
~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.



luda-
latset
lähce-
wät
«at-
ean.

Stta-
«vat
myö-
täns
HER
ran
duo»
nm
astiat.
5: i).
Sesba
zar.

jäsata : »e caickt wet Sesbazar nyden
cansiq/ jotcaßabelin faogeudest menit
Jernsalemtzn.iuetel.

fan ii. iucu.
oivat maasunna» lapset

U cuin lärtt fangeudest/jotca Ne.
Babeltn Cuningas

wienyt Babelyn: ja tulit

ne cuin
70.0.
josta.
stn pe.
räst lerustiemy» j» ludoan jällens / c«.
pai»,' tl» Caupungyns.

2. Jotca tulit S«r»babelin lesna»/

hänen canstans / ja hän mengöu leru.
salemyn / joca on ludaas/ ja ratend».
«»n HERran Israelin lumolon huo.
nen: st on lumolo cuin leruftlemis o».

4,1» caickia jääneit«ilis palcols c».
So he muucalaisn» owat/ piti mlelel.
länsautettaman sen paican Conftlda
hopialla ja cullalla/ ««varallaja,uh»
dilla Jumalan huoneseen / cuin on le.
rnftlemis.

5. Nyn »almistit itzens Isäin piämie»
het ludast ja Benlaminist/ Papit ja
lewitat/ caickl jotco Jumaloi» Hengi le.
hoiltl menemän ylös ralendaman HER»
ran huonetta cuin on leruftlemis.

s. Ia cotckt jotcooltt heitä ymbärins/
wahwtstit hetdäasätenshapta jaculda-
astioilla/kamaralla jajuhdilla ja talleil-
la caluilla/ paltzt sitä cuiu he mtelel-
läns uhratstt.

7. Cuntngas Cores myös toi HER-
ran huouen astiat / jotca NebucadNe-
zar olt ottanut Jerusalemisi /ja pannut
jumalans huoneseen.

8. Mutta Cores Persian Cunlngas
otti ne ulos rahanhaldtan Mithrida.
iin käden caulta / joca ne luki ludan
Päämiehelle Sesbazartlle.

9. Ja tämä on heidän lucnnö: colme.
kymmendä culdamalja / tuhanen hopta»
malja / ja yhdexäncolmattakymmendä
meistä.

10. Colmekymmendä cullalsta malja/
ja njjtä toisia hoptaisia maljoja neljäsata
ja kymmenen/ jamujta astioita tuhan-
nen.

11. Nsimettä catckia astioita sekä cul.
last/ että hoptast oli mysi tuhatta ja nel»

Nehemstu/ Serast»/ Reell»»/ M«r.
bochoin/Bilftn/ Misparin/Bigilvmn/
Rehumin ja Baenan cansja : Tämä
on Israelin Canft» miesten lucu :

5. Parexen lapset/ «xi tuhatta/ stta
jo caxicahdexattatymmendä.

4. Sephatian lapstt/colme sttaja caxl
cahdexattatymmend».

5. Arahn lapset/ seitzemen ftt» ja«vtj
,

sicahoexatt«tymmendä.
6.Pochat Moabtn lapstt/ lesna I»a>

bin lastenstas/ «xi tuhatta/ «hdexan
stta/ ja caxttoistalymmendä»

7. Elämin lapset/ tuhannen/ «xi stta/ja neljäcuudettatymmendä.
8, Zathnu lopstt/ yhdexän sttaja »ysi.

»ydettätymmendä.
9.Zo«in lopset/ seitzemen stt» stcuusilymmendä.
10.Bontn lopset/ cuusi ftt» j» coxi.»ydettätymmendä.
n.Bebatn lapset/ cuusi sata st colme.

colmattatymmenbä.
12. Azgadin lapset/tuhannen/ «xt st,

ta ja «xtcolmattotymmendä.
iz. Adenlcamin lopstt/ cuusi sota/ j«

cuusistitzemettätymmenbä.
l<>.. Bigewain lopstt/ «xl tuhatta sttuusicuudettokymmendä.
15. Adin lapset/neljä ftt» st »eljäcun»

dettatymmendä.
l<s. Atertn lapset lehtstiaft/ yhdexän.

lymmendä st «hdexan.
1?. Vastin lapset/ colme sala ja col»

mecolmattatymmenbä.
iz.lorahn lapset/ ftt» j» «xttoista»

tymmendä'
19.Hasumln lapset/ «xt ftt» j»celme»

colmottotymmendä.
20. Gibborin lapset/yhdexäntymmen»

dä j» »ysi.
21. Bethlehemin lapset/ ft« st colme.

rolmattakymmeodä.
2!. Nethophan miehet cuusicuudetta-jymmendä.
2z. Anathottnmiehct / sata /a cahde-

x»nlolm»t«tymmcndä.
24.Astnawethi» lapset/ caxltvydeltä'

lymmendä,
25.Kirjat

sitB».
bclist.
Neb.
7: >s.

,1d Kirja. ~He,



P«plt.

k«si-
l»<.

Weisa-
s«ia
Lven»
darll-
«.

Relhi.
Amjf.

25.Kirstth Arimln lapset/ Chephtran
st Berothln/ seitzemen st« ja colme»
lvydettälymmendä.

26. Ramon st Gaboan lapset/ cuusi
stta ja yxtcolmattatymmendä.

27. Michman miehet/ ftt» st csxicol»
mattalymmenbä.

28.BethElin ja Ain miehet/ «xi ftt»
st colmecolmattatymmendä.

29. Nebon lapset/ «xicuudettalym.
kendä.

zo. Magbijen lapstt/ ftt» st «usi.
luudeltalymmlndä.
;i. Toisen Elämin lapset/ tuhannen/

coxi ftt» ja neljäcuuoeltotymmendä.
z2.H»rimin lapset/colme st« j» «»

xikymmenoä.
zj. lodHodidi» st Onon lapset/ stitze»

men solo »o wysicolmottolymmendä.
lapset/ colmeftta ja wy.

siwydettälymmendä.
zf. Senaon lapstl/ colme tuhatta/cuust

sota ja colmetymmendä.
z<s. Papit: lejadan sopsttlesuon huo.

nesta / yhdexän sttaja celmecahdexatt».
jymmendä.

z7.lmmer!n lapset/ tuhannen j» «»

xicuudettalymmendä.
;B.Pashurla lapset/ tuhannen/ «xt

sat» ja stitzemenwydettätymmendä.
zy. Harimin lapset/ «uhannen st seltze»

«en toistotymmendä.
4<?. iewitot: lesuan st Cadmielin

lapset/ Hodawian lapsista/ neljäcohde.
xatlalymmendä.

41. Wetstjel: Astphin stpstt/ stt» j«
lahoexancolmattalymmcndä.

42. Owenwarttatn lapstt/ Salumin
lapset/Alerin lapset/Talmonln lapset/
Atubln lapset/ Halita» lapset ja So.
ba.n lopstt/ «lckians ftlaj» yhdexän
neljättötymmendä.

4Z. Nelhtnimtt: Zihahn lapset/Ha-
suphqn lapset/ Tabaorhin lapset.

44.Keropen lapset/ Stehhan lapset/
Padonin lapset.

4;.!ebsnan lapset/ Hagabaa lapset/
Accubin lapset.

4v,Hrg> btn lapset/ Samlatn lSpftt/
Hanasi» lapset,

47. Giddeli» lapset/ Gahari» lapset/
Reajan lapset.

48. Resinin lapset/ Necodan lapset/
Gazamtn lapset.

4y. Vfahn lapset/ Passeah» lapset/
Bessalh» lapset.

;o. Åsnan lapset / Meunnla lapset/
Ncphussimin lapset.

;e. Bacbukin lapset/Hacupha» lapset/
Harhurin lapset.

5!. Vazeluthin lapset/Mehidan lapset/
Harsan lapset.

sz. Barcoxcn lapset/ lapset/
Thamahn lapset.

54. Nejiahn lapset /Hattvhan lapset.
55. Salomo» palseliain lapset: So»

tatn lapset/ Sopherettn lapset/ Per»»
dan lapset.

;6. Jaelan lapset/ Darconi» lapset/
Giddelin lapset.

;7>S«phathtanlapset/Hattilin lapset/
Pocherelhtn lapset ZebaimlstaV Ami»
lapset.

;8. Caickt Nethlnimi» sa Salomon
palweliatn lapset colme sata/ yhdexän»
kymmendä ja caxi.

59. Nämät myös menlt sinne ylöS
Mtthelisi/ Melasi/ Thelharsast/ Che»
rubist/Addonist ja Jmmerist/ jotca et
ttetäoetlsäins huoneita sanoa ja siemen»
däns/josheoUt Israelisi.
60. Dtlaja» lapset/ Tobian lapset/Ne-

codan lapset/ cuusisata ja capicuudetta»
kymmendä. /

61.JaPappeinlapfisi:Habajain lapset/
Hacoxen lapset/ Barstllain lapset/ >oca
otti itzellensemanänßarsillaiu G>leadi.
tertntyttären/ joca cutzutttn heidän ni»
melläns.

6i. Nämät etzelt heidän sucocundans
polwilucukirja/ ia et löynner/ sentähdeo
he pandin pots pappeudest.

6z. Za Hachtrsalha sanoi heille/ «ttes
heidän, pitänyt syömän fljlä caicketn
pyhimmäst/enoencmn Pappi seisois tval»
keudes ia läydellisydes.

64. Coco ivucko nynculn ypi mies oli
caxiwyhettäkymmendä tuhatta/ colme.
sata ja cuusikymmendä.

Un» öi.Paitzt

Exod.
-8:zo.
Caic-
keli,
l«U.
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Mitä
Tem»
piin ro
lennu».'
xexi
»neton

Tansa
cocon-
du ja
rakeda
HEÄ.
ralle ,
Alta-
rin.
Matth
ttia.

lLev.
S:y, 1
Pitä-
wät
lehti-
majan
juhla,
tev-
2Z: Z4.
Num.

1».

se. Poltzi Heidiin palweliolt»n« j» py.
«Ms/ joita olt seitzemen tuhatta/colme
ftt» st stttzemenneljättälymendä/ st heil.
lä oli weiftitamtehiä ja»aimoja/ «xt
stta.

66 Seitzemen sata st cuufineljättä.
lymmendä hewolsta: «xl sttaja wysi.
«ydettäkymmenbä Muulla.

67. Neljä stta ja »ystneliättälymmen»
dä Camellä: «usi luha««/ seitzemen
sata/ ja «xilymmendä Asta.

68. Ia montcahdal Iftins Päämle.
histä/ costa h« menit HERran huone,
sten »oco on leruftlemis/ uhraisit hy.
wällä mielellä Jumalan huoneseen/ «>

letto sitä paicollens.
69. Ia he anuoit »arans jällen ra.

lennuxen «woroxi yhdenstitzemettälym»
mendä tuhotta culdapenningicä/ st wysi
tuhotta lcitvistä hopiat»/ j« ft« P».
piu hametta.

72. Nyn Popit/ lewitat/ st muuta»
mar Canftst/ weiftjot / jo owenwartiat
j»Nethinimit asuit Caupungeistns : ja
coco Israeli myös Caupungeistns.

m. iucu.
>^l»sc ' ftitzemes Cuucausi oli tullut/
»p ja Israelin lapstt olit Caupuugei»

tuli Const cocon nyncuin
yxt mies leruftlemy».

2.Nyn nousi lesuo lostdetlnpstc»/j«
P lptt hänenweljens/ ja Serubobel Se»
olthielin poica jo hänen weljens/ ja ro»
lensit Israelin JumalanAltarin/uhro.
«xens sen päälle polttouhri»/ nyncuin
kirjoitettu on Mosexn Jumalan miehen
lois.
, I, he losiit Altortn perustuxens päät»
le/w»icko he pettäisit sen maon Couft.
jo/ jo he uhraisit sen päällä HERralle
polttouhria/ amullo loehtolla.

4. Ia he pidit lehtimajan juhla/ nyn»
cmn kirjoitettu on/ /a leit polttouhria
jocapjiivä/sen luguniälke» cuia tapa
oli/ cutakin pätwänänö.

5. SenjZlken oltnomatfia polttouhre-
ja/ ja uden Cuun / >a caicketn HER-

ran juhlat» pyhitettyin/ ja caickinatjia
. mteliuhreja/ cuia he hpivällä mielellä
teit HERrake.

6. Seitzemennen Cuucoudt» «nsimäis.nä päiwänä rupeisit he uhramon HEr.ralle polttouhria / mutt» ci HERra»
Templin perustus ollut wielä laskettu.

7. Ia he annoit tiwenhockallle jo «i.
«wolle työwäeile raha/ruoco ia juoma/
,» öljyä Sldonialaisiile ja Tyrtläisille/
että he totsit hellle Cedripuila l,banont«
sta laphonin mert» myöden/ Corexen
Persian Cuntngan suomasi.

u>, 5«Wi«« toista wuonna sijttecuin
lerustlemyn / HER.

ran huonen lygö/ toisna Cuucautena/
rupeis Serubabel Sealthielin potca/ j»
lesua lostdechln poica / ja muut het»
dän »äänet wel,ens/ Papit j» lewitat/
jo caicki cuin ftngeudesta tulit leruft»
lemyn/ « pantt «hdentymmenen a,a«
staicalset jo wanhemmat lewitat HER»
ran hjonen työn ceetcäjixt.

9. Ia lesua seisoi poikinens ja welji»
nens/ j»Kadmicl poikinens/ ja luda»
lopset nyncuin yxi mies teettämös työ»
wäte HERran huenes: Henadadin
lapset poikinens/jo lewitat Heidin w«l«
jens.

10. Ia Cosc» ralendosat lastitHER»
ran Templin perustuxen, seisoit Papit
puetettuna/ wastilorivein canst»/ ja le»
»M Aftphin pojat candeleilla/ tyttä»
mis HERra Davidin Israelin Cunin.
gan saneilla.
ii. Ia he weiftisit wuorotttain yltstäi.

sänsjotyttäisänsHEßra/että hän »n
hywä )« hänen loupludens pysy yo».
coickistst Isroelin päälle: Io «<cki
Canft huusit cortiolla änellä/ sälytit
HERr»/ettö HERran huonen peru»
stus oli laskettu.

12. Mutta moni Vanhoista Papeista/
ja lewitaistoj» Isäin päämiehistä/jotc»
olit nähnet ensimäistn huonen : cosc»
tämä huone perustus laskettu, heidän sil»
mälus edes/ittit suurella änellä:st moni
huusi corliolla änellä ilo» tähdeck

,». Että se huuto oli nyn suurl / ettei
Const eroittonut ilon äudä ttcun änestä:
sillä Canst huusi corttalla änellä/ «ttä
se äni ««»»s kuulut.

4. lucu.

«,,.
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,
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IV. iucu.

Sama
ritertt
tartye-
»at
hei-
tinS

raken-
vamaa
luda-
laisten
eansta
Tem-
plt.

Että
se ktel-
din
hetldä
esiä-
«ät
he ra-
tumu-
penCs
rexm
aicana
Ahaf-
veru-
jm ja
Ar>
thah.
ststhi
atcana
kirjoit-
tavat
h».
myös
kir,a»
luda.
laisi
vastä.

«o/Canaan.
". Jo llljo jong» h« lähetit Cuntn.

cosca Zudan ja Ben J-
at H N minin mthamiehet cuulit/ että

fangiuxcst olit lähte.
rakensit HERralle Jsrae-

ltn Jumalalle Templi.
2. Tulit he Zcrubabeltn ja Isäin Pää-

miesten tygö/ ja sanoit heille: me rakcn-
nam teidän ca.isian/sillä me etzun teidän
Jumalalannyncuin tekin/ja emme ole
sijtle uhrannet cuin Asser Haddon Assu-
rin Cuningas meidän ränne «vei.

z. Mutta Zerubsbel ja Jesua ja muut
Israelin Isäin Päämiehet «vastaisit: ei
somi teidän ja meidän raketa meidän Ju-
malalleni huonetta/ multa me rakcnne m
yxin HELirallc Israelin Jumalalle
huoncn/ nyncuin Cores Persian Cunin-
gas meidän käski.
4.Nyn sen maacunan mäki estt Judan

Cansan kädet/ ja peijäktt rakendamasi/
5. Ja palckais Neumonandaita heitä

mastan/ estämän heidän oeumoans/nyn-
cauman cuin Cores Persiaa Cuningas
el,/ Dariuxeo Persian Cuningan malda-
cundon asti.

6. Biutra cosca Ahasmerus tuli Cunin-
gapi/ hänen malbacundans alusa ktr.
jviltl he canden Judan ja Jerusalemin
asujamia mastan.

7. laArthahsastha» aicana/ klrjoitti
Bilsam/ Milridatee/ Tabcel ja muut
heidän neumostans Arlhahsasthan Per-
sian Cuningan tygö. Ja kirja oli ktroi-
reltu Syrian kielellä/ ja tulkittu Sy-
rian kielellä.

8. Liehun Cantzelert ja Simsat kir-
jotttajak-rjottit ktrjanJerusaiemtta ma-
stan Cuningas Archasasthao tygö.

9.Liehuin Cantzlertja Simsai kirjoit-
taja/ ja muut NeumonandajotDinast/Apharsarca,ast ja Tarplacast/ Persiasi/Arachast/Babeltst/ Susanist/ Dehast
ja Elamist.

ic>. Ja muul Cansatjotca se suuri ja
cuuluisaAsnaphar töitänne/ ja pani
heidän asuman Samarian Caupunget-
hin/ ja ue muur toisella puolen mtr-

sta puolda wirla faa pitä.
>7> A? an Cuningas lähetti wastauxcn

Liehumille Cantzlcrtlle ja Sim-
saille kirjoittajalle/ ja muille heidän can-
samelijllens ruin Samartas «suit/ ja
muille cutn toisella puolella wirran olit/
rauhan ja terweyden.

18. Lähetys kirja/ >onga te meidän ty.
göm lähetit/ on luettu julkisest mtnuu e.
desän.

19. Jaonminulda käsketty etztttä/ ja
»»löytly sen Caupungin jo manhan ai-
can nosnenCuntngoila mastan/ ja luo.
punen/nyn että rapina on stjnä nosnut.

20. Ia että Jcrusatemisomar ollet wä.
kemät Cuningat/ja owat wallionek caic.
ki loisella puolella wirran/ ja heille on
anneltu tulli/ wero/ ja ajastatcainen u-
loöteco.

21. Tehkät sijS tämän käskyn jälkeu/
estakäk nytä miehiä rakendamast Cau.

Uu « » pungt

gas Arthahsastahn tygö/ oli näin kir,
jojtettu : Sinun palwelias ne miehet
cuin asumat toisella puolella wtrtaa/ ja
Canaas.

!2.Se olcon Cuningalle liettämä/et-
tä Judalatset ,otca sinun tyköäs tulit
meidän tygöm Jerusalemyn/ rakenda-
wat rapinalistja paha Caupungila/ j«
on perustanet ja lorottanet muurit.

iz. Nyn olcon nyt Cuningalle kieltä-
mä/ eriä jos se Caupungi rskctan ja
muurit perustctan/nyn ei he sinulle an-
na tullia/lvero/ja ajastaicaista ulosteco/
ja wahtngoitzewat Cuningasten meron.

i-j-.Senlähden että me olcm Tcmplia
maahan cukistanel/ja ci meille hymin set»so nähdä Cuninga» ylsncatzomifl/ nyn
me lähctim ja iimotlim Cuningalle.

15. Ettäs ctzisitJsäts Aicaktrioin/ja st-
nä löydät nysta ja saat tietä tämän o-
lcwan capinaltsen ja mahingolisen Eau-
pungtn Cuningotlle ja maacunnille/joca
faarti jo manhost muutkin luopuman/
jongatähden myös rämä Caupungi on
auttaxi tehty.

16. Mingälöhden me annam Cunin.
gan tietä/ ettäjos tämä Caupungi ra-
kelan/ja muurit tehdä»/nyn et sinä toi-

Ar.
thah.
fasth»
vasta.
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pnngi/stjhenastl cukn «lnä ana» käskyn.

».Nijaattaeat waari ettet te mhmyt.
telts täsZ aflas/ ettet Cuaingotlle mitäa

,
wahingota tults.

IZ. Cosca Cunlngas Arthahsasthan
, «5,,, kirja luetttn Rehumin/ Simsain kirjoit-

kajan ja heidän cansaweljetns edes/me-
-1/„ ntt he kyrust Zerusalemh» Juvalaisten

tygö/ ja «sttt heidän käsiwärrella ja
wäkeydellä.»en asti Silloin lacatti» Jumalan huone»
työstäJ«rusalemts/nyn että se jätDariu-
xePerstan Cuningantoifeen muoten asti.

V. iucu.
jaSacharta

Jddo» poica ennustit Judalat-
sille jotcaolit Judas ja Jeru-

wat ra salemis/Israelin Jumalan ni-
»enoa. Silloin nousit Serubabel Sealthte.

lin potea / Jeswa Joscdekinpoica / ja
rupeisitrakendaman Jumalan huonetta
lerusalemts/ ja Jumalan Prophetat
heidän cansians / aukkain heitä.

z. Syhen atcan tuli Thathnai hei-
dintygöns/jocaoltMaanherra toisella
puolen «virran/ ja Starßosnai/ ja het.5 dan cansaiveljenö/ ja sanoit näin hetl-

" le: cuea teidän on käskenyt rakenda tätä
huonetta/ ja näitämuureja perusta;sua r«» Ngn me sanotm heille mitkä nydeu
miesten nimet omat/ jotcatäkä^rakeonu-
sta rakendamat.raeen- Jumala» silmä tuli Judan
wanhtmbai» päälle/ ettei se hetldä ny»,
xgnmaxt estetty cuin sanoma mietin Da-

?
« Vz riuxen tygö; ja lähetys kirja tult stjtä a.

siast tacapertu jällens.
ra>ryi« s.Ja ktrj» jonga Thathnai Maan-

ka- herra toisella puolen mirran/ja Star-
kenda- Hosnai/ ja hänen cansiamcljens Aphar-

sadist/ jotea olit toisella puolen mirran/
jZherit Cuntugas Dartuxen tygö.

? 7. Ja ne sanat jotca he lähetit hänen
.A tygönS / olit näin kirjoitetut: Cunin-

aalle Dartuxelle eatckt rauha,
riuxen Cuningalle kieltämä/ että

me tul.m Judan maacuvdaan sen caic.
kejn suurimman Jomala» huone» ty,

gö/ sttä raketsn muoldutst kimist/ hirret

pannan selntjn/j» työ joutu ja menesty
heidän täsisäns.

9. Nyn me kysyin» wonhlmmilda/ j»
ftnolm hetlle.cuc» teille andoi käskyn ra»
tenda tätä huonetta/ j« näitä muureja
perusta?

lo.Me lysyimme myös heildä heidä»
»tmens/ «ndaxem sin,lle ne tietä : j»
me tlrjottim nyden miesten nimet jotc»
heidän.Päämtehens ollt.

ii. I» stncaltatsen sanan he meille
wastotsit sanoden : me olem toitvan j»
moan Iu»»l»n palweli»!/ st «ten»
»am tätä huonetta/ joca ennen mono»
«vuot!» oli rotetlu/ jong» yxi wätew»
Istaeltn Cunlngas oli ratendonut j»
pannut ylös.
i2. Mutta sijttecuin meidän Isä» wl«

holtit taiwan Jumalan/andot hän het»
dän NebucadNezarin lästjn/ Calderein
Cuntnga» Babelist/ hän jaollt tämä»
huone»/ j» wet Conftn Babelyn.

i3> «nsimäisnä Corexen B».
Cuningan wuonna tästiCuningas Cores tämän Jumalan huo.

ne» raleta.
14. Nyn myös ne culdaastiat ja ho-

piaasttat cuin olit stjnä Jumalan hus-
nes/ »otca NcbucadNczar ottl Jerusa-
leminTemplist/ ja «el Babelin Tem.
plhn/ ne ottt Cuntngas Cores Babe-
lin Templist/ ja andoi yhdelle Sesba-
zar ntmeldä/ jonga hän pant heidän
päämtehexenS.

15. Ja sanot hänelle: ota nämät asti-
at / mene ja wte ne Jerusalemin Tem-
pltjn/ja anna Jumalan huone ratettq
patcallens.

16. Silloin tuli se Sesbazar/ja laski
Jumalan huonen perustuxcn Jerusale-
mts / ja stjtä ajast nyn rähän asti on
rakettu/ ja ei ole ««elä täytetty.

27. Nyt As jos Cuningan kelpa/ oh»
andacan etziä Cumngan tawarahuones
joca.on Babelts/jos se on käsketty CoreS

i!?;

Cuningalda heidän roleta tätä Juma»
l»n huonetta cuin on leruftlemis : st
andaco» tästä »siast Cuningan tahdo»
me»dän tietä.

6. lucu.
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Babelis.
2. Silloin löyttin Ahmethan

llnnast/ joca on Mebin maacacunnos/
yxl tirja/joft olt näin muistoxi tirjoi»
tettu-3'. EnsimäisnäCuningosCorexen wu°n.
no/ tästi Cuningas Ccres Jumaloi,
huonen rateta leruftlemis / sille pai»
colle cuin uhrolon/ jo lasteperustuxen/
«uttalymmenbä tynärätä cortioxi/ja
cuuttatymmenda tynärätä lewiäxi.

5. Nyn myös Jumalan huonen ho»
via set »a «Naiset astiat / jetca N«bu»
«dNezar o" ot«»u't leru olemin tir»
cost / a mitnv, Babelij» / annetta ja
wletä Mens Templyn/ leruftlemyn

Ny» «'cal nyt erlnäns heistä/sinä
Thathnai maan Herra sillä puolen wtr»
taa /ia sinä Stharßostal /ja teidän
cantzawel en Apharftthift/tt jotc» olet.
t» sillä puolen wirtöa.

7 Andacat hetdäntehdä työtä lum».
st» huones / että ludalaisten päämies
st heidän wanhimbans saisit Jumalan
huonen rotetuxi endistlle paicollens.

8 Se on myös tästetty minusta mitä
Judon wanhimmille pitä annettaman/
«ttä he «tenuaisit tämän Jumalan hus.
nen /nimittäin : että sillc mäelle pitä
juuri tyrust ylöepitämys annettaman
Cuningan werocalust stldä puolen wir.
ran / st et heitä estettämäu.9.1 a mitä tarwilon / coipejo / ja oi.
natta/jo «ritzotta uhrixi tatwotnlu»
malalle / °!st,a/ suoloja /wyna ja öl»
jyä / Jerusalemin Pappein ««an jäl.
en/ nyn pttä heille annettaman joca»

päiwä ilmon yhdetätän estettä.
io. Että he uhraisit «iwoin Juma.

lolle«ol.o« hajua/ja rucoilisit Cu.
ningan j« hänen lastens .elämän edest.

« >^

-"6.
"-

c.;is.

Tem.
pii wi»
hitän.

Num.
S: 6.
c. 8:9.
Exod.
iiu6.

Pää-
siäistä
pide.
tän.

" Tämä losty on minulda onnettu/

«er. huonestans pitä yxt hirsi rewäifiä.
min janestettamanylös / ,o hänenpi.
tä siihen rtpustettaman/ia honen huo»
«ens pitä locoläiäxl tehtoman sen lyön
tähden.

Inwalo joca on nimens pennut
asuman sijnä /tappacon «icki ne Cu.
"Ingat ja Consot/Ma o,endawottä»
tens muuttaman ta.ck» ftrlemän tätälu.
molon huonetta/ ,°co on leruftlemis.
Minä Dar.us olen tämän tästynand»,
nut /st se pitä >uuri nop.ast tehtomän.

nopiost.
14. Ia ludalaisten wanhimmat «ken»

sit/ st st menestyt Haggai Prophetan
st Sacharian Iddon pojan ennustuxen
,alten / ja he rakensit ,a päätit Israe.
"nlmnaan tästyn,z!ten/st Core.
xen/ Dartnxtn ,a Arthahftsthan Per.
Si«« tasiy" stlten.

15, 1« huone päätetttn «ydellisestcol.
manden päiwän asti Adarin Cuusta/io.
c» oli cuudenden» Cuntngas Darluxen
waldacunnan wuonna.

16. Ja Israelin lapset/ Papit/kevt.
tae / ja maut jotcafangtodest tullet olit/
pidit ilolla Jumalan huoneovthkimist.

17. Ja uhraisit täsä Jumalan huonen
tvihktmyxeS sata calpeja/ caxt sata oi»
nasta / neljä sata caritzata/ jacaxtloi.
stakymmeudä caurlsta / coc» Israelin
syndetn edest/ Israelin sucucundainl».
gun jältc».

18.Ja asetit Papit wuorollens//a
Levität jär/estyxellenS/ palwelemauJu-
malat» joca on Jsraelts/ nljncuin Mo-
fexen kirjas.on kirjoitettu.

iy. Ja ne / jotca fangtudest olit tullet,
pidit Pääsiäistä neljäudenätotstakym.
mendeoä päivänä enflmäisest Cuucau-
dest.
2v.Silla Papit jalevitatolit puhdista-

Ntt ttzens / nyn että he ratisi olit plchtat
Unnz »Mc»t»
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nyuculn yxi mies : st he teurastit Pää»
siaisen catckein fangeuxen lasien ebesi/j»
Pappein heidän weljeins edest / st itzeedeftäns.

I« Israelin lapstt jotca sangen»
dest palannet olit söit/ ja caicki jotta it«
zens elit erittänet maan pacanoiden
stostaisndest heidän tygöns/etziman HEr
ra Israelin Jumalala.

22. Io pidit happomattomon leiwän
juhla ilolla seitzemen päiwä: sillä HEr»

ra 01l heidän llotttanut ja täondänyt
Assurin Cuningan sydämen heidänvuo.
lens/ että helUlitwohwlsteluxtluma»
lan huonen työs/ joca on Istaeltn Iu»
mala.

VII. iucu.
näiden ,ällen Arthohft»

l>» V U Persian Cuningan waldo»
oliEsto Sorasta pot.

Asorion post»/ Hilliä»
postn.

2. Sallumin pojan / Zadochln pojan /

Ahetobin pojon.
;. Amorlahn pojan / Aftrian pojan/

Merojothln pojon.
4. Serohian pojan / Vstn pojon/Bn»

kin pojan.
5. Abisuan pejan / Phlneexen pejan/

Eleazartn pojan/Aaronin pojan/ sen
yltmmätsen Papin.

6. Tämä Esra menl ylös Babellst/jo»
« olt toimelltnen ltrjannoppenu Mo»
sexen lais/ jong»HERroIsroelin Iu»
»010 oli andanut : ja Cuningas andoi
hänelle «icki mitä hän anoi/HERro»
häne» lumalans läden jällen joca hä»
nen päälläns olt.

7. Jo sijnä menl mllutomilo Israelin
lapsist st Papeistj» lewttaist / weisoist/
owenwortteist s» Nethinimeist ylös Ie»
ruftlemyu / seitzemendenä Arthohsosto»
Cuntngeu wuonn».

8. Ia he tultt lerustlemyn »ydendt»
nä Cuucautena/ se oltseitzemesCunin.
gan »uest.

9. Sillä ensimäistä päiwän» ensimäl.
ststä Luusta at»oil he lähte Babelist/
j«eufimätsnä päln«nz»yoen»«st» Luu»

sta / tali hän Jerusalemin Jumdlan
hyväu käden cautla/joca hänen pääi»
läns oli.

ro. Sillä Efta oli valmistanut sydä-
mens etztmän HERra» lakia / ja teke-
mä» ja opettaman Israelille käskyjä ja
oikeutta.

i>. Janoin on se kirjo jong» Cunin»
gas Arthohststa andoi Papille Eftalle
tirjonoppenulle/joca oli opettaja HEr.
ran Kästystnois ja ftädyis / Israelin
päällä:

il. Arthohsosto Cuningasten Cunin.
gas Estolle Papille jo tlrionoppenulle
talwan Jumalan lais/ rauhan stler»
»eydm.

i; Minä olen tästenyt/ että lenengä
itänäns lelpa mlnun »olbacunnaftnl
Israelin Canftsia / Papeista ja lcwi.
«lsto/mennä canstas lerustlemyn/
nyn mengän.

14. Sinä joca olel lähetetty Cuni»»
golda ja nyldö seltzemeldä Neu»onan>
dajalda etzimän ludat j» Jerusalemit
sinun I»m«las lain jälten / joco läsi»
säs on.

15. Ia ettäs otat myötäs sen culla»
ja hopian cuin Cuningos johänen Neu»
»vonondosans hywällä mielellä ow«t uh»
rännet Israelin Jumalalle/ jong»ma»
ja on leruftlemis.

16. Ia «ickinaisen cullan st hopia»
cuins saat cocoßabelin maacunnost cutn
Canft st Papit hywällä mielellä on»
dawat Jumalan huonesteu / joca on
leruftlemis.

17. 0« »e calckl myötäs j» nopiasi
osta sillä rahalla «lpest / oinaita/ja
carltzo»ta/iaruocauhrla ja suomauhria/
jo uhra ne teldän lumolan huonen Al»
«rllla / joco on lerustlemls.

,8. Mutta mltä stnun ja sinun»eljes
sijtä rahasta telp» tehdä cuin lyaxi on/

se tehtät ttidon Jumalan tahdon »älten.
19.Ia ostlot jolco sinun holdus »wat

annetut sinun lumalas huonen palwe»
luxtxi / anna n« pois Jumalan «tee»
lerustlemyn.

2», I» mitä enä t»rwitan sinun lu,
mol»»

Eston
waldc,
udtsto
Jer»,
ftle.
mislu
malan
palwe»
stfi.
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luetel-
lan ne
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Esraa
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liltt
Babe«
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Pop.
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»oest.
Nijn
my«s
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Duo»
marell
jo o»,

teude»
tetyt

malas huontseenj» finä «lutat/ nyn
»nn» Cunlngan «warahuonest.

2i.Mmä Cunlngas Arthahftsta olen
lästenyt weronhaldioille stllä puolen wir.
r«n/ että mitä itänäns Esra Pappi
st lirjanoppenut «iwan Jumalan lois/leildä ono / se noptost tehläl.

22. Homon fttan letwtstän hoplat /
st solon punbon nisuja/ ja sttan tyn»
nyrln wyna / ja sttan tynnyrt» öljyä :

ja suoloja ilmon mitat.
2,. Caickia nytä «in «iwan lu>

molon loti ano/ se pitä toiwan luma»
lon huonelle iuuri nopiost tehtämän/et.
lei hänen wihans tulls Cuningan wal»
»acunnan / jo hänen lastens päälle.

24. Jo se pitä oleman tellle «ilille
tleltäwä / ettei teillä ote waldo panna
jetottn wereo / «llt» / ell «,astoicaist
ulostecoa yhdengän Popin päälle / le.
witan / weiftstn/ owenworttan/Neth».
nimin / tämän Jumalan huonen palwe.
lioin päälle.

25- I» sinun Esr» pito sinun lum».
Los »yftuden jällen/ cuin sinullo on /

panemon Duomorttjo otte»denteltat/
buomttzeman «ilen Conftn cuin toiset,
l»puolen wlrranowot/ elts caicki «i»
doisit si.iun lumalas loin / jo sitä jo»
c» el t»id» / pitä tetdän opettaman.

Ia jocoinen ,o« ei tee wisust sinun
lumalas lolta / j« Cuningan latto /

hänen pttä saaman duomions työns jäl»
ten / joco se on «olemaan / eli maan
cullemuxeen/ ell rohoftckoon / taick»
fongiuteen.

27. Kytetty olcen HERra meidän I»
film Jumala / joca «lncaltalsenostan
on andouut Cnningon sydämeen/ että
hän «unista HERran huonetta Jer».
stlemlS.

2«.I« hän on täändönyl lauplnden
«tnun päällent Cunlngon ja hänen
Nenwonandaittens «des / jocoickein Cu<
»ingon woimolltstenPäämiesten. Io mi>
n» wohwistettin HERron minun Iu»
»oloni kädellä «inu» päälleni/ ja cocol»
fin päämiehet Israelisi ylös menemänmmun canstant.

VIII. iucu.
» owat «ijhen Isäin pää»

V.V U b"/ ja heidän polwi lucuns/
läxit minun constoni Bo»
Cuningas Arthohftstonhollttes.

' P<neexen pojista Gersom / Itha»
-""n pojistaDaniel/ Dowtdtn pojista
H"ttus.

3- Sechonton pojista/P»reos/Socha»
rl"/st hänen «nstons luettu ftta stwysilymmendä miest».

4-Pahath Moobin pojista Elioenal
Serohion poic»/ jo hänen constonsca»
5» sota miestä.

5. Sechonton pojtsto lehofielin poic»/
l" hanen «nstaus coime solo mtestä.

6. Addin po,tstaEbed Jonathanin poi»
ca/ jo hanen canstans wysilymmendä
miestä,

7- Elämin pojista leftio Atholion pot»
c» / jo hänen canstans seitzementymmen,
dä miestä.

8> Sephotionpo,istoSeb»dio Michoe»
lin poic»/st hänen cansjans «hdexan.
tymmendä miestä,

9 loabin pojista Obodl» lehielin
l""" /,« hänen canstans caxt sota j»
cahdexanteistatymmendä miestä,

i°> Selomithtn pojista losiphlan poi»
" / ja hä»en cansjans ftt» j»cuusilym»
mendä miestä.

«> Bebott, pojista Sochari» Beboin
p«<"/ st hänen «nstans cahdexoncol»
moltalymmendä miestä.

«. Asgadin pojista lohanan nuorin
!>»««/ ja hänen canstans ftt» jo tym»
"»"«», miestä.

Aoonicamt» wymeisistä pojista/joi»
de» nimet ow»l/ Eliphelet/ lehlel j»
Semast/ st heidän cansjans cuusitym.
mendä miestä.

'4. Bigewoin pejisto Vchoi joSobud/
st heidän cansjans stitzemeutymmends
miestä.

15. 1» «inä cocotsin hejdän sen «<r»
ran lygö »oc» tule Ahewoon/jo eleste.
limm» sijnä colme päiwä. Ia cesta mi.

nä
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ns »lfust catzelln Cansan j» Papit/en
minä löytänyt ybtälön lewitat.

i6.Nyn minä lähetin Eliestrln / A.
rtelln / Semast»/ Elnathantn/lori.
bin/ Elnothonin / Nalhanin/ Sacha»
lian ja Mesullomin/ ne päämiehet/ ja
lojaribin st Etnathan»/opettajat.

,?.Io lähetin ne Iddon tygö / joco
01l päämies Casphtas/ tuoman meille
palwelioita meldän Jumalan huone»
seen / j» min» panin heidän suuhuns st»
nat mitä hetdän piti Iddolle puhuman/
,o hauen weljlllens Nethtnimille Cos.
«hias.
lB.la he toit meille meldän Juma-

lam hywän käden jälten meidän ylitzem
yhden wyftn miehen / Maheltn pozisto
tewin pojan / Israelin pojan : Gere»
bian poicains ja meljeias cansia/ cah.
dexantoistakymmendä.

Ja Hasabian ja Esaian hänen
cansians /Merarin pojist/hänen wel.
jetns ja poicatns cansia caxikymmendä.

20. Ja Nethtnimeisi cuin Damidja
Päämiehet olit pannet Lewitaita palwe.
leman / ca xi sata jacaxtkymmendä/caic-
ki nimellänö nimitetyt.

21. Ja minä cuulucin siellä paaston
iAhewan mirran tykönä / nöyryttäxem
meitäm meidän Jumalam edes / jaky-
syäxcm häneldä oikiata tietä / meille ja
meidän lapsillem ja räikille meidän ca-
luillem.

22. Sillä en minärohjennut anoa Cu-
ningalda sotawäkeä ja huomia ivarjele-
man meitä tiellä miholisilda: sillä me
olimme sanonet Cuningalle/etcä meidän
Jumalan käsi on hymäxt caickein ylitze/
jotca händä etzimät: mutta hänen mäke-
wydens ja mihans caickein nyden pääl
le / jotca hänen hyljämät.

2j.Nyn me paastoisim/ja rucoilim
meidän Jumalqtam sen edest/ ja hän
cuuli meitä.

24. Ia minä malitzin ylimmäisistä
Papeista caxttoistakymmenvä/ Sere.
bian ja Hasabian/ ja kymmenen hei-
dän meljistäns heidän cansians.

»).Ja >Wä PWMiq heig» se» ho.

Pia» ,0 cullan/ 1» ylennys astiat mei.
dän lumolan, huoneseen / cutn Cuntn»
gas ia hänen Neuwonandajansst Pä.
miehens/ ja co« Israel/cutn stapuil»
la oli/ olit ondanet ylsnnyxexi.

26. Ia punnltzin heldän läsiins hopia.
« cuusi stta ja wysitymmendäleiwistä»
«8/ ja hoploostieito ftlo leiwistätä/ st
st« leiwistätä culd».

27. Io caxitymmendä culloista molja/
jotco painoit tuhannen culdopenningitä/
,a caxi «ll<sto wastiastiata nyn ktrcast
culn culda.

28» Ia minä sanoin heille : te oletta
pyhät HERralle/ nyn myös owat a»
siiatpyhät/culda »ahepio/jeco onhy»
«ällä mielellä annettu HERralle teidän
Isäin Jumalalle.

29. Walwocat sijs ja pitäkät ne nyn-
cauman tallella/ että te ne jällenspun.
nitzet ulos Pappein ja Lemitain / pää.
miesten ,a Israelin ylimmäisten Isäin
edes Jerusalemis / HERran huonen
Arckuljn.

zo.Nyn Papit ja iemitat otit mastansen punnitun hopian ja cullan/ ja asti-
at / ja meit Jerusalcmyn meidän J«.
malamhuoneseen.

zi. Ia me läxim Ahewan mirran ty-
kö toisna päiwänä toistakymmendä ensi.
mäisestä Luusta/ menemän Jerusale.
myn: ja meidän Jumalamkäsi oli mei-
dän päälläm / joca meitä pelasti mei-
dän miholistem käsist jamäjymiscsttiellä.

zi. Ja me tulim Jcrusalemyn /ja o.
lestelim siellä colme päimä.

zz. Mutta neljändenä päiwänä pun-
uittin hopta ja culda/ ja astmt meidän
Jumalam huoneseen / Papin Vrian
pojan Meremolhin käden ala / jahä-
nen cansians oli Eleazar Pincexen poi.
ca / ja heidän cansians Josabad Jesu-
an pojca ja Noadia Benuin Lemitaa
poica. ,

Z4-Zocaitzeu lugun ja painon perän/
ja caickt se painp kir/oitettin sijhen aicä.

Z5- Ja fangeusen lapset jotca olit tul.
letfangeudkst / uhraisit Israelin Juma-
laite polttouhria/ caxitotstakymmenoä
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bärlä/ «co Israelin edestä/ yhdexän». gasten läfiin/ ,a mleckaan/ ja fougeu.
tnmmendä jo cuusi oinast/ seitzemen» xen st ryöstöxi /j« meidän «swom hä.
cahdexattalyminendä carltzata/caxttoi» ptän / nyncuin tinalin päiwänä.
stalymmendä «urista/ synbiuhrixi/ 8. Mutta nyt wähällä ajalla on meil,
«tcki tyynn» poltteuhrixi HERralle. le armo tapahtunut HERralda meidän

,6.10 he annoit Cuntnga» kirjon st lumaloldam / että wielä on muutamt»
MynCuningan Maanherrollle jaPää» la meistä jäljtllä st pääsneitä/että hi»
niiehille tällä puolen wlrran / jacore. andoi wielä waarnon meille hänen py»
tit Cansan ja Jumalan huonen. hän siaans/ että meidän lumalam wa<

lX imu * listais meidän silmäm/st »ndals meille

v jud.so.nei hyljännyt meitä meidän Iu»
st ewtt! >am/johan on läandänyt laupiudens

maon Ca2n / Canane e n / Helhe» meidän lygömPersianCunlngasten edes/
«ttä he annoit meidän elä/ i» «rott»

n «eM/ M obtterem / E» Jumala» huonen /st corst.» ne

o
"""' """^"

w3"v°!l3 '" 'sijttelin sonen, meldänp7yH?siemen« sinun
maan Cansain «nsta /st heidänpää» läst'-.

Pro »n :

rewäistn maa/johon "te menet °mlstomon sttä/
«,<»z «,««. en.V sameni/ io «vein on saastainen maa/maan Cansain saa»

H«»«»
sana/ tultt cocoon "Nyn et teidän pidä »yt andamon tei»

minun tnaön/ ällens M stnni» dän:tyttäritän h«idän p°,illens/ja«t tti»
dän pidä ottama htidäntyttärltäns tel»Yämmästyxls myös etzttö heidän «u»he" nousi» minä Ws,» heidän hywäns yancaickisest:

sur eudesiani/ja cuin minä rewö.sin <"ä te wahw.stuifit/ ,a söisitXottentjahameni/langelfinminä pol» «yttä/ '" ftst
»illeni / st hajotin lätent HERran mt» len yancoickisex p rimisext.

tvaö / I" "ljden «ickein jälten cuin mel»
6 Ia st. oin: minun Jumal»»/ minä dän päällem tullet owet / metdän paha»

häpen/ st en tehta minun silmiäni no. <" ««tm . tähden/ ,» meidän, suurten
««..» / minun 5.11.; syndeim lahden / nyn olet sino meidän?eiL"s lumalam säästan/meidän pah°iatöl»

/p7ä«n ylitzen/st meidän pohot tecom
owat «swonet homos «iwastn asti. «in nyt on.

7. Hamast meidän Isäin, ostst/ nyn 14 Pttäistöst meidän «as sinun läsiys
tähän pälwän soacko/ olem me ollet täymän ylitze/ la tetemän langoutto tä»
suurls synneis: st meidän pahain töi» män tlltäncansä«nha?cttös mahda wih»
dem tähden olem me st meidän Cunin»
«am jaPoppim annetut maan Cunin» hucutot/ettet tetän jää/eitäele päostmyst

Xlsl ,5 HERr»

Deut.
7'3.

Lsra
'«nnu»
««

C«nsiftnnil
stru»
«<le
«tmo.



iS.Ja fangenxen lapset teit nhn / ja
erottetlm. Ja Esra Pappi/ ja päämie-
het heidän Jsätns sucuenndain seas/ja
catckt cuia nimitetyt omat / istuit east-
mäisaä patmäsä kymmenennest Cuu<au-
dest tutkistelemaa sttä.

t?. Ia he toimitit sen caickot» miesten
cansta jviSa olit moucalatsec matmot /
ensimäisnä pätmänä ensimätsestä Luusta.

iS Ja Pappetn potcain seast löytttn
jotca olit ottanet muucalaista »aimoja/
Jefnan Josedechtn pojan lasten seas /

ja hänen meljeiuö/ Maeseia/Clteser /Zareb ja Gedalia.
iy. Ja he annoit kätens/ajamanmai-

mons ulos / ja andaman jääränricoS'
«hripens/ ricopeasedest.

Cans»
tunnu.
st» ot»
tanenS
pa«>
»alisi
emän»
ditä.

Ksra»an» ylimmäiset Popit st le»i«t / j» coco
»on» Israelin / tetemän tämän sanan jälten/
heitä st he »annoit.
«rott» 6. I» Esr» nousi Jumalan huonen e»
«aman dest / ja meni lohanon Eltosibtn pojon
nytä Cammtoon /ja cutn hän sinne tult /et
hei» hä» syönyt leipä ellä juonut»että :silläftäns hän murhelti heldän rlcostens tähden/

jotca »llt ellet fangeuxes.
7. 1« he cuulutlt ludas st lerusa»

ltmis caitillt lapsille cuin fangin» 011l
ollet/ tuleman cocon leluftlemyn.

8. 1» jec»ei celmes pätwäs tullut pää»
milsten j» wanhimbain neuwon jällen/
nyn catcki hänen «warans piti lirottu

C»ns» oleman/ ,» hän itze erltettämä» nyden
cocon» joucost cuin fangina olit ollet,
d» tû y. Nyn tulit caickl Judon jaBenla»
t»' tut mt»»n miehet lerustlemyn colmes päi»
ltstele» mHg cocon/ se o» / cahlenalymmenoe»
«an» n« päityäns/ phdexännestä Euusta:st

,<. HERrä Israelin Jumala sinä o.
let wanhurscos: silläme olem »äänet lv»,
padelt»/ nyncuin se tänäpän on. Catzo/
me olem sinun edesäs meidän synnlisäm/
sentähden ei kengän woi edesäs pysyä.

X. iucu.
Esra näin rucotlt ja tuu-

I» nustt / ilki ja macats Jumalan
cocondnt suuri jouc-

to Jsraeltst hänen tygöns/mte-
htst/ maimotst ja.lapstst/ ja Canfaitkisangen comtn.

-.JaZechantaZehteltn potca Elämin
lapsist/ mastats Esrat/ja sanot: me o.
jlemrickonet metdänJumalatam mastan/
että me olem ottanet muucalatset mai-
mot maan Cansoista / mutta mtelä o»
totmo senmuoxt Jsraelis.

z. Nyn tehtäm nyt lytto meidän Ju-
malam canhaajaxk caickt «vaimotpois/
ja ne jelca heistä syndynelomat/HEr-

ran neumo» jälkeä/ >a ntzden jolca pel-
käwät meidän Jumalam kästyä / jata-
pahtucon latn jälken.

4. Nya nouse / sillä stnon se tule/me
olem sinun canstas / ole hymäs turmaa
ja tee nyn.

Silloin nousi Esra/ ja «vannotti

caickl Cans» lsiul «tulla HERran huo.
nen «des/ st wöllsit sijtäasiaftjastte»
tähde».

Pappl Esra nousi/ st saneiHheille : t« oletta rickonet naidl.
stn muucalaisia woimoj»,/ ja lisännet
Israelin synnit.

ii.Nyn tunnustacat nyt HERralle
Jumalalle / st tehtät sitä

cuin hänelle lelpa : ja erott««t tettän
maan Cansolsta ja muucaloisista wal»
moista.

i». Nyn wastais coco seuracunda / j»
ftnoi cortlallo änellä : se pitä nyn topah.
tuman culns meille olet sanonut.

iz. Mutta Const on p»l,o / j» on s»,
de ilma / jo et wot ulco»» seisoa / eitä
tämä ole yhden eli «hden poiwäntyöt
sillä meilä o» poljo/iotc» olem sijnä a»
siis stnge» suurtst ftndiä tehnet.

»4. Ann» meidän päämiesten» coco leu»
ramnnas meitä toimilla/erräcatcktjvt-
ca metoäaCaupungeis omat nainetmun-
calatsta maimoja / tulemat tänne mää-
rättynä pätlvänä/jocattzen Caupungt»
manhlmman ja heidän duomarittens
raasta / sijhenasticutn meidän Jumalam
wlha täändy meistä tämän syy» tähden.

»5. Nyn pandia Jonathan Alähelin
potca/ >a JahsiaTtkuan potea sen pääl-
le ; ,a Mesitllam / ja Sablhat Lemtral
antit heitä.

Papit
>oilla
pat>a<
naliftt
ewä»
nS.t c-

tcllan.
I»mc»
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10.Jmmert» lasten seas/Hanani ja
Sebadta.

11.Hartmin lästes seas Maeseia/ E-
lia/ Semata Jehtel ja Vsta.

Pasyurtn lasten seasEltocnat/Mae.
sta / Jsmael/Nechanecl/ Josabad ja E-
leasa

zz. leivität» seas Josabad/Simeija
Kelaia< hän on se Kltta) Pctatja/J».
da ja Eliefer.

24.Weisaitten seas / Eltastb: Owen
wartiottten seas Sallum/ Tclcmja Vrt.

25. Jsraelist Paroxen lasten seas/ Ra-
mia/ Jefia/ Malchia/ Metamin/E-
-leazar Malchia za Benaja.

26. Elämin lasten seas / Mathania/
Sachorta/ Jehtel/ Abdi / Jeremolh
ja Elia.

2?Sathun lasten seas / Elioenai/E-
-liasib/ Mathania / Jeremoch/Sabad/
jaAstsa.

,B.Bebain lasten seasJohanan/Ha-
nanta / Sebat,a Athlai.

»y Bantn lasten seas/Diesullam/Mal-
luch/ Adaia/ Jasub/ Seal ja Jare-
moth.

zo. Pahat Moabtn lasten seas/Adna/Chelal/ Benaja/Maeseia/Mathania/
Bejaleel / Benui ja Manasse.

zi. Harimin lasten seas/ Elieser/Je-
sta/ Malchia / Semata/ Simeon.

Z2. BcnJamin/Malluch jaSamaria,
zz. Hasumin lasten seas / Mathnat /

Mathatha/Sabad/Eliphelec/ Jere»
mai/ Manasse ja Simct.

Z4. Bantn lasten seas / Macdai/Am-
ram/ Huel.

Z5. Benaja/ Bedia/ Cheliu.
z6 Wanja/ Meremoth/ Ellasib.
z?.Mathania / Matthenai/Joasau.zB.Bam/Benui / Stmet.
zy.Scleima/ Nathan/Adaja.
40. Machnadbat/ Sasat / Sarat.
4' Asareel/ Selemia / Samaria.
42. Sallum / Amarta ja Joseph.
4Z.Nebon lasten seas/ Jetel/Mathl-

thta/ Sabad/ Sebtna/ Jaddai/Jsel
jaBenaja.

44-Nämät caicki olit ottanet muuca-
laista ivaimoja/ ja olit montcahdatntz-stä waimoist synnyttänet lapsta.

Esran Kirjan Loppu.

SECUNDUS ESDRAE,Eli
Nehemian Kirja/

Nchcmja Juvalainen Persian Cuningan Arthahsasthan juomanlastia/
H? on sen Cuningan aicanatictä saanut/ että Jerusalemin muurit ollt wiclämaa»

sa/ on Dlä tuUulmurhclliscxi/ mcoillutlumalalda apua/anonut ja saanut Cu- .
umgalda täyden luwan mennä Icrufalcmijn/ ja on sen muurit Mens ratendanut ,7
Mbänns joca «holda/ cap. ,.!.;. ,

11. Saneballat on moncn muiden ludalaisten cansta sijtä närkästynyt/ jatahtonut
sitä wätiwallalla jacawaludclla estä/ mutta ei he ole taitanct/ waan Nchemia on me»
ncstynyt/sijhenasii että muurit täydelliscst rakeltin/ c. sportit pandin ja maniat
ttttln Caupungtjl,/ c. ti.7. ja on usein sillä callllla ajalla auttanut köyhiä ludalaisia^

lll.ludaläistt owat coconduncl settzcmendcnä Cuucauttna japitänet iehlimaiaA
juhlasuurella «lolla/pitänet mvös sijtte paastoja rucousl,äiw»ä/ tunnustanet heidän ja

Xxx, esijsäM
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esijsäins pahat teot/rucoillet lumalalda andexi ja apua/ja tehnet lijton HSRran ean?.
sa/ tästälähin uscollisemmast hänen laisims waelda' c. 8 9.10.

IV. Heittäwät arpa/ ettäkymmenes osa Cansast paitzi Päämiehiä piti asuman le.
rusalcmis/waan muut wähisCaupungeisja heidän kylisänsotvat nijn suurella ilolla
Me wihkinec ne ästen raketut muurit/ c. n^ie.

V. Cuinga Nehemia löytä palatesans Cuningan tyko muutamita pahoja tawoja
Cansan ftas/ joitahän angarast kieldä ja waati paneman pois/ c. :z.
Nehe.
Miasaa
tietä
Jeru-
sale.
min
ja In.
»alat-
sten
tilan.

Nehe-
vita»
tunnu-
stus ja
rucous
Dan-
S» 4.

/Deut.yo z t.

l. Lucu.
ovat Nehemian Hacha>

A lian pojan-teot. Se tapahtui
Cuulla cahrenakym.

mendenä vuonna/ cosca minä
olin Susan ltnnas.

2. Nyn tuli Hanani yxt minun «elji.
stäut/ muutamitten Juvan miesten cans.
sa/ jäminä kysyin hetldä Juvalaisista/
jotcafangeudest jäänet ja pääsnet »Ui/
ja Jerusalemin menotst.

z. Jahe sanoitminulle: ne jotca jää-
net ovat fangeudest/ovat siellä maafa
fuureS pnnetlomudeS ja häpiäs/ Jera-
salemtn muurit ovat jaotetut/ jahänen
porttina tulella poltetut.

4. Cosca minä sencaltaiset sanat cuu-
lin/ nyn minä istui» ja itkin ja mnrhe-
detn muutamat päivät: paastoisin ja
rucotlin laivan Jumalan edes.

Ia sanotn:AHHEcra tatvanZuma-
la/ väkevä/suuri japeljättäpäJumala/
joca pidät lyton jalauptuden ohlle jorca

sinua racastavat ja pitävät sinukäskys.
6. Anoa corvas cuulla/ja fllmäs a-

tvot olla/ cuuleman sinun palvelias ra-
tsusta/ cutn minä nyt rucotlen sinun ede-
säs yöt ja päivät/ sinun palveltats Is-
raelin lasten edest: jaminä tunnustanJs-
raeltn lasten synnit/ cutn me olem teh.
«et sinua vastan/ ja minä ja minun I-stlnt huone olemme syndiä tehnet.
7.Me olem sangenrascast syndiä tehnet/

ettenme ole pitänet sinun käskyjäs/sää-
tyjäs ja oikeuttas/joltas olet Mosexelle
stllun palveltalles käskenyt.

5. Mutta muista cuitengtn sitä sana
cuins käskit Mosexelle sinun palveltal.
lss/ ja sanoit:cosca lerivotta/ ntzn minä
hajotan teidän Cansain secaan.

' ?,Mmajos te palazat minan tygöni/

japidätte minun kästyni ja- teette ne/
Ja jos ie ajelan hamau tai n äryn/
nijn minä sieldäki» teidän cocon/ ja Wien
sijhenpotckaaa joogaminä olen valinnut
minunnimeni asumasiaxt.

io. He owat cuitengtn sinun palvelias
jasinun Cansas/jotcas wapadil/ suu-
rella wotmallas ja välewällä kädelläs.
li.SHERra/ olcon sinun corrvas a-

wot sinun palvelias rucouxeen/ jasinun
palweltotttes rucouyjjn/ jotca pyytä-
vät peljätä sinunmmes/ja anna sinu pal-
welias tänäpän menestyä / jaanna heille
armo tämän miehen edes: sillä milläs-
liu Cuntagan juomanlastta.

ii. ium.
A tapahtui Cnningas Arthah.AO» sasthan cahtenakymmendenä
wuonna Nisän Luulla/ cosca

oli hänen edcsäns/ ohnminä otin rvynan ja anoin Cuntngalle/
mutta «a minä ollut (ennen) murhelli-
ne» häneLepefSns.
i NynCuntngas sanot minulle: mt-

pts nho pahoin catzot/ ja et coiteoga»
kiptä ole? et se muu ole mutta murhe
on sinun sydämesäs: ja minä pettäisin
sangen cowin.

z. Nyn minä sanoin Cuningalle : elä-
tä» Luniogas yancaicktsest: eikö minuacaswou mahda olla murhelltuen/ coscase Caupungt/ jofa mmun Isani hauta-
mushuone on/ kylmillä on/ ja hänea
portttus otvat tulella culutetut.

4. Nyn sanoi Cuoingas minulle: mi-
täs sijs anot? nyn minä rucotllu kai-
van Jumalala.

5. Ja sanoin Cuntngalle: jos se kelpa
Cuntngalle/ja >os stuuu palvelias on
sinnn edestis kelvvllineo/ettäs lähetätflt

minna

Cuoi»!
gasty-
sy.
Nehe-
wialda
wixt
häo
o» uij«
mur-
helli-
»t»,

Nehs-
Mia .
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M / min»» Juvaan/Minna Jsätut hauta-
,> saa mus Laupungyn/ rakendama» sitä.
ttriaa sanotLnntngas minulleDrot-
rolela- vtngin wteres tstuisans: cuinga cau-
»us wans matcas olei? ja coscas palajat?
Zerusa ja sekelpats Cuninga e/ jahän lähetti
lemm minun sijttecuin minä ajan hänelle
muure- määrännyt olin.
t«> 7. Ja minä sanoin Limingalle t
t jos Cuntnga» tahto «yn on/ oljn

andacon minulle kirjaa Päämte-
fien tygö toiselle puolelle wtrca/ että
he wiewät minun yltye / sijhenastt cuin
mmä tulen Juvaan.

