauS lackats Can-
sasta.

2z Ia Arnan sanot Davidille: ota
sinulles/ja tee minun HERran Cu-
ntngan cuin sinulle kelpa. Catzo minä
annan myös härkiä polttouhrixi jaasei.
ta putxi ja nisuja ruocauhrtxi/ catckia
minä annan.

24. MuttaCuningas David sanoi Ar-
> nanille: et nyn / waan minä ostan täy-

dellä rahalla: sillä en minä ota sitä c«in
! sinun on / HERralle/ja tee poult-
. touhria maxamat.

25. Ny» David andot Arnantlle sen
sian edest cuuden sadan Siclin painon
culda.

26. Ia David rakensi si/näHERral.
le Marin/ja uhrats polttouhria ja
kytos uhria: Ja rucoiltHEßra/jahän
cuult hänen tule» cautta kaimasta polt.
touhrtn Altarilla.

27. Ja HERra sanot Cngelille/että
hän ptstäts mteckans tuppeens.

28. Cosca David näki HERran tuul«
lexi hanens Arnantv Zebufertn rhhesZ/
uhrais hän siellä.
Slllä HERran maja / ruin Moses

oli tehnyt corwes / ja polttouhrin Al-
tart/ olit silloin Gibeooi» corkeudeS.

zo. Ja ei David tainnut menoa sen e-
teen kysymän Jumalata: sillä han olt
peljästynyt HERran Engelin mteckaa.

XXII.
David sanot: täsä pitä ole.

AOli manHEßranhuone/ja kämäAl.
tariJsraeltn polttouhria marte.

2. JaDavid käski coola muu.
calaiset / jotca Israelin maalla olit/ ne

Nvnz «sen!

David
uhra
ja taas
rucoile
ja mt-
yaus
lacka.
»Par.

Aicot
st» pai

. ean
. HSR-

> ran
huone-

et.
it

469l. Chrönikän Kirja. «. iue.



Toimit
t» c«>
lua
HER»
ron
hnonl
»»ra»

rt.

neuwo
Solo.
mot
roten»
daman
HER»
ralle
huonet
la.
I»/»'.
,9: 2.

iSom
~,,

''"'».

/''H"r.
'' >'

! asetti hän kiivein vuoliapt / vuoleman
kiivejä Jumalan huone» rakennuxexi.

z. Ia David valmisti paljo rauta
porttein oweti. auloiri/ ja mitä yhteen
»aulitta tarwttttn. Ja nhn paljo vaste
ettei se punnilta tatttu.

4. Ja Cedripuita epälugun: sillä Si-
dontst ja Tyrost tuotin paljo Cedrrpui-
ta Davidille.

5. Ja David ajatteli: minun poican
Salomo on nuori ja heicko / mutta huo.
nen / joca pttä HERrallerakettaman/
pttä nyn suuren oleman/että sen nimi ja
cunnta corotetan caikisa maisa/sentähde
valmistan minä nyt hänelle varaxt.
Näin valmistiDavid paljo ennen cuo-
lematans.

6. Ja hän cutzut poicans Salomon/
ja kästi hänenraketä huonen HERral-
le Israelia Jumalalle.

7. JaDavid sanoi Salomolle: minun
» poican/minun mielen oli raketaHEß-
> ralle minun JumjilallentHuonetta.

8. Mutta HERran sana tuli minun
t tygönt/ ja sanot: sinä olet paljo verta
vuodattanut/ ja suurta sota pitänyt:
sentähden ei sinun pidä rakenoaman mi.
nun nimelleni huonetta/ ettäs »tznpal.
jo verta olet vuodattanut maan päälle
minun edesänt.

9> Catzo potca jocasinulle syndy/pitä
viemän levollinen mies: sille minä an-
nan levon caikildavihollisildans/ hänen
ymbärtstöldäns: sentähden pttä hänen
nimens oleman Salomo: sillä minä
annan rauhan ja levon Israelille hänen
elinatcanans.

io. Hänen pttä rakendaman minun
nimelleni huonen/ hänen pttä oleman

' minun poican/ ja minä olen hänen I.
säns: ja vahvistan hänen valdacun-
dans istuimen Jsraelis tzancatcktsest.
n. Nyn on nyt minun poican/ HER.

ra sinun cansias / sinä menestyt / ja ra.
»ennät HERralles sinun Jumalalles
huonen/ nyncum hän sinustapuhunut on.
ii. Cuitengtnandacon HERrasinulle

ymmärryxenjq toimen/ja asettacon st-
«m, Israel» halliqeman/jq pitämän

HTRras Jumalaä kaln.
IZ Silloin sinä menestyt/ coscas ah.

kerottzet pitämän nytä säätyjä ja oiteu.
xia/cuinHErraMosexen camta on kaste-
nyt Jsraeltlle.Sle vahva ja hyväötur-
vas/ älä pelkä / älä myös vavahdu.

14. Catzo minä olen minun vatvasanlvalmistanut HERrähuoneseen sata tu.
hatca leivistätä culda/?a tuhannen kerta
tuhannen letvistärä hopiata/ nynmyös
vaste ja rauta määrättömäsi/(sillä ntz-tä on ylön paljo:) minä olen myös toi-
Mittanul hirsiä ja kiviä / jothtngas
vielä lisätä taidat.

15.Nyn on sinullapaljon työn tekhtä/
kiven hackaita/ ja puuseppiä / ja catc»
kia taitavica caicktnatsijn töihin.

16. Culiast/ hoptast/vastest jaraudast/
joilla ci lucua ole: nouse sijs/ ja tee
se/ HERra on sinun cansias.

17. JaDavid kästi cackta Jsraeljn y.
ltmmäisiä auttaman poicans Salomot.

18. Etkö HTRra teidän Jumalan o-
le teidän canstan/ jaon andanut teille
levon joca tahvolda ? sillä hän on an-
danutmaan asujametmmnn kästjn/ ja
maa on voitettu HERran ja hänen
Cansans edes.

iy. Sentähden andacat teidän sy-
dämen ja sielun etztä HErra teidän Ju.
malatan / rakendacat HER-
ralle Jumalalle Pyhä / cannetta sijhen
HERran lhton Arcki/ja pyhät Juma-
lan astiat huoneseen/ joca HERran
nimeen raketan.

XXIII. jucu.
David oli vanha ja elä>

I» mäst kyllänS saanut / asetti hän
poicans Salomon Israelin Cu-
ntngaxt.

2. Ja cocois catcki ylimmäiset I-
sraelis/ ja Papit ja Levität.

z, Että Levität luetaisin hamast col.
mestkymmenest ajastajast ja sen ylitzen.
Ja heidän lucunö/olt päästä päähän vä-
kewitämiehiä/cahdexanneliältäkymmen-
dä tuhatta.
4.Joista oli ueljäcolmattakymendä tuhat
ta teektäjätä Herrä huvnesija cuust tuhatra
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ta vireamiestä ta duomarita.
5. Ia neljä tuhatta owen warttata/

ja neljätuhatta nyca jvlca HERralle
kycost-wersarsisi candeleilla/ jorca mrnä
pannut olen kijtost weisamaa.

6. Ia Davis teli järMyxea Levin !
lapsille / Gersonille / Kahathtlle ja Me. j
rakille. (mel. i

7. Gersonitereistä olit Laedan ja Si- l
8. Laedanrn lapser: «nsimäinen lehelt/ e

Sethan ja Joel/colme.
9. Simein lapset: Salomith / Hasiek s

ja Haran/rolme.Namäl olit Laedanin I
Isäin ylimmäiset. >

10.Hlit myös uämät Simeln lapset e
Jahath/Sina/ Jeus ja Bria. Nä- >
mät neljä Simein lapset. I

11. Jahat oli «nsimäinen / Slna toi-
nen. Alutta Jeuxella j«Brialla «i ollut i
mouda lasta / sentähdtn luetti» ne yh- e
dext Isän huonexi.

i-.Kahathin lapset: Amram / Jeze- >
har/ Hebron / ja Bsiel/ neljä. i

rz. Amramin lapser: Aaron ja Mose. j
Mutta Aaron eroitertln / että hän oli j

> pyhrtetty catcket» pyhrmmälle / hän ja
hanen poicans yancaickrsest / candama» j
suitzutusia HERran edes/ ja palve- i
lemaa Hända / ja fiuuamav hänen ni- j
meens yancatcktsest.

14. Ja Mosexen Jumalan miehen i
lapset luetttn Levität» sucucunda»» se-
raan. (»eftr.

15.Mosexen lapset olit: Gerson j» El- >
16. Gersontn lapset: ensimäinen olt i

Eebuel.
17.Eljeserin lapset / ensimäinea 01l

Rehabia.Ja Eljesertllä ei ollut muita
lapsia / maan Rehabiaa lapsia oli pal-
jo «nämbi. (mämen.
rs. Jezeharln lapset: Salomith ensi-
iy. Hebronin lapset: Jerta ensimät.

«en / Amoria toinen/ Jehasiel eolmaö/
ja Jakmeam ntljäs.

-0. Vflelin lapset: Mlcha ensimäi-
»en / ja lestä toinen.

' -i. Merartn lapset: Mahelt jaMust.
Maheli» lapset: Eleazar jaKis.

Mutta Eleazar cnoll/ ja et astut

hänellä poikia / vaan tyttSritS/ jotta
heidän «eljens KtstNrpojat nait.

-z. Musin lapset: Mahelt / Eder ja
Jeremorh / cotme.

-4-Nämät omatLewin lapset heidän
Isän» huon«s/ja Isäin Päämiehetjotta nimeldäns päästä päähän luetut
olit/ jotca teit mtrau töitä HERranhuone» palmelaxes / cahdestkymmenest
ajastajasi / ja se» ylitzen.

25. Sillä David sanoi: HERra I.sraetin Jumala on andanut Cansal.lens levon/joca on asuma Jernsalt-mis ljancaickisesi. - ,
26. Ja eiLevität tarvinnet canda ma- ,

ja caickeio hänen calutns cansta palme-
luxeen.

27. JaLewin lapset luetti» Davidin
vymeisten sanain»älkmiewitainsecaan/cahdestkymmenest moodest/ja seeo ylttze.

28. Että heidän piti sttsoman Aaro-
nen lasten käden alla palmelemasHE»
ran huone» cartanotlla jacammisisa /

ja puhdistuxts / catcktnaises pyhydes/
ja catkis mirau töts HERran huones.29.Ja oleman näkyleipäin/ ftlmby-
läjauhoin/ rnocauhreio/ happamotto. '
main kyrsäin / pannoin / hastartttea /

ja catcketn maacai» ja mittain päällä.
zo. Ia seisoman joca amulla/ kyttä,

mä» ja ylistämän HERra / nyn myös
ehtona.

zi. Ja uhraman HERralle catckmat.
set polltouhrttSabbathina/ «della cuul.
la ja juhlapätmtnä/lugun jatavan MKalati HERra»edes.

Z2. Ja ottaman «aarin seuracuuna»majastja Pyhydenvartiosta/ ja Aaro-
nin lasten heiden meljeins vartiosta/HERran hnonen palveluxes.

XXIV. tucu.
tämä oltAaroninlastejä»

t)» ? Uirstys:Aaronin lapser/Nadab/
»Abihu/Eleazar ja Jrhamar.

-.Mutta Nadab ja Abthu
euolit JsänS edes / ja et heillä ollut la-
sta. Ja Tlcazar ja Jthamar tulit Pa>
peixt-
z.Ja David määräis heitä «St» i

Zadvcht»

«

"...
"<,.,
""!"

>"

s" '

'

s ' /

U„
'"""

'.,"',

' '

Papetl
le Aa.
rovin
pojlle
tehdä»
määrä
Num.
Z- 4-
Lev.
10; l,

471k. ChrönikSn Kirja.. 14. iue.



Papit
janan
24.

wuorö
»a het.
tttän
arpa
heiden
wälil-
läns.

Abia.
tue.
«5.

Zadochin Eleazarin lapsista/«aAhime-
lechrn Jthamarln lapsista / heidän lu-
cuns ja wtrtans jälken.

4. Ja usiammat jalotwäkewät miehet
löyttln Eleazarin cutn Jthamarin lap-

sist. Ia eosca he h-ttä nyn määräisit/
vie siellä cuusitoistakymmendä Eleaza-
rtnläpsisi/ ylimmäistä heidän JsätnS
huones/ ja cahdexan Jthamarin lapsist /
heidän IsätnS huones.

Ia he määräisit heitä arwalla seka
näitä että nytä! sillä molemmat Elea-
zarin ja Jthamarin lapset oltt Päämie-
het Pyhäs/ jaPäämiehet Jumala edes.

s.JaSemaja kirjoittaja Nethanee-
ltn potea Lewttatst/ kirjoitti heidän Cu-
ningan edes/ ja Päämiesten ja Papin
Zadochin/ ja Ahlmelechtn AbJacha-
rtn pojan/ja Pappet» ja lewitatn/ja
vlimmätsten Isäin edeö/cutn oli- yxt
Isän huone Eleazarin edest/ ja toinen
Jthamarin edest.

7. Ia esimätnen arpa langeis Jojari-
btn päälle / toinen Jedajan.

8. Colmas Hartmtn/neljäs Seorimin.
9. WydeöMalchian/cuudcsMejami».
10. Settzemes Hakozin / cahdexas A-

btan. (chanian.
11. Yhdexäs Jesivan/ kymmenes Ze.
11, Pxttotstakymmenes Eliasibtn / ca-

pitotstakymmenes Jaktmtn.
iz. Lolmastoistakymmenes Hupa»/

veljäslotstakymmenes Jesebeabin.
,4.Wydestolstakymcnesßilga»/ cuu-

destoistakymmenes Jmmertn
15. Seitzemestoistakymmeocs Hesirtn/

cahdexaslotstatymmenes Haptzezin.
lö-PhdexäStoistakymmenes Pethaht-

«n/ eapikymmenes Jeheskell».
17.Enstmätnen coknattakymendä Ja-

chtntn/ toinencolmattakymmendä Ga-
muli».

18. Colmascolmattakymmendä Dela-
jan/ neljäs celmattakymmendä Maa-
lian.

19. Tämä on heidän järjestyxenS hei-
dän wlrcans jälken/ menemän HER-

ran huoneseen/ heidän tawans jälken/
heidän Jsäns Aaroni» tade» ala/ ntzn-

cuin HERca Israelin Jumala heidän!
olt kästenyt. >
»v. kemin lasten seas olt Am-'

rämin lapfist/ Subael/Suba-
elin lapstst Jehdea.

21. Rehabtan lapstst Jefia enstmätnen.
22. ???utta Jezehartteretst olt Selo-

moth/Selomochi» lapstst lahath.
2Z. (Hebronin lapset) Jerta enstmät-

nen/Amarta toinen/Jehasiel colmas/
Jakmeam neljäs.

24. Vsteltn lapset: Micha. Michan
lapstst Samir.

15'Iestä olt Michan Welt: lestä»
lapstst Zacharia.

26. Merartn lapset: Mahelt ja Must/
jonga poica olt Jaesia.

27. Merartn lapset Zaestast / hänen
potcans olt Sshan/ Eacnr ja Jbrt.

28. Mutta Mahelilla olt Eleazar/ ja
hänellä et ollut yhtän potea.

2y. Kistst/ Ktstn lapset Jerahmeel.
zc>. Mustn lapset: Mahelt/ Eder ja

Jeremoth. Ne omat leivität» lapset
heidän Jsätns huoncS.

zr. Ja nämät myös hetttt arpa mel-
jeins Aaroni» lasten cansta/ Cuningas
Davidin edes/ ja Zadochim ja Ahime-
lechtn/ ja ylimmäisten Isäin edes/ Pap-
pet» ja iemttatn seas/yltmmätaenJsatn
seas/ pleningln meljens cansta.

XXV. iucu.
David sodanpäämiesten cans.sa erotttt mtrcotn Assaphin/

Hemantn ja Jedithuntn lapset/
jotcaPropheceratsit harpuilla/

Psalraretlla ja Cymbaleilla. Ia he lu-
etti» töihin heidän mircanS jälken.

2. Assaphin lapstst: Sacur/ Joseph/
Nelhanta/ Asarela/ Assaphin lapset:
Assaphin käden alla/ jotca ennustit
Cuntngan tykönä.

z. Jedithuntst: Jebithunin lapset/
Gedalia/Zori/ Jesaja / Hasabia/ Ma-
thathta/ ne cnusi heidän JsänsJedithu-
ntn käden alla harpuilla/ jotca ennu-
stit/ kylit ja ylistit HERra. i4.Hemanist: Hemantn lapset/ Bu-
kja/Machama/ Vsttl/Sebuei/ Jeri.

moth/
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Kdth/ Hanania/ Hanäni/ Eliarha/
Gidaltht/ Romamtht/ Eser/ Jasbeca-
sa/ Mallolht/ Hokhtr jaMahesiorh.
;.Nämat olit caickt Hemantn lapset

Cuningan Näktän Jumalan sanas y.
lönvämän sarwe: stllä Jumala olt an-
danul Hemsnille neljätvistakymmendä
pcica ja colme tytärtä.

6. Nämät caickt olit Jsäns käden alla/
Assaphtn/ Jedithunin ja Hemanin/ wet-
samae HERran huoncs/ Cymbaleilla/
Psaltareika,a Harpuilla/Jumalan huo-
nen wiranjälken Cuningan tykönä.

7. Jaheja heidän weljcns lucu ca-cki
' yhteen/ jotca olit oppenet ja ymmärtä-
wäiset HERran caxi sata
ja cahdexanyhdexättäkymmendit.

' 8. Ja hetttt arpa heidän wirotstans/
nyn pieni cuto suuri/ ja oppenut ntzn-
cutn opekuslapst.

y. Ja enstmäinen arpa langets Jose-
phille Assaphtn päälle/ totuen Gedali-
an ja hänen weljeins ja potcatns/ ja
heitä oli caxltotstskymmendä.

10. Colmas Sacurln/ hänen potcatns
ja weljetns päälle / ja hettä olt caxt- ,
toistakymmendä.

ir.NcljäS Jezrtn/hänen poicains ja
weljetns päälle/ ja hettä olicaxttotsta-
kymniendä.

12. Wydes Nethantan/hänen potcatns
ja weljetnö päälle/ ja heitä olt caxttol- j
stakymmendä.

iz. Cundcs Bukta»/ hänen potcatns 1
ja weljetns päälle/ja heitä olt caxlkot- Istakymmendä.

14. Seitzemes Jsreelan / hänen pot. >
catns xa «eljeins päälle/ ja heitä olt lcaxitoistakymmendä.

15.Cahdexas Jesaian/ hänen potcatns >
ja weheins päälle/ ja heitä olt caxttot- j
stalymmendä.

16. Yhdexäs Mathanlon/ hänen poi»
«ains st weljeins päälle/ ja heitä oli
«xitolstalymmendä.

17. Kymmenes Simein / hänen poi»
caine st welielns päälle/ ja heitä oli
laxicoistalymmendä.

,8 Yxiteisialymmencs Astreelin/ho»

/ nen potcatns jaWeljeins päälle/ ja het-
. tä oli caxttoistakymmendä.

iy.LaxttoistakymmenesHasabia«/hä.
k nen polcatns ja weljeins päälle/ ja hel.

> tä eli caxitoistakymmendä.
20. Colmastoistakymmenes Snbae-

i lin/ hänen polcatns ja weljeins päälle/
ja heitä o!l caxitoistakymmendä.

21. NeljäStoistakymmenes Mathitht-
an/ hänen polcatns ja weljeins päälle/
ja helkä olt caxitoistakymmendä.

22. WijdeStoistakymwenes Jeremo»
thin/ hänenpolcatns jaweljeins päälle/

l ja helkä oli caxitoistakymmendä.
2Z. Cuudestotstakymmenes Ananian/

hänen poicaln» jaweljeins päälle/ ja het»
tä oli caxitoistakymmendä.

24-. Seitzemestolfiakymmenes/ Jasbe.
Casan/ hänen potcatnöja weljeins pääl-
le/ ja heitä olt caxitoistakymmendä.

25. Cahdexastoistakymmeneö Hana-
ni»/ hänen polcatns ja weljetnö pääl-
le/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.

26.Yyhdexästotstakymmenes Mallo-
thin/ hänen poicains jaweljetnö päälle/
ja hetkä olt caxitoistakymmendä.

27. Caxikymmenes Eliathan/ hänen
poicains ja weljeins päälle/ ja hetkä o-
lt caxitoistakymmendä.

28. Enstmäinen colmattakymmendä
Hothirin/ häncN potcatns ja weljeins
päälle/ ja heitä olt caxitoistakymmendä.

2y. Toinen colmattakymmendä Gtdal-
thtn/ hänen poicains ja weljeins pääl-
le/ ja heitä olt caxitoistakymmendä.

zo. Colmas colmattakymmendä Ma-
hesjothtn/ hänen potcatns ja weljeins
päälle/ja heitä olt caxitoistakymmendä.

zl. Neljäs colmattakymmendä Ro-
mamthtEserto/ hänen poicains ja wel-
jeins päälle/ ja hettä olt caxitoista-kymmendä.

XXVI. iltM.
Wenwarttoitte» järjestyxest;

Cv olt Meselemia/
Assaphtn lapsist.

2. Meselemian lapset olik nä-
mat: hänen esicoisens lachart»/ toinen
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Zedtael / tvlmas Sebadta/ neljäs
Jathuiel.

z. Wljdes Elan»/ cuudcs Johanan/ sei.
tzcmes Elioenai.

4 Mutta öbedEdomin lapset olit nä-
mä» : hänenEsicoisenS Semaja/ totnen
Josabad/ colmas Joah / neljäs Sa-
char/wydes Nethanccl.

Cuudes Ammiel/seitzemes Jsaschar/
cahdexas Pegulthat: sillä Jnmala o-
li siunannuthänen.

6. Ja hänen potcans Semaja si/ttlmyös poikia/ jotca heidän Jsäns huo-
nes hallttztt/ ja olit wäkewät Sangarit.

7.Semajan lapset: Athni/Rephael/
Obed ja Elsabad/ joiden wel»et olit wä-
kewät miehet/ Slihu ja Samachia.

8. Nämät catckt olit ÖbedEdomin la-
pset/ ja heidän lapseus ja tveljenS/
ja olit wäkewät miehet wtras/ caxtset-tzemetiäkymmendä ObedEdomista.

9. Meselemtalla oli lapsia »a welje.
jä/ wäkewitä miehiä cahdexantoista-kymmendä.
ro. Mutta Hosalla Merartn läpsisi

oli poikia/ catcketn jaloin oli Slmrt/
watcka et hän ollut «stcoinen/ cuttengt»
«setti hänen Jsäns hänen päämiehexi.

11. Toinen Htlkia / colmas Tebalta/
neljäs Zacharia/ caicki Hosa» lapset
ja weljet colmetoistakymmeodä.

12. Tämä on owenwarttotlteo järje.
siys Päämlesten seas/ wtrasa/ heidän
weljetns wartiotsa palvelema» HSR-ran huoncs.

iz. Ja arpa oli Heiketty ptenden nhn-
cutn suurtengla välillä/ heidän JsätnS
huones jocaHen portin eteen.

14. Arpa itä» päin langeis Mtsele,
mian päälle: Mutta hänen poicans
Zacharia/ joca toimellinen neuwos oli/
hetrti arwan ja hänen langeis pohjan
päin.

15. Mutta SbedEdsmin etelän päin/
ja hänen potcainö Esuptmtn huone»
tygä.

16. Ja Supim ja Hosa lännen puo.
lellc/ Sallechetin portin tygö/ jostasen corkia» ahcen päälle mennät,/ josa

wartiat seisoivat töinen toistans wastan.
17. Itä» päin oli cuusi Lewitat/ poh.

Jan päin neljä jocapälwä/ etelän päin
neljä/ muttaEsupimln tykönä caxl jq
caxi.

18. Parbarin tykönä länden päin nel.
jä joca haaras/ja cahdec Parbarintykönä.

iy. Tämä on owenwartioitten järje-
stys Korhirerein lasten seas ja Mera-
rtn lasten seas.

20.Lewitatst oli AhiaJumalamhuo.
nen tawaratn päällä / ja pyhyden .ta- l
warain päällä. "

'

21. iaedanlapstst Gersonltereln lapset. >
taedanist oltt päämiehet Jehteliterlt. !

22. Jehtelttcretn lapset: Sekham ja >
hänen weljcns Joel HERran huonen l
tawaratn päällä. !

2Z. Amramtlerelst/ Jezehariterelst/
Hebronltereist ja Vstelitercist:

24. Ja Scbuel Gersomln poica/ Mo-sexen pojan potca/ päämies tawaratn
päällä.

25. Mutta hänen weljelläns EliEse-rillä olt poicaRehabia/ ja hänen pot-
cans Jesaja/ hanen poicans Joram/hänen poicans Sichri/ hänen poicans
Selomtth.

26. Se Selomith ja hänen weljens/
oltt catckeln Pyhäin tawaratn päällä/
jotca David Cuningas oli pyhittänyt.
Ja ylimmäiset Isät/ tuhandenjasatain
fotajoucon päällä.

27. Sodast ja saalist owat he pyhit-
tänet HERran huonen parannuxexi.

28. Caickl myös mitä Nakiä Samu-
el/ ja Saul Kcsin poica/ja AbnerNe-
rin poica/ ja JoabZeruJan poica olit
pyhittänet/ jacaicki cuin pyhitetyt olit/
olit Selomtthin ja hänen weljclns lä-
denalla.

29. Jezeheritereist olit ChenSnia poi-
kinens asetetut ulconatseo tyon halinoi-
xi ja duomareixi Jsraelis.

zo. Hebronltereist/Hasabia ja hänen
weljcns/ wäkewät m>chet tuhannen ja
seitzemen sara/ asetetut wircaan Israe-
lis/iuolla puolen Jordaninländen päin/
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raicktnatsijii HCRron asioihin ja Cu-
ntngan paliveluxeen.

zi.Olt myös Hebroniterist Jertah/
Hebroniteretn päämies / heidän sucu-
rundans ia Jsäms seas. Ja neljände-
näkymmendenä Cuningas Davidin wal-
dacunnan wuonna/ etzittin ja iöyttin
wäkewät miehet Jaeserin Gtleadis.

z!. Ja heidänweljens wäkewät miehet
caxt tuhacra ja settzemen sata Isäin
päämiehistä. Ja David Cuningas asetti
heitä Rubenttcretn/ Gaditcreinja puo.
len Manassen sucucunnan päälle/caic-
kun Jumalan>a Cunmgan asioihin.

XXVII. iucu.
lsraelin lapset heidän

H jälkcmeltt Isäin pää-
O Amiehet/ luhanden ja sataln

päämiehet/ ja wircamtehet
jotca omCuntngast waartU/ heidän
järjcstyxenS jälken/waeldamansinne ja
tänne jocatnen Luucautenans/ joca
Cuucaukcna ajastajas/ja jocaitzeö ,°u-

cos oli neljäcolmattakymmendätuhatta.
i. Ensimäisen joucon päällä ensimäis.

nä Cuucautena oli Jafebeam Sabdte-
ltn poica/ ja hänen jvucosans neljäcol-
mattakymmendä tuhatta.

z> Mutta Pereztn lapsista oli ylim-
mäinen caickein sodanpäämiesten paalla
ensimäisnä Cuucautena.

...

4. Toisen Cuucauden joucon paalla
vi! D-dai Ahohtter/ ja Miklot pää.
mies hänen jouckonö päällä /ja häne jou-

rosans neljäcolmattakymmendä tuhatta.
5. Colmannen Cuucauden joucon pää-

mies oli Bena,a Papin Jojavan poica/
ja hänen »oucosans oli ueljäcolmatta.
kymmendä tuhatta.

<>. Tämä on Benaja wäkewä kolmen-
kymmenen seas/ ja colmenkymmenen
päällä/ ja hänen jouckonö hänen poi.
rans AmiSabadin alla.

7. Neljäs ncljändenä Cuucautena oli
Asahel Joabln tveli/ ja hänen jälkenS

hänen poicanö/ ja hänen jou-
tdjans neljäcolmatrakymmeudä tuhatta.

8 Wydcb nydendenä Cuucautena oli
Päämces Samehuth Jesrahiter/ j«hä>

ne» joucosans tiel/äcolmattakymmen-
dä tuhatta.

?. Cuudes Cuudendena Cuucautena
oli JraJkcxen Thecoiterin poica / ja
hänen joucosans neljäcolmattakymmen-
dä tuhatta.

10. SeitzemeS seitzemenbenä Cuucau.
tena oli Hcles Pelonitcr Ephraimin
lapsista/ ja hänen ,oucosans neljäcol.
maltakymtoendä tuhatta.

11. Cahdexas cahdexandena Cuucau.
tena oli Sibechai Husaihiler Sarehi»
tereist/ jahänen joucosans neljäcclmat.
takymmendä tuhatta.

i». Yhdexäs yhdexäodenä Cuucautena
oli Abteser Antothiter Jemmtu lapsi,
sta/ ja hänen joucosansneljäcolmatta.
kymmendä tuhatta.

iz. Kymmenes kymmendenä Cuucau-
tena oli Maherai Nerophalhiter Se.

rahethithcreist/ ja hänen joucosans nel-
jäcolmattakymmendä tuhatta.

14. Pxttoistakymmenes yhtenätoista-
kymmendeuä Cuucautena oli Benaja
Blrgatomter. Ephraimin lapsista/ ja
hänen joucosans neljäcolmattakymmen-
dä tuhatta.

15.Toinen toiflakymmenes toisna toi.
stakymmendenä Cuucautena oli Heldai
Netophalhiter Athnielist/ jahänen jou-
cosans neljäcolmattakymmendä tuhatta.

sucucundain päällä:
Päämies oli Eli-

Eser Sichrin poica: Simconitcrein se-
as Sephatia Marchan poica. >

17. iewtratn seas Hasabca Kemueltn -
. poica: Aaroniterein seas Zadok.

18. Judan seas Elihu Davidin wcljt>!
stä: Jsascharir» seas Amr, Michael,» '
poica.

19. Sebalonin seas Jesmaja Obadi-
an poica/ Nephtalin seas Jeremoth
Asrielin poica.

-o. Ephraimin lasten seas Hosea A»
saian poica: puolen Manassen sucu-
cunnan seas Joel Pedajan poica.

21. Puolen Manassen sucucunnan seaS
Gtleadis/Jeddo Sacharian poica/Bcn.

Acmtnin seas Jaesiet Abnerin poica.
Oos » aa.Dani»



Davl-
din ta-
maron
halotat

Neu.
»onan
vajat»

David ceceis lerustlemyn
David caicki IsraelinPäämiehet/su.
cecsl. cucundatn Päämiehet/ ja ny.
sr««» den jouckein Päämiehet/ jetca

Jerohamin
poica. Rämät omat Israelin sucucun.
dat» Pääämtchet.

David ei lukenut nhtä
kahdenkymmenen wuottstt

ja sitä nuoremmat olit: sillä HERra
»li lumannut enätä Israelin nyncuin
tähdet raimais.

»4. Mutta Joab ZeruJan poica oli
rumennut lukeman/ jaet sitä täyttänyt:
ja mcha tuli sijtä Israelin päälle/ ja el
se lucu tullut Cuningas Davidin Aika-
kirjaan.

i;. Cuningan tamarain päällä 01l
Asmameth Adielin poica: ja nyden ta-
marain päällä jotca olit Caupungeis/
maalla/ kyusja linnois/ oli Jonathan
Asian poica.

26. Talonpoikain päällä/jotca maata
tviljelit/ ol,c Esri Chelubin poica.

27. Wynamäketn päällä oli Simet
Ramäthiteri/ Wtznakcllaretn ja mjjua-
tamarain päällä SabdiSiphinitert.

aB. öljypuiden ja mtlltficuna puiden
kaxos Baal Hanan Gadariteri/ öljyt»
tamarain päällä loas.

iy. latduinhärkätn päällä Saronis/
Stlhart Saronttheri: Mutta härkäin
päällä laxos Saphac Adlain poica.

zo. Cameletn päällä öbtl Jsmaeliter:
Asein päällä Ichedia Meronothtter.

zi. lammasten päällä Jasis Hagari-
ther. Rämät caicki olit Päämiehet Cu-
vmgas Davidin hymyden päällä.

zl Multa Davidin sekä Jonathan oli
Neumonandaja/ toimellinen mies ja hy-
Min oppenut. lehiel Hahmonin poica
oli Cuningan lasten tykönä.

zz. Ahitophel oli Cuningan
Neuwonanda>a: Husai Arahiter Cu-
«ingan ystämä.

Z4> Ia Ahttvphelin jälkenolt lojada
Bensjan poica ja AbJachar. Mutta
Joab olt Cuningan sodanpäämtes.

XXVIII,

ltn/,'z
juttele/
cmng»
hänolt
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«ut rii-
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hänen Isäns.
7. I» wahwistan hänen waldacun»

dans ya»«aickistst/jos hän wahwana D«vld
pysy/ pitäden minun tästyni z» oileu. neu»»
teni/ nyncuin täuäpängin. heitä

8. Nyt st,s coco Israelin/ HER»jaE«»
ran cocouxen silmäin edes/st meidän lomot
lumolam cerwis/ pitälät ja t«ttistel» p<llt»«
«l «icki teidän HERran Jumalan lem»»
tästyt/ että te omistaisitte tämän hy» Hsß>
«vän maan/ st perisitte stn teidän lap» ra.
sille» teldän jällen yancaickisest. Psa"

9. 1 a sinä minun poican Salomo/ w.
tunne Isis Jumal» / japalwele hända I".
«ilest sydämesi/st hywälli, »nielella: »:>"'

sillä HERra tuitlftele caickl sydäme»/ c«7

ja pnnnartä caickein ajatufet/ jos sina "«>

Cuningasta palmelit/ Päämiehet tn-
handeu ja sacain päällä/ Cuningan ja
hänen pokcatns hymyden ja kamaran
Päämiehet ja sotamiehet/ ja caicki mä-
kemimmät miehet.

z. Ja Cuntngas David nousi seisoalle/
ja sanoi: minun weljeni ja Cansant/
cuulcat minua/ minä olen atcoinut ra-
keta HERran lyton Arkin l-pohuonen
ja meidän Jumalan, jalcatn astinlau-
dan/ja olen malmistanpt rakennuxen.

z. Mutta Jumala sanoi miuulle: et
sinun pidä rakendaman minun nimelle-
ni huonetta: sillä sinä olet sotamies/ja 0-

let merta muodaltanut.
4. HErra Israelin Jumala on maltn-

nut minun coco minun Isäni huonest
Israelin Cuntngaxt jjancaickisest: silla
hän on Judan malinnut hallitztaxt/ ja
Judan huonest minun Isäni huonen/ ja
minä olen ollut, minun Isäni läpsisi hä-
nelle nyn kelmollinen/ että hän teki mi-
nun coco Israelin Cuningaxi.

5. Ja catckcin minun poicaini seas
(sillä HERra on andanul minulle mon>
da poica) on hän »altnmtt minun pot-
rani Salomon istuman HERran mal-
dacunnan istuimella Israelin ylitze.

6. Ja on puhunut minulle: sinun pot-
cas Salomo pitä rakendaman minu»
huonent ja cartanont: sillä minä ole»
hänen walinnut pcyaxent/ja minä olen
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e«it händä / nyns löydät hänen : jos si»
nä hyljät!hëN/ nyn hän sinun hyljä
yancalcklstst.

12. Nyn «tzo nyt/ että Jumala on
finun walinnul ralendaman huonetta py
häxl sioxl / ole ,v»hw» j» tee ny».

«.Ia Davtd ando» po,allens Salo»
molle/ pihan muodon ja hänen huonet.
tens / ja «mara huon«tten / stletn j»
sisämäiften commiotn /st Armonistui»
men huonen.

ii. Jo wlelä «tckei» nyden muodon
sttc» hänen Mlelesäns olit/ HERr»n
huonen corlanoist»/ j» caitista huonet>

st» ymbärins/Jumalan huonen«»«»
rotsi».

,3. Pappein j» lewitaln joucon / ,»

caickein HERran huonen wtrcatn toi.
den/ «icketn astiat» HERran huonen
paliveluxes.

14. Culda hän »ndot cullan painon
perän «lckinaisixt astioixt joca wtras/
andot myös hopiata jocottzeen hoptaa»
silaan hänen patuons/jocaitzeu wircoo»
stian jällen.

. . ,„

'5 Ia culda cullaisille tyntilastlwollle/
ja cullaisille lampuille/ jecaitzelletyntt.
lä,alalle jo hänen lampulle»» hanen pai»
nons. Nyn andoi hän myös hopiata
hopialynlilästlivoille/ ja heidän lampu»
lllens / jocaitzen tynttläjala» wiran
jällen.

16. Nyn myös culda näty leivät»
pöydtxt / jecaitzelle pöydälle hanen pai»
nens / st myös hoplara hopiapöydixi.

17.1» puhdast culda colmiharatftx»
hangoixt/ wastlmalioixl ja cannulxt/
culd» myös culdop-careix! / jocaltzelle pi»
«rille palnons / hoplata hoplaplcarei.
ft / jocaltzelle plcanlle palnons.

iB> Ia stwuAl«rixt caickeinpuhtam»
bat» culd» hänen patnons / »» cullat»
sie» Cherubimein ratasten muodon/iot»
ca heitäns lewttil/ ja penit HERran
lylvn Arlm.

19. Cuckl nämät owat minun anne»
lut tirjoite-tuna HERran tädest/ »oco
wlnuu andoi ymniärtä «ickest töiden
Muodon,

22. 1» Dabib ftnol postllens
melle: ole w»hw» st miehullinen / j»
tee nyn / älä pellä/ äls myös hämmä»
sty:fillä/HE«ra Jumal»minun lum».
lon on sinun «nsjas/ jaet ota tättäns
pots sinulda / ellä hyljä sinua/ siihena.
st» «näs cail«n wtr»n työt Jumalan
huones päättänyt. ol«t.

n. I» catzo / Pappet» j» lewitaln
joucot pitä oleman caickelj». Jumalan
huonen paliveluxes sinun canstas /ja he
owathywäntahtoiset ja ymmärtäwäistt
caickeen wircaan/ nyn myös Päämie»
het ja caickiCanst/cailis sinun asieists.

XXIX. lucu.
Cuningos David sanot coco

joucolle: Salomon yhden mlnun
pojistani on Jumal» wallnnnt/
joca wielä nuorl ja helcko on/

mutta työ on suuri : sillä ei se ole thmt»
mlnä olen cailesta minun «voi.

mastani walmistanut minun Jumalani
huonelle / culda culdacaluixi/ hoptat»
hopi«>sixi/w»st« wastlsixt/ rauta rau»

, puuaftixi. Ia Onichin lt»
tynntlytctyltä Rublnejä/ monen

»i«IH/ st «tcktnatsi» «lltta ti.
/ ,<, marmortiwtä stnge» paljon.

g,z„ andanut hywästä «h.
hostan, minun Jumalan huonesen sitä
culn minun omani on culd» 1»hopiata/

<<„ matten culn minä olen lvolml»
«<,„„ t pyhän huoneseen.

luhatt» leiwistätä Ophlrin
culda / st seitzemen tuhatt» leiwistätä
»«hoast hopiata/silata huonetten seiniä,

cullalsijn / ja hopia hopiat»
caickmalsiin töihin tetiatn läden

<.<,»««. Ia cuca on hywän «htoin«n
täyttämän tättäns tänäpän HERralle :

<;, Nyn Isäin päämiehet / ja Israe»
Päämiehet/ nyn myös

«handen ,« ft«tn Päämiehet/ jaCu»
ninqan löioen Päämiehet olit hywän
tahcoistc.

7 )a nrinott Jumalanhuonenpalwe»
lure n w!,it cichatta leiwistätä culda j»
lyMlizenen tul«t'.i tulKapinnlngltä / j»

öse j tym»

<?>^,z
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kymmenen tuhatta leltvlskätä hopiata/
cahdexantotstakymmendä leiwistätä wa-
fle / ja sata tuhatta leiwtskätä rauca.

S.la joiden tykö kiiviä löyttin/ne he
annoit HERran huonen tawarothin/
Jehielin Gersontterio käden ala.

y. Ja Cansa iloitzi että he nyn hy-
wäst tahdosta annoit: Mä he annoit
HErraliecatkest sydämesi wapasitahdo-
stans:Ja Cuningas David oli myös
sangen suurest iloisans.

10.Ja David kyitt HERra/ ja sanoi
caiken Eansan edes: kytetty ole sinä
HERra Israelin meidän Jsäim Juma-
la yancatckiscst yancaicktseen.

11. SM sinunon suuruus/ jawotma/
ja runnia / ja woitto/ ja kytvs: sillä
caickt mikä maanpäällä ja taiwas on/
se on sinun. Sinun HERra on wal-
dacunda / ja sinä olet corotettu caickein
päämiesten ylitze.

ii. Rickaus ja cunnia owat sinun edc>
säs/ ia sinä hallitzel caickt cappalet. Ia
sinun kädesäs on wäki ja wöima : sinun
kädesäs on caickt suurext ja wäkewäxi
tehdä.

IZ. Ia nyt meidän Jumalan, me ky-
täm sinua/ ,a sinun cuntas nime ylistäm.

14. Sillä mikä minä olen/ ja mikä
«n minun Cansan? Että me olem nyn
pal,o wotnet/ että me uhram hywällä
mielellä / nyncutn se nyt tapahtu? silläse on caickt stnuldatullut/ja sinun täde.
stäs olemma me andanet sinulle sen.

1;. Sillä me olemma muucalaiset ja
. oudor sinua edcsäs/nyncuin myös cdic-

> ki meidän Jsäm: Meidän ikäm onmaa»
päällä nyncutn warjo/ja ei täällä ole yh.
tän wypymvstä

16. HERra meidän lumalam/caicki
> tämä calun paljous/jonga me olemma
valmistanet sinun pyhälle ntmellesiia-
»eta huonetta / se on caicki tullut sinun
»ädeftäs / ja ne owat caickt sinun.

17 Minun Jumalan / minä tiedän
ettäs tutkistelet sydämen / ja tahdo: oi.
keulta. Scnlähden olen myös mma caly.
Kt nämät yxikertaiftt sydamest andanut
vopast mielest. Ja mmä näin uyt ilol-
la tämän sinun Eansas/ jvtiq täsä o»/

että se on hyvällä mielellä sinulle an-
danut.

,8. HERra meidän Jsäim Abraha-
min/ Jsaochin ja Israelin Jumala/pidä yancaickisest tämäncaltamcn mieli
ja tahto sinun Cansas sydämes/ ja
mista heidän sydändäns sinun tygös.

19. Ja minun pojalleni Salomolle an-
na täydellinen sydän pitämän sinunkä-
jkys/ todistuxes ja sätys/ nyn että hän
ne caickt lekis / ,a rakennais tämän a-
sutnsian/jvnga minä olen walmistanut.

20. Ia David sanot caikclle Lansal-
le: kytiäkät sijs HERra teidän luma-
laian. Ja caicki Lansa kylit HERra

.heidän Jsäinö Jumalata/ cumarsiti-
tzcns >a rucoUit HERra ja Cuntngast.

21. Ja uhraisit HERralle uhrin/ja
toisna päiwänä uhraisit he polttouhri»
HERralle / tuhannen härkä / tuhannen
omasta / tuhannen cantzata/ja,heidän 1
joumauhrins /ja monda uhria caiken
Israelin edes.

22. Ja he söit ja sdit sinä pÄivanä
sangen suurella ilolla HERran edeS.la
teit Salomon Davidin pojan toisen
kerran Cuningaxt/ ja woiceltt hänen
HERralleHnUitztaxtjaZadochinPaptjt.

2Z. Ja nyn Salomo istui HERran i- j
stuimella Luntngaxi Jsäns Davidin.
siaan / ja oli onnellinen / ja coco I-
sraeli oli hänelle cuuliamen: >

24.NYN myös catckt päämehet ia wol-
mallisec/ ja caickt Cuningas Davidin
lapsetannoit hetdäns Cuningas Salo-
mon ala.

»5 Ja HERra teki Salomon enäm-
mtn>a enämmin fuuremmaxi caiken I-
sraeltn edes. Ja anvoi hänelle cuuluisa»
waloacunnan/joogscoltatsta et yhdellä-
kän LuntngallaJsraeliö hänen edellänS
ole ollut.

26. Ja nyn oli David Isäin potca co-
co JsraelmCuningas.

27. Mucka atca cutn hän oli Israelin
Cuntngasna/ oli neljäkymmendä aja-
staica, Hebrsnis hallitzt hän setyemen
ajastatca/ ,a Jerufalkmts colme ucl-
jättäkymmendä.

28. I>t

uhro,
stö/
,u» st
il°<«e
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r<m«.
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le C»>
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VoVld 28.I» hän euoll hywallä yällä/täytetty
«ole elämäsi/ rlckaudest j» cunniast. Jahä»
i,sca nen poicans Salomo tuli Cuningaxi hä»
h«n nen siaans.

a. 29. Mutta Cuningas Dsvtdin leolen.
Ma fimäiset ja wymeiset/ catzo/ ne owat
h«W> tirjeitetut Naliän Samuelin teois/ ja

Prophetan ja Nälian
Gabin teois. nuloli,

30. Cailen hänen waldacundans / «vä» i^Reg.
tewydens ja aicoins cansta/ culn hänen 10.
st Israelin/ ja catckein maa» «valda»
cundain aicana culunet owat.

EnsiMliisen Chröniksn Kirjan loppu.

SECUNDUS PARALIPOMENON,Toinen Chrönikän Kirja/
losa kirjoitetanOudan Cuningaist/tullulst Davidin lapsist/

Babelin fangemen »sti.
?llomosi/ cuinga hän onetzinyt HERra/ anonut häneldä taito ja ymmärrys»!

cumngalist wircans/ ratcndaman Jerusalemin Teinpliä calub»
nens/suurest lnenestynyt/tullutsuurembaanwoimaan jarickauteen/ cuin jocu

Cuningas hänen edelläns taicka jättens/ cap. 1.2.12.cap. asti.
il.Rchabcamist hänen pojastans/ hänen tyhmydestäns ja jumalallomudesians/ jon»

zachden kymmenen sucucunda hänestä luowuit/ cap. 10.n. 12. Abiasi/ cap.,;. Assast/
cap. ,4.15. is. losachatist.,7.lB.!?.2o. loramist ja hänen pojastans Ahasiast/ cap. 21.
u. loaxestzcap.2z.24. Amasiasi/ cap.2s.Bsiast/cap:6.lochamisi/ cap. 27. Ahaxesi/
M.lB. Histiast/cap.2p.;0.;i.;2 Manassest jaAmmonist/cap.;;. Issiast/ cap. 34. ;s.
lochaxest/lojachimist/lojachinisi/ Zedechiast/ JerusaleminCaupungin ja Templin
hllwityxest/ Babelin fangeudefi / Lorexen Persian Cuningan asti/ cap. ;6.

E»Io>
moiih.
»Ta-
tnna.
clisEi
bionis.
«Reg.

I. imu.
Salomo Davidin poica wah-

AsMS wisti' itzen» waldacundaans;
ja HERra hänen Jumalans
oli hänen cansianS/ ja teki hä-

nen aina suuremmaxt.
2. Za Salomo puhui coco Israelin

cansia/ tuhanden ja satain Päämiesten
cansia/ Duomarein ja caickein Esimie-
sten cansta Jsraelis/ jaylimmäisten I-
säin cansta.
z.Ja he menit/ Salomo ja cocojouc.

ko corkeurelle/ cuin on Gihesnis - sillä
siellä oli Jumalan seuracunnan maM
jonga Moses HERran palwelia teki
cvrwes.

Sillä David oli «vienyt Jumalan
ArkiuKiriach learimisi sinne/ johonga

Davld oli hänelle sian «valmistanut:
sillähän oli rakendanut hänelle majaa
Jerusalemis.

5. Ja se waski Altari/ jongaBesaleelVrtn potca Hurtn pojan / rakendanut
oli/ oli siellä HERran asuinsian edes :

Ja Salomo ja cocojoucko etzeit sitä.
6. Ja Salomo nousi sinne ylös «vaski

Altarin tygö HERran eteen/ joca siel-
lä seuracunnan majas oli/ ja uhratssen päälle tuhannen polttouhria.

7- sTl.tnä yönä ilmestyi JumalaSa-
jasanoi hänelle: ano/

mitä minä sinulle annan.
8. Ja Salomo sanot Jumalalle: sinä

olec tehnyt suuren armon minun Jsal.
leni Davidille/ ja olet tehnyt minun
hänen stans Cuningaxi.

9. olco»

Salo-
moru.
coileja
saa
ymär-
ryxen
HER.
ralda.
1. Reg.
z:
Sqp.y

11. Chrönikcln Kirja. i. suc. 475
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y. Olcon nyt HCRra Jumala sinunsanas totinen minun Isälleni Davidille:
sillä sinä olet tehnyt minun nyn paljon
Canst» Cuningaxi/ cuin «omu» on
maanpäällä.

ic>. Nyn anna minulle nyt taito st
ymmärrys/ töydäxeni tömän Cansan
edes ulos ja sisälle: sillä cuca «voi duo»
mila tätä sinun suurta Canfts ?

ii. Nyn stnoi Jumala Salomolle:
että st on sinun mteltsäs /ja et anonut
xickautta/ elt «warata/ eli suurta cun»
uia«/ eli wihamiestes sieluja/ että a.
nonut pttlä ilä/ mutta anott taito ja
ymmärrystä/ duomitaxes minun Cans.
sani/ jotnen Cuntngaxt minä olen si.
«un pannut.
».Nyn olcon sinulle taito ja ymmär-

rys annettu: vielä fljtteannan minäsi,
«ulle rickautra/ hyvyttä ja cunvtata/
Ilyn ettei sinun verta» Cuningoste» seas
«ne» sinua ole ollut/ etkä myös sinun
»älkes tule.

iz. Ia Salomo tuli corkeuxelda/ joca
»li GibeontS/ Jerusalemyn/seuracun-
nan majasta / ja hallitzi Jftaelt.

14.Ia Salomo rocois itzellens rattai-
ta ja hevoiS miehiä / nyn että hänelle
oli neljä sata toistatuhatta ratast/ ja
caxttoistakymmendä tuhatta hevots mie.
stä / ja andoi heidän ollaratas Caupun-
geis/ja Cuntngau tykönä Jerusalemts.

1;. Ia Cuntngas toimitti nyn että ho.
ptata ,a cuida oli Jerusalemis nyn pal.
jo cuia kiviäkin/ ja Cedripuita cum
vtllificuna puitakin laxots.

16. Ia Salomolle vieti» hevoisitaT-
gypttst/ ja eatckinatsta tavarata. Ia
Luntogä «äuppamtehet ostit »e tavarat.

17. Ia he menit ylös/ ja veit ne E-
Hyprtstä / ja jocatnen ratas maxot cuusi
sara hoptapenoMgttä/ jä hevoinen sa.
ta ja vysikymmeodä. Ja nyn vietin
ne myös catcketo Hetherein ja Syrian
CtMiugaste» tygö heldän tättens cautta.

li. iucu.
Salomo - atcoi raketa HER-

rä nimelle huonetta/ja myös hä.
«»«n valdacunnallens huonetta.

t.la Salomo istki seiijimt»-

tymmendä tuhatt» mlestä cuorm«n «n.
d«ixi/ st cahtexanlymmenbä «Hall»
hirlten hackaixi wuorille / ja colme tu.
hatt» j» cuusi ftt» teelläjätä heidän
päällens.

. ,

;. I» Salomo lähetti Cuningas Ht.
rämin tygö Tyron /st lästi hänelle st»
no»: nyncuins mlnun Isim Davidin
«nsta teit / ja lähetit hänelle Cedripui»
« / «tetaxens hänellens huonetta/jo.
st hänen asuman piti.

4. Catzo / minä «lennän HERra ml.
nun Jumalani nimelle huone»/ että se
hänelle pyhttetäisin/stttzutelta/ hywän
hajun uhria hänen edesäns/ja aina
Valmistetta näky leipiä ia polttouhria/
amulla ,a ehtona / lepopätwi»ä ja udel-
la Luulla/ jameidäuHEßramJuma-
lan, juhltnu : yancaicktsest pitä tämä o-
leman Israelin edes.

5. Ja se huone / jonga minä raken-
nan/pitä oleman suuri: sillä meidän
Jumalan, on suurembi cutn caicki ju-
malat.

6. Mutta cuca on nyn woimallinen /

että hän rakenda hänelle huouen? sillä
taiwal/ ja taiwaste» kaimat et taida kä-
sittä händä: mikä sijs minä olen ra-
kendaman hänelle huonetta? mutta ai-
noastanS suiizuttaman hänen edesäns.

7. Nyn lähetä nyt minulle taitama
mies työtä tekemän cullast/ hopiast/
maskest/ raudast/purpurasta/ rusun-
punalsesi / ja kellaksesi silkisi / ja se jo-
ca raita catma taicamitten cansia / jok-
ea minun tykönäni omat Judas ja Z«-
rusalemis / jotca minun Isäni Daotd
onmalmistanut.

B>Za lähetä minulle Cedripuita/ ja
hongia/ja Hebcn puita Libanonin mäesi:
sillä minä tiedän sinun palmeltas taita-
man hacata puita Libanonisi. Jacayo/
minun Palmeltani pltä oleman sinua
palmcltoittes cansta.

y. Että he malmistatsit mlnulle palsa
puita: sillä huone jonga mlnä rakenaa
pitä oleman suuri ja thmcllmen.

10. Ja catzo minä annan sinun palme-
ltotstes/ btrsimsedille jokca pmra hacka-
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«at/ caxttelstakymmendä kuhalta pun-
da surwotuita nisuja/ caxikymmendä
tuhatta punda ohria/ ja caxikymme».
tä tuhatta Bacht wyna / ja caxikym-
meudä tuhatta Bathi öljyä.

11. Ja Hiram Tyron Cunlngas wa.
stats tirjoiuxella/ ja lähetti Salomölle:

> että HERra racasia Cansans/onhän
sinuntehnyt heidän Cuntngaxens.
».Ja Hiram sanoi vielä-.kytetty öi>

con HERra Israelin Jumala/ joca
tat«at/ja maan tehnyt on/ että hän on
aodanut Cunmgaö Davidille wysan/tvl-
mektsen ja ymmärtäväisen pojan/joca
HErralle huonenrakenda/ja hänen val.
dacunnallcns huonen.

,z. Nyn lähetän minä nyt taitavan
ja toimellisen miehen / jokaymmärrys
on/ Huram Abi.

14. Joca on yhden vaimon poica Da-
nin tyttäristä/ja hänen Jsäns on ollut
Tyriläinen/hän taita työtä tehdä cullasi/
hopiasi/ vaffcsi/ raudast/ kivesi/ puusi/
purpurast/kcllaisest siikist/ callist lynast/
rusunpunaisest/ ja calckioaisia caiva/
jatehdä caickinaisia taitavasi/ msiä ha-
ne» ereens panan/sinun laicavilles cans-
sa/ ja minun herrani Cuniogas Davi-
din sinun Jsäs lattavttlkn cansia.

15.Nyn läheträkännyt minun herran
nisuja/ohria/ öljyä javyna palveliotl-
lens/nyncuin hän on sanonut.

16. Nyn me hackam puita Libanonisi
kaiketi nyn pahon cuins tarivitzel ja
wiemme ne merelle lautoilla Japhoon/
anna sinä ne nouta sieldä Jerusalemyn.

17. Ja Salomo luki caicki muucalai.
set Israelin maalla/ sen lugun jälken
cuin hänen Jsäns David ne luki: ja
siellä löyttin sata ja tvysikymmendä tu-
hatta/ colme tuhatta/ ja cuusi sata.

i«. Ja hän asetti nysiä ftitzemenkym-
mendä tuhatta vetälxt/ja cahdcxankym-
mendä tuhatta hackaixi wuorella/ ja
colme tuhatta ja cuusi sata «eettjaxi/
jolca Cansa piti teettämän.

111. iucu.
Salomo rupeis rakcndaman

huonetta lerusalemtS

y. Nyn myös nauloin andoihän vyff.
kymmcndä Sicli culda painon jälkcn/
ja silats Salit cullalla.
iv.Nyn teki hänmyös sijhen caickeln py-
himbäanyuonescen caxi Cherubimi cu»
wqn työllä/ja he silaisit ne cullalla.

ii. Ja pituus oli Cherubimin sijvt-
stä caxikymmenda kynärätä/nyn että yxt
silpi oli wytiä kynärätä/ ja ulotui huo-
nen seinään / ja loinen sijpi oli myös
vyltä kynärätä/ja ulotu» hamaa sea
toisen Cherubimin sijpeen.

i!. Ny» myös sen toisen Cherubimi»
sijpi tvyttä kynärätä pitkä/ja ulotui huo-
ne» seinään/ ja hänen toinen sijpenS
myös wyttä kynärätä pitkä jaripput sij«
nä toises Cherubimin sijwes.

Morian vuorelle/jocaDavidtllc hänen Salo-
JsällenS neuvottu oli/ jonga paican ms r»«
David myös oli Valmistanut Arnan pe ra-
Jebuserin codtxtmelle. tenda-

». Ja hän rupeis rakendaman tolfna ma»
Cuucaunna/ toisna päivänä/ neljän- Tem-
denä waldacundanö wnonna. pli/

z. Za Salomo laski perustuxeo/ Ju- /e.
malan huonetta raketta/ cnsisi ptluu-
d-lle cuusikymmcndä kynärätä/ ja leve-
ydelle caxikymmendä kynärätä.

4. Mutta esihuoncn pitudclda huone» zSan,
leveyden jälken caxikymmendä kynärä- ~.,0
ta/ ja corkeus oli sata ja carikymmeo-,
dä kynärätä: ja hän silats sen sisäldä z',.
puhralla cullalla. 1 Rea'
;. Mutta sen suuren huonen teki hän

hongasta/ ja silais sen pääldä parhalla
cullalla/ ja teki sijhen päälle palmui»
ja käädyin caltaiset työt.
6. Japeitti huonenralleilla kivillä cau-

nistuxexl/ja culda oliParwaiwin culda.
7. Ja hän siiat» huonen caaret/pchtl-

pielet/ seinät ja oiven cullalla: ja an-
dol leicata Cherubimejä setnyn.

8. Teki hän myös caickein pyhimmän
huonen/ jonga pituus oli caxikymeudä."'"
kynärätä/ huonen leweyden jälken/ ja pyy'»>

hanen lewcydenS oli caxikymmendä ky-
närätä: ja silais sen parhalla cullalla/
cuudella sadalla leiviskällä.

Cheru.
l»m.

,j, Nyn että ni-möl Cherubimi» sij»
Ppp »et

kl. Chronikän KM z. tue. W
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vet elit levitettynä cahtakymmendä ky»
närälä leveydelle/ ja ne seisoit jalcains
päällä/ ja heidän casvons olit käätyt
huonesen päin.

14. teki myös Esiripun kellaise-
silkistä/ purpuratsest rusun»

punaisesta ,a calllsta lynasta/ ja teki
Lherubimin sijhen päälle.

15. Ja hän teki huone» eteen capi pa-
hasta/ wyttäneliättäkymmendä kynärä-
tä corkiaxi/ja nyden päälle cruunun
wyttä kynärälä.

>6. Ja käädyin caltaiset työt Cuoryn/
jy sovitti nyden pahasten päälle/ja tekisaca Granacin omenata/M asetti nyden
käädytecolu päälle.

17. Ja asetti ne patzat ylös Templi»
«teen / yhden oikialle ja toisen vasem-
malle puolelle/ ja cotzui sen nimenevin
oikialla puolella oli/ Jachin/ ja sen ni-
meo cuin vasemalla puolella oli/Boas.

IV. iucu.
hän teki myös vaskisen Alta-

AO» rin/ cahtakymmendä kynärä-
tä pitkän jacahtakymmendä ky-

(VskÄ närätä leviän/ ja kymmeadä
kynärälä corkiao.

2. Ja hän teki valetun meren kymmen-
dä kynärälä leviän yhdestä reunastanyn toiseen/ ymmyrjäisexi / wyttä ky-
närätä corkia» ja juonne kävi ymbä-
rinS/ colmekynärälä pitkä.

z.Ja härkäincuvatolit sen alla/jot-
ca caicki kävit ymbärinö sitä kymmen-
tä kynärälä/ ja pyritti meren ymbä-
rins/caxt riviä valettuja härkiä oli sijnä.