8. Ja Assaphin tygö kirja»/ joca o»
Cuntngan metzän wartia/ eitä hän lä-
hettä minulle hirsiä salin porttetn tvuol-
detxi/ cuin on huonen tykönä/ ja Lau-
pungtn muuryn/ /a siihen huoneseen ,»-

honminä menen. Ja Cuntngas aodot
minulle »yncutn minun Jumalani hy-
wä käsi ok minun päälleni.

y Jacosca minä tulin sille puolen wir-
ta Päämiesten tygö/ njjn minä annoin
heille Caningan kirjan/ Cuntngas lä-
hetti minun causiant sovanpämichtä ja
hewolömtehtä.
ro. idutta coscaSaueballatHoronj.

paltvelta TobiaAmmo-
ntteri sen cuultt/ panit he pahaxens san-
gen cowin/ että jocu ihminen tuli/ joca

. Israelin lasten parasta cayot.
11. Ja cosca minä tulin Jerusalemin /

miaca- olin siellä ollut colme pätwä.
ii. Nousinminä yöllä/ ja «vähä wä-

caa- nltuu» canstant/ sillä en minä sano-tuaetta gut ksnellengäu/ mitä minun Jumalanimuure- oli minun andanut sydämeni tehväxeni»a. Jerusalemisi jaet minulla ollut yhtän
juhta cuin se jongapääl-
lä minä istuin.

iz. Ja minä ajoin laxoportista ulos
yöllä/ Drakta lähten tyköä nya sonda.
porttyn/ jacayeltu Jerusalemin muu-
reja/ jotca olit jaotetut/ japotteja jotca
olit tulella culutetot.
i4. Ja minä menin wielä lähdeport-

tyn/ ja Cuninga» calalammeo tygö/ ja
«t ollut siellä sia /että minun juhtaa sat
»apvä minun aliani»

15. Cuitengin meni»yöllä »st myöden /
jocoettelln muuria/ palaisin st «li»jällens laxoporttjjn.

16. 1» et ylimmäiset ttenntt cung» mi»
nä menin/ taick» mitä minä tein : silläen minä wielä sijhenasii ilmolttannt ml»
tänlellengon/ ludooisillt st Papeille/
ylimmäisille taick» esiwallolle/ jo muille
työnteliöllle.

17. Ia minä sanoin heille : te näette
tämän onnettomuden josa me olemma/
«ttä Jerusalem on aution/ jo hänen
porttins owat litlell» culutetut/ tulcat
st rakendacom Jerusalemin muurit/el»
te» me enä hipiänä olis.

18.Ia minä ilmoitin heille minunIn»
malani läden jc« eli hywä minun pääl»
lcmt / sa myös Cuningan ftnat / cuin
hän ftnoi minulle. JoHe sanoit: »o.scom sijs jo rotenbocom. Ia heidän tä»
tens wahwisiutt hywyteen.

19.Mu<« costa Saneballat Horoni»
teri/ ja palwelia Tobi» Ammoniteri /
ja Gosem Arabiasi sen «ulit/ häwäi»
sit He meitä/ st «tzott meidän ylön/j»
sanett: mitä ston cuin tetette ? tahdot,
taco te luopua jällens Cuningast ?

20.NYN mtnä «vastaisin hellä/ja ft.
noin hellle : totwost lumolo onda me»l»
le mencftyxen / sillä me hänen palweli»
ons elem «volmistonet itzem/j» rolen»
nam : mntta et teillä ole yhtälön oft/ell
oikeutta/ «tcka muistoa leruftlemis.

111. iucu.
Eliasib ylimmäinen Pappi

AOV nussi Pappein hänen weljens
rakensit lammaspor-

LXsklrtnja pyhitit sen/ ja panit sij-
hen owen / ja he pyhitit se» Meahn tor-
nin asti / haman Haoaneelta tornin
saacka.

2. Ja Jerthon miehet rakensit hänen
wicresäns: Ia Sachur Imrm potrara-
kensi hänen wteresäns.

lapset rakensit rala-
portiMMcit sen/ japanit sijhen owel/
lucut Mteljet.

4. Ia Meremolh Vrtau potra/ Ha-
roxen pojan/ rakensi heidän wteresäns /

Xi-li i»

wopä.
"leh!»

dam»»

Sone.
ballet
st mut
pilck».
wat
hettä.

! Cutca
tamtn-
gä osa
cukm
ritten-
da Je-
rusalr-
mm
muu-
reist.
iockss
portt».
Cala.
portio.
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Man-
han
portin

!axo.
portin.

Sonda
portin.

lähde»
perti».

ja Mesullam Verechian potea Mesesa-
beelt» pojan / rakensi heidänwteresäns-
Zadoch Baenan potea rakensi heidän
wteresäns.

5 Nyden tykönä rakensi ne Tekoasi: >
mutta heidän Sangarins et käändänet !
caulans heidän Herrans palweluxecn. -

6. wanhan portin rakensi Ivjada Pas-scan poica/ja Mesullamßesodianpoi-
ca / ja catit sen / ja panit st/hen oivet/
kucut ja reljet.

7. Melathia Gibeonlst jaladonMe-
ronost rakensi heidän wteresäns/ Gibeo-
«in jaMizpan miehetPäämiehen istui-
men tykönä sillä puolen wirtaa.

8. Hänen wteresäns rakensi Vsiel Har-,
haian culdasepän polca: hänen wiere-sans rakensi Hananiakrydeinmyjän poi.
ca / ja he rakensit lerusalemis lewiän
muurin asti.

9. Hänen wieresiinö rakensi Rephaja
Hurin potea puolen Jerusalemin pää-
mies.

10. Hänen wteresäns rakensi ledaja
Harumaphinpoica/ hänen huonens coh.
dalla: hänen wteresäns rakensi Hattus/
Hasabenian poica.

11.Muna Malchla Harimi» poica/
ja Hasub Pahath Moabin poica raken-
sit caxi cappalda/ ja tornin pätzein ty-
könä.

12. Hänen wteresäns Rakensi Sallum
Haloexen potea/ puolen Jerusalemin
päämies / hän ttze ja hänen tyltärens.

iz.Lapoportin rakensi Hanonia Sa.
noahn asujamet / ne rakensit sen ja pa-
nit sijhen owct/ lucut ja teljet:ja tu-
hannen kynärätä muuria svndaporttin
asti.

14. Mutta Malchia Rechabin poica /

neljännen osan rvynamäen päämies ra-
kensi sondaportin / hän rakensi sen/ ja
pani sijhen oivet / lucut ja teljek.

15. Mutta lähdeportinrakenllSallum
Chalhosen poica /

mies MizpaS / hän rakensi ja
ja pani sijhen oivet / lucut ja teljek: nyn
myös Sela calalammen muurin Cuntn-
gankrydimaan tykönä / vyhio trappuiu i

asti cuin tulewat alas Davidin Cau.
pungist.

16.Hänen wteresäns rakensi NehemiaA sbukin potea/ puolenBethSuurin pää-
mies/ hamas Davidin hautatn cohdal-.
le / ja Aswian calalammen wäkewitken
huonesin astt.

17. Händä ltklmbänä rakensit Lewitat/
Rehum Banln potea: hänen wteresäns
rakensi Hasabta/ puolen Kegilan pää-
mies hänen neljäscunnalans.

18. Händä likimbänä rakensit heidän
weljenö Bawat Hanadadtn potea/puo-
lenKegilan päämies.

19. Hänen wteresäns rakensi Eser le..suan potea/Mizpan päämies/ toisenosan sijnä culmas aschuonen puoles.
20. Händä likin rakensi Baruch Se-

batn potea mäellä/toisen osan/culma-
sta Eltasibin ylimmäisen Papin huonen
owen asti.

21. Händä ltktn rakensi Meremoth V-
rtan potea/Hacoxen pojan / toisen 0-san / Eltasibin huonen owest nyn Elta-
sibin huonen loppuu asti.

22. Hänen jälkens rakensit Papit/ ne
miehet lakeudelda.

2z. Heidän jälkensrakensi BenJamtnja Hasub oman huonens cvhdalla: hei-dän peräsäiis rakensi Asarta Maeseian
potea/Anantanpojan / huonens tykönä.

24. Hänen jälkens rakensi Bcnut Ha-
nadadtn poteatoisen osan/Asartan huo-nest nynlouckafeen/ ja hamas culma astt.25-Palal Vsatnpoica toucast wastan/
ja sitä corktata tornia rutn näky Cu-
ningan huonest / jvca oli fangicartanon
tykönä: hänen jälkens.Pedaja Pareo-
pen potea.

26 Mutta Nethinimit asuit Opheltu
tykönä wesiporttin astt ttän pam/josta >
torni näky ulos.

27. Sikälikinrakensit Thccoalatset toi.sen osan isot torni päin / eutu näky u. !
IoS / Sphelin muurin asti.

28. Mutta hewotsporltst rakensit Pa-
pit/ jocatnen huonens cvhdalla.

29. Heidän jältsänsrakensi Zab k Im-
wertn posta hänen hnoncn» co .dalla: i
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Hänen jälisäns rakensi Semaja Sacha.
n,an poica itäportin «vartta.

zo. Hänen jälisäns rakensi HanantaSeiemtan poica/ja Hanun cuudes Sa-
laphtn poica loisen osan: Hänen jäli-
säns rakensi Mesullam/ Berechtan poi-
ca macaus huonens cohdalla.z«. Hänen jälisäns rakensi Malchta

. culdasepän poica Nelhtnimcin huone-sen asti / >a cauppamtesten/Raadtpor-
tin cobdalda/hamas culmasaltn saacka.

Z!. Luldasepät ja cauppamiehet ra-
kensic culmasalta«välille,a lammasport-
tia asti.

!V. iucu.
Saneballat cuuli meidän

»» muuria rakendawan / syttyi hän
ja wthastut sangen suu-

rest ja hamäts Judalaisia.
а. Ja sanoi melzeins edeö ja nyden

woimalltsten Samartas: mitä närnät
«voimattomat Judalaiset tekemät? pitä-
kö heille nyn saltttaman? pitäkö heidän
uhraman? pitäkö heidän sen täyttämän
yhtenä päiwänä? pitäkö heidän kimyä
elämäxi tekemän / jotca omat tuhcaläjä
ja palanet?

z.Ja TobtaAmoniteri sanoi hänen jäl-
kens: rakendacon mapastt / jos ketut
sinne menisit / nyn he kyllä jaolatsithei-
dän' ktmlmuurtns.

4. Cllule meidän Jumalam cuinga me
olem catzotut ylön/ ja käännä heidän
hämätstyxens heldän pääns päälle: ja
saata hettähäptään fangeudeo maosa.

5. Älä peitä heidän pahoja tecojans/
ja älä pyht heidän syndiäns casmos
edesi i sillä he omat rakenda,at mthotr»
tanet.

б. Mutta me rakensimme muurin /ja
pantm hänen caikett yhteen haman puo-
li mältn asti / ja Lansa sat sydämen
lyötä tehdäxens. '

7. Cosca Saneballat ja Tobia jaAra-
bialaiset ja Ammontterit ja Asdodite-
rlt cuultt Jerusaleiuinmuurit corotetu-
Pt jarumetuxi nytä haljennuttaparan-
damau/ mihastuit he sangen suuresi.
i. Ia he caltki teit itzton tefteuäus tul-

laxens sotiman leruftlemita wastan/ j»tetemän heille «pinot».
9.Mutta me rucotllm meidän lum».latom/jo pontm wartiat öin st pätwtn

heitä wastan.
10. Ia luda ftnoi : candaitten wotm»

on hetcoxt tullut/»» muld»on Ntjn paljo/
«tttn me saa ratet» muuri».

11. I» meidän wiholisem sanoit: eiheldän pldä tietämän/ elt nätemän en»
neycutn me olem juurthetdäu kesielläns/tapamme heidän/ ja estämme työ».

12. Ia cafea ne Judaiatsel jotca hei-dän tykönänsasuit/tulit ja sanon metl-
le kymmenen kerta/jocapaicast cuta he
meidän tygöm palaisit.

iz. Nyu minä lähetin Cansan alas
muurm taa cutwyn patckoin/ heidän
sucucundatns jälken mieckotnens/keihäi-
nens ja joutztnens. «

14. Jaminä cayelin javalmistin itze.
Nt/ ja sanoin ylimmäisille/ ja päänne,
hille/ ja muulle Causalle: älkät peljät-
kö heitä/ muistacat sitä suurta ja pel-
jätläpä HERra/ ja sottcat teidän Vel-
jet»/pottain/ tytärten/ emändäin ja
coton edest.

15. Mutta cosca meidän wiholisem sen
cuulit että me oltm tietä saanet /nyn
Jumalateki heidän neuwons tyhjäx«/ja
me palaisim catckt muurin tygö/ jvrat-
nen työhöns.

iS. Jatapahtui sijtä päiwäst/ että toi-.
puoli nuorta miehiä tetttyötä/ ja

toinen puoli piditkeihäitä/ kilpiä/ jou-
tzeta ja panzaretta. Ja päämiehet set»
soit coco Juvaa huone» tacaua.

17. Ne jvtca rakensit muuria ja can-
noit cuormta/ ja jvtca sälytit/ yhdellä
kädellä he teit työtä/ ta toises pidit asen.

iz.Ja jocatgen cuin siellä rakensi/ 01l
mtecka sidottuvyölle/ ja ny» rakensit/ jase joca soitti wasittorwe/ oli minun

sanoin ylimmäisille/ ja
muulle Lansalle -

työ on suuri ja awara ja me olem ha.
jalla muuri» päällä caucaua toinen rot-
sesiam.

»s. EM
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»0. Culla paicakla te cuuset wastttor.
wen änen/ tulcat sinne cocon meidän ty.
göm: meidän Jumalam soti meidän
edestäm.

2i.Nyn tehkäm sijs työtä: ja toinen
puoli heistä pidit keihäitä/pätwäncoit-
tamast nyn sijhen saacka/ että tähdet
näyit.

2!. Ja minä myös sanoin sijhen aican
Cansalle: jocainen olcan Jerusalemis
yösen palweltans cansia kestellä Jeru-
salemt/että me yöllä ottaistm waarin
wartiosta/ japäiwällä työstä.

-z. Mutta minä/ja minun weljent/ ja
minun palweltani/ ja warttac jotca
minua seuraisit/ en me rysunet meidän
maatteitam/ ja jocaitzella oli hänen a-
sens ja wefl.

V.
tapahdut sangen suuri Con.

ftn ja heidän waimoins hui».t3>H to Juvalaista heidän wel!j<
anS »ostan.

Ia olt muutamita jotca sanoit: meil.
»z o„ palio pottia ja tyttäritä/ otta»

sijS (nijden hinnalla) jywiä syödä»
xem/ että me eläisin,.
z.Mutlomonicohdot sanoit: pongom

meidän peloom/ wijnamätem ja huonem
pandixi/ jo ottocam jywi» tällä rallilla
ajalla.

4. Ia montcahdal sanoit: me otin,

raholotnort Cunlngon weroxi/ meidän
peldoim st wijnomäteim päälle.

5. Sillä meidän ruumim on nijncuin
meidän weljeimmelin ruumis/ ja mei.
dän lapsen» nijncuin heidängin lapsens:

mutta catzo/ me hettäm meidän poicom
j» tyttärem orjuteen/j» jo parhollons o>
w»t muutamat meidän tyttäristäm sor.
tnt/ ja et ole woimss meidän täsisäm/
meidänpeldom j» wijnamälem owat jou»
«„et muille».

6. Costa mtnä tämän heidän
huutons culin / wihaftuinv hangen
«owtn. ""^

7. 1» minä ajattelin sydämefilni/ st
nuhtelin ylimmäisiä ja päämiehiä/ st
sanoin heille; tahdetstco ttlntintvel»

jeldän csrco otta? ja minä vein sm»»
ren joucon heitä vastan.

8. Ja sanoin heille: me olem ostanet
meidän veljeni Judalaiset jällens/jotca
olit myydyt pacanoille/ meidän varan»
jälke» / jate vielä nyt tahdot myydä
teidän veljen/ jotca meille myydyt o»
vat? nyn he vaickentt/ ja ei taitanee
vastata.

9. Nyn minä sanoin: et se ole hyvä
cutn te teette: eikö teidän pttäts vael-
daman meidän Jumalam pelvos/ paca-
»ottten meidän viholtstem häväistyjen
tähden?

10. Minä myös ja minun veljeni ja
palveliani olem lainannet heille raha
ja jywtä : mutta jättäkäm potö tämä
csrco.

11. Andacat heille tänäpä» heidän pel»
bons/ wynamäkens/ öljypuunsja huo-
nens/ ja sadas osarahasi/ jywtst/ vy»
nast jaöljyst/ cutn te otetta heildä cor-
woxi waatinet.

12. Nyn he sanoit: me annam jällens/
ja em niitän ano heildä: me teeni nyn»
cums olet sanonut. Ia minä cutzui»
Papit/ja wannottn heitä/ että heidän
piti «yn tekemän.

iz. Minä pudisti» myös minun helma»
ni/,ja sanoin: noin Jumala pudistacön
jocaitzen miehen huonestans ja työstäns/
jsca et tätä sana pidä/ jatulco» ny» pu»
dtstetuxi ja tyhjäxt. Jacatcki Cansa sa-
not : Amen. Ja he kyttt HERra / ja
Cansa teki »yn.

14. Ja stjiä ajastcutn minun käskettin
olla heidän päämiehens Jodau maasa/
joca oli sijtä cahdestkymmenest wuodestnyn toiseen neljättäkymwevbä Cuntn.
gas Arthahsasthan vuoteen/ cahdestoi.
stakymmenes ajastajas / minä jaminun 1
veljeni/en me syönet päämiehen ruasta. j

15. Sillä ne päämiehet cuin ennen
«inna olit ollet/ ne oltt lastauttanet
Canst/ ja ottanet letpä ja wtjna heildä
jo wielä fijtle neljälymmendä St.
cli hoptata/ st olit andanet palweliott»
tens tehdä wätiwalda Cansalle: multa en
Minä Ntjn tehnyt Jumalanvelwon lähde.

16. Ia

EiSlt.
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»S.Za minä M myös »yStä fijnä
muurts/ jaen ostanut yhtän peldoa: ja
caickt minun palvelianitäytyi tulla sin-
ne cocoon työhön.

i/.Wielä päältsext olimyös Jodalat-
sista ja ylimmätststS sata ja vysikymmen-
Hä minunpöytäni tykönä/ jotcaolit tul.
let pacanotsta minun tygönt/ cutn ovat
täsä meidän ymbärtlläm.
ii. Jaminulle valmtstettin joeapäivä

yxt härkä/ ja cuusi «alittua lammast/
jaltnduja / ja erilaisia vynoja yldäkyl.
lä jocakymmenes päivä/ ja en minä
cutteogan auonutpäämiehen ruoca/ sillä
rastas orjuus oli tällä Cansalla.

15.Minun Jumalan moista minulle
caickt hyväxt/ cuin minä olen tehnyt
tälle Laastille.

VI. i«cu.
TobiajaGo-

IN sem Arabiasi/ja muut meidän
cuulit minun muurit

rakendanext/ >a ettet yhtän pa-
toa sijhen jäänyt: (Mutta en minä vie-

i lä pannut porteja siallens.)
i.Nhn Saneballatja Gosem lähetit

minun tygöntnämät sanat! tule/ja co-
conducam maa» kylhn vuoou laxoon:
mutta he ajattelit minulle tehdä paha.

z. Mutta minä lähetiu heille sanan-
saattajat/ sanoden: minulla on sangen !
suuri lyö tehtävänä/ en minä saa tulla
alas: mixt pidäts tpö lackama»/ mi-
nun jattäisäni sitä / ja tullcsani alas tel- I
dän tygön.
4. He lähetitminun tygönt täyttä neljä j

kerca sillä taivalla/ ja minä vastaisin <
heitä jällens sillä tavalla. 1

5. Nyn Saneballat lähetti wydennen l
kerran palveltane minun tygönt/ avot-
men kirjan cansia hänen kädestins. !

6. losa näin a>lt kirjoitettu - se on pa- I
caoaiden eleen tullut/ ja Gosem on sa-
nonut/etlL sinä ja ludalatset ajatteiet- i
ta pois luopua/ ja sentähden rakennat i
muureja/ ja tahdotolla nyn heidän Cu- >
uii ganö täsä asias. l

? siaä olet toimittanutProphetat/ 1
jotta sinua pitä tuulultoma» Jerusale.

mts/st ftnomoul hän onludalotfien Cu.
ningas.la nyt pitäse asia lulemanLuni».
g«n eteen: sentähden tule nyt/,a pitc.,täm
n«»wo toinen toisen, «nsta sijtä asiasi.

8. Mutta mtnä lähetin häne» tygöns/
st annoin hänelle stnea: ei se ole ntjn Nehe-'
tapahtunut cuins stnot, waan siuä olet wia w«sen ajatellut omast sydämestäs. sia ede«

9> Slllä he «,ckl tahdoit meitä peljät» stäns.tä/st ajattelit: heidän tätens pitä wä»
symän työstä/ eltelheenä työtä telis:
mutta minä wohwistin läteni.

F Delojon pojan / Mehetabeeli»
pojon/ ja hän olt sulleunt itzens sisälle/ S»«t<
ja stnoj; läyläm cocon Jumalan huo. bollat
neste» leskelle templl/ ja stltecam Tem»
plin owet: Sillä he tulewat tappaman »ää.
sinua/ja he tulewat yöllä sinua loppuMZ. ri»

n. Minä »asioisin : pitäkö stncaltat. Pro»
sen miehen cuin minä olen/potenemon? pye»
j» cuca olis nyncuin minä/ joca menis ""«

Templljn/ että hänfttselä? En minä -"he.
mene sinne. m.at

12. Slllo catzo/ minä ymmärsin hy. «asla»
»in/ ettel Jumala ollut händä läheltä,
nyt: sillähän ennusti minua waston/
mutt» Tobl» j» Sanebollat ollt pal.
cannet hänen.

iz. Sentähden hän otti palcan/ että
minä olisinpeljännyt/.,» olisin nyn teh»
nyt/ jo syndiä tehnyt/ että he olisit st»,
net pahan huudon/jollo he olisit minun
häwäisnet.

Muu«
rii pää
ittän.

'4. Minun Jumalan muista Tobion
st Saneballatin päälle näiden heieön
töidens jällen/ ja Noodton Prephetis.
stn päälle/jo muiden Prophetotn päälle/
iolca minua tahdoit peljältä.

15. Ia muurt lult wolmixi «hdennellä
päiwollä colmatlotymendä Elulm Cuu.
sta/ cahtena päiwänä cuudcitalymendä.

,6,Nyn tapahtui että costa coick! mei.
dän stn cuuiit/ nyn caicki pa.

olit/ »«HMommästyit coipin testenäns ,

fiUo he yn.märsit tämän työn oltwan
meidän lumalaldlm.

27. Ia si/hen alcan oli monda Jude»
y ylim.
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yllmmäisist siellä/ joiden lirjat mentt ».

sein Tobian tygö/j»Tobi»n kirjat hei»
dän tygöns.

iB. Sillä mond» oli ludoloisist jotc»
olit wonnonet hänen «nstons: sillä
hän oli Sechonion wäwy Arohnpojon.
Ia hänen postllanslohanonill» 01l Me.
sullaminBerechian pojan tytär.

19. Jo he puhuit hywin mtnun edesäni
hänestä / j» weit minn» puheni hänen
tygöns : NlstTobi» lähettl tlrjan minun
tygönt peljättäxens minu».

VII. iucu.
sijttecuin muurit olitr«.X» » <s letut/ panin mtnä portit/ s»

owenw»rt»at/wei.
jolewilot.

1. Iaminä läskin minu» weljeni Ho»
nont/ja Hanoniat linnan wanhinoo Ie»
rnftlemis (silla hän oli ustollinen jo lu.
molota peltäwainen mies monen suhten>

;, Ia sanoin heille : ei Jerusalemin
portej» ennen pidä »wattamon/ cuin
Auringo lämbiä/ ja cosca wielä työtä
tehdän/ n»jn pitä porttt ponooman tljnnt
jateljettämän. I» wartiat asetetlin le.
rnftlemln asuwaisist jocainen patckaiis/
ja cutin oman huonens cohdalle :

4.Sillä Caupungi olt »wa« st suuri/
mutt» Canft olt wähä hänes/joet ollet
huonet «letut.

5. 1» minun Jumalan lyckäls minu»
mieleeni cocoman yltmmäiset/ja päämte.
het jaCanftn/ jo luin heidän/ st minä
löysin hetdän mleslucnns kirjan/ cuin
ennen ollt tullet fangeudest/ ja minä,löy<
ll« fijrä lirioitetun.

6. Nämot owet moocunnon lopstt cul»
palaisit poistviedyrstä fangeisto/ jotc»
NebucadNezar Babelin Cuningos oli
wtenyt pois : Jo he palaisit leruft»
lemijn/ j» lubaä jocaine» Caupungijns.

7. Jotcotulit Serubobelin/ lesuan/
Nehemion/Aftrian/Raa»»l«»/ Nehe»
manin/ Mardochain/BilsHgHspere.
lln/ Bigewain/ Nehumin j^Baenan
«nst». Istaeltn miesten luc» t

8. Paroexen lapsia/ caxi tuhatta/ ftt»
j» caxi «hdexattolommendä.

9. Seplstthian lapsia/ colme stt» j«
caxl cahdexattatymmendä.

ic>. Arohn lapsia/ cuusi stta ja «xl.tuudettotymmendä.
li. Pahach Moabin lapsio/lesuon stloabin seas/ «rt tuhatta/ cohoexa»stta st «hdexanloistalymmendä.
12. Elämin lapsia/ tuhannen/ coxi s».t» st neljäcuudettotymmenbä.
i?.Salhun lapsia/cahdepan sata ja

wysiwydetlgkymmendä.
14. Sacain lapsia/ settzemen sata ja

cuusikymmendä.
ls.B-iium lapsia/cuusi satajacahbe,

panwydcttäkpmmendä.
16.Bebain lapsia cuusi sata ja cahde.

xancolmatcakynunrndä.
17.Asgad k,lup-ra/ coxi kuhatta/ col-

me saca ja cexico!m-rtokymmendä.
18.Adontcami» lapsia/ cuusi sara ja

leitzemenseltzemclläiymmenbä.
iy. Blgewa-n lapsia/ caxt kuhatta ja

seitzemenseitzcmertakymmendä.
2o.Aoin lapsia/ cuusi sala ja wysicuu»

dettatymmendä.
-r.Alhertn lapsia Histiast/ yhdexä»,

fymmendä ja cahdexan.
22. Hasumtn lapsia/ colme sata ja cah-

dexancolmartakymmendä.
25.Besgtn lapsia/ colme sata ja nel-jä colmattakymmendä.
24.Hartph,n lapsia/ sata ja caxitoi-stakymmendä.
25. Gibeonin lapsia / yhdexänkymen-

dä ja' wysi. .
26. Beihlehemin ja Netophan miehiä/

sata ja cahdexanphdexettäkymmendä.
27. Anathothtn miehiä/ sata ja cahde.xancslmattakymmenda.
28. BelhAsmawethin miehiä/ caxiwhf-

diltäkymmendä.
2y.Kiriaihl«arimi»/ Caphiran ja

Becrothin miehiä/ feitzemen saca ja col-
mewtzdektäkymmendä.

zc>. Ramahnja Gabaan miehiä/ cuusi
sata yxicolmatrakvmmeudä.

zl.Michmaxen miehiä/ sata ja caxi.colmattatpmmendä.
Z2. BethElin jaAin miehiä/ sata ja

colme»
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tolmetolMttatymmenoä.
;;. ToisenNebon »niehiä/ caxicuudel»

tatymmendä.
;4. Toisen Elämin lapsia/ tuhannen/

eaxt sola stneliäcuudettskymmendä.
,5. Harlmln lopsio/ colme stt» ja c»>

pltymlnendä.
;6. lerihon lapsia/colme stt» j« wij.

stwijdettälymmendä.
,7, lodhadidlnstOnon lapsia/seitzemen

stt» jo yxicolmattatymmendä.
;8. Sennan lopsio/ colme tuhatta/ yh»

dexön stto,a colmefymmendä.
;y. Papit: ledaian lapsia lesuan

huonesta/ yhdexän stta jacolmecahde»
xaltalymmendä

40. Immerin lapsia/tuhannen j» c».
xlcuudelcatymmendä.

41. Pasyurin lopsia/ tuhannen/ caxi
sota jaseltzeme.nwydettätymmendä.

42 Horimln lapsia/ tuhannen ,» sei»
tzemel.toistatymmei.dä.

43 lewitot i lesuon lopsio Kadmie.
list Hoduan lasten seost/ neljöcohdexot»
talymmeiidä.

44.Weift,at: Aftphin lopsio/ftt» j»
«hbcxolnvljdctlätlMmendä.

45 bwenwartiot olit Sollumin lopset/
Aterin iÄvstt/Taimenin lapset/Atubin
lapset/Haiton lapstt/ Sobain. lapset/
(coicki yhteen) stta,a cahbexanneljättä»
tymmendä.

Zihan lapset/Hosu»
l phan lapset/ Tobaothin lapset.

47.Keroxeu lapset/ Siohn lapset/
Padenln lapset: (Saimain lapset.

48.llbanan lapset/ bagaban lapset/
49'Hananin lapset/Giddelin lapset/

Gaharlu lapset.
5c,. Resin lapset/ Necc»

dan lapset.
si.G«stmiy lapstt/ Vstn lapset/Pas»

s«hn lapstt.
;2, Besoin lapset/ Megnnimtn lapset/

Nephussimln lapstt.
53. Batbulln l»pset/H»tuphan lapset/

Harhurln lapset.
54.Bszltthinlapset/Mehstan lapset/

Harftn lapstt,

»et/hyljöttin he pappeudcst.
65. Ia Thtrsttho stnot heille ettei hei. Exo».

dän pitänyt syömän sijtä «ickeln pyhiM» j"»

mäst/ ennenculn Pappi seisois Waltcu»
des ia täydellisydes.

66. Coco joucko nyncuin yxi mles 01l Caic»«riwijdetlotymmenvä tuhatta/ celme ,,»,« z,
stta »a cuusitymmendo. cu^
67.Poltzi heidänpolwelioilons st ptjco» Seru»

jans/ joitaolt stltzeluen tuhatta/ colme b<,hz.
fttajastitzemenneljättälymmendä. Nyn
myös heidän seaftns 01l welfttta mie» const»
hiä »a walmoja «xl stta st wljsiwtjdet»
tätylnmendö.

68.Se!tzemen stta ja cuusi ueljättälyn».
dä hewoista: caxi stta ja wysiwydettä»
«ummendc. Muuli.

6y. Neljä stto ja wljsineljätlälymendH
Comettä- Cuusi «halla/ seitzemen st»
la st caxitymmendä Asia.

70, Ia muutamat ylimmäisist Isist
Pyy» annoit

55. Barcoxe» lapset/ Stseran lapset/
Thamahn lapset.

56. Neziahn lapset/ Hatiphan lapset.
57. Salomon palweltoltten lapsia 011/

Sotain lapset/ Sopherelhin lapset/ Pri-
dan lapset.

58. Jaelan lapset/ Darkontn lapset/
Giddeltn lapset.

sy.Sephottahn lapset/ Hatilinlap-
set/ Pocheretin lapset/ Sebatmtst A-
monin lapset.

60, Caiekia Nethinimtn ja Salomon
palwelioitten lapsia oli (yhteen) colme
sata/ yhdexänkymmendä ja oaxt.

Panamat menit ylös ThelMe-
ThclHarsasi/ Cherubist/

Addonisi /a Immerist: mutta et he tie-
tänet Jsäins huonetta/ taicka siemen-
däns/ jos he olit Israelisi.

62. Dclaian lapset/Tobian lapset/Ne-
codan lavscr/ cuusi sata >a caxiwydettä-
kymmcndä.

6z. JaPapeista/Habajan lapset/Haco-
ztn lapser/ Barsiuain lapset/ joca otti e.
männän Barsillatn Gileaditilätsen tyt-
kärist/)a cutzutti» sijtte heidän ntmelläns.

64. Nämär etzeit heidän sucueundaos
lucukirjan perän/ jaellet he sika löytä-
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Mehe-
«»ian /

Isäin
jaCan-
san»ahjat
eaken-
«uxeen

Israe-
lin lap
set co.
condu-
tvat
lehti-
majan
juh-
lalle.

Eftasaarna
heidän
«de-
sän»
Mose-
xen tai
sta.

anölt rakeimujleen t Thlrfatha andoi ta.
varaxi tuhannen culdapenningitä/ wy-

. sikymmendä malja/ vysi sata ja colme-
kymmendä Papin hametta.

, yr. Ja muutamat ylimmäisisi Jsisi
annoit rakennuxen cawaraxi/ caxikym-
mcndä tuhatta culdapenningit/ caxi tu-

hatta ja caxi sata leiwiskätä hopiata.
71. Jamuu Cansa audot caxikymmen-

tä tuhatta culdapenningitä /ja caxi tu-

hatta leiwiskätä hopiaca/ ja seitzemen
seitzemettäkymmendä Papin hametta.

7Z.Ja Papit/ Lewitat/owenwartiat/
weisajat / ja muutamatCansast/ jäNe-
thinimit/ja coco Israel asuit Laupua-
zeisaoS. VIII. iucU-

seitzemes Cuucausi tuli/ja
UH Israelin lapset olit heidän Cau-

pungeisans/nyn cscondut caicki
Cansa nijncuin yxt mies sille ca-

tulle / joca on wesiportin edes/ja sano-
it Eftalle kirjanoppenrlle/ että hän tois
Mosexen Lakikirjan/ jongaHEßraoli
Israelille käskenyt.

t. Ja Efta Pappi candoi Lakikirjan
Canftin «teen/ sekä miesten että vai-
moin/ ja caickein cuin ymmärtäjä
cuulla taisit / ensimäisnä päiwänä seitze-
menoestä Cuusta.
z.Ja hän luki sijtä catulla wesiportin

«des amusta haman puolipäivän asti
miesten ja »vaimoin edes / ja jocaitzen
cuin ymmärtä taisit/ ia caiken Cansan
cvrwat olit Lakikirjaan kääty».
4.Ja Efta kirjanoppenut seisoi corkial-

la puuistutmella / jonga he sitä warten
olit tehnet: ja Malhiihia/ Sema/A-
-naja/ Vria/ Htlkia ja Maeseja seisoit
hänen wieresäns hänen oikialla puolel-
lans: ja hänen vasemmalla puolellans
seisoit Pedara/ Misael/Malchia/Ha>
sum/ Hasbadana/ Sacharia/ja Mesul-
lam.

5. Ja Efta awais kirja» caiken Can.
fan edes: Sillä hän seisoi ylömbänä
caickeEansa.Za cosca hän sen awat6/nyn
seisoi caicki Cansa.

6. Ja Efta kytti HERra sitä suurta
Jumalala / ja Mj Eansa lvastail! y-

lös nostetullla käsillä: Amen Amen: ja
he cumarsit iyens / ja rucoilit HERra
cajwoillans maasa.

7. Ia Jesua/ Bani/ Serebia/ Jä-
min / Acub / Sabthai/ Hodaja/ Mae.
seja / Klita/ Asaria/ Josabad/ Ha.
»an/Plaja/ja Lewitat opetit Cansa»
Lakia ymmärtämän / ja Cansa seisoi a-
lallans.

8. Ja he luit Jumalan Lakikirjat»
selkiäsi ja ymmärtäwäifesi / että he ym-
märsit cosca luettin.

y.Ja Nehemia / joca o» se Thirsa-
tha/ ja Efta Pappi se
ja Lewitat jotca Cansan opetit ymmär-
tämän / sanoit caikelle Cansalle: tämä
päiwä on pyhä HERralle teidän Ju-
malallen : älkät murhettico/ ja älkät
itkekö; sillä cosca Cansa cuulitLain sa-
nat / nhn he caicki itkit.

10. Ja hän sanoi heille: mengät ja
syökät sitä lihawata/ jä juocat sitä ma-
kiata /ja lähettäkät nykle myös osa/
joilla ei niitän ole »valmistettu: tämä
päiwä on pyhä meidän HERrallem/
sentähden älkät murhettico: sillä HER-

ran ilo on teidän wakewyden.
ii. Ja Lewitat matkitit caiken Cansan/

ja sanoit: olcat äneti/ sillä tämä päiwä
on pyhä / älkät murhettico.
ii. Ja caicki Cansa meni syömänja

juoman/ja lähettämän osia ulos/ja
teit suuren ilon : sillä he olit ymmärtä-
net ne sanat / jotca heille olit ilmoite-
tut.

iz. Toisna päivänä tulit ylimmäiset
Isät cattest Cansast/ Papit ja Levität
cocon / Eftan sen kirjanoppenen tygö/
oppcman Lain sanoja. ' '

14. Ja he löysit Lais kirjoitetun / että l
HERra olikäskenyt Mosexen caulta Is. >
raelin lasten asua lehtimajois seitzemen-
nen Cuun juhlalla.

1;. Ja he annoit sen julkisesi ilmoitet-
ta/ ja cuulutta cafttS heidän Caupun-
geisans ja Jerusalemis/ja sanoa: men-
gäl ulos wuorelle / ia tuocat öljypuut»
oxia/ Balsampuun oxia / Nlyrrham-
plM oM/ pajmuMftn oxlg/ja paxu-

Si»

Eft-
ja Ne.
hemiq
käsie.
wit
heidät»
iloita
I«h-I
lalla.

">st>«
palwä
«ä cux
lutttii
stela.
l«v.j4.
4».

8 sux.



Juhla
»ide-
tä»
lukemi-
sella ja
suar-aamt-
sila.

Isl«'
>l» <«p
set co»
«M.
>»"

»«osto»
"«n/
>« ru»
<«l>e.
m«n
Ixmo
>"«'

2""
""

furno.
'«"«>

HER»
l«>st«.

.
.

<«nu»
staivat
M'
"Ns.

sta puusta spla/ tehdäxeu majoja/nlln-
culn kirjoitettu o».

,6. Ia Cansa menit ulos ja toit/ .'ja
teit hetllens lehtimajoja / jocainen rat-
tens päälle/ ja cartanoihins/ ja Ju-
malan huonen cartanothtn/ ja mesipor-
tin catulle/ jaEphratmin portin calulle.

17. Ja catcki Cansa tuin palainnut o-
li fangeuxest / ket: lehtimajoja ja asuit
nysä: sillä ei Israelin lapset nyn ollet
tehnet hamast Josuan Nunin pojan a-
jast / nyi, sijhen pätwän asti i ja sijnä
oli sangen suuri ilo.

18. Ja luetti» jocapätivii Jumalan
lotitirj»/ cnsimäistst päiwäst nyn wy»
meiseen. Ia he pidit juhlo stttzemen
pälwä / st «hdexonden» pälwänä co»
couxen t»w»n jällen.

IX iucu
päiwänä colmatto.

tästä Cuust» tulit I»H stoeltn lopset cocen paastoten/
/ j» muld» heidänpääl»

läns
2. 1 a he eroilit Israelin siemenen

«ttlst muucalaisist lapsist: st he «llt
«»es / ja tunnustit heidän synvins / ja
heidän Isälns vahat teot.
;. Ia he neusit ylös stallens / ja hei.

dän edesäns luettin neljä terta pälwäs
HERran heidän lumalans lakikirjasi:
i« he tunnustit/ ja rucoittt HERra
heidän lum"«tans/neljä terta päiwos.
..c^a lewtta,, corletttenlstnindenpäät.

lä nousit Jesu»/ Bani/ Kadmiel/S«.
banto / Bunt / Serebi» / Bani jo Che.
nonl/ johuusit suurello änelläHERran
heidän tyoö.
;. Ia lewitat lesua / Kodmiel/ Ba.

ni/ Hastbenlo / Serebia/Hedia/Se-
banla ja Pethahla sanoit:nostat/ lyt.
tälät HERr» teidän Jumalalan yan.
«ickisest nyn tzancotckiseen : I» sinun
«unnias nim» lytetön / jeca on corotet»
tu ylitze cailen siunauxen ja tytoxen.

«.Sinä olet se HERra yxinäns/ si»«z olet luennt talwan/ ja tatw«sten
taiwat catten hetdän solawälens«nsta:
m«an ia caickt mitä sen päällä on : me»
«t /» caicki mitä ntzsi on ; ,a sinä t«

Egyptis/ja cuultt heidän huutons pu»
naisen meren titönä.

10. 1» teit tunnustähtejä st ihmelto
Phoroolle/ j» cail.s hänen polweliot»
saus/ ja cailes hänen maans Canfts :

siUä sinä tiesit heidän ylpiäxlheit»
wastan: ,a stnä tett »tzelles nimen/nyn.
cuin se tänälin pat«anaon.

"> 3". stnä )»oit meren heidänedeftns
nyn el« he culwana menit testttzen «e.
«n/ st hetdän walnostns heitit sini
sywyteen/ nynculn tiwen wotewyn
«"A"' ~ .„.

.

.. .^,,.... ~ .">la pälwälla sina lohdatlthettä pt we
p«"alla / jayöllä tulen patzalla / »alat.
«ten hellle sitä tietä/ ,°t» he »vaelsit.

Sina tulit S.nal» wuore d» alas/
st puhuit heidän canstans «iwast/ ,a
annoit heille otliot duomlot / j» lettsen
lat»/hywäl säädyt jo lästyt.
'f.l» illmoitit hetlle sinun pyhon

Sabbothis :,» »nno.t hellle tästyt/ sä».
dyt j» latn sinun palwelias Mosexen
cautta.

,5. 1« annoit hellle letpä «iwast/cosc»
b« istisit/ j» annoit weden »u°t» c».
lioft/ cosca he »ano.sit: Io puhu.thell»
le : etta heldän piti menemän ,0 maan
omistaman/ longatähdensinä nostlt lä»
les andoxeS sen hetlle.

16.Mutta he st meldän Isän, tulit
ylpiäxi j» cowacorwaisexi/ ette» h« to.
tellet sinun tästyjäs.

17.Ia etpä he tahtonet cuullockon/j»
et he ajatellet nytä ihmettä cutn sinä teit

Vyyz hei.

caickt »Smät elätväxi: ja kaiman sota-
joucot cumarten rukoilemat sinua.

7. Sinä olet HESlra se Jumala/jo- «

ca malitztt Abramtn/ja johdatit hänen
Caldeau Vrrist/ ja nimitit hänen A- ,'

'

brahamtxt.
8. Ja löysit hänen sydämenä uscollt-

fexi sinun edesäs/ ja teit lhtoo hänen
ransiaos / andaxes hänen siemenellens
Canaaeretn/ Hetheretn/ Amorrerein
Phereseretn/ Jebusiretn ja Gtrgose-
rein maan/ja oletpitänyt sinun sanaö;
sillä sinä olet manhurfcas.
9. Janäit meidänIsäin» mtheljätsyden

Cxot>.
2:2,.
c. 3-7.
c.i4:iF
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eitä heidän jolcans ajettunet.
Num. 21. Sinä annoit heille wolvacunnat
»1: 21. j» Canstt : ja jaoit hetdän sinne st tän.

ne/ omistaman Sihonin m»a«, jaHes»
bonin Cuningan maata/ jaVgginB».
stninCuningan maat».
2Z.10 sinä enänsit hesdän lopsens-nyn.

cuin tähdet taiwas/ st weit heidän sij.
hen maahan / jostos heidänIsillens so.
nonut olit/ että heidän piti sinne mene.

losu. »niin jo omistaman.
ic>: 24. Io lapset menit ja omistit maon/

te/e. ja sinä uöyrytit Canoneretn maan asu»
jamet hetdän «destclns/ ja annoit heitä

- heidän täsijns/j» heidän Cuningans/j»
maan Canstt/tehdä hellle oman «h.
tonS perän.

15. Ia he woitit wahwat Caupungit/
ja lihawan maan/ ja omistit huonet
täynnä catckinolsto wiljo / wuojonliwi.
sit caiwoja / wynomätyä / jaöljymäkiä

' - jopaljo hedelmälisiä puita. Jo he söit st
,

, rawittin /ja lihoit/ja elit herculltstst
?""' sinun suurest hywydefiäs.
Htto/o Mutta he tultt tottelematlomaxt ja

»astohacoisext sinua »ostan / ja heitit

heidän cansians : mutta he tulit uppini.
scaisexi/ ja asetit pään palajamantaca»
perin heidän orjuteens/ heidä» kärsimät,
tömydesäns : mutta sinä Jumala olet
»nderlanbaja / armollinen / lonpios st
pitkämielinen/ sangen suuri laupiudest/
l'a et sinä heitä hyiiZnnyt.

18, Waicka he telt «valetun tvasican/
ja stnott : tämä on sinun lumalas/ jo.
ca sinun johdatti Egyptin maalda / ja
teit suuren häwäistyxen.

1-9. Et sinä cuttengan heitä hyljännyt
corwes/ sinun suuren lopiudes tähden:
j» pilwen patzos ei mennyt heildä pois
päiwällä/ johdattamasi heitä tielle/ei.
tä tulen potzas yöllä/ »alaistmostheil»
le tietä / joto he waelsit.

2Q. I» sinä annoit heille sinun hywän
henges opettama heitä: et sinä myös liel.
dönyt Manna heidän suustons/ ja sinä
«nnott heille wettä heioänjanostns.

2.1. Sinä «wltzit heitä cerwes neljä,
tymendä ajastaica: et heildä mitän puut.
tunul/ei hetdän waattens »anhendunet/

sinun latls selkäns taa/j» tapoit sinu»
Prophetas/ jo«« heidän edesäns todi.
sttt/ että he olisit läändynet sinun ty>
gös: ia he suurest halvaisit sinuo.

27. Säntähden sinä annoit heitä wth«<
listens täsijn/jotc» heitä ahdistit: j«
he Huusit sinu» »hdistuxens aicana / sa
sinä cuulit toilvast heitä/ j» sinun l»u»
piudes tähden annoit sinä heille pela»
stajat / jotca heitä auttt wiholistenstäsist.

23..Mutta cesc» he lepoon tulit/ paloi»
sit he paha tekemän sinun edesäs : nyn si.
nä hyl»äisit hettä wiholistens lästin/jot.
ca heitä hollitzit.Nynhe, >nsit heitäns/
j« taos huusit sinua/ ja sinä cuulit he!»
tä «iwast / ja pelastit heitä monda »ic»
sinun suuren laupiudes tähden.

29. Ia sinä annoit heille tiettälväxl teh»
dä/«ttä heidän piti läändämän itzens si,
nun laliS tygö mutta he olit ylpiät /j»
ei totellet sinun tästyjäs/ st syndiä teit
sinun duomtstos waston: joita jos thmi.
»en tele/ hän «lä nysä: jo he käänsit hor»
tions/ ja cowoisit niscans / jaei totellet.

za. Ia sinä tärstit heitämonva aststoi-
ca / ja annoit heille tehdä tiettäwäxi st.
Kun henges coutto finun Prophctaiste/
mutta ei he ottanet corwyns: sentähden
sinä annoit heitä maan Canfttn,läst,n.
' zi. Mutt» sinun suuren laupiudes täh»
den et sinä.heilä peräti ttloittonut tl! hyl»
jännyt : sillä sinä olet armollinen jo lou»
pios Jumala.

,2. Nyt meidän lumalam/ sinä suuri
Jumala/ wälewä ja pelsättäpä / joca
pidät lyton j» laupiuden/ älä «vähaxy
caickia nljtä «vaimoja/ jotca
j» metdän Cuningoillem / päämlehtl»
lem/ Popeillem/ Propheloillem/ Isil»
lem j» caitelle sinun Canstlles Assurtn
Cuntngan «jasto/ nyn tähän päiwänä.
sti «pahtunetowot.
;;, Sinä olet «vonhurscos coilis nysä

cuins meldän päällem olel luenut: sillä
sinä elet oikein tehnyt/ mutt» me olem
ollet jumolottomat.

,4. Jomeldän Cuningam/ päämiehem/
meidänPappimja Istm/et ole tehnet

sinu»

~.
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finun lalis jälten/ eitä lucua pllänetsi.
nun lästylstäs ja lodtstuxtstas/jollas an»
nolt hellle »lmoitett».
zf.l» et he palwellet sinu»/ heidän

»olvacunnaftns/ j» finun suures hywy»
desäs / jongas annott hetlle / ja sijnä »»

»äras ja lihawas maaft/songos »nnott
heidän eteens / ,» el he postinnet heidän
pahoista töistäns.

Lupa-
ivat
paran-
uujen/
jareke-
ivät
luma-
lan
cansta
lyton.
Nyven
»imet
ruin
lijtsn
vah-
vista-
vat.

z6. Catzo me olem palwetiat tänäpä- l
nä/ja sijuä maasa/ jongas annoit mei- c
Vän Jsillem/ että he olisit syönet hänen (
hedelmitäns ja hywyttänö/ catzo sijuä «
me olem palweliat. j

Z7< Ja seenänbä hedelmäns Cuningoik-
le/jotcas panit meidän päällem/ meidän 1
syndeimtähden/jahe hallitzewat meidän l
ruumim ja carjam heidän oman tahtons l
jäikeii/ za me olem juuri suureS tuscas. I

zB. Is näisä caikiS teem me wahwan ,
lyton / ja tirjoitam sen/ jaannam mei- l

' dä n pää miestem/ Lewitaim/ Pappeim i
finetilläns wahwlsia.

X. iucu.
. ne jotca heidän sinettimens pai-
AQVnoit/oli Nehemia Thirsatha

poica/ ja Zidechia.
i.Seraja/Asarta/Zeremia.

z. Pashur /Amarta / Malchia.
4. Hactus / Sebania / Mailoch.
5. Harim / Meremoth / Obadta.
S.Daniel / Ginthun/ Baruch.
p.Mesullam/Abia/ Meamin.
z.Maasia/Bilgai ja Semaia ne olit

Papit.
9. Mutta Lewttat olit/ Jesua/ Asanlän

poica;BinuiHenadadinlapsisia/Kadmiel.
ic>. Ja heidän weljens Sechania/ Ho-

via / Klita /Plaja / Hanan.
»1. Mich» /Rehob/ Hasabia.
il.Sachur/ Serebia/ Sebania.
iz. Hodia/Bani ja Benin».
14.Caasan päämiehet oiit / Pareos/

Pahat / Msab/ Elam/ Satu/ Bani.
15.Bun, / Asgad / Bebai.
16. Adonia / Bigoai / Adia.
17 Acer/H.jkia/Asur.

18. Hodia/ Hasum / Bczai.
Harixh/ Anathvth /Neubai.

2Q.Magplas/ Mesullam/ H«sir.
21. Mtstftbttl/ Zavot/lavdua.
22. Plattah / Hanan / Anaja.
13. Hosta/ Hanani»/ Hasub»
i4.HaloheS/Pilha/ Sobel.
25.Rehum/ Haftbna / Maesti».
l6.Ahta/ Hanan/ Anan.
27. Malluch / Harim / ja Baen».
28. 1 a muu Canft/ Papit/ lewitat

owenwartiat / wetsajat / Nethinimit / ja
caicki jotca heicäns olit erittänet maa»
Cansotsta JumalaaLain tygö heidät»
watmoins / poicains ja kytartens causia:
ja caicki cuin sen ymmärtä taisit.
»9. Ia heidän woimallisens otit heidän Mitä

weljeins puolesi sen wastaa. Ja he t». lu-
lir wannoman.jalupamanheidänwalal- pawat
lans / waeidaxeas Jumala»Läts/ joca
heille on annettu Mosexen Jumalanpol- lariS.
welian cautta / pltäxens ja tehdäxens cale-
ti meidän HERram käftyt/
duomiot ja säädyt.

zo. Ia ettei meidän pidä andama» maä
Cansotlle meidän tyltäritäm/ eagä myös
ota meidän pojilleni heidän tyttärttäns.

zr. Ja cosca maan Causa tuo Sabba-
thtna caappacalua / jacatckinatsia wuo-
»en tuloa myydäxens / n?n en me ota
Sabbachtna ia pyhä pätwänä / ja että
me sen seitzemennen tvuoden annam olla
«vapana caickinaisisia rasikuxista.

Z2. Ja panemme kästyn itze päällem /

että me annam colmannen osan yhdesi
Siclist ajastajas/ meldän Jumalam huo«
nen palweluxeen:

zz. Näky ieiwäxi/aliuomaisexiruocauh-
rtxl/ alinomaisext polttouhrixi/Sabba-
thina / usilla Cuilla ja juhlapäiwinä ja
pyhitetyille / ja syndiuhrixi/ jolla Israel
soivitetan/ja caickinaisixi tarpeixi mei-
dän Jamalam huones.

Z4. Ja me heitim arpa Pappein/Lewi«
' tain ja Cansän wälillä halcouhrista/ «oi-
. ta jocawuosi p:t« wtetämä» meidän Ju-
malam huoneseen / meidän Jsäim huo-
««len jalkenmäärätyillä ajoilla polvet-
ta HERran meidän Jumalam Alcaril-
la / nijnculn Laiö kirioitettu on. !<v.6.

Z5. Ja «ttäme jocawuosi tuomme mei. I!.
don

543NehtMn Ktya. ia. iucu.



l
l

Exsd. '

>

i / i

Arpa
heite-
»Sn oy

»utu
leru-
sale-
mis«su-
man
pitä.
Mijdk
«imet
ja luen
jorea
Pcllä
«suit' i

bätt maa» ksicotsia/jatäickinatsten pot-
dea «nsimätsiä hedelmttä HERran huo-neseen.

z6.Ja «sicoiset meidän pojista»/ ja
mUdän elätmtsiäm/ ntzncut» Lats kirjot,
tettu on: ja «sicotsee meidän härjtstäm
ja lambaisiam/ että meidän pitä vie-
män meidän lumalam huoneseen Pa-
meille / jotca palwelewat meidän luma-
lam huones.

z?. Ja meidän pitä wieman taikinasi
fen «vfimäisen /ja meidän ylönnyxem/
,a catcktnaisia puun hedelmttä/ ivyna ja
öljyä Papeille / meidän lumalam huo-
men Cammioihtn: ja Lewttatlle kymme-
«exet meidän mäastam: että Leivität
raikts Caupungets pitä saaman kym-
meuexet meidän työstäm.
z8 .JaPappi Aaronin potea pitä myös

saaman Lewttaincansia heidäntymmene-
xistäns / ja Leivität pitä wtcmän heidän
»ymmenextstäns kymmenennen osan met-
»än lumalam huoneseen/ tawarahuo-
nen Cammiothin.

zy. Sillä Israelin lapset ja Leivin la-
pset piti myös wtemän jywätn/ wstnau
ja öljyn ylönnyxen Cammtöihtn: jasiellä
pitä oleman Pyhän astiat/ ja Papit
jotca palwelewat / ja oweawartiat/ja
«vetfajat/ ja en me lnotvu meidän lu-malam huonesta.

XI. lucu.
Canfan Päämiehet Asuit Ie-

rusalemis / mutta muu Cansal heitti arpa / saattaxens yhden
kymmenest afumanJerusalemyn

stjhen pyhän Caupungyn/ mutta yhde-
xän osa Caupungets.

2. Ja Cansa flunais catckia nytä mie-
htä/jotca mielistyit asuman Jerusale-
mts.

z. Nämät oivat maacunnan päämiehet/
jotca asuit lerusalemis / mutta Juvan
Caupungets asut ttzecuktn omasans hei-
dän Caupuugetsans: Jsrael/Papit/Lewi-

l tat / Nethtnimit / jäSalomon xalwe»
lioittev lapset.

4-Ja lerusalemis asuitmuutamat Ju-
han jaBluJamluiutapsisia.Juoan iap-

sista: AthajaVsia» poka/ Sacharl.an pojan / Amarian pojan Sephattan
pojan / Mahelaleeltn pojan / Parexea
lapsista.

s.Ja Maeseta Bsruchin potta Chak-
hopen pojan/ Hasa/ah» pojan/ Adajah»
pojan/ lojaribtn pojan/ Sachartan po-
jan/ Siionin pojan.

6. Eaicki Parcpen lapset/ cutn asuit
Jcrusalemis/ neliä sata ja cahdexansej.
yemctläkymmcndä wahwa miestä./Nämätoltt BenJaminin lapset;
Sallu Mesullamin potea/ loedtnpojan/
Pedajan pojan/ Kolajan pojan/ Mae-
seian pojan / Ithieltn pojan/ Jesatan
po/an.

8. Ja hänen jäikens Gabai/ Sallat/
yhdexä» sata ja cahöexancolmattakym-
mendä.
y Ja Joel Stchrimpotea olt heidä»

Esimjehens / ja Juda Sennan potea
olt totsna Caupungtn päällä.

jVXApeista: Jejaoa lojaribtn pot-
/ Jachto.n.Sarata Hilkian potea/ Mesulla-

min pojan / Zadoktn pojan/ Mcrajo-
thin pojan / Ahttobin pojan / Jumalanhuonen päämies.

ie. Ja heidän weljens/ jotca huone»
työtä teit/ olt cahdexan sata ja caxtcol-
mattakymmendä: Ja Adaja Jeroha-
mtn potea/ Plaltan pojan / Amztn po-
jan/ Zachartan pojan/ Pafhurtn pojan/
Malchtan pojan.

iz. Jahänen weljetns Isäin päämie-
het caxt sata ja caxitvydettäkymmendä:
jaAmasia Asareeltn potea/ Ahasatn
pojan/Mestllemolhm po,an/ JmmerjN
pojan.

14. Ja heidän weljens wälewät mie-
het/ sala ja cahdexancolmartakymmen-
dä: JaSabotel Geboltmin potea oli
heidän Esimiehen».

15 iewilaista : Semaja Hasubln pot-
ra/ Asrtcam.n pojan/ Hasabtqn pojan/
Bunniu pojan.

15.Ja Sabchai/ja Josabad / Lewi-
tatn päämiehistä/Jumalan huonen ul-
lpnaisesa työsa»
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»7. JaMachanla Michan poica/ Sab.
dtn pojan/ Asaphin pojan/jvcaoli yltm-
mä inen kytösi alcaman rucouxes: Ja
Bakbukiah toinen vesteins keflellä/ ja
Abva Sammua» potca/Galaltn pojan/
Jedithunin pojan.
,B.Levitatt oli catckianS fijoä pyhäs

Caupungts/ caxi sata janeljäyhdejcättj.
kymmendä.

19. Ja ovenvartiat Akub/Talmou/
jaheidänveljen?/jotca portets varttol-
tzit/ sata ja cax-. cahdepattakymmendä.

20. Mutta muut Israelisi/ Papit ja
Levität olit caikts Judan Caupungets/
jocainen omas pertnnösäns.

2,. Ja Nethinimit asuit OPhelis/ ja
Ztha ja Gtspa olit Nethtnimetn päällä.

22. Alutta ievitatn esimies oli Jcru-
salcmis Vsi Bantn potea/ Hasabtan po.
>an/ Mathanian pojan/ Michas pozan:
Weisajat MAsaphin poijst/ Jumalan
huone» lyön tykönä.

2z. Sillä se oli Cuningan käsky heille/
että wetsatlle piti oleman päiväinen
määrä.

24. Ja Pelhaja Mcsesabeelin potea
Serahn läpsisi/ Judan pojan/ oli Cu-
ningan käskyläinen caikis asiois Can-
san tygö.

25.Ja Judan lapset ne cuin ulcona olit
jylts heidän maasans/ muutamat asuit
Kiriach Arbas/ ja hänen kylisäns / ja
Dibouts ja hänen kylisäns/ ja Kapsec-
lis ja hänenkylisäns.

26. Ja Jesuas/ Moladas/ Bethpa.
lects..

27. Ja HasarSualts/ BerSebas /

ja hänen kylisäns.
28. Ja Zttlagts ja Mochonas/ ja hä-

nen kylisäns.
29. 1»Enrlmmonis/ Zaregas/ Jere»

«uthis.
zo, Zonoahs/ Adullamtsst heidän ly»

lisäns: iachixes/ ja hänen ltdollans/
Asetos ,o hänen kylisäns. I» he oleste.
ltt hamest BerSebast nyu Hinnomin
laxo» »sti.

3,, Mutta Benlaminin lopstt Ga.
banst asuit Michmas/Aj»s jaBethElis/»a heitän kyltjäns.

z2.Anathothis/Nobis/ Anantas.
zz. Hajoris/ Ramas/ Githaimts.
Z4. Hadidts/ Zibotmts/ Neballathis.
Z5. Lodis/ ja Snos seppäin laxos.
z6. Ja muutamatLevität asuit Hudaa

jaßenJamintn rajoilla.
Xli. iucu..

ovat Papit /a Levität/
liV menlt ylös Serubabcltn

pojan ja Jesuan
« ransia: Sernia/Jercmta/ Ests.