4. Ja se seisoi nyden cahdeotoistakym.
menen härjänpäällä/ että colme käältin
heistä pohjaisen päin/ colme länden/col-
me etelän/colme itä» päin/ jameri oli
ylhällä heidän päälläns / ja caicki hei-
dän tacaiset puolenS olit sisällä päin.

5. Ja se oli kämmenen leveyttä paxu/
ja hänen reunans nyncuin maljan reu-
na/ ja cuin cucotstawa cuckainen/ ja se
vett colme tuhatta Bachi.

6. Ja hän teki kymmenen cattilata /

ja pani nysiä vysi oikialle puolelle/ ja
wyst wasemalle/ että nysä pestaisin'caic-
tia nytä cuin poittouhrixi tarwittin/ ja

nyhin heitetä,si». Mutt» meren P«p.
pein pestä Heta »s.
7. I» hän teli myös lymmenen lullaisi» ,

tyntiläjalca/ nyncuin ne oleman piti/ja U",
pant Templyn/wysi oitlalle puolelle/ stwysi wasemalle. '""

8. Ia hän teli tymenenpöytä/ ja pani
Templyn/ wysi oitialle st wijsi »asemalle
puolelle:»» hän teli sata cullaista malja.

9. Hän teti myös pappein Esihuonen
st stn suuren Esihuonen / ja Esthuone»
owet/ j»filats owet wastell».

io. Ia pani meren oitialle siwulle/ :'.

tän ja etelän pätn.
11. Ia Huram teli paloja/ lapiotta

ja maljoja : Ia nyn Huram lopetti
sen työn/ cuin hän teli Cuningas Sa»
lomolle Jumalan huoneseen.

"

i2.Ne c>:xl patzasta/ st »e «xi ym.
myrjätstä cruunu» cahden p»tz»n päällä/ >„<!«!<
jane caxi »ercko peittämän nytä «hl» ~,ymmyrjäistä cruunu» jotc» patzasten
pääsä ollt. H^z

13. Ia neljä stta Granalin omenata
nyden «hden »ercon päällä caxi riwiä Sole»
Granaiin omenita cunglnwerconpääl»
lä peittämän nytä «h« ymmyrjälst
crnnnua/ »otca olit pahasten pääsä.

14. Ia hän teti istutnuta/ja catttloic»
tstuimitten päälle.

15. Ia yhden meren ja «xitoistalyn».
mendä härtä sen ala.

16. Syhen myös patoja / lapiotta st
hangoj»/ j» caicki heidän astians tett
Huram Abi Cuiiingas Salomolle HEr»
ran huoneseen puhiasi» wastesta.

17. Jordanin levolla andot Cuningas
ne waletta ftwists töyräs/ Sucothi»
ja Saredathan waihella.

18. Ia Solomo teli «cki nämät astiat
suures paljoudes : sillä ei wasten pain»
kysytty- -

iy. Ia Salomo telt caicki astiat lu. C«icli
malan huoneseen/ cullalsen Altarin st colutmalan huonesecn/ cullatsen Altartn j» caun

pöydät näkyleipiä pidettä.
10. Kyntiläjalat lampuinens puhtasia HEI»

rullasi/ palamaa Cuonnedcs soweljasi. ra»
11. Ja ruckaiset ja lamput/ ja kynti. b«

-äänuysitmet olit cullast / ne olit catckist
puhiasi
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puhtast cullasta.
22. Ia »eitztl/ malstt/ lusicat/ st

sammuttimet olit puh«st cullast/ j»
läpiläytäwä/ j» hën owene sisälmäi»
seldä puoleld» sitä caickein pyhindä/ja
owet Tcmplln huoneseen olit cullast.

V. lucu.
A cosca caicki työ täyttikin cui»

A/N» Salomo teki HERran huone-scen: Nyn andoi Salomo fln-
sisälle luota caicki mitä hä-

nen Jsäns David pyhittänyt oli: ho.
pian/ rullan jacaicki astiat/ japani««
Jumalan huone» tawarain secaa».

2. Silloin rutzui Salomo caickt wan-
himmatlsraelisi cocon/ »a caicki sucu.
cundaio Päämtchet/ Israelin lasten I.
säin Esimiehet Jcrusalemy»/ tuoman
HERran lylon arckia Davidin Cau-
pungist/ se on Aion.

z. Ja caicki Israelin miehet cocoun-
nuit Cuningan iygö juhlapäivänä set-
tzemeudenä Cuucauiena.

4. Ja caicki wanhimmat Israelisi tu-
lit/ja lewttat nostitArki» ylös.

Ja cannoit ftn ylös/ja seuracuona»
majan/ ja caicktpyhät astlat/jotca ma.
jas olit/cannoit Papit ja iewitatylös.

6. Multa Cuningas Salomo ja caic.
ti Israelin cocous/ joca oli tullat cocon
hänen tygönsArkin eteen/ uhraisit tam-
baiia ia härkiä/ nyn monda ettet yxikän
luke eli laskea tainnut.

7. Ja nyn Papit kannoit HERran
lyion Arkin stallens huvnen Cuorin si.
fille/ siihen calcke» pyhimbään Cheru-
bimm sijpein ala.

8. Nyn että Cherubimit levitit sijpenS
Arkin paican päälle. Ja Cherubim pei-
tit Arkin corendoinens ylhäldä päini

y Mutta corennotolit nyn piikät/ et-
iä nyden päät oäyit Cuorin edes Arki-
sta/ mutta et heitä ulcoiselda puolelda
näkynyt/ja ve owat siellä tähän päivän

> asti.
»o. Ja Arkis ei ollut muuta niitän/vaan capt taulua/ cuin Moses oli sin.ne pannut Horebis/ HERran tehdeSlyilo Israel,» lasta» canka/ cosca heEgYPttst läjit. '

Ja tapahtui että cofca Papit tu-
lit Pyhästä ulos tstllä caicki Papit/ jtt-
ca silloin läsnä olit/ pyhittt heiläoS)
ny» etrei heidä» järjestypestäns erottusipitänyt pidettämän.

12. Ja lewttat weifajat caickei» nyden
cansia/)otca?>ssaphi»/Hemanin/ Jedt.
thunin/ ja heidän iastens ja«eljeins al- >
la elit/olit pnetetut callisa iynavanttee/
soitit Cymbaleilla/ Psaltareillo / har-
puilla/ ja seisoit itä» päin Altarita:
ja heidäntykönäns sata jtrrapikymmen-
dä Pappia/jolca puhalsit wastitorwyn.

iz. Ja soittaitten ja weisaikten äui cun-
iui soweiiast yhteen nyncuin yhden äui/
kyttäin ja cunniolttain HERra: ja cuiu
wastitorwcn/ Cymbalein ja muiden
harpuin äni hänenS corottt kyttäis
HERra/ että hän on hywä/ ja hänen >
laupiudens pysy yäncatckiseen: silloin >
HERran huone täyteni» pilwellä. c

14. Nyn ettei Papit saanet seisoa ja t
paiwella pilwen tähden: sillä HER- h
ra» cuunia täytti Jumalan huone». t

VI. tucu. ?

Illoin sanoi Salomo: HER. z
on sanonut tahtowans asua i(Z^>Apiweydes.

2. Minä tosin rakensin sinulle
huone» jafianafuaxes yancaickisest.

z. Ja Cuningas käänsi castvoUS/ ja <
siunais coco Israelin joustoa: ja caicki,
Israelin joucko seisoi. .

4. Ja hän sanot: kytetty olcon HER.,
ra Israelin Jumala / joca suullans on
puhunut minun Isälleni Davidille/ ja c
tädelläns täyttänyt/ sanoden: sSytä päilvästä cutn minä minun
Cansani Egyptin maalda johdatin/ en
olemina yhtä» Caupungita walinnut
caikista Israelin sucucunnista / raketa
huonetta minun äimcni asuinsiaxi/ engS
ole yhtä» miestä walinnut minun Can-
sant Israelin hallttziaxi. '

6. Waan Jerusalemin olen minä wa-
linnut/ minun nimeni asuinstaxi Ja
Davidin olen minä walinnut Israelin
minun Cansani päälle.

7. Ja cosca minun IsäniDavid aicot
Ppp » raketa
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raketa HERra» Israelin Jumalan ni-
melle huonetta:

8. Sanoi HERra minun Isälleni
Davidille: sinä olet tehnyt hywin/ et-
täs olet aicotnut rakenda minun nimelle-
ni huonetta.
y. Cultengin ei pidä sinun rakendaman si-
tä huonetta/ivaan potcas/joca cupeistas
tulema 00/ rakenda minun nimelleni
hnoaen.

10. NY» on HERra wahwistanut fa-
nans/cutn hän puhunut on/ sillä minä
olen tullut minun Isäni Davidin siaan/
ja istun Israelin istuimella/ oyncutn
HERra sanonut on/ ja olen rakenda-
nuc huonen HERranJsraelm Jumala»
niinelle.

ii. Ja minä olen pannut sinne Arkin/
josaHEßran lytto on/ jengahän Is-
raelin lasten caotza tehnyt oU.

ir. Ia hän seisot HERra» Altart» e-
des/ coco Israelin cocouxeo läsnä olleS/
ja ojensi tatens:

iz. Sillä Salomo oli tehnyt vafkikat.
tilan jä pannut sen keskelle esihuonetta/
wyltä kynäräta pitkäxi ja wyrtä kynärä-
tä levtäpi/ ,a colme kynärarä corktaxi.
Sen tygK meni hän ja langets pvlvil-
lens catten Israelia cocouxen edes / ja
ojensikäkens toiwasen päin/

14. Ia saavi: HERra Israelin Ju-
mala/ et ole yhtän jumalaca sinun ver-
tatstaS/ tatvais eli maasa/ sinä joca pi.
dät lijton ja lauptuden palweliotttes
»anssi jotca sinun edesäs waetdawat cai-
tefta sydämestanS.

Sinä olet pitänyt sinunpalvelial-
les Dawtdllle minun Isalleni/ mitäs
hänellepuhunut olet/ sinun suullas olet
sinä sen puhunut/ jakadelläs täyttänyt
vyacuin se tänäpaivän tapahtunut on.

lö.Nyt HErra Iftaelm Jumala/pidä
palweltalles Davidille minua Isälleni/
mitäs hänellepuhunut olet/ ja sanonut:
«i sinusta pidä puuttuman mies minun
«desäni/ joca Israelin istuimella istu/
amoastans että sinun potcas kätkevät
heidäntien S/että ht vaeldavat minun
laissani / nyncuta sinä «MNUU «desäni
«aeidanut sltt.

17.N,l HERr» Israelin Ium«l»,
«nna stnas tosi olla / «tus palweliat»
les Davidille puhunut olet.

18.Sillä luuletcos Ium«l»n «suwan Eso«
ihmisten tytönä maas»? «tze taiwas 6«ji tz
ja caicki «twaftenMiwat etläsitäsinua/
cningaft st huone sen tele jonga mtnä
ratendanut olen?

ly. Multa käännä sinua» HERra
minun Jumalan/ sinun palwelta» ruco»
uxeen/ ja hänen anomiseen»/ cuuleman
sitä anomusia ja rucousta/ cui» sinun
palwelta» rucoile sinun edesäs.

20. Ja että sinun silmä» olisit awot
tämän huonen puoleen yötä ja pätmä/
sitä patcka päin josta» sanonut olet lah»
tomas aserca sinun ntmes sinne jacuule-
«as sen rucouxen / jonga sinun palme»
ltas sijnä paicas rucoilema on.

21. Ny» cuule nyt sinun palwelta» ja
sinua Cansas Israelin rucous/ jonga -

he läsä paicas rucoilewat : ja cuule se '

sinpn asumtse» patcäst läimäistä/ ja '

coscas sen cuulet / nyn ole armollinen. / ?5'
22. Jos jocu ricko lähimälstän» ma-

stan / ,a lvala pannan hänen eleen» /

jonga hänen monnoman pitä / ja se ma»
la tule sinnn Altarts eteen täsä huone».
2Z. Että sinä cuulssit täimaista ja saattai-
sit palmeltotlleö oikeuden/costaisit sille ju«
malottomalle/ ja andaisir hänen tien»
tulla hänen pääns päälle: jultstadea
manhurscan wanhurscaxt//a andadea
hänelle hänen manhurscaudenS jällen.

24. Jos Cansas Israel miholisilöan»
lyödäii/että he sinua mastan rickonet
omat/ ja he kandämZt idzens/ tunnusta-
den sinun nimes/ rucoilewat ja andept
anomat sinun edesäs täsä huoneS.

25. Että sinä cuulisit taimaist/ ja olisit
Lansas Israelin synneille armollinen /

ja andaisir heidän tulla Mens fijhc»
maahan/«ongas heille ia heidän Isille»»
andänut olet.

26.Cosca tatmassuljettu on/ nhnet-
tet sada / että he sinua mastan rickonet
omat / jahe rucoilewat täsä paicas/ja
tunnustamat sinun nimes/ täändäden hei-
täns heidän syuneisiän§/sijttecuto» heitä
tarlttanutoltt. ,7. Et»



sillä eiyhtän ihmlsiä ole/soca ei syndiä
tee/ ja sinä mihasiut heidän päällens/ ja
annat heitä mihamiesieus ala/ tvielä
heitä fangina jvhonguun maahan cau-
was eli lähes.

Z7.Ja he tekemät sydämestäns paran-
nuxen sijnä maasa/ josa he fangina o-
wat/ käändäwät itzens/ ja rucoilewat
sinua faogeudens maalla ja sanomat:
me olemma rickonet/ määrin tehnct ja
ollet jumalattomat.

z«. Ja ny» käändäwät itzens sinun ky-
g.os caikesi sydämesiäns/ ja caikest sielu-
stans heidän fangeudens maalla/ josa
heitä fangina pidetän/ ia he «icoile-
mci sillätiellä heidän maans puoleen/
jongas heidän Jsillens andanut olet/ ja
sitä Caupungita päin/ jongas malinnut
olet/ia sen huoneenpuoleen/ jonga minä
nimellis rakendanul olen.

i.s»eg.
8. 46»
Eccl.
?! 21.
l.Joh.
n 8.

»7, Että sinä tuulisit heitä taimaest /
ja olisit pal.velioittes ja Cansas Jsra-
elin ricoxellc armollinen/ coscas heille o-
jet osotlanut sen hymän tien/jota heidän
waeldamanpltä/ja andaisit sate maalle/
jongas Cansalles andanut olet perinöxi.

-L.Cosca callts aica tule maalle/eli
rutto tule / cuimus / ruoste/ heioäsircat
jywämadol tulemat: taicka jo» heidän
wiholiseus pyrittäwät heidän porttins :
eli jocu maima taicka sairaus.

zy. Caicki rucouxet/ caicki anomiset
cuin caicki ihmiset/ caicki sinun Can-
sas Israel pirämät/cosca cukin rangai-
stuxens ja murhens tunde / ojenda
kärenS tämän huonen puoleen.

zO.Eltä sinä cuulisit läimäisi asuma-
sias istutmelda/ja olisit armollinen/
andadcn jocaitzelle caikcn hänen tl-ns
jälken / sen jälken cuins tunnet hänen
sydämens: sillä sinä ainoastans tuonet
ihmisien lasien sydämet.

zi. Että he pelkäisit sinua/ ja mael-
laisit sinun teisäs »ocapäimä/ nyncau-
wan cuin he elämät sillä maalla/ jon-
gas meidän Jstllem andanut olet.

z:> Ja jos myös jocu muucalamcn /

joca ei ole sinun Cansasias Israelisi /

«tle mieralda maalda/ sinun suuren ni-
mes ja moimallisen täces/ ja ojetunkä-
simartes lähden/ ja rucoile läsä huvn^s.

zz. Ettäs cuulisit läimäisi sinu» asumi-
ses istutmelda/ ja tekisit catien sen/jota
muucalainen sinulda ano/että caicki can-
sat maan päällä tundisit sinun nimes/
japelkäisit sinua/ nyncuin sinun Cansas
Israel: ja tietäisit että sinun nimes
auxhuutan täsä huones/ jonga minä
rakendanul olen.

Z4- Jos sinunCansas lähte sotaan wi-
holistanö mastan / sitä tietä jotas heitä
lähettämä olet/ ja he rucoilewat sinua
sillätiellä/ sitä Caupungita päin/ jon-
gas malmnutolet/ ja sen huonen puo.
leen/ jonga minä sinun nimelles raken-
tanut olen.

Z5- Ettäs cuulisit heidän rucouxenS ja
anomisenStaimaist/ ja auttaisit heitä
heidän vikeuteenS.

jS.Evscg hr rlck»wat sinua tvasign''

l0!y.

l.Xeg

;y. Ettäs tuulisit Heidin rucouxens I»
»ndexi »nomistns taiwaist asumasias
lstuimelda/ ja auttaisit heltä oltiuteens/
ja ol,sic Canstlles armollinen/ jotca si»
nu» wastan syndiä tehnet owat.

40. Nyn anna nyt minun Jumalan
sinun silmäs awoi olla/ st sinun corwas
ottacon waarln ruceuxest cäsä poicas.

41. Nyn nouse nyt HERra Jumala
sinun lepoos/ sinä ja sinun wolmas Arc.
ti/ aunasinun Pappis HCRra Juma.
la olla puetettuna autuudella/ x» »nn»
sinunpyhäs iloit» hywrdes.

42. HERra Jumala älä täännä pois
sinunwo.delduS «sivo/ mulsta sen »r»
mon päälle/ cuins Davidille sinun pal.
wellalles lupaisit.

VIl. lucu..
cosca Salomo 01l päättänyt

HÖH rucouxens / langeis «ti «i.
wast/ »a culuttt polltouhrit ,a
muut uhrtl : jaHERra» «n»

nta toyttt huonen. .

2. Nyn ettet Papit saanet menä HEr»
r»n huoneseen/ nyncauwan cum HEr»
ran cunnia täytti HERran huone».

3. Ia «lcki Istaelin lapset näit tulen
alas la»igewan/>aHEl«n«ulan huo.
nen ulltzen/st «marsit caswolllenS ma».

Ppv' ha»

Ps-i.
lj!. 8.

Tuli
tule «l
wast
»apoll.
laurh
nn.
2.Mac
2«: ic>.
lev. 9.
24.
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Salo.
Mo üb.
r»st
wihti
plln.
1. R«.z'. '

. «i lsnawurra.

? / 8. Ja Salomo piti stjhen aica» juhla
p'' roro seitzemenpäivä/ja coto Israel hä-

,io tien canhaos/ sangen suurt Caosan pal-
Ms/ Hemalhin rajast Egyptid ojan
asti.

9. Ja piticahd«xandena päivänä co.
eonxen; Mä he pidit Altariuvthktmist
settzemen päivä/ja juhla myös settzemen
päitvä.

10.Mutta colmannella päivällä col-
«attakymmendä settzcmennellä Cuucau-
daudella lasti hän Cansan menemän
heidän majoins iloiten ja hywäs Mteles/
fijtä hywydest cuin HERra Davidille/
ja Salomolle ja Cansallens Israelille

tehnyt oli.
11. Ja näin päätti Salomo HER-

ran huonet»/ ja Cuntnga» huone»/ ja
caiken se» cuin hänen mieleens tullut 0-

lt/ tehdäxens HERra» huones ja hä»
»e» huonesans: sen hä» onnellisest teki.

HER- Ja HERra ilmestyt Salomolle
ra nä. pZllä/ja sanoi hänelle: minä olen cuul.
ky Sa- lur rucouxes/ ja valinnut miuullent tä-

män sian uhrihnouexi.

ha»Ptrmannolla/rucolllt ja tijtlt HtR»
ra/ «ttä hän on hywä/st hänen laupiu.
°ens Pysy yancaickisest.

3" Cuningas ja «icki Canst uhrat»
stt HERran edes.

Cuningas Salemo uhrais caxl.
colmattalymmendätuhatta härtä/ st«
st caxilymmendä tuhatta lammasta:
>" b« w.hetl Jumalan huonen / Cu»
ningas ja «ickt Canft.

6. Mutta Papit seisoit wertioistns/
ja lewitat HERran «veisun «ndeleis/
jotca Cunlngas David olt andanut teh»
dä HERra tytettö/että häne» laupiu.
dene pysy yancaickisest/nyncuin David
tytli heidän tältens «utta. Ia Papit
puhalsit wastitorwyn heidäncohdollans/
ja coco Israel seisoi.

7. Ia Salomo pyhitti testlcartanon/
joca HERran huenen edes oli: että
hän olt siellä tehnyt polttouhrit/ ja ty.
tosuhrin lihawliden: sillä wasiialtart/
jongaSalon» oli andanut tehdä / el we>
tinyt «icke polttouhria / ruocauhria,
st lihawutta.

iz Cayo jos minä suljen taiwan/ nyn
ettei sada/ laicka jos minä käsien heiniä
sirckain syödä maan / eli annan tulla j.
ruton minun Lansani secaan.

14. Että menun Cansant noyryttä t.
tzens/ joca minun nimeni jälken nimitet.
Ty on. Jos he rucoilewut / ja etztwäl
minun caswvjani/ja käändäwät heitäns
pois pahotlda teildäus/ nyn minä cuu-
len heitä laiwaist/ ja heidän syndins / '

annan andext/ ja parannan heidän
maans.

"".

?: 4.

1;. Nyn minun silmän owat aull / j»
cerwan ottawat heidän rucouxlstans
waartn täsä paicas.

«6. Nyn olen winä nyt walinnut so
pyhittänyt tämän huonen/etti minun nt«
men pitä oleman sijnä yancaickisest/ st
mtnun silmän ja sydämen pttä oiema»
siellä ainyan.

17 Ia jos sinä waellat minun edesäni/
nyncuin sinun Isäs David «aeldanut
on/ nyn ettäs teet caicki cuin minä si»
nulle tästenyt olen/ jopidät minun sää»
lyni/ ja «lteulent.

,8 Nyn minä wahwlstan sinun wal.
dacundas istuimen/nynculn mtnälsäl»
les Davidille luwennul olen / sanoden :

el sinulda pidä pels olettaman mies/
joca on olewa Israelin hallltzia.

19.Mutta jos te täännätte.ltzen pois/
jahyljätte mtnun säätyni j» täsiynl/
jotc» minä teille andanut olen/ menette
myös ja paltveletta »»eratta jumaltl»/
st cumarratte heitä.

2Q. Ny» minä häwitän heltä minu»
maaldanl / jonga mtnä heille andanut
olen/j» tämän huonen jonga mtnä ml.
nun nimelleni pyhittänyt olen / heitän
mtnä pois mtnu» «swont edest / st an»
»an sen stnanstscuxi j» jutuxt «ickei»
Cansain seas.

21. Ia tätä huonetta jocacaickein cor.
teimmoxt tullut on / pttä «lckeinjot.
« läylvät sen ohitze/ hämmästymän/
ja sanoman: mixi HERra näin teti

tälle maalle / ja tälle huonelle ?

22. Nyn sanotan: ellä he hyljäisit
HERran heidän Isäins Jumalan/jo»

ca hci»
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« heidän Egypti» »«»ld» ulos.ohoat»
«nut olt/ ja olilmtelistynet wieralsi,»
stmalijn / ja palwellet st rucolUec he»
tä/ sentähden on hän saattanut c««len
tämän pahan hetdän pälleus.

VIII. lucu
cahdentymnienen vuode» pe-

AOUrästä/ fljttecuin Salomo raken-
huone» ja hänen

huonens.
2. Rakensi hän myös »e Caupungtt /

jotca Hiram Salomolle/, ja an-
dot Israelin lapset asua,' nysä.
z. JaSalomo meni Hemath Sobaan/

ja sat sen alana.
4.Rakensi hän myösThadmorincor-

«es/ ja caicki kamara Caupungtt/jot-
ca hän rakensi Hemachts.

5. Hän rakensi myös ylimmäisen ja
alammatsenBerhHoronin sangen vah-
molxi Caupungetxt / muureilla / porte-
illa ja salivoilla.

6. Jaßaelathtn ja caickikamara Cau-
pungtt/jotca Salomolla olit/ ja caic-
ki maunu Caupungtt / ja rayasmte-
sten Caupungtt/ ja caicki mitä tkänäns
Salomon mieli oli rakela sekä Jerusa-lemit! että Libanouts/ ja coco maasa cutn
hänen mallasans oli.

7. Ja catken sen Cansan cutn jäänyt
olt Hethcreist/ Amorrereist/ Pherese-relst/ Hemeretst ta Jebusereist / jotca
«l Israelin lapsist ollet.

8-Jaheidän lapsens jotta jäit heistämaalla / jotta Israelin lapset ei hämtt-tänet/ ne laski Salomo verolllsepi tähänpäivän asti.
y. Mutta Israelin lapsist et tehnyt

Salomo yhtä» orjaxt hänen työhönö:
maan he olit sotamiehet/ hänen huo-mins päämiehet/ hänen waunutns jahe-Mois miestcns päällä.

10. Ja Cuntngas Salomon yltmmät-
stt vtrcamtesten päämiehet jotca Cao-sa hallitztt/ olit caxt sata ja vysikym.
mcndä.

n- Ia Salomo andot tuota Pharaontyttären ylös Davidin Caupungist / sij-
hen huoueseen/ jonga hän hauelle ra-

lendanut oli / sille han stnoi : minun e.
mändän e, pidäDavidin Israelin Cu-
ningan hnones asuman : sillä se on py»
hä/ «tlä HERran Arcki on si,hen tullut,

i2.Sycle uhrais Salemo HERral»lt polttouhri» HERranga hän ratendanut olt Esihuonen eteen,
13.Cungtn uhrin päiwänäns Most.xen täsiyn jällen/ Sabbalhina/ udella

Cuulla/st juhlapäiwinä colmastt wuo.
des: walian lenvän juhlana/wyckojuh»
lana / ja lehtimaian juhlana.

14. Ia hän »setti Papit heidän jär.
jestyxlsänsheldän wircoins / nyncuin
hänen Isäns David sen 01l asettanut/
st lewitat heldän wartloons/ tyttämän
st palweleman Pappein edes / senjäl»
ten cuin jocapäiwä «rwiltln / »apor»
lin wartiat heidän järjestyxeens tunginhänen porttyns: sillä David Jumalan
«ies oli stn ny» läsienyt.

15. Ia ei yxilän heistä horjahtanut
Cuningan tästytst / culn hä» andoi Pa.pellle ja lewitatlle / c»llls »siots j» ta»
warols.

16. Ia caicki Salomon teot tulle wa l-
mtxt sijtä päiwäst/ cutn HERrao huo-ne perustettu oli/ stjhenasti cutn se olttäytetty/ nyn että HERrao huone täy.
delltsest valmis oli.

17.Silloin meni Salomo Ezeon G«.
Berta ja Elothin meren reunalle/Edo.min maalle.

18. Ja Hiram lähetti hänelle häaxtapalveltotttess kätten cautta / jotca tai-
tawat merimiehet olit: »a he menit Sa-
lomon palweltoittea cansta Ophtryn /

ja toit sieldä neljä sata javysikymmen-
dä letwtflätä culda/ jaweit Cuntngas
Salomolle.

IX. lucu.cosca rtckan Arabia» Drot-
cuuli Salomosi sanomanhän sangen suuren joucon

Jerusalemyn/jaCame-
lein cansia / jotca canmuit yrtejä ia
paljoa culda / ja callila kivtä/ koette-
lemaa Salomot tapauxtlla. Ja cutn
hän tuli Salomoa tygö / puhui hän

hauen
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i.Reg.

iv.r.

Matth
m«4r.
Luc.
ii:zr.

487n. Chronikän Kirja. 8. ja?. tm.



n. ?/,käi»i?Ok!. ?.lu<.488
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da ja
yrccjä.

häneu cattVans «icklmltähän sydäme.
s«ns »icoinut olt.

2. 1» S«lom» tlmotltl hänelle calckl
häne» stnans : jo et ollut mltä» Salo.
wold» sostttn/ jot» el hä» tlmoitl»»
nut hänelle.
~I» cuin rickan ArabianDrotntngi

n»tt Salomon taidon/ st huonen /jon.
ga hän tehnyt oli.

4.1» ruan hänt» pöydöllänS/sthä.
nen palwcliatns asuinsiat / nyn myös
hänen palwelioillens «iran / ja heldän
waattens / hänen stomonslasilat het.
dän «vaatteintns/ja Salin/josta HER»

ran huonesttn töyltn / tt hän latnnut
händäns «nömbt pitä.

<. I» hän stnot Cuningalle: se on tesi
«nin minä cuullut olen minun maalleni
finun menesiasja «idesias.

6.Waan en minä uscennt heidän st»
»ostns / ennencuin minä itze tulin/st
minun silmäni nähnet owat /st «tzo /

el ole minulle puoltttaingan sanottu st»
nun suurest «idostas : sinus on enä cuin
se sanoma on/ jonga minä «ulin.

7.Autuat owat sinun mtehes/ »uluat
owat myös nämätsinnn palwellas/jot.
ca joca helli sinun edesäs selsowat ja
«uuldelewat sinun »ltoas.

8. HERra sinun lumalas elcen lytet,
ty/ joca sinuun mlellstynyt on/ japan»
nut sinuntstuimellens/HERralle sinu»
lumalalles Cnntngaxi. Että sinunlu.
malas racasta Israeli / wahwistaxens
hindi yancaickisest / on hän sinun a»
settanut heidän Cuningaxens/ telemän
viteutta ja wanhurst»ut«.

9. 1» hän «ndot Cuntngollt stt» st
«xilymmendä leiwistätä culd»/ j» y.
lönpaljon yrtejä j» «lltta tlwiö. I»
«t sencaltatsta yrtti ollut/cutn ne olit/
jol« rickan Arabian Drotningi andot
Cuningas Salemelle.
in.Weit myös Hlramin st Salomon

palwellat culda bphirist/ j» Hebentn
puit» / j» «lltta ltwiä. '

11. 1« Salomo andel tehdä traput
Hebenin puista HCRran huoneseen/
j» Cuningo» huoneseen/ j» candelettj»

Pfallarett weisatke. Ei yhtän stucal-
tatsta puuta ennen ollut nähty Juva»
maalla.