2.Amaria/ Malluch/ Hattus.
z. Sechanta/Rehum/ Meremoth.
4.Jddo/Ginthot/ Abia.
5. Vlejami»/ Maadta/ Bilga.
ö.Semaja/Jojarib/ Jedaja.
7. Sallu/Amok/Hilkia ja Jedaja: Na-

mät olit Pappein ja heidän «veljetns pää-
miehet Jesuan atcaua.

8. JaLevität: Jesua/ Benui/ Kat-
mtel/ Serebta/Juda/jn Nlathania ky.
toS wirten päällä/ hän ja hänen «veljens.

9. Bakbukla ja Vnni ja Heidän wel»
jensolit warltana heidäntykönäns.

10. Jesua sijttt Jojakimtn/ Jojakilt»
sijttt Eltasibio/Eliasib fijttl Jojadan.

n.Jojada Mi Jonathanin/ Jona.
than sisttt Jadduan.

i2> Ja Jojakimtn atcana olit oämät
ylimmäiset Isät Pappein seas: Sera-
jast Meraja/Jeremiasi Hanania.

iz. Eftasi oli Mesullam/ Amarjast
Johanan.

14. Malluchtst Jonathan/ Sebaniasi
Joftph.
iss.Harimist Ztdna/MerajoihtstHelkat,
lö. Jddosi Zgcharia/ Gtnthonisi Mc.

sullam.
17. Abiasi Sichri/ Minjamtsist Moa-

diasi PUlai.
iL Btlgast Sammua/ Semajasi Jo.

oathan-
-19. Jojaribist Mathnai/ Jedajasi Vsi.
20. Sallaist Kallat/ Amakist Eber.
21. Htlktast Hasabia/ Jedajasi Natha-

nael.
22. Levität Eliasibtn/ Jojadan/ Joha-

nan/ja Jadduan atcana/kirjoitetut I. l
säin päämiehet. Nyn myösPapit Dart- s

Zjj - uxen

? Paplt
1 jaLemi

> tat jot>
. ca pa-
Inisit
Ser»,
babe.
lin
«ansia.

Jotca
olit
Joja.
chimin
aicana

Elia.
sibin/
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uxenPerstan Cuningä ivaldacunbanasti.
). iz. Lewin lapset ylimmäiset Isät omat

> kirjoitetut Aicakiriaao/ lohanan Elia-
sibtn pojan aican asti.

24. Ja Lewitain päämiehet: Hasa-
i-bia/ Serebiaja JesuaKadimielin poi-
. ca/ja heidän weljens heidän wieresäns/

ylistämäs ja kyttämäs/ nhncuin David
Jumala» mies oli käskenyt: yxi wartia
toisen cohdalla.

25. Mathania/Bakbukia/Obadia/Me-
sullam/ Talmon jaAkub/olil omenmar-
tiat/ tawaraporttein wartioitzemises.

16. Nämät olitJojachimin Jesuan po-
janaicana/ Jozadakiopojan z ja Nehe-
mian maanwanhimman/ ja Eftan Pa-
pin sen kirjanoppene» aicana.

27. Ja Jerusalemin muurin wihkimi>
- selle etzeit he Leivitait catkist heidän pai-

coistans/ tuosaxens heitä Jerusalemijn/
pitämän wihkimistä ilolla/ kytoxella/
wirfillä/ Cymbaleilla/ Psalmeilla ja

- harpuilla.
t. ,8. Ja weisai ten lapset tulit coco» la-

kialda Jerusalemin ymbäcins/ ja Ne.
tophatin kylistä.

iy. Ja Gilgalin huonesta/ ja Gibe-
ahn ja Asmawethin pelloilda: stllä mei-
sajatolit rakendanet heillens cartaooit
Jerusalemin ymbärillä.

zo. Ja Papit ja Lcmiiat puhdistit i>
tzens/ ia puhdistit Cansan za portit ja
muurit.

„ Zl- Jaminä annoin Judan pääämic-
> het mennä ylös muurin päälle/ ja laitin

capi suurta kytoschuoria/jotca ulotuit
muurin päälle/ oikialle puolelle / sonda-
portti» asti.
zl.Ja Hosaia jakoinen puoli Judan

päämiehist kämit heidän peräsänS.
ZZ. JaAftria/ Efta/ Mesullam.
?4.Juda/ BenJamin/ Semaia ja

Jeremia.
35. Ia muntamat Pappein lapsist wa>

ftitorwein consta/ Sacharia lonotha.
nin poico/ Semajon pojan / Mothaui.
»n pejan/ Machastn pejan/ Sachurin
pojon / Asophin pojan.

36. Ia hänen weljens Semast/ Asa»
reel/ Milalal/ Gilalat/ Maat / Netha»

neel/Juda/Hanani/ Davidin Juma-lan miehen candeleltten cansta: JaEfta
kirjanoppenut heidän edelläns/

Z7. Za caitvoporttiapäin/ ja he menit
ylös heidän cohdaidanö trapuja myö-
denDavidin Caupungyn/muurei» pääl-
le/ Davidin huonesta mestporttin asti/ i-
täin päin.

zll.Za toinen kyloschuori käwi mastan/
ja minä sen peräsä: jatoinen puoli Can-sa muurin päällä/ pätzitornist lemtän
maurin saacka.

zy. Ja Ephraimin portist/ manhan
portti» ostt/ ja calaporttin ja Hanane-
lin tornin ja Mean tornin/ lammaspor-
tyn astl/ ja seisatit fangiportis.

40. Ja nynne caxi tycoschuoria sei-
soit Jumalan huones/ja >»inä/ jalot,
nen puoli ylimäistä minun canstani.

41. Ja Papit Eliakim/Maescia/ Min-
Jämin/Michaja/ Elioenai/ Zachana/Hanania/ olitmastitormeincausta.

42. Ja Maeseia/ Semaja/ Elcazar/Vst/ lohanan/ Malchia/ Elam ja
Asar. Ja meisajat meisaistt corkiast /jq Jesrahia oli estmiesnä.

4Z. Ja he uhraisit finä päimänä suu-
ret uhrit/ ja olit iloiset: sillä Jumalaoli heitä iloittanut suurella ilolla/ että
myös maimot jalapsetkin iloitzit/ja Je-rusalemin ilo cuului caumas.

44. Syhenaican asetettin miehet ta-
waracammioin päälle/ joisa ylönnyxet/
«nstmäisethedelmät/ja kymmeuexet olit/
joitaheidän piti cocoman Caupungcia
pelloista/Papeille ja icmicaille jaettaLain
jälten: sillä Juvalaisilla oli ilo Papei-
sta jaLemiläistä/ jotca seisoit.

45- Ja he pidit waarinJumalans mar,
liasta/japuhdtstuxen Maritasta/ ja mei.
sajat ja omenmartiat seisoit Davidin/ ja
Salomon hänen poicans käskyn jälken.

46. Sillä Davidin ia Asaphin aicana/
osit mulnen asetetut ylimäistt weiststt/
stlytoswirret/ jalytoxet lumololle.

47. Mutta coco Israel andot wetftll«
le ja owenwartioille osan/ Sernbabelln
ja Nehemian otcano/ jocopäiwö heidän
ostns: lahe annoit sen pyhitetyn

lewt.

kk. Efratt i^ucu.
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lewitaille/ j» lewitat annoit sen pyhite.
ty.. Aaronin lapsille.

xiii. iucu.
Ijhen olcan luettin Mosexen

Canft»edes/ jo siinä löyt.
tirjotettu/ ettei Ammonite»

rtt , o Moabiterit pitänyt itä»«zns tuleman Jumalan sturacundaan.
1. Sillä ei he tullet Israelin lapsia wa»

ftan leiwällä jo wedellä/ mutta palckai»
sit Bileamin heitäwastan / tiromon hei»
st: mutta meidän lumalam käänsi tt»
rouxen siunauxexl.

3. Costa he sen lain cuultt/ nyn he erot»
"t caicki nmucalaistt Israelist.

2" sitä ennen ollPappi Eliasib pandu
meldän Jumalan huonen «mmioin
päälle/Tobian lähimmäinen,

5' Ia hän oli hänelle tehnyt suuren
cammion/johonga he ennen olit pannet
ruocauhria/pyhä ftwua/ astioita st tym»
menexetjywist/ wynost jo öljysi/ jotca
olit tästetyt ondo lewitaille/weiftille jo
owenwortioille / jaPappein ylönnyxet.

6. Mutta en minä ollut silloin leru»
ftlemis/ cosca he caickia näitä teit : sillä
Arthahftsthan BabelinCuningan loisn»
wuona neljättotymendä tulin minä Cu»
bingon tygö/ jo ftin muutamain päl»

peräsi Cuningalda luwan.
7. tulin lerustlemyn/ j» ymörsin

sen pahuden cutn Eliosib 01l tehnyt Tobl»
an tähden/että hän 01l tehnyt hänelle
«mmlon Jumalan huonen cortouolle.

8.10 mlnä pohoxuin sitä cowin/ johei»
tin catcki Toblan huonen »siiat «m»
miest ulos.

9. Ia läskin puhdista arcun/ st panin
sijhen jällens Jumalan huonen astiat/
ruocauhril/ ja pyhänftwun.

iv. Ia minä ymmärsin ettei lewitail.
la ollut annettu heidänosans/ sentähden
olit lewttctt jalvelftjat paennet tetemän
,yötä culin pellollens.

n.Nyn minä nuhtelin esimiehiä/j» st»
«oin: mixi me lumolon huonen hyl.
tän»? mutt» minä cocoisin heitä j» ».

sttin siallenS.
iz, Nyn coco lud» toi tymmenexet
lawarelxl/ jywist/wynastja öljysi.

,3. Ia mins panln sen tawaran päälle
Papin Stlemian jo Zodotin lirstnoppt.
nen/ jo lewltoista Pevolan/ st hetdän
tätens olla Hononin Sochurin pojan/
Mothonion pojan : sillä he pidettin us»
töllistä/ ja heidän kästettin joco weljil»
ItNS.

14. Mtnun lumolan muisto minun
päälleni stn edest : ja älä pyh» minun lau»
piuttoni pois/ cuin minä olen tehnyt
minun lumolanl huonelle/ ja hänen
»arttolllens.

Kieldä
työtä
tele»
mäst
ja cuor
mia
«nda»
mast
Sab.
batht.
no.

cosca lernftlemln portit ollt
Fawatut ennen Sabbathia/ lä»

siin minä ne sulte/ ja kielsin awamast
ennencuin jälken Sabhathln/ ja »ninä
panin muulamila palweliottani port.
tein/ ettei yhtän «nvamust olis tuetu si.
sille Sabbalhin päiwänä,

20. Nyn cauppemiehec st «lckinaisieu
«luin myjät olit ulcona leruftlemtst
yösen/terran eli «xi.

21. Nyn minä todistin heidän edesäns /

jo sonoin heille:mixi te oletta yösen ym.
bärins muurin? jes te wielä terran sen
teette / M» minä lasten täten teidän
päällech Ia sijtä »jast et h« Sabbathtn»
tullet.

Zzz: «.Ia

15. Silloin näin minä ludas «llat«,
»an wynocuurntaSobbothina/ ja«n.
neltawä läjin jo«nnatettawiiAseillo wy'
na/wynamaljoja/ficunlla/,a catcklnoisia
cuormia/j» tuolawanleruf»le»nynSob»
bothtn päiwänä: jominä todistin heille
sinä päiwänä jono he myit ruccocalua.

16. Synäosui myös Tyriläisiä jotca
loit «loja ja «ickinasto couppocolna/
ja myit Juvan lapsille lerustlemls
Sabbathina.

17. Nyn minä nuhtelin Judon pää»
miehiä/ joftnoin heille: mitä paha se
on/cuin te teette/»» rjcotte Sabbathtn
päiwän?

,8.Ellö teidän Isän nyn tehnet/st
meidän lumalam loi «iten tämän on»
netiomuden meldän päällem / st tämän
Caupungln päälle/ja te saatat wielä
nyt wihan eniimmäxi Israelin päälle/
«ttä t« ricottt Sabbachin l
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wat,no
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' 22.1» mlnä sanein lewitaille jetca
puhtat oltt: tulcat ja ottacal poneista
»aari/ ja pyhitlätät Sabbathtn päiwä:
mtnun Jumalan muista minu» sen»
gin edest/ jo säästä minua sinun suuren
loupiudes tähden.

23. Minä näin myös silloin Iudolal»
stt Ottawan »vaimoja Asdodist/ Ammo»
uist j» Moabist.

24. Ia heidän lapseus puhuit puolit.
tain Asoodin tielellä / ja et toinel pu»
hualudankielellä/mutt» stcattzen Co»,
stn tielellä.

25. Ia minä nuhtelin heit» st tiroi.
sin heitä/ ja löin muutamita miehiä /

ja repelin hiuxet heidän päästäne/ io
»«nnolin heitä Jumalan cautta: Ei
teidän pidä andaman teidän tyttäri»
tän heidänpoijllens/eilä ottaman heidän
tyttäritäns teidän pojille»eli itze leilien.

26.Eitö Salomo Israelin Cuningas
nyden «nsta syndiä tehnyt? Ia ei cui»
tengau ollut yhtä» Cuningast häne»

Nehemian Kirjan loppu.

wertaistans menen pacanan stas/ j».
hän olt «cas lumoloUens/ st Juma»
la pani hänen coco Israelin Cuningaxi/
cuitengli, saatitmuucoloistt waimot hä»
nengin syndiä tetemän.

27. Ettekö te sitä ole cuullet / cosc» te
caickia tätä suuna pahutta teette/ että
te ricotte meidän Inm>,la«m »astan
otcaison muucalaisia »aimoja ?

28. Ia yxt lostoan lapsist Eltosibin
ylimmäisen Popin poica oli Soneballa»
tti, Horoniterin wäwy: »nuttg minä a>
joju hänen pois minun tyköäni.

29. Muista heitä minun Jumalan/
jotca turmelemat pappeuden/ j» Pap-
pein j« lewitain lyton.

30 Nyi, minäpuhdistin heidän «itist
muncoloisist/ ja asetin Pappein st le»
wetain wartiat/ cungin paliveluxeens.

31. Ia übrchalcost määrätyilläajolllo/
jo ensimäistä hedelmitä> Minun I„.
malan muista minuo hywydellä.

Aj.
pott
J°j»-
saa
poja»
Saat»
balla-
ltn wä
WYN.
ä.kl.
Z6z?. .

Estherin Kirja.
l- st woimallinmPersian Cuningas Ahaswerus on tehnyt suuren pidon
Vlnoneripäiwäxi. Ia cuin hän cutzuißrolningmsW.,sthin/ nijn ei hän tullut/

hän hyljättin/ jaludan Canftst Esther nimcldä luli Dromingiri
hänen siaans/c. 1.2.

11. Haman corotettin Cuningalda/joca löysi ncuwon/ että caicki ludalaisel piti hlt»
mutta Esther scn laitti »njn/että hänen täydy»

Mardochait cunnioitta/jahirlettin itze sijhenhirsipuuhun/ jonga hän MardochMe ra»
tcndanul Mia ludalaistt pclastettin/cap z. 4. c. 6.7.

111. Mardochai mle suuren cunniaanCumngan tykönä. ludalaiset cosiawal sinä päi»
wänä wlhamichillens/ jona he aiwoitlinhucutca/ja asct.t pyhapäiwiä muistoxi/ että Iu»
mala oli hcitä pelastanut/ cap. 8.9.10.
Ahas.
»erus
pttä
»ieros
piteo.

I. jucu.
lihen oican cosc» Ahofwerus

IndtastEthiopian osti/
(^^stta,a seitzemen colm»natt»lym,

mendä maacunda.
2. Ia cuin hän istut waldacundans

tstuimell.l Susanin linnas.
3. Colmandena hallltuxcns wuonna/

teti hän pivon caclille Pöämiehlliens/j»
polwelioillens/Persia» ja Medin Soo»»
päämiehille / ,» maacundain hallitzioille
hänen.«vesäns,

s4« Csihcrin i. lucu.
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4. Näyttäin heille waldacundans cu».
nian rickaudet/ja Hcrraudens callit ca»,

ntstuxet monda pätwä / sata ja cahdepan-
kymmendä päimä.

5. Za cuin ne pätwät olit täytetyt/tekt
Cuningas caikelle Cansalle / cnin Susa-
nin kinnas oli/ sekä suurille että pienille
pidon seihemextpätwäxi/ Cuningaiism
huonen yrticarhan salts.

6. Siellä ripuit walkiat/ punaiset ja
kellaiset seinämaattet/yhten sidotut callli-
la liinaisilla ja purpuratsilla siteillä ho.
ptarengats marmorknvisten pahasten
päällä: wuotet olit cullast ja hoptast/
permando oli laskettu wiherjätsist/ wal.
ketsi / kellaksesi >a musiisi marmorkiwtst.

7- Ia juoma cannettin cullarsilla asti-
oilla / ja aina toisilla ja msilla astioilla
ja Cuningalisia whna pldäkyllä Cuntn-
gan maran perän.

«.Jaet yhtäkän waadittu juoman:fil.
lä Cuningas oli njjn käskenyt räikille e-
deskäywillc huonesanS / tehdä jocaitzen
mielen noutepi.

y. Ia Drotning Wasii teki myös pidon
watmoille Cuningas Ahasiverupen Cu-
ningalises huones.

iv. Ja seihemeiidenä pätmänä / cosca
Cuningas olt iloinen mynast / käski hän
Mehumantn/Bisihan/Harbonan/Big-
than/Abagthao/ Selhartn ja Charea-
pen / ne skitzemen Camwartpalweliaka/
jotca palmeltt Cuningas Ahasmcrust.
ii. Tuoman Drotning Wasthi Cunin-

gan eteen / hänen Luningalisclla Cruu-
nullens/ nayktäpens Cansalle >a Paa-
miehille hänen cauneuttanv: sillä hän oli
Caunis.
ii. Mutta Drotning Wasthi ei tahto-

nut lulla Cuningan käskyn »älken /cuin
hän oli käskenyt Camaripalweiioitien
cautta: Nhn Cuningas wihastut cowin/
ja hänen wihanö syttyi hänes.

tz.Ja Cuningas sanoi mhsaille/jotca
> ymmärsit maan tamal (sillä Cuningan
asia piti ratcaistaman catckein Lain ja oi-
keuden ymmärtäwässteo edes.)

14.Za lähin händä olit/ Charsena/
Sethar/ Admarha/ Tharsts/ Meres/

mitä
hänen
pitä.
teke-
män.

17, Sillä tämä Drotnlngln leco host
caickein «aimoin tygö / nyn että Helin
«tzowat miehens ylön/ silmäins edes/
st sanomat : Cuntngas Ahaswerus lästi
lulla Drotning Wafihtn eteens / mutt»
et hän tullut»
!B.Nyn Persian st MediN Päämtesten

«mäunäc stnowot tänäpän «ilille Cu»
ningan Päämiehille/ costa he cuulewot
tämän Drotningtn teon/ nyn sijtä tule
tyllä ylöncotzetto ja wtho.

19. Jos si»s Cuntngalle lelpa/nyn au»
docan lästyn häneldäns käydä ulos/ j»
lirjoitto Person j» Medin latijn / jot»
ei kengän ricko tohdi: ettei Wasthlnpi.
dä en» «ltman Cuntngas Ahasweruxen
eleen/ st andacan Cuningos hänen «val»
vacunvans häuen lähtmmäistllens/joc»

West.
hi
hyljä»
tän.

'

Marsena jaMemuchau/scihemeo Per-
stan ja Medtn Päämiestä/ jotca näit
Cuningan caswot/ ja istuit ylimmätsnä
waldacunnas.

i;. Mitä Drotning Wasthille pitä teh.
tämän oikeuden jälken/ ellet hän tehnyt
Cuningas Ahasivcrupen sanan jälken/
hänen CamaripalmeltainScautta?
i6. Nhn sanot Mcmuchan Cuningan ja

Päämiesten edes: Drotning Wasthi et
olcainoastans tehnyt pahoin Cuntnga-
sta mastan / multa myös caickia Pää«miehiä ja caickia Cansoja mastan /cuin
omat caikis CuningasAhasmeruxeu maa-
cunnts.

onparembt händä.
20. Ia tämä Cuningan kirja cutn nyt

tebdän / cuulucon'ymbärtns coco hänen
ivaldacundans / jöca suuri on/ että jo-
catnen »aimo pidäis miehens cunnias/
surten ja pienden seas.

21. Tchnä kelpais Cuningalle ja Pää-
mtehtae:jnCUNingas teki Memuchan
HnansäM»/kirjat lähetettin catckyn Cu.
uingan maacundyn/jocaiheen maacun-
daan heidänkirjottuxens jälken/jacaic»
ket» Cansain tygö heidän kietelläus/et-
tä jocatnen mies on hallitziahuonesanS/
ja andoi puhutta Causans kielellä,

11. ium
!zz z Nät^

Kirja. ». sucu.



Ahas.
»erus
»nda
coot»
netzel»
täwa>
lu».
xens
Drot»
nlngt.

M,r«
do»
choin
Judo.
loisen
tytönä
oli E»
sther
hänen
setänStytär.
i.Reg.
24: 15.

16.
Neh.
?: 7.
Esther
oletan
Cunin
gon
huone»
sten.

jällen/ sljtteculn Cunin»
H Zas Ahasweruxen wiha asetu!/
H muisti hän mitä Wasthi oli «eh.

nyt / ja mitä hänestä päätetty
oli.

2. Nyn sanoitCunlnga» polweliot jot.
« händä palwelit :etzittätö»Cuuingal.
le caunlta nuoria neitzeitä.

3. 1» lähettäsönCuningas cotzosttcoic.
tyn walvocunvons moacundyn/cocomon
calckla «unta nuoria neltzettä Susanin
linnaan «vaimoin Huonesten/Hegen Cu.
»Ingan Comorlpolwellon läden ala/jo.
«a waimoist pitl waarln/j» »ndot heille
heidän caunistuxens.

4. Ia st pyca so« Cunlngalle lelpa/
tnlcon Drotniugin Wasthin siaan : Tä>
wä telpois Cuningalle/ja hän teti nyn.

5. Susanin linnos 01l yxl Judo»
Flalnen/ jonga nimi olt Mar.

dachai lairin poico/Stmetnpojan/Ki-
sin pojan / lemintn mies.

6. Joc» oli «viety Jerusalemisi stn «ie.
dyn joucon consta / joca .«iettn lecho.
nian ludan Cuningan «nsta/ jongo
NebucodNezor Babelln Cuntngas wet
pols.

7. Ia hiin olt Hadassan/ se on/ Est.
hertn hänen sttäns tyttären holhojo:sil.
lä ei hänellä ollut Isä eikä äitiä/ja hän
olt «unls ja hywän muotoinen pyco/ja
cosca hänen Isäns ja ättlns «olit / otti
Mardochat hänen tyttänxenS.

3. Costa Cuningan lästy ja laki ilmol.
tetttn/ ja monoa pyca coottin Susanin
linnaan/ Hegen käden ala / olettin myös
Esther Cuningan huoneseen/ Hegen tä'.
den »la / joc» oli »aimoin »ani».

9> Ia pyca kelvots hänelle/ ja hän
löysi lauptuden hänen edesäns / ja hän
joudutti hänen «unistustens cansta/on»
daxens hänelle hänen osans / st sijhen
stttzemen «unista py« Cunlngan huo»
nest/ ja hän pan» hänen pycoinens par»
hästen palckan «aimoin huoneseen.

io. Io ei Esther ilmoittanut hänelle
Cansans s» sucuons : sillä Mardochat
oli händä lieldänyt ilmoittamasi.
«.Ia Mardochat täysiendelijocapät»

wä neitzytten huonenporstua» edes/elrä
hän olis saanut tietä / jos Estherinhy-
wtn käwis/jamilä hänelle tapahduts,

ttzecungtn phcan mää-
aica tuli mennä Cuntn-

gas Ahaswerupen tygö/ sijttecuin hän o-
li ollut caxiloistakymmendä Cuucauta
watmoin tawanjälken caunistuxes(sillä
heioän caunistuxellans piti oleman nyn
paljo aica/ cuust Cuucautta öljyllä ja
Myrrhamtlla/ ja cuusi Cuucautta cal»
letlla wottetlla / ia muilla warmoin cau»
nistuxilla. )

iz. Nyn pyca meui Cuningan kygö/ja
jonga hän tahdot / se piri hänelle an-
nettaman/joca piri hänen cansiansme-
nemän watmoin huonest Cuntngan huo-neseen.

14. Ehtona hän tuli/jahuomenellatu
palais loiseen ivaimotn huoneseen Saas-
gaxen Cuningan Camartpalwelian kä-
den ala/joca oli warmoin warttarja
ei hänen pitänyt palajamau Cuningan
lygä muutoin jos Cuningas händätah-
dot/ ja cutzutli händä ntmeldäns.

15. Cosca Ellherin Abiha ltn Mardo-
chatn sedän tyttären atca joutui/ (jon-
ga hän oli ottanut tyttärcxens) tulla
Cuningan tygö/ ei hän mitan muuta
anonut/ ivaan mitä Hcge Cuntngan
Camaripalivelia watmoin warlia sanot:
ja Esther löyst armon caicketn edes cuin
hänen näit.

16. IaEsther otettin Cuningas Aha-sweruxen tygö Cunmgaliseen Huoneseen/
kymmendena Cuucaurena / joca cutzulau
Teberh/ seitzemendenä hänen waldacun-
dans wuonna.

17. Ja Cuningas racastl Estheritenä
cuin catckta mutta maimoja/ja hän löy-
si armon ja laupiuden hänen edesäns e-
nä cuin catcki muut nettzet/ ja hänpa-
niLuningalrsen cruunu» hänen päähänS/
ja teki hänen DrotningixiWasthtn siaan.

18. Ja Cuningas teki räikille häne»
PäämtehillenS ja palwelioilleus suuren
pidon / ja se pito oli Esthertn tähden/ja
hän teki maacuunille leivon/ ja andot
lahjoja Cuntngan waran jälken.

l°.la

Esther
tule
Drot-
ninzisi
W-sl.
h i»
staiii>

Z457.
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Hawö
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ly.I» costa neltztl toisenkerron coot»
tin/istut Mardochat Cuningan portis.

22. Io ei Esther ollut wielä »lmoltto»
""t stcuans eitä Cansans / nyncuin
Mardochai hänelle olt tästenyt: sillä
Esther teti Mardochain sanon jälten/
nyncuin silleiugln/costa hän hänen «s»
"' costa Mardochai istut

portis/»ihastuit«.
xi Cunlngan Camarlpolroeliata Big.
than ia Theres owenwartlat / jaalivoit
heittä tätens Cuntngas Ahasweruxen
päälle.

22. 1» Mardochai ftt sen tietä /st
ymettti Drotning Estherllle: I» Est»
her ftnol Mardochat» puolest stn Cu»
»ingalle.

23. Ia cost» sitä tultisteldin / löyttin
se todexi / st he hirtettln molemmat
puuhun - sa se ltrjottettln Aicatirjaan
Cuningan «des.

111. iucu.
><?>osca nämät ellt tapahtunet/teli
slh Cuningas Ahaswerus Hamanin

rext /st corotti hänen / ,o poni
hänen lstuimens ylemmä «ickiaPäämie.
hiä/cuin hänen tylönäns olit.

2.1»«icki Cuningan palweliat / jot.
ca Cuningan portis oltl / notlistit pol»
wtons ja «marsit Hamanlt: sillä nyn
olt Cuningas lästenyt/ mut«Morvo.
chai e, noclistanut polwians eitä cumar.
«nut.

3 Nyn Cuningan Palweliat / jotco
Cuningan vortts olit / sanoit Morvo»
chaille: mixi sinä rtcot Cuningan lästyn?

4.1» cosca he jocopäiwä silä hänelle
ftnott/ j» ei hän totellut heitä/ llmoi.
llt he stn Hamanllle / nähdaxens jos
sencoltotnen Mordochain työ olte py.
sywäinen: sill» hän 01, sanonut hanens
ludalaistxt.

5. KA cuin Haman nät» ettet Mor.
Fdochat nottistonut pelwions hä»

»en edesäns / että cumortonut händä /

hz„ lincku» täyten.
«.I» hän wäysf, lutl laste ainoastans

Ham«.
nin
neuwo
lud».
laisi»
«vasto»

lvi.
1462.

"'

Cunin
gan lä
sky/ et»
tä caic
ll I»
velo».
stt piti
tapet
tam»»

Mardochain päälle kättäns: sillä he oltt
hänelle tieltätväxi tehnet MardochainCansan-mutta Haman pyysi teloitta
caickta Mardochain Cansa Juvalaisia/
jotca oltt coco Cuntngas Ahasweruxen
«aldacunnas.

7. Enstmätscllä Cuulla/ seonNtsan
cuu/CuningasAhasiverupc toisna wuoua r
loistakymmendä/ heitettinPur seonar- l
pa Hamantn edes pätwä pätivälda ja
cuucaudelda nyn toiseen Cuuhun toista» l
kymmendä / se on Cuu Adar. r

z.Ja Haman sanot Cuningas Aha- /

sweruxelle : yxi Cansa on hajotettu /ja zjaettu Cansatn secaan/ caickis sinun
waldacundas maacunnis: ja heidän la- .
kins on toisin cutn caicketn Cansain/>ja
et he tee Cuntngan lain jätten: ei se ole
Cuntngalle hyödyllinen että heidän nyn
olla anneta».

9. Jos Cuningalle kelpa/nyn kirsai-
tettacon/ että ne huculettaisin: ny» mi-
nä tahdon punnita kymmenen tuhatta
letwistä hopista wircamtestcn kasiju/
«vielä Cuntngan kamaroihin.

10. Silloin otti Cuntngas sormuxen
sormestans / ja andoi sen eHamanille /

Mcdathan Agagilaisen pojalle Juvalai-
sten «vthamtehclle.

11. Ja Cuntngas sanoiHamantlle: se
hopia olcon anneltu sinulle / nyn myös
Cansa/ tee heille mitäs tahdot.

i-.NYu Cuntngan kirjoittajat cutzut- i
tin colmandenatoistakymmendenä päiwä- -
nä ensimä-sestäCuusta/jo kirjoltettin nyn- j
cutn Haman käski Cuningan ylimmäisen 1
ja maan Herran tygö / sinne ja tänne i
maacundyn/ ja »ocatyen Cansan pää- i
miesten tygö siellä ja täällä / ttzecungin
Cansan ktrjottuxen jätten / ja heidän
kteltlläns Cuntngas Ahasiverujen nt-
mellä/ ja Cuntngan sormuxella lukittu-

iz. Ja kirjat lähetetiia juoxewittencaut-
ta catckyn Cuntngan maacundyn/ Hu-
cuttaman / tappaman ja teloittaman
cgickia Juvalaisianuorta ja wanhoia /

lapsia ja «aimoja yhtenä pätwänä/ cutn
oli colmastoistakymmencs päiwä toisesta
Elltlsta toistakymmentä/ se o» Cuu A.
- dar

Kirja. z.lucu. sf»
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Mar- i
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rucotl»
la Cu>
nmgasi
heisän
«de»
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bar/ja ryöstämän heldän stalins.
«4. Kirj» 01l näin : tästy on annettu

«lckyn maocundtst/ «ilille Cansoille/
että hetdän piti olemon sinä päiwänä
»olmit.

15.1» juoxewatmenitkyrustCuningan
eästyn jälteu: I» käsky »nnettln Suso»
nin linnos: I» Cuningas j» Haman
istuit ja joit/mutt» Susanin Caupun»
gt olt hälnmästyxls.

IV. ium.
Ijtlecuin Mardechai ymmärsi

mttä tapahtunut oli re.
hän waattens / j» puetti

lyens sälillä i» tuhmalla? ja me.
yi astelle Caupungita / ,« huusi sun>
„lla änellä ja surtlast.

2. Ia luli Cunlngan portin eteen: sillä
el ollut luwallinenyhbengän mennä Cu>
ningan ponisi sisälle /jonga päällä säc»
»iolt.

3. Ia Juvalaisilla olt suurt parcu «l.
»is maacunnts / jolhln Cuningan sana
j» lästy tuli / j» moni paastois / itti j»
murhetti / st macais sälls ia tuhwas.

4. Ny» Estherln pijcat ja hänen Ca.
marlpaltvelilms tulit j» jlmotttt sen hä»
«elle : Nyn Drotning peljästyt cowtn /

j» lähetti waottet Mardochain pääl.
l«« pnte/ja cästt sälin panna pääldäns
pots / mUlta et hänottanut.

5. cV>lstEsther cutzui Hatochin Cu»
C»m»rlp»lwelton / jo»

c» hänen evesäns seisot / ja käski hä»
«en Mardochat» lygö/tiedustaman,ni»
»z s« o» / j« mingätähden hon nyn tett.

6. Nyn Hatoch ment Mardochain ty.
g§ Canpnngtn «tulle Cuningan penin
«teen.

7. Ia Mardochai stnoi hänelle «ickt
mllä hänelle tapahtunut oli/»o stn ho.
pstn cust Haman oli luwannut punata
Cuningan tawarothln ludalaisten täy.
„,„ / että he surmataisin.

g. Ia hän »nvoi hänelle tirjvituxen
sijtä tastyst/ stcaSusanis oli annettu/
zt.z viti «loitettaman / esottoxens sen
Estherille ,a andaxens hänelle tietä/ et.
tä hän täsiis hänen mennä Cuningan

tygö / j» rucelllo händä Cansans evcst.
9. 1» cuin Hotach tuli st stnoi Esthe.

rllle Mardochain ftnat.
iv. Sanoi Esther Hatachille/ ja lästi

Mardochain lygö :

ii. Caicki Cuningan palwel<at/st Cu»
ningan maacundain Const tietämät/
että cuca itänäns mtes eli wmmo mene

»>""l,
"^3
lupa
>" s"
°".

colmandena päiwänä puetti .

AO»Efther itzens Cuningolisiu w»at.
teisin / ja ment ««anoo» Cu. "»«»«

ninganHuonen lygö / sisälllsel.
le puolelle Cuningan huonen cohdalle : san c,
I» Cuningas istut Cunittgalistll» istui,
mellansCuningalists huonestns/ juuri "««

huonen owen cohdalla. yanoas
2. Ia cuin Cuningas näli Drotning ruaue.

«stherin stlsowan cartailpll»/ löysi hän
armo»

Cuningan tygö fisälmäiselle «ttanelle/
joca el olt «yltttu/hänen duomions on/
että hänen pitä cuoleman / muutoin jos
Cuntngas ojenda «Naisen »aldican hä.
nen puoleens/ että hän eläis: jaenmi.
nä ole cutzuttu colmenalymmcnenä päi»
wänä Cuningan tygö.

12. Io Costa Esthexin stuot sanotti»
Mordochaille.

13.Käsii hän sanoa Estherille jällens:
älä luuleckan / ettäs päästät henges
catckein ludalaisten ehton/ehkäs Cumn»
gan huones olet.

14. Sillä jos sinä tähän »tcon peräti
wolckenet/ nyn ludaloiset stawot cui»
tenginowun ja pelastuxen muoloo/
ja sinä st sinun Isäs huone pitä sijt.
te huckuman : Ia cuca tietä jos sinä 0.
let tämän ajan tähden tullut Cuutngan
walvocnndaan?

15.Esther lästt Mardochoit wostata:
16.Mene ja coco caicki Juvalaiset/

cuin Snstnts ow»t/j» paastocat mlnun
edestanl/ ettette syö että juo ceINMO
päiwänä yöllä elt päiwällo / mlnäpoa»
ston myös pycoinenl j» nyn minämene»
Cuningontygö tästyätiu waston/ jos
minä hucun/ nyn minä hucun.

1?. Morvochoi «utni ja teki caicki nyn»
culn Esther hänen lästi.

V. iucu.
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«»»da.

«rmon hänen tbesilns/ j» Cunlngaso.
jlnst cnllaisen »aldicon/ joc» oli häntn
tädefäns Estherin puoleen / nyn Esther
«stut edes / st rupeis »albicon päähän.

3. 1» Cuningas ftnoi hänelle : Drot»
ning Esther/ mitä sinun on? st mttäs
»nol ? puoleen minun woldacundan asti/
pitä sinulle annettaman.

4. Esther ftnol : jos Cuningalle kelpo/
nyn tulcon Cuningas st Homon tänä»
päu sijhen pitoon/ cutn minä olen w»l»
mistanut.

5. Ia Cuningas ftnoi:lä Ham<« tekis cuin Esther on ftno»
nut: nyn Cuningas jo Homon tultt pi»
toon/ jongo Esther oli walmlsionut.

Ia Cuningos sonoi Estherille sijtte.
hön öli wyna juonut: mitäs pyy.

dät/st pitö sinulle annettaman: ja mi:
tös «not? woicko se olis puoli Cunin.

woldocunnest/ sepitä «pahtumon.
7. Nyn Esther »ostois st stnot : mi.

Nun rucouxen j» anomisen on:
z. Jos minä olen löytänyt armon Cu»

ningan edes / jo sts st telp» Cuningalle
ondo minulle minun rucouxen!/ st teh»
dä minun anomiseni/ny»tulcon Cunin»
gas jo Homau siche» pitoon / cutn mt.
nä «valmistan hetlle / nyn minä tee» huo.
mena nyncuin Cuntngas on sanonut.

y. Nyn Haman meni ulos sinä päiwä»
«z »lotsans ja roht»all» sydämellä. I»
cost» hän näti Mardochain Cuningan
portiST' ettei hän nosnut eitä siastans
lycohtonut hänen edesäns / tult hän täy.
tet, wthaa Mardochain päälle.

iQ.Multo Homon pidätti lyens/ja cuin
hzn tult cotians / lähettl hän st andoi
cutzu» ystäwäns / j» emändäns Se»
nxen.

11. 1» Haman luettelt hellle rtckau.
dens cunnian/ jalastens paljeuden/ <«

«ickt culng» Cuntngas cli hänen teh»
nyt nyn suurex» / j» että hän el, cero.
lettu Cunlngan Päämlesten i» palwe.
liain ylitze.

12. Sonoi myös Haman: st Drot»
nlrg.Ksther «i «lldonut yhtätän cutzu»
Cumngon siihen ptloen cuinHti»

walmlstl/ poitzt minua: ja minä plen
myös huomentsext cutzuttu hänentygönS
Cuningan cansta.

ij. Mutta eatkist näistä et minullemt-
täkän kclp«/ nyncauman cutn minä näen
sen Judalatscn Mardcchain istuman
Cuningan pcrtis.

14. Nyn sanoi hänen emändäns Se-
rcs/ ja catcki hänen ystäivans hänelle:
maimistettacon yri puu / myltäkymmen-
bä kynäräta tvrkia/ ja sano huomena
Cuningalle/että Mardochaisijhen hir.
tetäisin/nyns menet iloisas Cuningan
cavsia pitoon. SettlpaiS Hamanille/ja
puu malmistetttn.

Vt. iucu.
sinä yönä et saanut Cunin-

A tvis gae unda / ja hän käikt tuota
äica ia muistokirjat/ ja ne luet.
lin Cuningan edes.

1. Nyn löyttinktrjoitcttu/cuingaMar. '
dochat oli tietä andanut/ että captCu-
ningan Camaripalmeliaka / Bigthana
jaTheres/owenmarital olit aicoinet heit-
tä kätcns Cuningas Ahasmeruxen päälle.

z.Ja Cuningas sanot: mtcä cunntot !
eli hywä me olem Mardochaillesenedest
tehnct? Nyn sanoit Cuningan palmelt-
at/jotta händä palmelit : et ole hänelle
mtkän tapahtunut.

4. Ja Cuningas sanot: cuca cartaool.
la on? ja Haman kämelt ulcona carta.
nolla Cuningan huoneu edes / sanoaxeus
Cuntngalle / että Mardochat piti hir-
tettämän sijhen puuhun/ jonga hän oli
händä marken «valmistanut. l

5. Ja Cuningan palmeltat sanoit hä. >
nelle: catzo Hanmn seiso cananolla. !
Cuningas sanot : tulcan sisälle- i

6. Ja culn Haman tuli/ sanoi Cuntn- !
gas hänelle: mitä sille miehklle pitä teh.
tämän/jota Cuningas tahto cunnioir-
la? Ia Haman ajatteli sydämesäns:ke.
täst Cuningas paremmin cunntottta
cutn minua? j

7. JaHaman sanotCuningalle: se mies
jora Cuningas tahto cunniottta.

8.Pilä pueiettaman Cuningslistlla
maaimlla/ joita Cuningas iye pieä/ja !

Aa a a tuotamen

Ham3
and»
ratet»
hirsi»
puun
Mar»
do>
chaille.

Cunin
gos
and»
lute
Ai«»
ttrj»/
ja löy»
,3
Mor»
oo»
chain
händä
»aro»»
nen.

~ n,

Cunin
gas ty,
sy H»»
Minil»
le mi»
tä sille
pidäis
lehtä»
män/
jotoCn
ning »s
«hio»
cunni'
eitt».
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Hama
oin
täyty
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oitta
Mar-
»ochait
oman
duomi-
ons
jältn».

.Hania
»alit»
la M
«Mens

Cllnln»
gas jo
Hom3
tule»
wa<
«)S

Esthe.
rin ty»
lzö.

tuotaman se heivotnen jolla Cuningas
aja/ ja ettäLuntngaltnenCruunu pan-
naisin hänen päahäns.

9. Ia waattet ja hemoioen pttä annet,
taman yhden Cuntngan Päämiehen ka-
teen/joca on yltmmäisist Päämiehistä/
«itähän puetaissen miehen/MaCunin.
gas tahto cunnioitta / ja annats hänen
aja hemoisen päällä Laupungtn catuil.
la /ja huuta hänen edelläns: näin pi-
tä sille miehelle kehlämäa/ jota Cunin-
gas tahto cunnioitta,

10. Cuningas sanot Hamanille: kyru-
ta / ota maatiet/ja hemoinen/nyncutns
olet sanonut/ ja tee nyn Mardochain
ludalaisen cansia / joca istu Cuntngan
portis: ja älä anna mitän puuttua cai-
tista näistä cuins puhunut olet.

11. Nyn Haman otti maattet/ ja hemoi-sen / ja puetti Mardochain päälle/ ja
andoi hänen aja Caupungl» catuilla /
ja huusi hänen edelläns: näin sille mie-
helle tehdän / jota Cuningas tahto cun-
nioitta.

12. Jo Mardochai palais Cuntugon
portyn : mut« Haman meni tyrust co»
tians murheitten/ st peitetyllä päällä.

,;. I<, H«n,on jutteliemännällensSe»
caikille ystäwillens «icki mitä

hänelle tapahtunut oli : Nyn sanoithä»
ne» ivystns / st hänen emändäns Se»

. Maroechai on ludalal»
sten siemenesi / jong» «desä sinä olet ru»
»eunut langema» / nyn et sinä »ot mi»
tiin händä »oston / mutta sinun täyty
perät! häne» edesäns langeta.
i4, Costa he wielä parhallans hänen

«nstans puhuit / tulit Cuningan Ca»
maripalweliat/ j» tijrutlt Hamanin pi»
toon / jong» Esther olt «valmistanut.

VII. iucu.
Osta Cuningas tuli st Hamon

l« pitoon Dromlng Estherin tygö/
2. Sanoi Cuningas «as toistapäiwänä Estherille / sijttecuin

hän olt »yno juonut: mitäs rucoilet
D retning Esther sinulles annetta/ st
mitäs anot? ehkä st olis puolt Cunin»
gan »»loacunda/ se p»tä tapahtuena».

z. Drotning Esther «osiais/ joftnot:0 Cuningas / jos minö olen löytänyt
»rmo» sinun «oesos / ,» jos Cuning»n
telp» / nyn suocon minulle minun henge.
ni/ minun rucouxem tähden/jo minun
Consonl minun »nomlstni tähden.

4. Stllä me olem myydyt / minä jo
mlnun Conftn / telottetto/ suurmottaj» hucutett»: Ia jos me olisin, myydyt
orjixl ja pycotxi/ nyn minä olisin «ai/
eitä «vihamies sijttelän paltitzis Cunt».
gallr sitä «ahlngoea.
5. Cuningas Ahaswerus puhui ja ft.noi Drotning Estherille: cuca se on /

elt cusa se on/ io«tohtisencaltaisiaja.
Tella tehdäxens ?

6. Esther ftnot: st wihamiesst'wal.
noja on tämä paha Homan : jaHaman
peljästyt Cuningan ja Drotningin edes.

7. Ia Cuningas nousi wieraspidost j»wynon tytöä wihoiftns/ j» meni S»,
lin yrtttarhaan: I» Haman nousi jaru.
ceili Drotning!hengens edest : sillähännäti hänellens olewan »»luistetun on.
nettomude» Cuningalda.

8 Ia costa Cuningas tuli jällensS»,
li» ynttarhast» sijhen huonesen / joft he
olit «vyn» juonet/nostts Haman sille»«otelle/ joll» Esther istui: Nyn ftnoiCuningas : «htoco hän Drotnlngtlle
tehdä myös wätlwalb» minun läsnä 01.
leftnl huones ? costa se sana tult Cunin»
gö suusta ulos/pettttheHomanln casivot.9«la Harbon» yxt Cuningan Cam».
rtpalwelioist»/ ftnot Cuningalle : catzoHamantn «nanoll» seiso yxi puu wyt»
lätymmenbä tynärätä «rte/ jong» hän
«ell Mordochalt w«rten/jo« hywä pu»
hui Cuningan edest. Nyn ftnoi Cuntn»gas: htnettätän hän sijhen.

ic>. Nyn h< hirtitHomonin sijhen puu»
Hu»/ jongo hänteti Morvochoitwosteu/j» ny» «stttui Cuningan wih».

VIII. iucu.
Inä päiwäaä andoi Cuningas

Drotning Estherti.Hamaain Juvalaisten wiho-
iisenhuonea: Ja Mardochai

t altLantliga» eteen: stllä Esther ilmoitti
mikä

Esther
rucotle
«ttä
HS» ja
häoeiii
Ca».ssns
pelaste
tatst»
Hama
NINM
ntst.

Hams
hirte-
tä» sij»
hen
puu-
hun / >

jonga
häa
Mar-
docha-
ille ra-
tenda-!
»ut olt

Mar-

afttetZ
Hama
ni» st-
aao.
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mltä hän hänelle 011.
~Ia Cuntngas ottt sormuxensjonga

hän cli onvanut Hamanilva pois otta/
ja andoi Mardochaille. Ia Esther pani
Mordo chain Hamanin carlanon päälle,

3. Ia Esther puhut wielä Cuningalle/
j» langeis hänen jalcains juuren /itll/
jarucoill häxdä polauttOmäHamanin A»
gagilaisipahutla/st hänen »icoimustans
cuin hän oli ajatellut Juvalaisiawoston.

4. Nyn Cuningas ojensi cullaistn wal»
dican Estherin puoleen: Ia Esther nousi

tsssber
rucoile
«osss"
.

«»est' '

lud».
"W
'«an.

ja seisoi Cuningan edes.
5. 1» stnot : jos Cuningalle telpa/j»

armon löytänyt hänen
edesäns / ja jos se on Cuningalle sotve.
lias/j» minä telpä hsntlle/ nyn lirjoitet.
tacon j» otettacon tacaperin caickt H».
manin Medathan Agoglloisen pojon»t.
c«imuskirj«t / jotc» hän on kirjoittanut/
että catckt ludolaistt surmatalsin catlts
Cuningan maacunnis.

6. Sillä «inga mins »oi» nähdä si»
tä pohult» cuin minun Canftllenl tulis?
ja cuinga minä «oin nshda että mlnun
sucucundannyn teloitelan?

7 Nyn Cuningas Ahastverus stnei
Drotning Estherille/st Mardochaille
Juvalaiselle : catzo / minä olen andanut
Estherille Hamanin huonen/st hän hir»
tettln puuhun/ että hän lcsti tätens Iu»
valaisten päälle .

8. Nyn lirjoittacat sijs te ludalaisten
puolest Cuningan nimeen / nyncuin te
itze «hdot / st painacat sinetti Cunin»
gan strmuxella: sillä sitä tirjoitusto/joca
Cuningan nimellä tlljottetan/ ja Cunin»
gan sormuxella sinttti paineta» / et taiea
olett» tacaperin.

9. Silloin cutzuttin Cuningan kirjoit,
«stt commanden» Cuucauten» / ston
Siwon Cuu / colmandena päiwänä «l.
mottatymendä/st tirjoitettin juurinyn»
"tn Marvechai tästi/ Juvalaisten ty.
g§ / hallitzioitltn tygö / maanwan.
himmitten ja maacundain päämiesten
tygö/ Indiost Ethiopian asti/ jotta oli
satajastttzonencolmattotymmendämaa.
«Nb» / cungin maacunnan tirjoiluxen

jällen/ jecaltzen Cansan tygö heldäntitlelläns/ ja ludalaisten tygö heidän
lirjoituxens jällen / j» hetvöu tiele!>
läns.

iv. Ia tirjoiteltin Cunlngas Ahaswe»ruxen nimellä / ja sinetti palnettin Cu»
ningon sormuxell»/ jo hän lähettltirjot
hewoistll» / nepiommill» orheilla/ja nue»
reillä Muuleilla ajowaisten coutl».

11. Että Cuningas sollei ludolaisttcu»
solin Caupungis coola heitäns/ ja «var»
jell» heidän hengens / jateloitta/toppo/
ja hucutta cailen Cansain ja maacun»
dain sttawäen/ jotc» heitä woiwoisit/
lapsineus st waimolnens / j»ryöstä hei«
dän stolins.

12. Yhtenä päiwänä «ilis Cuningas
Ahasweruxen maacunnis/ colmandena»
toistakymmenvenä päiwänä toisesta Cnu<
sto toistotymmendä / se on Cuu Ador.

13. Ia tirjots oli/ että tästy olt annet,
tu caickyn maacundyn julistetta «ilille
Cansoille / että ludalaistt olisit sinäpäiwän» wolmit costomon wiholisillens.

14.Ia liuckollla orheilla ja «rcowai.
silla muuleilla »jowalsti sonanstt«jat
ajoit nopiost/ st lyrust Cunlngan st«
nan jällen/ j» se tästy lyötlnSuftnin
linnas ylös.

15. Ia Morvochol läxi Cunlngon lylöä
Cuningolisis waaltels kellaisis ja waltels/
ja suurella culdocruunnll» / j» «lllll»
lynalstll» hamella ja purpuralla: jaSu.
santn Caupungi ilottzt jariemuttzt.

16. Sillä finne oli tullut wälkeuS ja Zlida-tlo / riemu jacunnta Judalaifille. Mste»
17. Ja raitis msacunnis ja Caupun- murhegeis/ joihin Cuntngan sanaja täskytn. kiindy

li/ oli ilo jaricwuJudalatste» keflellä/pt- jjoxt.

' Juda.
laiftt
eost»
vatvl

! hamie.
hillttS

ik

töja hywät päiwäri/s monda maan
Cansast ruli Judalatsext: Judg.
laisten pelco tuli heidän päällensä

IX. tucu.
totsna Cuucautena totstalym-

AON meodä/ Adartn Cuulla/colman- >
deoatotstakymmedenä päiwänä/ lCuninganfauaja läfty o. >

lt tullut / että piti tehtämän juuri stnälpätwänä/ Mg Juvalaisten tvthotlsecl
Aaaa » tomott
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lolwolt wallitzelvans heitä/ lääudyi nyn
että Juvalaiset wallltzit heidän wiholi»
stans.

2. Nyn ludolaistt cocoisit itzens Cau»
pnngeihins «ilis Cuningas Ahastveru»
pen maacunnis/ lasteman tätens nyden
päälle/ stlca heille pahutta tahdoit/ja
«i yxilän «voinut seista heitä waston: sil»
lä caicki Canst pellais heitä.

;. Ia «icki maacundain päämiehet jo
Hallitziat /jo maonwanhimmat/joCu»
ningan wircamiehet ylistit Juvalaisin :

sillä Mardochain pelco tult heidän pääl»
lens.

4. Sillä Morbdchat oli suuri Cuntn»
gan huones / jo hänen ftnomans cuulut
calckyn maacundyn/ «inga Mardochai
menestyi/ja tulisuurexi.

5. Nyn ludalaiset löit caicki wihamie.
hens miecalla/ tapoit ja hucutit heidän/
jateit nyden «nst» oman «htons jälten
jotca hettä wlhaistt.

«5. Ia Susanin linnas lölt ludolaistt
«ysi stta miestä cuoliaxi/ ja hucutit hei.
dän.

?. Wielä päällstxl tapoit he Parsan»
dctthan/ Dolphonl»/ Aspothan.

z. Porathan/ Adalton/ Arldothon.
y. Pormostan/ Artstin/Artdaln/ Wa»

jtstthan.
io.Kymmenen Hamanin potc»/ jec»

olt Meeathantn potca Juvalaisten «vt»
hamles , mutt» et he ruwennet heidän
ftalins.

ii. Silloin tuli lopettuiden lucu Suft»
nin linnaan Cuningan «teen.

i2. Jo Cuningos ftnoi Drotning E»
stherille: Susanin Caupungis owatlu.
dalaistttappanet st hucutlanet wysi ft.
«miestä/ja lymmenen Hamani» poica :

mitäs luulet' heidän muift Cuningan
wa?.cu»nis tehnen ? mitäs pydät sinul»
l<s annelt»?j»mitäs »teli onot sinulles
tehtä?

i;. Esther ftnoi : josCuningalle telp»/
nyn andaco» myös Juvalaisten huome»
n» tehdä Suftnis tämän pätwätstn tä»
siyn jällen/ että he hirtätstt tymmenen
Homonin poic» puuhun.
,4. 1»Cnntngas tästi nyn tehdä/ ja se

tästy lyötin Sustnis ylös: ja tymme.
ne» Hamanin potca hlrtettin. Hau»»
is'l» Juvalaiset cocoisit itzens jotca nin pe.

SuftniS olit/ »eljändenätoistatymmen» jat hir.
denä päiwänä Adar Cuust»/ ja tapoit telan,
colmeft« SuftniS : mutta het»
dän ftalins ei he ruwennet.

16. VAUtta muut ludaloiset Cunin»
maacunnis tultt cocon/

ja «varjelit hengens/ ftdoxens lepo w<»
holisilvans/ ja tapoit wiholisistons wysi»
cohdexottatyinmenoä «halla/ mutt» «jl
he ruwennet saalyn. /

17. (Se tapahdut) celmandenotolst».
tymmendenä päiwänä Adar Cuusi»/ st
he lewäisit neliändenätoistotymmendenä
pälwänä sijtä Cuusta : sen he teit pidon
j» ilon pälivörl.
iB. Mutt» Juvalaiset culn Suftnis

oltt/ tulit cocon colmandenaloistatym»
menvenä/ ,» neljändenätoistatymmenve»
nä päiwänä/ jo lewäisit wydendenätot»
stalymmendenä päiwänä/ st teit sen pät»
wäu pidon jailon piiwöxi.

19. Sentähden ludataistl jotca asuit
maon tyliS ja wähts Caupungeis/ teit
sen neljännentoistolymmenen päiwän A»
vor Cuust» ilo» ja pidon pälwäxi/lä»
hetit lahjoja toinen toisellens.

2c,. I» Mardochai tixjoitli nämät t«.
ot/ ja lähetti tirjatcoitille ludolaisille/
jotc» oltt caitis Cuningos Alststveruxen „,».,

maacunnls/ sekä lähes että cauwas.
2i. I» asetti heille että he pidäistt >o»

«wuosi sen neljännentsistalymenenen wy> <,ftlel«
dendentoistatymmenennen päiwän Aoar lämän
Cuusta.

«.Nyden päiwäln iälten joinaluda.
loiset olit tullet lepoon wiholistens stdest/
ja sen Cuncauden/stna heldänsuruns on
iloxi täändynyt/ja heidän murhens hy.
wixt pätwixi/ että he ne pidäisit ilo j»
pltopätwinä/ ja lähetäisit lahjaa teinen
toisellens/ ja jacaisit woiwoistlle.

23. 1« ludolaistt otit waston sen cuin
he ennen olit ruwennet telemän/ j» cuin
Mardochai heidän tygöns tirjoitti.

24.5i11ä Haman Medothon Agogig».
'laihu poica/ caickein ludalaisten «viho.

lluen
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lineu oli ajatellut hucutc» caickia Juva.
laisia/ ja andoi heittä Pur/ se on arpa
murendaxens jahucuttoxens heitä.

25.1 a cesta Esther olt mennyt Cuntn.
gon lygö/ jo puhunut «ttä hänen poha
alcoimtstns/ cutn hän olt ajatellut Iu»
daloisia wastan/ täättin lirjoitusten caut.
to hänen omon pääns päälle : ja cuinga
hän j» hänen potcans ripusieltin puuhun,

26. Sytä he nämät päiwät «tzutl Pu»
rim/ arwan nimen jälten/ catcktln lä.
män llrjan stuast jollen : st mitä he olit
itze nähnet/ j» euing» heilit 01l tapahtu»
nut.
27.1 a ludastlsel stisit sen/ja otit pääl.

l«ns st heldän fiemtnens päälle/st «ic.
tein nyden päälle/ jotca itzens annolt hei.
dän tygöns/ettet he hyl)ä nytä «hta
päiwä/waan ne jocawuosi/ het»
dän tirjoituxens jo otcons jälten.

28. Ettet näitä päiwiä pitänyt unho.
tettomon / mutta pibettämän htidän
lastens lopsilda/ jo caltilva heidän ftcu»
«nnildans/ «ilis maacunnis ja Cau»
pungeis. Nämät owat Purimin päi.
wät/joita ei pibä hyljättämän Juva»
laisten stas/ja heidän muistons ei pidä
nnhotettoman heidän siemenesäns.

29. Ia Drotning Esther Abihaill» ty.
lär/ st Mardochai Juvalainen lirjoitit
tallella »simalla toisen terran wahwi»

staxens Pnrlmln llrjan.
3°. Ia lähetti tirjat callllle luvalal.

sille/ sotoan ja stltzemeneolmottalymmt.
neen Ahasweruxen waldacunnan ma»,
cundaan rauhan st toluden sanoilla,

31. Wahwistoxens nältä Purtmtn päi»
«viä heidän määrätyillä aioillans/ nyn»
cuin Mordochoi Indolatnen jo Drol.
ntng Esther oltt hetlle siätlänet/ nyn.
cutn he oltt sieluns päälle ottanet/j» sie»
menens päälle/ sen määrätyn paaston j»
heldän huutons.

32. 1»Esther tästl st wahwisti nämät
Purimin menot/ st että ne pllt tirjaan
ttrsoittttaman.

_< ,

"" euc«'
Cunnigas Ahaswerus lastiHO» weron maon päälle/ jo luo.

toln päälle merellä.
>-V-tH 2. Mutta caicki hänen työns/
woimons ja wältwydens/ jo Marvo.
choln suuri cunnia cuin Cuningas hänen
suurexi teki/ «tzo se on llrjoitettu Me.
vein jaPersian Cuningasten Aicalirjas.

3. Sillä Mardochai Juvalainen 01l
toinen Cuningas Ahasweruxesia/stwä»
tewä Juvalaisten stas/s» otollinen «el»
jeins paljouden lestellä: joc» ctzetCan.
stns porosi/j» puhui parhain päin «t.
ten siemeuens puolest.

Estherin kirjan loppu.

Colmas osa Wanhast Testamendist:
~ Hwb.
1. Psaltari:
z. Salomon Sananlascut.

4- Salomon Saarnaja.
/. Salomon Cortia we,su.

Hiobin Kirja.
kysymys/jos myös hywillekintapahtu wastoittkäymist ja tvaitva

Jumalalda? Sen päälle Hiob wahwast seiso ja pitä/ että Jumala waiwa
myös hywiäkin ilman syytä/ ainoastans itzellens kljtopexi jacunmaxi/ nijncum

Chrisius jok. 5.. z. myös sen todista siitä sokiana syndynestä. Sitä mastan asettamat
Aaaa z . > heitäns
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heitäns hänen ystäwäns/ ja monilla sanoilla tahtörvat todista/ M Jumalaon wan<
hurscas/ nijn ellei hän waiwa jolaculahywä/ waan joshänhändäwaiwa/ nijn hän on
osannut syndiä tehdä: ja nijnheiVäon yxi maimallinen ja inhimilinen ajams Jumalasi
jahänen wanhurscaudestans/ cuin hän olis nijncuin ihmiset owat/ ja hänen oiteuttns,
cuin mailman oikeuson. Ehtä Hiob myös/nijncun se jocacuoleman hädäs on/ irchj.
milisest heictoudest ylon paljo Jumalala wastan puhu/ jahänintuscasans harhaele/ ja
cuitengin lujana pysy/ ettei hän sencaltaist tusca ole ansainnut enä cuin mumcan/ nijn»
cuin se myöscositin oli. Multa wijmeiseldä duomitze Jumala/ että mitäHiob Juma»
latawastan puhui hänen tuscasans/ stn oli hän wäärin puhunut : cuitengin mitä l)än
yfläwitäns wastan oli puhunut hänen wiattomudesians enncncum hän waiwattin/ stn
oli hän oikeinpuhunut. Ia nijn tämäKirja wijmein tämän asian päättä/ että ainoa
Jumala on hurscas, ja cuitengin ihiminen «ila ollahurscas muW cohdenlmnalal,»
gin edes. Multa tämä on meille lohdueuxeri kirjoitettu/ että Jumala saldi hänenftu>
rettin pyhäns horjahma/ erinomaistst waftoinkäymists. Silläennencuin Hiob-tuli cuo<
leman ahdistuxeen/ kyttähän Jumalala/ cosca hänen calunstuli pois/ ja lapsens cuolit.
Mutta cosca cuolcma ahdisti händä jalumala eroitti hänens/annoit hänen sanans kyllä
tietä/mitäihmistn ajaluson (ehkä cuinga pyhä hän olis) lumalam wastan/ nimittäin/
että hän lule ettei Jumala ole Jumala/ waan pitemmin angara Duomsri ja wihai<
nen Tyranni/ hea wätiwalda tete/ ja ei pidä lucua renengcln hywäsi elämäsi. Tämi
»n suurin cappale täsä Kirjas. Sen ymmärtäwät ainoastans ne jotcakiusawat j«
wndswal/ mikä on kärsiä Jumalan wiha ja duomiom/cusahänen armons peitetty on.

I. iucu.
Hiobin mies oli Asin maalla nimeldä
lapset /^/»Hiob st st mies olt lvoca/ ja hur»
jata» stas/st Jumalala peltäwäinen/
»arat. wällti paha.

2. Ia hänelle olt syndynyt seitzemen poi»
«/ j» colme tytärtä.

;- Ia hänen carjons 01l seltzemen tu»
hatta lomlnasta/ colme tuhatt» Came»
lt/ wysi stta port härtiä/ st wysi ftt»
Asi»/ j» sangen paljo perhettä: I» se
mies olt wotmalltstmbt cuin caicki jotca
ldätsellä maalla »suit.

4. 1» hänen poicans menit st teit pt»
don/ huoneftnS itzeculin poiwänäns lä>
hetltja annoit cutzua colme sistrtans syö.
män ja juoman canstans.Hlob 5. Ia costa pidon pätwät.'olit culunet/

PY» lähettl Htobj» pyhittiheitä/ j» neusi cl»

Hitta mull» warhain/ ja uhrois polttouhria
lapseus «tckeln heidän lucuns jälten. Slllä
j»c» Htob ajatteli : minnn poican» owat«t.
päiwä. tanet syndiä tehdä/stlsiunonnet Jumala»

« sydämtfons.Näin tetlHiobjocopäiwä.
«.Mutta st tapahtui yhtenä päiwän»/

että Jumala» lapset lultt / st astuit
HERran eteen/ tult myös Sata» hei»
dän canstans.

7. Mutt» HERr» sanot Satanalle:
custas tulet ? So.an wastais HERr»/
j» ftnoi: minäolen täynyt j» »»elo»» S«l««,
nut ymbäri maan. nan >»

8. Nyn stnoiHEßra Satanalle: Et. halui»
tös ottanut »aari minnn palweliastan eo.
Hioblst/ ettet häne «vertatstans ole ma»l. ,. P«f.
la/wacaf» hurscas/ Jumalalapeltö»ät> z : z,
nen mtes/ja »älttö paha?

9>Sa«n »astals HERra/ st sonoi:
turhango Htob peltä Jumalat» ?

ic>. Etlös ole täitenyt händä/ hänen
huonttt»ns/ja «tcki» cuin hänellä on ym»
bärins ? sinä olet Siunonnnt hänen tosi». Juu»»,
lans/ ja hänen taw»r»ns on levitetty stwel'maasa. ,el«

i». Mutta ojenna lätes ja tartu «lc. Hiobl
ken hänen sootuuns/ mitäm«x hän siuno jostu»
sinua «stooille. na

«.HENra sanei Samalle: «tzo/hanti,
caicki



«»lcki hänen «warans olcon sinun täd«»
säs/ olnoostans älä häneen kättös satuta,
Silloin läxi Sota» HERron tytö.
ij. Mutta sinä päiwänä cosco hänen

polcans ja tyttären, söit ja joit wyna
wanhimman »eljens huones :

H». i4.Tuliftnanso»tt»j» Hiobin tygö/
l» ta» j» stnol: härjillä tynneltin/ j» Asit kä»
»»« »lt läsnä lallutmella.
eltton 15. Nyn h« «lit rickosi Arabiasi j» o»
M. tit ne/ j» löit palweliat miecan terällä :

st minä yxinäns pääsin sanoman sinulle.
16. Costa hän wielä puhui/ tult toi.

nen ja stnol: Jumalantuli langeis «i»
«ast/ja sytytti lombat ,» palweliat/
ja poltt ne : ,» »ntnä yxinäns pääsin s»>noman sinulle.

17. Cosc» hän wielä puhui/ tuli yxl j«
sanoi : Chalderit teit colme joucko/ j»
st hyöcköisit Camelein päälle/ ja otit ne

.

. pois/ja löit palweliat miecan terällä/ j»
Han/ minä yxinäns pääsin sanoman sinulle.
<«»!« iB.Cesta hän »lelä puhui/ tuli yxt/ j»
lopeta sa„,< . pelcas j» lyttäres sölt/j»
lajllil. jolt»Yna»anljtmman »eljens huones :

miv» H<, suuri tuulispää tuli cor.
H'°" »est»/ st syfttsneljän huonen nurckaan/
s" "' j« se l»nge,S nuorucaisten päälle/nyn et»stelli. tä he cuollt: jamtnä ylin pääsin sano»."«I» m»n sinulle.MM» iv.SlllotnHiob nousi/j» waat.
«/i» tens/st rewet päätäns/ja langets maa.
'"si> han/ rucolli/
»sini I<, ftnot : Aiosti olen minä tullut
>"st»» öltinl cohdusta/ ja alasttpitä minun si»,
intä,, ne jällens »nenemän: HERr» ondol/ja
M. HERr» ottt : HERron mml olcon ly»««l» tetty.
l: '4. «. Näisä eailis ei rickonut Hiob/ etkä

i«n tehnyt lyhmäst lumalam maston.
li. iucu»

an° se tapahdut yhtenä päiwänä
o," että Jumalan lapstt tultt jo o»
I«l« stuit HERran eteen/ että Sa»

tan myös tult heidän «nstans/
leus HERran eleen.
voii, '-Sllloln ftnot H«Rr» Satanalle -

b», "stos «let! Salan wastais HERro/
st ftnol: mtnä olen täynpt ja mesta»

nul ymbärt maan.
z. Io HERra ftnol Solanalle : «tlös z<n lerole.ottonut »oarl minun palwellaston weytl»

Hiobist/ettel hänen wertaistons ole mool»
la/ wa« ja hurscas st 'lumasttopel»
läwäinen mies / j» wälttä pah»? stpysy wielä »acuudeftns? jasinä yllytit
minua händä häwittämän ilman syylä.

4. Satan wastais HERra/ st ftnoi:nahcanahost/ jo «lckimitäthmlsts on/
anoa hän hengens cdeft.

5. Mutta ozenna lätes j»rupe hänen
luihins,» lihoons/ mitömax hän siun»sinua coswollle.

6. HERra stnoi Satanalle: catzo Salan
hän olcon sinun tädesäs/cuitengin säästä lyö
hänen hengens. Hl,.

7. Silloin läxi Solan HERron tykö/ bin p»
st löi Hiobin pahoilla paisumilla/ hä» holll»ne» «ndapäästäns tyresens »stt. paistit»

8. Ia hän ottt stnvtasiian j» caapet l».hänväns sillä/ j» istut tuhwas.9.l«hän«n «mondäns sanot hänelle: «st.»telälös pysyt »»»cuuoesos? siun» lu. h<«malato/j» cuole. „.

10.Mutt» hän stnoi hänelle: sinäplf.
hul nyncuin tyhmät walmot puhuwal.
Jos me olemehywä stanetlumolold»/
«llö myös meldän pldii otlomon pah»
wastan. Coitift näisä el Htob syndiä
tehnyt huulillons.

n. Costa Hiobin colme ysiäwät cuulit
caiken st» onneltomuden cuin hänelle btn y»
tullut oli/ tulit he itzeculin polckocunno. stä""
stons: Ellphos Themonist/ Bildod Su. tule
«hst/ ja Zophar Noemost: jacoconnult
ynnä «leman armahteleman ja lehdut»
«ma» händä. lama»

12. Iacosca he nostit laamba silmäns/
ei he händä tundenet / st he corotit «.

nens st ltlit / ja jocainen rewäls waat»
tens / ja heitit tomua pääns päälle tat.
»asia cohben.

1,. I» istuit hänen canstans m»an
päälle seitzemen päiwä ja seitzemen

vltä/ ja et, sonacan hänen cenhmis pu»
hnnec : sillä l>e näit tziinen l.puns stn.
gen suurext.

z.luclll.

Kirja.' l. iucu. ssZ.
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Ijtteamais Hiob suuos ja ki.

rois päimäns: Ia Hiob wa-
za sanoi:

l 2. Sepäimä olcon tadotektu/
jona minä syndynyt olen.
z. Ia se yö jona sanottin: mies on sijn-

nyt.
4. Se päiivä vlcon pimiä / ja ältön

Jumala kysykö ylhäldä sen perän: äl-
kön kirckans paistaco hänen päällens.

5. Pimeys ja syngeys peittäkön hänen/
olcon pilwi hänen päälläns / ja musta
päimänsumu tehkän hänen cauhiaxi.

6. Sen yön käsittäkö» pimeys/ ja äl-
kaniloitco wuosicautten päiwäin seas/
ja älkön tulco Cuucautten lncuun.

7. Catzv/ olcon se yö yxinäinen/ ja öl.
kön yhtäkän ilo tulco sijhen.

BNe ouin päimä kirowac/ h- kirotcan
sitä/ja ne cum omat malmit herättämän
Lewiathani.

y. Sen tähdet olcau pimiät hämärä-
sänö/ odottacan walkeutta/ ja es lulwo/
jaälkön oähkö amuruscoa.

10.Ettei st sulkenut minun cohtuni
vwe / ja ei kätkenyt onnettomatta minun
silmäin edest.

11. Mixe minä euollut äitini cohdusta?
mixe minä läkähtynyt äitini cohdust tul»
duani?

rr.Mixi he oivat ottanet minun hei-
maans ? Mixi minä olen nisiä imenyt ?

iz. Nyn minä nyt macarsin / olisin
alallaos/ lewäisia ja mlnulla viis lepo.

14. maan Cuningasten ja Ncumoitten
«ansia/ jocca hetllens rakendawar sitä
cum kylmillä on.

15. Eli Päämiesten cansia/ joilla culda
vo/ jaheidän huonens täynnä hopiara.

,6. Eli nyncuio kestensyndynet kätke-
tyt/ ja enoliscan: nyncum nuoret lap.
set/ jotca ei coscao walkeucta nähnet.

17. Synä täyty jumalattoipain lacata
wäklwallastaos : Synä owat ne lemosa/
jolca pasio matmanähnet omat.

18.Synä on fangeilla rauha muiden
ransia/ jaei cuule maattan ändä.

»?. Synä omat sekg pttneltttäsuitttt/

»a palmeliat mapat isännistäns.
20. Mixi malkeus on annettu maimal.

sille / ja elämä murhellisille sydämille?
21. Nylle jotca odottamat cuolemata/

ja ei hän tule/ ja caimaisit händä en-
nencutn arnihauta.

22. Nylle jotca comin ilotyemat ja
riemuitzcmat/ että he saisit haudan.

Ia sille miehelle/jonga tie kätketty
on / /a hänen edestäns lumalalda pei-
lccty.

24. Sillä minun leipäni tykönä minä
huocan / ja minun parcunr muodarc.
tan nyncuin mesi: sillä jota minä pelkät-
sin/ se tuli minun päälleni.

25. Ja sitä cuin minä cartin/ tapah-
dut minun.

26. Engö minä ollut onnellinen? en-
gö minä ollut rauhas? etkö minulla ol>
lut hymä lepo? ja oyt senkaltainen le-
mottomus tule?

iv. imu.
Eliphas Themanist wastais/

la ftno, :

'. Jos jocu sinun canstas ru»
peis puhuman/mttämax et sinä

sitä tärs» / mutta cuca taita mol olla ?

;. Catzo/ sinä olel monda neuwonut /
ja wohwtstanut wäsyneit läsiä.

4. Sinun puhes on ojendanut langen.
neit/ ,a waplstwatsia polwi» wahwlst»
nut.

5. Mutta että se nyt tule sinunpäälles/
nyns wäsylt / ta että se langeis siuun
päälles / nyns peljästyit.

6. Tömälöst on sinun(lumalä) pelcos/
sinun uscalluxes/ sinun toiwos ja sinun
»ocuudes:.

7. Muista nyt cust sscn »iotoin on
huckunut ? eli cust hurstat owat stscus
häwitetyt ?

8. Nyncuin minä lyllä nähnytolen/ ne
cuin tyndäwät wääryden ja onnettomu.
den tplwäwät/ sitä he myös nyttäwät.

y. Että he owat Jumalan puhallu»
xe» coutto codonuet/ ja hänen wihans
hengeldä hucatut.

:o. Jalopeuran liljumus/ ja julmaIa»
lopcuran önl/ ja nuorttn Jalopeurain

ham»
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hambat oivat loivlstetnt.
11. Wanha Jalopeurahucku/ ettet hä-

nellä ole salista: ia Jalopeuranpojat hä-
mttetän.
ii.Ja minun tygönt on tullut salainen

sana/ ja minun rorman on saanut wä-
häistn sijtä.

iz. Costa minä ajattelin yönäkyja / co-
sca uni langc ihmisten päälle.

14. Nyn pelco >a maptstus tuli minun
päälleni/za catckt minun luuni peljäiettin.

15- Ja hengi, meni minun stmuitzeni:
' catckt minun carmani nousit ruumisaat.

16. Silloin seisot cuma minun stlmäini
edesä/ jongacasmoa en minä tundenut/
ja mtnä cuulm hiljaisen hyminän änen:

17. Cutnga on ihminen hurstambi cutn
Jumala? eli i»cu mies puhrambt cuin
se joca hänen tehnyt on?

18. Cayo palmelioittens stas ei löydä
hän uscollisulta/ ja Engeleisänö iöylä
hän tyhmydeu.

iy. Cuinga enämmin nysä culnasuvat
samchuoneisa/ nysä cutnomac perustetut
maan päällä/jotta madot syömät. '

20. Se pysy amust ehtostn asti/ nyn he
Muserretan/ >a enncneuin he sen hamattze-
wat/ he yancaicktstst huckumal.

21. Eikö heidän jalkeojäänens poisoke-
ta? he cuolemat maan ci mysuuoes.

V.
flzs/ zos jocu on/ cuin

s! cansias todista: ja catzo pyhiä:
2,Multa tyhmän tappa wiha/ja
taitamattomäcuolelta kymaus,

z. Minä näin tyhmän juurtunen/ jaki-
rolstn cohta hänen huonerrans.

4. Hauen lapstnS pträ oleman cauca-
va termeydest/japitä nckt mureltamau
porcis/ cusa ci yhtänauttajat ole.

;. Hänen elous pttä tsomaiscn syömän/
jaorjantappuroist sen ortaman/ ,a Hänen
calunspitäianomnistt nielemän.

6 Sillä ei maima käy ylös tomusta/ ja
vniiettomus et casma maasta.
7.Waau ihminen syndy onnettomuteen/

nyncuin cuumain hyiden kipinät singet-
lemar ylöskäsin.

». Luiltngin tahdon minä Jumalasta

tutkistella/ Jumalasta puhua.
y.Jocawoimallista töitä teke/ jotta et

tutkia taita/ ja ihmeitä/ joita et lukea
taito.

10. loca anda saten maan päälle/ ja
anda lulla meden teidän päälle.

11. loca ylendä nöyrät corkeuteen/ ja
corotta sorluja autuuteen.

12. Hän teke camalitten aimoiluM tyh-
jäxt/ ettei heidän kälens mitän totmit.
ta taida.

iz. Hän käsittä taitamat camaludesans/
ja pahain neumo cukistetan.

14.Että he pätmällä zuoxemat plme.
ydes/ ja coperoitzemat puolipäimänä
nyncuin yöllä.

iz.Ja hän auttaköyhä mtecasta/ja hei-
dän suustans/ja moimalltsten kädestä.

16. Ja on köyhän turma/ että mää-
rys pttäiö suuos kynnt.

17. Catzo/ autuas on se ihminen jota
Jumala curitta/ sentähden älä hyljL
Cmcktvaldtan curitusta.

18.Stllä hän haavoitta/ ja sito : hän
lyö/ ja hänen lätens terwext teke.

iy. Euuöesta murhesta päästä hän si-
nuo/ ja seitzemeonestä et tule mitan pa-
hutra sinulle.

20. Lallilla ajalla wapattahän stnun
cuolemast/ ja sodas miecasta.

21. Hän pelttä sinun tleleo ruoscasta :

ja et sinun pidä pettämän häwtrystä/
cosca se tule.

22. Häwityxes/ ja.näljas sinä «aurat:
jaet pelkä metzä» petoja.

2z. Stllä sinun lhttos pttä oleman fi-
vein cansia kedolla: ja maan pedot pi>'
tä sinun cansiasrauhalltsest oleman.

24. Sinäymmärrät että sinun majas
on rauhas/ jasinä oleskelet sinun asuta-
fiasas ilman synnttä.

as.Ja sinä saatymmärtä/ että sinu»
fiemenes o» suurcxt tulema/ja sinuo
vesaS nyucutn ruoho maasa.
zö.Za sinä tulet mauhallayällä hautaä/

nhncui» elositoma ajallaus corjatan.
27. Catzo/ sitä me olemme tutkinet/ ja

se o» oya: cuule sitä/ j« tunne sinä
mvös se hymäxeS.

6.!um.
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VI. iucu.
Hiob wastais/ st sanoi:

?<« s» 2. Jos minun surteutent pun»
nitoisin/j» minun lärsimlseni«>v^yhtä haawa lastetalsin waagan

päälle.
z. Nytt ft olis rascambi cuin sanda

meres/ sentähden owat minun sanani y>
lösnieltyt.

4. Sillä Caickimaldlan nuslet on mi-
nusa/ joiden myrcky särpä minun hen-
gent: ja Jumalan cauhtstus tarcoitta
minua.

5. Huutaco Metzäasi cosca hänellä
ruohoja on? ammuco härkä cosca hä-
nellä on ruoca?

S.Syödängö mautoinda ilman suola-
ta ? eli matstaco malttatnen munan ru-
sitaisen ymbärtldä?

7. Jota minun sielun ennen cuoitti/ se
o» nyt minun ruoca» minun kipuni täh-
den.

8. Jofca minun rucouxen tapahduis/
ja Jumala annais minulle mitä minä
toiwon.
y. Että Jumala tahdots/ ja löis mi-

nun ricki/ ja pääsiäis käkens särkemän
minua.

10. Nijn olis minulla tvielä sijtte loh-
dutus/ja minä wahwistuisin minun sat-
raudesani-
Ei hän sääsiä/ en ole minä cutteogan
kieldänyt Pyhän-Puhetta.

11. Mikä on minun tväken/että minä
woisin toiwo? ja mikä o» minun lop-
pu»/ että minun sielu» wois kärsiwäinenolla?

. ii. Ongo minun tväken kttvinen? Eli
minunlihan ivafltnen?
iz. Et ole minullacusan apua/ ja mi-

nun saatun on pois ajettu mtnulda.
14. Joca ei osota lähimmäiscllcns lau.

piulta/ hän hyljä Caickiwalbian pelwon.
15. Minun weljent owat rickonet minua

»vastan nyncutn oja/ ja nyncutn wäke.
tvä wtrta vhitze mennet.

16. Jotca owat cauhiat jäästä/ ja jot.
ca lumi peictä.

»7. Costa helle heitä ahdista / pitä hei-

dän näandymän/ jäcosca palama on/ pi.
tä heidän catoman paicasians.

18. Heidän polcuns poickcwat pois/ he
raukewat tyhjään/ ja huckuivat.

iy. He catzott Themanin tietä / rickan
Arabian polcuja he totwoit.

10. Mutta heidän pitä häptään tule.
man/ ratki surutoinna ollesans/ ja het-dän pitä hapemän sijhcn tulduans. .

21. Sillä et te nyt mitän ole/ ja että te
näette surkiuden/ pelkät te.

ai. Slcngo minä sanonut? tuocat mi-
mille? eli andacat minun edestäni lah.
joja teidän kamarasta»?

2Z. Ja pelastacat minua mihollisen ka-
dest/ ja mapahtacat minua tyrannein
käsistä.

24. Opettacat minua/minä olen äne-
ti/ ja jota en minä tiedä/ nhn neumo-
cat minua.

25. Cuing» wohwat owat oltinden pu»
het? cuca teistä on se/ joc» sitä laltt»
täit»!
U26. Te ajattelette sanoja/ ainoastans
nuhdellaxen/ ja teette stnotllan epälewäi»sen mielen.

27.Te c»rc»tte löyhän orwoin päälle/
j» «twatte lähtmmäisellen cuopp».

28. Mutta ettö te nyt tahdotte/ nyn
«tzotat minun päälleni/ jos »ninä teidän
edesän »alhetlelen.

29. Palaitcat nyt/ olconpois »äärys :

tulcat jällens : mlnun »»siauxen pitä
oitta oleman.

;c>. Ongo minun lielesänl »Zäryttä/
eitö minun suun, lalent ymmärrä w»l.
woj»?

vil. iucu.

sodos ma«.n päällä: ja hänen
nyncuin orjan pälwät? tatttel

2. Nyncuin polweli» halast
warjoo/ ja orjo työns loppua.

z. Nyn olen minä minulleni saanut lur»
hat cuucaudet/ st mluullo on monda
murhellist» yötä ollut.

4. Costa minä iemälä panin / stnot»
minä: Coscast mlnö nousen? j» siltte
lueskelen cosc» ehto tulle/ minä olen r».

)62 Hiobili 6. j» '7. iucu



alino.
maine

wähät<
nen/
jolla on
mää- .

rätty
aica.

2ot.
vvtta
ttzel.
>en<
kuole.
man.
Psal.
8:5.

vittu kiwellypistZ haman plmeyten asti.
5« Minun lihan on puetettu madoilla

ja maan tomulla: mioun nahcanonry-
pys ja tyhjäpi tullnt.

6. Minun päiwZnt owat lendänet no»
piammast pois ruin fyöstävä/ ja culunet
ilma» wywylystä.

7. Muista että minun elämän on tuuli/
jaminun silmäni ei palaja hyvä näke-
män.

8. Ia ei yxikän elämä silmä pidä mi.
nua enämbt näkemän. Sinun stlmäs
catzocen minua/sijtte minä hucun.

y. Ptlmirauke ja mene pois/ nyn myösse cutn mene hautaan/ et nouse jällens.
10. Etkä palaja jällens huoneseens/ et

myös hänen stans hända enämbt tunne.
11. Sentähdcn en minä estä suutani/minä puhun sydämeni ahtaudeö/ ja

juttelen mtnun stelunt murhes.
I!. Olengo minä Meri eli valaskala/

ettäs minun nh» kätket?
iz Cosca minä ajattelin: mtnun wuo.

tm lohdutta minun/ ja mtnun kehton
saatta minulle lemon/ cosca minä ttzel-
jeni puhun.

14Sinä peljätät minua unilla/ jakau-
histat minua nämytllä.

15.Ettämtnun sielun sois häneys htr-
tetyxt/ ja mtnun luuni cuolluext -

lö. Minä cauhtkun/ engä pyydä sil-
le» elä: lacka minusta/ sillä minun pät-
wän omat turhat.

17. Mikäon ihminen/ ettäs hänen suur-
na pidät / ja panet hänen - sydämees ?

18- Sinä etztt händä jocapätmä/ ja'
koettelet händä aina.

19. Mipes minusta juowu/ ja pää-
stä minua/ sijhenasti että minä sylkent
nielen?

20. Minä olen syndtä tehnyt/mitä mi-
nun pttä sinulletekemän / o sinä thmi.
sten vartta? mipts mtnun teit stnulles
touckaupept/ ,a ttzellent cuormaxt?

21. Ja mipes mtnun pahatecom anna
andcpl/ja ota potS niinun vaäryttäni?
Silla uyt pttä minun macaman mullas/
ja jvö minua amulla etztt/ en minä ole,

M.. Lucu.

wastais Bildad Suahst/ Bil-
IZ l?ja sanoi: dad

VH 2. Cutnga caumans tahdot pymä
- Hiobi

het omat ntz.icutn mäkemä tuuli. saattaz. Wääriugö Jumala duomttze/ eli ric- syn-
koco Caickimaldtas oikeuden? dins

tunnu-
stuxeen
2.wah-
tvislU'
xella.
1. että
Juma-
la aina
siuna
catut
maista.

2. Että
räikille
ulcocul
latuille
on äkil-
linen
cado.
tus.

15. Hän luotta huonens päälle / ja el
pidä seisoman / hän «rivo sijhen/ j» ei
pidä pysywäiuen oleman.

16. Se wcherjöitze tyllä cluien Aurin,
gon noustmala / st sen heicot exat «s»
»vawat hänen yrtitarhaftns.

17..Hänen »uurens seiso paxuna läh»
ten tyeöuä/ st huonet lilyein päällä.

,8. Mutt» cosc» hän niele stn p»lc»>
sions/tiejdä hän sen/ nyncuin ej olis näh.
nyttän sitä.MbHb, ,9.Catzq

4. Jos sinun poicas owat syndiä tch, >
net hänen edesäns/ nyn hän on hyljän-
nyt heitä pahain tecoine tähden!

5. Mutta jos sinä aicanans etzit Ju- >
ma!ata/ja rucoilet Catckiwaldtasta har-
tasti: z

6. Jos sinä olet puhdas ja hytvä/nijn
hän hcrättä sinun/ m taas tekeranhal-!
ltsexi sinun hurscaudes majan.

7. Jacusa sinulla oli ennen wähä/ pitä !
tästedes sinullesangen paljo lisändymän.

8-Sillä kysy nyt nyldä endisildä sucu-
cunnilda/jajkupes kysymän heidän I-sildäns:

9. Sillä me olemme nyncutn eiläin tul-
let /ja en me mttän tiedä: Imeidän elä»
mäm on nyneuin marjo maan päällä.

ia. Heidän pitä opettaman sinua/jasanoman sinulle/ ja tuoman puhense»
dcS heidän sydämestäns.

n. Casmaco caisila ellei se seiso loa.
sa? eli casmaco ruoho ilman tvcdetä?

12. Cosca se mielä cucvista ennencuinse nycetän/cuimettu se / ennencuin het.
nä corjatan.

iz.Nyn käy caickein nyden cuin Juma-
lan unholtamat/ >aulcocullattuintoiwo
cato.

14. Sillä hänen toimons tule tyhjäxt/
ja hänen uscalluxens nyncuin hämmähä.
ktn mercko.
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,9. Catzo tämä on hänen menens rie.
mu: ja loiset «as caswawat tuhwaft».

10. Sentähden catzo et Jumal» hywlä
hyljä / eitä wahwista pahain kättä.

21 Sjlhenasti että sinun suus naurolla
täytetän / ja huulesriemulla.

22. Mutta ne cuin sinuawihawat/ pitä
bäptän tulemon/ja jumalattomainasut»,
s,a el Ptdä pysywäinen oleman.

IX. iucu»
"tob wastais / ja stnoi :

OX 2.Minii tyllä sen tiedän että
' on / ettei ihminen t»!d» hur.
' 'VG stas olla Jumalan edes.

, "tos hän «hdois rydellä hanen «ns.
sans / ei hän laidaiswasta« händä yh»!ä «handen.

4. Hän on mysts jo woimollintn: le»
nenää si.tä on hywä ollut/ cuin händä
waston on itzens ostttonut ?

<, Hän sijrtä wuoret ennencuin he sen
hän wihasons culista.

ö.Hän lycutt» moon siastans/ nyn että
st» potzot waptstwat.

? Hän puhu Auringolle nyn ei se nou.
lutitze tähdet.

B.H«n yxlu lewittä «iwat/ ja läy
meren alvoin päällä.

9 Hän tete Otawau ja Cointähdeu/
Seulaistt / ja ne tähdet etelän päin.

,0. Hän lcte suuria töitä / jotta ei
««« tuttia : st epälucuisit» ihmeitä.

11. Catzo hän täy minun ohitzent en»
nencuin minä sen h»wa<tzen:j» mene
pois ennencuin minä stn ymmärrän,
i2. Catzo jos hän mene ätist / cuca

«out» hänen jällens ? cuca ftno hänelle:
tnitäs teet ?

iz. Hän on Jumala / hänen »thans
«i yxttän aseta/ hänen alans pitä «»

martaman ylpiätltn herrat.
i4.Cuingast minun pidäis händä w«.

stamon/st löytämän sanoja händä»astä?
,5. Ehta minulla «vielä oiteus olis /

«tjn en cuttengan «iva «ninä händä»a.
stata : maan läydyis oiteudes rucoilla.

16. Ia ehtä minä mtelä händä »uxhuu»
dalsin/ja hön cuulis minu»/ nyn en
minä ustois että hû c»»ld.e'i«) minll»
änvänt.

17.Slllä hän rundele mlnun tuulis»
päällä/j» enändä.mtnun hoawant tl>
ma» syytä,

18. Ei hän anna minun hengeni wtr.
wo«/ waan täyttä minun murhella.

iy. Jos jocu tahto woima / catzo hän
on «votmolltnen : jos jocu tahto oikeutta/
cuca todista minun cansjani ?

20. LoS minä sanoisin : mlnä olen el.
tia / nyn minun suun cuitengin duo.
»itze minun : jos minä olen maca /

nyn hän cuitengin tele mmun pohaxi.
« Ehta minä wielä w,« olisin/ny»

ei cu<c«ngan minun sielun mol tytya sij.
hen: waan minä suutun elämäni,

«. Se on se oinoa cuin mina stnenut
»>«« - hän «detta hywan ,a jumalatto.
ma».

.
- . ,2;. Costa hän rupe lyömän/ nyn hän

tappo ätist/ ,a pilck» wiattom»,» li».
stufto.

, , . .1
»4 M"» annetan jumalattoman tä.

sijn / ha» petttä stn Duemorltten «s» .

«ot : ellei se nyu ole / cningost se myoS
toistu on?

25. Minun pötwäni owat ollet noplam.
m«t cuin ,u°xio: ne owat paennet/ ,»

ei mitan hywä nähnet.
26. Ne owat pois mennet cuin »outl».

«a haaxl / cuin cotca lenda rualle.
'7. Costa mlna a»attelen : mstä unho.

tan walttuxeni /,» muutan caswonl ,»

wlrwoton m nunt.
28. Nyn min» peltan «lcki» minun

kipujani / tteten ettes anna mtnun oll»
»iatoinna.

29. Jos minä olen jumalatotn/ mixi Osott»
minä nyt ttzeni huckaan waiwan? "te! yh

,0. Watcka minä ptsifin itzent lu»„i. tan ih.
»edes / stpuhdistatstn lälent stlpnalla- lullloll
;i . Nyns cuitengin pistäisit minun lo» wlo»

«an/ ja minun »aattenl olisit minulle leind»
cauhlstuxeri: Juma»

52. Sillä el hän ole mlnun wertalsen/ la»
jot» minä mastot» loivan/ että meyn» duo»
nä tulisim oiteuden «teen. mies.

;z.El ole joco meitä erottt» / joc» la»
si»s tätens »neidon cahden mätillen.

z4. Hän ottacon ssitzans pois minusta/
ia äl»
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ja älkön hänen hirmuisudens peljättäko
minua.

z;. Että minä puhuisin ja en pelkäis
häädä: sillä en minä mttän canstam tiedä.

X. 4ucu.
sielun suultu elämäst/mi-

XRlAnun malitupeni minust annan
olla / ja puhun minun
murheS.

2. Sonon Jumalalle: älä minua duo.
mttze: anna minun tietä/mingätähdens
rytelet minun cansiant.

z.Sngo sinulle ilo sijtä ettäs makimal-
da teet / ja hyljät minun joca käsialas
olen: ja annat jumalattomain aimoitu-
xet cunniaan tulla?

4. Ongo sinulla lihalliset silmät? eli
catzotcos nyncuin ihminen catzo?

Sngo sinuu päimäS nyncuin ihmi.
sen pätmäl? ele muores nyncutn ihmi.
sen muodet?

. .

6. Ettäs kysyt minun maäryttaoi / ia
tutkit paha tecoani.

7.Ehkäs tiedät eten mina ole jumala-
loin / ehkei yhtän ole cuin taita sinuu
»ädestäs mapautta.

8. Sinun kätes omat minun malmista-
net ja tehnet minun caicki ymbärtns/
ja tahdot hucotta minun?

9. Muista sijs ettäs olet minun tehnyt
nyncuin samen / ja annat minun tulla
maaxt Mens.

10. Etkös minua ole lypsänyt cuin rie-
sca / ja andaout minua juosta nyncuin
juustoa? „

11. Sinä olet minun puettanut nahalla
ja lihalla/luilla ja suonilla olet sinä
minun peittänyt.

... ,

,2. Elämän ja hytvän työn olet sinä
minulle osollanut/ ja sinun catzomtses
minun hengeni kätke.

iz. Ja maicka sinä nämät salat syda-
mesäs/ nyn minä tiedän sen cuitengto/
ettäs sen muistat.

> 14. Jos mtnä paha teen / nyns cohta
'hamattzec/ ,a et jätä minun paha teco-
ni rangqtsemala. -

15. Jos minä olen jumalatoin/ moi
minua: jos mjnä olen hurskas/ nyn

en minä cuitengan usealla ylös nosta
päätäni. Niina olen täynäns ylöncatzet-
ta/catzos minun mtheliäisyttänt.

16.Nostes sinä ajat minua taca oyn-
cuin jalopeura / ja taas thmellis-st.mi-
nun cansianimenet,

17. Sinä udisiattodistuxes minua ma-
stan / ja wihastut cowtu minun päälle-
nj: Minua watwa yxt lotsens jällen
nyncutn sota.

18. Mtpts minun annoit lähte äitini
cohdusta ? josca minä olisin cuollut/et-
tet yxikän silmä olts minua nähnyt.

ly.Nyn minä olisin cuin en oliscan
ollut / cannettu äitini cohdusta hautaan.
20. Etköst minun ikäni lyhy ole? kac-

ka ja päästä minua: ja luowu minusta/
että mtnäwShängin wirivotusta satsin.

ai.Ennencuin minä menen/ja en pa-
laja/ pimeyden ja cuollon marjon maalle.

2!>loca on pimeyden maa / ja syn-
gtä cuollon marjo / josa et yhtän järje.
stystole/joca palstesans on nyncuin
syngeys.

Xl. lucu.
wastatö Zophar Naemast/

V ja sanot:2.Cosca jocu on cauman pu«
händä ptdäts ma-

stattama» ? eli pitäkö suupaltilla oikeus
oleman?

z.Pttäkö sinun jaarituxijs ihmisetmaic.
keneman / eitä sinä ptlckal/ jaetyjilkän
sinua hämätsts?

4. Sinä sanot: minun opetuxcn «n
selkiä /ja minä olen puhdas sinun sil-
mäis edes.

5. Josca Jumala puhuts/ ja amats
huulens sinua mastan:

6. Ja ilmoltats sinulle salaisen tledon.
Sillä hänellä olts mielä enä tetemist et-
täs tledäisit ettet hän muistele catckta si-
nun pahoja töitäs.

7. kuuletcos lulktstellesqs Jumalan loy-
tämäs? ja caickimaldtan täydelltsest löy.
tämäs.

Hän o» corkiambt cuin taimas/ mi-
täs tahdot tehdä? symembt cuin Helmetti/
cuivgas taidat tuta?

l'"s.

Zopha,
««hte.
lele
H.^
l,mo»
syy.z.

"

Ama»
«tkt."^ »

mano.
"'"",



y.Pibembi cuin maa/ ja lamiambt
cuin meri.

'

10. Jos hän sen ylisalaisin käändäis /

eli kätki»/eli hetttäis cocon / cuco hä-
nen estäis?

11. Silla hän tunde turhatkin ihmiset/
ja näke wäärydet /ja ei hänen xidäiö
ymmtärämän?

i!>Turha ihminen ylpeile/ja syn<
dynyt ihmlnen on «Yncuin metzäastnmarsa.

iz.Jos sinä olisit walmisianut syda-
mes/ja nostanut kätcs hänen kygöns:

14. Jos määrys on sinun kädesäs/ nyn
heitä se caumas / ettet yhtän maäryt-
tä asuis mPasas:

15.NYNS ylennät cafivss ilman laito-
sta / >a olet mahma/ ja et pelkämäinen.

".7 16. Nyns myös unhotat maiman / ja
nyncuin ohitze juosnut mesi/ tule se
mteleS.

17. Ja sinun elämäs aica pitä käymän,os yan -g nyncuin pueltpäimä / ja pimeys nyn
7"p. cuin kircas amu.rannu- usco että toitvo läsnä on/ja

erä tulet leivos hautaan,
nsnict' Muca/ ja ei kengän sinua peljä-
a nj.il? ' ja monen pitä sinua curnitoittaman.
onneul- Mutta jumalattomain silmät pijä
»nttien° näändymän/ ja et Ivot päästä: sillä hei-

dä» totmons pltä puuttuman heidän sie-
Xii. iucu.

- mastats Hiob / ja sanoi z
, <? 2. ?c oletta miehet / taito cuo-

kärjimt teidän cansian.ftns. z. Minulla on nyn sydän cuinProv. reilläkin / engä ole alemmatscmbi tei.
tä: cuca se on zoca el näitä tiedä?

14? 4. 4. lähimmätscldäns ptlcatan/
nyncuin minä / hän rucvily Jumalat»/

hän cuule händä:
;. Hurscas jamaca ptlcatan ja on y-

löncatzoctu kynriläinen ylpettten ajatu-
xts / malmistettu etkä he sijhcn ioucka-
wat jalcans.

6. Ryömäreill majois on kyllä / jahe
härsylretemät rohktast Jumalat» / ehkä
Jumala on sen andanutheidän käceens.

7,Kysy sijS elätmtlha/ja he opettamat

sinua /ja taiwan llimullda/ ja he .sa. lan sg.
nomat sinulle. noma-

8. Tatcka puhu maan cansia /ja hau toin
opctta sinua / ja calat meres tlmoltta- tvoima
maksimille. luouda

9. Cuca se'on joca et catckta nättä tie- cappq,
dä/ että HCRrankäsi on ne tehnyt? lltten

10. Etta hänen käbcsäns on catckcin luomi-
elämitten sielu/ja cungin lihan hengt? sest.j

11. Eikö corma coectele puhetta/ja suu
maisia rnoca?

12. Vanhoilla on taito/ja pitkäyälli-
silla ymmärrys.

iz. Hänen tykönäiison taito jawoima/
neumo ja ymmärrys;

14. Catzo cosca hän rukista/ nyn et au- Esaj.
ta rakentaman: cosca hänjsngun salpa/
nyn ci kengän taida a oaia. Apec.

1;. Catzo cosca hän ptdättä medeu/nyn 7«
caickt cutwettu / jacosca h än sen lafle/
nyn se käändä maan.

16. Hän on wahwa ja pysytväinen: hä-
tien on se cuin exy / ja se cuin exyttä.
i/.Hän johöatta camalat nyncutn saa-lin/ja saatta Duomartttyhmäxi.
18. Hän päästä Cuningasten siket/ja

wyötla heidän cupens. "

iy. Papit mte hän nyncutn saalin /ja
wäkcwäl rukista. s/? .

2o.Hän määndä pois totisten huulet /
'

ja manhain toimen otta pots.
ai. Hän caata ylöncayen Päämiestenpäälle / jamotmallisten mäkemyden ha-

jetta.
li. Hän ilmoitta pimiätperustuxet/ jq

cuoleman marjon saatta malkeureen.
az.Hän saatta Cansak suurext//a taas

hucutta heidän: Hän lemittä Cansan/ja taas pois mte heidän.
24. Hän otta pois maan Cansan Ruh-

tinasten sydämet/ja exyttä heitä corme-sa josa et tietä ole.
25- Ja he coperoitzemat ptmeydcs ilman

malkeutta/ja exyttä heti» cum juopu-
neita. XIII. «ucu.

nättä omat minun sil-
As mäninähnet/ja cormantcuuilet / »uhte-

olen ne ymmärtänyt. le ystä-
z. Zveatt tMätte / sitä minä mitaat

myös

566 ' Hiobin ii. ja',;.iucu.'
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heidän
omilla
sanoil-
lans.

päälle»?
i2.Teidänmuiston wedetänluhwanwer»

raxi /j» teidän seltän pitä oleman nyn-
„ . cuin stwirouckio.

?"° i.,glcot änett minnn «vesani/ minä
!«« puhun: et minulda ptdä puuttuman,
U' 14. Mixi minun pttä pureman mt.
.»«.. ""n lthanl hamballlanl/j» asettamana7w«.' ll'lunt mtnun täfijni?

»«7 ". Catzo »atck» hän minun tappats /
"""' engö minä wielä sitteugän totwois?c»il.
«""' teuginminä nuhtelen »ntnun teitänihä>
wn.',« "«n edesäns.
~

°"" 16. Hän on cuitengin mlnun autuuden:
""°' sillä «i yxttän ulcocullattu tule hänen «.

Me !"«»'

."- 17.Cnulcat juuri»isnsti minun puhet.
,»1, tauj/ ja minunselltyftäniteidäncorwain
'. "' "es.

""' iF.Cotzo jo minä olenduomion sanonut:
minä tiedän että minä olen hurscas.
. 19. Cuc» «hto käydä oiteudelle mi.
nun «nstont? Mutt» minun täyty

« nyt änett olla/ja loppua.
blnru älälee minulle «HM/
«ou« "tjn «n minä kälte itzläni sinnn edestos.

21. Ann» lätes olla coucau» minusta :

jasinun «uhlstuxes ällön minua peljäi.
»atö.

myös tiedän/jaen ole halivembi keitä.
z.Minä puhun sijsCaicklwaldianiygö/

ja mielin campatlla Jumalan cansia.
4. Silla ke oletta walhen saarnajat/ja

catcki kelwottomat läkäril.
5. Josca te woisit juuri änett olla/ nyn

te olijitta laiccitvat.
6. Cuulcatsi/s minun campaustani/ ja

vttacat waari asiasi / cuin minä puhun.
7. Tahdottaco le Jumalanpuolesi wa>

siatawäarydellä ? ja hänen puolestans
puhua petosta?

8. Tahdottaco te catzo hänen mieldäns?
y. Tahdottaco te rijdellä Jumalan puo.

lesia ? Pttäkö se teille menesiymän/cosca
hän teitä ctzt? luulettaco te hänen per-
tawänne/ nhncuin jocu peitä ihmisen?

10. Hän cowtn nuhtele teitä / jos te sa>
laiscst mieliä catzotte?

ir. Eikö hänen corkeudens teitä peljä-
tä / ja hänen pelcons lange teidän

22. Cutzu minua/ j» minä wastan/elt
puhun / ja «vasta sinä minua,

2;. Cuinga usiot omat , minun wääry.
deni ja pahat teconi ? anna minun fta>
da tietä mtnun syndini st rtcoxeni.

24. Mixis peität caswos / jopidät mt»
nua «vihollisnas ?

25. Tahdolcos nyn cow» oll» lenbö»
«vätä lehte wastan / j» watnot» culw»
oljen cortta?

26» Sillä sinö kirjoitat minulle mur»
hetta/ jo annoc minun periä minun nuo.
rudeni syndejä.

27.Slnä olet pannut minun stlcani
stlcopuuhun/j» otot «itisto minun pol.
guistani woorin/ ja «tzot «icklo minun
asteiltani.

28. Joca cuitengin hucun nyncuin mä.
oänyt raato /j» nyncuin coilva syöty
woale.

XIV. iucu.
waimost syndynyt elä <«. ,AjllHwähän »ic» / ston täynönsle.

mottomutl» : '/".^.
2. Caswa nyncuin cuckainen / h"lal

,-<, lange / potene nyncuin «varjo / ja ei .

pysy. ''"l''»
z.I« stncaltaistn päällä sinä »w»t sil. «: y>

.

mäs:j»wevät mtnun canstas oiteuden Pst''
etten. "5-4.

4. Cuca löytä puhtan nydet, stas/ cu» PIM
ft «t puhdostole ? '

s. Hänelle on määrätty aica/ hänen E,a.
Cuucoutens lucu on sinun tytonäs : sinä 4N ».

olet määrän asettanut hänen eteens /jo> 7.
t» el hän taida käydä ylitze. Pstl»

6. iuowu hänestä / että hän stns leivä» 5" 7'
tZ / nyncauwan cuin hänen»i«ns tule/
jot» hän odotta nyncuin polcollinen.

7. Puulla ontoiwo ehkä st hocatztsin/ Hiyh
että se udisietan/ jo stn wesoc caswawat eunu»
jällens : sto cuol

z, Ehkä sen juuret wanhenewat maa» luttcn
ft,,o cando mätäne mullas: t-^st.

9.CuitenM st weso jillcns weten r.,M.
märkydest/ jacasw» se istu»
tettu olis.

ic>. Mutt» cust ihminen on'costa hän
cuollut/ huckunut ja pois on?

n. NM
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ii.NYncuin West juoxe «IoS merestä/
jaoja muota ja cutmeltu:
ra.Nyn on ihminen cosca hän cnollut

on / ethän nouse / nyncauman cuin tal-
mas pysy: ei he mirco/eikä hera unestansa
iz.O joscas minun hautaan kätkisit ja

peittäisit minun / nyncauman cuin wi-
has menis pois zja asetatsil minulle mää-
rän muisiaxes minua.

l4.iuuletcos cuolleo ihmisen tuleman e-
lämäxt jällens? minä odotan jocapätmä
nyncauman cuin minä sodin/ sijhenastt
etkä minunmuulten tule.

15.Ettäs cutzuisit minua / jaminä wa-
statsin sinua / ja ectes hyljäts käsialas:

18. Silla sinä olet jo lukenut catcki mi-
nun askeleni / mutta älä ajattele minun
fyydtäni,

17. Minun rlcoxent olet sinä lukinnut
lyhtesen / ja pannut cocon minun mää-
ryoent.

18. Ja tosin muori caaku ja cato / ja
«aha stjrty siastans.

iy. West kulutta ktmet/ja mirta mie
maan pois/ ja mitä sen päällä ttze ra»
sma: ny» sinä myös ihmisen totmon ca«
potat:
ao.Sinä olethändämotmaltsembi yän-

eatcktsest/ ja hänen täyty pois mennä.
Stnämiuutat hänen casmons/ jaannat
hänen mennä.

21. Owatco hänen lapsens cunnias/sitä
et hän tiedä / tatcka smatco he ylönca-
tz«S / sitä et hän ymmärrä.

22. Cuttengtn oyn caumän cuin hän
eanda liha / täyty hänen olla matmas/
ja nyncauwancuin hänen sielaas on hä-
ueS / täyty hänen murhetta kärsiä.

XV. Lucu.
»astats Eltphas Thema»Hi» Unist/ st stnoi,

l, Pitälö t»tt»wan nyn tuu»
puhuman/ ja töyttäniän

?

z. Slnä nuhltltt telwottomill» sanoil.
l»/ja pnhetlla/jotst» ei ole hyödytystä.

4.Sinä olet hyljännytpelwou/ st j»u»
hut ylöncatztll» Jumalan edes.
z. Sillä sinu» palMes opma ntzn si.

nun suus / ja sinä olel'«alinnut «ieca- japuh.
sten kielen. taude-

6. Sinun suus pitä duomitzeman sinun/ sta.' j«.
ja en minä: finun huules pttä todista- ca ei
man sinua «astan. hänes

7.Sletcos enstmäinen ihminen cuin syn- vleckai,
dynyt en? eli ennen (catckia) «uoria
luotu? Esa.

8. SletcoS cuullut Jumalan salaisen 40. iz,
neuwon ? ja ongo taito halwembt sinua? Aon».

y. Mitä stnä tiedät/ joca en ,ne tiedä? m
mikäs ymtnärräc/ joca et ole meidän ty-
könam?

Eli-
phas
luettele
juma-
lättö-
mät»
Moi»,
xet.

4:1».

10. Harmapääk ja manhat oivat met.
däntykönäm/ jotca ennen omat elänet
cuio sinun Isas.

11. Ptdäijkö Jumalan lohdutuxet ole.
man haimat sinulle? Eli ongo jotakin
salaisi tykönäs?

i!. Mitä sinun sydämes atcot? ja ml-
täs Milculat silmtäs?

izCutngas asetat mteles Jumalat»
mosian? ettäs senkaltaiset sanat suustas
pääsiat.

14. M käon ihminenettä hän olts puh-
das ? ja että hän olis hurscas/ cuin
maimosta synoynyt on?

iz.Catz»/hänen pyhäins seas et ole yh. l
tän »uhtcloinda/ ja taimat ei ole puhtat !
hänen edesäns:

16. Cuinga palko ihminen j
on cauhm m tlkiä/ >oca juowääryltä>
vyncuto mettä? >

17.Minä osotan sinulle sen/cuule mi- l
nua/ minä luettelen sinullemitä minä !
nähnyt olen.

18. Mitä taitamat sanonet omat/ja hei-
dän Jsildän» et oli peitetyt.

iy. Joilleainoille maa annettu on ny»
ettet yxtkäo outo saanut käydä heidän
keskellänS.

10. Jumalatotn maptse catken elinat-
cans/ ja tyranni» muosilucu on pettetty.

21. Pelmoa äot o» hänen cormisans/
että rauhasaktn pttä hämtttäjä tulema»
hänen päälleos.

a». Et hän ufco palajamans ptmeydesi/
ja marot aina miecka.

»z. Losca hän lähte sinye »a tänne ela-
mxenS

;6? Hiobin if.iltt,
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Hiob
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vens
Miat.
tomast
kärsi-
vän.

ftstens iälle»/ nyn bä» tuule aina pimey.
den pätmän lästsäns oleman.
24. Ahdistus ja hätä peljättäwät hän-

da/ sa lyömät hänen maahan/nhncuin
Luotngas malmts sotaan.

25. Sillä hän on ojcndanut lätens Iv-
malam mastan/ ja mahmisianut ttzens
Caickimaldiast mastan.

26. Hän juoxe päätäpitein händä ma-
fian /ja seiso ynsyst händä mastan.

27. Hän on peittänyt caswons lihamu-
dellane/lthotttaoul ja paisuttanut itzens.

28. Mutta hänen pnä asuman hamt-
ttlys Caupungis/ cusa et yhtän huonet-
ta ole/ maan omaccocon ajelut läjixt.

2y. Ei hänen pidä ricastuman/eilä hä-
nen camaraos pysymän/ cilä hänen on-
«enS pidä lemiämän mausa.

zo.Et hänen pidä pääsemän pimeydest:
tulenlicckt cuima hänen oxans/ja hänensuuns hengellä cato.

zi. Et hän taida pysyä/ että hän on pe-
tetty turhudellans/ ja turhuus on hänenxalckans.

Z2.Han loppu ennen aicans/ja hänenoxans et pidä wlholt«man.zz. Hän poimitan nyncuin kypsymätöin
marja trynapuusta/ ja nyncui» öljypuu
»varista cucoistuxens.

?4. Sillä ulcocullattuin cscous pita 0-
keman yxtuätnen/ja tulen pltä polkka-
mau lah,ain ottajan huonen.

Z5- Hän stjttä onettonrudcn/ ja synnyt,
tä maimaisudeo/ ja he,dän matzanSkuo
petoxen.

XVI. imu.
Job mastats/ ja sanol:

2. Mmäolenusetncuullut/teo-
catcki häijyt lohduttajat.

z. Costa st,s oämät tyhjät pu-
het loppumat? eli mikä stnun nyn roh,
matst puhuman?

4. Minä toidSistn myös puhua nyncuin
tekin. Mitlä sotstn teidän stclun oleman
mmun stcium stae/ nyn minä löydäisin
myös sano,areitä mastan/ ja taldaistnmäändä päätäni teitä mastan.

5. Minä tahdotstn mahmista teitä suul-laut/ /a lohdutta huuljllaoi.

6. Mul«el)täml«äpuhuisin/ ny» el
cuttengan mtnun wolwont locka: jos
minä lvaickenen/ nyn ey se cuttengan me»
ne minusta pois.

7.Mutt» nyt hän statta minulle
waiwaisuoen/ st särte minun coconons.

8. Hän on tehnyt minun rypyisexi /

ja todista minu» wastan: Minun lai»
hudeni nouse minua wastan/ ja sano mi»
nua wastan.

9. Hänen wihans rewäise minun/ j»
joca minua wiha/ tirlsiele hombottons
mlnun päälleni/ st minun »viholliseni sti»
mot lilluivat minun päälleni.

i».Ht ammotit suuns minu» waston/
jo owat minu» häplollistst poskelle pies,
net : he o.vat sammuttanet wihans mi»
nun päälleni.

11. Jumal» on mlnun hyljännyt lvää»
rille/,a andanut mlnun tulloiilmalatto.
main täsijn.

il. Minä olin rauhast/ woan hän o»
»ninun murendonut/ hän on tarttunut mi.
nun «ulani /st särtenyt minun/jO pon<
nut mmun maalixi.

iz, Hän on pyrittänyt mtnun nuolil»
lans/ sa rewälsnyt minu» munostuuni/eitä säästänyt : hän on «vuodottonut mi»
nun stppeni maan päälle :

14. Hän on haawoittonut mtnun yh»
della haawollotoistn perän: Hän «r»
cais minun päälleni nyncuin jocu »ä.
lewä.

is.Minä ombelin stilin minun nahcatn»päälle/ja lastin sarwenl muldaan.
rö.Mtnu caswoni omat somatstu- lelusta /
ja silmalautant päällä on cuolemä marjo.

17. Ehket cuitengan minunkädesämo.
le määrys ja minun rucouxen on puhdas.

18. Maa älä peitä minun werranl/ ja5ällän olco mlnun huudolleni sta.
ry. Ja catzo/minun todistajani ott tai.

waas/ja jvca minun tunde/on corleudes.
20.Minun ystäwänt omat minun pilc.i

lajant: mutta minun silmänimuodacta- l
wat lyynclitä Jumalan tygö.

21. Jos jocu taidais campailla Ju-
malan cansta/ nyncuin ihmisen lapjslä-
htmmäiseuö caosta.

Eccc 22. Mutta

Hlob
loh.
dutta
jtzenS
v mal»
la hy.
wällä
tuniiol.
lans.
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22. Mutta määrätyt «vuodet olvitt tul-
let/ ja minä menen sitä tietä pois/ jota
«n «ninä Mens palaja.

XVII. iucu.
hengen on heicko/minun

l>» «
»päiwäiii omat lyhetyt/ja hau-
/ vtzta on käsis.

l. En minä ketäkän pettänyt/
i jacuttengin minun silmäni täyty olla

murkes.
z. Jos sinä tahdsisitmiuulda tacausta/

cuca minun tacais?
4. <NmmZrryyen olet sinä heidän sydä-

mistänS kätkenyt/ senlähden et sinä co-
rota heitä.

5. Hän kersca ystäwilläns saalisians/
mutta hänen lasiens silmät pitä «vaipu-
man.

6. Hän on minun pauuut sananlascu-
xi Cansan secaan / ja Snixi heidän ke-
ftcllenS.

7. Minun silmäni owat piminct
minun suruni tähden / ja caicki mi-
nun jäseneni oivat nyncuin marjo.

8. Tästä hurscql hämmästymät ja «viat-
tomat asettamat heiläns ulcocullatuita
«vastan.

9- Häftas pysy ticlläns/ ja lolla on
puhtat kädet / se pysy ivahwana.

iv.Käändätät stjs teltan caickl jatul-
eat nyt : en mtnä> cuttengaa löydä yh,
täa taitawata te-dan seasao.
ii.Minun pälivänt owat c«lunet/mi»

nn» aiwoituxeni owat hajotetut/ cutn
minun fydsmesänl oltt.

i?. Ja owat yöstä pZlwän ja walteu-
den pimeydestä tehvet.
iz. Ia ehkä mina cauwa» odotaisiv/uV»

on eutteogin hauta minun huone»: jä-
minä olen wuoteni ptmepdesä tehnyt.

14. Matänemtstn minä cuhnta Isä-
peal/ ja madot ätttxent ja fisartxenl.

15. Cusa on nyt minun odottamiseni.;
ja cucaotca minun teiivostani waacin?

16. Hautaan se mene/ ja maca minun
canstant mullas.

XVIII. iucu.
lin wastais Bjiead Suahsi/ ,»

ftnoi:

2. Cofcä te lackatte puhumasi? ym>
märtäkät ensin/ ia puhucat fijlte.
z.Mixi me pidetän sinun edcsäs uyncui»
juhdat/ jaolemnyn saastaiset teidän sil.mäin edes?

4. Tahdotcos rewetä kiucusas? luu-
lctcos että maa sinun lähtcs hyljätä»/,
ja callio sijrtän siasians ?

;. Jumalattoman walkeuS pitä myös
sammutettaman/ ja hänen walktans ki-
ptnä ei pidä paistaman.

6. Hänen majasans pltä «valkeus tule-
man pimeydexi/ ja hänen kynttlänS pika
sijnä sammutettaman.

7. Hänen ivoimans askelet pitä ohdl-
stettama»/ ja hänen neuwons pltä hänen
maahan sysämän.

8. Stllä hän on wlety >alcoi»ens pao-
laan/ ja waelda wercosa.

y.Paola pttä pitämän hänen canda-
pääns/ ja janowaiset pitä hänen käsit-
tämän.

iQ. Hänenpaol» 's on «viritetty m»»»
päälle/ ja hänen sttimens hänen potguil.
lens.

n. Caikin tahwoi» pitä cauhistuxethaooä peljäktämän/ja hänen jaicqns e»
xyttämän.

i!. Nälkä pitä oleman hänen taiva-
rans/ja snnettomus pitä oleman wal.
mistetlu hänen kyikenS.

iz. Hänen aahcasS wahwus pitä cu-
lutettaman/ja hänen toäkeydeas pitä cuo»
leman estcolnen syömän.

14. Hänen toirosus pitä rewittamä»
ylös iiiurinens hänen maiästans/ja hän
pitä ojertaiy.an pelcoin Cuningan tygö.

15.Hän?!; majasans ei pidä nmän pysy-
män/ja hänen mojaus päälle pitä tuli-
klive miscoittaman.

16.Alhaldapitä hänen juvrens culwet-
tuman/ja ylhäidä hänen elons nytettä-
Man.

17. Hänen muistons pitä huckuman
maan pääidä/ ja ei pidä enstngän hä-
nellä nime olemaa caculla.

18. Hän pitä ajettaman »valkeudesta pk. -
meyteen/ j« pitä mqalsa heitettämän z
pois.

19. Li

»uhke.
le Hio»bi/ et-
tei hän
heidän
veu-
wons
ota.

' Eiju.
ma-
lalto-
m illa
ole py«
syw öi-
nen in»
uestye.

Pro»,
2:21.
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»5 Ei hänellä pldä »HÄN lasta -le.
mau/ etkä lasten lasta/hänen CansaftM:
ja ey pidä yhtä» hänenasutnsioibsjäa-
Män. ''

20. Ne kuin hänen peräns tulemat/ pt.
tä hämmästymän hänen pätMästänS/
ja«e ruin hänen «delläns ovat ollet/ pt-
tä peljästymän. /

»1. Tämä on jumalattoman maja/ ja
fe» sia cuin ei Jnmcklasta mikän tiedä.

XIX. iucu-
Job mastats/ ja sanot:
2. Cuinga caumao te matmat-

' ?te minun sieluani?
z.Te oletta nyt kymmenen kcr.

ta pilcannet minua/ja ette hape minua
nyn maimata.