». Ia Cuntngas Salomo andoi rie»
ka» Arabian Drottningtlle caickta mt-
tä han anot ja pyysi / paltzi sitä cutn
hän Cuntngallc tuonut oli. Jahän pa-
lats omalle maallens palweltotnens.

iz. Ja culda/ joca wuodes tuotinS-
alomolle / olt cuusi sata ja cuusi setye-
mcttäkymmendä letwiskätä.

14. Pattzt sitä cutn cauppamiehet toit»
Ja catcki Arabian Cuntngat ja maan
Herrat wett cnida ja hoptata Salo-
molle'

15.Nynandoi CuntngasSalomo teh-
dä caxi saia keihästä parhast cullast/nyn
että cuusi sata cappaletta culda tult
jccaitzcen keihästen.

16. Teki hän myös colme sata kilpe
parhast cullast/ nhn että colme sata cap-
palda culda tuli jscatzeen ktlpeen. Jä
Cuntngas pant ne Libanonin meyähuo-
neste 0-

17. Ja Cuntngas tekt istuimen Ele-
phantin luista/ ja culdats sen pnhialla
rullalla.

18. Ja tstuimes olt cuusi trap.
pua/ ja cullainen astinlauta istuimen
edes/ ja caxt käsipuuta molemmin puo.
lin tstutnda/ ja caxt Jalopeura seisoit
käsipuiden tykönä.

19. Ja caxitotstakymmendä Jalopeu-
ra seisoit nyllä ruudella trapulla / mo-
lemmilla puolilla/ sencaltatsta et ole teh-
ty yhdesäkän waldatunnas.

caicki Cuningas Salomon juo-
maasttat olit cullast/ >a caickt astiat Li-
banonin metzähuones puhlast cullast:
sillä et hoplat» mtxilän luettu Salo.
men aicana.

21. Sillä Cuningan hohdet menitm<«
relle Hiramin palwelioitten cansja/st
lullt erän joca colmandena wuotena/
ja toit culda / hopiata/ Elephanihi»
lui« / Apinoita ja Ritincuckost.

22.1 a nyn cunlngas Salomo tuli suu.
remmaxicatcklo Cuningaltamaanpääl'
li lickaudes» j« »ysaudeft.

2). I»
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;;.Ia caicki Cuntngak mäan päällä hi-

moilzit nähdä Salomon caswoja/ /a
cuulla hänen taitoans/ cuin Jumala
hänen sydämeensandanur olt.

24. Ja he wett hänelle cukin lahjans/
hopiaastioita/ culdaastioita/ maatteita/
sotaaseica / yrteja/ hemotstta ja muu.
leja joca muost.

«n 2;. Ia Salomolla olt neljä tuhatta
«°ima waunuhemoista/ja caxitoistakymmendä

tuhatta ratzasmiestä/ jane pandin wau-
nucaupungethtn Cuntngan tygö Jeru>
salemyn.

26. Ja hän oli caickein Cunlngasten
haldia/ hamast wirrast nyn Philisie-
rein maahan asti/ ja Egyptin maan
rajan saacka.

27. Ja Cuningas saatti nijn paljon
hvpiataJerusalemyn cuin kiwiä/ ja
nyn paljo Cedctpuita/ culn mtlllficuna-
puita la,ros.

28. Ja hänelle mietin homoista Egy-
ptist/ ja caiktsta maacunnist.

29. Mitä enämbi Salomon asioisi
sanomlst on/seka ensimäisisi että Mymei-
sist/ catzo ne omat kirjoitetut Nathan
ProphctanAicakirjas/ jaAhian Silo-
niterin Prophetias/ nyn myös Jcddin
Näkiän näys/ Jerobeami Ncbachin

Calo- pstxg mastoin.
zo. Ja Salomo halliyi JcrusalemiSb«llitze coco Jsraeli neljäkymmendä ajastatca.

to.aja zi. Salomo nuckui Jsäins cansia/
lll>lco/jahe hautaisit hänen Isans Davidia
ja cuo< Caupungyn: ja Rehabeam hänen pot>

cans tuli Cuningaxt hänensiaans.
' R°g. X. Lucu.

Nehabeam meni Sichemyn:
u sillä caicki Israel oli tullut Si.
t» le.' chemyn tekemän händä Cuntn.
tiNilki gapi.
Niba cosca Jerobcam Nebathin poi.
bioi?'i l°ca °li Egyptis/ sen cuuli (johonga
Cunin ban olt paennut Cuningas Salomon e.
aari

' nya hän tuli Egyptisi jallens.
nßea he iäheritja annoit hänen cutzut.
,l-. tae Ja Jerobeam tuli ja caicki Israel:

' ' ia he puhuit Rehabcamille/ ja sanoit
e . ?' 4. Sinun Jsäs ieti meidän ikem ylön

sowaxi/ niin huojenna nyt sinun Jsäs
coämpallvcluS/ ja serastas ycs/ jonga Cansa
hän lasti meidän päällcm/ nyn me olem ano
sinun alcmmatses. työn

5. Ja hän sanot heille: tulcat minun ja
tygönt jällens colmandena päiwäoä: ron
ja Cansa meni. huo.

6. Ka Cunlngss Rchabeam kysyi jenust»
wanhtmmilda/ jotca set. Reha»

soit hänen Jsäns Salomon cdeö/ hä- beam
nen elätsäns/ ja sanoi: milä le neu-kysy
wotte wastaman tätä Cansa? palve-

7. He puhuit hänen cansians/ ja sa- lioil-
nott: jos sinä olet tälle Cansalle ystä- dan»
wäliven/ ja suosittelet heitä hywillä sa- neu-
noilla/ nyn he owak aina sinulle alem- woa»
maiset.

L. Mutta hän hyljäis wanhemmitten
neuwon/ cui» he annoit hänelle: ja piti
neuivo nuorucaistcn cansia/jotca hänen
cansians caswanet olit/ ja seisoit hä-
nen edesänS.

y. Ja sanot heille: mitä te neuivotte
wastaman tätä Cansa/ joca minun canf-
sani puhut/ ja sanot: huojenna se yes/
jonga Jsäs lasti meidän päälle», ?

iv.Ja nuorucatset/jotca olit caswanet
hänen canstans/ puhuit hänelle / ja sa-
noit: sano näin Cansalle joca »uhut
csnsias ja sanot: Jsäs teki meidän l«
kem ylön rascaxi/ huojenna sinä se: Jasano heille: minun pienin sormen pila
oleman paxumbt Isäni cupeita.

ii. Josminun Isän on lastenut ra-
stan iken teidän päällen/ nyn minä wie«
lä lisän stjhen: minun Isän rangat»
teitä ruostilla/mutta minä Scorpioilla. .

i!. Costa Jerobeam jacaicki Cansa 7'
tulit jällens Rehabcamin lygö colman-
bena paiwänä/ nyncuin Cuningas pu
hunut oli sanoden: lulcat minun tygö-
ni colmandena pätwänä jällens.

iz. Nyn Cuningas mastats heitä co-
wast/ ja Cuningas Rehabeam hyljäis
wanhimmitten neuwon,

14. Ja puhui heidän cansians nuoru-
caistcn ncuwonjälkcn/ jasanoi: minun
Isän on teidän iken rascaxi tehnyt/
mutta mma lisän sijhen:.minun Isä»

Q q q on
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Nytl ei Cnntngas tunllnt Canst:sillä st oli nyn asetettulum»talda/ettäHERra tahdot wahwista ftnans/ruin
hän puhui Ahi»»/ Silonlterin lero.
beamtlle Nebathin pojalle.

16 ,Ia costa caicki Israel näli ellei
Euntngas cuullut heitti/ nyn »astaiS
Cans» Cuningast»/st stnoi : mitä o»
st meilläonDavidis eli perimys Isttn
posts? cutin majanns Israel / nyn cn»
tzo nyt DÄvid Huonett»s7 I» caicki
Israel meni majoins.

17. I« Rehabeam hallitzi ainoastans»ytä Israelin lapsia/ jotc» asuit lu-
dan Caupunqeis.

18. 1».Cuningas Rehabeam lähetti
Hadorämin Mattaan / soc» oli weron
päällä/ mutt» Israelin lapset liwtttt
hänen cuoliaxi. Ia Cuningasßehabe.
am astui nopiast waunuuns pateneman
lerustlemyn.

19. Nyn luopui Israel Davidin huo.
«est tähän päiwän asti.

Xl. lucu.
cost» Rehabeam tuli lerusa»HOl» lemyn/nyn hän cecois ludan

ja Benlaminin huonen/ sata
«hdexanlymmendä tuhatta

walitlua sotamiestä sotiman Israeli wa»
stan/ stattaxens waldacundaRehabea»
Wille jällens.

z. MuttaHEßran sana tuli Sema»
jan Jumalan miehen tygö/ ftnoden:

3. Puhu Retstbeamille Salomon po»
jalle ludan Cuningalle/ st caitelle Is»
raelillc/ cuin Inoas ja Venlammis
owat/ sanoden:

4. Näin sano HERra: ei teidän pi»
dä nouseman eitä sotiman teidän wel.
jejän wastan/ wa«m palailcan jocainen
cotjans: sillä st on minusta nyn «pah»
tunnt. He olit cuullaistt HERran ft»
nalle/ja palaisit menemäst lerobeami
mastan.

5. Mutta Rehabeam asui leruftle»
mis/ ja ratensi «icki ludan Caupun»
gtt wahwoxi.

.«.I» «lensi Bethlehemin/ Etamin/
Techoam.

7. BttMln/ Sochom) Adullam.B.Gat§ll<7M«restn/Sipht».
9. Ädocklm/ lachixen/ Astlan.
10. Zaregein/ Ajalon j»Hebronin/jot»

c» oltt c»ick«tuwahwimm»t Caupungit
ludas j» Benlamtnis.

11.1»hän tett ne wahwarl/ j» pant
nyhin hallitztat/ jo elotnxen wara/ öl»
jyä/ ja wyna.

i2> Ia hän tolnNttl caickytl caupun.
geihin lilwet ja leihät/ ja teli ne st»,
gen wahwaxi/ ja lud» j» Benlamin
olit hänen allans.

13. pahanen tygöns tulit Papit stFlewitat caitest Israelisi/ ja cai»
tist heidän maans rajoista.
/14> Sillä Levität hyljäisik esicaupun-
gins ja saamans/ja tulit Jödaan Jeru-
salemyn: sillä Icrobeam ja hänen poi.
cans ajoit heidän pois / ettei he olts
saanet tehdä HTRralle paltvelusta.

15. Mutta hän asetti Papit itztllcns
caikille cuckuloille/ ja Perkeleille ja wa-
sicoille/ jotca hän tehdä andoi.

16. Ia monda caiktsia Israelin sucu-
tunnista/jotca sydämcstäns etzeit HER»
ra Israelin Jumalata/ tulit heidän jil-
kens Jerusalemiin/ uhraman HTRralle
heidän Jsains Jumalalle.

17. Ja wahwistit Juvan waldacun-
nan/ jq wahwistit Rehabeamin Salo-
mon pojan colmena ajastaicana; sillä
he waelsit Davidin ja Salomon tietä
colme ajastaica.

18. Ja Rebabeam otti Mahelathin/
Jerimothin/ Davidin pojan tyttären e»
mannäpenö/ja Abihailtn Eltabtn tyt!
tören Istin pojan.

19- Joca hänelle synnytti nämät po»
jat: leuxen/Semarian ja Sahamw.

20. Sytte otti hän Maechan Abft»
lomin tyttären/ joca hänelle synnytli/
Ablssn/Aldai!, / Stftll sa Selemithii,.

21. Mutt» Rehabeam piti Maechan
Abftlomin tyttären rackamdan» caic»
ti» muita ja jal«w»l«o»
jans: sillä hänellä oli cahdexanlolsta»

tv«.
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11. Chrönikckn Kirja. 12. j» iz. luc. 4?,
kymmendä emändätä/ ja cuusikymmcn-
dä jalcamaimoa/ja hän siitti cahdexan-
colmattakymmendäpoica/ ja cuufikym-
mcndä tytärtä.

22. Ja Rehabeam asetti Abian Mae-
ch.in pojan meljeins pääxi ja hallttztaxt/
sillähän mielet tehdä Händä Cuningaxi.

2Z. Ja hän teki toimellisest/ ja jacot
poicans Judan ja BenJaminio maa-
han caickin mahmoin Caupungeihin/ ja
andoi heille yldäkykä Milja/ ja otti hä-
nellenS monda emändätä.

Xli. iucu.
cosca Rehabeamin malda-

webm luettuja mahmtstettu 0.

bccm hyljäis hän HERran Lain/
luepa ja caicki Israel hänen canstans.

2. Mutta mydendenä Cuningas Re-
habeamin muotena / meni Sisak Egy-
tin Cuningas Jerusalemyo isillä heolit

tz.y. rtckonet HERra mastan.)
z. Tuhannen jacahden sadan maunun/

Eunin >'a cuudcnkymmencn tuhannen hemots-
miehencansta/ ja se Cansa oli lukema-

iveitta loin/ jotca händä seuraisit Egyptist/
ludZ Libiast/ Suchimistja Ethtopiast-
Cau - 4. Ia hän moitti ne mahmat Caupun-
run. S>r Judas/ ja tuli Jernsalemyn.
gU. Silloin tuli Semaja Propheta Re«
Scma habeamin ja Päämiesten lygö Judas/
Mtu- jotca heitäns olit coonnet Sisakin tähden
«oRe Jerusalewyn/ja janotheille: Näiu sa-
h«bea- no HERra: te oletta hyljännet minun/
»n, pa. ftntähden olen minä myös hyljännyt tei-
riinnu dän Sisakiy käteen.
k«n. 6. Nyn Israelin ylimmäiset peyryttt

itzens Cuntngan cansta/ja sanott:HEr.
ra on manhurscas.

7. Cosca HERra näki heidäunöyryt-
täwän itzens / tuli HERran sana Se-
majan tygö /ja sanot: he omat itzens
nöyrytläoet / sentähden en minä heitä
cadota: waan minä annan coh« heille
pelasiuxen / nyn ettei minun «vihan wuo»
taie lerusalcmin päälle Sisttin läden
cautta.

8. Mutta heidän pitä cuitengin hä»n«!!c «lammaisct oleman / että he lle»
dä>sit mitä se on / palwelia minua/ja

palwella waldaeunbla mag» päällä..
y. Nyn Sisak Egyptin Cuningas ,

meni Jernsalemyn/ ja otti catcki
ran huone» kamarat ja Cuntnganhuö- ,
ne» kamarat pois. Ja hän otti myös ,
ne ciildakilmet/ jotca Salomo oli tch. ,
däandanut. ,

10. Joiden siaan Cuningas Rehabh. zam teetti maskiset kilmet/jaandotmar- ,
tioitten päämiehille tallella / jotca Cu> ,
ntngamhnonen omea martiaitzic.

11. Ja nyn usein cuin Cuningas meni
HERran huoncscen / tulit martiat ja
cannoit nytä / ja meit sijtte jälleuöwar>
töitten huoneseen.

12. Ja että hän nöyrytti itzens / sen-
tähden HERran mtha käändyt hänestä
pois/ nyn ctlej se peräti cadolectu: sil-lä mielä jotainhymä löyttin Judas.

iz.Nyn Cuningas Rehabeam wah- '
mistui Jcrusalemis/ja hakitzl/jaReha.
bcam oli yhden ajastatcatnen mydettä- !
kymmendä tulduans Cuningaxi/ jahal-
litzi Jerusalemisseitzementoistakymmen- l
dä azastaica/ sijnä Caupungis/ jonga
HERra räikistä Israelin sucucunntsta '
malinnut oli/aftnaxens sijhennimens. '
Ja hänen ätkins nimi oli Naema Am-
moniteri.

14. Ja hän teki pahoin/ ettei hän tval>
mistanur sydändäns HERra ctzimän.

1;. Ja Rehabeamt» teotensimäisetja
Mijmeisel omat kirjoitetut Semajan
Prophetan ja Jddon Näktän sanois/
joisa hän kirjoilta sucucunnat. Nyn
myös Rchabeamin ja Jervbeamin so-
dat/ coco heidän eltnaicanans.

16. JaRehabeam nuckui Jsäinscans.
sa/ja haudatkinDavidin Caupungyn/
ja hänen pcicans Abia tuli Cuninga- l

xi hänen siaans.
Xiii. !

Ähdexandenatoistakymmendeyä
CnntngaS Jerebeamtn wuotena/
tult Abia Judon Cuntngaxi.

2. Ja hallitzt colme ajastoica
Hänen aitinS ninu cli

Micbaja / Vrictin tytär Gibeast. Jasora nousiAbmn ja Jerobeamm mailllä.
Qqg2 Z.la
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ziJa Abta walmisttfotyan neljänsa-
dan tuhannen nuoren / wäkewänjawa-
lttun sotamiehen cansia. JaJerobeam
«valmisti sotaan heitä wastan cahdexan
sadan tuhannen nuoren ja urholltscn so-
tamiehen cansia.

4. Ja Abia nousi ylös Semaraimtn
/ joca oli Ephraimtn wuorel-

la/ja sanot: cuulcat minua / Jerobe-
am/ ja coco Israel:

Ettäkö te tiedä HERra Israelin
Jumalala andanexl Davidille Cuntn-
gan waldacunda Jsraclis yancatcktsesi/
hänelle ja hänen pojtllenö suola lytolla.

6. Mutta JerobeamNcbathin potca/
Salomon Davidin pojan palwelta no-
sti captnan Herrans wastan.

7. Ja hänen tygöns cocondui paljo
joutilaita miehiä/ ja Belialin lapsia/
ja wahwistit ttzens Rchabeamt Salo-
mon potca wastan: sillä Rchabeam oli
nuori ja pehmtä sydämesi / nyn ettei
hän woinut warjella ttzens häneldä.

8. Mutta te ajattelet wahwistaxen ket-
tän HERran waldacunda wastan/ jo.
ca on Davidin pottainkädes/ ettätei-
tä on suuri joucks/ ja pidätte cullatsit
wasicott/ jotca Jerobeam teille juma-
lixt tehnyt on.

. 9. Ettekö te ole ajanet HERran Pap-
peja Aaronin potkia ja ievicaitapois/
ja olette itze tctllen tehnet pappeja nyn-
cuin Cansat maacunnts? Jocainencuin
tule käsiäns täyttämän nuorella calpeil-
la / ja settzemellä otnalla / se tule pa-
ptxt / nylle jotca ei Jumalat ole.

icz. Mutta HERra meidän Juma-
lam on meidän cansiam / jota en me
hyljä: ja Papit jotca HERra palwe-
lewat /Aaronin pojat jaLeivität heidän
työsäns.

11. Ia fytyttäwät HERralle poltto»
uhrin joca amuna jaehtona/ nyn myös
yrtein sultzuttuxen/st walmistawat lei.
piä puhtalle pöydälle/ jo culda lynti.
läjalan lamputnens / ny» että ne jo»
«ehto sytycelän: sillä me pidämme
meidän HERran, lumalam wartiat»;
mutta te olett» hänen hyljännet.

!2. Ja catzo meidäncansam on Jumala
esipaäsii/ ja hänen Papvtnö pyhillä tor»
willa soittaman teitä wastun. Te I-
sraeltn lapset älkät sotico HERra tei-
dän Isäin Jumalittawastan : sillä et se
teille mepesty.
iZ. Jerobeam asetti wäjytypen

tullaxens taca heidän
päällcnS/ nyn että he olisit ttze ludan
edes ja wäjytys heidän tacanans.

14. Cosca Juda catzoi ymbärtns/ ca-
tzo nyn oli sota sekä edes että tacana.
Nyn he huusit HECran tygö: ja Pa-
pit soitit wastttorwtlla.

15. Ja joca mies huusi Jubas. Ja co.
sca joca mies nyn Judas huusi/löi
Jumala Jerobeamt/ ja coco Jsraeli
Aotan ja ludan edes.

16. Ja Israelin lapset pakenit ludan
edellä/ ja Jumala andot he.tä heidän
käsijns.

17. Nyn että Abia löi wakinenö heitä
suurella lyömisellä. Ja Israelisi lan-
geis lyötynä wysi sata tuhatta nuorta
sotamiestä.

18. Ja nyn Israelin lapset nöyrytet-
tin sijhen aican/ ja Juvan lapset wah-
wistetlin: sillä he turwatsit HERraan
heidän Isäins Jumalaan.

19. Ja Abia ajot Jerobeamt taca/
ja moitti häneldä Caupungetta:Beth-
Elin kyltnens / Jesanankyltnens /ja E-
phronin kyltnens.

20 .Nyn ettet Jerobeam enämbi tullut
tvotmaaus nyncauivan cuin Abia eli/ja
HERpa rangais händä/nya että hän
cuoii.

21. Cosca Abia wahwistui / otti hän
neljätotsiakymmendä emändätä / jasijt-
ti caxicvlmartakymmendä potca/ jacuu-
sitotstakymmendä tytärtä.

22. Niitä enämbi Abiasi sanomision/
ja hänen teisiäns ja teoistans/ se on
kirjottettu Jddon Propheta» kirjasa.

XIV. iucu.
Abia nuckut Isäins cansia/
he hautaisit hänen Davidin

Caupungyn /.ja Assa hänen pot-
>Xv!Vcaiis tuil Lllningaxi hänen

staan»

Abia
rucol.
leHer.
rajasa «»i
ton,
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siaans. Hänen akcanansoltmaalemos
kymmenen ajastatca.
- Ia Assa teki sitä cuin hyvä jaot.

kia oli HERra». Jumalans edes.
z.Ja otti «vteritt Altarit pois/ja cor-

teuxet: ja rtckoi patzak / ja maahan
hackats metzistöt.

4. Ja sanoi Judalle/ että he «tzetsit
HERra heidän Jsätns Jumalata/ ja
tekisit Lain ja tästyn jällen.

Ja hän otti pois corkeuxet /ja epä-
jumalatcaikista Judan Caupungeista:
ja waldacunda oli lewos hänen allans.

6. Ja hän rakensi mahmat Caupungit
Judas/ sillä maa oli lewos: ja et ollut
sota händä mastan nynä tvuosina: silläs HERra aodoi hänelle leivon.

' 7. Ja hän sanot Juvalle: rakendacam
nämät Caupungit / ja tehkäm muurit
nyden ymbärms/ ja tornit/ ja portit/
ja salwat / nyn cauman cuin maa on
meidän edesäm.sillä me olem etzinetHEr-

ra meidän Jumalatam/ja hän on an>
tänut meille lemo» joca tahmolda, Nyn
he rakensit/ ja se menestyi.

8. Ja Astalla oli suuri sotajoucko /

jotca cannoitkilpejä jakeihäitä: Juva-
sta colme sata tuhatta/ ja BenJamt-
nist caxi sata ja cahdepankymmenda tu-
hatta/ cuin kilpejä cannvlt ja joutzia jän-
vitit. Ja nämät olik caicki makemät
Miehet.

y. Ha Serah Ethiopiast meni heitä
" mastan suuren sotajouconcansia/josa oli
kymmenen kerta sata tuhatta miestä/ ja
cvlmesata wa«nua>ja tuli Maresan afit.

. lo.JaAssamenihändäwastay:Jahe
hangitzit heitänS soliman Zephatan la-
pas Maresan tykönä.
" Ia Astahuust HERran hänen Ju-

' nialans tygö/ ja sanoi: HERra/et
sinä wältä pidä auttaisas monen caut»
ta/toicka cusa ei yhtäkän woima ole/
Auta meitä HERra meidän Jumalan,:
sillä me turmamme sinuun/ ja vlemtul-
letsinun nimees tätä suurta jouckoa ma-
stan/ sinä olet HERra meidän Juma-lan,/ ei Mä» ihminen moi mitan sinua«vastan.

15. Ia he löit natvetoc maahan/ j»
weit ylön paljon lambaita ja Camete»
jä/ ja tullt jällens leruftlemyn.

XV. lucu.
HERran Hengi tZli AftrstnH/>I Obedin pojan päälle.

2. Hän meni Assal wastan / ja
stnoi hänelle : cuulcat minua/

Ass«/st coco luda»»Benlamin/ HEr.
ra on teidän «nston/ että te olett» hä.
nen canstans/ st cosca te etzilte händä/
anda hän itzens teiioä löyttä/ »nutta jos
tehyljätte hänen/ nyn hän hyljä myös
teidän.

3. Monda päiwä on Israelis/ettei yh.
tän oiteat» Jumalala ole/ ellä yhtä»
Pappia/ joca ovetta/ eli yh«än lalia.

4. Ia costa he täändäwät ttzens hei.
dän tusiiftns HERran Israelin Iu»
malan tygö/ja etziwät händä/ nyn hän
löytän heildä.

5. Nynä atcolna el ole rauha nylle
jotca täywät sisälle ja ulos : sillä suuri

»netelt tule caickein maan asuwatsten
päälle.

6. Ia yxi Canst »nuserta toisen/ ja yxt
Caupungi toisen : sillä Jumala ham»
mästyttä heitä «ickinaisillaahbistuxill».

7. Mutta te wahwistacat teitän/ja äl.
tät liewittätö lastan : sillä teidän työl.
län on hänen palckans.

8. Costa Ass» cuull nämät obediu
Prophetan sanat ja Prophetian/ wah-
»istui hän/ ja otti cauhistuxet pois «i»
teld» Juvan ja Benlaminin maald»/

ftqa.s

12. Ja HERra löi Ethtopialaisia
Assanja Juvanedes/ uyn e«She pakenit.

ij. JaAsta jahänen wäkens cuin olit
hänen canhanS ajoit heitä Geraryn asti
racq. JaEthiopialaiset langeisit/ nyi,
ettei yhtän heistä eläwäxt jäänyt/ mutta -

he tapetti» HERran ja hänen sorawä-
kens edes. Ja he weil sieldä paljon saa-
lista.

14. Jahelöitcaicki Caupungit Ge.
rarin ymbäriloä maahan: silla HER-
ran pelcs tuli heidänpällens. Ja heryö-
stit caicki Caupungit: sillä nysä oli pal-
jon saalista.
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ja Caupungelsi/ jotca hän oli »voitta,
nut Ephraimin «vuorelda: st udisti
HERran Altarin/j°« HERran Esi»
huonen edes oli.

9. Ia ««is callen ludan st Benla»
heidän tygöns

Ephralmist/ Manassest ja Simeonisi :

sillä hänen tygöns tuli monda Israelist/<»sca he nätt HERran hänen Juma»
lans olewan hänen canstans.

10. Ia he tnllt lerustlemyn cocoon
colmandena CuucautenoAssan lvöldacu.
nan wyoendenätoistotymendenä wuona.

ii. Ia uhraisit sinä päiwänä HER»
ralle sijtä saalisi cutn he cotians tuonet
olit/ seitzemen sata härlä / ja seitzemen
tuhatt» lammasta.

12. Ia he teit lyton että heidän piki «.

tzimiin HRRra heidän Isäins Juma»
lata cailesta sydämestäns/ j» «itest» sie»
lustans.
iz.l» cucallänäns!el tahtonut etziä

HERra Israelin Jumalala/ honen pi»
tl cuoleman/pienen ja suuren/ miehen
st waimon.

!4> Ia he «vannoit HERralle corli.
«lla änellä / llohudella/ wasiltorwtlla/
ja Basunilla.

i;. Ia coco Juda ilotzt sijtä tvalasta:
stllähe olit wanonet catkest syoämestäns/
jaetzett handä caikest tahdostanö. Ja
hän löyttin heildä/ ja HERra andoi
heille rauhan joca patcas heidän ym-
bärtstölläns.

16.Ja Cuningas Assa pani ältinsMac-
, chan pois wallan pääldä: sillä hän oli
' asettanut Mtpiczelhin metzistöön. Ia
Assa häwittt hänen MiplezechinS/ ja
löi sen rtcki/ ja poltti Kidrontn oja»

' wieres.
17. Mutta corkeuxet et ollet wtelä pan-

nut pois Israelisi/ cuitengin oli Assan
sydän waca nyncauwan cnin hän cli.

18. Jahän andoi tuota HERran huo-
neften mitä hänen IsänS pyhittänytoli/
sa mitä hän ttze pyhtttänytölihopta-
ca /culda/ ja astioita.

iy. Ja ei ollut yhlän sota haman tvh-
tenneljäträkymmenden Assan tvaldcun-
«an «jastatcanasii.

XVI. lucu.
neljättälhmmendenä

»H Assa» waldocunna»p»uonna/nou»
Baest Istaeltn Cuningas lu.

dat «asian/ st Raman/
estäxens Asson ludan Cunlngan ulos
st sisällekäymistä.

2.W»»n Ass» ottt HERran huonen
ja Cunlngan huonen«waroist» Hopi»,
ta j» culd» : j« lähettl Benhadadille
Syrian Cuningalle/ joc» asut Darno-
scus/ jatästi stnotta hänelle.

3. Sinnn ja minun waihelstni o» lyt»
to/ minun jo sinun Isäs waihell«/«tzo
minä lähetti» Mulle hopiata ja culda/
ettäs Baestn Israelin Cuningan lyten
särkisit/ että hän menis pois minun ty»
töäni.

4. Benhadad oli Cuningas Ässälle cuu.
liainen/ ja lähetti sodanpäämiehct Is-
raeltn Caupungeita wastan/he löit Ei.
onin/ DäntnjaAbetMaimtn/ ja caickt
Nephtalin jywäcaupungtt.

Costa Baesa sen cnult/ lackais hän
rakcndamast Ramat/ ja jätti työns.

6. Waan Cuningas Assa otti tygöns
coco Judan/ ja he otit kiwet ja hirret
Ramast/ jotssi Baesa rakensi. Ja hän
rakensi nhstä Geban,a Mizpan.

7. Syhen atcan tuli Hanani Näkia
Assan Judan Cuntngan tygö/ ja sanot
hänelle: ettäs turwatsitSyrtan Lunin-
gaan/ja etturwannutHENraan sinun
Jumalaas/ sentähden on Syrtan Cu-
ntygan wäki pääsnyt pois sinun käsistäs.

8. Etkö Ethiopialatset ja stbtalatsetol-
let suuri joucko monen waunui» ja he-
wotsmtesten cansia? cuitengin andoi
HERra heidän sinunkässS/ costas hä-
neen turwaisit.

y. Sillä HERran silmät «tzelcwat
colcki maat/ wahwistarensnytä/ jotc»
pysywäl hänen tylönäns caitest sydäme»
stans. Sinä olet tyhmästi tehnyt/ senläh»
een finun pitä tästedeslin sotia saaman.

10. Nyn Assa wihastu! Nutiän päälle/
ja heitti hänen stngeuteen : sillä hän co.
win suuttui hänen päällens täsi» asiasta.
Ia Assa ahdisti muutamito Cansasta st,,
h«ai«n. «. I»
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«at! ja HM» canAMPappeja/Eii.
saman ja Joramin.

9. Ia he opetit Judaas/japidit HCr»
ra» Lakikirjan myötäns / j»maelsit ym-
bärins catckt Juvan Caupungit / ja o»
petit Cansaa.

10. Ja HERra» pelco tuli caicketn
«aldacundain päälle/ nhsä maacunkis

ymbSrlstölla / nhnet-
lei he sotinet Josaphatia ivasta».

n.Ja Philtsterit toit Josaphatllls
lahioj»/ja jocamuotisen weroo hopta-
la: ja Arabit toit myös hänelle seitze- I
men tuhatta ja seitzemen sata oinasta/-
ja seitzemen tuhatta ja seitzemen sata
murista.

i!. Nyn caswot Josaphatja tult aina
snuremmaxt. Ja hän rakensi ludaas
linnoja ja kamara caupungeita.

iz. Ja hänelle oli palo maralJuda»
Eaupungeis / ja sotamiehiä/ ja make-
mätä Cansa Jerusalemis.

14. Ja tämä on järjestys heidän I-
säins huoncn wathella/ jotca Jädaas
ruhanden päämiehet olit: päämies Ad.
na / ja hauen canstans colme sata tu-
hatta wäkewätä miestä.

15.Lähin händä oli päämies Johanan/
ja häoeu canstas capi sata jamhoexan-
kymmenda tuhatta.

16. Händib likin Amasta Sichrimpoi-
ca joca itzcns hymällä tahdolla andos
HERralle; ja hänen canstans capt sa«
ta tuhatta wahwa sotamiestä.

17. BenJamtnin lapstst Eliada mäke-
wä sotamies ja hänen canstans maru-
st-ttua joutzeilla ja kilmetllä / caxi sata
tuhatta.

18. Häudä likin oli Josabad ja hänen
mnstans sala ja cahdexankymmmdä t«-
hatra malmista sotamiestä.

iy. Nämät otit Cuntngasta «aarin/
ilman nytä jotca Cuningas oli asetta-
nut wahwotn caupungethin cocoJudaas.

XVM.
A oli suuri ric-
kauö ja cunnia/i» hänreki nuo-
teutla Ahabin canha.Ja cah.
VM WUVVM peräst sm jälken

rl. Jacatzo Assan työt sekä ensimäiset
että mymetset/ catzo ne omat kirjoitetut
Judan ja Israelin Cuningasten kirjas.

i!. Ja Assa tuli kiptäxi jalmoista yh>
dexändenä ueljättäkymmendä maldacu».
vans wuotena/ jahänen tautins coman
enäni/ja ei hän cuitengan ctzinytHEr-
ra hänenkändisanfcan/ maa» Läkäreitä.

iz. Nijn Assa nuckut Jsäins cansia / ja
cuoss cusimäisna mydettäkymmendä wal«
dacundans muokena. Ja hän haudallin
hänen haucaans/jonga hän oli andanut
caiwa hanellens Damidin Caupungis.

14. Ja he panit hänen leposiaans / jo-
ca täytettin hymän hajulisilla ja caicki-
naisilla ralleilla yrteillä/jotca olit mal-
mistetulApotecarsin kamalla/ ja poltit
hänen sangen suurella polttamisella.

XVI. jucu.
Josaphat hänen poicans tu-

Ckntnvaxl hänen siaans/ja
hän tuli mäkemäxiJsraelt masiäl
i. Jahän asetti sotamäcn caic-

kyn Juvan mahmotn Caupungeihin ja
pani Esimiehiä Judan maalle jaE-
phraimin Caupungeihin / jotca hänen
Jsäns Assa oli moiltanut.
z.Ja HERra oli Josaphatincausia:

sillä hän maelsi cndtstöä hänen Jsäns
Davidin teillä / ja ei ctzinyt Vaalia.

4. Waan hän ctzei Jsänö Jumalata/
ja maelsi hänen käjkytsäns/ ja et Jsrae-
«lin töiden jälken.

5> Sentähden mahmisti HERra hä«

Assa
saica-
sia/etzi
Läka-
reit ja
etHer-
ra.
Halli-
tz-41.
ajasiaij
ca.

1

l

Issa.
phat
kule
Cunin-
gaxi.

ZvZl.
--Reg.
«! «r.

Phili-
sierlt
ja A.
rabit
tuo-
mat
hänelle
lahjo-
ja.

Jos"-
phatl»
sota-
wätt.
iiöo-
soo.

»

losa-
phat
yhdk-
jra
t^eos.

nelle waldacunnan/ st «lcki luda an»
nottloftphatille lahjoja/ja hänellä
olirickantta ja cunntata yldätyllä.

6. Ia «in häneu sydämens tuli r«h-
liaxl HERran töisä/ ottl hän corteu.
xet j» metzistöt Indafta pois.

7. Ia colmandena hänen waldacn n»
dans wuonna/ lähetti hän Pämichens
Benhailin/ öbadian/ Sacharian/
thaneeiin ja Michajan/opeltamanlu.
da» Caupungeista.

z. Ia iewi«t heidän canstans / ( ?-e.
majan / Nethanian/Sebadion/ Ajfte»
lin / Semiramothin / Jonathanin/ 'A»
donian/ Tobstn ja TobAdontqu/ ll wl.

Iost»
ph«t
ondo

epctec»
l«
HER.
«n H
lain.
iVKl.
jojz. I

meni
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n. r^k^irokl. iF. IUK
Aha-
bln
raosta.
r.Reg.

Ahab
»äske

Josa-
phatin
mennäcans-
fan?
Syria-
latsia
«iasts.
Aha-
btn
Pro-
phetat
«nnu-
stamat
hänelle
hymä.

Ahab
läheltä
Michä
HERr»n
Pro-
pheta»
perän.

Uttvt hän Ahakin tygä Samariaa».
». Ja Ahab Andot keurastetta hänelle/

ja hänen wäellens / cutn oli hänen can-
sans / monva lammasta ja härkä: la
hän yllytti hänen menemän ylöö Gi-
leadinRamothyn.

z.Ja Ahab Israelin Cuningas sanoi
Josaphattlle Judan Cuntngalle: mene
minun canstani Gileadin Ramothyn.
Hän sanot hänelle: minä olen nyncntn
sinä: ja minun Cansant oyncutn finnn
Cansas: me tahdomme sinun cansias
sotaan.

~ 4. Mutta Josaphat sanoi Israelin
Cuningalle: kyseles tänäpä» HERransana.

5. Ja Israelin Cuningas cocois Pro-
phetait neljä satamiestä/ja sanot heil-
le: menemmengö me sotiman Gileadin
Ramothyn eli et? He sanoit: mene/
Jumala anda heidän Cuntngan käteen.

6. Silloin sanot Josaphat: eikösttä--
sä ole jscu HERran Propheta / kysyä-
xem häneldä?

7. Israelin Cuningas sanoi Josapha-
till«:täsä onwieläyxt mtes jonga caut-
ka talttaisin kyseldä HERra/maan mi-
nä wthan händä: sillä ei hän enuusta
minulle mitan hymä / mutta aina paha:
se on Micha Jemlan potea. Josaphat
sanot: älkön Cuningas nyn puhuco.

8. Ja Israelin Cuningas cutzut yhden
Camartpalmeltotstans / ja sanot: nou-
da nopiast Mtcha Jemlan potea.

9> Ja Israelin Cuningas / ja Josa-
phat Judas Cuningas istuit cum-
btktn istutmellaos puetettuna maattei-
stjn Samarian portin lakeudella/ja
caickiProphetat eunustit heidän edesäns.
io. Ja Zidechia Cnaenan poica teki

igellens rautasarmet/ ja sanoi: näin
sano HHRra: näillä sinunpitä sysämän
Syrialatsia/ sijhenasti ettäs heidän hä-
mitär.

ri. Ja eatckt Prophetat ennustit nyn/
ja sanoit: mene Gileadin Ramothyn/
jase menesty stnulle/HERra andahet-
dän Cuntngan käkeen,
i!. Ja sanansaattaja/joca oli mennyt

cutzuman Michat/puhui hänen canstans/
ja ftnoi : «tzo Pxophelain puhe on y»
ximielistst hywä Cuningan edes/ annas
sinun ftnas olla myös nyncuin heidän»
gin/ ja puhu hywä.

iz. Ia Mich» ftnot : nyn loll» cul»
HERr» «lä / minä puhun mitä mtnun
Jumalan ftn».

,4. 1» costa hän tult Cuningan tygö/
stuot Cuningos hänelle: Mtcha/ me»
nemmengö ne sotiman GlleadinRamo»
thia wastan elt ell Hänftnoi : mengät/
st menesty teille/he annet»» teidän täsijn.

15. Nyn Cuningas ftnot hänelle: cutn.
g» usein minä wannotan sinu» / ettet
sinä ftno minulle muuta cuin lotudeu
HERra» nimeen.

16. Nyn hän ftnoi: minä näin «ilen
Israelin hajotettunawuerell»/ nyncuin
lambat/joilla ei yhtä», paimenda ole.
Ia HERra ftnoi: eilö näillä ole yhtän
Herra ? mengän culin cotians rauhas.

17. Nyn ftnoi Israelin Cuningas Jo.
stphatille: engöminä ftnonut sinulle/
ettei hän minulle ennusta hywä/.waan
paha?

18. Ia hän stnoi: sentähden cuulcat
HERran stna / mlnä näin HERran
istuman istuimellans/ ja coco «lwallistn
sotajoucon seisoman hänen otllall» ,a
»astumalla puolellans.

19.Ia HERra ftnol : cu« pettä A<
haoin Istaeltn Cuningan/ että hänme»
nisylös/ja langeis Glliadin Ramo»
this?j» costa yxi stnoi nyn/ j»toinen
»äin.

2v. Nyn tult yxi hengi j» seisoi HEr»
ran «des/ j» ftnoi: minä petän hänen.

21. Jo HERro ftnot hänelle : millä ?

Hän ftnot: minä menen »o olen walhe»
hengi caickein hänen Prophetatns suu»
st,. Ia hän ftnoi: Petä händä/jo sij.
tii myös toidiid: sinä mene j» «e ny»,

22. Ny: «tzo HERr» on andanut
»olhen hengen näiden sinun Prophetots
su,,hun / j» HERra on puhunut paha
sinua wastan.

2;. Nyn astui Zidechia Cnaenan peic»
ee«s/ ja löi Michal poskelle/ st sanoi:

cunga

Mich«
enim.
sta hii.
nelle.
pah»,
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«ul«n
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cunga tien «««« HERran hengt on
mennyt mlnun tylöäni pois / sinua p».
hutteleman? . . .

24. Mlcho stnot : «tz» / sinä elet sen
nstewä sinä päiwänä/ jonas täyt «».

jast majaan/ettäs sinus lymytäisit.
2;. Nyn ftn,t Israelin Cuningas : ot»

«catMich» l»»ieläthändäCaupu»gin
Päämiehen Ammonin lygö/ st Ioox«n
Cuningan pejan lygö.

26. Iaftnocat : näin sano Cunlngas :

pangat stngeutttn/ st ruockicat
händä murhen leiwällä j» murhe» lvedtl.
lä/si,henasti että minö lnlen jällens rau»
hos.

27. Mich» ftnoi: jos sinä palajat rau»
has/ nyn et ole HERra puhunut «mun
«utta»». Ia hän ftnoi: cuulcat «tcki
Canft.

28. Nyn meni Israelin Cnntngas/ st
leftphat ludan Cuningas Gileadin
Ramothia »ostan.

29. Ia Israelin Cnntngas stnol Jo.
stphatille: minä muulan »aattent ja
tulen sotaan/ mutt» pidä sinä omat
waoltes: st Israelin Cuningas muutti
waattens/st he menit sttoan.

;a. Ia Syrian Cuntngas läsii »au.
»uin päämiehille/ jolca hänellä oltt/ st
stnol: ei teidän pidä sotiman piendä
«lt suurta »ostan/waan ainoastans Is.
roelin Cunlngasta wastan.

zi Costa waunutn päämiehet näit le.
saphatin/sanoit he/ se on Israelin Cu»
ntngas/,a he rupetfit sotiman händä w».
stau. Jo losaphat huusi / ja HERro
»utti händä/ ja Jumala läänsi httdä»
pois hänestä.

;2 Sillä costa waunuin päämiehet
«ätt/ ettei hän ollut Israelin Cuningos/
läänsit he itzens pois hänestä.

«.Nyn yxi mies jännitti »outzens yxt.
tertaisudes/ i» »mbuis Israelin Cuntn.
gast p«nzarin jaicoon. Nyn hän stnot
»»ununs ajaialie: täännä tätes/ j»
»ie minu» ulos sotawäesto: sillä minä
elen haaivoitetiu.

14.1« stta tuli suuresi sinä päiwänä/
ja Israelin Cuning s seisoi wannuls

Syrloloisi» «»sian ehtosen asti/ ja cuoli
Auringon

XIX. IUIU..
losaphat Judon Cuntn»

X» « F gas palats cotia «uhosler».
2. Ia Jehu Hanani» potc»

N«l»ä «enl händä wastan/ st stnoi Cu»
ntngas lestpholtlle: pllätö sinu» aut»
«mau jumalotoinda/stracestaman ny»
tä jotc» HERra wlhawol? ja stnläh»

HER«n wiha sinun pöällos.
;. ,„ cuitengin jotain hywä löyl»

ty sinun lylönäs/ ettäs olet hawittänyl
metzistöt moalda/,» olet »icoinut sydä»
meftös Jumalat» etziä.

4.. losaphat jäi Jerusalemiin.
Ia hän palats ja meni ulosC«ustn stas
BerStbast haman Ephraimln wnortl»
le/ja palautti hetdän jällens heidän I.
stins Jumalan tygö.

;.Ia hän asetti duomaril maalle/
faickyn ludan »ahwoin Caupungeihin/
muu«mi«cuhungin Caupungyn.

6. Ia hän ftnoi Duomaretlle: «tzo.
«l mitä te teellä/sillä et te pidä duemlo»
« ihmisten/mutto HERran edes: I»
han on tctdän cansta» duomlos.

7, Sentähden audocot HERran pcl.
won olla teidän tytönän/ja «rtacat tei-
t<ln ja tehtät st: silläHErrannuidänlu»
malan,»ytönä et ole yhcän wääryttä/ «i
myös hän catzo muoto/eitä ot» lahjoja.

z.I« losaphat asetti leruftlemyu
lewicaista ja Papeista/jo Israelin Isäin
ylimmäisistä HERran duomion ja a.
siat» päällt/ja he palaisit lerusalemyn.
y. Ia läsii heitä/ sanoden : lehtöt näin

HERra» pelwos »scolllftst j» »agglla
sydämellä.

,c>. CoiliS osioiS stlc» lulewOl teidän
eteen teidän wel»jldä»/jotc» heioän Ca»>
pungelftns asuwat/ wereu jaweren wä»
lillä/ lain ja lästyn wältllä/ säätyin ja
oileutten wälillä pitä teidän neuwomon
heitä/ ette, he syndiä letts HERr» w».

stan/ st stattnls wiha teidän ja«ldän
weljeln päälle : tcchta» sijs caicki näin/
nyn et ie syndiä tee,

Rrr «.Catzo
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H«n. ii.Catzo/ Amiri» P,,ppi on caickein cautta et sinä andanut Israelin laste»«M» ylimmäinen teidän päällä» caitis HER» mennä waeldaiftns Egypttst/ multa hei»senja ranasiots. Ny» »n Sebadl» Ismaelin dän täydyi palata pois heidän tytöäns/
mail» poico hollitzia ludan huones ca.tis Cu» st ei hyvittänet heitä,
mali» ningan afiois/ nyn on myös teillä wir» n. Ia «tzo/ he costawat sen meille / ststn vihamiehet lewitat/ olcat hywäs turwas tulewat meitä ajaman sinun pirtnnsstäs
leuden ja tehlät tämä/ j» HERr» on hywät» pois/jongas meille pcrinöxi andanut olet.
yllin» canfji'. 12. Meidän lumalam/etkös heitä duo,
mäine. , XX. lucu. mitze? sillä ei ole meillä yhtän woim»
M°a, lilte tulit Moabln lapset/ Am» tätä suurta jouckoa wastan / joca tule
bilerit lapset/st heidäncanstans meiiä wastan/en me tiedä mitä me teem»
stAm» sotima» Josa» »vaan meidän silmän» «tzelewat si»
moni. phatia wastan. mm puoles.
terit 2. Nyntulti» j» ilmoiletlin loftpha» I» «icki luda seisoi HERra., e.
tule. tille/ sanoden: sinua wastan tule ftn» des/iapstnens/waimoinens,äp3ikin:ns.
»at Zen suuri sotajoucko Syriast tuolda puo. HERran hengi tuli Jehasielin js,lost»lelda meren/ja catzo/ he owat Hazezon pojan päälle/ Bena» >„..,phati se oi, Engeddi. Janpojan/ lehielin pojan / Malhanian»asiat, ;. Mutta losaphat peltäis: ja asetti iewitan pojan/ Aftphin lapsist/ seura»I°st< caswons etzimän HERra/ ja andoi cuu» «nnan testellä. 5. ,"phat lutta paaston coco ludas. 15.Ia ftnoi : cuulcat coco Jude/ st '

>«euulut. 4.1 a Judo tuli cocoon etzimän HErra/ Jerusalemin »suwalset/ ja Cuningas
ta paa» tulit myös caitist ludan Caupungeist e» losaphat. Näin ftno HERr» teille:
ston. tzimän HERra. ällät te peljätkö eli wapisto tätä suurt»

s.l»loftphats«lsoi ludan jo leru» jouckoa: stlläettesodi/ mutta Jumal»,
stlemin sturacunnas HERran huones

_. , «de» «rtonon edes.
<xucel» 5 ftnoi : HERr» meldä» Isäim
f»n Jumala/ettös ole Jumala«iwals/ j»

»>« hallitzet caickein vacanoitten »aldacun»"!da> Ia sinun tädesäs on »äti ja woi»
ma/ja ei ole yhtän joca »ol olla finu»
»astan.

7. Eltös sinä meidän lumalam ele »»

stnut tämän maan asustmia sinun Can»
sts Israelli, edest pois/ jaelet sen ansa»
nut Abrahamin sinun ystäwäs siemenelle
yancaickisest.

8. Nyn että he s»»t osunet sijnä/ j»
ratendanet sinun nimellesPyhän/ stn».
Den :

9. Costa jocuonnettomus/ rangaistus/
L«s?. mieck»/ rutto ell «llis ai« meille tuie/
«t:2B. nyn pltä meidän seisoma» täsä huones

sinu>, edesäs (sillä sinun nimes oatäsä
huones/)»» huutaman sinu» meidän
tustastm/ nyn sinä cuulet/ ja autat.

Deut. 10, Ia nyt «tzo/ Ammonin lapset/
»: l> Meab jone Seirin »uorele»/ joidenga

16. Huomena pitä teidän menemän a»
los heidän tygöns/ ja catzo/ he menewät
Ziztz»/ ja te löydätte heidän ojan lopulla
cehdastans Jerneiin corwen edes.

17.Ei teidän pidä sotiman läsa ofios/
ainoajians täytöt edes/ja catzocat HER»
«nauluucto/ joc» on teidän cansstn/
Judost Jerusalem ällät peljättö ja ällät
hämmastytö/ mengät huomena ulos hei»
lä wastan/ HERr» on teidän «nsstn.

18, Silloin cumarsi losaphat caswotl»
lens maahan/ ja caicki luda ,» leru» ?Aftlemin asuwaistt langcistt HERran e»
teen/j» rucoilit HERra.

19, Ia tewitatKahattterein lapsist st
Kordttcrein lapsist nousit tyttämänHEr»
ra Israelin Jumalat»/ corliall» änellä "'

tatlväsen päin.
2c>,la he nousit warhain hnomeneltoin/
jamenltTekoa» cbrpeen.la heidän läh»'
teisäns seisoi loftphat/ja sanoi-cuulcat
Judo ja Jerusalemin astjamet/ uscocat
HERran teidän Jumaloi, päälle/ nyn
te olett» hywäs «rwas / jaustococ hä»

ne»
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»en Prophelans/ nyn te menestytte,

11.Ia hän neuwoi Canft/j» asetti wel»
ftjatHerralle tyttämöupyhäs«unistu»
xes/ mennes hangitu» sttawäen edellä/
st sanoit : lyttätät HERra / sillä hä.

«Xost» nen laupiudens pysy yancaickisest.
«hal 3" sijtttcuin he rupeisit tyttämän
saa jaylistämän HERro / andoi HERra
wetton »ä)Yiät tulla Ammonin / Moabin j»
ilman Setrin wuoren lasten päälle/jotca lu.

dat wastan tullet olit/ ja löit heidän.
!. 2;. Ny» nousit Ammonin ja Moabin

lapstt Setrin wuoren asuwita wastan/
tappaman ja häwittämän heitä, Ia
sijttecuin he olit lopettanet Seirln asu-
»atset/ autti culin lähimmäistans loi»
nen toistans lappaman.

24. Mutta costa luda tuttMijpeen/
joca on corwen tytönä / läänsit. he het»
löns jeucko päin/st «tzo/ silloinm««i»
sit cuolletruumlt maaft/ nyn ettet yxt»
kän heistä »Sut pääsnyt.

25. Ja Josaphak tull wäkinens jaca-
man heidän saalistans/ jahe loysic siellä
ruumisten seas vyn paljo tawärata/ ja
rallista calua/ cutu he hcildä otit/ ettet
he woinet canda/ ja he otit sitä saalist
kolme pätwä : sillä sitä oli sangen paljon.

26. Ncljändenä päiwänä tulit he co-
coonkyrvs lapoon/ sillä fijnä he kykit
HERra: sijtä cutzutan se paicka kytoö-
laxoji lähän päiwä» asti.

27. Ja caicki Juda ja Jerusalem pa-
laisit tacapcnu/ ja Josaphat caickein
ensin/ nyncllä he menit ilolla Jerusa-
lemyn: silläHERra oli andanut heille
tion heidän wiholisistans.

28. Ja menit Jerusalemyn PHlta-
reillä/ harpuilla/ja Basuoilla HERran
huoneften.

29. Ia Jumalan pelco tuli calckeln
waldacundainpäälle maalla/ sijttecuin
he ciiulir HERran sotinen Israelin wt>
hölistä wastan.

zo. Ja nyn Josaphatin tvaldacunda
oli leivos/ ja Jumala andot hänelle le.
tvvn »mbär stölläns.

zi. Ja Josaphat hallitzi Judat/ ja oli
kyden tuastaicamen neljättäkymmendä

tulduans Cuningaxt / ja hallitzi leru»
ftlemie wysicolmattalymmendä ajastai.
ca/ hänen äitins nimi olt AsubaSi>l<
hi» tytär.

52. Ia hän waelsi Isäns Assan teillä/
ja ei sijtä horjahtanut/ja teli sitä cuin
HERralle otollinen oli.

zz. Paitzi ettei corteuxet tullet oiel,'xt
pois : sillä ellei Canst wielä asettanut
sydändänsHERran heidän Isäins Iu»
malan tygö.

34. Mitä enämbi loftphatin töistä
ftnomlst on / setä ensimäisist että wy.
melsift / «tzo / ne owatlirjoitetuj Ie»
Hu» Hanani» pojan teois/cuin hän oli
tirjolttonut Israelin Cuningaste» tir»
jaan.

Z5. Scojälken yhdisti Josaphat Judan
Cuningas itzens Ahasisn Jsraelt» Cu-
ntngan cansia/ joca oli jumalatoin ine-
noisans.

z6. Ja hän suostut hänen cansians Haa-
rla tekemän/ waeldaxens merellä. Ja
he teithaaxtaEzeon Geoerts.

Z7. Mutta Etjeser Dodawan potea
Moresast ennusti Josaphati wastan / ja
sanoi: ettäs olet suostunut Ahasioan/
on HERra särkenyt sinun tyoö/ja hah-
del menit rtckt/ja et he saanet enä mer-
ta waelda.

XXI. imu.
Josaphatnuckut Jsätns canf-

sa/ >a haudatkin Jfitns tygö
Davidin Caupungyn. Ja ha-
nen poicanö Joram tuli Cu-

niugari hänen siaanS.
2. Ja hänellä oli weljejä Josaphatin

poikia/ Asaria/Jehiel/Zacharia/ Asa-
ria/ Michael ja Sephatia. Nämät
caicki olit Josaphatin Judan Cunin-
gan pojat.

z. Ja heidän Jsäns andsi heille mou-
da lahja hvpiast/ cullast ja rallisi cap-
paletst/ wahwain Judan Caupungein
cansia. Multa Joramille andvphän wal-
dacunoan: sillä hän oli esicoine».

Costa Joram corotettinJsänSwal- l
dacundaan/ jatuli wotmalltsexi/ tappoi >
häncajcki weljensmiecalla/ ja muuca. I
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m!t Israelin yllmmWsl.
5> 2" Iora» olt coxintljättälymmen»

dä ajastaica «vanha tullmans Cuntnga.
rl/ ja hallttzi cohdexan ajastaic» leruft»
stlemis.

6. Ia hän «aelsi Istaeltn Cuntnga»
sten ttellä/ nyncusn Ahabin huone telt:
sillä Ahabin tytär oli hänen emändäns:
jahän teli pah» HERran edes.

7. Mutta «t HERra tahtonut hucult»
Davidin huonetta/ sen lyton tähden
cuin hän teli Davidin cansta / st nyn.
«iin hän puhunut oli andaxens hänelle
ja hänen lapsillens «alleuden joc» »i«.

«. Hänen «icanans luowutl Edomerit
Indast/ j» teit itzellens Cunlngan.

Nijn Joron, ment ylitze» yltmmäi.
stens consta/ j» «lckt »aunut hänen
«nstans/ja hän «ylmtsti ttzens yöllä/
j»löi caickt Edomerit ymdäristildäns ja
»annuin päämiehet.

io. I» «demertt luotvnit ludast tä»
hän päi»än »stt/ sillein luowui myös
libna hänestä : sillä hän hyljäis HER»
ra» Istins Jumala».

u. Johän telt corleuxl» Judon «vuo»
rl»»/ j« stattl Jerusalemin asuwaistt
huorln telemän/ ja «vietteli ludan.
"» ??a cefca llrjeiluS tult hänelle E.Fllald» Prophetaldo / joc» noin

oli : näin sano HERra sinun Isäs Da»
»ldi» Jumala: etlts «oeldonut Isäs
lostphatln teill»/ etlä Assa» ludan
Cuntnga» letllä.
,;. Mutto »oellat Isratltn Cuntnga.

Sten tttllä/ st saatat ludan st I«rus»>
lemtn osuwalset huertn ttltmän/ «h».
bi» huenen hueruden jällen/ st olet top»
ponut wel,«slfäs huonest/ ,otc» sinu»
paremmat oltt.

»4. Catzo/ ny»HERr» lyö finu» c».
«tn/ st sinun Canstas/ lapsias/ «mä»,
dltäs stcaickea hywyttäs.

25 Ia stnun fifällyxisäe pitä olema»
»ond» sairautta/ stjhtuostl että sisälly,
l»« «nu«» päiwä päiwäldä sairaudenlähden läywät ulos.

16 Nyn HERr» herätti lor«mtt«
»«st»« Philifielei» st Arabein hcnM/
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«l HERralle telwannut/ nyncuin Aha» m eu»
bingln huone: sillä he olit hänen neu» I"<«
wonsandajot hänen Isäns cuoleman mi»
Men wuttamau händä/ «np»

5. Hän »aelsi myös heidän nt»«s»s Ast<»
jällen : st meni po»s loramin Israe» Syli.
li» Cuningan pojan consta so«o»/Ha» «nE».
stel» Syri»n Cuningast wastan/ Gilea» «lnga»
di» Ramothyn: Mutt» Syrialoistt sta wo»
löit lerami», "«l»'

jotc» ow»t Ethleptoloifien tylönä.
i?.la he menltylös Juvaan/ ja

»itit sen/ ja mett pels catten «lun cuin
Cunlngan huones oli/ nyn myös hinen
potcans/st emändäns/nyn ettet hänelle
yhtän potc» jäänyt/ paltzi loahast hä>
nen nuorinoa polcans.

,8. Ia «ilen sen jällenrangais HCR»
ra händä hänen sisällyxtsäns stn calto».
sello taudilla/ jota ei «tttu parata.
i9. Ia st «pahdui päiwä päiwäldä

silhenasti cuin «hden wuoden »ic» cu»
lunut oli/ nyn täwtt hänen sisällyxens
ulos hänestä/ hänen «auttns canho .- I«
hä» lkott pahoista taudeista. Ia ti he
lthnet yhtän suitzutust»häntll«/culn he
olit teh»,tl hänen esijsillens.

20. Hän 01l «xl ncliättälymmendä
ajastaic» wanha tulduans Cuningaxi/
ja hallitzi cohdexan aststatca leruftle»
mts/ j» »aelsi telwottom«st/ ja he hau»
taisit hänenDavibtn Caupungyn/ mnt«
t» et Cuningasten hautain secan.

. xxii. lucu.
Jerusalemin asuwatset asetit

Ahasian hänen »»ertmman
poicans Cuningaxi hän«n si«.<X>V»ns: sillä st sotawäti soca A»

rabtasi tuli/ oltttappanet caickl «a».
Hemmot/ sentähden tuli Ahasia lera»
m!» poica ludan Cuningaxi.
l.I» Ahosi» olt coxtwistellälymme».

dä astftat«wanh»tuleuan«C»uingax'/
st hallttzi ajastajan lerustlemls. I» h«.
n«» äuins nimi oli Athalia Amrtn tytär.

z. Johän waelsi myös Ahabin huonen
teillä : sillä hänen ättins neuwei häneä
jumalottomutem.