4. Jos minä erehdyn/ nyn mmä itzel-
lent erehdyn.

5. Mutta «tosin noysetta minua ma-
stan/ ja solmatke minun ptlckani.

- 6. Nyn ttetäkät nyt että Jumalahucut-
ra minun/ ja on pyrtttänytiuinun merc-
kohins,

7. Catzo ehkä minä mlelä mätimallan
.tähden huudaisin/ nyn et cuilengan

. cuulda minua: jos minä parcuisin /

nyn ettäsä ole oikeutta.
8. Hän on aidannut minun tieni/ ette»

. minä taida st:S käydä/ ja pannut pime-
yden minun pvlgutllcni.

9. Hän on rystmuk minun lunniani mi.
nun pääldäni/ ja ottanut pois <ruu«
nun minun päästäni.

10. Hän on maahan tukistanut minun
jvca culmalda/,a laskenut menemän/ ja
on remäisnyt ylös minun toimont nyn-
cuin puun.

ii. Hän on hirmuisesi «vihastunut mi»
«un päälleni/jo pttä miuun »thomie.
snäns.

11. Häne» sotojouckons omat cocondu»
net/ sa asettanet ttens minun päälleni/
st pyrittänet minun majoni.

1; Hän erotttonut minu weljeni ca».
was minusta/ ja minun luttawanl owat
mtnnlle muucolatsext tullet.

14. Mtnun lähimmäiseni pyloiwatmi»
«i», / jo minun ystäwäns owat «uhot»
tanet minun.

15. Minun huonecundatstnt ia pycan! j
pitämät minun wierasna / minä olen tun-l
demattomaxt tukut heidän silmätns edes. I

16.Minä huusin palmeliataki/ jaet
hän mastannut minua: minun täyty ru>
cc:lla händä omalla suullani.
,7.Minu emändän miero, minu hengent:

ja minun täyty palmella omia lapsiani.
i«.Ja nuoretkin lapset minun catze.

Mat ylön / jos minä nousen/ nyn he
puhumat minua mastan.

19. Caicki uscolltset ystämänt cauhistu-
wat minua/ ja joita minä racastin/o.
Mat käändaoct ttzcns minua mastan.

20. Minun luuni tartuit minun nah.
cant ja lihani: jaen minä taida nahal,
lant peittä hambaitant.

11.Armahtacat minun päälleni/
mahtacat minun päälleni / le minun y.
stämani; sillä Jumalan käsi on minun.
sattunut. n

n.Mixi te mainotte minua ntzncutn
Jumalakin / ja ette taida minun lihastq- j
ntramitta?

iz. Josca minunpuheni kirjoitetkaisin/
joscane kirjaan panvatstn/ japainetaisin.

14.Raudalla caimetaisin plyyyyn/ja
yancatcktfcxt muistoxlhacataisiukimecn.

25. Minä tiedän minun lunastajan e- (
lämän / ja hän herätkä minun mymetn »

maasta. u
16. Jaminä puetetan tällä minun na- c

hallani/ ja minä saan lihastani nähdä «

Jumalan. »

27. Hänen minä olen näkemä / jami- ,5
nun silmäni catzomat händä / ja ei ken- j<
gän outo: Minun munascuunt omat cu- c,
lunek minun helmastani: st

28. Sillä te sanotti: cuinga me mat-
noisim händä / ja löydäisim syytä
händä mastan.

ly. Peljätkä miecka/ sillä miecka on
pahain töiden costo/ että te tiedälsitte cu-
ritupen tulema».

XX. -lucu.
Illoin Aophar Naemasi ma- ?

ja sanoi: lo
(V--// 2. Minun ajatuxeni maati-m

mat sijs minua mastaman / ja m
Eccc2
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en taida iyent pidättä.
stywät Z' tahdon cuulla / jos jocu mi»
wähän nuhtele ja laitta - sillä minun ym-

mcrrypent hengi wasta mtnun puole-
stani.

4. Etkös tiedä sen aina nyn käyne» sij-
tä a,asta cutn ihminen on pandu maan
päälle?

5.Että jnmalattomain kerfcaus ei ulo-
tu eaumas / /a ulcocullattuin ilo on sil-
män räpäyxexi.

6. Jos hänen corkcutenS ulotuis tai-waseen / ja hänen pääns sattuts ptlmyn.
7. Nyn pitä hänen ivymein catoman

»yncuin loca myn että ne cuin Hane owat
nähnet/ sanomat: cusa hän on?

8. Nyncutn uni cato / nyn ei pidä hän.
dä köyttämän: ja nyncutn yönäkö pitä
hänen raukeman.

9. Se silmä cuin hänen nähnyt on/ei
pidä händä enä näkemän: ja hänen paic-
kans et pidä händä enä näkemän.

10. Hänen lapsens pitä kcrtätläpalve-
leman/ja hänen kätens pitä Mens hä-
nelle andaman mitä hän ryöwänyt on.

11. Hänen luuns pitä maxaman hänen
salaiset syndins/ja pitämacaman maa-
ja hänen cansianS.

12. Ehkä «vielä pahuus matstais makiaflJama- suusans / cuttengin pitä hänenlatto. kätkemän kielenS päällä.
iz. Hän säästä/ ja ei hyljä sitä: waa«

talva- pttä sen suusans.rat tu- Hänen ruocans pitä muuttuman
lovar watzasans kärmen sapexi.
mulden Sen kamaran cuin hän niellyt on /

kasijn. ulos orendaman / ja Juma-
la aja ne ulos hänen matzastanö.

i6.Hänen pitä imemän kärmen myrcky:
jakyykärmen kielen pitä hänen tappa-
man.
ty. Ei hänenpidä näkemän oya ja Mir-

koja joista hunaja ja moi «vuotamat.
Hei' 18. Hän teke työtä/ja etsaa nautita:
dän jahänen caluos pitä toisen saaman/ nyn
Mä emi hänellä pidä nysiä iloa oleman,
mtecal- iy. StsiZ hZg 01» polkenut ja hyljännyt
la lan- köyhän: Hän on repinyt itzellenö huonet-geman ta/ jotta ethän ole rakendanlik,

20. Sillä hänen matzans et ole tain-
out täyten tulla / ja hänen callit raluns
et tatda händä pelasta.

21. Hänen ruastans eipldämitänjää-
män/jenlähden et pidä hänen hyvät päi-
mäns pysyväiset oleman.
22. Ehta hänelleolls yldätyllä/ nhn pitä

hänelle cuttengln ahdistus olcmZ Calcki kä-
den vaiva pilä tuleman hänen päällens.

»z. Hänen ivaqans pitä vihdoin täh-
teä tuleman / ,a hänen pttä läherlZmän
vthanshtrmuisuden hänen pääll«lts:Hän>
anda sata solans hänen päällens.

24. Hänen picä pakeneman raukaisi»sotaasetra/ ja mäflyoutzen pitä hänen lä-
pttzeas käymän.

2; Amoioin mlecka pitä käymän häne»
läp.tzens/ jamtecan välckynä/ jocahä-
nelle pitä carmas oleman / pitä pelvol-
la hänen päällens tuleman.

26.Lt yxtkä» plmeys taida händä peit-tä / ruli pitä hänen culuttaman / joca
ei puhallettu ole: Ja sille joca jää hänenmajaans/pitä pahoin käymä».

27. Taiwan pttä ilmoittaman hänenpahudens/ jamaan pitä asettama» ttzenshändä mastan.
28.Häneö huonenS hedelmä pttä vietä-

män pois/ja hajvtettaman hänen mihanspätmänä.
29. Tämä on jumalattoman thmlfenosa Jumalqlda / ja hänenpuheos perin-

dö Jumalalaa.
XXI. imu.

Job mastats / ja saavi i
2. Cuulcat vifust minun pu.

>a andacat yeuvo telkän.
z> Kärsität minua /. että minä

myös puhuisin/ jalosta »ut«»ä puhunut
olen / pllcacea siitti

4. Puhungo mtnä ihmisen cavsia? ml.
xetkämtaun hengen ptdäts tästä mureh-
timan ?

5. Catzocat minun päälleni / jahämmä-
stytät / ja pangat täten suun eleen.

6. Cosca mraä sitä ajattelen / »Ka ml-
nä peljästyn / ja«apistus tule mtunn li.
hani päälle.

7. ZW jumalattomat elämät tulemat
wan-

Hei,
däopit
hudens
pila ll-
meitu.
leman.

Hiob
luette,
le >u< l
malat,
tomat»
meue-
styre»
tSsä
Mail.
mcs.
Jer.!
«2!!.

Hab.
i: z.
Ps/j-l
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Kirja. «. iucu- 573
»anhoxt/ja lisändywät tawaras.

8. Heidän fiemenens on pysywäinen
heidän ymbirilläns/ ja heidän sittänS
owat läsnä heitä.

9. Heldän huonens owat«vapal pelwo»
sta / ja Jumalan witza et »le heidän
päällens.

ic,. Heidän sonnins päästetä»/ st ei löy
»äärin : heidän lehmäns. potltwat/ j»
ei ole hedelmättömät,
ii. Heleän nuoret lapsens läywät ulos

nynculn lauma / st heldän lopseus hyp.
päwät.
i2.H« riemulyewat trumbuilloj» cande.

lellla ja iloltzemat hulluilla'
13.He wanhenewat hywisä päiwlsä /

ja menewät silmän räpöyxes helmettyn.
stnowot lumololleimene pois

meidän tytöäm/ e» me «hbo tietä sinun
ltetäs.

Ml. 15. Cuca on se Caickiwalvias / että
31i4. meidän pitä hänbä palwele»nan?elimi»

tä meidän sijttä hywä on / että me hän»
dä rucoilem?

H,'u, 16. Mutta cotzo/heidän «worons ei
ole heidäntädesäns : jumalattomainneu»

latu». wo pitä «ucana minusta oleman.
tt,ain '?> Cuinga jumalattomantynttlä ftm>

mu/st heidän «dotuxens tule heidän
siys ol.' päällens ? Hänen pitä jacaman surliut.

«mihoftns.
«ä'Nen Heldän Pitä oleman nyncuin corfi

luules / ja nyncuin oconat joic» «ulis.
pää wie pois.

19. Jumala säästä hänen lapsillens hä»
nen onnettemudens: Costa hän moxo hä.
nelle / silloinhänen pitä tietämän.

20. Hänen silmäns pitä nätemän hä.
nen «dotuxens/ st Caickimaldiau wi>
hasto pttä hänen juomon.

21 Sillä mitähän tottele hänen huonet»
tons hänen jältens? jo hänen Cuucau»
tens lucu tuskin «le puottllens.

22. Cuca tahto opetta lumalata/joco
Eliitti cortizttm tzucmitze.ihmiset iz Tämä cuole waurafn» j»terwenä/'wot flcosno st onnellista.
"°'s' 24. Hänen py.näastiansowat täynens
».»«stt. rlesc» /j« tz§n,n lNllNs ptyqt läynäns

hdylnd»,

25. Mutta toinen cuole murhellisella
mielellä / /a ei coscan si)önyt ilosa.

16. Ja he macawat ynnä maasa/ja
madot peittämät heidän.

17. Catzo/minä tunnen teidän ajatu.
jen/ jateidän määrän aiivoituxenminua
mastan.

18.Sillä te sanotte: cufa Ruhtinan
huone on / ja cusa omat majat / joisa
jumalattomat asuit?

19. Ettekö ole tutkinet tiellä käydesän?
ja et tiedä heidän merckejäns?

zc>. Sillä paha säästetä» cadotuxen päi-
mään / ja hän pysy haman mihan päi-
man asti:

zi. Cuca sano hänen edesäns hänen
tiens? ja cuca costa hänelle sen cuin hän
tehnyt ou?

Z2. Mutta hän miebän hautaan/ja täy-
ty joucos pysyä.

zz.O>an mulda kelpais hänelle/ja caic-
ki «hmlset Miedän hänen pcräns / ja ne
cuin omat hänen edelläos ollet/ omat e.
pälucuiset. «

Z4. Mixi te minua lohdutatteturhaan/
ja teidän mastauxen löytän määräxi?

XXII. iucu.
Illoin 'Wastais Ellphas The-

/ ja sanoi:
i. Mikä mies taita Jumalal-

«v!? le hyödylinen olla?waa» ttzceuS 1taita ymmärtämämen hyödyttä.
z. Luuletcos Caickimaldtallc kelpaman/

ettäs stnus luet hurscaxi? elimitä se aut- >
tais händä/ ehkä sinunties olisit ilman !
ricoxeta?

4. luuletcos että hän pelka sinua ran> >
gaista/ jakäydä oikeudelle cansias. 1
;.Eikö sinun pahudes ole suuri? jast.

nun määrydelläs ei ole loppua?
6. Sinä olet ottanut pandin meljeldäs

ilman syytä / ja oler rtzsunut ivaatte» a.
lastomalda.

7. Er sinä ole andanut mäsynelle met-
tä juoda/ sinä olet kieldänyt tsomatsel-
da leimän.

Juma-
latto.
main
rangat
stus on
yan-
caicki-
nen.

Eli.
phas
tahto
osstta/
että
HioK
rangas
sta»
paha»
tecons
tähde»

8. Sinä olet tehnyt wcltiwolda mo»«
cunnas / j» sijnä asunut suures corcu.
pcs.
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y.lesiet olet siuö loffenut tyhjänä/st
taittanut crwomtäsiwarret!

io. Sentähden olet sinä tierty pouloll.
la ja hämmästys on sinun ötlst peljät.

Eli pimeys / ettes nätis / j» Meden»
paljous on peittänyt stnun.

"«1,0» "-Eilö lumolo ole ylhällä toiMOls ?

lonäte <a catzos ylimmäisiä tähtiä/että ne cor»
,o tietä tjat owat.
«icki '3' I" ft"" ' "ltä Jumala tietä ?

«ttoneco hän duomita sitä cuin pimey.
c>l..n,« des on?
, „ 14. Pllmet peittämät hänen/ ettet hän

,
näe/ hän waelda «iwan ymbäristsllä.

?"" 15. Tahdolcos tuta mailman pottuja/
stnac. »väärät ihmiset täynet owat?

16. Jetca ennen aicans huckunct omat/
ja «efi on liottanut heidän perustuxens.

17. Ne cuin stnowot Jumalalle : mene
meistä pois: mitä Catcklwaldias taidais
heidän tehdä ?

iB. Waicka hän on täyttänyt heidä»
huonens tawaralla: mutta jumalatte»
main neuwo olcon «ucana minusta.

Pstl. 19, Hurscat näkewät sen ja tloitzewat/
107-42 ja wicitoin pilcko heila.

20. Heidän menens pitä huckumon/ ja
heidän tähtens pitä tulen polttanmn.

«,., 21 Nyn sowi nyt hänen constans/ j» o<
»bos le rauhallinen/ sijtäs saat poljo hywä.
neuwo "' Cuule lalia hänen suustons /ja tä»

lttä hänen puhenssinun sydämees.
voron» llnä käännät sinus Catckiwal.
nureen °l«n tygö/nyns raketan/j» saatat tvä»,

ryven couwas masostas.
24. Nyns ounol cullan mullasta/jo 11.

»estä cullaistt ojat.
25. Catcklwaldtas on sinun culvos / ja

hoplat» pltä sinullepaljo olemon.
i6.Silloin sinun ilos pitä olemon Caic.

kiwoldiast / ja uostomon caswos luma»
lan tygö.

27.Sinä rucoilet händä/ jo häncuu»
le sinua/ ja sini moxat lupauxes.

28. Mitäs a!woit/sen hänauda sinnl»
le menestyä/ st »Meus palsta sinunPrev. tetlläs.

»sllj. Sillä ne cuin itzens nöyryttälvät/

corstt» hän / jo se tuin silmäns paina
»las/ wapautkton. luc.'iB:

zc>. Wlatoin »utelan / j» pelasteta» z;/^.
'

tältens puhtauden tähden.

Job mastais / j» stnol:
2. Minun puhen on wielä mur. Hlol»

hellinen/jo mlnun woiman on pellä
heicko huocautzent tähden. Caicki»

3. losto minä tiebäisin / cuinga minä «M.
hänen löydäisi»/ ja tulisin hänen istui» and»,
mens tygö. mioi».

4. Ia ofetaisin oikeuden hänen eteens/
st täyttäisin suuninuhtella/

5.Ttedäisin micä hän wastais minuo/
ja ymmärräistn/mitä hän minulle ftno»
»va olis.

6,Ryielelshän suurella Voimalla mi.
nun constani? Et/ waan itze anda minul.
le woima.

7. Pang»n cohtudeu eteeni / nyn minä na«ss.kyllä woiran oikeuteni, c»^!»
8. Mutta jos minä cohdastons täyn /

uyn et hän ole siellä / menen minä taco»
perin / nyn en minä händä hawoitze.

9. On hän »asemalla puolella/ nyn en
minä händä lasita / tättc hän hänens
oitialle puolelle / nyn en minä händä näe.

ic>. Mutta hän tnnde minun tieni/ coe»
telcon minua/«yn minä löytän nynculn
culva :

11. Sillä minä panen stlcani hänen »<

fielillens / pidän hänen tiens/ ja en potc.
le sijtä.

12. Ia en poickehäuen huultzens lästyi» tir
stä/ st kätken hänen suuns sanat/ nyn. siinHtti
cutn minun «poni on. max.

13.Hän on ttze ainoa / cuca estä händä?
hän tete mitä hän tahto.

14. Sillä hän täyttä aiwottux<»s mi.
nusto/ st taincattaisio on paljo hanentytöniins.

15.Sentähden olen mlnä hämmästy»
nyt hänen edesäns / ,a cofto m.nä stnymmärrän/ nyn minä pellon händä.

16, Jo Jumala on tehnyt mtnun syvä»
ment pchmexi/stEaicktwalvias en minun
reljättänyt.

x/. Sil.
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,7, Sillöpilneys el luowu minusta / j»
syngeys et tältelä mlnuld».

XXIV. iucu.
„„...«. <7zlt>'.lret Catcktwaldtold» oleajat
3?/ stlatut? ja «e jotca hänen tnn.
« t'e.""/, ,. He sijrcäwät rojan/he ryö»

wäwät lauman / jo ruockiwat st».
«Ss «a. 3- H« «j»wat ormein Asit pois/ j» ot.

lestein härjätpandixi.
"'

4 Köyhäin tänly ticllä poeto hettö /

ja siwiät maan päällä lvmyt<äwät itzens.
5. Cotzo / pedot corwes taysicndelcwät

«wollans amulla warhotnftolln perein/
»almistaxens poiillensruoca.

6. He uyttälvät pellolla hänen tulonS
poimewat j» hatewat jumalattoman wlj»
namäestö.

7. Alastoman ond»w»t he ma»« il.
man waotetto / jo petttämätä packatstft.

8. Nyn että heidän löyly lvuvryn tur.
wa«/ costa stdecuuro lange wuorello
heidän päällens/ettetheillä mutoM tur»
ya ole9.He'rep«vät orivott nisistä/j» pant.
«wottöyhän.

IQ. Alastoman andawal he läydä wer«
ham /st ottawat isowalstlva jalalistt
pols.

11. He pusertowat öljyä huoneiftns ja
stnowot wyna cuurnttes.

12. He st crawac Conftn Caupungis
huocaman/ st tapeltuin sielut huuca»
man / st ei Jumala heitä rongoist.

13»Sentähden owathewilpistynetwal.
teudesta/ ja ei tunne sen tiet»/ ja eipa»
loja sen polguille.

14.MurhOja uouse warhain / ja tappa
löyhän jo tarwitzewan/ ja on yöllä nyn»
cuin waras.

is.Sal»wuotistn silmät wartioitzewalliitto» h«märätä /jo sono : ei minua yxilän

iZ.Hätt on ketviä Meden päällä/ het.dän osans pttä kirotun oleman mallaa/
jaei cätzo wynamäkein tletck.

lyHelmettiotta syndtset pols nyncuin
pouta/za nyncuin cuimus culutta lumtse
weden WSa.

20. Lauptus pita unhottaman hänen /

madot syömät hänen makeudens/ei hän> ktäl rä-
dä pidä muistettaman / hän pttä särjet- soistan
tämän nyncuin lahopuu. a^a-

-21. Hän on saattanut murhellisexi he.
delmättömän/ joca et synnytä/ja et teh-
nyt lcflclte mitan hywä.

22. Ja on »vetänyt wotmalliset alans
wäelläns : cosca hän scrso/ et pidä hänen
tietämän elämästäns.

2Z. Hän teke itzellens levon / johonhän
luotta / ja hänen silinäns catzomat hei»
dän teitäns.

24. He omat mähän atca corotetut/
maan he tulemat tyhjän / ja cuktstelan/
ja saamat lopun nyncuin caicki cappalet /
ja nyncuin oas tähkepäästälyödänpots.

2;. Eikö se ny» ole? cuca nuhtele mk.
nuawalhetteltaxi/jamtnun sanani tyh.
jäxlteke?

XXV. SUM. Ei vr>.Illoin mastats Bildad Suahst/ tän ih.sanoi: minen
2. Hallitus ja pelco onhänen ole puhtykönenS/joca teke rauhan cor- oas Ink-!tt-ns seas. matan

z. Cuca mok luke hänen jouckons? ja ,bez.
kenen päälle ei paista hänen malkeudens?

4. Cuinga on ihminen hurscas Juma.
lan edes? eli cuinga wa«mon lapst on
puhdas?

5. Catzo / Cuu ei valaise wielä / eikä
tähdet ole mielä kirckat hauen stl»nätns
edes:

6. Culnga paljo mähemwln ihminense mato/ja ihmisen lapst se mato?
XXVi. 4ucu. Hlob

Job mastaiZ / ja sanoi: wasta /

Ketäs autat ? stcäkö jolla et jacatzo
ole ? autackos sttä / jolla Bild»,

ei motma ole kästmarree? btn pu»
z. Ketäs neuvot? sttä cuin cl mitän het y»

tiedä/ ja opetat voimaiista toimittaman? lön.
4. Ke«rcn

"""n sima näe: jo luule hänens peiteiyxi.
«Mu. i6,Pimcis häncaiwa itzcn? huoncisijn/
let. jotca he päiwällä owat heitläns mcrlin»
Es«i> net /ja e- tohdo llelä wolteutta.
lv!'s. 17, Sill,, woicka amu heille tulis /onft

ft hMe >ch,,cu!n pimeys: sillä hän lun.
l>l,. depimeyoen «uh.siuxen.
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4. Kenen edesäs puhut/ st l«enedes
henges käy ulos ?

5-Vlstt huocawat weben alla/ st ne
cuin nyden seas osuwat.

6.Helwettl on awoi hänen edesäns/
jocavotuxella ei ole peitettä.

Juma-
la on
käsittä-
mätö-
tn voi
wa<sans
ja tai.
dosans

14. Catzo/näin tapahluhänen lecotns
cansta / multa näistä olem me mähän
cuullet : maan cuca moi ymmärtä hä»
nen wätewydens »ylinän ?

XXVII. incu.
Hiob puhui mielä ftnanla»
w«st» lc""s/ »« stnol :

«de»
stäns/ joca minun oiteudeni tielbä/
j»n». j» Caicktwoldias/ cuin mlnnn sieluni

murhellistxi statt».
mala. 3. Nyncauwan cuin mlnun hengen on
«w». minuft/jo lumalald» puhallus ml>
sio», nun sieramlsoni/

4. Ei pidä minun huuleni wääryttä
puhuman / ja minun lielen et pidä pe.
tosia ottaman eteens.

5. Pols st minusta / että minä ftnoi.
sin teidän hurstaxi/sijhenasii cuin mi.
nun loppun tule: en minä luowu mtnun
jumallsuvestani.

6. Minun oikeudestani/ jonga minä pi»
Inma dsn/en mlnä luowu: Mlnun oma tun»
la.lo» von ei calwo minua coco elinolcononi.
main 7. Mut« minun «vtholtseni löytän,uma.
ja ulcol<,ltomaxi/st mmun wää>

räxt.

7. Hän menyttä pohjaisen tyhjän pääl»
le / ja maa rippu tyhjän päällä.

8. Wedet hän cocoptlmynö/japtlmet
ci repc nyden alla.

y. Hän pttä istuimenS/ ja lemittä pil.
mens seen päälle.

10. Hän on asettanut määrän Metten
ymbärtns / sijhenasii cuin malkeus ja pi-
meys loppumat.

11. Taiwan patzat mapisemat ja häm-
' mästymät hänen curiluxcsians.
' 12. Hänen motmallqns on hän halat-
snut meren / ja hänen ymmärryjestänS
tymendy meren ylpeys.

iz. Taimas tule kipckaxi hänen ilmaus
cautta / ja hän malmista kädellen» pit-
kän kärmen.

8. Sillä Mikä ou- ulkokullatun itoiwo/että hän nynahneou/coscaJumalaotta xullat-hanen sieluns pois?
y. luuietcos Jumalan cuulewan HS» wit a»nen hnutooos/ cosca HSuelle ahdistus reltule? 5 '

10. Cuinga hänelle taita olla tloCaic.
kiwaldialda? ja rucoilla Jumalala joca
aika?

11. Minä operanteitä Jumala kädestä/j»
mitä Caickiwaldialle kelpa/ en minä sala.

ia. Catzo teolettacaickitaitamanans /

mtxi sijs le senkaltaisia turhia asioita o»
talte eteen ?

IZ. Tämä on Jumalalda jumalatta-
man palcka ja tyrannein perimys / cutn
he Caickiwaldialda saamat. A

14. Jos hän saa paljo lapsia / niin »e
hucatan miecalla / ja hänen stkiäns et
ramita leimällä,

15. Hänen jälkenjäanens pitä haudat-
taman kuolemaan : ja hänen leskens ei
pidä itkemän.

16. Jos hän coco raha nhlncuin tuhca/
ja malmista I>änellens maattetta nyn-
cuin loca.

>7.Nyn hänen pitä kyllä malmista»man / mutta hurscas puke ne päällcns:
ja miatoin jaca rahan.
iz.HSn rukenda huvnens nyncutn hämä-

. hacki ntjncutn marlta teke ttzellens lacan.
19. Cosca rtcas cuote / ei pidä hänen

mitän myötans saaman: hän ama sil»mäns / ja ei micän löydä.
20. Hänen päällens lange pelco nyn-

cutn mesi / raju ilma olka hänen yöllä
pois.

21.Itätuuli mie hänen pois/ ettähä»
hucku / ja tuulispää sijrtä hauen sia»
stans.

22. Nämät Jumala hänelle lähettä /

ja et säästä händä: Caickt pitä häne»
kädestäns puuttuma».

2Z. Hänen tähteos pitä käsiä paucutet»
taman jamiheltämän/ cusq hän on ollut.

XXVIII, iucu.
sia / josa se walekan. '

2. Rauta oretan maasta/ja kiwi. »Olli-
z.Pt»

s
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Bft'
letuist
esioist.

Juma-
lantat
to on
alnoa-
stans
tulli,
stelc.
maloin
Sap.
7! 9.

z.Plmehtelle asetti hän lopun/ja cat» 24. Sillä hän näte maan äryn / ,»

len täydeLisyden hän tutti / st klwen «icki mitä «ilvan alla on.
,'oc» parus plmeydes on / cuoleman 25. Nyn että hän and» tuulelle honen
»arjen. painons / ja medelle hänen mittans.

4.Siit'ii »vuot» sencaltaine oja/ettäym. 26. Costa hän asetti sateli määrän/,»
bortasuwaistt ei «ivo sijtä jakaisintäy. pittäistn tulen letmaurtlle heidän tiens.
d» ylitze. Se on ihmiselle ylön sywä /j» 27. Silloin näti hän sen / lntt sen /

»uo« pets. walmisti stn st löysi sen. Psa,.
5. Tuli stavan myös maon »lv» /jo 28. 1» stnoi ihmiselle : Catzo HER» i,,. ,0.

st cuitengin «vilja päällä «swo. «n pelco on totto/ st cartt» pah» on Prgv.
6, Saphttt löytän muutamista pai» ymmärrys. 1; 7.

coista / jo maan cockarita joistculda on. XXIX. iucu.
7. Sitä pelcna ei ole yxilän lindu lun» Jobpuhui taas stnanlastuns/ j» Hiob

denul/ eitä warexen silmä nähnyt. lzs^stnoi : juttele
8. Ne ylplät siliät ei ole sitä sotcunet/ 2. Ah jos mlnä olisin nynculn envise»että jalopeura täynyt sen päällä. «ndisinä Cuucausina/ nynä päi» ynens.
9.Kädellä «Uioon ruwetan/ ja wuo> wmä/ jona lumola mlnun tälli.

rel yltsalaisin culisteton. z, Cost» hänen walteudens poisti mi»
iv.Ojat lostetan calltoisia / ja caic» n»t» pään, päälle/ ja minä käwinpimeis

lein collimall!» näle silmä. hänen walleudesons,
11. Wirrat cstetän »uoxemosta /ja ne 4. Nyncuin minä -lin nuorna ollesimi/

ilmoiteton cutn näisä peitetyt owat. cosca Jumalan ftlaisusoli Muun maja»
ii. Mutta cnfta «ilo löytän/ ja cust «> pZällö. '

on ymmärryxen sio ? 5. Costa Coickiwoldias eli wielä mi.
13. Ei yxilän ihminen tiedä hänen si» «un canlMi/ jo minun pottani minun

ans / eitä löytä eläwitten maasta. ymbärilläui.
14. SywyS ftno : el st ole «mnuft : ja 6. Costa minä pesin minun tieni tooil»

meri ftno : et se ole minun tykönäni. st/ ja «llio muoti minulle öljy ojat.

15. Ei hänest anneta culd» / että Hopi». 7. Costa minä menin Caupungi» por.
« punnita stn hinnaxt. teille/ja annoin »valmista istuimeni cu.

16. Et Ophirin culda eli calllt Onl» Me.
chin ja Saphirin tiwet ole «verratut hä» 8. Costa nuoret näit minun/ nyn he
nen cansjans. pakenit/ ja wanhat nousit ja stisolc nn»

,7. Culd» ja callis llwi eitalla sijhen »»» cdesöni.
werr»it» / eitä st taita waihetett» cul. 9. Ylimmäiset lackaisit puhumasi/ j»
laisinKstioihln. panit tätens suuns päälle.

lB.Ramolh ja Gobis el ole mitä» sen ic>. Ruhttnasten äni lätk» hänens/ j»

snhcen/ se pidetZn callimbaua pärlyjä. heidän tielens suun lakeen «rtui.
i9.Topatzi Ethioptost ei ole siihen »e» n. Sillä lencncorw» »ninm, cuuli/ st

rattopa / ja puhtain culd» ei maxa mi» tytti minu» onnelltsexi/ ja jonga silmä
tän stn suhten. minun näti/ se todisti minusta. Cuuln.

2Q Custaft sijs «tto tnle? st «ston ,l. Stllä minä auilnköyhä cmn huusi/ ,

ymmärryxen sia? ja orwoja/jolla etauttostta ollut,

21. Hän on peitetty caickein eläwitten 13, Nyoen siunaus «in catomallanS
silmistä/ ,asalattu talwan llunuildalln. olit/ tuli minun päälleni/ st mlncNla

22. Cavotus st «olema sanoivat : Me hutin lefieln sydämen.
olem corwillam cuullel hänen stnomons. ell minun pucun/

23. Jumala tiec» häne» tiens/st tun. jeugaminäpäällenipusin nyncuin hame/
de hänen sians. ja Minun elleuten olt minnn «nmstuxen.

Dddd 15. Minä

Kirja. l- lum. l?7



Cusl»
ma o»
catc-
keiuih-
mtfiea
maja.

Hiob
ilmoit-
ta ylön
cahenS.

1; Minä oltu solian silmä / ja on-
duvanjalca.

lö.Mtnä oltu köyhäin Isä / ja jouga
asiata en minä ymmärtänyt / sen minä
visusi tuikein.

17.Minä särjinväärän syomähambat/
ja otin saalin hänen hambatstans.

18. Minä ajattelin: minä cuolen mi-
nun pesääni / ja teen mtnun päiväni
monext nyncuin sannan.

19.Mtnun juuren putcahti veden ty.
könä/ja caste pysyt mtnun laihoni
päällä.

20. Minun cunntaltsuden udtsiui mt-
nun edesänt/ja minun jouhen muut-
tui udext minun kadesänt.

21. He cuulit minua / ja w aickenit/
ja odotit mtnun neuvoni.

22. Mtnun sanani jälken et yxikän e-
nämbälä puhunut / ja minun puhent
tiuckut heidän päällens.

2z. He odotit minua nyncuin sadetta:
Ja avaisit fuuns nyncuin ehtosavetta
vasta».

24. Jos minä nauroin heidän puo-
lens / et he luottanet ftn päälle / etkä
tahtonet minua murhesee» saatta. .

25.Cosca minä tulm heidän cocou.
xyns/nyn minun täydyt istua yltmbä.
nä: Ja asuin uyncuin Cuningas sota-
väen keskellä/löhduttatsan murhelltsta,

XXX. Lucu.
minun nuvrembant naura-

OF minua / joiden Isiä en mi.
' vlis pannut minun laumat-
. Nt coiratn fccaan.

2. Joiden voiman minä tyhjänä Pi-
din/jotca ei yalltsixi tullet.

z.Ne culn näljän jatuscan tähden pa-
kentt erinäns corpeen / ästen turmellut
jaköyhtynet.
4. Jotcanuculaisia reveit pensasten ym-

bäri/ ja catavan juuret olit heidänruo.
cans. >

;.He ulos ojettin/ja huuttin heitä va-
stan nyncutn varasta.
6.He asuit cauhiatn ojatn tykönä/maan >

luoltsa ja vuorccm rotcoisa l
7. Pensasten keskellä he huustt/ja eh.

dacketu secaan he cocoisit hettans.
"

8. Turhat» ja hyljättyin.ihmisten la-pset/ cuin halvimmat olit maan päällä.
9. Janyt minä olen heidän laulutxenS

tullut/ ja täyty heidän juttumms olla.
ro.He cauhtstuvat minua/ laercane-

vat cauvas minusta /ja et häpe sylke
mtnun rasvoilleni.
ii. Sillä hän on mtnun köyteni päästä-

nyt/jaonnöyryttänyt minun / he ovat
suitzel mtnun edestäni pois heittänet.
ii. Olkialle puolelle / nousit nuorucai-

set/ja lyckätstt pois minun jalcant/ jateit
tien minun päälleni/ hucuttaxens minua'

iz. He ovat tukistanet minun polcuni7se oli huokja heille minua vahingoitta
ilman kenengän avuta.

14.He ovat tullet sisälle nyncuin suur-
ten racoin läpttze/ja ovatsecaseuratsin
carannel sisälle.

1;Pelco on kääodynyt minua vastan/
janyncuin tuuli vainonnut mtnun cun-
ntataai janyncuin juoxevapilvi mtnun
autuuttani.

16. Mutta nyt käändä minun sielunhänens minua vastan / ja mtnun mur-
hepäiväni ovat mtnun käsittänet.

17. Pöllä minun luuni lävtstetkin cat-
kin patcota löpitze / ja mtnun suoneni etsaa lepo.

18.Suuren voiman cautla mtnun
vaatteni mutetan/ja hän on vyöttä-
nyt mtnun nyncntn mtnun hament pää»
lävellä.
ly.Mtoa sotcukan locaau/ ja verra-

tan tomuun ja tuhraan.
tv. Minä huvan sinun tygös/nyn et

sinä vasta minua/ käyn »mnä edesnyn
et sinä mmusta ttetävänäns ole.

21. Sinä olet muuttunut minulle hir-muisexi/ ja vainot minua kätts voi-
malla.
-i. Sinä nostat minun tuulen / ja an-

nat minun ajaa sen päällä/ja sulat mt-
nun votmalllftst.

2Z. Sillä minä tiedän ettäs annat mi-
nun cuolemaan/ joca on se huone/cutn
caikille eläville on asetettu t

25. Ei hän cuttengan ojenna kättäns
luu«

57t Hiobin zo. sucu.
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Hlobpäättä
puhens
jomui.
Ll""
wlatlo»
wu»
bcns.

p> t»
Match
l'

luutarhaän/ eitä he huul,» tädotuxe»
stans.

25. Mlnä itkin cewana ai«na/ja m<.
»un sielun armahti löyhä.

26. Minä odotin hywä/j» pah» luli:
minä odotin walteutt» / ja pimeys tuli.

27. Minun sisällyxeni tiehuwat lacka.
mal» / murhen »ic» on minun ennätlä»
"vt.

28. Mtna täyn mustettuna / ehtet Au.
rtngo minuarnstelttanut : Minä nousen
Cansan stas ja huudan.

2y. Minä olen tärmehte«l>well/ j»
Strutzllnnun poicain cumpani.

;o> Minun nahcon minun päälleni on
musttltunut/ j» minun luuni owat hel»
dtstäpalanet.

zi> Minun condelen on muuttunut w»>
liluxexi / j» minun huilun ttcux».

XXXI. iucu.
olen tehnyt lyton silmät»Xll « Flit canst» / etten minä «tzois

neitzen päälle.
2. Mutt» mitä Jumal» yl.

hölöä anva minulle oftxt / j» Caicki»
tvaldias cortiolda perinnöxt.

;. Eitö wäärä pidäts nätemän stncal.
toista wai»asntta / ja pehantctiä sen»
coltoista surteutt»kärsimän ?

4. Eitö hän näe mtnun teilänt/ st lue.
minun astelttani ?

5. Olengo mlnä waeloanut turhos me.
nos/ elt minun Mani lyruhtanet peto.
reen?

6.Punnitta» hän mmua oilialla «aa»
galla/ nyn Jumala ymmitttä minnn
wocudeni.

7. Jos minun askeleni ow»t poilennet
tleldä / ja minun sydämen seurannut sil.
miäni/st jolotin rtppuuutmtnun läsi.
sänt.

8. Nyn minä kylmäisin ,» toinen sois/
ja minun sitiänt huckuts juurinens.
9.10 e mtnun syvömen on mtetelvy wai>

mon perän / st olen wäyynyt lälhlm.
maiseni owella.

10. Nyn minun emändän häwäistätän
muiido/ st muut moatcan hänen :

ii.Sll!» se on höpiä ja pahatyö Duo»
märille., edes.

». Sillä se olis lull culn polttatsc».
doluxeen / ja catten minun saatuni pe.
rött !)ucu«is.

i3.10s minä olen «tzonut ylön pal»
collistni oiteuden/rybellesäns minun cans.
sant.

,4. Mltä minä sijtte tekisin cesta lu.
mal» nouse elt mitä minä »astatsin
händä / cosc» hän cost» ?

1; Eltö hän ole tehnyt häntä / stc»
minungin äitlnt cohdus teti?ja en mel.
dän molemmat cohdus malmisianul?

16. olengo minä tieldänyt tarwltzewal»
silda / mitä he mnulv» ow»t pyytänet?
j„ andanut lestein silmät heicexi lulla.

17 Olengo minä syönyt palani yxinä.
tit / ellei orwoi ole myös siitä syönyt ?

18.Sillä minun nnoruoestanl olen mi«
«z ollut nyncutn Isä / ,0 hamost ätttni
cohtustolen minä mielelläni lohduttonut.

19. Jos mlnä olen nähnyt jongun huc»
tulvan/ ette, hänellä ollut waocetta/j»
sallinut läydä löyhän pelttämätä?

20 Jose! hänen londens ole stunanut
mtnua/cosca hän mtnun lammas nah»
woillontlämmitettin.

21. Jos mtnä olen nostanut lätent or<
wsst wastan / ehkä minä näin minunl
wolmallisna portetst olewan.

22. Nyn «otucon minun hartiani st»
paluildanl/ ,a mtnun täfilvarlen särky»
tön luinenS.

23, 5i11ä Jumalan rongoisius on mt»
nulle wopistuxext/ joenlaldahänencor»
teutläns wältä.

24-Olengo minä asettanut cullä turma»
xent ? st sanonut puhtalle culalle : sinä
olet mlnun ustalluxent,

2;. Olengo minä iloinnut mlnun lama»
rant paljoudesta/ j» että minnn käteni
paljo rysta «onnet owat?

26. Olengo minä «tzonltt «valteutta /

costa st tlrckost palstl / ja Cnuta ) cosc»se täydellinen oli l
27. Ongo minun sydämen sola wtetel«

lyt suuta andaman lätent ?

28. Joca myös »äärys on Duomarein
edes : silla nyn olisin minä tleloänyt lu.
malan yllMi».

Dddd 2 29,01en»
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Hlvb
s"ls
stngun
kirjoit»
<»w»n
t)""'
«»lcki»ser«
muisto»
xi/ mi»
lä hä>
ont».
P»htu »

nut.

Elihu
nuhtele
ystäwt-
täns
ymä r
tämät-
töw»-
»en täh
hen/ ja
rupe
cam-
paile-

2y. Olengo mlnä iletnimt wtholiseni w».
stointäymlsest / «icka riemuinnut / että
onettonms «li hänen päällens?

30. Sillä en minä andanut minun suu.
ni syndiä tehvä/ savatelloxeni hänen sie.
luans.

zi.Eitösta miehet/ cuin mtnun maj»,
son» owat / stnois : josc» emme hänen
lihastans ramttais ?

;!. Muucaloisen ei pitänyt yötä ulcon»
olemon/ woan waelluswäelle «maisin
minä oment.
zj, Olengo mlni nyncutn ihminenpeit»

tänyt mmun pahudent/ stlataxent mi»
nun määryttänt?

z4. Olengo minä hämmästynyt suurt»
joucko/ ell olengo minä suculatsteni y.
löncatzeita peljännyt? ollut äneti/j» en
mennyt omesta ulos?

,5. Cuca »ndaiS minulle cuuldelion/
«ttä Caickimaldias cuulis mlnun pyytö.
ni? että »ecu tlrjottais tirst» minu»
asiastani.

Nyn minä ottaisin sen hartioilleni/
st sidotstnymbirilleni nyncuin Cruunun.

M<nä tlmoitalst» hänelle mtnun a.
stelittent lugun / jo nyncuin Rnhtinos
eandoisin sen edes.

;z.los minun maan huudais minua
mastan/ ja stn «vaot caickl ynnätttisit.

39. Jos minä olen sen hedelmän n»,
r»ma« syönyt/ j» tehnyt peldemlesten
«tämän työläxi.

42. Ntjn «smacon minulle nisuista' or»
jantappurila/ ja ohrista pahoja ruohoja.
Hiobin sanat loppuwat.

XXXII.
ne colme miestä lackaifit

»M. m Hiobi/ että hän piti
)A,«itzens hurscana.

Mutta Elihu BarachElin
poica Austst/ Rähmin sucucunnast/wi-
hastui Hwbia päälle / että hän piti
sieluns hurscambana Jumalat».

z. Jauärkästyicolmenystäwäns päälle/
. ette» he mitän »vastausta löytänet/ ja
cuitengin duomitzit Hiobin.

4. Sillä Ellhu odotti uyncauwan cuin
he puhultHivbin cansta/ekta ht olitlpW'

5. Cesca Elthu naii / ettei wastousia
ollut celme» Miehen suust/ wihosiui hän:

c,. I» nä,» wostoie Ellh» Boroch E»
ltli poico Busist / ja stnot: Mini»».
le» nuori / st te oletta w»»hot / se»,
tähden minä häpeisin'/ j» peltälsinosot»
ta minun taitoani.

7. Minä »Melin : puhucan «vuodet/
j» wanhus osotlocon loltons :

8. Mutt» hengi on ihrnises / jo Caicki.
waldtan hengi tele hänen ymmärtämät.

9. Suuret et ole laitawlmmal/ eitä
wanhat ymmärrä mttä eltens on.

10. Sentähden mmä myös puhun :

cuulcot/ mlnä osotan myös nsinun tie»
tont.

11. Catzo minä olen odottanut teldän
puhutsan minä olen ottanut teidän ym.
märryxestän «aarin / stjhenasti että te
»lisittä osannet oikeuden.
ii. Ja minä olen ottanut teistä «aa-

rin/ ja catzo / ei ole yxtkän teistä Hio-
bi nuhdellut / eli hänen fanans «vastata
tainnut.

-z. Etet ie sanois: me olemma löyn-
net taidon / että Jumala on hänen hyl-
jännyt / ja ei yxtkän muu.

14. Sillä ei hän ole minua «asian pu-
hunut / engä minä «asia händä nyncuin
te puhuitte.

15. He pelkätvät/ ia ei taida sillen mi-
tän «ostat a/ eikä mitän puhua.

16. Että minä olen odottanut/ja ei he
taida mitän puhua «aan he maickenit /
ja etenä wasta mitän.

17. Nyn minä »vastan cnitengin osani/
ja osotan minun tietoni.

»8. Sillä minä olen ny» täynnä si>.
noja / että minun hengen ahdista minun
«atzani.

19. Catzo/ minun «atzan on
cuin «yna jonga hengi et awacm vie/
jvca udct leilit särke.

10. Minun täyty puhua / että minä
saisin hengen» rveca/ minun täyty »iva-
ta huuleni ja «astara.

11. En nunä muoto catzo/engä ihml-seq mikitll ptran puhu>
Sill»

m»n
Hm»
btn
«»»)».

1,..,

.z,
"/
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Kirjct - z> ja ;4 iucu. str
2i.Sillä «N minä tiedä/jos minä nyn

teen) että minun luvM temma äkist m--
nun pois.

XXXIII, imu.
sijs Hiob mtuu» puhettani/

osotta ja ota wart eaiktstayiinun sanot-
misä
Hiob 2.Catzo minä aman minun suu-
on syn- nt / ja minun kielen puhu minun suu-dlä leh. sant.nyt, z. Minun sydämen puhu oikeuden/ja

Minun huuleni sano puhtanymmärryxcn.
4. Jumalan hengi on tehnyt minun/

ja Caickimaldian hengi on minulle anda-
nul elämän.

5. Jos taidat nyn masta minua / mal-
mista tges/ ja tule minun eteeni.

6. Latz» minä olen Jumalanoma nyn-
cutn sinätln/ ja samcsta olen minä myös
tehty.

7. Catzo/ et sinnn karmita hämmästy,
män minua / ja minua käten ei ole si-
nulle rascas.

8. Stnä olet puhunut minun cormaint
cuulden/sinun ändäö täyty minun cuulla.

y. Minä olen puhdas ja ilman laito-
fia / »latoi» j» synnitötl». '

iv.Cayo/ hän on löpnnyt syy» minn»
»asian/ sentähden pitä hän mtnu» »t»
holistans.

11. Hän on pannut minun stlcani stl.
«puubunV jotälfenyt catcktmtnuu tieni. !
ii. Catzo/ juuri sijtä minä suljen/et.

t«s ole hurscas : silli Iumol» on suu.
rembt cuin yxttän ihminen.

13. Mixis rytelet hänen canstons/ettet
hän tee sinulle lucu» tallista töistäns?

14 Jos Jumala «vihdot» jotaltn lä»
ste / el hän sieä jältst»jatttle.

1;, yöllä/cosco unl tulethmistenpäälle / cosco h e macotvat wuoleso.
16 Silloin hän ilmoltla ihmisten cor»

»yn/peljättä j» nuhtele hettä.
17 KaäläxenS ihmistä alwoituxestans/

j» war,«ll»reos ylpeydest.
18.Hm säästä hanen sieluansturm«l»

luxest / ,» h me» «lämätäns/ ettei st «lec»
la.i lange s.
«9I» curstta hänoä llwylla»udtefans/

ja calcki hänen luuns mäkemälläkmulla.
20 Ja nyn loimitta hänen cauh-stu.man ruoca / ja hänen mielens kyylyt-

tämän rawindoka.
21. Hänen lthanS surcastu / nyn ettet

sitä nähdä / ja hänen luuns särkymät/
nyn ettei nytä mielellä catzella. >.

22. Että hänen sieluns lähene turme-
lusta / ja hänen elämäns cuolemata.

2). Jos yxi Engelt tuhannesta lniis
ilmoittaman ihmiselle manhurftaukta.

24. Nyn hän armahdais häneä/ ja sa-nois: pelasta händä menemäst alas tur-
meluxeen: sillä minä olen löyonyt so-
wtnnon.

25. Hänen lthanS tuorehticon jällens/
ja lulcon taas nuorexj paremmin cutn
ennen.

26. Hän rucoile Jumalata/joca hänel-
le osoita armon / hän anda casmons
nähdä ilolla / ja maxa ihmiselle hänen
wanhurscaudens. r

27. Hän tunnusta ihmiselle/ ja sano
minä olen syndiä tehnyt ja oikeuden
tväändänyt / ivaan ci se minua auttanut.

28, Hän pelasti minun sieluni/ ettei ise tulis turmeluxeen/ waanettä minun i
elämän näkis «valkeuden.

29. Catzo / nämät catckt steke Jumala
itzecullengin colme kerta.

zo.Tuodaxens heidän stelanS jällens >
turmeluxesta/ ja walqistaxeus eläwit- 1
ten tvalkeudella.

»i. Hiob ota iästä tvaari ja cuule/o. >
le myös äneti / eitä minä puhuisin. «

z;. Mutta jos sinulla on jotakin puhu-
mtst / nyn masta minua. Sanos: sillä
minä tahdon ettäs olisit manhnrscas?

ZZ. Jos ei/ nyn cuule sinä minua/ ja
ole äneti / mina opetan sinulle taidon.

XXXIV. ium-
Tlihu tvielä sanoi :A/. » 2 Te taitamat cuulcat minun

puhettani / ja te ymmärlämät-
ottacat cormyn.

z. Sillä corma coecleie puhen/ ja suu
maista ruan.
4. Waliccam oikeuf/ tikläxem kefkcnämmikä hymä on.

Vceez 5. Sillä

Et yh.
dcngäi»
pidä
Juma-
lan
canffa
rytele»
mä»/
eli tut-
kiman
häne»
käsittä»
mättö-
miä
töi.
täns.
Elthu
ofttta
ettet
Z«ma.
la »le
Määrä

>joca
o» co.



5. Sillä Hiob on sanonut: minä olen
co Ma- hurscas / ja Jumala on kieldänyt mi-
tlman "»Ida minun oikcudeni.
duoma 6. Minun täyty malhetella / ehkä mi-
n,gp/. uulla mielä oikeus olis / minä waiwa-

tan ilman ansiota minun nuolildani.
7. Cuca on Hlobin mertaincn/jocatr-

Mttösiä juo nyncuin mettä.
8. Ia käy pahantekyttencansia tiellä/

nyn että hän maelda jumalattomain
cansia?
9. Sillä hän on sanonut: Ei se auta

thmtstä/että hänpytä Jumalallekelmata.
10. Sentähde te loimelliset ihmiset cuul.

cal minua. Pois se/ että Jumala olis
jumalaloin / ja caikimaldias määrä.

11. Sillä hän anda itzeculleugin ihmi-
selle ansions jälken/ jamaxa työns jälken.

iz. Ilman epäilemätä / ei Jumala duo.
mitze kerän määrydellä/ eikä Caiekimal-
dias käännä oikeutta.

iz. Cuca on asettanut ne cuin maan
päällä omat / ja cuca on pannut coco
maan pyrin?

Psal. 14. Jos hän tahdois / nyn hän mois
i04»9 caickein hengen ja elämän coota cygöns.

i;Caicki liha cuolts yhten/ ja ihmi-
nen tults tuhmaxt jällens.

16. Ongo sinulla ymmärrystä / nyn
Ettet xuule näitä /ja ota maari minun puhe.

ntänestä.
rangat jocu sentähden oikeu-
sta mi- hen / että hän miha händä/ ja tahdot-
aito- jalon jahurscan duomtta jumalat-
rnasi. tdmaxi?
Deut. iz. Pidäifkö sanottaman Cuntngalle:
10:17. finä Belial/ ja Ruhltnoille: te jnma.
2.Par: lattomat.
»y: 7. iy. Joca et cuitengan catzo Ruhtl-Sap. nain muoto / eikä pidä eroitusta rickan
6: 8. jaköyhän mälillä isillä he omat caickt
Syr. hänen käsialans.
Zj: i6« zo. Picaisest täyty heidän cuolla /ja
Rom. puoliyöstä cansan hämmästyä jahuc-
-2: ii. tua / wäkewä moimatoinna oletan pois.
Gal. 11. Sillä hänen silmäos näkemät jo-

6. cattzen tien /ja catzo caickt heidän a-Eph. stelens.5; ?. Ej pimiä eikä cuolemau marjo o«

le/että pahantekiät heitäns sijnä salaisit.
2Z. Sillä et se ole yhdellekän sallittu / Cohettä hän tultsJumalan cantza oikeudelle.
-4. Hän muserta monda epälucuisia Act.

tuima/ ja asetta muita heidän siaaos.
25. Että hän tunde heidän työns/ja cu.

kista heitä yöllä/ että he muserreta» i-17.'
Juma,

26. Ha» heittä jumalattomat tlmeise. la
stä cocoon. ta Cu.

27. Ettet he händä seurannet/ ja et tah> ntngat
tonec ymmärtä hänen teltänS. ro^t28.Että waiwasten huuto tulis hänen wircaä
eteens/ja hän cuulis wihehätsten huudon, tois»

29. Jos hän andarauhan/ cuca tahto
cadotta? ja>oshän peiltä casmons/cuca
taita cayoa hänen päällens/ Lansau
ja ihmisten seas? »

zc>. Nyin anda hän ulcocullatunhallita/
Cansan langemuxen tähden- qaH

zi. Minä puhun Jumalan edes/ joca
sano: minä olen säästänyt / en minä
turmele.

Z2, Ellen minä ole osannut/ ntzn opeta
sinä minua: Jos minäolen tehnyt mää-.
rtn/ nijn en minä sitä sillen tee.

zz. Minä odotan sinulda wastausta :

sillä sinä hyljär catcki/ ja olet sen alea-
nuc/ ja en minä. Jos sinä nyt jotakin
tiedä'. / nyn puhu. '

Z4. Totmellisten miesten sallin minä
kyllä puhua mtnulleni/ ia taitama mies
cuuule minua.

z;. Akuta Htvb puhu tyhmäsi/ ia hä«
nen puhesans et ole ymmärrystä.

z6. Minun Isan/ anna Hiobi coetel-
da loppuu asti/ etta hän käändä ttzenS
määräin ihmisten tygö.

z? Hän on paltzt endtsiä fyndejäns wie«
lä nyt ptlcannut/ anna hänen meidän <de>
säm lyödyxi tulla/ ja sijtte hän ryoeltän
kyllä saootllans Jumalan edes.

XXXV. tucu.
A Elthu «vastals ja sanot:AO» 2. tuulelcos sen otktaxi/ ettas uiinea
sanot e mtnä »le» hnrscanibt hyabp

L^stllumalala? ta elt
z. SM sanot: mitä fijtck hywä Wahl»'

on/
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siäns

on/ mitä se aUtta/ jos jjotlt milttä syn-
diä?

4. Minä mastan sinua sanoilla/ ja si-
nun ystämttäs sinun cansias»

5. Catzo taiwaseen/ ja näe; ja catzo
ptlwiju/ että ne omat corkiammat sinua.

6. Jos sinä syndtä teet/ mitäs taidat
hänelle tehdä? ja jsö sinun pahudes on
suuri/ mitäs taidat hänelle tehdä?
7Ja jos sinä olet hurscas/ mitäs tai-

dat hänelle anda? «limitä hän otta si-
nun kädestäs?

8. Ihmiselle sinun caltaisellcs/ tete si.
nun pahudes jotakin/ ja ihmisen lapselle
sinun hurscaudes.
y, Ne huutamat eosca heidän paljo

wäkiwalda tapahtu/ ja malittamat mot-
malltsten käsimartta/

10. lotca ei sano: rusa on Jumala
minun luojan / joca yöllä teke mirret?

11. Joca meitä teke oppenemmaxt elät-
mitä maa» päällä/ja tattamammaxt kai-
man ltnduia. -

11.Mutta he malittamat pahain yl-
peyttä/ ja et hän cuule heitä.

iz. Sillä et Jumala cuule turha/ ja
Caicktmaldias ei catzo sitä.

14. Nyt sinä sanot: et sinänäe häudä -

mutta duomio on hänen edesäns/ maan
odota häudä.

15. Jos et hänen mihans nyn äkist co,
sta/ jaet olettetämänäns/ettäsijnä nyn
monda ricosta on.

lö.Sentähdenon Hiob turhan suuns
. amannut/ >a lattamatkomattomia pu-
he.ia puhunut.

xxxvi. 4ucu.
!ihu puhut wielä/ja sanoi:

1. Odota mteiä mähä/minä 0-
sinulle sen: sillä minulla

' on mielä nyt jotakin Jumalan
puolest sänomtst.

z.Mmä tuon minun ymmärryxent cau-
' ca/ ja osotan ma mmun luojani on hur-scas.

4. Sillä minun puhesant et tosin ole
petosta/ minun pmmarryxen on mtlpt-
tötn sinun edesäs.

). Catzo/ ej Jumala hyljä moimalli-

sia: sillä han on myäs wolmallinen sy.
dämens »äestä.

6, lumalaloinva ei hän «varjele/ »aan
autta löyhä oitiuteen.

7. El hän läännä silmläns pols hur.
scosta/ st Cuuingat and» hän olinom»
istua tsiumellans että he corkioxi tulewat.

B.l»ehtä fongit olisit jalcopuus»/ j»
sidottuna surkiuden köysillä.

9. Nyn hän tlmottta heille heidän
työns jaricoxens/ että he owat tehnetwätiwalda.

ic,. Ia awa heldän cermans curilu»
xeen/ joftno heille/että he läändäisit het»läns pois »äärydestä.

11. Jos he cunlewat japalwelewat hän»dä nyn he hywts pälwts »anhenewat/ j»
ilolla eläwät.

12. Jos el he cuule/ nyn he «otuwot
mtecalla/ st hnckuwot ennencuin he sen
hamaitzemat.

13.Ulcocullalut / eosc» »tha tule hei.
dän päällens/ ei huuda costa he fangi.
na ow»t/

14.Nyn heidän sieluns cuole nuorude.
Ft/ ia heidän elämäns hnorinteltätn'
seaft.

15.Mutta woiwalst» «ull» hön wal.
watsuveftns / ja awa löyhän «rwan
»nurheft.
i6.Hän lemma myös sinun»tvärast »hoi.

stuxentidasta/ jolla ei pohja ole /ja stnunpöydälläs on lepo täytetty catlella hy.
lvällä.

17.Mutt» sino teet jumalatctoman »>

sia» hywäxi/ nyn että hänen »sians j«
oitiudens pysy.

'«> Catzo / ett.-i wiha ole wietellyt si.
««» woimasts/ «lt suuret lahjat ole
täändänet sinua.

'9.luuletcos hänen huolewan jaleut.
t»s / culo» el, jongun wätewytt» j»
wara ?

20. Ei sinun torwit» ltäwöchemän
yötä/ caratoxes ihmisienpäälle heidä»
siallanS.

21. Cawata sinuas/ st älä täännä si.nuas wääryteen/nycuins surt^de
o« rulvei,»,,: elei.



21. Catzs/Jmnala on cörkta hänen moi-
masans/ cuca on sencaltatnen opettaja
cuin hän on?

2Z. Cuca tutti hänen tiens? ja cuca
sano hänelle: sinä teet määrin ?

24. Muista ettäs ylistät hänen löitänS/
nyncuin ihmiset »eisamat.

catckt ihmiset sen nähnet omat/
thimset näkemät sen cauca.

26 Catzo/ Jumala on suupi/ja en me
Juma tiedä / hänen muost lucuos omat arma-
la v n mattoinat. -

-7. Sillä hän teke meden ptentxt ptfa-
mallt- rotxk: ja aja pilwens cocoon satexi.nen ja Cttä pilmet pisarottzematja muo
tek« tamat mahmast ihmisten päälle,
tvoi- 28 Cosca hänairot hajotta pilwens ja
malli, majans »yltnän.
j;a toi. zo. Catzo/ nyn hän lemitta malkeudcnstä. päälle / ja petttä meren symyden.
Jeren» zi. Sillä näillä duomttze hän Canfan
4»i 19. ja anda rusca runsast

zi.Häa kätke walkeuden tästsäns/ja kä-
ske sen palata.
zz.Sen ilmoitta hänen lähimmätsenS/

joca on pikkaisen miha pilmisä.
XXXVII. jucu.

Äitä myös hämmästy minunCUHu ja maptse.
? 2.. Cuulcat misusti hänen mi-
sta Hans huuto ja hänen ändäns/matan hänen suustans käy ulos.
"""a- z. Hän toimitta sen oikein caickein
«atto- taiwasten alls/ ja hänen leimauxenö

paistamaan ärts.
misau- Sen »älken cuulu pilkäisen jylinä/
dk"' ja se jylise suurella änellä /ja cosca hä.

nen jyltnäns cuullan/et sitä katta estä.
Jumala jylistäpauhtnallans ihmel.

ltsest/ ia teke suurta ja tutktmattomtta
töitä.