4. Sentähden hän myösteli sitä/ joca
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<j. Nyn että hän p»l»is ondaman itzens
parata lesreelis: sillä häntllä olt haa»
»at/ cutn hän oli saanut Raamas sotct»
stns Hofteltn Syrian Cuningan cansta.
IaAhasia leramtnpetc» Judon Cu»
ningas meni sinne catzoman loromi A»
hobin poica/jec» sairasti lesreellS.

7> Sillä st onnettomus oli Jumalat»»
Ahosi»" päälle pondu/ että hän tuli Jo»
«min tygö/st hän meni Isramln «ns»
st Jehut Nimsin poic» »asian/ jong»
HERr» woidellut olt Ahabin huonetta
häwittämän.

8. Ia costa Jehu rupeis rangalseman
Ahabin huonetta/löysi hän muutamit»
«llmmätsiäJudosi/ st Ahasian weljeln
lopsist/ jotc» Ah«si»t palwelit/ j» «p.
pot ne.

y. Ia hän etzei Ahasstt/ j» he sait hä»
«en tynni Samartas / johengo hän t»
tzens tymmyttänyt »li/j» he weit hänen
Jehun «teen/ j» he tapoit hän»»/ j»
hautaisithäntn: sillä ht sanoit/ hän on
lostphotln poico/joca on etzinyt HEr»
ra catlest sydämestäns. Ia ei sijtte yh»
tän enä ollut Ahosia» huonest/ joca «isi
Cuningaxt tulla.

io. Costa Athalta Ahasian äiti näti
polcans cuollexl/ nousi hän ja murhais
"'ken Cuningalistn siemenen ludan
huones.

". Multa lostbeoth Cuningan tytär
°ltt leaxan Ahasian pojon worcoin
Cuningan lasten stast/jolca «pelttu/ja
pant hänen lmettäjäns cansto macaus
huoneseen/ ja näin lymyttt loftb«»h
Cuningos leramin tytär/ Papin lost.
da» emändä hänen/Athollan edest (silla

"lt Ahasian sisar) nyn ettet hän t«»
ptttu.

12. Jahä» 01l heldän lanstans lum».
l»n huones tättellynä cuust »vuotta/
»yn cauwan culn Acholl» hallitzi mo»llo.

XXIII. iucu.
Vitzemendenä wuonn» rohwais

itzens/ ja etti sadan»
Azorian leroh».

min pojan/ Ismoelin loha.
»««pojan/ Vstrst» Kbedin postn/

loas
woioel
lao
Cullit,
gaxi.

zoSS»

io. Ia »setti cailen Cansan iyecungtt»
»sen läteen/ oiliast huonenlouckaft nyt»
»astmboon louckaseeu/ Altarin st hus»
»<m tygö. Cuntngast» ymbärins.

li. Ia he tott CuntlMil poj»u edes /

panit Cruunun hänen päähänS / j» to»
»lstuxen/ ja leit hänen Cuningaxi. I».
lojad» st hänen poicans »oittlil häne»/

las».Rr rz

Matseja» Adajan pojan ja Elizaphattn
Sichrtn pojan/ ltttoo» cansians.

-.Jotca käwtt Judan ymbärtns/j«
cocotsit iemltat caikist Judan Caupun-
geist / ja ylimmäiset Israelia Isät tu-
lema» Jerusalemia.

z.Ja caickt seuracuada teki lytonCu-
ntnga» cansta Jumalanhuones. Ja häa
sanot heille: cayo/ Cuningan potra pt-
tä Luningas oleman/ nyncutn HER-
ra Davidin lapsist sanonut on.

4. Näin pttä teidän tekemän: colmasosa teista/ jstca käymät stsälle Sab-
bathtna Papeist jaLemitaist pttä ole-
man omen tykönä marltana.

5. Ja colmas osa Cuningan huones/
ja colmas osaperustuxen portts. Mut-
ta caickt Lansa pttä oleman HERraa
Huönen pihalla:

6. Ettei yptkän mene HERran huone-seen / maan Papit jaLemitat jotca siellä
palmelemat/nyden pttä sisälle menemän:
sillä he omat pyhät / ja caickt muu Can-
fa «vartioitta» HERran Marttala.

7. Ja Leivität pttä pyrittämän Cunin-
gan/ jocainen asens cansa kädesäns.Ja
jocatnen cutn (muista) mene huoneseen/
pttä kuoleman Ja teidän pttä oleman
Cuningan tykönä / cosca hän käy ulos
ja sisälle.

8. Ja Lemitat catken Judan cansia teit
caikett nyncutn Pappi Jojadakäjkcnyt >
oli. Ja jocatnen otti «väkens jotca me. 1
nit Sabbathtlle/nyden cansia cuin me.
nit pois Sabbarhtlda: sillä Pappi Jo.
jada ei andanut nytä eritä toinen coise-
stans. z

9. Ja Jojada Pappi andoi sodanpää.
miehille kethat ja ktlmet/ ja Cuntngas
Davidin aset/ jotca Jumalan huones
olit.
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ja sanett: mcnestylön Cunlngas.
i2. Costa Athali» cuuli Cansan änen/

i°tca juoxit ylistöden Cuningast/ nyn
bän meni Cansan lygö HERran huo.
yesten.

iz.la hän näli/ st catzo/ Cuningos
seisoi siasans / st ylim.
mäiset/ jawastttorwet Cuningan ym»
bärins / j» caicki maan Canft 01l ilot»
nen/ ja puhalsi wastttorwyn / ja wei»
ftstt «ickinaisten «ndeleitten canst» /

«itawat lyltomän. Silloin rewäis A»
thalia waattens/ ja ftnoi, «pin»/
«pina.

14. Mutta lojadaPappi meni sadan»
päämiesten «nsta ulos/jotca olit so»
«joucon j» ftnot hetlle : «lut»
tacat händä ulos joucon läpitze/ja joca
händä seura / st pitä miecalla «pet«»
man: sillä Pappi 01l tästyn andanut/
etteihändä pitänyt HERran huonesta»
pettämän.

15. Ia he panit tätens hänen päällens/
j» costa hän tuli hewoisportin läpikäy»
täwäön/ joca oli Cuningan huonen ty.
löna / «pott he hänen siellä.

16. Ia lojada teti lyton itzens/«iten
Conftn ja Cuningan wacheila / että he
olisit HERran Const.

17. Silloin meni «>cki Canst Baalin
huoneseen / ja tulistit sen / »« särjit hä.
nen Altarins ia cuwans/ st «pott
Mathanin Vaalin Papin Altaritten
edes.

18.Ia lojada astttl wtrot HERron
huoneseen Pappein ja iewitain lestenä/
jotca David oli asettonut HERran

huoneseen tetemän polttouhria HER»
rolle/ nyncuin kirjoitettu on Mosexen
lois/ ilolla ja «veisulla culnDavid teh.
nyt oli. '

iy. Ja asetti portin wartiat HER»-
ran huonen eteen / ettei mitän saastat-
sutla sisälletuliö n,isäin cappales.

20. Ja hän otti sadanpäämiehet/ja
wcimaSiset/ja Cansan hallitziat / ja
caiken maan Cansan / ja he weit Cu-
niiigau HERran huvncst /ja mentty.
limmaisen portin läpitze Eunivganhuo»

»efter»/ ja annoit Cunkngän istuawal.
dacunnan istuimelle. Ja catckt maa»
Canfa oli iloinen / ja Eaupuogt oltle.
wos/ mutta Achalia tapettia mtecalla.

XXIV. iucu.
oli ftitzemen ajastaicatnen

AOA tulduans Cuningart/ ja hallitzt
neljäkymmendä ajastaica Jeru.

salemis / ja hänen äitins ni-
mi oli Ztbia Berftßast.

z.Ja Joas tett sitä cui» oikein jaHCr-
ralle kelwollineN oli/ nyucauwan cutn
Pappi Jojada eli.

z. Ja Jojada otti hänelle caxi emän.
dätä / ja hän sijtti poikia jakyttäritä.

4. Ja tapahtui sin jälken että Joas
atcot udista HERran huonetta.

5. Ja cocots Papit ja iewitat/ ja sa-
noi heille; mengäl ulos Judan Laupun-
gethin/ ja coolcan raha caikclda Jsrae-
ltldä ivuosi tvoodelda teidän Jumalan
huonen parannusexi. Ja kiruttacat lei-
tän tekemän sitä / mutta Lewitat ei ky-
rutlanctheitänS.

6. Silloin cutzui Cuningas Jojada»
sen ylimmäisen/ ja sanot hänelle: mixes
pra waart jewttatst/ tuoman weroJu-
dast ja Jerusalemist/jonga Moses HEr-
ran palwelia pani päälle / cutn piti I-
sraelist coottaman todistuxen majaxi?

7. Sillä se jumalatotnAthalia on pot-
kinens särkenyt Jumala» huonen: ja
caiken HERran huonejeen pyhitetyn
olit he tehnet Vaalille. -

B.Nyn Cuningas kasti tehdä yhden
Arcun/jonga he panit HERran huo-
nen orven ulcotselle puolelle.

y. Ja he cuulutit Judas ja Jerusa-
lemis tuoman HERralle wero/ jonga
Jumalan palwelia Moses oli pannut

Israelin päälle corwes. .

- 10.Silloin tloitzit catckt päämiehet ja
catckiCansa/ toit ja panit Arckuun/
fijhenastt että se tuli täyte».

ii. Ia cutn aica tuli että Arcku can-
nettin edes Lcwitailda Cuningan käsky»
jalkcn(ja he näit sijnäolewanpalora-
ha) tuli Cuningan kirjoittaja / ja sejo-
ca yltmmgtseidä Papilda «scottu oli/
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jake tyhjensit Arcun/ja cannotc sen jäl-
lens stallens. Näin he lett jocapäiwäsij-
henastt että he cocoisit paljo raha.

la Cuningas ja lojada annoit ne
HERran huonen teettäille/ ne palckat-
sit kiwenhackatta ja rakendaita/udtsia-
man HERran huonetta/ rauta java-
skiseppiä / parandaman HERran huo-
netta.

iz. Ia työmiehet teit työtä / ntzn että
työn parannus menestyt heidän tältens
eaulca/ ja he sait Jumalan huonen c»-
csnans walmtxi ja hyvin rakecuxi.

14.Ia cosca he sen olit päättänet/veit
he lya» rahan Cuningan ja lojadaa
eleen / stjtä tehlio astioitaHEßran huo-
»efte»/ astioita palvetupcen ja poltto-
uhrijn/ lusicoita/ culda ja hopiaastiot-
ta. Ja uhraisit polttouhria HERran
huonen tykönä caikiS paicots nyncauvan
euin lojada eli.
i;.Ja lojada tuli vanhaxt ja yällä

ravituxt/ ja cuoli / ja hän oli sadan
ja kolmenkymmenen ajastaicaineu cuol-
lcsans.

16. Ia he hautaisit hänen Davidin
Caupungyn Cuntngasten secan/ sillä
hän oli tehnyt hyvin Israelis/Juma-
lan / ja hänen huonenö cohtan.

17. Ja Jojadan cuoleman jällentulit
Juvan ylimmäiset / ja rukoilit Cuntn'-
gast. Nyo Cuningas cuult heitä.

>B. Ia he hyljSisit HERran heidän
Jsäius Jumalan huonen / ja palvelit
metzistöitä ja cpäjumalt. Ny» l«lt viha
Juvan <a Jerusalemin päslle tämän
heidän syndiuS tähden.

19, Ia hän lähetti heille Prophetat
palauttaman heitä HERran tygö / ja
he todistit heille / mutta et he totellet.

Jumalan Hengi puetti Za<Hcharian Jojadan Papin pojan/
hän astui Canfan eteen / ja sanot heil-
le: näin sano Jumala: mtpi le ricorte
HERran käskyn? et se pidä teille mene.

' stymän: Sillä te aletta hyljännet HEr-
ran / uhin hylkä hän jällensteidän.

ai. Mutta he tett lyton händävastan/
j«ktvttii hänen Cuningan käskyn Men/

HERran huone» kartanolla.
2!. Ja Cuningas Joas ei ajatelluksi-

tä laupiutta/ >onga lojada hänen I-
säns hauelle tehnyt oli/ mutta tappoi
hänen potcans. Ja hän sanoi cuolle-
sa»S: HERra on näkevä >a etztvä.

25. Ja tapahtui cntn ajastaica oli cu-
lunuk/ että Syrtan sotajoucko tuli Ju- <
daan ja Jerusalemin / ja surmaisit
catcki ylimmäisrt Cansan seast / ja lä-
hetit ratken saaltns Damascun Cunin-
gälle.

!4> Waicka Syrian sotajoucko tuli '
vähällä väellä/cuttengtn andot HEr-
ra sangen suuren joucon heidänkäsiM/
ertä he HERran heidän JsätnS
lan hyl,änuet olit. Ja »yn he Myösran-
gaislt Joapen.

25. Za cutn heläxit hänen tyköänö/
jätte he hänen suureen sairauteen: Ja
hänen palvelians teit lyton händäva-
stan / Jojadan Popin lasten veren täh- '
den/ ja tapoit hänen omalla vuotellans/
ja hän cuoit/ja haudatttn Davidin Cau-
pungyn: mutta et Cuntngasten haulamsecan.

26. Nejotca lsjtou olit tehnet händä
vastan/ol:tnämät;Sabad Simeathm
Ammonictn poica, ja Josabad Simrt-
thtnMoabitin poica.

27. Mutta hänen poicanS ja hänena-
lanö costtutden tucu/ ja Jumalan huo-
nen rakennus / catzo ne ovat kirjoitetut
Historias Cuntngasten kirjos : Ja hä-
nen poicans Amazta tuli Cuntvgaxt hä-
nen siaans. xxv. ium.

olivystaiastaica colmat-
W takymmenda vanha rulduansLu

/ja hallitzi yhdexäocol-
ajastaica Jeru-

salemts. Ja hänen äittns nimi oli Joa-
da Jerufalemist.

2. Ia hän teki mitä HERralle olio-
tolltncn/ vaan cr läydest sydämesi.

z. Cosca hänen waldacundans wnhwt-
stetktn/ lappoi hän palvelians/ zorca
tapoit Cuningan hänen Jsänö.

4. Mutta heidän lapstanstt hän tap-
panut
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panut: sillä notn on llrstttetl» Most,
xen lattroemotus/jost HERra »lelds/

«<lä lasten Istttn edest:mutta stcottzen
»itä «oleman oman syndins tähden,

; 3« Amasia cecois Judo, / st asetti
heidän Iftins huonen »alten/ «handen
ia sodan pamiesten jälten coco ludas st
Blnlaminie / jo tuli «hdtnlym««»,tn
»uettset / ja sit» «vanhemmat / st löysi
hetlä celme stt» tuhatta »alittua/ jet»
« ellt lelwolliset sotaan candaman lei»
hösiä ja lilpiä.

6. Hiin palckais myös Israelisi ft«
tuhatta wehwa sotaunesta / stdalstlei.
»lställä hopiata.

7. Nyn lult Iumolo» mtes hänen ly.
»öns / st stnot: Cuntngas/ älä stllt
"tsroelin sotojoucon tulla canstos: sillä
«! HERra »le Israelin «nsta/ eitä
«oicketn Ephraimin lasten cansj».

«. Silli ,°s sinä tulet osottaman sinun
robleultos sodas/ nyn lumolo ondo si.
nun caatu» wihamiestes eteen : lM
«humalalla on noim» »ull» st »nd» lon.

«,. Amazia stnoi Jumalan miehelle/
mitasta nyden stdan lelwtstän cansja teh
dän / ,e«« minäIsraeli» sotomlehille:
annoin? Jumalan mies stnol: HEr»
»alla on p«l»o enä culn he sinulle anda.

lv. Nyn erotttt Amazia ne sotamiehet
tvlöäns/ jotca Ephra.mist oltt hänen
«ogöns lullel/ menemän siallens. Ny»
he närlistyll sangen suurest ludan
väölle/ ,o mentt cottons wihotftns.
u. I»Am«zt» tuli rohltaxt j» johdat»

n Canstne «les / ,« ment suololoxoen/
,o t»t siellä Seiltn lapsist lymment»
«hatt»

,2. Jo' ludan lopset »ett pets eläwäl»
bö fangino lymmenen lnholto/ jaweit
heidän «llton «ckulalle/,a sysäisit hei.
»sn cuckulold» maahan caick, ly»axi.
l, Mutto sttomleh.t ,»lc» Am»z«« eli

«nea»ut «ennä tacaperin/ nyn ellti ne
hauen canstans menntl sotaan / hojotit
llllens Caupungeihin Samariasi
VelhHoronyn ost,/ he,stä «lmeluhat.
«/ j» om paljo saajista.

»4. Jo costa Anttrzla palais Edome»
rein topost/ tot hän myötäns Stirm
lasten epäjumalat/st asetti hontlltns
jumalixt/ cumarsi nyden edes/ j» teli
heille, sultzutusta.

15. NynHEën»iha julmistuiAma.
zto» päälle / st lähettt Prophetan hä»
»en tygöns/joco ftnoi: mixis etzttsen
Cansan jumalita/ jelca Constns ei tat.
«net autta sinun täsistäs ?

16. «sta hän puhui hänen «nstons/
sanot hän hänelle : olettos asetettu Cu»
ningan neuwon«ndajaxt ? lacka/ mixis
tahdot anda sinuas lyödä? Nljn Pro»
pheto lockats/ joftnet» mini ymmär»
rän etlä Jumala on aicolnut finuo tur»
mello/ ettäs sen tehnyt olet/ st et »tel»
lut minun ueuwooni.

17. 1« Amazi» ludanCuningas piti
n«wo/st lähetti loaxen/loahaxen po.
stn / Jehun pojan Israelin Cuningan
tygö / ja tästi stnoa hänelle : tule/ ca»
tzelcom toinen toiftam.

»8. Mutta loas Israelin Cuningos
lähetti Amozion ludan Cunlngan ty.
s,° / stneden : orjantappurapensas libo.
nonls/ lähetti Cedripuun tygö
nts / sanoden hänelle : ann» tyttäres ml.
»un poiollenl emännäxl: multa pedot
iibanonis juoxitorjantoppurapenftny»
l»tze / ja tallaisit sen.

19 Sinä ojottelet/ «tzo/ minä olen
lyönyt Edomerit/ sijtä sinun sydämes
paisu / terstaman itziäs : pysy co»
tona/ mixis «tzit wahingotos / lange»
taxes sinä/ ja luda sinun canstas.

22. Mutta ei Amoz« totellut / sillä se
lopohtui lumalalda/ etta heidän pi»
ti ann«ttam«n täsijn : sillä he ollt etz!»
nelEdomereln jumaltta.
l'. Nyn loos Israelin Cuningas me.

ni ylös/ j» he «tzelit toinen loistane/
hän st Amazia ludan Cuningas Beth.
Semexes/ joca on ludas.

22. Mutta luda lyoll» Isroelildä/ »a
c»ll» palent maioins.

2;. Ia loos Iftaclin Cunmgos lasit»
ti Amazion ludan Cuningan Joaxen
pojan leahaxm pojan BelhSemexee/

st wel
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sa ivet Jerusalemij»/ jasiirkt Jerasale.
min muurin Ephraimin porttst culma-
porttyu asti/ neljäsata kynärätä.

24. Ja hän otti ratken rulla» jahopian/
jaratckt astiat cutn löyttiu Jumala»
huoncs LbedEdomi» tykönä/ ja Cunin-
gan huonentavarat/ ja otti lapset cauf-sane pandtxi Samariaa».

2;. Ja Amazta Joaxen potra Judan
Cuntngas eli Joaxen Joahape» pojan
Israelin Cuniugan cusleman jälkes vh-
sttotstakymmendä ajastatra.

26. Vittä enä Amazian mensist sano-
mist o» sekä ensimätsist että vymetsist/
ratzo/ se on ktrjottettu Judan jaIsraelin
Cuntngasteo ktrias.

27. Ja sijtä ajasta jona Amazia luopui
' HErrast/ teit he händä ivasta» lyton le-
rusalemts.Mutta hän pakeni Lachtpeeu:
Nyn lähetit he hänen jällens lachlxeen/
jatapoit hänen siellä.

2g.1» he weit hänen hewoisill»/ j»
hautaisit hänen Isäins tygö ludan Cau»
pungyn.

xxvi. lucu.
Utta coco Judan Cansa otti

X» H L Vfian/ joca olt cuudentoista-
« »knmmenen ajastatcatnen / ja

hänenCuningaxi Istins
Amazian siaan.

2. Hän rakensi Eloihin/ ja saatti sm
Mens Judolle/ sijttemtn Cuuiogas olt
nuckunut JsäinS ransia.

z. Cuudentotstakymmmm wuotinm o-
li Vsia tulduansCuotngaxt/ ja halli,
tzi raxi ajastatca cuudetlakymmeodä le.

rusalemts. Alutta hänen äitins nimi o.
li lechalta Jerusalemisi.

I» hän leti mitäotollintuoliHER.
ran edes/caltett nyncuin hänen Isäns A.
Malia oli tehnyt.

5. Ia hän etzei Jumalala/ nyncau»
«van cuin Zacharia «li/ st opettaja Iu»
malan näwyisä: Ia nyncauwan culn
hän etzei HERra/andoi Jumala hänen
menestyä.

6 Sillä hän läxi ja sodei Philisterejä
wastan/ ja cutisti Gachin muurin/ ,a

» Philin
sierejä
mastä
jawoit
ta het-

> oän.

Vsia»soca»
tväkl.

cn«.

c>"
'

kmsi>«ti»pungettä Astatta ymbärille / ja
Phtltfteretn keskelle:

7. Sillä Jumala autti händä Phlliste»
' rejä/ Arabeita/ Gurßaalt» asuwtta ja

> Meuntterettä vastan.
' 8. JaAmmontlerit annoit Vsialle lah.

joja: ja hän tuli rnulutsaxi hamaa
sijhensaacka/ josta Egyplyn mennä»:

» sillä hän tuli aina väkeivämmäxt.
« y. Ja Vsia rakensi tornit Jerusalemia

. culmaportin ja laxoporttn päälle / ja
muihin culmyn/ ja vahvisti nytä.

iv. Hän rakensi myös torneja rorpeen/
jacaitvoi mondacaimo: sillä hänellä o.

> li paljo carja laxotsja tasaisella kedolla.
Ja peldomiehtä ja vynamäenmiehiä

i muorilla/ jaCarmelis: Mä hän raca-
stt peldoja.

ii.Vstalla olt myossotajoucko/ Ma
solaan menit/ heidän lucuns jällen/cuin
he «ltt luetut lejelin kirjoittajan ja
Maestjan wircamiehen tälten cautta/
Hananion läden ala/ joca olt Cuuin»
gan päämlehist.

12. Ia ylimmäisten Isäin lucu wäte-
»isi sotamiehistä 01l caxi tuhatta ja cuu»
fi sota.

15. Ia hetdän »llans sotajoucko/ colme
stt» j» seitzemen tuhatt» / j» wysi stt»
wötewötä sotamiestä / jotc»piti Cunin»
gast auttaman «vihamiehiä »asian.

14.Ia Vsi» walmistt coco sotajou.
colle tiipiä ja keihäitä/ rautalackejaj»
pantzareita / joubzia st lingoja liwiä
lastetta.

15. Hä» teli myös leruftlemis woru»
stuxet «itawast / jotca piti oleman tor»
nein päällä/ ja culmain päällä/ joista
Piti ammuttaman nuolilla ja suurilla
««'llä: st hänen ftnomons cu», ut ft».
«e lewiälle:sillä hän tuli erinomattal»»u.
tetuxi/sijhenastt että hän wälewöxi tul»,

16. Ceft hän elj wälewäxi tullut/pai»
sui hänen sydämens omaxi
ja teli HERra hänen lumala«ns wa»
sta» - ja meni HERran Templyn sisälle
suitzuttaman pyhän ftwun Altarille.

17.Ia Azari» Papp- meni hänen pe.
räfans/ja hänen canstans cahdexan.

Sss ly».
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tymmendä HERran Pappia /wätewi»
tä miehiä.

18. Ia seisoitCunlngos Vsiat wastan/
j» sanoit hänelle: Vsia /ei sinun somi
suitzutt» HERr»Ue/w»an Pappein A»,
ronin poicain / jotca owat pyhitetyt sm»
tznttoman: mene ulos Pyhäsi / sinä olet
«väärin tehnyt / el se tule sinulle cunni».
xi HERran Jumala» edes.

'?' Vsia wchastut/ ja piti tä»
desäns pyhän stlounafti«n suitzuttoxe»S.
Waan costa hän »ihastui Pappeja wa«
sian /täw, sp»«li hänen otz.istans ulos
Pappein «des HERran huoues / pyhänsawun Altarin edes.

ylimmäinen Pappi U.
zorio hänen puoleens/ ja caictt muut
Popit/ st «tzo/ hänolispitaltnen otz».
stns. Ia he sysäisit hänen fielöä tyrusi
ulos/ ja hänen täydyt myös itze lähte:
sillä hän oli HERralda rangaistu.

21. Ia nyn oli Cuningas Vsia spitali.
nen haman cuolemans osti/st asut erl.
»äises huones spitallsna/ sillä hän oli
erottettu HERran huonest. Mutta Io»
than» hänen poicans hallitzi Cuningan
huonen / ja duemitzi Canst maalla.
«.Mitä enäVsian menolst stnomist on/

setä ensimälsisiettä wymetsist/onprophe»
t» Esti» Amoxen poic» tirjotttanut.

2Z. Ia Vsia nuckui Isäins «nsto/st
he hautaisit hänenIsäins canst» Cunin»
gasten hautopeldoon. Sillä he sanoit:hän on spitalin-n. I» lotham hänen
poicans luli Cuningaxi hänen staans.

XXVII. 4MU.
olt wyden ajastaicainen

tulduansCu-
ntngaxi/ja hallttzt cuusirotsta-
kymmendä «jastatca Jerusale-

mis / hänen äitins nimi olt lernsa Za-
dochin tytär.

2. Ia hän teki mitä HSRralle oli kel-
wolltnen / caiketi nyncutn hänen Isäns
Asia tehnyt oli/ paitzl sitä/ettei hänkäy-
nyt HERran TempliS/ja Lansa käytti
wieläiyens pahoin.

z. Hänrakensi sen corkian portin HEr-
ran huoaefexn/ ja Ophetin muuri hänpaljon rakensi.

4. Ia HH» raltust C»»pu»glt Iud»»
»uortlle/j» metzyn «lensi hä» linnatj» tornit.

Ja hän sodet Ammontn lasten Cu-
ntngan cansta/ ja moitti heidän/ ny»että Ammonin lapset annoit sinä ivuon-
na hänelle sata leiwistätä hoptata /kym-
menen tuhatta punoa nisuja/ ia kymme.
nen tuhatta punda ohria. Nyn paljo
annoit myös Ammontn lapset hänelle
toisna ja colmandena ivusnna.

6. Näin tyil Jolham moimall-sert: sil.lä hän toimim tiens oikein HERran
hänen Jumalans edes.

7. Mtiä ena Jothannst sanom-st on/
ja catklst hänen.sodistans ja telstäns/
catzo/ ne omat kirjoilerut Israelin ja
Judan Cuningasten Kirias.

8. Wydencolmatrakymmcnen wuode»
wanha olt hän tulduans Cuntngaxt ja
hallttzi cuusitotstakymmendä wuocca le-rusalemis-
y.Ja Jocham nuckut Jsäins cansta/

ja hchaulatstt hänen Davidin Laupun-
gyn: Ja hänen potcanö Ayaö tult Cu'
mngapi hänen siaans.

xxviii, lucu.
Has oli cahdenkymmene» ajastat,
eainen tulduans Cuningaxt/ja

cuusitoistakymmendä aja-
statca Jerusalemia: zaei tehnyt

mitä HERralle kelwollinen olt/nyncum
hänen Isäns David.

2. Waao hän waelsi Israelin Cunt»-
gasten teillä/ja teki myös Vaalille »va-
letutta curvta.

z. Ia hän suitzuttiHtnnomtn potcain
laxos/ japoltti potcans tulella pacanatn
cauhistuxenlälken/ jvtca HERra Israe-lin lasten edest olt ajanut pois.

4. Ia hän uhrais ja smtzuttt corkeu-
xtlla ja cuckuioilla/>a «aickcin wtherjäi-
sten puiden alla.

5. Sentähden andot HERra hänen
Jumalans hänen Syrian Cunmgan kä-
siin/ nyn että he löit händä/ >a weit hei-
stä suuren toucon fangipt Damascuun.Hän annettta myös Israelin Cunmgan

käsiin.
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lasista loca heistä sangen paljo lappoi.
6. Sillä Petoh Remalian poic» löi

luoast ftt» ja caxilymendä tuhatta yh.
tenä pälwänä/jotca ealcki wälewät mle.
het olit/ että he hyljäistt HERran het.
dä» Iftins Jumala».

7> Ia Stchrl Ephraimin wälewä «p»
poi Cuningan pojan Moesestn/ ja Asti»
«min Cuningan huonen Päämiehen st
Elton»»/ joc» Cuningasta lähimmai»
nen ell.

8 Ja Israelin lapset «veit fangina hei.
dän meltjstäos caxi satatuhatta ivatmo.
ja/ poikia ja tyttärttä/ ja ryöstit myös
heildä paljo» saalist/ jouga he «veit Sa-
mariaan.

y.Ja-sicllä oli yxt HERran Prophe-
ta/ jonganimt oli Obcd/ hän läxt sitä
jouckoa mastan/ cuin Samariaan tuli/
ja sanoi heille: cayo HEria teidän Isäin
Jumala on «vihastunut Judan päälle/ia
on heidän avdanut teidän käsijn: mutta
te olecca hirmmsest heitä tappanet /Myn
että se taimaseen cuulu.

10. Nyn te iunletta nyt polkeman tet-
dan alan Judan lapjet ja Jerusalemin/
teidän paliveliotxcn japycoixen: Etkö
tetsamtca oleHEßra teidän Jumlatan
mastan ?

11. Nyncuulcat nyt minua/ ja miekät
ne fangtt sinne jällens/ jotca te koitta
teidän melijstän: sillä HERran «viha
julmistut teidän päällen.
ii. Silloin nousit muutamat Ephrat-

mtu lasten yiimmäistst/ Asaria Johanan
potca/ Berechia Mesillemothin poica/
Jehtskta Eallumin potca/ jaAmazia
Hadlatn potca/ nytä mastan / jotca so-
dasta tulit:

iz. Ja sanoitheille: et teidän ptdäuy-
tä fangeja tuoman täne/sillä et te muuta
saata cutn mtca meidän päällem HER-
ran edes/ lysätäxen meidän syndejäin ja
ricoyitam: sillä meidän micam on pal-
jo/ ja «viha julmistu Jftaclto päälle.

14. Nyn sotamäki päästi fangil mal-
lallens/ ia asetti saalin ylimmäisten
ja eatkcn Cansan eteen.

IZ. Ja ne miehet nousit/ jotca nimel-

bäns nimitetyt olit/ ja otit fangtt/ ja
catckt cuin heidän seasans alasti olit/ ja
maatetit sijtä saalista. Jacuin he heidän
olit «vaatettanet/ ja kengittänet/ annoit
he heille ruoca ja juoma/ ja «voitelit
heitä/ ja«veit caickt ne Asein päällä cutn
hetcoimmat olit/ ja saatit heidän Jert-hon palmucaupungyn meljetns tygö: ja
palaisit sijkte Samariaan.

16. Syhen aican lähetti Cuntogas A-
has AssurtnCuntngasten tygö/ että ne
olisit auttanet händä:

17. Sillä Edomerit tulit mlelä/ ja
löit Judan ja «veit heitä fangina pois.
.iB.JaPhiltstertt hajotit ttzens kciocau-

pungeihin/ etelän puolelle Judat/ ja
moitit BethSemexen/ Ajalontn/ Gede-
rothinjaSockontnkylinens/ja Ttmnan
kylinens/jaGtmson kylinens/ ja asuit
siellä.

19. Sillä HERra nöyrytti Judat A-
hapen Israelin Cuningan tähden/ ettähän olt mielellyt Judan/ja teki määrin
HERra mastan.
20 Ja händä mastan tuli Tiglath Ptl-nesser Assurtn Cuningas/ joca pyritti

hänen/ ja ci händä mttän «vahmisianut.
21. Sillä Ahas otti yhden osan HER-

ran huonest/ Cuningan ja ylimmäisten
huonest/ jotca hän andoi Assurtn Cuntn-
galle/maan et se händä mttäu auttanut.

22. Silloin teki Cuningas Ahas «vielä
enämmän määrin HERra mastan hänen
tuscasans.

2Z.Ja uhraisDamascu» epäjumalille/
jotca olit lyönet händä/ ja sanoi: Että
Syrtan Cuntngasten jumalat autit hei-
tä/ sentähdcn minä uhran heille/ että
he myös minua aukaisit: mutta he olithänelle ja caikelle Israelille langemi-
sexi.

24. Ja Ahas cocois astiat Jumala»
huonest/ ja särki Jumalan huonen a-
stiat/ ja sulki HERran huonen oivet/
ja teki ttzcllcns Aliaretta joca nurckan
JerusalemiS.

2s.Ja myös caikts Judan Caupungets
teki hän coricuxer sielläjatäällä/ suitzut.
kapeus mieratlle jumalille/ja Mihotttt
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HERra» JDvs Jumalan.
-6. Mitä «nä hänest o» sanomist/ ja

eatktst hänentetstäns/ ensimäisistja my.
metstst/ catzo / se on kirjoitetta Judan
ja Israelin Cuningafien kirjas.

17. JaAhas ouckut Jsäins cansta/ ja
he hautaisit hänen Jerusalemin Ca«>
pungyn: mutta et he paunct händä Is-
raelin Luntogasten secaan. Ja hänen
potcans Jehistta tuli Cuotngaxt hänen
siaans.

XXIX. iucu.
Ehiskia olt mydencolmattakym-
mendä ajastaicainen tulduans
Cuningoxi/ ja hallitzi yhdexän

ajastaica Ie-
rusalemis: jahänen Zittns nimi olt A-
bia Sacharian tytär.

z. Ia hän teki mitä HERralle olt otol-
linen/ catkeli nyncuin hänen Isäns
David.

z. Han awais HERran huonen owet
ensimäisnä waldacundans cuucautena
ensimäisnä wuonna/ja wahwistt ne.

4. Ja saatti Papit ja leivität sinne/
ja cocois heidän tdätselle catulle.

5. Ja sanoi heille: cuulcat minua le-
tvitat/ pyhittäkätnyt cettän/ ja pyhittä-
kät HERran letdänZsäinJumaian huo-
ne/ja candacat saastaisus ulosPyhäsiä:

6. Sillä meidän Jsäm oivat mennet
wäärin/ ja tehnet paha HERran mei-
dän Jumalamedcs/ ja höllännethänen:
sillä he owat casivons käändänet pois
HERran majasi ja käändänet selkänssen puoleen.

7>Owat myöSs«lkenctcsihuonen owet/
ja sammuttanet lamput/ ja et fuitzutta-
«et suttzulusi/ eikä uhrannet polttouhria
Israelin Jumalalle PyhäS.

8. Shtä onHERran rvtha Judan ja
Jerusalemin päälle tullut/ ja hän on au-
»anut heidän hämmästyxexi ja hämuyxe.
xt/ja wlhcldämtsext/njjnculn te näetlä.

y. Sillä catzo/senlähoen owat meidän
Jsäm langennet mcecan cautta/ meidän
potcam/ tytlärem ja emändäm owat
«viedyt pois.
iv.Nyt olen minä »icoinnt tetbä HEr»

ran Israelin Jumalan cansta lyto»/ et-
tä hän mthans htrmusuden käänuäis
meidänpääldäm pois.

ti. Nyt minun potrani älkät siecailco:
sillä HERra on tetdän «altnut seisoman
edesans palmeluxes / ja oleman hänen
palmelians ja smtzutlaman.

i-. Nyn nousit Lemitat/Mahat Ama-
satn potca/ ja Joel Asartan poica Ka- l
hattlherein lapsist/ ja Merartn tapsisi i
KtsAbdtn poica/ ja Azarian Jahale-!
leeltn poica: ja Gersouiteretst Joah
Simman poica/ja Even Joahn poica.

iz. Ja Elizaphanin lapsist/Simrt ja
Jejel: Assaphtn lapstst / Zacharia ja
Mathanta.
iH.Hemantn läpsisi/Jehiel ja Semet:

Jedithunio läpsisi/ Semaja ja Vsiel.
15. Ja cocotsit weljcns ja pyhitit t-

tzens / ja menit Cuningan käskysi HEr-
ran favau jälken puhdistaman HERran
huonetta.

ich Ja Papit menit sisälle HERran
huoneseen puhdistaman sitä/ ja uloscan-
noit caiken saastaisuden/ jongahe löysit
HERran Templist / HERran huone»
cartanolle. Ja Leivität otit sen ja can-
noit Kldrontn ojaan.

17. Eosimäisnä pätwänä Ensimätsestii
Cuusta rupeisit he pyhittämän heitäns/ja
cahdexandena pätwänä sijtä Luusta me-
nit he HERran esthuoneseen/ja pyhitit
HERran hnonetta cahdexan päiwä /

ja päätit sen cuudendenatotstakymmeu-
deaä pätwänä ensimetsellä Luulla.

18. Ja he menit sisälle CuningasJo-
htfltan tygö/ ja sanoit: me olemma puh-
distanetcaiken HERran huonen ja polt-
touhrin Altarin/ja caickt sen astiat ja
näkyleipäin pöydät / ja caicki sen astiat.

ry. Caicki myös ne astiat jotca Cu-
ntngas Ahas olt hyljännyt Cuntnga-
fna ollesans/ cosca hän määrin teki/ne
olemina me walmistanct ja pyhittänet/
jacatzv/ne owat HERran Aiturin edes.

-0. NynCuningisJchistla nousi war- i
hain amulla/ cocots Caupungtn ylim-
mäisetja meni HERran huoneseen. >

»i, Ja toit seitzemcn härkä /ja scttzemen l
oinasta/

ke»i-
talte,
kemistiny»

Jeht.
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uhra»
ta..
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»stasia/ j» seitzemen «ritzoto/ ,0 stitze»
men courista syndiuhrixt waldacunnan
edestä/ Pyhän edestä ,a ludan edestä. I»
hän stnot Papeille Aaronin lapsille/
«ttä he uhraisit ne HERran Altarllle.

22. Nyn he teurastit Härjat/ st P».
pit otit «veren j» prystottt Allarille:j»
he teurastit otnat/ ja prystotit «veren
Altarllle:, j» teurastit «ritzot/ stpry.
stoitlcwerenAltarllle. .

2;. I» tott caurlt synoluhrixi Cunin.
gan ja seuracunnan ete«n / ja pantt
tätens nyden päälle.

24. Ia Papit teurastit ne/ja prijsto.
llt weren Altarllle/ sowittomo» «icke
Israeli:sillä Cunlngas 01l heidän läste»
nyt uhrata polttouhrin ja syntziuhrin
«iten Israelin edestä.

25. Ia hän asetti levität HERran
huoneseen/ Cymbalein/ Pstltareln ja
Harpuin «nsta/ nyncuin David läste»
nyt oli/ st God Cuningan Näliä/j»
Nathan Propheta: sillä stoliHErran
lästy hänen Prophetalns cautta.

26. Jo levität seisoit Davidin Har»
puin cansj»/jaPapitßasunainconsta.

27. I«lehistio lästi s heidän uhrata
poltteuhrl» Altarllle. Ia ruwetes uhra»
«on polttouhria / ruwettin myös wei>
stmanHEßralleBasunilla ja monlnat»
silla Davidin Israelin Cuningan c»n>
deleill».

28/Ia coco sturacunda cumarsi: Ia
»etftttten weisu/ja Basunan sotttattten
äni cuului/ sijhenastt että catckt peitto»
uhrl täytetltn.

poltteuhrtnhrattu olt/notli»
Cunlngos ja «tcki ne jotc»

hänen canstans olit/ polwians / st cu»
marsit.

zo.laCunlngas lehistiaja «icki y-
llmmätsti lastit lewttoin tyttä HERr»
Davidin jo Nation Assaphin sanoilla.
Ia he lycit händä suurella ilolla/ j» he
«llistit päätäns st cumarsit.
"' N?" lehisti» »asiaten stnol: nyt

te olett» täyttänet teidän täter. HER.
ralle/ läylät j» «ndacat uhria st lytos.
uhri» HERran huoneseen. Ia senr».

cund» »el uhri» j» tytesuhria/st jocal.
nen sydamest hywäntahtoinen poltto»
uhria.

;2.l»poltteuhrin lu«/ jeng» stnr».
cundo w«i/ olt settzemtntymmendä här.
lä/ ftt» oinasta/, ja caxi ftt» cariyat»/
j» nämät caickl »elt he polttouhrixt
HERralle.

3;. Ia he pyhitit cuusi stta härlä j»
colme tuhatta lommosta.

'4. Moon Poppeja olt «vähimmäxl/nyn ettei he lvoinet otto pois «vuoti»
catlild» polttouhreild» / sentähden autit
heitä heidän weljens lewitat/ sijhenastt
että st lyö läycettin/stnyn «uivan cuin
Papit pyhitit heitäns: sillä lewitat 0.
lit wiremmät pyhittämäs itzens cuin
Papit.
35'Iapolttouhri» oli paljo lytosuhri»

lihawuden cansta/ jo juomouhrl» polt.
touhrixi: Näin wirc» walmtstettt»HERran huones.

36. Ia lehlsti» riemuitzi j» caicki
Const/ sijtä cutn Jumala olt Cansalle«valmistanut : sillä se tapahtui sangen
lyrust. XXX. iucu.

ff,o
sth«.»z
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z. Sillä ei he talnnet sitä pttä sijhev at.
can/ silläPapit ei ollet wieiä täydellt.
sest pyhitetyt/ etkä Cansa ollut tullut co«
con Jernsolemyv.

4. Jatämätelpats Cuntvgalle ja coco
seuracunnalle.

5. Ja he toimitit vyn että se cuulutet.
tin caikeS Israelisi BerSebast Danm
asti/ tulemin ja pitämän HERrolle
Israelin Jumalalle Pääsiäistä Lirvsa»
lemis: silläei se pidetty suurea a.caii/
nyucuin kirioitcrcu 00.

S ff 5 6. Ja.

lehlstl» lähetti calle» Is.
sraelin i» ludan tygö : j»
lirjottti tirjat Ephraimin ja

tygö/että heidänpiti
tuleman HERran huoneseen leruftle»
myn/pitämän HERralle Israelin I».
melalle Pääsiäistä.

2. Ia Cuningas piti neuwon ylimmäj»
stens cansta / 1» coco seuracunnancanf.
st/ lerustlemls pidettä Pääsiäistä lois.
n» Cuucautena.

6.1».
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s. Ia fananftallostt «enit lirstin
«nsta/ Cuningan ja hänen päämiesienS
tädest/cailen Israelin ,a ludan läpitze/
Cuningan lästyst/ ja sanoit : te Israelin
lapset/täöndölät teitän HERran Abra.
hemln/ Istochin st Isroelin Jumalan
lygö/ nyn hän täsneä itzens pääsnyilten
tygö/ jotca wielä owat jääne, Assyrian
Cuningan lädest.

7. Jo ällät olco nyncuin teidän Isän
ja nyncuin teidän weljen/ jotc» «äärin
leit HERra heidän Isäins lumolata
»ostan/ ja hän andot heidänhälvityfe.
li/ nyncuin te itze näettt.

z. Nyn ällät nyt olco vppiniscalstt/
nyncuin teidän Isän / mutta »ndacat
HERralle teidän täten/jatulcothänen
Pyhääns/ jonga hän on pyhittänyt
tjancaickistsi : ja palwelcot HERra lei«
dän Jumalaton / nyn hänen lvthons
julmuus töändy teistä pois.

9. Sillä joste käännätte tettän HEr»
ran tygö / nyn teidän «veljen jo lapsen
soawat armon nyden edes/ jotca heitä
fangina pttäwät/ että.hetulewat tähän
maahan jällens: sillä HERra teidän
Jumalan on armollinen ja laupias/st
ei lääuns «swojons pois teistä/ jos te
käännätte tettän hänen tygöns.

io. I» sanonstattostt menit yhdest
Caupnngist nyn «öisten/ Ephraimlnj»
Monassen maalla Sebulonin asti/mut»
ta ne nauroit ja pilckaisit heitä.

11. Cuitengin nöyrytit muutanlot lt»
zens Asserisi/ Manassest j» Sebulonist/
j» tultt lerustlemyn.
i2.1» Jumalan täsi tult myös Iu»

daon/ että hän andot heilleyximielisen
sydämen / tetemän Cuningan ja ylim.
maisten tästy» HERran sanan jällen.

13. Ia paljo Canst tuli lerustlemyn
«con pitämän happamattoman leiwä»
juhlapälwätoista Cuucauten» / sangen
suurtcocous.

14.Ia he nousit ja tukistit Altarit
cuin olit lerusalcmis / ja otit caicki
suitzutuxer pois/,a heititKidronin ojaan.

i;. Ia teurastit Pääsiäisen neljände-
nätolftakymmenöenä päiwänä lvisnaCuu

«utena. I» Papil st le»ltathäpeisit/
stpyhtli. itzens/ j» cannoit polltouh.
rla HERra» huoneseen.i<s.la seisoit järjestyxesäns nynculn
pitllin/Mosexen Jumalan miehen lain
jällen. Ia Popit pryscolit »«ren letti»
tatn tädest.

17 Sillä monda oli seuracnnnas/jot»
ca ei ollet pyhittänet heitäns / sentäh»
den teurastit levität Pääsiäisen ««ckein
nyden edest/ jotca ei ollet p«ht»t/py<
h ittöxens heitä HERralle.

18.Sillä poljo Const/ suurl joucko
Ephraimist/ Monassesi/ Istscharistja
Sebulonist/ jotcaet itzens puhdistanet/
muita söit Pääsiäis lambon/ ei nyn»
cuin llrstiletlu on : mutt» lehisita ru»
collt heidän edestöns/ st stnoi: HER»
ra joca on hywä/ hä» on armollinen
heille.

iy. Caitille jotc» sydamens »stllawat
etzimän HERr» heidän Isäins lum».
Lo« / waicka e» he ole Pyhän puhtau»
den jälten.

20. Ia HERra cuuli lehtfiion ru.
couxen / ja paronsi Constn.

21. Nyn Israelin lapset pldlt / jotca
ollt lerustlemis / happamattoman lei»
«vän juhla seitzeme päiwä suurella ilolla :

Jo Papit st ievttot tyctt HERra jo.
«päiwä/ HERran wälewillä cande»
leilla.

22. KA lehistio puhns ystäwällsest
lewttain «nsta/ joill»

oli hywä ymmärrys HERrasta /ja he
söit juhla coco seitzemän päiwä /st uh»
raisit tlstosnhrta / ja tyttt HERra h«l»
dän Isötns Jumalala.

2j.la coco fturacunda mielistyt pitä»
män wlelä toiset seitzemen päiwä: st he
pidit myös ne seitzemen päiwä iloll».

24. Sillä lehtstl» luda» Cuntngas
andot ylönnyxext Cansalle/ «Hanne»
härtö/ st seitzemen tuhatta lammasta,
Ja ylimmäiset annoit ylönnyxexi Can»
salit tuhannen Härkä / ja kymmenen tu»
hatta lammasta :ja monda Papyta py-
hitti häoens.

25. Ja«co ludsn seuracunhg tloitzt
j«

««.
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ja Papit ja ketvität / ja coco seura-
cunda/ joca oli tullut Jsraeltst/ ja muu-
calatset jotca olit tullet Israelin maal-
da / ja ne cuin asuit Judas.

»6. Ja Silloin oli suuri ilo Jerufale-
mis/ että Salomon Davidin pojanI-
sraelin Cuningan ajasta / ei ole sencal-
taisia ollut JerusalcmiS.

27. JaPapit ja Lewttat nousit ja siu-
naisit Cansaa/ja heidän änens rullin/
ja heidän rucouxens tuli hänen pyhän
asumiscens tatwasecn.

xxxi. iucu.
nämät caickt päätetyt olit/

IN läxit caickt Jsraelital ulos/jotca
Judan Caupungeis olit/ ja ri-
coit patzat/ ja hackaisit maahan

metzistöt/ja cukistit corkeuxct ja Alka-
ne coco Judast/ BenJaminist/Ephra-
imist ja Manassest/ sijhenastt että he ne
peräti häivittt. Ja Israelin lapset menit
jocatnen omains tygö Caupungeihtns.
2. Jehiskia asetti Papttja

järjestyxeens/ cungin
tvlrcans jälken/ sekä Paptt että Lemi-
tat / polttouhrilla ja kytosuhrtlla/ pal-
welcman/kyttämän ja cunmoitlaman
HERran ketlAn porteis.

z.Ja Cuningas andot osans tawara-
stans huvmcneltain ja ehtona polttouh-
rtxi /ja Sabbachtn/ uden Cuunjajuh.
lapätwän polttouhrtxt / nyncuin kirjot-
kettu on HERran Lats.

4. Ia hän sanot Canfalle cutn asut
Jerusalcmts/ että heidänpiti andaman
osan Papeille ja Lcivttatlle / että he
olisit wirjämmät HERran !ais.

5. Ia cofca se sanottu oli/ annoit I-
fraelln lapset paljo» vtista / jywistä/
wynasta / öljystä / hunajasta ja caickt-
naisesta pellon caswosta/ ja kymwene-
pest caiktst runsast.

6. 1» Israelin ja Judan lapset/ cutn
Judan Caupungeis asuit/ toit myös
kylumenexet car>«st ja lambaist/ ja py-
hitetyst/cutnhe HERralle heidän Ju-
walallens pyhittänet olit/ jaasetit ert
läjin.
7, Eolmandma Cliiicautena rvpeistt hc

panemaa läjin / ja seitzemendenä Luu-
(autena päätit.

S. Ja cosca lehiskia tuli ylimmäisten
raasta / ja näki läjät / kykit he HERraja hänen Canfans Israeli.y.Ja lehiskia kysyt Papetlda ja Le-
vltailda läjistä.

ic>. Ja Azarta ylimmäinen Pappi Za-dochin huonesta/ sanoi hänelle t stjtä a.
jasta cuin he rupetstt ylönnyst tuomanHERran huoneseen/ olem me syönet
ja tullet rawttuxi/ ja täsä on vielä pal-
jo tähtenä: sillä HLRra on siunannutCansans/ sentähden on tämä paljous
jäänyt.

11.Ntjn Cuningas käski arkutvalmistaHERrav huoneseen/ja he valmistit.
12. Ia panit nyhin ylönnyxen jakym-

menexet / ja sen cutn pyhittetty oliuscol-lisest. Ia Lhanania Levitä oli asetettu diat.päämtehext sen päälle / jaStmri hänen «setetveljens coisext. an>Z-Ja Zehiel/Afasia/Nahath/Asa- »et-
hel/Jerimoth / Zosabad/Eliel/Ie- tuin
smachta/ Mahat ja Benaja/ asetetut päälle.
Chananialda ja hänen weljeldäns St-
metldä / Cuningas lehiskia»käskyn jäi-
ken / jaAzartalda Jumalanhuonen pää«
mieheloä.

14. Ja Lhore Zemnan poica Levitä /

oven ivarrta idän puolella/ ««Juma-
lan vapaehoollisten lahjaty päällä ja-
caman nytä/cuin HERralle annettu oli
ylönyxext/ja sen caicketo pyhimän päälle.
i;.Ja hanen kätens alla olit Eden/

Mtntamin / Jesua/ Semaja/Amaria
ia Sachanta Pappem Caupungeis. Et-
tä heidän piti uftolllsest andaman osan
«eltjllens heidän järjestyxenöjälke»/ pie-
ntmmäke ngncmn suuremmallekin.

16. Nyn myös nylle cuin luetttn mie- '

he» puolesta/ colmest ajastaMst ja sen j
ylttzen / caickcin nyden seas cuin HEr-
ran huoneseen menit/cukta pätvänäaS
heidän vircans ja he,däa varttons/
heidän tär>estyxens jäikcn.

17- Nyn myös nylle / jotta olit Pap-
pet» lugus heidän Isätns hoooelS / ja
Levität cahdestkymmeuest ajastajasi jasen
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sen ylltze / heidän «artlons/ heidän
järjestypens jällen.

,8. Sytte nijlle culn luetut olit/lastens/
waimoins/ poicains ja tytärtensseas/
coco seuracunnan seas/ silla he pyhitit
uscollisest sen pyhitetyn.
ry.Nyn myös Papeille Aaronin poil.

le esicaupungein kedolla heidän Cau-
vung-isans / cusakin Caupungis miehet
nimeldäns nimitetyt/ että heidän piti
osan andaman raitille miehenpuolille
Pappein seas/ jacaikille nylle cuin Lemi-
tai» ftcan luetut olit.

20. Näin teki lehisiia caikes Judas/
ja teki cuin hymä/ olkia ja totuus oli
HERran hänen Jumalans «des-

-21. Ja calkis hänen teoisans cuin hän
alcot Jumalan huonen palmeluxes/ lain
ja käsiyn jälken / etziäxens hänen Ju-
malacans / sen teki hän caikeft sydäme-
stäns / sentähden hän myös menestyi.

xxxii. iucu.
tecoio ja totuden jälken/

> ?>l) Sanherib Assurin Cunin-
> gas/ ja meni Juvaan /ja siot-

> itzens mahmatn Caupungit-
ten eleen / ja ajatteli ne itzellens «voitta-
pens.

а. Cosca lehisiia näki Sanherlbin
tuleman/ ja että hänen casivons olit kää-
tyt sotiman Jerusalemita mastan :

z. Piti hän neumo ylimmäisiens ja
mäkemittens cansia / tukitaxenö mefiläh.

' tel/ jotca ulcona Caupungist olit/ ja
he autit händä.

4. Ia paljo Cansa cocondui/ ja hetu-
kitzil caicki lähtet ia muetamat ojat ke.
siellä maata/ja sanolt: ei Assurin Cu-
ningat tulduans paljo meitä l-oyda.

> Ja hänmabmisti itzens/ ja rakensi
° caicki raumennet muurit/ja corotti tor-
nin tasalle/ ja «vielä sijtle rakensi ulco-
naiselle puolelle toisen muurin/ ja «vah-
wistt MillonDavidin Caupungin/ .ja
andoi tehdä paljon asettaja kilivejä.

б. Ja asetti sodanpäämlehet Cansan
päälle: ja cocois hettä rygön» Caupun-
gin portin catulla/ja puhui sydämel-
lis-st heidäu tygöns/ ja sanoi:

7.Olcat rohklatja hywäs tnrwas/ äl-
kät peljätkö/ ja älkät wawahtuco Assu-rin Cuningast/ ja catcke sitä jouckoeutn
hänen cavsians on: silla meidän cans>
fam on «nä cuin hänen cansians.
».Hänen canhans on lihallinenkäsimar-

fi / maan meidän cantzam on HSRra
meidän Jamalam / auttamas meitä
ja sotimas meidän edestäm. Ia Cansa
luotti iyens lehisiia» ludan Cunin.
gan sanoin.

9'Sijtte lähetti Sanherib AssurinCuningas palmclians Jerusalemyn(sil.
lä hän oli Lachtxenedeö/ ja caicki hä-
nen soiawäkens hänen caosians) lehi.
siian ludan Cuningan tygö / ja coco
Juva» tygöjoca lerusalemis oli / ja
andoi heille sanoa:

10. Näin sano Sanherib Assurin Cu.
ningase mihingä te uscallatte / jokea
oletra fijaä pyritetys lerusalemis?

tt. lehesiiapettä teidän/saattain tei.
täcuolemannäljäst ja janosi/ ja sano:
HERra meidän Jumalam pelasta mei-
tä Assurin Cuningan kädesi.

l!. Eikö hän ole se lehisiia joca hänen
corkeuxens ja Altarins on heittänyt
pois/ja sanonut Kerusalemil.
le: teidän pitä rucoilcman yhden Altart»
«des/ ja sen päällä suitzuttaman?

iz. Ettäkö le tiedä mitä minä jaminun
Isäni tehnet olemma caikille Cansoille
maacunnisa? omalco pacanoitten juma-
lat maacunnis moiaet pelasta maans mi-
nun kädestäni?

14. Cuca on caikista pacanoitten juma-
lista/ cuin minun Isäni kironnet omat/
joka on moinut ulos otta Cansans mi-
nun kädestäni/että teidän Jumalan ivoiS
ulos otta teitä minun kädestäni?
if.Nyn älkät sijs nyl.andaco Jehisii-

an mielellä leitän/ älkän myös uscotta-
co teitä/ ja älkät le »scoco händä: Sillä
jos ei cacckein pacaoain maldacundain
jumalat ole moinek ulos auliaEansauS
minun kädesteot ja minun Isäini kädest/
paljo mähemmin myös teidän Jumalan
«losotta teitä minunkädestäni?

16. Iq mielä hänen palmelians puhuit
«nä
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erä HCNra luwalata trasior./ ja HS-
nen palweliOiansJkhisttat mastan.

17. Hän kirjoitti myös kirjat hämäistä.
pens HERra Israelin Jumalata/ja pu-
hut händä maston/ ja sanoi: nymuin
maacundain pacoooitttn jumalat ei ole
auttanet Cansans minun kädestäni/ nyn
ei pidä myös Jehistmn Jumalaa pela-
staman Cansans minun kädestäni.

18. Jahe huusttcorkialla äncllä Judan
kielellä Jerusalemin Cansan tygö/ jvtca
muurin päällä olit/ peljättäxenS ja häm-
mästyttäxeas heitä/ että he olisit voit-
tanet Caupungin.

ly.Ja he puhmt Jerusalemin Junia-
lata mastan/ nyncuinmaanCansain ju-
malita mastan / jotca ihmisten kästteot
olit,

20. Mutta Cuntngas Jehistia ja E-
saia Propheta Amoxen poica/ rucotlit
sitä masta» ja huusit taiwaseen.
il.Ja HERra lähetti Engelin jaca

surmais caickt wäkewät sotajoucost/ ja
Päämiehet ja ylimmäiset Assurtn Cu-
ningan lciris/nyn että hän häptällä pa-
lais maallens. Ja cofta hän meni juma-
lans huonescen tapoit ne hänen siellä mte.
caöa/ cutn hänen ruumistans tullet olit.

22. Jaoynautti HERra Jehtstiat ja
Jerusälemtn Caupungin asumaista
Sanhertbin Assurtn Cuntngao kädcst/
ja caickcin muiden kädest/ ja marjeli hei-
tä catkilda/jorca ymbaristölläslil.

2z. Ja moni cannvtHEßralle lahjoja
Jerusalemyn/ja Jehistialle JudanCu-
ningake callika caluja/ja nyn hän sijtts !
rorolettin caickcin pacanotllen edes.

24. Syhen aican sairasti Jehistia cuo-
lewatautta/ja hän rucotli HERra/ ja .
hän lupais hänelle/ ja andot hänelle th.
Men. '

25.Waan Jehistia et msxanut fltä
cuin hänelle annettu olt: sillähänen sy- ,
dämens oli paisunut/ sentähden tuli mi- j
ha hänen päällens/ ja Judan ja Jeru-
salemin päälle.

26. Mutia Jehistia nöyryttt tyens sy.
dämens ylpcrdest/ hän ja Jerusalemin >
asumaiset: senlähden ei HCRrqn miha j

xxxiis.tucu.
olt cahdentoistakymme-

X» V nen ajaflatcainen tulduanöCu-
whffajastatca

2.Ja teki paha HEna» edeö pacanoit-
len cauhistusten jällen/ jotca Hsßra I-
sraeltn lasten cdest oli ajanut pois.

z Ja hän palats/ jarakensi corkeuxct/
jotca hänen Jsäns Jehistta cuklstanut o.
li/ ja rakensi Vaalille Aicaretla/ ja teki
metzlstöl/ ja cumarsi catckea tatwalltsiasotqwake/ja palveli aytä.

Tkt 4. Hän

tullut heidän päällens Jehistia» elin-
atcana.