6. Hän puhu lumelle / ja se cohta tu-
le maan päälle: ja sadccuurolle/ ja nyn
sadecuurolla on moima.

7. Hänen kädesäns omat calcki ihmiset
kätketyt / että caickt tandistt tecons.

B.Mctzän pedot pakenemat marjoon/
ja pysyivät asuma patcoisans.

9. Etelästä tule tuulispää / ja pohja- 5
sta kylmä.

io. Jumalan hengestä tule packainen/
> jaahdista lamlat medet.

n.SeyeS myös hajottapilwct/ ja HS-
I nen walteudens lewlttä itzeoSi ptltvetn

läpttze.
i2.Hä»kaändä pilwens cunga hän tah-

to/tekemä» catckia mitähän tahto mga»
l pyrin päällä.

iz. Jos se tapahtu yhdelle sucucun-e nalle ellt maacunnalle / cosca hän löy-
» tän lauptapt.

i4.Cuules näitä Hiob / seiso ja ota Eiyxl-
- tvaari Jumalan thmelltststa töistä. tän mi

i;. Tiedätkös cosca Jumala saatta baZu.
> nämät heidän päällens/ ja cosca hän malan

anda hänen pilmeins walkeuden paista? töitä
i 16.Tiedätkös cuinga pillret hajotta. tutki.

wac hettZns/täydellisen wysauden ihmel- stella,
Z lista töitä?

17. Etiä sinun wäattes lämbymät/
k cosca ilma tywendy etelästä.

,8. Lewitärkö stnä hänen canstans ptt-
- mta / jotca wahwat owal/ nyncutn

walettu spetl, ?

/ iy. Ilmoita sinä meille mitä meidän
pidätS hänelle sanoman: stllä en me ulo-
tu hänen tyzönS ptmeydejdä.

, 20. Cucq luettele hänelle mitä minä
puhun? ios>ocu puhu/nyn hän nielläm

ai. Ti nähdä nyt wqlkentta joca pil-
/ wiö leimahta / waan min kuuli pu-

halda nyn seyesty.
, »a. Pohjatsest tule culda/ peljättäwan
5 Jumalan cunniaxi.

iz. Mutta Caickitvaldiasta en me tai»
/ da löytä/joca on nyn suuri ivoimasa/T'
. ja ei hän tarwitze wastata oikeudesanS '

,

ja suiiresa wanhurscaudesans.
24. Sentähden täyty ihmisten händä

, peljätä/ja ei hän catzo yhtän kattama-.-.'
ta sydämestä.

XXXVM. Luc».
> mastats HiobitunllS-AOil päästä/ja! sanoi:

! 2- Cuca on se joca tatdosanS
exy/ ja puhu nyn taitamat.

tomast?
z. Myötä nyt cupes uynculn mies: wan-

Minä kysyn stvulda/opera minua.
4. EusaS
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4.CusallMokn dllt/ tsfcamtnä maan
perustin ? Ilmotta se/ jossinullase YM.
märrys on.

5. Tiedätkös cuca hänen määräns a.
stttanut on? elt cucaou metäuyt oyen»
ous nuoran hänen päälleus?

6. Mihingä omat hänen jalcans majo.
tetut: elt cuca on hänen culmaktmens
laskenut?

7. Cosca amu tähdet ynnä minua kytit/
ja caickl Jumalan lapset rtemuitzit.

8. Cuca on sulkenut meren ommens/
cosca se ratkets nyncuin ättin cohdusta?

y. Cosca minä puetin sen piimillä / ja
käärein syngeydellä nyncuin capaloiva?

10. Cosca minä esttn sen paisumisen kä-
skylläni ja asekin siihen teljen ja omet
eteen.

.

11. Ja sanoin: Tähän asti pitä sinun
tuleman/ ja et edemmä: Täsä pitä st»
nun corkiat aldos asettuman.

12. Oletcos claisäsiästenyt «mulle/ ja
amuruscolle osottanul hänen sianS?

iz. Käsittä maan äriä/ ja puhdista sijtä
jumalattomat.

14.Se pitä muutettamS nyncuin sinetin
samt/ nyn että he tulemat nyncuin «aate.

15. Jajumalattvmildaoteta» pois het.
dän malkeudens/ ja ylpettten kästmarsi
ricotan.

16. Oletcos tullut meren pohjaan/ ja
waeldannt sywydsn jälkiä.

i7.0»g0 cuolema» owci cosca» sumenet
cteeS/elt oleteos nähnyt pimeyden omer ?

18.Oletcos ymmärtänyt cuinga lewtä
maa on? Annas cuulla/ tiedätkös catckt
»ämät?

iy. Cuca on sinnetie cusa malkeus asu ?

ja cuca on pimeyden sia?
20. Ettäs saattaisit hänen rajotllens/

ja osaisit polut hänen huonesens.
21. Tiesitkös coscmj syndymä olit/ja

cuinga paljo sinulla pätmii olis?
12. Oletcos siellä ollut custa lumt tule ?

elt oletcos nähnytcosta raket tulemat ?

2Z. Jotca minä vien tallella pitänyt
murhepätmän asti/ sodan ja tappelujen

l pätmän asit.
14. Cunga tlk» cautta malkeus hajot-

ta hänenS/ ja itäicktlituule maa» päälle.
25 Cuca ou sadekuurolle jacanut juo-

xuns/ ja pitkäifen walktalle ja jyliuälle
hänen tlenS?

26. Ny» että st sata f-ngin maan pääl«
le/ josa et ketän ole/corwes/josa ei yhtä»
Jhmist ole.

27. Että st täytäis erämaan ja cor-
wen/ ja saattats ruohot wlhottamau.

28. Sngo salella Isä? elt cuca on syn-
nylttänyt casien pisarat?

29.Kenen cohdusta jää sn tullut? ja
cuca on härmän synyttäoytkaiman alla ?

zO. Medet tätkemät itzens nyncuin kt-
wt: jasytvydet pääldä kynttetän.
zi.Tatdatcos stto seolaisen sttet/eli pää-

stä cointähden sitet?
Z2. Tatdatcos juodakaiman merkit edes

atcanans/eit otamS taimast lastenspäälle.
zz.Tiedätkös cuinga latmas hallita» ?

elt tatdatcos hänen hallttuxens toimitta
maanpäällä ?

Z4. Tatdatcos corotta änes ylöspil-
myn/ eli peittäkö sinua meden paljous ?

Z5. Tatdatcos läheltä pikkaisen leiman-
xet matcan menemän/ ja sanoman sinul.
le: täsä me olemma?

z6. Cuca on asettanut taidon salaisu-
teen? eli cuca on ajatuxelle andanul
toimen? ......

Z7. Cucaon nyn taitama/ että han pil-
wet luke tatea? jacuca taita kukita me-
sitydyt katmasa?

zB. Cosca tomu casiu ja juoxe yhteen/ ja
rockaret ryhtyivät toinen lviseens.

XXXIX. imu.
Jalopeuralleanda hä.

T nen saalinS ajaxens caca/ ja ra- !
pimitä nuoret Jalopeurat? '

2. Nyn että he macawat sioil. >
lans / ja lewäjäwät luolisaus jvisa. he >
wäjywat.

„

z. Cuca malmista Carnelle ruan/ cosca
! hänen poicans huutamat Jumalata/ >a

cosca ei he tiedä exyxis cusa heidän
ruocans on ?

4. Tiedätkös cosca mctzämuohet poiki,
«at/ elt oletcos hamstnout peorat käy-

- wän tynenä. '
Eeee 5. Oletcos

9: ?.
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24.

s.HletcoS lukenut heidän cuucautens/cosca ne täydelläns omat / eli tiedätkös
ajan cosca he poikimat.

a. He cumartamat heitäns posketsans/
ja ajamat sen pois josta heillä kipu on.

7. Heidän potcans mahmistumät ja
casmamat jymtstä/ ne meaemät ulos/
ja ei palaja heidäntygönS.

8. Cuca on metzä asin aodanut nyn wa.
panakäydä? cuca on metzä asin siten
päästänyt?
y. Jolle minä olen erämaan huonext

andanut/ ja cormen asumsiaxt.
10. Hän catzo ylön Caupungin pauht-

nan: maalian huuto «t hän cuule/
11. Hän catzo muorella latdundaus/ja

«tztcosa mtherjätst o».
12.Luuletcos yxisarmtsen palmeleman

sinuas/,a macaman yötä sinun setmelläs.
iZ. Taidatcos silo tken hänen päällens

kyndäxeö/nyn että hän kiscvtS kero la-
pos stnun peräsäs ?

14.Taidatcos sinus luotta häneen eh-
Ä hän paljo mot/ ja anda hänen edestästyötä tehdä?

15. Vscotcos hänen siemenes cotia tuo,
van/ jaryhes cocoman.

16. Omalco Rtklncucoin sulat caunem-
mat cuin nälkäcurjen sulat?

17. loca munans jättä maahan/ ja
anda maan lämbyman haut» nhtä.

1. Han unhona ne tallattaman/ ja et.
tä peto ne rickols.

iy. Hän on njjn coma potkians mastan
cuin ei ne hänen olisickan.20.Et hän tottele turhaan työtä tehdä:
sillä Jumalaon häneldä taloon ottanut
pois/ja et ole andanut hänelleymärrystä.

21.Cosca hän ylöndä itzens corkeuteen/
naura hän hemoista ja miestä.

22. Taidatcos anda hemotselle mäen/
eli taidatcos caunista hänen caulans
hirumtftlla.

2j Tatdatkcos peljättä hänen «ijncutu
heiuäsircan? peljältäpä 00 hänen siera.
mittens päristys.

24. catma maata camtotllans/
on riemuinen mäkemydesäus ja mene
sotaaseira masta».
2;. Hän naara pelco ja ei hämmästy/

Matth
24:28.

Jhiöi-sen heic
kous ei
ole iver
raxt
medettä
pä Ju«
male»
mot»
maon
ja mä-
kcmy-
teen.

että pätene miecka.
26. Ehkä mtelä mynt calisis händä

mastan/ jakethät jakilmet mätckytsit.
27. Hän cnorscu / pudistele ja catma

maata/ja et tottele wastitorwen heltnälä.
28. Cosca waskttorwt hek)äst sot/lurh.

ca hän/ hut/ ja hatsta sovan taamba/
Päämiesten huudon ja riemun.

29. iendäkö haucka stnun ymmärryxe-
stäs/ ja hajoita sijpeos etelän käsin?

zo. iendäkö Csica stnun käflystäs nyn
corktalla/että hän teke pesäns corkeuteen?

zr. Hän asu muorilla ja oleskele muor-
ten cuckuiotlla/ ja wahwoisa patcoisa.

Z2. Sieldä hän catzo ruan perän/ jahä-.
nen stlmäns näkemät caumas.

zz. Hänen potcans särpämät mekta/ jacusa raato on/ siellä myös hän on.
Z4.Ja HERra wastaisHtobi/ja sanoi:
45. loca rhlele Calckiwaldian cansia/

eikö hänen ptdäts sitä ivahmtstaman?
ja se cuin nuhtele hänenpidäis mast.-man?

zö.Hiob mastats Hsßra/ ja sanoi:
z/.Latzo/mtnä olen halpa/mitä minä

sinua mastan? minä lasken käteni suu-
ni päälle.

ZB. Minä olenkerran puhunut/ en mi.
nä eoämbt masta/ engä loiste sitä enä tee.

XI.. 4ucu.
HERra mastals Htobi tuulis-AO» päästä/ sa sanot:

2. Myötä cupes nhncuin mies:
Minä kysyn sinulda/ ja mastasinä minua.

z. Pidäistö sinun mlnun duomiont tyh-
jäxt tekemän/ ja minua määräxt soima-
man/ ettäs itze olisit hurfcas?

4. Ongo sinulla käsimarsi nyncuin Ju.malalla? ja laidatcos yhdencaltaisella Z-ucllä jylistä hänen canstans ?

;. Caunista sinus suurella cunnialla ja
korkeudella: puets sinus kyloxella ja
kunnialla.

6. Hajota sinun jukmudes mtha/ja ca-
tzo calckia ylpeitä / ja nöyryrä heitä.

7. Catzo calckia ylpeitä/ ja alaspaina
heitäiza rukista jumalattcmotpaicastanS.

8. Hauca heitä caicktamaahan/ja u.
poka

Hkobin 40. iucu^



Kirja. 41. iucu. ,37

Hehe»
meth.

iewia-
»han.
Esa.
27: i.

Jer.
;0!44-

Pot» heldän stloubens tottsi».
9. Nyn mtnä tunnustan sinnn oitlan

tätes ontto»»» sinu».

,o.C««o nyt Behemothi/jong» mtnä
sinun wieres tehnyt olen/ joc» syö het»
mä nyncuin härta.

11, Cotzo/ hänen wätens on hän«n cu.
pelftns/st hänenwoim»ns»»tzans no»
waft. . ,

,
.

il, Hänen höndäns o,tnvu nynculn
Cedripuu /j» hänen salaisen «luns
suonet owot nyncuin puun oxat.

13. Hänen luuns owat wohwot nyncuin
»asti/hänen ruoions nyncu»n rautaiset
sopat.

i4> Hän on alcu lumolan teistä/joc»
hänen tehnyt on/ hän »ollta hänenmle»
«llons.

15. Vuori canva hänelle ruohot/ ja
«lcki pedot leitltzewät siellä.

,6. Hän maco mleleUänS »arjoft/ «i»
silols ,» mudoft.

17.Penfte peitti hänen warjollans/ st
ojan holowot pelttawät hänen.

18.Catzo/ hän lamo wirran/ ja el si.
tä suurua pldä : hän luuie cmwawans
ic . HZ» stowutelon näbdens / st pou.

lolll» ptsttlän hänen «enäne läpitze.
20. Taidatcos werä lewiathanin on.

gella / ja silo honen Wiens nuoralla ?

11, Taidatcos piinna vngen hänen sie.ramyns / st hänen leucoluuns pistä no»
staltua läp<h.' ?

, 22. luuletcos että hän sinu» poljeru.
coile/ ja liehocoitze sinun edesäs?

23. luuletcos etta hän tele lyton sinun
lanstas/sabaxes händä altnomalsexi or»
jaxes,?

24. Taidatcos leikitä hänen «nstons
nyncuin ltnnun «nsta /elt sito hänen
sinun pycois secaan?

25. luuletcos hänen cumpanellv» let.
cailawan / joetta caupvannehllle.

z6.Ta«datcos täyttö coco wcrcon häne
nahollans / elt »vavan hänen päättäne.

27,Costas häneen rupet todellasi nyn
muista ettäs tulet sotoan / jostae« sinä
nmim »ell» ? Catzo / hänen toiwens

pettä houen/ ja costa hän hänen näle/
muteld» hän pois.

XI.I. iUIU»
I »le nyn «htiat» cul» tohti letvst»
hänen herätt» : «c» sijS seiso »than
minun «deftn? tlrjoi»

1. Cuco on minulle jototin en. telan,
»en andanut / että minä sen hänelle R°m.
m»xotsin?Mmun owot «lcki mtläcaic» 11:35.
,eln «iwosten «ll» on.

~ täyty puhua cntng» suurl/
cuinga wälewä « cuinga caunis hän on.

4. Cu« rysu hänen waattens? Cuc»
.»htt ruwem hänen hambolsiine?

;. Cuco wo»awo« hänen leucaluuns/
,oc« owat hirmmset hänen hammastens
ymbärlns.

6. Hänen ylptät suomuxens owattyn.
nttetyt toinen tvistens nyniutn lilwet.

7. Hxt on tljnnl tolseS / nyn ette, luu»
i» pääse läpltze.

8. Ne owot tynnl toinen toises»ns/stpyftwät yhdes / ettet hettä totta erei,
tecm.

y. Hänen »iwasiamiststaus kylvä w»l. '

leus/st hänen silmäns owat nynluin
»murusten silmälaudat.

'

,o. Honen fuustans iäylvät tulisoitolll.
lo«sj» tuliset kipinät singollewat.

». Hänen sieramistans täy ulos ftw«
»yncuin tiehuwast padasta ja ««ilosta.

il,Hän«n hengens on nyncuin tulinen
hyli / jo hänen suustons ulos läy lteckt.

iz. Hänen coulons on wahwa /ja se
on häne» ilons / cost» hän tele jotottn
»ahtngeta.

14. Hänen lihans jästnet owat tynnl
«lnen »oiststns / ne owat hänes tynni/
«tiel hän lycutet».

i;. Hanen sydamens o» cowa nynculn
k,wt/ ,a nyn wahwa cuin »lemmatnen
myll»)n ti»t.

16. Cosc» hän «rotta hänens/ nyn
wälewät peljästyivät / ja cosca hän jou.
tu edes / nyn ei siellä »rmo ole.

17. Jos hänen tygöns mennän miecal.
la «lt l«ihällä/ aseilla ell hornlstellla /

nyn ei hän itzens lycuta.
28. Et hän rauta tottele enä cuin cort.

E«e«2 «/



Hiob
tunna-
fia la-malalle
syn-
dias
ja wää
»ydms

Juma
la nuh-
tele
Hio-
bin y-
fiäwitä

t» / «itä »aste enä culn lahopuuta,
19. Ei hänoä nuolet «rcot» / ja lin.

gotiwet owat hänelle nyncuin »canat.
2c>. Vasara on hänen edesäns nyncuin

corsi : Hän pilck» liehuwit» teihäitä.
21.1» hän «it» mooto teräwällä 11.

»ellä : hän maca teräwällä nyncutn
sonvatungioll».

21. Hän ftatta sywän meren liehu.
ma» nynculn padan / ja lycutta yh.
teen nyncuin wotten.

23. Hänen jältens polc» lvallene / hän
tele sywydet sangen harmaxi.
24. Ei ole maalla hänen wertans/hän

on tehty pettämättömät
2;. Hän «tzo caicki cortiat ylön / hän

«n caickeinylpeitten Cuningas.
iucu.

Hiob wastais HERra/ st
sanoi :

2. Minä tiedän sinun «icki
woiwon/j» ei ole sinulda yxi»

län «jatus peitetty.
z. Se on turha ihminen / joco ajat.

tele peittä neuwoons: sentähdettlunnu»
ston minä / ett» minä taitamattomasi
puhunut olen / joca on minun tietoni
ylitze / ja jota en minä ymmärrä.

4. Nij» cuules »yt / »nn» minunpu»
huo/ mtnä kysyn sinulda / ovet» minu».

5. Minä olen cuullut sinun corwllloni /
j« minun silmäni ow»l nyt nähnet
«n»».

6. Sentähden pidän minä itzent »stl»
lista / ja'«d«n «mus ja«h»»s.

7. Cost» HERra nämät ftnot 01lHio.
bille puhunut/ ftnoi HERraElipha.
xelle Themonift : miuun wihon on iul.
mistlmut sinu» j» c»hbeu sinun ystäwäs
päälle: sille et le ole ottein puhunet mt»
nusta / nyncutn minu» palwelianHiob.

B.Nyn »tt»«t nyt teillen seitzemen cal»
pejo ja seitzemen oinasta / ja mengät
m nun palweliani Hiobin tygö/ st uh»

raicat polttouhria leidä edestän/ ja min».
palweliani Job rucoiican teidän ede»
stän : sillä hänen puoleens minä catzon/
nyn etten minä tee teille teidän tyhmy»
den jälten / sillä et te ole ollein puhu.
net minusta/ nyncuin minun palweliat,
Hiob.

9» Nyn mentt Eltphas Themontst /

Bildad Suohft st Zophar Naemaft/ja
teit nyncuin HERra heille sanonut o.
Lt : Jo HERra «tzol Hiobin puoleen,

ic>. Ia HERra läänsi Hiobin ftngiu.
xen / costa hän rucoili yttäwitlens ede.
stä: Io HERro andoi Hiobillecaxistn
werta cattifta cuin hänellä ennen ollut olt,

11.KA hänen tygöns lulit «ickt hä.Hnen weljens/ »acaickthänen si.
ftrenS / ja caicki ne cuin hänen ennen
tunstt/j» söit hänen cansjans hänen
huoneftns/j» käänsit heitäns häne , puo»
leens/ « lohdutit händä/ caitest sijtä
pahasta cuin HERra oli andanut tul»
la hänen päällens. Ia itzeculin heistä
andoi hänelle «ha / »a culvorengot.

12. Jo HERro siunais Hiobi enä
cuin ennen/ että hän sti neljätelftofym»
mendä tuhatta lammasta /ja cusi tuhat.
to Comeli / jo tuhannen paria härtiä/
jo tuhannen Asia. .

13. Ia h«n sti seitzemän poic» j» col»
me tytärtä.

14. Ia cutzui «simaisen nimen lemi.
na /loisen Kezia/ j» celmannen Keren»
hapuch.

15. I» ei löytty nyn «unita waimo»
ja «lleft moaft cuin Hiobin tyttäret
ol!t:Io heidän Isänsondoi heilleperi>
misen/ heidän weljeins consta.

16. Ia Hiob eli sijtte ftto jo neljälym»
mendä wuotta/nyn e..ä hän sti nähdä
lapsens ja lastens lapset/ haman nel»
jäude»polwen.

17. Ia Hiob cuoli wonh»n»/ ja elä»
mästä tylläns saanut.

Hiob
rucotle
ystä.
wit-
tens«,
desti.

Htobsaa
caxisen wer
ta cuio
häuel-
dä tull
potS.

Hiobin Kirjan loppu-

Psal<
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Psaltari.
Niincuin Chrifticunnan tarpet oivat moninaiset/ nyn owat

mvöö Psaltaris moninaiset Psalmit.
Sillä:

owat Opetus Psalmit/
opelanlumalaoikein lundc-
Psal. 67.95.96.114- l)6. i4f-

Jumalan Poica / Psal. 2. 4<- 72- Pyhä
Henge/Psal.;;:s'. 104. i)9-14).

Chrisiuxen Persona ja wirca/Pappeut-
la ja Waldacunda /Psal. 2.13.23. 45.67.
72:89.3;. 35» ?6. 37- «0. ii). 'l-

Muummat openawat/ Chr,siuxcn pu
nosta: Psal. 22. zi.63. 88. uB, Nuosemiscft
cuolluista / Psal. ;. 16.18. ;°. 36. iw. tmwa»
stn astumisesi/Psal. 8.

tuomisesi/Pal. ;4- 37. 104. ';8- ia,sta
jaJumalan sanasia/ Psal. 1.19- «9-

Synnistä ja cuolemastS/ P5a1.14.2f.
)l. li. sz.9o. i;o.

.

EwangellUwista jä syndein andex, an»
damistst/ Psal. 25 32.51 10). i)o.

Vscosta Chrisiuxen päälle/ Psal. 2.4.
ji.42. 62.78 31.145-

Hywistä töistä ja okiasia Jumalan pal»
weluxcsta / Psal. fo. B>. «2. «6.

Cfiwallasia/Psal. 18.20. 21, 82. 121.

i44.Perhcnisännisiä/ Psal. 127.128-
Oikiasia catumuxesia japaranuxesia opel»

lawat meitä seitzemen Cammus Psalmia/
Psal.6. Z2.ZB-si. i02.,;c>.,4;.

Castcn Sacramentistä. Psal. 23.
HERran ehtolisesia/Psal m. Juma»l«m scuracunnasia ja saarna Psal.

l. 16.23 48- so. 84-32 96-
Noustmistst cuolluist jaijancaickisesi elä»

mD/Psas. 16.22. 27.116.
owat Kijtos Psalmit /Iu»

mal.ua tijttä hänen jumalistenhywäin
löidens edesi<l.

Caickein cappalitten luomisen edest/
Psal 104. Ij«j. 1)3.

Syndein andexi saamisen jahenzellisien
lahiain cdesi/Psal.Z4 »o; 111.116.14;. 146.
Että hän hänen scuracundans ja jumali-
set autta waarasta/ Psal. 3.18 2; ,; 34.
46, 66. 32. in'. ,!8- 124 125.129. Sairau-
desta / Psal. 6. ;c>.

Hywäin lecoin cdcst/ jolca Israelin
lapsille tapahtunet olit/ Psalm 78. 106.
«4 »;6.

Mesiian waldacunnan jaEwangcliumin
tunnon/ ja hänen seuracundans warjelu-
xen edestä/ Psal 45 47.98- i«° n 8 138.

14c. 146.148.149,
Maan hedelmän edestä/Psal- 65. 85,

owat Riemulaulut:
Chrisiuxen woiwsia / Psalm. 63. nB-

- Morsiamesta/Psal. 45-
loisa Jumalan laupius ylistetän/ Psal.

,°z. Yhteys/ Psal- ijj. Awieskästy/Psal.
i:8- (Mit.»
MMmamat owat myös lohdutus Psal»

Jumalanwiha jaomantunnon wai»
wa wastan / Psal. ; 6. ,z. zi. ;8 42.4Z-
-77. IQZ. 116.

Pahain wainowastan/Psal 52.f5.f6 62.
Sairautta ja cuolemam wastan/ Psal.

6,;0 ;i. )2, )8 39- TY-
Costa jumaliset sormn julmilda wiha-

michildä / ja wäärildä opeltailva/ Psalm,
p. 10. ,i. i2. «.2 s- 6;. 73. 121.

Ristiä jasurua wastan/Psal.;7 )9.4?'7Z.

On myös monda Rucous Psal-
mia / rucoilla lumalam.

Synnin andex, saamisen edesi/Pfgl6.
E<ees ».),.



e. yo Psallari.
2/s Z2. 4:. si. 102 l)V. 14;.

Warjelupcn edcst Tyranneista / määri-
stä opettaista ja caikista tvihamichistä Psal.

5. 7. 10. 11. 12. 17. 26 27. 28- zs-z6. 44. sf.
120. 142

Kirckoin ja Schoulum wihamiehiä ja
/ Psal. 74. 7?. 8». Bz.

124. i;/-
Pelastupest waaroista/ Psal ; 4. iz zi.

Juma-
listen
mene-
siyxest
2. Pkt.

ZtZ.
Josu.
N 8.
Jer.
17:8.
Juma-
latto-
main
lopusta

Caickt
tvasta-
hacoi-sus on
turha
HER-
ra ma-
fian.
Act. 4:

-s-
Chrt-
fiusZu
valai-
sten
Cunln-
g-s.
Ps. 8y:

28.

I. Psalmi.
o» fc joca et waella iuma-

lattomitten neuwosa / etkä astu
teille / etkä istu cusa

' ptlckaiat tsiuwat.
2. Waan racasta HERran Lakia / ja

ajattele hänen Lakians pätwät ja yöt.
z.Hän onnyncutn istutettu puumesio-

jatnkytönä / joca hedelmänä anda ajal»
lans/j» Hänen lehtenscimarise/jacaic-
kt menesty mttä hän teke.

> 4. Mutta jumalattomat et ole nyn /

waan nyocutn acana/ jonga tuult ha-
jottele.

5. SenlAhben et jumalattomat kestä
duomtota / etkä synuetset wanhurscastenseura.

6. Sillä HTRra tietä wanhurscasten
tien / mutta jumalattomillenne hucku.

11. Psalmi
pacanat kmcuitzewat/ ja

X» « « Cansat turhia ajattelemat?
a.Maan Cuytngat hangjtze.

heitäns/ ja päämiehet ke-
skenäns neuwo pitämät / HERra ja hä-
nen woideltuansmastan.

z. Carcatscam heidän sttensja heittä-
käm metstäm pots heidän köytenS.

4. Mutta joca tatmats asu / «aura
hettä / ja HERra ptlcka heitä.

5.Kerran hän puhu heille miheisanö/
l ja hirmmsudesans peljättä heitä.

6. Mutta minä asetin minun Cuninga-
ni Zjontn/ minun pyhälle vuorelleni.

> 7. Minä tahdon saarnata sencaltatsest
säädystä / ,osta HERra mmulle sanot:
Sinä olet minun poicau/ tänäpän mi.
oä sinun synnytin.

11.Ano mtnulda/ nyn minä annan/
pacanat sinun pertnnöxes /ja matlman
äretomaxeö.

y. Sinun pitä särkemän heitäraukat,

sella maidtcalla/ ja nyncuin samtsen
astian heitä murendaman.

10. Nyt te Cuningat sijS ymmärtäkäl/
ja te maan Duomarn andacat tettän
curttta.
n. Palmelcat HERra pclmosa/ sat-

lotccat mapistuxes.
12. Andacat suuta Pojan / ettei ha»

wthastuis/ ja te huckuisirte tiellä: sillä
hänen mthanS sylky pian. Vtutta au-
tuat omat caicki ne jotca häneen uscal.
damat.

111. Psalmi.
Davidin Psalmi/ cosca hän pakeni

poicans Absolomt.
HERra / cuin monda on

miholltfla? ja nynu-
slstat carcamat minua mastan.

z. Moni puhu minun liejusta-
ni: ei ole hänellä apua Jumala» tykö-
nä. Sela.

4 Mutta sinä HERra olet minun
kilpen/joca minun cunotaan saatat/ja
minun pääni cohennat,

5. Hnellänt minä hudan HTRra / ja
hän cuule minua Pyhästä wuorcstans.
Seta.
6. Minä maca»/ja nucun / jaheräntt

sillä HERra tuke minua.
7. E» minä pelkä kymmendä tuhatta

Cansotsta/ jotca minua pyrtttämät.
S.Rouse Heßra/ ja auta minua mi-

nun

41 s6. 57. ;8 f?. 70. 7i. 86-
Sairaudesta / Psal. 6.
Esiwallan ja mailmallisen halliwMt,

dcstä / Psal. 20.21 60. 61.
Phteisen rauhan edestä/ Psal 60.8f.
Wanhallaqälläja lopulla/Psal 71.95.Christupen rncoue ristin päällä/ Pfql.

zi zi ;y. 40.41. Ss 69. zg.
Hywän lopun edestä/?o.

Act.
MZZ.
<br.

I!5.
c. 5.
YiöS.nouse-
miscnS
jällen
myös
paca-
nain
Cunin-
gae.
Avoc.
2! -7!
Lily.

'5.
EuniS'
gatlie
hywä
neun>o
2.Goii>
Is! Id.
D«v>d
ano
apua
HLR-
ralda/
Abso>.
lomt
ja hä-
nen cl>>
pinali-
sta joui
ions
waDt
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David
rucolie
apua
Zuma»
laiva.

Neu-
vo iva
jian set
stitans
paran-
nuin.

kpl).
iS.

David
««o ai-1
»»a- >
stans
Ziiina- j
la» ar-
mo,

!

David
raeoiie
caickia
M».
latto. '
mia wa
stam

non Jumalan/ sillä sinä lyöt ra ickia mi-
nun miholltsiant poskelle / ja murennat
jumalattomain hambat.
y. HERran tykönä apu löytän/ ja si-

nun Cansas päälle sinun siunauxes.Sela.
IV. Psalmi,

i. Davidin Psalmi edellämeisattapa/
candeletlla.

2 Ucotllesant cuule minua minun
manhurscaudentJumalajvcamt-

lohdutat ahdistuxesani/ ole
minulle armollinen/ ja cuule mi-

nun rucouxen.
z. Te uliat miehet/ cuinga cauman pitä

minun cunniani pilcattaman? mtxt te

i racastatte turhutta/ ja kysyltä malhet-
. ta? Sela.

4.Nyn tundecat että HERra mie py-
hänS ihmelltsest/ HERra cuule/ cosca
minä händä rucoilen.

5. W.hastucat ja älkät syndiä tehkö:
puhucatsydämtsän/teidän muoteisan/ ja
odottacat. Sela.

6.Uhrattcat manhurscauden uhria/ ja
toimocarHEßran päälle.

7. Moni sano - cuca osokats meille hy-
wä? mutra nosta sinä HERra meidän
päälleni sinun casivos paiste.

8. Sinä ilahutat minun sydämeni/ eh-
kä muilla on ivyna ja jymtäkyllä.

9. Minä macan jaleivän juuri rauha»sa: sillä sinäHERra yxtnäns autat mi-
nua turmas asuman.

V. Psalmi.».Davidin Psalmi evelläweisattapa/
perimisestä.

2 ota minun sanani cor-
hamaitze minun puheni.

z. Ota maari minun huudssta-
iii/minun Cuningan ja minun

Jumalan: sillä sinua minä rucotlen.
4- HERra cuuldele marhatn minun

ändänt/ marhatn hangitzen minä itzeni st-
nun tygös/ia sijlä oran waarin.

s. Sillä et sinä ole se Jumala/ jolle ju-
malatoinmcnokelpa: joca paha on/ etse pvsy edeläS.

ä.öyckärtr et pysy sinun silmäts edes/

caickia pahantekiöitä sinä ivthat.
7. Sinä cadotat walhetteltat/ HER»

ra cauhistu murhatt jamieckatt.
B.Mutta minä menen sinun huoneses

sinun suuresa laupiuöesas / ja cumar»
ran sinun pyhän Templis päin/ sinun
pelmosas.

y. HERra saata minua wanhurscau»
> desas/minun wthollistent tähden: ojen»

, na sinun ties minun eteeni-e 10.Sillä heidän suusanS ci ole mitän
, totutta/ heidän sisällyxens on sydämen

kipu / heidän kitans on aivoin hauta/ja
j heidän kielilläns he liehacoitzewat.e 11.Nuhtele heitä Jumala/että he
. laugeisit heidän ajatuxistans/ syöxä het»

tä ulos heidän suurten ylitzekäymistenS
, tähden: sillä he owac sinulle mastaha-
, rotset.

ii.llofkcan caicki jotcasinuun uscalda-
. ivat / anna heidän riemutta yancatckt»
, sest: sillä sinä tvarjelet hettä/iloitcan ne

sinusa jotca sinun ntmes racastawat.
, iz. Sillä sinä HERra siunatmanhur»

scatta/sinä caunistat heitä armollas nyn
. ruin klllvellä. !
, Vl. Psalmi l

1. DavidinPalmtedelläwcisattapa/
cahdexallakielellä.

2. I HERra/älä rangatse mi-
- H"ua mthasas/ ja älä minua
> curita. i

z. HERra ole minulle ar»
mollinen / sillä minä olen heicko: paran-
na HERra minua / sillä minun luuni
omat peljästynet.

- 4. Ja minun sielun en sangen comin
hämmästynyt / moi sinä HERra /

- cuinga cauma»!
> 5. Käännä stnuas HERra/ ja pelasta

minun sielun/ auta minua sinun hymy»
> des tähden.

6. Sillä et cuolemas kengän muista si-
nua/ cuca kyttä sinuaHelmetis?

- 7. minä olen nyn mäsynyt huocaurista/
> minä uitan minun musteni ylt yoiä/ ja

rastan minun lepostant kyynelilläni.
B. Minun muotvn on muuttunut wur-

hesta

Rsm.
Z! IZ.

Heille
tapah-
tu ilo
ja rie-
mu.

David
huutasuures
ahvi-
stuxes
Juma»
laiva
apua.
Jer.
»o:14.
Esa.z»

18.
Kirjoit
ta suu-
ren
distu-.
xe«6.
Ps«i

Z.
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Matth
7-2Z.
c.2j!4l
Luc. iz:
>7-
Psalm
Sj: 17.

»Sam
»6 : 7.

David
rucoile
apua
HER.
ralva/
wiholt
fians
lvastä.

Toi.
wotta
tulla-
xens
jällens
walda-
cun-
daans.

»Sam.
16: 7.
Jerem
ii: 20.

c.«7!io
Le 20;

hesta/ ja on «vanhennut: sillä minäah»
disteta» raickilda puolilda.

9. Eritkät minusta caickt pahoin tekiät:
sillä HERra cuule minun tccuni.

10. HERra cuule minunrucouxeni/ mi-
nun anomiseni HERra otta wastan.

11.Caickiminun «viholliseni saacon HS-
piän/ ja suuresi peljätettäkön/ käändykön
tacaperin/ janopiast häwäistäiön.

VII. Psalmi.
7. Davidin «viattomus/josta hän HER-

ralle wetsats/ Chusin Jemtntn po-
jan sanan tähden.

2 JnuunHERra minunJuma.
minä uskallan : auta mi-

' nua caickista minun wainollifi.
stani / jupelasta minua.

' z. Ettei he repis ja särkiö minun sielua,
ni nyncutn jalopeura / ilman holho.
jata.

4. HERra minun Jumalan/jos mi-
nä sen tein / ja jos iväärys on minun
käsisäni.

5. Jos minä pahalla kostanut olen
nylle / jotca minun cantzani rauhas e-
lit / «aan minä olen nyta pelastanut /

jotca ilman syytä minua «vihaisit.
6. Nyn «vainockan minun wihollisent

minun sieluani ia sen käfittakön/ja maa.
han poljefkelcan minun elämäni/ja pai.
nacan minun kunniani tomuun/ Sela.

7. Nouse HERra «vihasas/ corota si.nuas ylitze minun «viholiisteni hirmuisu-
den/ ja saata minua jällens sijhen wir-
raan/ jongas minulle käskenyt olet.

8. Että Cansat coconnuisit jällens si-
' nnn tygös/ ja tule heidän tähtens taas
ylös.

y. HERra on Cansan Duomari/duo.
mitzeHERra minua / «uinun «vanhur.
scaudent ia wacudent jälken.

70. Loppucon jumalattomittenpahus/
' ja holho waohurscaita/stllä sinä wanhur-
stasJumala tutkit sydämet )ä munastuut.

11. Minun tilpen on Jumalantykönä/
joca «vagat sydämet autta.

12. Jumala oikia Duomari/ja Juma-
la joca jvcapätwä uhca.
iz, Ellet he palaja / nyn hän on miec-

kans teroittanut ja joutzeus jännittä. Juma
nyt / ja tarcoitta. la on

14. Ja on pannut sen päälle surman totinen
nuolet/hän ontvalmistanut wasamans Duo.
kadottaman, mart.

15. Catzo/ hänellä on paha mleles/ hän Psalm
on onnettomuila rastas/ multa hän syn- 58: ia.
nytta puuttumisen. Juma-

-16. Hän caiivoi haudan ja«valmisti/ ja lotto,
onkaatunut sijhen cuoppan/ jooga hän main
oli tehnyt. atwoi.

17. Hänen onnettomudenS pitä hänen lue.
pääns päälle tuleman/ ja hänen tvääry. Hiob.
dens pitä hänen pääns laelle langeman. 1;! Zj.

18. Minä kylän HERra hänen wan- Esaj.
hurstaudens tähden ja kunnioitan yltni. 59»
mäisenHEßrannime.

VIII. Psalmi.
1. Davidin Psalmi edellätveisattapa Psalm

Glthilhtn päälle. 81:4.
a ERra meidän HERram/cnin- ö-84!i.

chmelltnen on sinun nimes
maafa/ joca panit cun-

nias ratwasten ylitze.
z. Nuorten lasten ja «meiväisten suu- Matth

sta perustit sinä «voiman «vthollistestäh ai:«S.
dcn / ettäs «vihollisen jaeostajan muren,
naisit.

4. Sillä minä näen taiwat/ sinun sor.
meis teot / Cuun ja tähdet/ jotcas wal-
mistit.
s>Mjkä on ihminen/ettäs händä muistat? Chri-

elt lhmtscn potca/ettäs händä etziskelet? stupelle
6. Sinä leit hänen wahä «rähemmäxi on caic

Engeieilä/ waan sinä kaunistat hänen ki ala
kunnialla ja caunistuxella. annet-

7. Sinä asetat hänen sinun käsitecois tut.
HERraxi: caickt olet sinä hänen jal- Heb.
cains ala heittänyt. 2:6.

8. iambat jakaicki karjat/ ja myös me. 1. Csr.
tzän eläimet. 15! 27.

y. Linnut taiwan alda / ja calat me- Match
res ja mitä meres tvaelda. 28:18.

10. HERra meidän HERram/cuin- Eph.
gajhmellinen on sinun nimeS caikesa i i iZ.

niaasa? Phil.
IX. Psalmi. ' 2-y. '

i. .Davidin Psalmi caunista nnornde. 2Sam
sta edelläveisattapa. 17:5°»

Minä



David khtän HERra caikesta
Xtz W U sydämestäni/ ja luettelen catc.

Juma. sinun ihmes.
lata z. Minä iloitzen ja riemut,

mvit-o- tzen sinusa/ ja metsän kytösi sinun nimel.
sta. les, sinä caickein yl-mmämen.
Psal. 4. Ettäs minun wtffdlltseni olet ajanut
ii: i. tacaperin/ he langetsir ja hucutt sinun
Eph. etees.
). ry. Sillä sinä saatat minun oikeudent ,a

asiani toimeen/ sinä istuit istuimella wan-
hurstaudcn Duomari.

6. Sinä nuhtelet pacanoika/ja cadodat
jumalattomat/ za heidän nimens pyhtt
pois aina ja yancaicktstst.

7. Wthollisten hä-vityxet oivat lopetc-
tut/ja Cauvungit sinä cukistit: heidän
muiston» on heidän cansians cadonnuc.

8. Mutta HERra pysy yancaicktstst:
hän on ivalmistanut istuimens duomtoon.

hän diiomitze maan pyri» wan-
hurscaudes/ »a halliye cansal oikein.

Psal. io. Ja HERra on köyhän turma/ja
5 14;; 18. turma hävasä.

11. Sentähden he sinuun tsimomat/
jotca sinun nlmcS tundcwat:sillä et sinä ny-
tä hyljä/ jotca siima HSRra ctzimat.

12. Wcisttcat HLStrallr ,oca Zionis
asu/ julisiacat Cansoisa hänen tecons.

iz. Sillä hän muistaja kysele heidän
wertans/ eikä unhcdaköyhäin parcumisi.

14. HERra ole minulle armollinen/ ca-
yo minun ahdlsiusiau »yldä jotca minua
tvihawat/ sinä joca ylönnäc minun sur-
man porteista.

Mtnga Että minä luettelisin caickt sinun ky-
lähden toxcs Zionin tyttärien pctteisa/ ja iloi-
Davio amustas.
ihta. Pacanat owacwajonner sijhen hau-
pua. taan/ jonga he malmtstit/ heidän »ai.
Psal- canö on käsitetty sijnä wercosa/ jonga he
94: 2z. Msritit.

17. Nijn ymmärretä» teke.
wän oikeuden/ cosca jumalatcm juuri 0.

misa kattens tötsä käsiretän: se ön tutki-
Mdapaasia/ Sela.

18. Josta jumalattomat palajaisit
Heiwetlyn/ jacalcki pacanat/ jotcaJu.
malan unhortamat,

ly. Sillä et hän köyhä peräti unhoba/ HZR-
jaradollistencotmo ei hucu yancaickistst. ra mut

20. Nouse HERra/ettei ihminen sats sta sort
malda/anna catckt pacanat edesäs duo- tuja.
niiltä.

„
. . i

21. HERra anna heille opettaia/ että
pacanat tundisit itzens thmisipl. Sela

X. Psalmi. DavidHERra nytt cauwas
F menet/ j»rustan ajalla sinus

nens
2. Ylpeydesäns jumalatoin

watno köyhää: käsitcltäkön he httdan
juonisans/ jvlta he ajattelemat. hvliä-

z. Sillä jumalatoin itze kersca oma mic-
liwaldans/ahne siunaile ltzeuS/ja wihoit-
ta HERra» , iy; i.

4. Jumalaloin on cor,a »a wlhainen/
ettet han ketän tottele caikesa menosans/
et hän Jumalala olewangan luule.

5. Hanen ttens menestywäc aica/
sinun duomios on caucana hancsta/ hätt
ylpeile caickein wihollistcnö edes.

6. Sillä hän puhu sydämesans : en mi-
nä ikänäns cuk-steta/ eikä coscan hätä ole.

7. Jonga suu on täynanS ktrouxia/ ca-
walutta ja wiettelysiä/ Hane kielens saat-
ta watwan ja työn.

S. Hän istuja wSjy cartanoisa/ mur.
hatapenö sala wiatoinda/ hänen silmäns
pala köyhän puoleen.

y. Hän tväjy sala nijncuin Jalopeura
luolasans/ hän wa,y radoll'sta käsitta-
xens/ ja hän käsittä hänen/ cosca han
tcmma sentverckoynS.

, ,

iv. Hän xaisca ja polke alas/ ja sysa
köohän wäkiwallalla maahaa.

11. Hän sano sydömesäns: Jumala on
hänen unhottanut/ ja werhannul cas-
wons/ et hän ikänäns näe.

12. Nouse HERra Jumala/ ylonna Rmo. .

kätes/ja älä köyhä unhota
,

n Mirt jumalatoin pilcka Jomalata/ malat,

ia sano sydämesäns - ec sinä sitä tottele ? toinia
14.Cat-v sij°: sillä sinä näer tustett ja wa-

surul/se on sinunkäsisäs/sinuun köyhä t- sian.
tzens luotta ja sinä olet ortvoilasten hol-
HM- . ---

n. Särje jumalattrmaa ja pahan ka.

Ffff s'warsi

Psakari. . 5??



simarfl ja «tzt hänen jumalatiwuttans/ n
> uynetsitä cnä löydä.

HERra on Cuniogas aina ja sijancatcktsest/ pacandt ptlä hämiämänhänen maastans. t
17.Köyhäin halanxe» sinä HERra

cuolet/ heidän sydämeos on mahma/ että e
sinun corwas siitä otta waarin. l

iB»Ettäs oikeuden saatat »rwoille jaköy.
HM/ettet thmineh enä ylpeile heila ma» »
sian maaspäällä.

1.at.10 xi. Psalmi. -i.Sam Davidin Psalmi edelläweisattapa. s
le sanotte minun sielulleni/ että

lennäts nyncuin lindu teidän :
muortldan?

HER» Sillä cayos/ jumalattomat jännit.
ransil- lsiwZt joutzen/ ja panemat nuolens jän»

den päälle/ salaisesi ammutaxens hur» 1
«äke» ftatta. >

z. Silla he ricoit perustuxen/mitä ivan- >

ratcki. hurscas taira toimitta?
Hab. 4' HERra on hänen pyhäsä Templi- >
2:,». HERran tstuln on ta-waisa/ hä» inen silmäns ottawqt waarin/ ja hänen'

kilmans laudat coetcclewat ihmisten >
E 1.66: j

5. HERra coettele wanhurscasta/ hä.
Match "en sieluns wiha jumalatoiuda / ja jotca >

maaryttä racastawat.
HER- anda sata jumalattomainpääl-
ra ra- lepttkaisen leimauxia/tuldaja tultktive/

jaanda heille tuulispäät palcaxt.
Man- Sillä HERra on wanhurscas/ jara-
burfcat manhiirftaulta/etlä hänen caswonsf" ' cayswal oikeutta.

Xli. Psalmi.
1.Davidin Psalmi edelläweisattapa

cahdexalla kielellä.
HERra: sillä pyhät owat

»«S wahendynet / ja uscolliset omat
ihmisten lasten seas.

« 01, F. Jocatnen puhu lähimmät»
walhetta/ he liehacoitzemat ja»av» opelmwat eripuraisist sydämistä.

4-Carcoickon HERra caicki ulcocul.
laiset huulet/jaylyiäst puhumatset kielet.
s>Jottasämdvat: meidän ktelem pikä

»voittMaa/ Hthäa tule puhua/ cuca

meidän HERram on? - Z
6. Että köyhät häwiteläo ja watwai- H-xM. 1

fttLuocawat/ nyt minä »»«sen/ sano,uva iHERra/ minä saatan aw»n «ttS roh- so».». '
tiast pttä opetettaman.

7.HCRran puhet owat kirckat ny».
L«tn selitetty hopta sawtasttois/ settzemen az»,».
kerta coeteldu. ,o- ,

8. Sinä HERra kätke ne/ ja «varjele Davt.mettä tästä sugusta yancatckisest. rit,y. Sillä jocapaicka on jumalattomia
täynans/ cosca ne huonot ihmisten lajien
feas corotetan.

Xllij. Psalmi. I.ät.u.r. Davidin Psalmi edelläweisattapa. David
I» tahdot minua unhotta? cutnga ta hä.cauwans peitätcasivos minusta? ncs J«z.Cuinga cauwan minä neuwo malal»!pidän sielufant? ja ahdisteta» sydämesä- oauo-

nt jocapätwä? ruinga cauwan minun hotet».Vihollisen yldy minua wastan ? xi.
4. Catzo si,s/ ja cunle minua HERra Pro». Mminun Jumalan/ walistamtnu» stlmän,/ 17:!-.' -

«lte» minä coscan cuoleinag» nucku-s. L i;»;
5. Ettet minun Vihollisen sanots: minä DavidGmoitinhänen. Ja minun sortaja» ilot.

tzis/cosca minä combastun. että
6. Mutka minä turman sinun ormoos/ HEA.mtnun sydämenricmuttze/ »ttäs nyn mie- ra nä»lelläs aulat. mielet. .

7. Mtnä wclsan HERralle/että hän länsminulle nyn hywästi teke. .
. XIV. Psalmi. I.at.,z.

1. Davidin Psalmi edelläweisattapa. DavidYhmät sanoivat sydämesänö: et kirjot.
Jumalala oleckan/ ei he mttäo ta ju«

ia owat ilkiät heidän me- malat-
ei ole jsca h?wä teke. tomal»

2. HERra catzot tatwast ihmisten lap. luonoasia/oähdäxens/ jos jocu ymmärräis eli Rem.etzets Jumalata. ,0.
z. Mutta he owat calcki poikennet pois/ k 14. ,

ja catckt owar kelwottvmat/ ei ole yxikä» Psak.joca hywö teke/ ei atnoacan. z.
4. Eikö stjS kengän pahoinlcktöist sttä HER.hawaitzc ? jotca minun Cansavt syömät ra uh»nyncutn he söisit leipää: waan et he ru- ca pa«

l roile HERra. hointe-
5. Siellä kiöit.

- s?4' Psaltan'
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f. «Fiellc, h« tewln pettäisit : silli lu.
mala on läsnä wanhurscasten sucua.

6.Te höwälstlle löyhän neuwon: mut»
« Jumalaon hänen ttmvone.

7.0i/io«apu tul.is Israelille Zionist/
,<, HERra pääsiäis fangltun Cansans/
nyn lacpb lloitzis/ja Israelnemuitzis.

XV. Psalmi.
i. Davidin Psalmi,

ERra/ cuca asu sinun majasas ?
- äl-^el! cuca on pysywäinen sinun py»

wuorellns?<>G 2. Joca «aelda wacana/ ja te»
»« olteuden / ja puhu totuoen sydämt.
stäus.
z. Jota «t lielelläns panettele/ «ttä lä.

hlmmsisens mitän paha tee/ja ei härvä!»st lähimmäistans.
4. Ma jumalattomat«yo ylön/w«an

cunnloitze Jumalala pellöwätsiä/ joca

lählmmäistllens wanno/ ja pitä.
ei anna rahans corwolle/ ja et

o« lahjoja wiaioinda wastan. Joca
näin tele/ ei hän horjada yjaucaickistst.

XVI. Psalmi.
1. Davidin cullainen «ppale.

Htte minua Jumala : Mä mi.
nänscallan sinuun.

l. Minä olen HERralle sano»
sinä olet minun HER.

ran/ minun täyty sinu» tshces tärsiä.
;.Pyhäin tähden wica maan päällä 0.

wat/ ja cunnialisie» tähden/ helsä on
caicki minun miel» suosion!.

4. Mutta jotca toisen jätten riendä»
»vät/ nyllä pitä suuri sydämen tipu' ole»
man: En minä uhra heidän juomauh»
rinns werellä/ engä mainltze heidän ni-
mians suusani.

5. Mutta HERra on minun tawaran
j« osan/ sinä tähdelle panet minun peri»
miseni.

6. 2lrpH langets mtnulle caunimmisa/
minä ole» jalon perimisen saanut,

7. Mlnä tylän HERra/ joca minua on
neulvonut/ nyn myös mtnun munastuunt
owat minua yöllä lurittanet.

z. M-„z pihan«ina H«Rrari«swoni
edes : sillä hän on minnn oiklalla puolella.

ni/ sentähden en mtnä' horju.
9. Sentähden mtnun sydämen riemut»

tze/ja minun cunnian on iloinen/ja w<>
nun lihan l<wä to«wos.

ic>. Sillä et sinä hyljä mtnun sieluanihelwetts/ että salli sinunPyhäs nätewä»
turmellusta.

11. Sinä ofttat minulle elämän tien/
sinun«sivos «des »n täydellinen ilo/,a
riemullinen meno oitlOila lädelläs ya»»>
«ickisest.

XVII. Psalmi.
1. Davidin rucous.

HERra olleutta/
>» minun huutoni/ o« waari mmun

/ joca et »leckastasuusta lähde.
2. Puhu sinä mtnun «siasanl/ ja sinun

silmäs catzocan oileulta.
z. Sinä coettelet mlnun sydämeni/ ja

«tzlstelet sitäyöllö/,a«ltltminua/'ja et
m.tän löydä : minä olen atcoinut/ ettet
minun suunimisätän rico.

4. Minä warjelen «innnj sinun h»»l»
des sanoisi,/ ihmisten töistä/ murhaja»
tiellä.

5. Hallitze minun täyndöni polguilles/
elteiminun asteleni liucadais.

6. Minä huuoa» sinua/ ettäs Jumala
mlnua culilisil/ «Utstå corwas minun
puolent/ cuule mlnun puhent.

7, Osota sinun ihmellistl hywydcs/sinä
nyden wapahtaja / »otta sinuun usta»,
eamat/ nytä wastan/ l><tca sinun c,tta
lättas wastan owat.

8, Warjele mtnua nyncuin silmäterää/
suojele Minu?! sijpelS warion al!n.

o. Jumalattomista/ jorca minua hä»
wlttäwäc/lnmun wlholl.sisian»/ jotca mi»
nun sieluani

ic?.He<dän iihawang yhtä pitäwät/ he
puhuwac suullans yipiäst.

11.Cuhunga me menen,/ nyn he meitä
pyrtitäwät sijhen he silmäns tarcoitta.
wac meitäcuiisiaxens maahan.

12. .Ntjncum Jalopeura saalisi himot»
tze/ nyncuin nuori Jalopeura j»« luo»
lasta wäjy.

iz. Nouse HERra ennätä hänen «f»
Zfff^
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Psaltari.
«ons/ japolje händ» ja wapada mtnun

<» sielu» miecallas jumalattomista.
'«.« i4. Sinun tädelläs lhmlsist HERra/.L" tämän mailman thmisist/ joiden osa on
.««« täsä elämäsä/ ja joidenlvatzan stnä täytät

" «»arallasi heidän lapsens«wl«n/ ja
jättämättähtens lapsucalsillens.

,loh 15. Mutta minä saan nähdä sinun «s.
,': 2. w«,s wanhurstandesa: minä rawitan

herettyäni sinun cuwas jällen-

I.at.i 7 XVIII. -Psalmi.
2 Sam Davidin HERran palwelian Psal-

' mi/ edellämeisattapa/jsca HERralle
vämät meisun sanat puhui/ sinä pätmä-

nä/jona HERra hänen mapahtt
caickein wtholZistens käsisiä/

ja Saulinkasista/ ja
sanot:

racastan sydämestäni si.
« Xi'» k »ua HERra/ minun woiman.
Juma- s)? A U HERra minun callion/lata/jo linnan/ minun wapah-

tajan/minun Jumalan/ minun wahan/
johonmina lurivan: minun k-lpeni/ja

hamie. minun autuudeni särmi/ ja minun mar-

khtän jaauxen huudan HER-
ra/ nän minä wapadeta» miholllsistani.

; Sillä cuoleman sitet omat käärinet
minun ymbäri/ jaBelialin o,at peljättt
minun.

6. Helvetinsitetliedoit minun/ja cuo.
leman paulat ennätit minun.

7. Ahdistuxesani mlnä auxen huudan
HERraa/ ja minun Jumalani tygö mt>
na hundan/ nyn hän cuule minun änenl
Templlstäns/ ja minun huuto» hänen e.
desäns tule hänen corwyns.

Kirjoit z lyciul ja waptfi/ jawuorten
« lu.

'

perustuxet lylnil ja wärisit / co»
malan ),zn wihastui.ylön '

y Sawu suttzt hänen sieramlsta»s/ja
rasta, culuttawa tuli hänen suustans / nyn et»

lä HM Dä sytyit.
.h"sia. iQ.Hännottistttaitvat ia astui alas:

,a pimeys oli hänen jalcalns alla. '

11. Hän astui Cherubimi» päälle ja .
lenst/ja hän lensi tuule» s»l«ln päällä.

12. Hän pani pimeyden majanSymbä-
rillä/ ja mustat paxut ptlmet/josahän
lyMys oli.
ij, Kirckaudest hänen edesäns hajoisit

! pllwet / rakeilla ja heimaurilla.
l4.Ja HERra jylisti taiwaisa/ylim»

mätnen andot pauhinana/ rakeilla ja
letmauxilla.

! 15.Hän ambuis nuolens ja hajotti
heitä -- hän iski cowat leimauxet/ja pel.
jätti heitä.

16. Ja nyn ilmestyit wetten culjut/ ja
maan perustuxet tlmaunnuit / HERra
sinun cowast nuhtclemisestas/ ja sinua
sierames hengen puyasiuxesta. - .

17. lähetti corkeudesta ja otti
wett minun ulos suu- '

rista mesistä. an sizii.
18. Hän wapahti minun woimallisista

Miholllsistani / minun wainollisistant /
joica minua wäkewämmät olttt

iy. Ne ennätit minun luscasani / ja
HERra tuli minun turivaxeni.

20. Ja hän wet minun lakialle / hän
temmais minun ulos: sillä hän mieli- .

styt minuun.
21. HERra maxoi minulle / minun

wanhurscaudenijälken/ hän andoi mi- .

nulle kätteni puhtauden jälken.
ii. Sillä minä pidän HERran tiet/

ja en ole jumalaloinminun Jumalata-
ni mastan.

2Z. Sillä caicki hänen oikeudens omat
minun silmäini edes / ja hänenkästyjäns
en minä tyköäni hyljä.

24-,Waan olen wtaloin hänen edesäns/
ja mäldän mäaryttä.

25. Sentähden HTRra costa minulle Jitma.
manhurscaudeni perästä/ minun kätteni la co.
puhtauden jäike»/hät"nsilmäinsedesä. sta cul-

-26. Pyhäin cansia sinä pyhä elct / ja letin
toimellisten cansia toimcllinen. anfi-

-27. Puhdasten enosta sinä puhdas olet/ onspe-
ja nurinin cansta sinä nurja olet- rän.

28. Sillä sinä tvapahdiZl ahdistetun
Cansan/ ja corklat siimat sinä alennat.

2y. Sillä minun kynlilani sinä maläi-
set/ HERra minun Jumalan malatse
mtnuupimeydem.

30. Sillä
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sinun «Uttas minä sota»>-)>vöen mur«nan/ ja minun

lumalasani carcau muurin ylitze.

31. Jumalan lie on täydellinen/HER»
«n puhet tulella coeteltu: hän on caic.
lein tilpi /jotca häneenuscaldawat.

32.Sillä cuca on Jumala/ paitz! HEr.
ra? eli '.oäkewä poitzi meidän Jumala.
t«m? . , «

zz. Jumala myöttä minun moimalla/
ja pane minun tieni miattomari.

Z4. Hän teke minun jalcant nyncuin
peurat,, / ja asetta minua corkcudelle.

z;. Hän opetta minun katein sonman/
ja kästmartent mastyvusta metämäu.
z6. sinä annoit minulle aukuudes

sinun oikia kates mah-
mista minun. Ja coscas minun aiennat/
nyn sinä teet minun suurexi.
z/.Smä lemitii minun asteleni minun

allani / ettei minun candapaänt itmt.
siynet.

?B.Minä ajan vihollistani taca/ ja
kästtäu heitä / ja en palaja tnaeacutn
minä heidän hucutän.

zy. Minärundelen heitä / ettet he tai-
da ylösnosta .heidän täyty caatua mi-
non jäkcaint ala.

40. Sinä malmtstat minun woimalla
sotaan / sinä taiwMt minun allani ne
jotta nousemat minua wastan.
4i.S:na annat minulle wihollisenicau.

lan/ ja minä cadotanwainojani.
4!« He huutamat / maan et ole aut-

ta,ata - HERran tygö / mutta et hän
masta heitä.

4Z. M-nä surmon heitä nyncutn maan
tomu» tuulen td«sä/ja heitän pois nyn-
cutn loan cadutldo.

pelastat minua rytaisesta
ja asetat minuapa,

canatn pääxi: se Cansa joca en minä
tundenut/ palvele minua.

45. Se cuuldele minua cmiltaistllacor-
willa/ja muucalaiset lapset kieldämät
minun.

46. Muucalaiset lapset vaipumat/ja
vapisemat he idän stteisäns.

47.HERra elä / j» tytettyolco» mi-

nun turman ja minun autuudeni Juma-
la olcon ylistetty.