17. Ja Jehistialla olt rlckautta ja cun-
ntata sangen paljo: stllä hän tekt ttzel-
lens suuret rawarat hoptast/ cullast j«
caileist klwlst/ jaloist yrletst/ kilwetst jg
jacatckinaisist calleist caluist. cunnia
,8. Ja atllo,a jywiä/ wyna ja öljyä

<vartcn/ja ptharot caicktoaisillceläimille/
jacarstnat lambaille.

ay. Ja rakenst ttzellens Cauxuugeita/
ja hänellä olt carja/ lambatta ja här.
ktä kyllä: stllä Jumala andot hänellesangen paljo rlckautta.

zo. Hän on se Jehistia/ joca tukitzi y.
limmäisen westiuoxun Gthanis/ ja joh. .

datti sen alaskästn länden päin Davidin L,'
Caupungyn: stllä Jehifkia oli onnelli-

'

nen caikiS reotsanS,
zi. Mutta cssca Babelt» Päämiesten t

lähetyssana olt hänentygönö lähetetty/ " '

kysymän sitä ihmettä ioca maalla tapah.' .'

tunut oli/hyljäis Jumala hänen kiusa-
taxens händä/ että caickt tiettätsin Mitä t .

hänen sydämesäne oli. ,
? '

zi.Mtlä enämbt Jehiskiast sanomtst
"

'

on/ja hänen lauptudestans/catzo/ s: on ' 3'
kirjoitettu Esatan Prophela» Amoxen '

pojan näwys/Judan ja Israelin Euoin.
gasten ktrjas.

zz.Ja Jehistia nuckut Jsätns cansta/ja
he hautaisit hänen ylemmäDavidin ta.
sten haukoin. Ja calcki Juda ja Jerusa-
lemtn asumotsel teit hänelle cunnian ha-
nen cuollesans. Ja hänen poicanö Ma-nasse tuli Cuaingaxi hänen siaans.

Ma.nasse
tuleCu
ninga-
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4. Hänrakensi myös Altnreita HER. j
ran huoneseen/josta HERra sanonut?- j
li: JerusalemtS piti minun nimen o.
lemaa yancatckifest. j

5. Ja hän rakenst Altareita caikelle »
taiwalliftlle sotamäelle/molembyn HEr-
ran huone» cartanothtn. r

6. Ja häu käytti poiktans tules/Hin- »
«omin polcai» laxos/ ja walttzi häuel» r
lens pätmät/ ja otti maartn ltndnin lau- s
luista/ ja noidui/ja sääsi welhst ja merc-
kein tulkttziat/ ja teki paljo paha HER- »
ran silmäin edes/ kehotttaxens händä
wihaa».

asetti myös cuwia ja epäjuma-
lita/ jotca hä» Jumalan huoneseen teh- j
dä andoi/ josta Jumalaoli sanonut Da-
vidille/ ja hänen pojallens Salomolle: 1
tähän huoneseen JerusalemtS/ cuin mi- l
«S waliunut olen catkist Israelin sucu.
cunntst/ panen minä minun nimeni j
yancaicktsest. >

8. Ja enenä Israelin lasten jalcoja
tästä maasta stjrrä/ jonga minä teidän I
Isille» luwannut olen: jos he muutoin >
pitämät caickta nytä cuin minä heille ,
Mosexe» cautta käskenyt olen/ caikes
lats/ ja säädyts ja otkiudes. >

9. Mutta Manasse mietteli Judan ja
Jerusalemin asumaiset/ tekemän pahem-
min cuin pacanat/jstca HERra Jsrae- j
lin lasten edest hämittänyt oli. !

ia. Ja cosca HERra puhui Manaf-
selle ja hänen Caosallens/ nyn et he sitä
totellet.

11. Nyn saatti HERra heidänpäällens
Assurin Cuoingan sodan päämiehet/ he
«tik Manasse» saugtxi jalcarauvots/ ja
sidoit HZney cahleilla/ ja meit Babeltzn.
».Ia cosca hän oli stjoä ahdistuxes/ru.

' coilt hän HERra Jumalatans/ ja nöy-
. ryttt itzens suuresi hänen JsatnS Ju-
' malan edes.
' iz. Jarucoili händä hartast /ja hän
' cuult hänen hartan rucouxens/ ja joh.

datti hänen jällenS maloacundaanS le.
rufalemy». Nyn Manasse ymmärsi että
HERraon Jumala.
Z4. rakensi hän ulcomai-sen muurin Davidin Eaupnn»

N«.n»ss«
hû».
täti,,
dist»
ipäj».
m«l«,
pal»«.
luxen.

«,,

''

ai.Ämou olt cahdenajastaicainen col-
mattakymmendä'tulduans Cuningaxt/ tule
jahallitzi caxt ajastaica Jerusalemis. Curii»

aa. Ja teki paha HERran edes/ nyn- gal'
cuin hänen Isans Manasse tehnyt oli:
jaAmon uhrais talkille epäjumalille/zzii.
cut» hänen Jsäas Manasse tehnyt oli/ hallitz»
ja palmelt nytä. a.aja-

az. Mutta et hän nöyryttänyt itzens staiia.
HERran edes/ nyncuin hänen JsänS r-Siez
Manasse itzens nöyryttänyt oi:: maan ai: H
tämä Amon teki paljo syndtä.

14. Ja hänen pslweltanö teit lytsn
händä mastan/ ja tapoit hänen hänen
huonesans.

> 25 .Nyn inaan Cavsa tappoi catckt^ne/^

gyn/ lännen puoleen/ Gthonin ojaa»/
josta calaporctyn mennän/ ja Ophehn
ywbärtns/ja lekisen sangen corkiaxi:
ja asetti sodanpäämtehet catckyn Judanmahmoin Caupungethin.

15. Ja otti mierat jumalat
malat pois HERran huonest/ja catckt
AltaGjk/cuin hän rakendanut oli HER-ran huonen muorelle/ jä JerusalemtS/ ja
heitti ne Laupungtst ulos»

16. Ja udtstt HERran Altarln/ja
uhraisi sillä kylosuhrta ja yltstysuhria
HERralle/ ja kästi Judan Palmella
HERra Israelin Jumalata.

17.Mutta Canfa uhrais mtclä corkeu.
xilla/cuttcngin HHRralle Jumalallcns.

18. Mitä enämbi Manassest sanomtst
on/ ja hänen rucouxestans Jumalanstygö ja Näkiäi» puhest/ cuin HERran
Israelin Jumalan nimeen hänen caus.sans puhunet olit/ catzo ne omat kirjot»
tetut Israelin Luntngasten teots.

19. Ia hänen rucouxens/ ja cuinga
hän cuultin/ja caicki hänen syndtos/ ja
määrät tecons/ jä patcat joihinga hän
corkeoxet rakensi/ja asetti metztstöt jae»
päjumalat/ ennencuin hän uöyrytti t-
tzens/ catzo / se on kirjoitettu Näktäin
teots.

10. Ja Manasse nuckul Jsätns cansia/
ja he hautaisit hänen hänen huoneseens:
Jahänen potcaus Amon tuli Cuntagaxl
hänen staans.

I!» zz.iuc.
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jotcaollt lyte» tehnet Cuningas Amo.
nita waston. Jo maan Const teli hä»
nen poicans losian Cuningaxi hänen
siaons.

XXXIV. lucu..

Co lumolan huonesen »tety olt/ jong»
owenwarttat lewitat «onnet olit Ma.
uassest/Sphraimtsi/ jacaikilda jäänctldä
Israelisi, ja catkelda Judalda jaBen-
Jamintlda/ja Jerusalemin asuwaisilda.

10. Ja nyn he annoit sen HEnan hus-
nen tcettäille/ ne taas annoit nylle jotca
HERran huones työtä teit huone» ra-
kendamises ja parandamises.

11.Ne sijtle annott se» sepille ja raken-
batlle/osia hacalutta kiiviä ja silitettyjä
puita caartxt ja maloixt huonetsijn/jvlca
Judan Cuningat olit häivittäuet.

11. Ja miehet teit työtä afcollliscsi.
Ja hetdä» päällens afttertin Ja-
hach ja Obadia LewttatMerario läpsisi/
Sacharta ja Mesullam Kahathilerin
läpsisi/ työtä kyrutlaman. Ja jocat-
nen Leivitä taisi soitta candeletta.

lz. Candaicten ja catckinatsen työn
teeltäitten päällä/ caikts «virots olit te-
wttaist/ kirjoittajat/esimiehet ja owen-

Josta »lt cahdexan »jastaicolnen
<»l« tuldn»!»s Cuningaxi/j» halli.Cllnln tziyhden wueden neljätltälym.
M mendä leruftlemis.

2 .l»teti oiteln HERran «stvon «<

)!',< des/ ja waelfi Isäns Davidin teillä/ j»
tMe <l poilennut oitialle eilä wasemalle puo.
,i,«j«» lelle.
si«cko> ~ Mutt» «hdexanben» hänen lvold».
»Reg. cnudons wuonno/ «vielä nuorucoisn»
»:,. olleftns/ rupeis hän etzimän IsänsDa»
I«!>< »idin Iumoloto: jo loisn» wuonna toi»
hivit- stalymmendä rupeis hän puhdistaman
licaic» Judot j» Jerusalemit corteuxista/ ja
>l «pa> metzisiöistä/ jaepäjumalista/ja waletul.
ime» sta ciiwista.
>"t 4.1 a andoi edesäns culisia Baalin Al»
«»«ll» tarit/ ja ricko» cuwat cuin nyden päällä

olit/ ja hän hackais metzistöt pois / ja
löi epäjumalat ja waletul cuwat mur»
scaxi/ ja hajoitti heidän hautains pääl»
le jotca nylle uhrannet oltt.

5> Ia poltti Pappein luut heldän Al»
«rittens päällä : st nyn puhdisti hän Iu»
dan ia Jerusalemin.
«.Nyn myös Manassen/Ephraimin

st Simeonin Caupungeis/ homon
Nephtalin asti/ heidän corwestns/ ym»
bäristölbä.

?. Ia sijtte cuin hän oli tulistanut Al»
«rit/ metzistöt ja epäjumalat mustrta»
nut/ stolt «icki cuwat coco Istaeltn
maalla maahan harannut/ polcns hän
lerustlemyn.

<""' 8. Mutta «hbexandenatoistalymmen.
"" denä hänen waldacundans wuonno/ sijt»«rät» tttmn hän maacunnan »a huonen puh.

distanut oli/lähetti hän Saphan Aftjan
I'" f°lan/ja MaesejanCaupungiu Päämle.»«one», hen/ ja Ioah» loohoxenpojan Cuntzle.

rin/ parandaman HERran hänen Iu»
malons huonetta. »

9- Nyn he tulit Hiltian ylimmäisen
Paxlil tygö/ja anneit hämlle rahan jo.

«varnat»
14.Ka cosca he otit rahan ulos/ c«in

pandu olt/
löysi Hilkta HERran Lakikirja»/ joca
Mosexe» cautta annettu oli.

15. Ja Hilkia wastats ja sanoi Sapho.
otlle kirjoittajalle: minä löysin Lakikir-
jan HERran hnoncst. Ja Hilkta an-
dot kirjan Saphantlle.

>6. Nyn Saphan wet kirjan Cuoin-
galle/ilmoitti Cuniogalle asian/ja sanot:
<caicktcui» palweltottteö käsijn annettu
on/ sen he tekewät.

17. Ja he cocoistt rahan/ jocaHER-
ran huooesia löytty oli/ ja annoit sen
tcettäille ja tekiöille.

>8 Nyn Saphan kirjoittaja ilmoitti
Cuutngalle sanoden: Hilkta Pappian-
dot minulle yhden kirja». Ja Saphan
luki si«tä Cuntngan edes.

iy. Ja cosca Cuningas cuuli lain sa-
»at/ rcivais hän waatlens.

20. Nyn Cuningas käski Hilkta» jaA- >
hikan Saphaninpojan, jaAbdontn Mi. i
chan pojan/ ja Saphanin kirjoittajan/ 1
jaAsajan Cuntngan palweiian/ja sanot: i

21. Mengät jakysytät HERralda mi.
Tl ti nun

»oyt»
lattllr.
M.

Iosi»
cuule
l»,n/

rewäise
waat«
tens ja
kysy
HER»

nun ra.



«nu edestäni/ ja nyde» cuin mtelä M.
»et omat Jsraelis ja Judas/ kirjan sa-
noista/ joca löytty on: sillä HERran
wtha 00 hirmuinen jocameihin on sytty.
nyt/ ettet meidän Jfäm ole pitänet
HERran sana/ ja tehnet nyncutu täsä
kirjas kirjoitettu on.

22. Nyn Hllkia meni nyden cansta/jor-
ca Cuntngalda lähetetyt olit/ Prophe-
tissan Huldan Sallumin Takehathin
Hasra» pojanpojan maatette» kätkiän
«männän tygö/ joca asut toisella puo-
lella Jerusalemts/ ja puhuit sitä hänen
canstans.

kultia Ja hän sanot heille: näin sano
Vro. HERra Israelin Jumala: sauocat sil.
»betis, le miehelle/ joca teidän minun tygöot

ennu lähettänyt on:
«a 24. Näin sano HERra i catzo / minä
oanrS. saatan »nnettomuden tämän patcan
°'

päälle/ ja hänen asumaistenspäälle/ ja
caickt kirouxet/jotca siinäkirjas ktrjotte-

ten ,6- tut omat/ joca ludan Cuningan e»es
luettto.

'

2;. Että he omat hyljännet minun
A ,

ja suttzuttanet «vieraille jumalille/mi-
hotttaxens minua caiktlla heidänkätteus
töillä/ ja minun «viha» sytty tämän pai.

/k??' xan päälle/ja et pidä sammutettaman.
26. Ja teidän pttä näin sanoman I».

dan Cuningalle/ joca teidän lähettänyt
on kysymän HERral da; säin sano
HERra Israelia Jumala näistä sanoi»
fia jotcas cunltt.

27.Että sinun sydämes on pehmtnnyt/
jasinä olet sinus nöyryttänyt Jumalan
«des/ coscas hänen fanans cnultt tätä
paicka mastan ja sen asumaista mastan/
ja olet ttzes niyryttänyl minun edesänt:
repinyt maattes/ ja itkenyt minun edc»
«ani: nyaminä myös olen sinua cnnllnt/
sano SERra.

28. Cayo/minä cocon sinunJsäts ty.
gö/ ettäs cootan sinun haulaas rauhas/
«ttei stnun stlmäs pidä näkemän catcke
räkä ouettomutta/ cutnminä tämänpai-
can päälle ia hänen asumaistens päälle
saatan. Ja he sanoit se» Cumngalle
jästens.

»9. Nyn cuningas lähetti ja cocois
caicki wanhimmar Judast ja lerusale-
mist.

zo. Ja Cuningas meni ylös HER-
ran huoneseen/ ia caicki Judan miehet
ja Jerusalemin asuwaisct/ ja Papit/ ja
temltM/ ja caicki cansa sekä suuret että !
pienet/ja luetti» heidän cormains cuul.
den caicki lijton kirjan sanat/ joca oli,
löytty HERran huonest. >

zi. Nyn Cuningas seisoi stallans/ ja te.
ki lyton HERran edes/ että heidän piti
ivaeldamanHEßran jälken/ ja pitämän
hänenkästyns/ todistuxens ja olkiudens
caikesta sydämestä»? / ja cäikesta sielu,
stans/ jatekemän caickety lyron sanain
jälken/ cutn omatkirjoitetut täsä kirjas.
zz.Ja hän andoi seisoa caicki cuin o-

lit Jerusalemis ja BenJamtniö! Ja
Jerusalemin asumaiset teit Jumalan ly»
ton perän / heidän Jsätns Jumalan.

ZZ-Ja Josia otti caicki cauhistuxet
caikesta maasta pois / cuin Israelin la-
sten oma oli/ja waati caickia cutn I-

l sraeltst löyltin/ palmeleman HERra
heidän Jumalatans? catckena hänene-
linaicanans ei he luopunet HERrast
heidän Jsäins Jumalasi.

XXXV. ium.
Josta piti Jerusalemis Pää.AOS siäistä HERralle/ja he teura.

sttt Pääsiäisen neljändenätoista-
kymmenöenä pätwanä ensimät-

sellä Cuulla.
2. Ja hän asetti Papit wartioihyns/

ja wahwisti heitä mircaans HERranhuones.
z. Ja hän sanoi Lemitaille / jotcaco-:co Jsraeli opetit / za HERralle pyhite- .

tyt olit: pangat se pyhä Arckt huone- >
seen/ jonga Salomo Davidin potta I-
sraelin Cuningas on rateca andanut/
ja et teidän pidä sirä candaman teidän
olallan, Nyn palwelcat nyt HERra
teidän Jumalalan/ja hänen LansanS

' Jsraeli.
' 4. Ja walmistacatkeitän teidänIsäin
! .huonen järjesty en jälken/ nyncuni se oa
Jrjvttettn Dapldilda Israelin Cunin.

galda/

J-sia
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luke
iain
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n. Chrönttäl, Kirja. Zf. luc. fly
galda / 1» hänen postloans Solomoldo.

5.1» setsoc«l Pyhäs Isäin huonen
järjestyxen jälten/ teidän weljein stas/
jotca owot Consosia syndynet/jo lewt.
«m Isäi» huonen järjestyxen jällen.

6. Teurostacac Pääsiäinen ja pyhittä»
tät teitän/walmistacat myös teldän wel»
jen lelemän HERran sanan jällen Me»
sexen cautta.

7> Ia losia »nboi ylönuysuhrlxl yh»
teisen Canst» edestä «ritzoit» jawoh»
lia ( «icki Pääsiäistxi nylle cnin läsnä
olit ) colmelymmendätuhotto /j» colme
tuhatta härlä. Ia nämät olit Cunin»
Han hywydest.

8. Ia hänenPäämiehens annolt myös
mielelläns Const» edest ylönnyxexi Po»
peille j» lewitaille (cuin oltt : Hilcht»/
Sacharia jaIchltl Päämiehet lum».
lan huones/Papeilleannoit he )Pääst.
«is uhrixi«xl euhott»,» cuusistt» («»

ritzoit» j» wohli») ntjn myös colme
st« härtä.

9. Mutta Chanania ja Semej» /st
Nethoneel hänen wlljens / jaHastbia/
lejel ja lostbad lewttoln ylimmäiset/
«nnott ylönnyxen lewltatlle Pääsiäis
»hrixt wysituhatta («ritzata st «vohla)
nyn myös wysi stta härtä.

io. I» nyn palwelus osttettin/st Pa»
pit seisoit siastnS / ja lewitat järjestyxe.
fäns/ Cuningan lästyn jälten.

11. Ia he teurastit Pääsiäisen/st Pa.
pit pryscotit nyden »eren joiewitot
otit pois nohon.

,2. Ia he eroilit polttouhrin andaxens
heidän Isäins huoneille yhteises jouco.sans /uhrotc»HEßralle/ nyncuin lir.
jeitettu on Mosexen lirsts:Nyn teit he
myös härtätn «nsta.

13. 1» he wolmisttt Päästäisi tulella /
loin jällen: mutta pyhitetyn keltit he
padois/ «ltilois st pannuls/st leitsen lijrusi «rittn caitelle Cansalle.

14. Sytte »valmistit he itzellens jaPa.
peille : sillä Papeille Aaronin pojille olt
lelcmist poltlouhrtn «nsta ja lihawuden/
haman yöhön asti : sentähden lewitatn
pilt ttzelltns st Papeille Aaronin po»
M« jotain «almisiamatl,

i5-Iawetftjat Aftphin lapset seisoit si».
stns Dowdin tästy» jällen/ ja Ass,.
phi» ja Hemanin ja ledithunin Cunl».
gan Näliän / ja owenwortiot jocoitzen
owen tytönä / että lähtenet hetdän wtr»«
stans: sillä lewitat heidän weljens w»l»
mistit heidän eteens.

16. Nyn 01l «lcki HERran palwelus
toimiteltu sinä päiwänä pidettä Pää»siäistä j» uhrol» polttouhri» HERranAltorillaCuningaslosian lästyn jälten.

17. Nyn pidit Isroelin lopset / jotc»
sijnä läsnä oltt / Pääsiätst siihenaican/
ja happamattoman leiwän juhla/stitze»
men päiwä.

18 Ei yhtän sencaltaift Päösiäist ollut
Israells pldetty / nyncuin tämä / ho»mast Samuel Prophetan »jast. I» «lyxilän Cuningas Israelis ollut sencal.
«ist» Pääsiäistä pitänyt/cutn Iosi»
piti / j» Popit / lewitat,» coco Iu«
d» ne cutn läsnä oltt Israelist / j»cuin
asuit lerustlemis.

19. Caheexandenotoistalymendenä 10.sia» waldacunnan wuona ptdettin tämä
Pääsiäinen.

20. Caickein näiden jällencosca losia
oli Valmistanut huonen/ ment Necho
Egyptin Cuningos sotiman Charchemestwoston Phrotln tytönä : st Iosi» ment
händä wastan.

21. Mutta hän lähettisanan hänenty»
göns / st tästi hänelle ftnotto: mitä
minn» on sinun «nstos tetemist ludan
Cuningas ? en minä tule sinua wastan/
mutta sitä huonetta«in sot» minua wo»
sian. lalumaloonstnonut/tttämi»
«un pitä minuan!riendämän / leckote.
lemäst Jumalala woston/ joca minu»
«nsstni on / ette! hän sinua hucutotS.
«.Mutt» et Jostatäändänyt c»swojan«l

hänestä/w»«n asetti itzens sotiman hän.
dä wastan /j» ei totellut Necho» stnoj»
lumolan suusta : waan tuli sotima»
Megiddon leoolla.

2j.la ambratambntficCuniugas lo<
siat. Ia Cuningas ftnet polwelioil»
lens z lvtetät Mi»»» tästä pots : sillämt.
»i olen sangen pahoin haawottettn.

Tt lz »4. 1«
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24.1» hänen palwelians otit hänen
»ounust / jo ponit hänentoisten w„u.
nuns / ja weit hänen lerustlemyn: Ia
hän cuoli st haudatttn Iftinshautein:
Ia coco luda ja Jerusalem ittit losiot.

,5. I<, Jeremia itlt losiol/ j» caickt
laulajat miehet st waimot murhedett
hängz itcuwlrsillä hamantähän päiwän
osti. Io he teit sijtä towon lsraelis/
catzo / st on tirjoiteltu «valitus wirsis.

26. Mitä enä losiast stnomiston/st
hänen lauptudestans llrjotluxen jälten
HERran lais.

27. Io hänen teolstons ensimäisist ja
»ymelsist / cotzo/ se on kirjoitettu Israe»
ltn j» ludan Cuningasten kirjos.

XXXVI. iucu.
maan Canft »ltt loahaxen

losian pojan/ja teit hänen
Cuningaxi Isäns siaan leru»

2. Colmen wuotinen colmattalymme».
dä ol« Joahas tulduans Cuntngaxt/ja
hallitz, colme Cuucautta Jerusalemis.

z SilläEgyptin Cuntngas pant hänen
pois Jerusalemisi ia sacotttl maan sa.
taan letwisiään hoptata/ ja lettvtsiään
culda.

4- Ja Egypti» Cuntngas teki Eliakt-
mtu hänen weljens Judan ja Jernsale.
min Cuntngaxt/ ja muutti hänen nt.
mens Jojaktmtxt. Mutta Necho otti hä.
ven weljens Joahaxe»/ja wei Egyptyn.

5. Wyden vuotinen colmattakymmen.
dä oli Jojakim tulduans Cuntngaxt/
ja hallttztyxtlotstakymmenbä vuotta le.
rusalemis i ja rekt paha HERran hänen
Jumalans edes.

6. Ia NebucadNezar Babelin Cunin.
gas mcnt händä vastan / ja sicoi hänen
cahletlla vtedäxens Babelyn.

> 7- Ja NebucadNezar w« muutamita
HERran huonen asttotla Babelyn / ja
pant ne Templyns BabeliS.

8. Mitä muura Jvjakimist sanomtst
on / ja hänen cuuhlstuxestans cuin hän
teft/ ja hänes loytty oli/catzo/neovat
kirjoitetut Israelin ja Judan Cuntnga.
sten ltrjas. Ia hänen poicanS Jvjachm
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suuret j« pienet/ ja HERran huonen
«»»»3365.

tuli Cuntngaxt hänen siaans.
y> Cahdexantotstakymmenen vuotinen

oli Jojachtn tulduans Cuntngaxt/ja hal.
litzt colme Cuucautta ja kymenen päivä
Jerusalemia/ jareki paha HTrian edes.

iv. Cosca vuosi culuvut oli / lähetti
NebucadNezar ja andot hänen tuoda
Babelljn / calltsten HERran huonen >
astiain cansia: ja teki Ztdechtan hänen
weljens Judan ja Jerusalemin Cuni».
gaxt.

11. Yhden vuotinen colmattakymmen-
dä oli Ztdechia tulduans Cuntngaxt/ja
hallttzt yxttotsiakymmendä vuotta Jeru-salemis.

12. Ia teki paha HERran häveu Ju.
malans edes / ja et nöyryttänyt ttztäns
Prophetan Jeremian «des/joca puhui
HERran suusta.

iz. Hän luovut myös NebucadNeza-
rist Babelin Cnningast/joca händä Zu-
malan cautta vannottanut oli/ja tuli
uppintscatsext jacoveltt sydämens/nijn
ettei hän ollengan tahtonut ttztänskaän-
dä HERran Israelin Jumalan tygö.

14. Ja catcki Pappet» Päämiehet ja
Cansa teit myös syndtä suuresi caickt-
naisten pacanoitten caiihistuste» jälken/
ja saastutit HERran huonen/ jonga
hän oli pyhittänyt Jerusalemts.

15. Ja HERra heidän Jsiitns Juma-
la lähetti heidän tygöns varhain sanans
saattajain cautta: sillä hän armahti
Cansans ja majans päälle.

16. Multa he pilckaisit Jumalan lähe.
tys sanoja / ja catzoit hänen sanaoö y-
lön/ ja häväisit hänenProphetattaoS/
sichenastt että HERran viha casvoi
hänen Cansans päälle/ nijn ettet heilläenämbt parannusta ollut.

17.Nyn hän saatti heidänylttzensChal-
dercin Cuuingan/ ja hän andot tappa
heidän nuorucatsens mtccalla heidänPy-
häns huones / etkä armahtanut nouru-
caisia eli ncitzeitä/ latcka vauhoja eli
hällisiä Isiä / catcki andot hän häoe»

fiz 11. zs.lue.



~Neg.
25: 1.

Jer,ls
11. cap.
ly: 10.

«»arat/Cuningan ja hänen Päämic.
stens tawarat / catcki »ei hän pois Ba>
belyn.

19 Ia he psldit Jumalan huonen/
ja «listit Jerusalemin muurin: st «lcki
heldän coriat huonens poltetttn tulella/
nyi, että catckt hetdän calllt caluns h»,
cutettiu.

20.1» ne jotca elit miecalda pääsnet/
»vietin Babelyn/ja he olit hänen ja
hänen poicoins orstt/ si,henosti että
Persian waldacunda hallitzi.

Hi. Että täytetälsin HERran sana pu»
huttu Jeremian suun cautta/ ja sijhen»
osti sti maa tyllä Sabbalhlns : sillä co-
co höwllyxen »tcano oli lepo/ sijhenastt

culn seltzemklymenbo »jafialc» täytettin.
22. Mntto ensimäistä Persian Cunin.

gon Corexen »uonno (tttä läytetäisi»
HEr,an stn» sanottu Jeremian suu»
«utta) herättiHEna Corexen Persia»Cunlngan hengen että hä» »ndei cuu.
lutt» coco woldacunnaftns ny» myös
kirjoitusten cautta /ja ftnol : heidä»

25. Näin sano Ceres Persian Cuni». "ti»
gas: HERra Jumala «tivasion anoo.
nut minulle caicki waldacunnat maall»/3435.
jo on tästenyt minunralenda/ hänellenS Esr.l!ihuonen lerustlemis / joca o» ludaos/cuc» nyt on teistä «itesto hänen Con»
sastans/HERra hänen lumalans olco
häne cansjans/st hän mengön sinneylös.

Toisen Chrömkan kirjan loppu.

PRIMUS ESDRAE,Esran Kirja/
I Cyrus eli Cores Persian Cuningas/ sijttecuin hän oli saanut Babe-

waldacunnan/ anda ludalaiftt mennä cotia rakcndaman JerusaleminTempli- jotta caicki/ nijn monda cujn heitä on / rupewat cotia mlouanssitä
«tendaman/ Cap/ 1.2.;.

11. Että ludalaisten wihamiehet candawal heidän päällcns Cuningas Archahsa-sihan edes / joca tteldä heitä sitä rakendamast. cap. 4.m. Että Haggai ja Sacharta HERran Prophetat/ ncuwowat heitä aicaottam
«as rakcndaman / ja cosca maan Herra oli sijtä tirjoittcmut Cuningas Dariuxcnty.
gö / nijn hän.täfle luiast ratenda. Jonga he myös päättäwät cap. s. 6.

IV. Cuinga Esra muiden Babeltjn jäänytten ludalaisten canffa/owat saanetBärins Artarerxcs iöngimanuxelda luwan mennäxenslemsalemijn/ asettamanmalan palwelust ja hallitus wircans. Juvalaiset walittawat hänen edcsäns/ ole>
w»ns stcoilemn pacanoilten canst» / ja heilläns olewan pacanalisel «männät/jotc«
h< EstM täfiyn jältenheistäns eroltlawat/ cap. 7. 8. ?. l».

laste
Inoa»
laiset
tnene»
min
«li»

I. iucu.
Nsimäiftä Corexen Persian Cu»
ningan wuonna / että HER»sana täytetälsin joca oli pu»
huttu Jeremian suun «utta/he°

rätti HERra Corexen Persian Cunin»
gon hengen cuuluttoman coco waldacun»
»astns tirMuxelja/ ftnoden:

2. Näin ftno Cores Persia», Cunln» nns.
gas: HERr» lumolo t»l»ost on »n» KI.
danut minulle eaick, maan wald«cu»n»t/ 24,5.
st on tästenyt minunratenda hänellens 2.P»r.
huonen lerustlemyn/jec» onludoas ,0.22.

3. Cuco on teidän stoft» «itesl hinen ler.»sEanftstans / hänen lumalans olcon 12.c.23hänen ,o:

r. Cfran I.suc.