48. Jumala jocaminulle coston auda /

ja maatt Cansat minun alani.
4y.Zoca minua autia vihollisistani/

ja corotta mtnunnystä/ jokca carcamat
minua mastan/ sinä pelastat minua wä-
timallaisest miehestä.

50. Sentähden minä kytän sinuaHEr-
ra pacanain seas/ ja metsän ntmelles
kyioxen.

51. Joca suuren antuuden Cuntngal,
les osotal/ ja teet hyvästi motdellulles/
Davidille ja hänen siemenellens yancatc-
k.ftst. XIX. Psalmi

i. Davidin Psalmi edellämetsattapa.
Aimat ilmoittamat Jumalan
cunnian / ja mahmuö julista

kättens teot.
z.Pätwä sano päivälle/ja

yö ilmoitta yölle tiedon.
4.Et ole kicldä eikä puhetta/ cusa et

heidän änens cuulu.
5. Heidän »uorans käy ulos catckyn

maihin / ja heidän puhenS matlman ä.
reen asti: Auringolle hän pani majan
hetsä.

6. Ia hän käy ulos cammtostans ny»,
cuin ylkä/ja rtemuitze nyncuin San-
gari tietä juostaxens.

7. Hän käy ylös tatmaste» lopulda/ja
juoxe ymbärtns haman sijhen loppu»/
ja et ole peitetty niitän hänen lämby.
mänS edestä.

8. HERran laki on täydellinen / ja
mtrmotta sielut: HERran todistus on
mahma / jateke yxtkertatftt laitamaxi.

y.HERrao kästyt owat otkiat/ ja ila-
huttamarsydämet: HERran käskyt ovat
ktrckat / ja malistamat silmät.

ic>. HERran pelco on puhdas / japy-,
sy yancatcklsest: HERran oikeudet ovat
todet / caickt tyyuni manhurscat.

i«. Ne omat calllmmat culda/ja
caicketn parasi culda / ja makemmat
hunajata / ja mesileipiä.

ii. Sinun palmelias myös nysä ope-
telan : ja joca nytä pitä / hänellä on
suuri palcka.

Fsffj ij.Erhe-

Rom.
15:9.

1.at.18.

Rom.
i^uS-

kue.
24! 46
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13. Erhelyxet «ca ymmärtä? anna

Rncoi» «inulle andex» salaiset ricoxet.
le syn> "!- Varjele myös palwelias ylpeistä/
dein ettei he minua hallitzis/ nyn »ninä olen
andexi wiatoin ja nuhtetoln suurest pahasi teost.
ftami» '5-Kelwatcon sinulle minun suuni pu.
sest. bet /ja minun sydämeni ojatuxet sinunedesäs : HERra minun ivahan/ja mi»

nun lunastajan.
XX. PftlMi.

2 Sam 1. Davidin Psalmi edelläweisattapa.
ic>: 1. 2. ERra cuulcon sinua hädäsäs/
Ruco. Jumalan nimi sinuaus ma>
tlmalli 3. Hän lähettätön sinulle a»sen E» p>.,a Pyhästä/ja Zionlsta sinua wah»
siwal. wlstacon.
lan 4. Hän muistacon caicki sinun ruoca»
«dest. «hris /ja sinun poltteuhris olcon liha»

wat. Sela.
5. Hän andacon sinulle mitä sinun sy>

dämcs ano/ ja päatläkön caickt alivoi.
tuxes. »

6. Me kerscamme sinun awustas / ja
meidän lumalam nimcs me ylcnnäm
meidän ltppum: HERra täyltäkön caic-
kt sinun rucouxes.

7. Nyt minä tunnen HERranmoidcl-
tuaus auttaman: ja hända cuuleman

Woit- hanen pyhästä taimostans: hänen oikta
to tule käkens autta motmollisest.Juma- z.Namät uscaldamat rattatfljn ja 0.
lalda/ reihin: mutta me mutstam meidän HEr.jaetth- ram Jumalan ntme.
Misien y. He omat cuklstetut jalangenet: muk-
motma tamenousemma/japystyällä setsomma.ste. 10. Auta HERra / Cuntngas met-
Prov. tä cuulcan/cosca mc hudamme.
2U Zl. XXI. Psalmi.

1. Davidin Psalmi edellämeisattapa.
ERra / Cuntngas riemuitzeCHri. sinun moimasas: ja cuingastupen suurest hän ilottze amostas!waldg. z. Hänen sydämens halun si-cunoa na annat hänelle /ja et kiellä micähä-pysy »en suuns ano. Sela.yan- Sillä sinä ennätät hänen hymällä

caickt- siunouxella / sinä panet cullatsen cruu-
fkst- nun hänen päähänö.

5. Hä» tiilol «lämätä sinulda/ nyns
annot hänelle ptttän yän «tna ja yi.». '
«tcklstst.

6. Hänellä on suuri cunnia sinun awu.
stas/ sinä panet yiistuxen <ä «unistu»xen hänen päällens.

7. Sillä sinä asetat hänen siunauxexl CHri.
yancaickisest : sinä ilahutat hänen «s. stusonwons ilolla. cunnia

8. Sillä Cuntngas turma HERraan/ Conio.
ja ylimäisen laupiudcs et hän horju. gas.

y. Sinun kätes löytä caickt wihollises: Psalm
sinun oikta kätes löytä nejotca sinua ca- 24:8.
dchkimat. Juma-

-10. Sinä panet heitä nyncutn cuu- latto.
maan pätzyn sinun tvihas atcana:HEr- main
ra niele heitä wthasans/ tuli syö heitä. cado.

11. Heidän hedelmäns sinä cadotat tue.
maan pääidä / ja heidän siemenens ih.
misten lapsista.

Sillä he ajattelit tehdä sinulle pa,
ha/ja pidit neumo/jota et he w»toet
täyttä.

iz. Sillä sinä teet hetta olcapääxi/ ja
tarcottat jändclläs heidän casivoans ma-
stan.

14. HERra ylönnä sinuas sinun wä-
kemydesäs/ nyn me me isämme jakhtäm-x
mc sinun motmas.

XXII. Psalmi.
i.Davidin'Psalmi edellämeisattapa/

peurasta ivta marhatn mäyytän. '

Jumalan/ minun lu>Xs « U malan/mtxts minun hyl/äi-
minä parun / maan mi.

nun apun oncaucana. '

z. Minun Jumalan / pätmällä minä
.

/
huudan / ja et sinä masta: ja en myös '

yöllä maickene.
4. Sinä olet pyhä/ joca asut Jsrae.kin kytvres. ,

5. Meidän Jsäm toimoit sinuun: ja
cutn he totMoit / nhns mspadit heitä.

6. Sinua he huusik/ja mapadcttin:
sinuun he turmatsit / ja ei tullet häplään.'

7. Mutta minä olen mato ja en ihmt-
nen/ ihmisten pilcka/ ja Cansan ylön-
catze.

8. Caickt jotca minun »äkemät/hamäi.
sewät



Mtth sewll minua : «ääristelewät huullans/
27: ly ,a.päätims wäändclewät.
Marc. 9. Hau «alitta HERralle / hän wa.
,5:29. pahlacon hänen : hän auttaconhändä/
Psalm j«S hä» mielisty häneen.
sy: 21. ic>. Sillä sinä olet mtnun welänyt u»
Viatll) los äitini cohdusta / sinä olit minun tur»
27:43. «van / ollesant wielä äitini rinnalla.
Sop. ii. Sinun päälles minä olen heitetty
,! ii. öittnt cohdusta: sinä olet minun Juma»

lan hamast äitini cohdusta.
12. Hlä caucana ole minusta-: sillä ah»

distlis on läsnä / ja et ole autta»ota.
13.Suuret mullit omat miuun pyrittä»

net/ Ithawat Härjat tiersit minun ym»
bärins.

i4.Heidän tilaus awaisit he minua
wastan/ nyncuin «oteleroa >a liljuwa
jalopeura.

15. Minä olen «attuulos nyncuin we»
si/ ja minun luuni owat calckt hajote»
tut/minun sydämen on nyncuin sulat»
tu medeuwaha minun ruumiftni.

16. Mlnun «volman on cuiwettu nyn»
Hzin cruusin muru/ja minun tieten «rt»
tu suuni iate«n/ ja sinä panet mtnun
«oleman tomuun.

17. Sillä coirat owat minun pyrittä.
net/ ia julmat» parwi astttt hänens
miuun ymbärillent: he läwistit minun
käteni,a jalcant.

18. Mmc, lukisin caicki minun luuni-
mutta he «tzeltt/ ja näit»hastuxensmt.

«

«««..i, »acawat heillens minun waat.
Älaily tem/ ja heittämät minun hamestani
7. i5. arpa.
"«"c. 2c>. Mutta sinä HERra älä ole «u»
luc «l "na / Minun wätewydttl lttnnäminun
,' auxeni. .

«
,

"> ii Pelasta mmun sielun miecosta /,a
.c.» atnocaistn coirilda.

22.Wopada minua Jalopeuran suu-
o-Kr,- l« "l""" >M"will,sista.
«"'"- 23. Mlnä saarnan siuun nimes meljil»

leui: minä ylistän sinua sturacunnas.
20 17 Vlistätä» HERra te jol«HändH

' peität/ coco Jacobin sieinen cunnioitta»
co» händä/ ja «wattacon händä «tc.
»< Istaelin siemen.

25. Sillä ei han hyljännyt cilä «tzonut
ylön löyhän radollisutta/ eitä tiändönyl
castooans hänestä pois^ : ja cuin st hän»
dä huusi/ cuuli hän sitä.

26. Sinua minä ylistän suureso leu»
racunnaft : minä maxan lupauxeni hei»
dän edesäns / jotca händä peltäwät.

27. Radolliset syömät ,a rowita» / j«
jotca HERro etziwät/ pitä händä yli.
stämän : teidän sydämen pitä elämän
yancaickisest.

,8. Caicki mailman öret muistacan/

ja täändätän hettäns HERran tygö : »a
cumartacan sinun edesäs caickt pacanain
sucucunnat.

29. Sillä HERralda on woldacunda/
ja höu wallitze pacanain ylitze.

3c. Caicki lchawat maan päällä pitä Ennu»
syömän ja cumortaman/hänen edesäns sius
polwtans nottistaman/ «lcki jotta to» CHri.musa macawat /ja jotca surusans elä» siuren
wät. w«lda»

31. Hänen pitä saaman siemenen joca cum
händä palwele: HERrasta pttä »lmoi- nast.
tettaman lasten lapsijn.

32. He tulewat/ ta hänen wanhur»
scouttaus ftarnawat syndywälle Can»
ftlle/ että hän sen tele.

XXIII. Psalmi.
Davidin Psalmi.

1. ERra on minun paimenen/ 22.
minuldamiiän puutu. CHri»H5» ~H z„caltzeminuaw ihersäi. stusonses nytuft / ja wie minua wtr» hywä

wottawan weden tygö. paimi
z. Minun sieluni hän wirwotta/ hän Eft.

wle minun oitialle tielle/ hänen nimens 40: n.
tähden. lerem

4. Ia waicka minä waellaisin pimiä. !3 : 5.
sä laxoft / en minä peltäis mitan pa. Ezcch.
hutt» ettäs olet cansjani : sinun witzas 34,
,a ftuwas minun tulewat. loh.

s. Sinä walmistat minulle pöydän/ 1°:».
minun wiholllsteni cohdalle : sinä «voi» i.Pet.
telet minun pääni öljyllä / ja sinä pa»
«et täyten minulle.

6. Hylvyys ja laupius noudattamat
minua cailen elinatcani/ ja minä fta»asua HERran huonesa yancaickisest.

24. Psalmi.
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XXIVc Psalmi.
Che:- Davidin Psalmi.
stuxm 1. ERran on maa / ja calckt
vaida- sijnä ovat/maan vyrijv
euna- sen päällä asuvat.os> 1. Sillä hän on perustanut
1. Cdr. se» merten päälle/ ja virkata päälle sen
10:26. vahvistanut.
Psal. Z. Cuca astu HERran vuorelle ?ja eu.
50! ii. ra taita seisoa hänen pyhäsä siasans?
Pfai. 4. Jolla viattomat kädet ovat /ja on
15:1. puhdas sydämesi / joca et halaja lurhut-

ta / eikä vanno väärin.
5. Se saa siunauxen HERralda /ja

vanhurscaude» antuudens Jumalalda.
6. Tämä on se sucucunda joca haudä

Esi- etzi/ joca kysy sinun caswoaslacob. Sela.
vallan 7. Tchkät portit avaraxi / m ovet
pitä a- matlmas corkiaxi / cunntan Cuningan
vamä mennä sisälle.
portit Cuca on se cunnian Cuntngas? se
Chrt- on HERra / väkevä ja voimallinen/
stuxen/ st HERra voimallinen sodasa.
cunian y.Tehkät portit avaraxt /ja ovet
Cuotv- matlmas corkiaxi cunntan Cuningan
gan e- mennä sisälle.
teen. 10. Cuca on se cunnian Cuntngas ?se

on HERra Zebaoch/ hän on se cunnian
-rCuningas. Sela.

24'. XXV. Psalmi.
David DavtdtaPsalmt.
turva i 3nun tygös HERra ylönnäu
HER- minun sieluni,
raa»/ 2. Minun Jumalan sinuun
jakoi- minä turva»/älä salli minua

«vo et- häväistä/ettei minun viholliseni tioitzis
tei hän wtnusta.
ttä. Z- Sillä et yxikän tule häpiaän joca si-
Mns nua odotta: mutta irralliset ptlckajat
Wpiän saavat haptä».

,

tule. 4- HERra osota minulle sinun ties/
ja opeta minulle sinun polens.

5. Johdata minua sinun totudefas/ ja
opeta minua: sillä sinä sletlumala joca
minua autat/yli päivä minä odocä sinua.

6. Muista HERra sinun iaupiuttas
ja hyvyltäs/ joca mailman alusia on
»Sut.

7.Älä muista mlauv vuorudent studejä/

jaylitzekäymistänt/ «uttä «MftUtmiMq
Mun lavpiudes jälken/Munchytvydes
tähden HERra. aM ' "u»»t.pu .>»

' onhywä ja vasa/ setitiM .

'

pensaalta häusynntftk tielle. ' - .

y. Hän >ohdatta oikeudella radolltseu/
ja opetta siveille hänen rtenS.

10. Caicki HERran tiet omathyvyys HEA-
ja totuus / nijlle jokea hänen lytlooS ja ra»
tvdtsiuxens pitävät. tiet o.
ie. Sinun nimes tähden HERra / ole vathy

armollinen minun pahalle teolleni/joca vysja
suuri on. totuus.
it.Cuca on se mies/jocaHEßra pelkä?

Mä hän opetta parhan tien.
»z. Hänen sielun» asu hyvydes/ ja hä-

nen siktans omista maan.
14. HERran salaisus on nyllä jotca

handä pettävät/ja hänen lyrtons ilmott-
tahän heille.

silmänicatzovat alatiHEß-
ra: sillä hän kirvona minun jalcant
vercosia. - /

16.Käännä sinuas minun puoleni/>a
ole minulle armollinen / sillä minäole»
yxmätnen ja radolllnen.

17.Minun sydämeni murhct ovat y»o-
--ntnaiset/ vie stjs minua ulos '»sinun
tuskistani. -

18. Catzos minun vaivaisudeni ja ra- '
dolltsudeni puoleen/ja anna cgicktminun
syndint andexi. >vs,-i.

iy. Catzos/ cutnga monda vihollista '
minulla on/ ja sulasta cateudesta he mi.
nua vihavat. >

20. Varjele minun sielu» ja vapava
»ntnua/ älä laske minua häptäa»: Mä
sinuun minä turva». seura---l.Wacuus ja vikens varjelco» mi- "

nua: sillä minä odotan sinua. .
Jumala vapahda Israel» catktsta '

>
tuskistans.

XXVI. Psalmi.
Davidin Psalmi. .

Uom-tze minua HERra/ sillä Davlh»
olen vacuudesoni vael- rucoile»

danut: ja minä toivon HEr- JuMä-I
raau/sentähdeutnmtuSlange. lam. s

2. Lvette- j
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ratcai. 2. Csetiele minua HERra/ jakiusa mi.
seman nna/puhdista minun munascuunt ja sy.
«sta- dämeni.
,anS. z.Sillä sinun hyivydes on minun silmai-
Ps. r. Nt edes/ ja minä «vaellan sinuntoludesas.

4. En minä istu turhat» ihmisten seasa/
«ngä seura pctolltsia.

Mtnä wtha» pahain seuracunda/ «n-
- tykönä.

6. Mtnä pesen käteni tviattomudesa/ ja
oleskelen HERra Alcarts tykönä.

7. Cusa kytossanan änt cuullan/ ja
caickt flaun thmes saarnata».

i 8. HERra/mtoä racastin sinun huoncs
Rucot. osutnsta/ ja sitä sia josa sinun cunnias
ie/ ettei

9. Älä tsmma minun sieluani pois syn.
syl ä. ne-sten cansta/ ja minun hengent wertcot.
.r.! Ram cansta.
junia- pahan juoniftt omat ja mie-

lellans iahjoia ottamat,
ir. Mutta minä waellan wiattomude.

cansa. mapahda mtnua ja ole mmulle ar-
'

mollmen.
i2.Minun jalcant käy otkiasti/ minä

kytän HERraa seuracunntsa.
XXVII. Psalmi.26. D-vidtn Psalmi.D->vtd 1 ERra on minun walistuxen ja

lucwa ketä minä pelkän?
HER- HERra on minun hengent mä-
raa». temys/ kciä mtnä tvopisen?

2.Sencähden ehkäpahat/ minun wat-
oollift.u ia wiholltftnl lähestywät wtkiun
iihanl syömän/ täyty heidän tuitengin
hetcaus loucpta,a tangera.

z Jarvatckaso:«wäkisaartais minua/
vh!» et Minun sydamen seutähden pelkät».
Ja jos sora nousiö mtnua wasian/ mtnä
turma» sijttektn häneen. .

4.Phtä mtnä HERralda anon/ sitäPyytä Miyä pyydän/ asuapeni HERrau hupne»
tu a sa ratten elinatcant/ että mtnä näkisin
HEA- HERran caunio Jumalan paiweluxen/
yyu zg hänen Templiän» etzisin.
Tem. SlllS hän petttä minua majasans

pahana atcana/ hän kälke mvua salata
Pa>. im,>aans/ja corotta mtnua calltolle.

b.Ja hän ttretta nyttln «mun päät.

ivthoStsteni ylttze/jokea minnnymbärtt-
tänt owat/ nyn mtnä uhran hänen ma.
jafanskyiosuhria : mtnä weisan ja lau-
lan HERralle.

7. HERra cmile minuaSnen eosca mt.
oä huudein/ ole minulle armollinen/ ja
cuuldele minua.

8. Minun sydämen ftno sinulle tämä»
sinun ftnas. Etz-lät minun «fwojani:
sentähden minä eyin HERra sinun «s.
«vojas.

y Hlö peitä caswoas minulda/ ia älä
sysi pois palweliatas »vihafte/ sillä sinä
olet minun «pun : älä mtnua hyljä/ älä
myös mtnua ylönanno/ minun autuudent
Jumala.

ic». Sillä minnn Isän ja äitln hyljäi»
sit mtnun/mntla HERra corjais »ninun.
ii. HERra oso« minulle sinun ties/ja Ano/

johoa«minua otttola polcuc»/ mtnun wi» «ttä
hölisten! tähden. HER»

il. ?»lä anna mlnua wihollisteni «h» ra hän.
loon: sillä määrät todistuxet seisomat mi. oäope»
nua wastan/ ja tetewat häpemät wää» lais ja
ryltä. holli»

13.Mutta mlnä «ston cuitengin näte. tzts.
»äntHEßran hvwytlö eläwitten maalla.

«4. Odota HERraa: ole hywäs cur.
waft/ ja hän wahwista sinun sydämes:
jaodota HERraa.

XXVIII. Psalmi. 1.at.27
Davidin Psalmi,

i mina huudanstnnaHEßra/
»H mluunnscalluxen/ nyn älä watc»

kene minulle/ etten coscas matcke-
nisit minulle/ minä tulis vydc»

caltalftxi/zotca hautaan menewät.
2. Cuule minun rucouxent änt/ cofca

minä huudan sinua/ cofca minä nosta»
käteni sinun pyhä Chuorias päin.

z. Älä anua minun lulla jumalatko. David
main ja pahointektätn sccaa»/ jorca lä-ruco».
htmmäistenö cansta puhumat nstäwälli- le ettei
sesi/waan pahutta on heidän sydsmisäns. hän

4. Anna heille heidäntyöns perän/ /a hurkuis
heidänMhan nienonS perän/anna heille iuma-

heidän kattens töiden perän/ maxa Hell- latto.
le ansions perästä. main

Sillä ei he ora waari HERran toi. raosta
Ggzg

. stä/
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stä/ elia hänen kästalvistans/ ftncähden
rtcko hän heitä ja et rakenna heitä.

S.KHtttty olcon HERra: sillä HS» on
luullut minun rucoupent änen.

7. HERra o» minun väkevyden jaktl-
pen/ häneen minun sydämen totvs/ja mi.
nä ole» autettu/ ja minun sydämen rte.
muitze/ jäminä kytän händä veisullani.

«. HERra on heidän väkevydeos/hän
on väkevä/ joca votbeltuans autta.

y.Aata Cansas ja siuna perimistäs/
ja ravttze heitä/ ja corvta heitä yan.
catcktsest.

XXIX. Psalmi.Davidin Psalmi.
HERrolle te wälewät/

tuocat HERralle cunnia ,a wä.
2. Tuocat HERralle hänen

nimens cunnia / cumartacat HERra
pyhäsi counistuxeft.

3. HERran äni täy welten päällä/ cun»
nianlumala pauha/ HERra suurten
welten päällä.

4. HERran äni läy lvolmost» / HER»ran äni täy suures cunniaft.
5. HERran änl särte Cedripunt/ ja

HERra särle Cedripuutlibanonis.
6. Hän hyppöyttä heitä nynculn wa<

sican/ setä iibanonin että Sirtonin/
nyncuin nuoren yxiftrwisen.

7. HERra» änt leicka nynculn tulen
liecki.

8. HERran ani häälyttä csrwen/ ja
HERra lycutta Cadexen coriven.

9. HERran änt saarta peurat pvtktmä/
ja paljasta metzät/ ja hänen Templtsans
ptta jocaitzensanoman hänelle cunnian.

10.HERra istu weveapatsumisen pääl-
lä/jaHERra pysy Cuntnggfna yancaic.
krftst.

ir. HERra anda Cansalleos wäkewy-
deu: HERra stuna Cansaps rauhalla,

XXX. Psalmi,
r. Psalmi metsättäpäDavidin huc-

uen wthktmises.
ylistän finua HERra/

/)» » T sillä sinä olet lorottanut mi.
Hnua: etmyös salli iloita wi-

minusta.

z. HERra minun Jumalan/ tofta ml.
nä huusin sinua/nyns teit minun tervext. khttst

4. HERra sinä weitminun sieluniulos J»ma«helwettst/ sinä olet minun elävänäpika- lata/
nyt/nyden mennes ruoppaan. joca

5. Pyhät veisatcakytostHEßralle/ja hänen
kyttäkät hänen pyhydens muistoxi. erin»

6. Sillä hänen vihans «gpy filmä» omat.
räpäyxen/ja ihastu elämäst: ehtona«n fest tm
ttcu/ mutta amulla ilo. stast

7 Mutta minä sanoin myöcäkäymtfe. pelasti
fäni; en minä tkänäns tukisteta. Psal.8. Stllä sinäHERra olet hyväsä tah. 6- 6.dosas minun vuoreni vahvistanut i mut- i.Sam
ta cosras casvospeitit/nyn minähän,» 2: 6.
mästytn. Joh.

9> Sinua HERra minä huudan/ ja 16: 20.
HERra minä rucotlen, 2. C»r.»c>. Mitä hyvä minun veresäni 011/4:17.cosca minä haucan alas menen? kyttä- Costa
nekö myös tomu sinua/ ja ilmoitta,irco HER-
stnu» totudes? ra M»

11. HERra cu«le/ja ole minulle armol- kt cas-lioen/HERra ole minun auttajan. vonS
12.Sinä olet muuttanut minun tvali- hänen

tuxeni tloxeni / sinä olet rysunut minun ede-säcktni/ ja vyötit minun riemulla. stäns/
iz. Että minun cunnian vctsais sinulle nyn

kytost/ ja ei vaickenis/ HERra minun hänJumalan/minäkytän sinuayancatcktsest. hämä.
XXXI. Psalmi. styt-

t. Davidin Psalmi cdellävetsattapa.
» ERra sinuun minä uskallan/ et- David

UsLHteumitnätkänänsHSptään tults: Ehri-
vapahda minua sinun vanhur- stupen
scaudes cautta. Perso,

z. Cumarpa corvas minun puoleeni/
auta minua äkist/ ole minulle vahva cal. rucotle
lio/ja linna minua auttaman. Juma-4-Stllä sinä olet minn» .all t o n/ja minun lata
linnan/ettäs si,s sinun ntmee tähden nu- suure-
»ua talutaisit ja veisit. fa tu»

Ettäs minun ttrvotaisit wercosta/ sta-jong, he minun eteeni virittt: sillä sinä san S.
olet minun väkevyde».

6. Sinunkäsis minä annan minun hen. suc. 2z:geni/sinä olet minun lunastannt HERra 4ä.sinä tottuen Jumala.
7. Mmi wthan ntztä jökca pitävät

»väärä.
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Mubu
lidistu

»stansl" "

a!>ns
«rA5!,"M»»'

12. Minä ole» pllcaxi tullut caitille mi>
nunwihan,ieh,llen,/,a tylälifille»i ylön.
paldistst/ ja hamn, tuttowilleni:
jotcaminun uicona nälewac/ patenewat
m,nua.

~

13.Minä unhotettu nyn»
cuin cuollut / mino olen nyncutn rlcottu
<lst<a.

...
... ~

14. Sillä mina cuulen monen hawai»
ftyxen/ että jocainen cartta mmiia/ he
pltäwät testenäns neuwo minusta/ ja
tahtomat otta minun hengeni.

Rucoi. 15.Mutta minä toiwon sinuun HER.
le Her» ra/ja sanon: sinä olet mlnun Jumalan.
«Ida 16. Minun «icanl owat sinun käsisös/armo. pelasta minua minun wihollistenitädest

ja nystä joico minua wainowat.
17. Anna paista «swos palwelias pääl.

le/auta minua laupiudes «utta.
18.HERra älä minua anna hapioon

tulla/ sillä sinua mlnä ouxbuudan/ ju.
malattomat tulcan häpiään/ ja waitet.
«n heltvetis.

iy. Tulcon mylaxi wäärät suut/ jotca
puhuivat wanhurscasta wastan cowasti/
ylpeydes ja ylöncatzeS.

HER» io. Cuinga suuri on sinun hywydes/
ron hy jongaspantt tallella nylle jotca sinuapel.
wys ,c>w2t , « jongas nylle osotot/ jotca si.on «al nulln uscoldawat / ihmisten lasten edelä >

«»s 21. Sinäköttet heitä tylönäs foloistst/

wäärä oppia/multa mlnä ustallanHEß.raan.
8. Minä ihastun ja riemuitzen sinun

hytvydcs tähden / ettäs catzot minun ra»
dollisuttant/ja tunnet minun sieluni tu»
staft.

9. Ia et sinä sulje minua wihollisteni
läsijn : sinä asetat minun jalcani awa»
t""" paickan.

ole minulle armollinen:
minä ahdisteta,,/ mlnun «stvoni

on muuttunut murhesta/nyn myös minun
wotzan.

"' minun elämän on culuteltu
murhesta/ja mimn wuoteni huocauxest :

minun woiman on rauwennut minun pa>
hoin lecolnt «utta/ja minun luuni owat
mustriut.

jocaitzenhaastosia/sini peität heitä ma.
jofts/ryfelewäisisto fielisiä.

2,. HERro olcon tytelty/ että hän
on minulle osoltanut ihmellisen hywy.
denwahwasaCaupungift.

23. Sillä minä sanoin picaisudeftnl :

minä ole» stnun silmäis edestä sysätty
pois : cuitengin cuulit sinä minun ruco.
uxeni änen/ costa minä siuun tygös
huudin.

24. Racastacac HERra «icki häneu
pyhäns/ HERra warjele ustollisia/ j»
runfast costa nylle/ jotcaylpeyttä harjoit.
telewot.

25. Ol«t hywäs turwas/ ja hön wah.
wista teidän sydämen : caickijotca HER»
ra odotatte.

XXXII. Psalmi.
Davidin opetus.

on st jonga pahat teot o»
H» annetut andexi/ ,a jongo

synnit peitetyt owat.
' 2. Autuas on se ihminen/jollen

HERra ei soima wääryttä/ jonga hem
wilpiä ole.

3, Sillä costa minä tahdoin sitä woile.
muserruit minun luuni/ minun jo.

lapZiwaiststä itcustant.
4. Sillä sinun tätes olt yöllä sa pal»

rastas mlnun päälläni / nyn että
nesteni cuiwi / nyncuin st tesil»

Sela.
Sentähden minä tunnustan sinune»

minun syndini/ja «peitä minun
tecojoni. Minä sanoin : minä

tunnustan HERralle minun pahat te»
coni: nyn sinä annott andexi minun
s«Mni wääryden. Sela.

6.. Tämän tähden pitä caicki pyhätsmua rucotlema» ottialla ajalla : stn.
tähden cosca suuret wedenpaisumlset lu.
lewat / ei he nyhin ulotu,

7. Sinä olet miuunwarjeluxen/ tälle
mtnua murhesta / että minä pelastettu»
na sangen rlemnisest terscalsin. Sela.

8. Minä neuwon sinua / ja osotan si.
nulle tlen jotas waellat / minä johdatan
sinun minun silmilläni.

p.Hltäc olco nyncuin orhit ja muu.
GZggl ltt/

«llille
jotca
HändH
pelto,
mät.

Ps l?:
14:

l^at.;,

Syn»
ninon»
dexian
da>
mists
on oi»
tia au»
tuus.

Rom.
4! 7.

Eft.
65:24.
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Prov.
26: z.
Jama-
latto-
niatn
ja ju,
mali-
sten e-
roitus.

Neu-
K V 0 hy-

wtä
kyttä-
»nän
HER-
ra.

Gen.
n 6.

Jndith
id: 17.

Se on
autuas
Cansa
joca
toivo
HER.
raan.

lit/ joilla et ytymärryst ole / joillepi- >
tä sulget ja ohjat suuhun paudaman/ »
ellet he lähene sinua.

10. Jumalattomallaon monda «ttzau- s
sta / mutta joca HERraan toivo/ hä-
nen hyvyys ymbärt pyrtttä. 1

11.Rlemuitcat teitä» HERrasa/ ja 1
olcat iloiset te vaohurscat / ja terscat-
cat ltzen caicki te yptvacaiset. «

XXXIII. Psalmi. l
1 eevanhurscat HER-

1» rasa i vagat pitä händä cau- Intsti lyttäinän.
2. Kyttäkät HERra cande-

leilla / ja vetsarcal hänelle kytösi kym>
menenkielisellä Psaltarilla.

z. Wetsalca hänelle ust virsi / vetsat- '
cat jalosikielten leikis helisemisellä. '

4.Sillä HERran sana on totinen/
ja nmä hän lupa / sen hä» vahvana
pitä.

x. Hän racasta vonhurscauttaja duo-
mtota/ maa on täynäns SERran lau-
ptutta. -

6. HERran sanalla ovat laivat teh.
dyt/ ja caicki heidän jouckons hänen
fuuns hengellä.

7.Hän pitä coosa veden merefa «yu- 1
cui» rouckiosa /ja kätke syvydet. l

8.Peljätkö» caicki maa HERra/ hän-
dä peljätkö» caicki maa» pyrin asuvaiset, j

y. Sillä cosca hän sano / nyn se ta-
pahtu: jos hä» käske/ nyn se on tehty, j

10. HERra teke pacanatn neuvot lyh- «

jäxi / »a Cansain ajalnxel turhaxi.
11.Mutta HERran neuvo pysy yan- t

cäicktsest/hänen sydämens ajatuxet su- s
«runnasi sucucundaan.

12. Autuas o» se Cansa jongaHTß- r
ra o» Jumala/ se Cansa jonga hän s
itzellens on perinuöxi valinnut.

iz. HERra catzot taivasta ales / ja c
näki caicki ihmisten lapset-

-14. Wahvalda tstuimeldans catzoi hän r
caickta jotca maan päällä asuvat. n

15.HZ» valmista catcket» heidän sy-
dämeus / hä» ymmärtä catcketn heidän p
työns. r

iä.Et Euntngasta anta hänen suuri

wäkenö/ eikä jSangari wapadeta suu-
rella woimailans.

17. Orhit ei myös auta /ja heidän
suuri »äkewydens ei pelasta.

18. Catzo / Hsßran silmät cayowac
nylä jotca händä pelkäwät / jocca hä-
nen laupiuteens toiwowat.

iy. Että hän pclastais heidän steluns
kuolemasta / /a clätäis heitä näljän ai-
kana.

»0. Meidän sielum odotta HERra /

joca on meidän apum ja kilpem.
ai. Sillä meidän sydämem tloitze hä-

nesä/ja me totwomme hänen pyhän ni-
meens.

aa. Olcon sinun laupiudeS HERra
meidän päälläm / nyncuin me sinuun
uscallam.

XXXIV. Psalmi
I.Davidin Psalmi/ rosca hänmuo-
tonS muutti Abimelechin edesä/ jo-

ca hänen ajoi pois lyköänS/
ja hän meni pois.

kljlän HERra aina/
lii 1 U hänen kytoxens on alatl mi-

suusant.
z.Minun sielunkerscaHEß-rasa / että radolltset sen ruulewatjai.

loitzewat.
4. Pltstäkät HERra minun kansiani/

ja corottacam ynnä hänen nimens.
5. Costa minä HERra etzetu/ cuult

hän minun rncoujceni/ ja pelasti mi-
nun catktsta tvapistuxistani.

6. Jotta häudä cayowat / ne ylös-
walatstan! heidän caswons et tule hä-
ptään.

7.Cosca radslltnen huusi/cuult HER-
ra händä / ja autti hänen rakista lufkt-
stans.

8. HERra» Sngeli pyrittä nycä joc.
ca händä pelkäwät / ia pelasta heitä.

y.Maistacat/jacatzocatcuingaHEß-,
ra on suloines: autuas on se joca HZ- .
neen turma. !

10. Peljätkää Heßra caicki hänen
pyhäns: sillä jotca händä pelkäwät/ et ,
nyldä mtlän puutu.

11, Nuorten jalopeurain pitä tarwitze-

Psal.
Z4: lv.

>

i.Sam
ai; iv.

David
kehoit-
ta t-
tzensj»
muita
kyttä-
män
HER.
ra.

Juma-
la pe-
lasta
ktusau-
xesta.
Geu.
ZZ- n
-.Reg.
6: i7.
i. Pet.
i: z.
Ps.ZZi

19.
S-'Z7i

ly.
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i.Pet.
Z! 10.

HER-
ra teke
tvao-
hur-
scalke
hywä.

Matty
10: zo.
Juma-
la pe-
lasta ja
suo/eleoman»
l.st)4
David
ano
Juma-
lalda
apua /

wihvl -

listans
wastä.

man la tfoma» / matta jotta HERraetziwät/ «t hetldä mttän hywä puutu.
ri.Tulcat tänne lapset/cuulcatminua/

HERran pelwon minä teille opetan.
iz. Cuca on/ >oca hywä elämätä pyy-

tä ?ja pidäis mielelläns hywtäpätwtä?
14. Warjele kteles pahudesta / jahuu-

les wtlpt puhumasta.
15.Lacka pahasta/ ja tee hywä: etzt rau-

ha ja noutele häodä.
16.HERran silmät catzowat wanhur-

! scaita / ja hänen corwans heidän huu-
' toans.

17.Mutta HERran caswo on pahptn-
rektöttä mastan / hucuttaman maasta
heidän mutstoans.

18. Cosca ( wanhurscat) huutamat /
nyn HERra cuule/ ja pelasta heitä
kalkista tustistans.

iy. HZRra o» juuri läsnä nytä jotl-
la on murhelltnen sydän/ ja autta nytä
joilla on surkta mieli.
ao. Wanhurscallekapahtu paljo paha/

mutta HERra hänen nysiä csicktsta
päästä

»1. Hän kätke catcki hänen luuns / ettet
pxlkän nystä mureta.

»i.Pahus tappa jumalattoman/ja jot.
ea manhurscasta wihawat/ne hucutetan.

az. HERxa lunasta palmeliatnssielut/
ja catcki jotta häneen totmomat / et pl>
dä huckuman.

XXXV. Psalmi.
Davidin Psalmi,

r JttteleHERra mtnu rytamel-
jetnt cansia/ sodi minun wi-

. «Vihollisiani «vastan.
z.Temma kilpi ja keihäs/

ja nouse minua auttaman.
z. Simalla ase ja suojele minua/ minun

sorkattani mastan/ sanos sielulleni:mi-
vä olen apus.

4. Häptään ja ptlckaan tulcon catcki
jotca minun sieluani wäiywät / palat,
coo tacaperin ja naursxt tulcon jotca
minulle paba suomat.

5.01c0n he uyncutn acanat t«ulesa/ja
HERran Eogelt sysätkö» heitä pois.
s. Heidän tiens olcan pimiä janilja»

cas / ja HERran Engell «ainotcan
heitä.

7. Sillä he owat ilman syytä heidän
»erckons «virittänet minua caootlaxens/
ja tlman syytä owat sielulleni «iwanet
haudan.

8. Tulcon hänelle waiwa / jota ei hän
tiedä/ ja «vercko / jonga hän «viritti /

täsittätön hänen/ sijhen hän longetcon.
9> Mutta mtnun sielun iloitta» HER»

raft / ja riemujtcan hänen owustans.
12. Caicki minun luunl sano«n:H«R»

ra cuca 0., sinunwertaists? sinä joca pää»
stät nöyrän wätewämmän täsistä/ rodol.
lisen ,a köyhin raotelialdons. «^n. Määrät todistojut astuwat edes/jot»
« minuo nyhin soimawat/joista en mt.
nä mitän tiedä. "'^"

12 He tekemät minulle paha hywästä/ 'U"°minulle mlelicarwaudexi. '"y""

«). Mutta minä / cosca he sairastit/ '"">"'

puin sätin päälleni / woiwalsin itzenl " """

paastolla /jo rucoilin sydämestäni. ""°.

14. Minä täytin itzent cutn he olisit >""'

ollet mtnun ystäwänt ja welzeni / täwin "°"' '

nyncuin se joca ättins murehti/ täwin
cumarruxis murhe woatleis.

15.Mutta he iloitzewat mtnunwahin.
gostanl ja coconduwat/ onduwatmyös
cocowat heitäns hawaltzemata mtnua
mast-m / he reptwät ,a «t lacka.

lö.Ulcocullattuin ft pilckailten seas ti» Puhu
rlftämät he hambaitans minun pääl. w<h°.'
leni. «!>'

'7. HERro cuinga «uwan sinä tätä >""S.
"tzelet? paästH sijs minnn sielun heidän
howityxestons/ ja min», yxinäisen nuo.
rlsta ftlopeuroista.

'B. Minä ytän sinua suuresi» seura.
cunnaft: pol,on Conftn lestenä mina
sinua »Man.
'9-Hlä solli heidän iloita minusta/ 3°b» -

jotca syyttömäsi minun »viholliseni o» '''"'
«at/ eli silmä lstelvät/ jotca minua il»
ma» syytä wihowat.

20. Sillä el he puhu ystäwällisest/ ja
etziwät määriä syiiä hiljoisita mastan
moon päällä,
«.Ia lemittämät kilonsawaralda mi»

G g gg 3 nua



Herat.
«5 lu>
malato
aulia»
man ja
walje.
lemon

I.gt. zf

«,

i»s.«
!«!<>'mlst»
"°

lanpei»
":

'

Juma
lonlau
pius
paisu,

»ua «asian / ja sanomat:t>yn/nyn:
sen me mielelläni näemme.

22. HERra sinä stn myös näet/ älä
sijs watt ole / HERra älä caucana o»
le minusta.

23. Hera ja nouse «tzomau mtnun oi»
leutlani ja asiatänl/ minun lumolan
j<, HTRran.

24. HERra minun Jumalan/ duo.
mitze minua wanhurstaudes jälten/ettei
he riemuitzis minusta.'

25. Hlä ftlli heidän sydämisäns sanoa:
nyn/nyn me tahdomme: ja älä anna hei»
dän sanoa : me olemma hänen nlellet.

26. Häwäistälön ja nouroxi joutucon
«icki jotca minun onnettomudestant.i.
loitzewat: puetetlacon hapsilla japil»
«lla / jotca itzens minusta terscawat.

27. Iloilcan ja riemuitta» / joca mi»
nun warhurscouttanlracostawat / ja ai»
na sanocan: HERro olcon suurest ty.
tetty / joca suo palweliallens rauhan.

28 .Ia minun lielen puhu sinunwa»'

hurstouttas: ja tyttä sinua jocapätwä.
XXXVI. Psalmi.

i.Davidin HERran palwelianPftl»
mi / edelläweisattapa.

2 E on sydämestäni sanottu ju»
menosta/ ettet he

Jumalala peltä.
z, Stllä hän suosittele ltzens

silmäins edes / nyncauwan että hänen
wihattapa pahudens ilmandn.

owatwäärysja
pccos : ei hän tahdo enä ymmärsi/ eclä
hän jotakin hywä telis.

5. Mutta ajattele wuoteftns wahin»
goto / ja pysy wahwast pahalla tiellä/
ja ei he mitän poha hyljä.
6. HERro sinun laupiudes ulottu nyn

lewialdä cuin toiwas on/ ja sinun to.
««es ny», awaralda «iu pilwet juo.

xewot.
7. Sinun «anhurscaudes on nyncuin

Jumalan »vuoret/ja smunoiteudesntjn»
cuin suuri svwyys / HERra sinä mi»
lat setä ihmiset ellä eläimet.

8. Cutn callis on siuun hywydes Iu»
mala / ttsi ihmisten lapset sinun sij.
peis »arjen ala ustolbatvat.

9. He juopuivat sinun huones runsost
«tvärast/ ja sinä juotat heitähecumol»
lo nyn:ulu «virralla,

10. Sillä sinun tytönäs on eläwä läh»
de / ja sinun walteudests me näemme
«valkeuden.
il.lewitä laupiudes nylle jotca sinun

tundewat/ ja sinun «vonhurstaudes toi»
mellistlle.
12. Hlä ftlli minua tallatta ylpeildä /

ja jumalattomain läsi ällön »uinuacu.
tistaco.

13. Waan anna pahointeliät sijhen lan»
ge« / että he syistäisin pois/ ja ei set»
soalla pysyis.

XXXVII. Psalmi.
e Davidin Psalmi.

«ihastu pahain tähden/ja ä»>i M lä «det, pohointetiöitä.
2. Sillä nyncutn heinä he pian

pols/ ja lacastuwat
nyncuin «viljoittapa ruoho.

;. Toiwo HERroon/ ja tee hywä/
/ jo elätä itzes woocuudello.

~ Iloitze HERraso / ja hän anda si.
nulle mitä sinun sydämes halaja.

5. Anna ties HERran haldun/ »a toi.
wo hänen päällens / tyllä hän stn tele.

6. Ia hän tuo edes stnun wanhurstau»
des nyncuin »valkeuden / ja sinun oikeu»
des nynculn puslipäiwän.

7. Tydy HERraa»/ ja odota höndä/ä»
lä lymoittele sitä jongatie pahudes me.
netty/ja sitäthmistä joca wääryttä tele.

8. lacka «vihasta ja hyljä tuimus/ älä
nyn «ihastu / ettäs itzeckin paha teet.

9. Silläpahat häwitetän/muttaHEß.
ra odottowaifet perimät maan.

io. Wielä wähä heili on / nyn et ju»
malatotn oleckan/jo .ulns «tzot hänen
siaans/nyn hän on pois.

n.Mutia siwiät periwät maan/ja
iloltztwat suureft rauhasi.i2,lumalat«i» uh« «anhurscasia /

si tiristele hambaltans hänen päällens.
13. Mutta HERra naura hcinbä: sillä

hän näte hänen pättväns joutuman.
14. Jumalattomat welowät mleckans/

ja jcmnittäwätjsutzens/ «tistaxensra»
dolltsta

«

7^^
<

" °

Ei pi.
dä pa.
haxu.
mon
jumo.
lotto»
main
mene»
siyst.
Pro».
23:17.
K 21:

22.
Heisi
ftrus
H«R.
«n
päälle.

Motlh
5: 4.
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Juma»
listen
ja/U'
nolat.
tomain
«ei.
Ms.

Syr.
2:12.

Reu-
«ohy.
«tza
töihin.
Prov.
zi:
Esa.;-

7.

dollista ja löyhä / si teurastarens hur,
s«l« heidän teisäns.

15.Mutta heidän mieckans pltä läy»
män heidän sydämeens/ ja heidänjou»
tzens pitä särkymän.

16. Se «ähä cuin «anhurstallaon/on
parambi cuin monen jumalattomansuu.
ret tomarot.

17.Sillä jumalattoman fäsiwarsi pi.
tä ricoltoman / mutta HERra wohwi»
sti» wanhurscat. .

18. HERra tietä hurstosten päiwät /

ja heisän perimisens pysy yancaicki»
sest.

ly.Ei he tule häpiään pahalla ojalla/ja
nältälvuosilla pitä heillä kyllä oleman.

20. Sillä jumalattomat huckuwac »a
HERran he olisituyn.
«in ihana nytty/ nyn heidän picä cul»
tengin nyncuin siwncatoman.

21. Jumalaloin otta lainan si et ma»
xa/mutta hurscas on laupias si runsis.

22. Sillä hänen siunattuns periwät
maa» / mutta hänen tirottuns pitä hä»
»vitetsimän.

23. HERralda sencaltoistn miehen
«aellus Hallilan / ja hänen tiens lelpa
hänelle.

24. Jos hän lange nyn ei händä hyl-
jätä : stllä HERra tuke hänen lätens.

25. Minä olin nuori/ja »vanhennuin/
si en »tänäns nähnyt wonhurstasto hyl.
jätyxi / engä hänen fiemenens lerzäwän
leipä.

26. Hän on aina laupias / si laina
mielelläns/ jahänen siemenens on si«>
»atku.

27. WZldä paha / ja tee hymä / ja py-
sy yanca-cklsest.

18. Sillä HERra racasta oikeutta/
ja et hyl,ä pyhiiins/ ne kätketä» yan-
caickisest/ mutta jumalattomain siemen
pica hämttettäman.

2y. Hurscar perimät maan / ja asu-
mat siinä tzancaicktseft.

zo. Wanhurscan suu puhu mysautta/sa hänen kielens opetla oikeutta.
zr. Hänen Jumalanö laki on hänensydämesöns/ jaeihänen asselentz limisty.

32. Jumalatotn«äly wanhurstasta/j«
etzl händä lappaxens.

3;. Mutta et HERra jätä händä hä»
nen tosijns / ja et duomltze händä/ co»s« HZ» duomttan.

34. Odota HERra / ja lätle hänen
tiens/nyn hän sinun «rotta / ettäs
perit maan / ja sinä siat nähdä/coscajumolatcomot häwitetän.

3;. Minä näin jumalattoman/ sangen
jalon ja waldion/ joca lewittt itzens/ ja
wihotti nyncuin wtherjätnen laurbärin
puu.

36. Ia hän pois meni/ja «tzo ei hän
enä ollut : ja minä tysyin händä/ ja ei
händä cuftn löytty.

37. Ole wiatoin/ ja pidä sinus oileln -

sillä sencaltoistt wymeln menestywät.
38. Multa »väärät pitä ynnä huckumon/

ja jumalattomat pitä wymein häwttet,
tämän.

39. Mutta HERro autta «onhurftai.
«/ hän on heidän wälewydens lustanajalla.

40. IabERra autta heitä/ja päästö
heitä/ jopelasta heitä jumalattomlst/ja
«apahla heitä: sillä he uscalsit häneen.

XXXVIII. Psalmi.
l. Davidin Psalmi muistori.

2 älä rangaist minua lvi.
ciillta mtnua htr.WDmuisudests.

3. Silla sinun nuoles owat mi»
nuun kynnttetyt/ j» sinun tätes paina
minua.

Juma-
latto-
mat
hucku-
mat ä-
kistä.

HER-
ra on
wan-
hursca-
sten
suoje-
lut/

Psal.
70 ;r.
Psalm
6t

4. Eiole terweys miuun ruumiftnt/ si»
nun uhcauxestos/ ja el ole rauha mlnun
luiftni/ minun fyndeini tähden.

5. Sillä minun syndtni toywät pääni y.
litze/ nyncutn rastas cuorma öroat he mi»
nulle ylön rastaxi tullet. """«.

6. Minun haawant haistwat ja mä»
tänewot/ minun hulludeni tähden. °'"^'

7. Minä täyn fymörös ja lumarruris/
yli päiwä minä täyn murheiftnt.

8. Sillä minun cupeni peräti cuiwettm
wat/ ja etole mitän terwettä minnn run»
miftni.

9. Minä olen ylön paljo runneld» ja
lyöty



Psal.
27 »ci.

Davt-
dtla
maima
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syn-
deia
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Psalm
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I.at.zB
David
ahtt-
rvitze

lyöty rtcki/ minä myriscn minun fydäme-
ni kimusta.

ro. HERra sinun edesäs on caicki mi-
nun haluni / j« minun huocauxcuet ole
jiuulda salattu.

».Minun sydämen marise / minun
Ivotma.n sn minusta luopunut/ja minun
silmäni «valkeus et ole minun tykönäni.

12. Mtnun ystämänija lähimätsent o-
mac cohdastans minua wasiao/ja mtnun

' cmaiseui seisomat caucana,
iz. Jotca minun sieluani etzimät/ne mi-

ritlclemät paulat minun eteeni / «a jot-
ca minulle paha suomat/ ne puhumat
sula pahulta /ja petosta jocapäimä
ajattelemat.

-4. Mutta minun täyty olla nyncuin
cuuroin/ za et mtkän cuuleman/ja nyn-
cuin mykän / joca ei amaja suutknö.

15. Ja minun täyty olla nyncuin se jo-
«a ei tsttäli cuule / ja jonga suusa ei ole
wastausta.
? 16. Mutta minä odotan sinua HER-
ra/ sinä HERraminun Jumalan cuul-
dkletmlnua.
»7.Silla minä ajattelen/ ettet hei-

dän sutngau pidä minusta tloitzcmau /

jos mmun jalcan cembastuts/ nyn he
kerstatsit sangen polje minusta.

iB. Sillä minä olen tehty kärstmän/
ja mtnun tipun on alan mmun rdcsäm.

' iy. Sillä minä julistanpahan teconi/
ja murhedin minun syndrni tähden.

20.Mutts minun miholliftni elämät
ja omat wäkcwät/ ne omat suuret/jot-
ca minua syyttömäsi wlhawat.

21. Ja ne jvtca minulle maxamat pa.
halla hymän / asettamat hcitäns minua
mosta» / että minä h?wä noudatan.

22. Älä hyljä minua HERra mmun
Jumalan / älä ole caucana minusta.

2;. Riennä sinuas minua auttaman/
HERra minun autuudenl.

XXXIX. Psalmi,
r. Davidin Psalmt/ Jedutturilda

edellämcisattapa.
ole» sanonut: Minä

XR « U rahdon pitä maorin minun
eistaoi/cttenmmätckissyn.

kielesiäm -.Äityä HMheo

minun suuni / että Utinä näen jumit-1
lattoman «desänt. !z. Mtnä tulin mytäxt / vaickentohy.
västä/ ja mtnun murhen lisäyndy.

4. Minun sydämtn on palava min»-
fa /ja luin mtnä sitä ajattele»/nyn mt-
nä sytyn / ja minä puhun kielelläni.

5. HERra opeta minua ajatteleman
minun loppuni / ja mikä mitta mi-
nun elämälläni on/ttetäxenl ettS mtnä
ercanentääldä.

6. Catzs/ minunpäiväni ovat kämme-
leveys tykönäs / ja minun elämän

on nynculn et mitän sinun edesäs: cuin-
ga aiva turhat ovac caicki ihmiset/
jotca cuiteugia nyn surUltemast elä-
vät. Sela.

7. Waan he menevät pois nyncui»
tvcrjv/ ja tekevät heillens huckan suu-
ren murhen/ he cocoivat ja e, ttkdacu-
ca sen saa.

8. Ja nyt HERra/ mihingä minä
itzeni luetan? sinuunmtnä toivon.

9. Wapsda minua caiktsta synneistä-
ni/ ja öläouna mmun tulla hullma
pilcaxi.

ro. Minä vaickenen / ja en «wa suu-
tani / kyllä sinä sen teel.

11.Käännä simm rsngcistuxes pols
miuusta : silla minä vien »äändyvyt fl-
uun käteö ptexcmtftsiä.

ii.Coscas jongun rangatset synnin
tähden / nyn hänen caumstuskns culute.
ta» nyncum coiioa/ tosin atva turhat
ovat caicki thmtsel. Sela.

ij.Cuule minun rucouxeo HERra/ja
ota mtnun huutonicorvys! ja älä vaic-
keve mmun kyyneldeut tähde»: sillä mi-
nä olen muucalatnen sinun lykönäs/ ja
vieras / r-yncmo ca.ckt minun Isäni,

i4.tuowu minusta / että minä vtrcot-
sio/enuencutn mtnä menen pois/ jae»
sillen täsä ole.

Xl>. Psalmi.
1.Davidin Ps-lmt cdellätvMfimapa.

hartast odotln HER-X» H F ra / ja hän callistt hänevs mt-
hän cuult ml-

huutovt.
Z. Ia

kärsi-
mystä. ,

Klr.
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ihmis?
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hän.
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minun sydämesänt.
10. Minä saarna» sinun manhurscaut-

tas suuresa seuracunnasa/ catzo/ en minä
anna tukita suutani/ HERra sinä sen
tiedät.

11.En minä sala ivanhurscauttas sy-
dämesänt : minä puhun sinun toluude.
stas jaautuudestas: en minä peitä sinun
laupiuttas ja wacuutlas suuresa seura-
runnasi,.

ra. Mutta sinä HERra älä käännä
laupiuttas minusta pois/ sinun laupiu-
bes ja wacuudes aina minua tvarjel.
con.

Rucoi-
leivt-
hollisi.
ans

Ja hän tveli minun ylös sijtä hirmut-
sesta haudasta/ ja sondaisesta ivasta/ ja a-
setti minun jalcautcalliolle/ fa hallttzt mi- i
uun käymiseni.

4. Ia hän andoi minun suuhuni «den :
meisun/ kytkämän meidän Jumalatam. i
Sen pttä monen näkemän/ja pelkämäv
HERra/ ja toimoman häneen.

s.Au:uas on se ihminen joca pane uscal- >
lupens HERraan/ ja ei tääny ylpeitten i
tygö/ja nyden jotcamalhclla macldamat- »

6. HERra MINN» Jumalan/ suuret o-
wat sinun ihmes ja ajatuxcs/ jot <:S
meille osotak/ et ole mitän sinun m r-
tas/mtnä ilmoita» »ytä/ja sanon matc- -
ka ne omat epälucuiset.

7. Uhri ja ruocauhri ei sinulle kelpa/
maan cormat sinä minulle amatsit: et si-
närahdo polttouhria eli syndiuhria.

. 8-Silloin minä sanoin : catzo/ mtnä
tulen/Raamacus on minusta kirjottertu.

y. Sinun tahtos/ minun Jumalan/
teen mtnä mielelläni/ jälnun lakiS on !

IZ. Sillä lukemattomat waiwat owak
minun pyrittänet: minun syndint owat
minun ottanet kynnt/nyn etten minä »äh.
dä taida : ne omat usiammat cuin hlu-
xel pääsäni/ ja mmun sydämen on mi.
nufa matpunuk.

14.Kelmatcon se sinulleHERra/ ettäs
minun mapadat/ riennä HSRra minua

' aurcaman.
15. Hämclkön ja caicki pilcsxi tulcon/

jotta minun sieluani wäiywäl hucara-
xenssikä: palaiscon tacaxerin ja ha-

piään tulcon/ jotcaminulle paha suoivat.
16. Hämmästykö» heidän häptäsäns/

jotcaminulle sanomat: Nyn/ nyn.
17. Iloitta» ja riemuitcan caicki si-nusa jotca stnua etzimät/ ja jotca sinun

autuuttas racastamat: sanocan aina:
HERra olcon corkiast ylistetty.

18. Minä olen köyhä ja matmainen/
muttaHERra pttä mmusta murhen/ si-
nä olet minun auttajan ja »vapahtajan/
minun Jumalan älä tvymy.

Xl-l. Psalmi.
1. Davidin Psalmi edcllämctsattapa.

Ucuas o» joca köyhä hotho/ hän-
HERra autta pahana pät.

z. HERra kätke hänen ja pitä
hänen elämänä/ että hän menesty maa»
päällä/ jaet hyljä hänbä mthollistens
tahtoon.

4.HErra tvirivotta händä tautttvuote-
saus/ sinä autat hänen catkesta satraude-
stans.

5. Minä sanoin: HERra ole minulle
armollinen)paranna minun sielun: sil-
lä minä tein jyndtäsinua mastan.

6. Minun miholltseni puhuit paha msi
nua nmstaru cosca hän cuolleja hänen ni-
mene cadonne?

7. Ja cuin he tulemat catzeleman/ ny»
he puhumat malhetta/heidän sydämens
coco hetllens määryttä/nyn he mcnemat
pois ja sitä panettelemat.

8. Caicki jotca minua mihamat/ cuis.
cuttelemat kestcnäns minua mastan/ ja
ajattelemat paha mtnua mastan.

9. Paha asia on hänen päällens tullut/
cosca hän maca/ nynet hän nouse jällcns.

10. Nyn myös minun ystämän johon
mtoä uscalsin/ joca söi minun leipäni/se
tallais minun jalcains ala.

11. Mutra sinä HERra ole minulle ar-
mollinen/ ja auta minua/ nyn minä sen
heillecostan.

i2.S tjlä minä ymmärrän ettäs suot mi.
niille hymä/ ettei mmun miholltseni saa
kerstata minusta.

ij. Mutta minua sinä hoihoi minun wi-
H h hh altomu-
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David
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molon
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honga
hän olt
tottu.
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«i,
mail-
l»ens'Zens.

Psilm,z'. 2.

attsmudeu tähden/ ja asetat minun cas.
mös eteen yaacatcktsest..

«4. Kytetty olcon HERra Israelin
JaMla/ yancatcktsest yaacalckljeen/ A»
me»/ Amen.

XI.II. Psalmi.
i.Corahn lasten opetus edellämeifattapa.

peura htmotye tuorer-
t?« il la wttlä/ nyn mtuuu sielun hi»

stnua Jumala.
z. Minun sielun iano Juma-

lala/ sttä elämätä Jumalata/sttä ehimä-
tä lumslata: Cosca mtuä tulen Ju-
malan casmo näkemän?

4. Minun kyyneleni omat minun ruo-
cant pätmällä ja yöllä/ että jocapätmä
minulle sanotan: cusa nyt on sinun lu.
malas ?

5. Cosca minä näitä muisteleo/ nyn
minä muodatan ulos minun sydämeni
lyesänt - sillä minä menisin mielelläni
joucon cansia/ ja maellaisin heidän i
canhans Jumalan huonesecn/ ihastu-
xella jakytoxella/ sen joucon seasa/ jocca
juhla pitämät.

6. Mitäs murhedit minun sielu»/ ja o-
letnynlemototnmtnusa? turma Jama.
lau: sillä minä mielä nytkin händä ky-
tän/että hän minua autta casmollans.

7. Minun Jumalan/ minun sielun on
Mlirhctsans mtnusa/ sentähden minä
muistan sinun Jordanin ja Hermoni»
maalla/ sillä vähällä vuorella.

8. Sinun mirtas paukamat comin/ nyn
että ypt symys pauha täsii / ja loinen sy.
mys siellä/ cacki sinun mesilaines jaaldos
käymät minun ylitzent.

y. Päimällä on HERra luvannut hä-
uen hymydens/ ja yöllä minä hänelle mci.
fan/ ja rucotlen minun elämäni Huma-
laka.

, 10. Minä sanon Jumalalle minun cal-
liollent: Mtxis olet minun unhottanut?
mixtmtoä käyn nyn murheisani/ cosca
mlnun mthollisent minua ahdista?

it. Se on nyncutn murha minun lui>
fani/että minun mtholltseni hämäisemät
minua/ cosca he jocapätmä sanomat mi-
nulle ; cusa nyt o» sinun lumalas ?

la Condeliso lytttiisin/minun Iumolo».
5. Mitäs murheoic minu., sielun/ ja o»

let mtnuso nyn lewotoln? turwa lu-
malan: sillä minä wielä nollin hänoH
tijtän/ että hän on mtnun caswonl apu/
si minun humalan,

XI.IV. Psalmi.
.. Corahn lasten opetus edelläweisattapa.
, me olemma corwillam

cuullet/ meidän Isim owot
meille luetellet/ mitäs heidän

ja muinen tehnyt
olet

~ Sinä olet ajanut pacanat pois ködel.
,äs/mutta nytä sinä olet istuttanut ,äl-

Cansal codot.anut/ m«l«
„ytä smä olet l«wittä,.yt.

4. S.uä el he ole mlecallans sitä maa»
«omistanet/jo heidän .äsiwartene ei am-
«n«t heitä waan sinun oitia lätes/ ,a
sinun täsiwarcee/ ja stnun caswos wal.
teus : sillä sinä mielistyit heihin,

5. Jumala sinä ole» ml»wn Cuni».
gon/ joca autuuden Jacobilleluvat.

6. Sinun cauttas me wihollisem pai»scam maahan / sinun nimesäs me tallam
metdän wastamcarcosit.

7. Sillä en minä luota jouheeni/ ja
Nlinm,

i:. Mitäs mnrhedit minun sielun/ja 0-
let mtnusq nyn lemotctn? turma Juma-
laan: sillä minä mielä nytkin händä ky-
tän/että hän on minun casmonl apu/ ja
minun Jumalan.

XIJII. Psalmi.
minua / ja D«vid
minun astan/ armo. rucotle

Cansa mastan/ ja pää- wtec-
stä minua camalotsta jamää- kaita

rtstä ihmisistä. ihmisi-
2. Sillä sinä olet minun wäkewydent tä iva-

Jumala/ mixiö syöxät minun pois?,sian-
mtxts minun annat murheisani käydä/cosca mihollinen minua ahdista?

z. Lähetä malkeudcs ja toludes minua
saattaman/ jatuoman sinunpyhän muo»
res tyAZ/ja sinun asumises tygö.

4. Ja minä sisällekämisin Jumala»
Marin tygö/ sen Jumalan tygö/ ,oca
minun ilon jariemun on/ia sinua Juma-

Rom.
iv: n,

'/t
Juma»
laa se»
racuo»
da ra»
eoile/

' tttä
HER.
ra aat»
tals
händi/
nya»
cuta
hän ea»
nengta
on teh-
nyt.

i
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26. Sillä meidän sielun» on palnetttl
alos moohon asti / metdän «oatzam rip»
pu maasa.

27. Nouse / aula meitä / si lunasta«eitä siuun lauviudes tähden.

minu» mleckan el auta minua.
8. Mutta sinä antai meitä meidän «vt»

holllfistam/ ja saatat nytä häpiään/jot»
ea mettä wihawat.

9. Jumalasta me lexstam jocapäiwä/

luttt.
le sijtä
suuresi
tu!cast
tum hä
neue
tullut
«lt,

Rem.
8:36.
Ano pe
lastu.
sta.

jakyläin sinun nimes yancatckisest.Sela.
10.MipiS nyt sysäl mettä pois/ ja

annat meidän hapiäo rulla/ja et lähde
meidän sota jouckom cansia?

11. Sinä annat meidän paeta tvlholli.
stem edesä / että ne raatelisit meilä/jvt»
ca wihawat meitä.

ie. Sinä annat meitä syötä nynculn
lambaita/ ja hajotat mettä pacanainsecaan.

iz. Sinä myit Cansas ilman hinnata/
ja et mitan sijtä ottanut.

14. Sinä pancr meitä hapiäxi meidän
läsnäasuwaisillem/ pilcaxi >a uauroxl
Nylle / jotca meidän ymbanlläm omac.

15 Sinä teer meitä saoanlajcuxi paca-
uain scas/ ja että Cansat määndelemät
pääläos meidän lähtem.

16. Jocopätmä on minun hämäisty.
xen minun edesäni /ja minun casmoni
häplä peittä minun.

17. Että minun pltä pilckaita ja lait-
taita cuuleman/ ja wiholliset ja tylyt
kostajat näkemän.

18. Nämät caicki omat tullet meidän
päällem/ ja en me scntähden ole sinua
unhottanet/ engä peiolisest sinun lyttos
tvastan tehnet.

iy. Ja ei meidän sydämen tacaperin
käändynyt/ eikä meidqa täymisem psi-/
tennut sinun tiestäs.

ao. Ettäs meitä nyn löit ricki lohikär-
»nein seas/ ja peiric mettä pimeydellä.

ai. Jos me olisin, meidän Jumalan»
Nimen unhottanet / ja meidän kätem
nostanet mierallc Jumalalle.

22. Eikö Jumala sitä etzcis? maan
hän itze ttetä meidän sydämen pohjan.

24. Sillä sinun tählts surmatan mejo.
capäimä / ja luetan teuras lambaxi.

! 24. Herä HEOira / mixis macat?wal-
«o/ >a älä meitä sysä pois caikeuckan.
»z.Mijis peität casmos? ja «nhvyak

«kidan radokijudemja ahdifiupem.

XI-V. Psalmi.
I. Morsiamen opetusivipsi cuckaisest/ .

Corahn lapstldaedellämeisat-
tapa.

2 sydämen ajattele
X» R »"in laulun/ minä weisan

«Cuningasta/minun kielen on
klriottkaian kynä. '

z. Emä olet calckein cauncin ihmisten <
lasten seasa/ armo on ulos wuodatettu ,
stnun huulisas: scntähden siuna Juma-,
la sinua yancaicklsest,

4. Pane mieckas myölles/ sinä San-'
gari / ja caunista ltzes cunnialiscst. '

5. Menesty sinun cauniudesaS/ kyruta
sinus sanan toluden siweyden jä man-
hursiouden tähden: nyn sinun oikia käres
ihmellisiä osotta.

6 Teräwär omat stnun naoles / että
Cansat lauqemat elees maahan/ Cu»
nlngau mrhollisten keskellä.

7. Jumala sinun lstmmes pysy aina
ja yancaicklsest / sinun waldacundas
waldicka on oikeuden waldlcka .

8. Sinä racastir manhurscautta/ ja
mthalsit jumalatolnda meno: scntähden
on Jumala/ stnun Jumal<s / sinua mol»
dessur iloöljyllä / enä culo sinun osa,
tveljes.

y. Lalckl sinun ivaattes omat sulaMir»
rham / Aloes ja Kezia/ coscas Elephan»
dm luisest tuastas lähdet/nyn heilaut»
tamar sinun.

ro. Sinun caunistuxesas käymät Cu-
nlngasten tyttäret/ morsian seiso oikialla
käoelläs sulas calllmmaS cullas.

n.Cuule tytär/cayo/ ja rallista cor»
mäs / unhoda Causas jaJsäs huone,
ie. Nyn Cunlngas saa halun sinun

caunmlees: sillä hän on sinunHERraS/
ja sinun pltä händä cumartaman.

iz. Tyrin tyttären pitä myös sijhen
lahjvineos tuleman /r-ckac Cansan scas
pila stnun cdesäs katoileman.

H h h h 2 14. C«»lo-
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eunnä r4.C«ntnga» tytär d» cotvnans nm-
tawa» «lalllaen sifäldä/ hänon cullalses waat»
ratja tes puetettu.
caune- 15. Han wtedän monella tawalla cudo.
»S. tois maattets Cuntngan tygö: neitzek hä-

nen ystäwäns jolca händä seurawat/
tuoda» sinun tygös.

m 16. Ne wtedäa llolla ja riemulla / ja
P6ta« menewät Cuningan tupaan.

17. Sinun Jsäis siaau pttä sinun lap.
sia saaman/ jotcas asetat päämiehlpi

Juma- mallmaan.
lan kun tahoon muista sinun nimes

sucucunuasta nyn sucucundaan: Gentäh-
den pilä Cansai sinua kyttämä» aina ja

latste» yancaickisest.siaan. xl.Vk. Psalmi.45 Corahn lasten weisu / nuorudest /

edelläwetsattapa.
Katos on meidän turwam ja
erin». 1,/)»iväkemydem/ joca on someltas
maisen spu tuskisa.«wun z.Sentähdm en me pelkä/
edestä/ jog Ivielä mailma huckms / ja wuoret
jvcaJekäelle merta wajdisit.
rusale. 4. Watcka wielä meri pauhais jalai-
mis ta. gxdjz / kltä sijtä pauhinasta mäet
pahcu- cukistutsit. Sela.
nnton. j.Cuttengtn on Jumalan Caupungi
Psalm jhgga «ircoinens/ josa corketmman
48i». pyhät asumiset owat.

6. Jumala on hänen keskellans / sen-
tähden se kyllä pysy / Zamala antta
händä warahin.

7. Pacanain pttä hämmästymän ja
waloacunnat iangeman / ja maa hucku
cosca hän änens anda.

8. HLRra Zebaoch on meidän canf-
sam/ Jacobin Jumala on meidän tn-
kem. Sela.
y. Tulcat ja catzocat HCRrantecoja/

joca maan päällä seocaltaiftt häwlty.
xet tete.

10. Joca hillitze sodat caikes mailmas/
joca jouyen särke/ ja ricko keihän / j»
rullar- tulesa polita.

HEA- li.Lacatcat ja tteität että minä olen
ra pu. Jumala: mcnä olen wottrawa cunnian
Hu :qe. pacanatu seas/ ja minä yletän maan

päällä.

I-al^.6
CHri.
stuxen
tvalda,
cunast
Ewan«
getiu.
miuo-
pilla
coorta-
wast.
CHri.
stnxcii
raiiva-
sen a-
stumt-
ftst.

XXVIII. Psalmi. I^gt.7
i.Corahn lasten- 'Wrtsu Psalmi.

2 Uuri on HERra/ ja sangen
meidän Jumala»hänen pyhällä

«v? wuorellanSi '

z.ZionM wuon "on nhncuin caunihwcsa / cotö maa» ilo/ pohjan puo-
lella / suuren Cuntnqan Caupungi.

Jumala on tuttu yjnen huonesans/
että hän sen«ar>etja on.

5. Sillä Catzo Cuningat omat cocon,
,

dunet / ja yyoä menit ohitze.
6. He ihmettelit cosca he tämän näit/ '7

ja hämmästyit/ja pois kyeuttt. .^s^,
7. W ipistttS on heidän stellä käsittänyt/ l»" I»

ja ahdistus Mncutnsyanyttäwatsen.
8. Sinä särM hahdek meresä ltätuu- loun»

t lell». »

y.Nhln

ii.HERra Zebaoth on meidän cans.sam : Jacobin Jumala on meidän tn.
kem. Sela.

XI-VII. Psalmi.
i.Corahn lasten Psalmi edelläwci-

sattapa.
a paucuttacal käsiän/
»H ja thastucat Jumalalle iloisella lZ^-änellä.

z. Sillä HERra caickem cor-
ketn on hirmuinen/ suuri Cuningas co-
co maan päällä.

4. Hän waatl Cansat meidän alam/ l
ja pacanat meidän jalcaim ala.

s. Hän waliye meille meidän perimi.
sem/ Jacobin cunnian/ jotahän raca-
sta. Sela.
6. Jumala astui ylös rlemulla/jaHSR-

ra helisemällä Basunalla.
7. Welsatcat/welsatcat Jumalalle/

weisatcat/ wetsatca: meidän Cuuingql-
lem.

8. Sillä Jumala on coco maan Cu-
ntngas /welsatcat hauelletajtawast.

y. Jumala on pacanoitten Cuningas/
Jumala istu pyhällä istulmellans.

10. Causaiu päämiehet owac cocendu.
net Abrahamin Jumalan Cansantvgö:
sillä maan edesmastalat omat Jumalan:
hän on sangen suarestylötty.

PMri.
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?. Nynculn me cuullmmc» nyn mesen

näemme HERran Zebaothin Caupun.
giso / meidän lumatom Caupungift :

Jumala stn wahwista yancaickisest/
Vela.

io. Jumala me odotamme sinun hy»
wyttäs sinun Templifis.

»,,„,.

« ,i

Turun""

>,'"'
n

"""'

Lat.
4«.

CHri»
stus
cutzu
caickia
cuule-
n>«n
fanans
Ps. 78!

2.

Matth
ij! zz.

I'.
Ih«i.
'""

"""

""/""'s«
Mdla.

il. Jumala nynculu sinua ntmes on/
nyn myös on sinu» kytoxes Haman
matlman äreen: sinun olkia kätes on
täynänsmanhurscaulta.

i». Ricmutlcan Zioutn wuori/ ja Ju-
van tyttäret tlottcan sinun o.keuttes
tähden.

iz. Mengät Zionia ymbärl/ ja pyrlt-
täkät händä/ lukecat hänen torninö.

14.Turwatcar hänen muurtns:wah.
wtstacat hänen salins/ että te sitä jut.
tellsitke tulewatsille sucucunnllle.

15.Sillä tämä Jumalaon meidän Ju«
malam aina / ja yancaicklsest: hän joh-
dalta mettä cuolemon asil.

XickX Psalmi.
lasten Psalmi edellämet-

sattapa.
a. tätä catckl Cansa totta.

F» cat corwyn caickt maan asu.
maiset.

z. Sekä yhteinen Causa / etta
HERrat: nijn rlckatcuin köyhät.

4. Mtnu» suunl puhu wysautta jami.
nun sydämen sano ymmärryxen.

5. Minä tahdon rallista corlvani wer>
tsuxyn / ja minun tapauxeni candeleiia

> soitta.
6. Mixl minun pidäis pelkamän pahoi-

na pälwir.ä ? Cofca minun sortajaini
wäärps käy minua ymbäri?

7. Jotca luottamat tsmaroihins / ja
suuresi kerscamat paljosi rickaudestans.

8. Ei melikän taida ketän lunasta/
l että Jumalalleketän somitta.

y. Sillä heidän sieluns lunastus on y-
lön callis/ nyn että se jää tekemät yan-
catckiscst.

10. Waicka hän myös mielä cauman
eläts/ja ei näkm haula.

11. Sillä hänen täyty nähdä/ että My-
sasten pttä cuojeman/nyn tyhmän ja

«„n,a«

>noml«
..

Job.
27:19.

l.st.
49:

Chrt-
stuxeu
malda-
runa st
ja s-
vange.
ltumist

ilma.
4. Hän cutzu «iwatylhäldä/ jamaan/

duomimxens Cansans.
5. Cootcot minulle minun pyhäni/ jot.

ca ml»Hhhh;

taitamattoman pitä huckuman/ ja ivte.
ratlle tamarans jättämän.

11. Heidän sydämens ajatus on/ etta
heidän huonens pitä yancalckisest pysy.
män/ ja heidän majans sugusta sucuhun/
ja heidän nimens cuuluisaxi tuleman
maan päällä.

iz. Mutta ei ihminen taida pysyä
cunniasa/ maan merratan eläimihin/joc.
ca huckumat.

14. Tämä heidän tiens on sula hulluus/
cuitcngin heidän jälken tulemaifens sitä
suullans kyttäwät/ Sela.

15. He macamat helmetis nyncuin lam-
bat/cuolema heitä calma: mutta hur>
scasten pitä marhain heitä hallitzeman/
ja heidän öyckäyxens pitä huckuman/ja
heidän täyty jäädä Helmettyn.

16. Cuitenqmmapahta Jumalaminun
sieluni Helmettn mallasta; sillä hän c»r>
jats minua/ Sela.

17. Älä sitä tottele cosca jocurlcasiu/
eli jos hänen huonens cunnia surexitule.

18. Sillä cosca hän cuole/ »yneihä.!
mitän myötäns mie: eikä hänen cunnt-
anS mene alas hänen cansians.

19. Silla hän kyttä sicluans elämä,
säns : ja he ylistämät sinua/ jos siuä
iyelles hymä teet.

20. Nyn he menemät Jstltns perän/ja
ei saa nähdä itänäns moikculta.

»l.Cosca ihminen on cunniasa/ ja ek
ole ymmärryst/ nyn hän VN merratt»
eläimyn/ jotca huckumat.

I. Psalmi-
Assaphin Psalmi.

~ mäkemä Jumala puhu/ >
cuyu mailman/ hamasta»- j

coitosta nyn laskemisen
a.Ztontsta anda Jumala täydellisen

kirckaudcn paista.
z. Meidäm Jumalam tule/ja eitvaic.

kene: culattamamen tuli käy hänen e-
delläns/ ja hänen ymbärllläns wakewä



ta minun lytostanl «n ämmätt pitämät
ruin uhrista.

6. Ja tativat ptta hänen manhurstaur-
tans ilmoittaman/ sillä Jumala on
duomart/ Sela.

El s« 7. Cuule mtnun Cansant j minä tah'
kelpa don puhua: ja sinun seasas Israel to-
Juma- dista/ minä Jumala olen sinunZumalas.
lälle et- z. Sinun uhreistas en minä sinua nuh-
«ä uh- tele: sillä sinun polttouhriS omat alati
rein mtnun edesänt.
luo- y. En minä ota härkiä sinun huone-
tetan. stas / engä caurtta nametostas.

is.Stllä ca icki metzän eläimet omat mt-
nun : ja eläimet muorilla luhantn.
ii Minä tunnen catckt linnut muorten

päällä/ja metzän pedot omat minune.
desant.Ps. 12. Jos minä ison/ en minä sitä sano

5' sinulle: sillä maan pyri on minun /ja
caicki mitä sijnä on.

iz. LuuletcoS minun svölvän Härjän ly-
Olkiac ha - cauristen merta juoman?
übrit Uhr" Jumalalle kycosuhrl/ ja ma-

..g pa ylimmäiselle lupauxes.
Tella aupeshuuda minua hädäsäs/
mendis "9" tahdon autta sinua/ ja sinun

pitä cunnioitraman minua.
16. Multa jumalattomallesano Juma-

la? Mixts ilmoitat minun säätyjäni?
ja otat minun Moni suolles?

17. Ettäs curitusta «vihat/ ja heität mt-
nun sanani tacas.

18. Costas marcan näet/ nyns juoxet
hänen cansianö/ ja pidät yhtä huortute.
ktäin cansia.

iy. Sinun suus sallit sinä paha puhua/
jakieles saatta petosta matcan.

20. Sinä istut japuhut «veljes mastan :

ättis poica sinä ptlckat.
21. Näitäs teet/,a minä olen watt/

nyns luulet että minä olen imun caltai-
ses? mutta minä nuhtelen sinua/ ja a»

mana - nällä stlmäis eteen.
22.Ymärläkäc sijsnäitätejotcaJuma.

cocul- unhotatte/ellen minä temmais MuSlaltuiii mapahtaiata.
tYS». iz. Jgca kytöstä uhra/ se ylistä minua/

ja simä on se tte/etlä mtnäosotan hänel-
«elle Jumalan autuuden.

k.l. Psalmi. l.at.
l. Davidin Psalmi cdelläwelsattapa? ;o.
2. Costa Propheta Nathan tuli hä- 2 Sam

nen tygöns/ stittccuio hän Bath- 12: 1.
seban tygö käynyt oli.

z ole minule armollinen DavidAOil sinun hymydes tähden/ja pyhi rucoi.
pots mtnun syndiot sinun suu» st syn-
rea lauptudes tähden. diäns

4. Pese minua hymtn määrydestänt/ ja andextpuhdista minua synnistäni.
5. Sillä minä tunnen pahat teconi/ ja

minun syndin on aina esesäot.
6. Sinua/sinua ainoata mastan minä Rom.

syndiä rein/ /a pahasti tein sinunedesäs/ z: 4.
ettäs olisit olkia sanoisas/m puhdas duo-
mitesas.

7>Catzo minä olen synnisä syndynyt/
jaminua ätlin on symsä mroun siittänyt.

8. Catzostnä haimat loructa joca salau-
des on//a ilmoictt salatun mysaudeu mi-
nulle.

y. Puhdista minua Jsopilla/ että mi- kv.«4?nä puhdlstutsiu« peseminua/että minä s.
lumi malkiaxt tulisin. Muin.

ro. Anna minun cuulla ilo ja rtemna/ 1»; 6.että ne luut ihastuisit/ jvtcas särkenyt
olet.

11. Peitä casmos minun synnistäni/ ja
pyhi pois catckt pahat teconi.

ii. Jumala luo minuun puhdas sy- Auo
dän/ jaanna minulle osi mahma hengi.

iz. Älä heitä Minua pois casmos edistä/ Hevgt'
jaälä mtnulda ora pots sinun Pyhä
Henges.

14. Anna minulle taas sinun aukuudeS
ilo/ jasillä hymällä heogelläs tue minua.

1;. Minä tahdon määrille opelta sinun
tsts/ että syndiset tygös palaiaistt.

iä. Päästä minua nere» Mioista Ju- UrlON
' mala/minun auluudeut Jumala/että mi. tapp»>
' nun kielen yliftäis stnun manhursca-

' uttas.
17.Ama HERra minun huuleni/ etti

> Mtnun suun» tlmottais stnun kycoxeS.
! 18. Sillä et sinullekelpa uhri/ että ml»

nä sen andaisin/ ja ei poltloÄhrt sinulle
ensingäu kelpa.

- 1?. Ne uhrit jotta Jumalalle kelpa-
mat

614 Psaltarf.
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Zuma-
lalle
kelpa-
wa uh»
ri.
Heb.
iZils.

».Sam
»! 9.

D°«
gin si
«ic.
leiniy»
lan»
uel»
pahus
jaron»
s"'
stus.

Wa»>
hursca»
sten me
«ftyS.

sumo»
latie.

'

»nain
lnondo'

«at/ okHt murbeUae» Keugt/ ahdtster.
tua la str»«ttyä spdäadä tt fiuä Jumala
hylsil.

20. Tt« Zionille hywästi sinun armas
jälken/ rakenna Jerusalemin muurit.

»e. Silloin sinulle kelpawat wanhur-
scauden uhrit/ polttouhrit ja muutuhrit:
silloin sinun altartlles härkiä uhrata».

1.11. PfaltNi.
r. Davidin opetus edelläweisattapa/
i. Cosca Edomert Dsez tuli ja ilmoitti
Saulille /ja sanoi hänelle.: David

ou tullut Abtmelechta
huoneseen.

z terscat pahudesis / siniXR N«T wälewä? Jumalan laupius
'^/H,'»pysy,ocapäiwä.

4. Sinnn tieles «siltele
wahingo.a/ ja letcka walhellans nyncuin
teräwä partaweitzt.

Etna r««stat enä paha cuin hywä/
puhut walhetta pitemmin cuin vite»

utta/ Sela.
c). Sinä puhut «lelelläs caickia mur<

ha stno,a väärällä tielellä.
7. Nyn Jumala myös tulista sinun

Yancaickisest/ hän murenda sinun/ ja
maiasto temma sinun ulos/st ulos,uurll»
ta sinun eläwäwttten maalda/ Sela.

8 Ia «vanhurscasten pitä sen nälemön/
ja pellämän/ ja nauraman händä.

9. Catzo tämä on se mtes joca ei pitä»
»yt Jumalala turwonans/ woa» nstalst
suureen rickanleens/onwahwtstunul pa»
hudestns.

,Q. Mutta minä olen nijncuin «lher»
jH<nenöl,ypun HERran huonest: »ni.
nä «stallon Jumalan laupluteen aina ja
Yancaickisest.

11. Minä tahdon sinua kyttä yancaic»
lisest/ ettäs sen lett/ jo odotta sinun nl»
mes: sillä st on hywä sinun pyhäis edes.

LIU. PsalMi.
''Davidin opetus Chuoris edellä»

«elftttapa Mahelachin päälle.
Vhmät sinowat sydämesäns:

Jumalala oleckan : ei he«I lelpa/ ja owat iltiät me»
et ole joca hywä tete.

3. Jumala «tzol talwosi ihmisten l«p.
sia/ nähdäxeus jos jocu ymmärräts/ jo.
« Jumalala etzis.
4. Multa he owot caickl lvtlplstellet/

si catckt owat lelwoltomaxt tullet/ et ole
yxilän joca hywä tele/ ei «inoacau.

5. «itöst pahanteksit sitä huomaltze ?
jotca minun cansinl syöwäl/ nyncui»,
he söisit leipää: waan et he Jumalalaauxens huuda.

6. Siellä he «win pettäisit cusi el ml.
tän peljättäpä ollut : sillä Jumala ha»
jona nyden luul/jotca sinna ahdistamat/sinä saatat heitä häpiään/ sillä lum».la hyljä hetdän.

7. Oi/ jos apu tulis Zionist Israelille/
si Jumalafang itu» Cansans pääsiäis/nyn Jacob iloitzls ja Israel riemultzis.

LIV. Psalmi.
1. Davidln opetus «ndeleilst edellä»

weisittapa/
i.Cosca Zipheittulit ja ilmoititSau»

lille: David on lymyttäuyt itzensmeidän tykönam.
minua Inmala finun nimel.

A) « läs/ ja sta« mtnulle ojteus si.>,n»n wäkewydelläs.
4. Jumala cuule minun ruco»

on hywä.
9. Stllä hän on pelastanut mtnun cal»

testa hädästä/ ja minun silmäni owat
nähnet minun wlyolistnt.

LV. Psalmi.
~ Davidin opetus edelläweisattapa

«ndelellla.
2 cuule minun rucouxeni/

ja älä peitä sinuas mlnun ru.
couxenl edestä.>»XH> z.Hta

Pstl.
14:,.

~1, „

.

l.F's!'Sam.
23> 13

uxen/ o« corwys minun suuni sanat.
5. Sillä muucalalstt carcaifit minua

wastan/ ja wätiwallaiset wäjyfit mtnun
sieluont: ei he pitänet Jumalala silmälnS
edes/ Sela.

6. Catzo Jumal, autt^minua : HEr»ra tule minunFeluant.
7. Hän costa minnn Vihollisten pah»,

den: hajota ne totudefts.
8. Ny» mlni mlelellHnt sinulle uhrau/

jalytän HERra finun nimeäs/ sillä s«

,

54»

Davtd
Chri»l
sturey
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z. ota minusta »aari ja tuule minua/

Perso. <ktä miaä surktast »alitan rucouxtsant
»as a. parun.
»o avu 4 ja juma-
Mholi- ahdista: sillä he käändäwät wal.
kons bro minun päälleni/ jaasettawat itzens
«asia»fasans minua «astan.

5. Muu» sydämen »apife minusa/ ja
cuoleman pelco langeis minun päälleni.

6. Pelco ja»apistus tulit minun pääl-
leni/m cauhtstus peitti minun.

7. Ja minä sanoin: jvsca minulla oli-
sit sijwet nyncuin Mettisellä/ että minä
lennäisin/ ja (joscuS) lewätstn.

8. Catzo ngn minä cauwas pakentfin/
jaoleskelisin corwosa/ Seis.

9. Minä rieunäistn/ ettän pääsisin
tuulen puuscasta ja tuultspäästä.

ia. Turmele HTRra/ ja secoita hei-
dän ktelens: sillä minä näin wäkiwal.
lan ja rydan Caupungis.

ii. He pyrittäwätsen päiwällä jayöl-
Juma- jz hänen muurins päälle: »äärys ja
lettto. maiwa on sen kestellä.
main ii. Wääryö on sen keskellä: »alhe ja
neuwo. petos et luoivu hänen caduildans.

iz. Sillä jos minun Vihamiehen hä-
»ätsis minua/ sen minä kärsin: ja jos
minun »ainojan noufis minua »astan/
Ngn minä kätkisin itzent hänen edestäns.

14.Waan sinä olet minun cumpauin/
minun johdattajani/jaminun tutrawani.

1;.Me cutn ystäwällisestkeftenäm neu-
»ojptdiujme/ ja »aelsim Jumalan huo-
neseenjvucosa.

lö.Langetcon cuolema heidän pääl-
lens/ ja he mengän elämänä alas Hel>
»ettijn: sillä sula pahus on hctdän asuin-Davt- siotsanS heidän kestelläns.

din ru- 17. Mutta minä huudan JuMsilan ty-
rous gä/ ja HERra autia minua,
euullan iz. Ehtona/ amulla ja puolipäiwänä

minä »alitan ja itken/ ja hän cuule mi-
nun äneni.

19. Hän lunasta minun fieluyi ngstä
jotcä sotimat minua »asian / ja saatta
hänelle rauhaa : sillä monda on minua
»astan.

- av. Jumala cuuleon/ ja heitä aöyryt-

täkön / joca alusta ollut on/ Sela: /«t.
ca et paranna heltäns «ikä peliä Juma-
lata.

He lastewat käkens hänen rauhal.
listens päälle/ia turmelemat hänen lyt.
lons.

2,. Heidän suuns o» ltuckambi cuin
moi / >a sola on heidän sydämesäns ;

heidän sanans omat stlemmät cuin öljy/
ja ne omat paljat miecac.

2z. Heitä stnun surus HERran päälle/ m,....hän stnust murhen pitä/ja/ei salit man»
hurscan olla kulktana yancaickisest. z''

»4. Mutta sinä Jumala syöxät heitä »!

symään ruoppaan : murhamiehet ja pet-
täiät ci pidä tuleman puslttkäänS: maan
minä toimon sinuun.

I.VI. Psalmi. l-5t.55
i.Damtdin cullainen cappale mykästrSam

metttsest muucalaisten scas/ cosca iv.
Philisterit käsitit hänen

Gaihis.
ole minulle armollinen: Davi»sillä ihmiset tahtomat minua

ylösntellä / jocapätmä he soti-
ja ahdistamatminua. mur»

z. Minun cadettiain tahtomat jocapäi.
mä minua ylös niellä: sillä moni soti "
ylpiäst minua Wastan.

4. Cosca minä pelkän / uijn minä tot-
mon sinuun.

5. Jumalasi, minä kerscan hänen sa.
nans : Jumalahanminä toimen/en mi-
na pelkä: mitä liha minun tekis?

6. Jocapätmä he minun sanojani kään- /
'

delemät minua mastan/ caickt heidän
ajatuxens omat pahuteen.

7. He pitämät yhtä / ja wäjymät/ja
ottamat minun asteltstani maarin/cuin-
ga he minun sielunikäsitäisit.

8. Pidätskö heidän määrydestäns pää-
semän ? Syöxe Jumala >e Cansa alas
mihasas.

y. Sinä olet lukenut minun culkemu-
xent isinä panet minun kyyneleni ieilys/
ja tosin sinun kiriaas. >

10. Silloin pila minun miholliseni
käändämän hetcänö tacaper-"/ sina pät-
mäuä cuin minä huudan: se.» minä rie.

dän
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"«llä
niielel.
Usi
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dän/ ettäs minun Jumalan olet.
ii. Jumalasi» minä kerscan hänen sa«

nans: HERrasa minä kerscan hänensanaus.
il. Jumalaan minä toimon/ en minä

pelkä: mitä ihminen minun tekis?
iz.Mtnä olen sinulle Jumala laivan-

nut/ minä tahdon sinua kyttä.
14. Sillä sinä olet pelastanut minun

sieluni cuolemasta / minun jalcant lao-
zemisesta / että minä maellaisi» Juma.
lan edesä/ elämitten malkeudes.

I.VII Psalmi.
».Davidin cullatnen cappale edellämei-

saltapii / eltet hän huckunut cosca hän
Saulin edestä pakeni luolaan.

, ole minulle armollinen/
ole miuullearmollinen/: sillä
sinuun minnn sielun uscalda/
ja sinun sijpes marjon ala mi-

nä turma»/ fiihenastt että ahdistuxet dht.
tze käimät.

z. Minä huudan sen corkemman Ju-
malan tygö/ sen Jumalan tygö/ jocami-
nun matmant päälle lopun tcke.

4. Hän läheltä tatmast/ jamarjele mi-
nua/ ia anda ne häptään tulla/ jotca mi.
nua tahtomat ylösmellä/ Sela. lähettä-
kön Jumala armons ja totudens.

5. Minun sieluni maca Jalopeurain
keskellä/ jotca omat nyncuin tulen ltecki/
ihmisten lapset/ joiden hambal omat ket-
häs ja nuolet/ ja heidän kteleus terämä
miecka.

. .

6. Corsta itzes Jumala taiwasten yli-
tze ja sinun cunnias ylitze catken maan.

7.Wercon he wiritir minunkäymiseni
eteen/ ja minun sielun mältti: cuopan
he caimott minun eteni/ ja sijhen he ttze
laugeisit/ Sela.

8. Walmts on minun sydämen Juma.
la/ malmts on minun sydämen metsä-
man jakyttämäu:
y. Hera minun cunntant/ herä Psalta.

ri ja candele/ marhain minä tahdon
herätä.

10. HERra stnua minä tahdon kyttä
Cansain seas/ja mctsata pacanatn seas.

11. Sillä armos on siiurt haman

läimäisin asti/ jasinsi ietubes pilmyn asti.
i». Coreta ttzes Jumala taiwasten y-

lttze/ ja sinun cunnias ylitze catkcn maan.
I.VIII. Psalmi.

i.Davtbln cullatnen cappale edellämei-
saitapa/ ettei hän huckunut.

, Lettaco te juuri nyn mykät/ et.
te puhu sitä cuin oikeus

ja duomitzeculn cohtuuS
on/te ihmisten lapset?

z. Sydämestä» te myös määryttä teette
maacunnasa/ jakäsilläne wäkiwalda toi.
mitatte.

owat poiskäändyneet
joäitms cohdusta/ walhetteliat owac e.
xynet hamast gtltvs cohdusta.

5. Heidän kiuckuns on nyncuin kärmen
kiucku/ nyncuin cuurotn tykärmen/ >oca
cottvanS tukitze.

6.Ettei hän cuulis lumojttten ändä/ se»
joca mysast lumoja laita.

7. Jumala särje heidän hambans hei-
dän suuhunö: murenna HERra nuor-
ten Jalopeurain syömähambar.

8. Heidän pttä sulaman nyncuin tvesi/
he ambumat nuoltllans/ multa ne rickt
käiivät.

y.He huckutvat nyncuin näkin cotarau.
ke: Nyncuin waimon keskeneräinen/
«ikä saa nähdä auringota.

iv. Ennencutn teidäu orjantappura»
puuxi castvawat : uyn pttä wihao heitä
elämänä remäisemäo pois.

ii. Wanhurscan pttä tlottzeman/ cosca
hän coston näke/ja pesemän jalcans ju-
malat tomanmeresä.

ii. Että jocaitzenpitä sanomä:wanhur-
scalleon cuitengin hedelmä/ että Juma.
la on se jocaduomttze maan päällä.

I.IX. Psalmi.
Davidin cullatnen cappale/ ettet hän
huckunut/ cosca Saul lähetti hänen huo. >

nettans pyrittämän saadaxens hän-
dä tappa.

minua mthollisistani mi.
Jumalani: ja marjele
nystä/ jotca heitäus a»

setlamalminua mastan.
». Pelasta minua pahotntekyst / ja

liii auta

l.ar.
57.

Nyde»
pahus
cuin
yllytit
Sauli

' Davi-
dit»
ivasta»

Wau-
hursca
ste» tl»

l.Zt.
58.

iSam.
iy:».
David
rucoile
pela»
stusta
mchol-
lisistäS
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V. 7.
Amos
»ill.

«nta minua «urhamlehtstä. m
4. Sillä catzo HERra/ he väjyvät ai

minun sieluani: väkevät corovatheitänS
minua vastan ilmaa minun syytäni ja ,
ricostani.

;. He juoxevat ilman syytä/ ja valmi-
stavat heitäns: nouse tuleman minua
vastan ja catzomaa.

5. Ja sinä HERra Jumala Zebaoth/ e,
Israelia Jumala/ herä «tztmäa ratckta
pacaaoita: älä ketäa heisiä axmada/
jotca nyu «äktvallatsesi vääryttä teke-,
vät/ Sela.
y.He tulron taas ehtona/ja ulvocaa »ylt-
cui» coira/ ia samotcaa ymbärt Cau-
pungtn.

8. Catzo he puhuvat fuullaas: mierat
ovat hetdän hnultsaus/cuca sen ruults?

9. Mutta sinä HERra »aurat heitä/
>' j„ pilckat catckia pacaaoita. ,

10. Heidän vakevydens edestä miaä ,
> kurvan sinua tygös: sillä Jumala oa

mtnnn varjelluxen. ,
«. Jumala osotta minulle runsast lau-'

ptudeus / Jomala anda minun nähdä
rvston vihollisistani.

».Älä heitä tapa/ettei minunCansa-
Nt sitä anhödats: hajota heitävoimallas/
kyv heitä maahan/HErraMeidän ktlpem.

iz. Heidän huuldens puhe o» heidän
suunö syndt/ ja hekäsitetä» heidän ylpey-
desäns/ja he juttelevat tirouxiajä val-
hetta.

14.Pyht heitä pois vthasaS/ pyhi hei-tä pois/ ettei he ottsickan/-että he ym-
miirrätflt sen/ että Jumala hallktze Ja-cobts/ haman matlman ckrhn asti/ Sela.

15. He tulron taas ehtona/ ja ulvocan
' nijncut» coira/ja samotcaa ymbärt Cau-
. pungi».
b 16. Anua Heidän juosta sinne ja tänne

ruaa tähden/ ja ulvocaa cosca et he ra-
/ vttnxt tule.

17.Mutta minä vetsan sinun väkevyt-
tlls/ js varhain kerstaa sinUa lanplut.
taS: sillä sinä olet minun varjelleeni
ja turvani minun hädäsänt. .

18.Sinä olet minun väkevyde»/ sinnl-
l« mwS kytösiä veisun: sillä sinä In-

mala olet minun ivarjelluxen/ja minun
armollinen Jumalan.

I.X. Psalmi.
i.Davidin cullainen cappale edelläwet. »Sam.

sattapa/ cullatsest seppelin ruckat- r.
sest opettaman, t.

». Cosca hän oli sotinut Syrjäläisten 7>
raosta Mesopotamiast/ ja Zoban Syr-
jalaisten cansta. Cosca Joab palais/ ja

löi Suolalaxos eaxitoistakymmen-
dä tuhatta Edomeriä.

. sinä olet mettä lykän- .
»Yt pois/ haiottaouk mettä/
ja ollut mihatnen/ palaja taas A"meidän tygöm. 7^""

4. S,naruin maan lycuttanut ja ha-,
laisnui olet/paranna hänen racons/joca
»g» haljennut on.
; Sinä olet Cansalles cowutta osotta-

nut/ ja meitä combisiuxen mynalla juot-
tanut.

6. Stnä annott lipun »Me/jotca sinua
pelkäwät/jolla he ttzens ylösojennatsit to»
tnden tähden/ Sela.

7.Että sinun ystäwäs mapadetuxi tu«
lisit: oyn auta nyt oikialla kädelläs/ ja
cuule meidän rucouxem.

8. Jumala on puhunut pyhäsäns/ sijtä
minä tlottzen: minätahdon jaca Siche.
min/ ja mitata Suchotin laxo».

9. Gilead on minun/ minun on Ma-
naste/ Ephratm on minun pääni woima/
Judaon minulle lainopettaja.
ro.Moab ou minun pesin paran/ Eda-

min ylttze heitän minä kengänt- sinä
Phtltstea iloitzc minusta.

ii. Cuca wte minua wahwaan Cau- Anda
pungyn? cuca mte minun haman Edo. Jum»>
myn? lalle
ii. Etkös sinä Jumala joca meitä lyc- ja ei

käisit pois? ja ett sinä Jumala lähde ttzel-
ulos meidän sotawätem cansia? leus

iz. Saata meille apu tuscasa: sillä cunni»
ihmisten apu on turha. an.
i4. Zumalasa tahdon, me woimalltsettyöt tehdä i ja hän talla alas meidän wi- r g,

hollisem. I.XI- Psalmi. so.
i. Davidin Psalmi kdeiläwctsaltapa

Candcleilla.
».Euule . L



Psaltari. 6,?
» Jumala minun huutoni: >

Ruco- Rp ora maar! minunrucourcstani.
usEsi- z. Maan ärest minä huudan si. lnun tygöS/ cosca minun sydä-

men ahdistuxes on/ mie minua sijs cor. !
Nom. «alle calliolle.
18! 10. 4- Sillä sinä olet minun turman/ mah''ma torni mihollisten edes.

Minä tahdon asua sinun majasas
yancatck:scst/ja uscalda sinun sijpeis mar-
jon ala/ Sela.

6. Sillä sinä Jumala cuulet minun
lupauxeni/ ja annat perinnön nylle jot-
ka sinun nimeäs pelkämät.

7. Sinä annat Cuningalle pitkän hän/
että hänen muorens olisit sugusta su.
cuhun.B>Että hän alati pysyis Jumalan e-
des: osota hänelletaupiutla/ ja totutta/
jotca händä marjelisit.
y. Nhn minä meisan khtost sinun nt.

melles haneaicktsest/ maxaxeni minun
lupaustani päimä päimäldä.

l.zt I.XII. Psalmi.
61. >. Davidin Psalmi leduthuntn edestä

David edellämeisatlapa.
turma sielun odotta ainoastans
tusca- XT « F Jumalala/ joca minua autta.sa Ju- » Z. Hän on ainoastans mi.
malan callion/ minun autu-
apuunj den/ m nunmarjelluxeli/etten miisä co-

miacombastuis.

teens; Jumala o» meidän turivam/Sela.
10. Mutta ihmiset omat cuitengtn E/ pj,

turhat/ Voimalliset myös puuttumat/ he x>z tur-painamat vähemmän cuta e, niitän/uhn malta-
monda cuin heitä on.

ir. Älkät luottaco määryteen ja mäki.
maloaan: älkät turmatco nyhia cuin ei
mttän ole: jos rickaudet teidän tygön i.Ztm-langemat/ nhn älkät pango sydänsän
Men päälle.

ir. Jumala on kerran puhunut/ sen 0.
len minä cahdestt cuullut: että Jumala
(yxtnänS) mäkemä on.

15. Ja sinä Jumala olet armollinen: Match
sillä sinä maxat jocaiyen työnS jälkeä. 16: 17.

I.XIII. Psalmi. Kom.
I.DavidinPsalmi cosca hän oli Ju- 6»

dan corwes.
i sinä olet minun Juma- 61:
AOA lan/marhain minä sinua etzin/ iSam

minun sielun jano/ mi. »z: 14.
nun lihan hala sinua/ carkia- c:!4!l.

fa ja cuimasa maasa/ jsca mederöin o». David
z. Nhncutn minä näin sinun pyhäsä/ ikä-

! catzellaxeni sinun motmas ja cunnialas. möttz
4.Sillä sinun laupiudes on parambt Jumi»

! cuin elämä: minun huuleni pttä sinua lan
kyttämän. huo-

> 5. Nhn minä tahdon kunnioitta sinua ueseen
> minun elinaikanani: ja minun käteni japal-
> ylösnosta sinun «imees. mela-

6. Nhncutn lthamudella ja rasmalla peen
4. Cuinga cauwan te yhtä tväjytte/eltä pttä minun sielun rasittaman: ja minun

te calkin händä surmaisitte / nhncutn suuni pttä khttämän iloisilla yuiMSa.
kallistuma seinää/ jarautema muuria. 7. Cosca minä muoteseni lasten/ nha

Cuttengin he »euivo pitämät cutt- minä muistanfinua: cosca minä herän/
staxene händä corkeudestans: he raca- nhn minä puhu» sinusta,
stamar malhetta/ spullans he siunamat/ 8. Sillä sinä oletminun apuni/jasinun
ja sydämesänskiroilemat/ Sela. sijpeis marjon alla minäkerscan.

6. Minun sielun odtota ainoastans Ju- 9. Minua sielun rippu sinusa: sinun
malara: sillä hän on minun toimoni. otkta tätes minun tuke.

7 Hän on ainoastans minun callion/ 10.Mutta h« etztmät cadoltaxens minun
ja minun autuden/ minua marjelluxen/ sieluani: hetvän cäyty maan ala menä.
«tcen minä langets. 11. Heidän pttä mieckaan langemau:ke-

». lumalas on minun autuden/ minun tuilla osaxt tuleman,
kunnian/ minun mäkemydeot callio/ mi> ii Mutta Cuntngan pttä iloitzematt
nun turman on Jumalasa. lumalasa: loca hänen cauttans maa-

9-Te Causat rotmocat häneenjoco aica/no/ se cuonioitetan: sillä malhetteliato
ivuodattaca teidän sydämen hänen e- suu pttä tukittaman.

liii» 64. Psalmi.
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I.XIV. Psalmi.
I.Davidin Psalmievellämeifattapa.

Jumala minun äudäat/
I» minun malituxesani: marjele

minun elämäni Ivtholltsen pel-
mosta.

z. Peitä minua pahain neumosta/mää-
rintekiäin metelistä.

4. Jotcaheidän ktelens himomat NYU-
«uin miecan/ he ambumat heidän myr-
kylltsillä sanotllans nhncutn nuolilla.

5. Että he salaisesi ambuisit mtatoinditt
he ambuwat häodä äkist ilman pelmota.

6. He mahmistamat ttzenspahoisa juo-
nlsans/ ja puhumat euinga he paulat
mirjtäisit/ ja sanomat: cuca taita ne
nähdä?

7. He ajattetemat määryttä/ ja päät-
tämät sen cutn he ylösaMtellet owat/«
vieckat ihmiset ia salacamalat sydämet, l

8. Mukta Jumala ainbo heitä nuolella
äkist/nhnheomat saanet rangaistuxens. i

9. Heidän oma tielens pitä heitä lan-
gettaman/ että jocainen cutn heidän ua-
ke/pakene heitä.

10.Ja catckein ihmisten pitä pelkämän/
jaJumalan työtä ilmottaman/ jahänen
kyönS ymmärtämän.

11. Wanhurscatpitä HERrasa riemut,
tzeman/ ja häneen uscaldaman/ ja caicki
maat sydämet kerscac sijcä.

I.XV. Psalmi.
i. Davidin Psalmi ja metsu edellä-

mezsattapa.
sinuakhtetänZionishil-AO» iatsudcs / «a sinullemaxetao lu-

z. Sinä cuullet rucouxe» /

sentähven tule caicki liha sinun lögös.
4. Meidän pahat tecom mettä comtn

rascauttamat / maan anna sinä meille
synnit andcxt.

Autuas on se jongas malitzet ja 0-
tat tygos/ asuman cartanotsas/ hän
ramitan sinun huoaes ja pyhän Tem-
pliS hymydestä.

6. Cuule mettä ihmelltsest manhurscau-
desta / meidän gutuudem Jumala/ caic.

kein turma maa» päällä / »a caucana
meresi. «Kain7.Zoca muoret wahwistat »voimallas/
ja olet hangittu mäkeivydellä.

8. Sinä cutu asetat meren pauhina»
ja hänen aldoios pauhinan ja Cansatn
metelin.
y.Että ne hämmästytsit/jotca nhsä maan Juma

ärtsi asumat / sinun »hmeitäs/ sinä ilo». lan
tat caicki lhckumatset amulla ja ehtona, run,

10. Sinä ctzistelet maan ja liotat sen sa» si»
ja teet sen ylön rickaxi / Jumalan wtr- «au.
ta on mettä taynäns: sinä casmatat ken e.
heidän jymäns/ ettäs näin maan malmi. desi.
siat. Psi«.

11. Sinä juotat hänen macons/ja ca- 46:
siat hänen kyndöns/ sakella sinä ne peh-
mität/ ja siunat hänen lathons.

» ie. Sinä caumstat muoden hymydelläs/
jasinun afteles ttuckuwat raswasta.

iz. Cormen laitumet myös ttuckuwat/
ja cuckulat omat ymbärtnsilotsaos.

14.Kedot omat lauma täynäns/ ja
laxos on tihktäldä jymtä/ nhn että sijtä
ihastutan ja myös lauletau.

I.XVI. Psalmi.
i. Davidin Psalmi ja metsu edellä- 6;-

metsättäpä.
Jumalalle cälckt Neu.AA» maa / meisatcat khtost hänen wo

ntmenscunntaxi/yllstätäthän. Cansadä suurest. mui-z.Sanocat Jumalalle: euinga thmcllt- sta.set omat sinun työs / sinun miholltsildas manpitä puuttuman sinunsuuren mäkes tähde. kmo.
4. Catck» maa u-martaron sinua/ ja xxstametsatcan khtost sinun ntmellcg / Sela. Jumas.Tulcat ja catzocat Jumalan tecoja/ lan bn-joca ngn thmellinc-n or. töifäns ihmisten wiälasten seas.
6. Hän muutta meren cutmaxi / nhn Exoy.että jälcaisin käyden meden ylitze / ,4.mc hänesi tloitzemma. .

" J^h,
7. Hän hallttze moimans cautta han. 17.catcktsest / hänen silmäns catzelemat Can-

soja / eripuraiset et pidä «voiman korot-
ta heträns / Sela.

8. Ktztläkat ke pacanat meidän Jumala.
««n/
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tam / cajahtacan hänen kijtoxens äni
eauwas. . .

9. Joca meidän stelum elattä/ jaet
salli meidän jalco,amltucaistella.

iv. Sillä stnä Jumala olet meitä coe-
tellut / ja valanut meitä nyncuin ho.
Pia valecan.

ii. Stnä veit mettä fangluteen/ ja
panit cuorman meidän lanvehtllem.

ia. Stnä olet andanut ihmiset meldän
päämme päälliye mennä/ me olemma tu.
leen ja veteen tullet / mutta sinä vett
mettä ulos / ja vlrvotit.

iz. Sentähden mtnä menen polttouh.
rilla sinun huonesees/ ja maxan sinulle
lupauxeni.

14. Jotta mtnun huuleni lupaisit/ ja
mtnun suuni puhunut on tuscasani.

15.Lihavat poilouhrit mtnä teen siuul.
le oinasten suttzuluxekla: minä uhran si-
nulle naudat cauristen cansia/ Sela.

lö.Tulcat/cuulcat te catckt jvtca Zu.
malata peität / mtnä tlmottan mitä hän
minun sielulleni on tehnyt.

17. Händä minä suullani huusin/ja
ylistin kielelläni.

1?. Jos mtnä jotakin vääryttä pidät-
sin sydämestäni / nyn et HERra minua
kuults.

19. Sentähden Jumalaon mtnuacuul.
lut/ja ottanut vaarin minun ruconxe-
ni änestä.

20. Kytetly olcon Jumala / joca ei
hyljä minun rucoustani/ etkä käännä iau-
piuuans pois minusta.

I.XVII. Psalmi.
1. Psalmi javeisu edellävetsaltaxa

eandeleilla.
l Vmqla olcon meille arvollinen/

/)W ju siunatcon meikä/hän valtsta-
con caswons aina meidän paal-
lem/Sela.

z. Että me me maa» päällä tundisim si-
nun ties/ja catcketu pacanain seas si-
nun autuudes.

4. Sinua Jumala Cansat kyttälön/st- !
nua caickt Cansat kyttäkö».

5. Cansat iloltcan ja riemuitca/ ettäs
Cansat oikein duomltzet/ jahaliitzet Can» >
sat maan päällä/ Sela.

6. Sinua Jumala Causat kyttäkön/
jinua calckt Cansat kyttätön.

7. Maa anda hedelmäns/ siunatcon
mettä Jumala / meidän Jumalam.

8. Siunatcon mettä Jumala/ ja catc-
kl matlma peljätkSn händä.

XXVIII. Psalmi. l.at.
l Davidin Psalmi ja weisu edellävel- 67.

saitapa.
Jumala / että hänen xnn»-

U vlholllsenshajotetalsin/jajot.
händä vlhaval paetcanhä-

nen edestäns. Chrk»z. Aja heitä pois nyncul» sawu pois
aieian/ nyncum meden waha sula tulen !<,
edes / nyn huckucan jumalattomat Iu- g,»
malan caswon edes. vaidc-
4.Mutta wanhurscat rtemuttcan ja cuima.

tlottcan Jumalan edes / ja rtemuttcan stans,
tlosa.

;.Weisatcat Jumalalle /weisatcatky.
tosi hänen nimellenS/ yltstäkät händä
joca istu ylimmäisten taivasten päälle
hänen nimens on HERra/ja ilottcat hä-
nen edesänS.
6. Joca on orwotn Isä jalesteinDuo-

mart/ hän 00 Jumala pyhäsä asumt-sesans.
7. Jumala joca yxinätste» anda asua

huonesa/ia wte fangit ulos cahleisa/mut- Psalm
ta wastahacotser asuvat cuimasa. "Zt 9»

8. Jumala coscas kävit Cansas edellä/ Wan-
coscas waelstt corwesa/ Sela. han ja

9.Nyn maa waptst jataiwat tiucutt / uuden
Jumalan edesa Sinats/ seu Jumalan Testa-
edesä / joca Israelin Jumala on. men-

iv. Multa nyt stnä Jumala annat ar- din
mollisen saten / ja virvotat stnun peri- Helun
mises/ joca wäsynyt °n. tatsta

11. Että stnun laumas st»nä asuis/ Ju- sta.
mala stnä wtrwotat hywydelläs radol. Exod.
liset. 19:
i!. HERra anda sanan suurella Ewav-

gelistain joucolla.
iz. Sotaväen Cuningat pakenevat/

pakenevat ja se cuin huonesa asu jaca
saastt.

14. Cosca te letris oletta / nyn mettt.
fen sulat ovat silatut hsptalla/ja hänen
Jttlz sijpeoS

Pfaltari. W
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sypens ruskialla kullalla.
1;. Costa Caickimaldtas sinä socapat.

eas Cunningat asetta / nyn pimeys teke
walkiaxt ruin lumi.

16. Jumalan muori on hcdelmälinen
Muori / corkia muori on se hedelmält-
nen! muori.

17.Mixl te suuret «noret ktppatte?
tämä o» Jumala» wuort/ josahänmie-
listy asuma»/ ja HERra asi» siellä yan-
catektsest.

18. Jumalan rattaita o» mo»da tu-
hatta kerta tuhatta/ HTRra sn hetsä/
pyhäsä Sinais.

ly. Stnä astuit ylös corkeutee»/ ja olet
fangixt ottanut fangeuden/sinä olet lah-
joja saanut ihmisille: wastahaeotset
myös/ että HERra Jumala siellä cum-
mingtn asu.

Iv. Kytetty olcon HERra jocapäiivä/
Jumala pane cuorman meidän päällem/
mutta hän myös autta mettä. Sela.

ai. Meillä on Jumala joca autta/ ja
HErra Herra/jocakuolemasta mapahta.

ie. Muttta Jumala särke mtholltstens
pään heidän pääolaketns cansia/jotca
pysyvät heidän synnetsävS.

iz. HERra sano: minä palautan
(muutamat) lihomista/ meren symydestä
minä heitä palautan.

14.Että sinun jalcaS tulis painetoxi
«veresä/ ja cotrats kieli sinunmiholtsistas.

15.He näit Jumala cuingas maellai/
cutogas minun Jumalan ja Cuntugan
Pyyäsä vaellat.r 6. laulajat käymät edellä/ ja sijtte
leicartt pycatn seas / jotca candeletta
sott«wat.

27.Kytsität HERra Jumalala seura»
lunntft/Isratlln lähtestH.

28. Siellä hallitze heitä wähä Beula»
min/ ludanpäämiehet jouckotnens/ Ze.
blllonln päämiehet/ Naphtalin päämie.
het.

29. Stnun Inmatas o» tästenyt sinnn
«ätewyttäs »ahwtsta/ Jumala se cuins
me isi tehnyt olet.

30. Stnun Templts tähden cuin on Ie
ruftlemls/ plti Cuuingat sinulle sihjo.

«a «viemän.
z i Nuhtele rosmon pekoa/härkäin'lan-

maa Cansatn masickatn kansia / jotca
maalimatrahan tähden/ hajota Cansat
jotca mielelläns sotimat.
zi. Egyptin päämiehet pitä tuleman/

Echiopia pitä käsi ZnS Jumalalle ojenda-
man.

zz. Te maan walbacunnat weisateac
Jumalalle/ weisatcal kytost HERralle/
Sela.

.

Z4. Sille cuia as» taimais jocapatcas
hamast alusta/ catzo/ HS» auda jylinäl-
wolman.

35. Andacat Jumalalle »voima/ hänen
herraudens «n Israelis/ ja hänen wo«»
mans pilwlsH.

36. Jumala on ihmellintn PyhHstnS/
hän on Israel!» Jumala/ hän and»
Cansalle wäen ja »voiman/ tytelty ol»
con lumalo.

LXIX. Psalmi.
i. Davidin Psalmi «ckatfista/tdel.

läwtisittapa.
2 auta minua : sillä ««<

HjOl» del läwäl haman minun sie.
lunt asti.

3. M»uä «ajon sylvään mu»
««»/ joft ei pohja ole/ mini olen tul.
lut sywyn wesijn/ jawtrta upotta mtnnn.

4.MInH «äsyln hnuloinlsest/ «tnun
turckun cuiwtttu/ mlnun nätyn «alpu/
toiwoiftnj minun Jumalani päälle,

5. Nytä on enämbt «in mtnun pääsin!
hluxla/ jotca ilman syyti mtnua wiha.
wal: jotca syyttömäsi minun wiholllst.m owat/ja minua hucuttawat/ owat wä«
lewät/ nytä täyty »ninun maxa/ joit»
«n mtnä ryötvonnyt. ,""->

6. lumolo sinäpä ttedät minun tyh»
mydent/ simtnun rtcorent ej ole stnulle
silatut.

7. Hlä ftllt h että häpiään tulla minu»
tähteni/ jotca sinua odottoivat HERra
HERraZebaolh/ älä anna hettä häwät.
stä minun tähteni/ jotca sinua etzlwit
Israelin Jumala.

8. Sillä finun tähtes «lnä ptlcko lärfin/
mlnun caswon on läynäns häpstlä.

9. Minn

Ne».
wo kst.
tölli,

suteen.

t.".
68.

CHri.
stuxe»
rucoul
pyna.
ftns/
jong»
hän
tärstt
mei.
dän e<
desiä»
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»,hA
Rom

,

Chrl»
stuxen
lucous
ristin
päälli

Motlh
27:48
loh
19:29.
lud».
laisten
hyljä-
Mtsesi.

9. Mini olen muncalaisext «eltjllenl
tullut/ jaoudoxt ätttnt lapsille.

ic,. Stllä sinnn huoneskijmaus syö mi.
nua/ ja heidän pllckans jotcasinua pilc»
talsit/ langeisit mtnun päällenl.

11. Mtnä ttttn ja paastoisin hartasta/
jamini pilcattin päälisext.

12. Ia minä puin sätin päälleni/ ja o<
ltn hetlle ftnanlascuxt.

1;. Jotcaportift istumat/ ne minusta
jaarittelemat/ ja jnodeftns he minusta
laullsteltmat.

14. Mutta mtnä HERra rucoilen si»
nua otollisella ajalla/ Jumala sinun
siuren laupiudes puolesta/ cuule minua
stnun autudes totuden tähden,

15» Pelasta minua loosia/ etten mlnä
«»tois/ etsiminäpelastettaisi» wiholli»
sistani/ jasywiftä «vesistä.

i<s. Ettei wuo «ninua upotais/ ja sy»
«ydet minua latnols/ eitä caiwon sun
ftljetais minnn päälleni.

1?. Cuule minua HERra/ sillä sinun
laupiudes on hyws: läännä sinuas mt»
nun puoleni/finun suuren laupiudes läh»
den.
IS. Ia älä peitä caswoas palivelialdas:

sillä minä ahdtsttetao/ cuuldele minua
vop-asi.

iy. kähene minun sieluani/ ja lunasta
hAndä/ minnn Wthöllistent tähden pela-
sta" minua.

20. Sinäpä tiedät minun pilckani/ hä-
ptäni ja häwätstyxeni / caicki minun wi.
hollisent ovateoesZs.

21. Pilcka fiirke minun sydämeni/ ja
tvaiwa minua: minä osvlan jos jocu
armahtats/ ja ei ole kengän: ja lohdut-
taita/ vaan en ketän löydä.

22. Ja he annoit minulle sappe syödä,
peni/ja «tickata juobaxeni minun jano.
sant.

az.Hetdänpöytäns olcon heillepaulaxt/
sekä costoxi että langemisext.

»4. Tulcon heidän silmäus plmiäxi/
ettet he näkts/ jafallt heidän landens at.
na horjua.

»5. Muovata närkäsiyxes heidän pääl.

lens/ ja finun hirmuine» tvitsis «sil»tötön heitä.
26.01c0n heidän huonenskylmlllä/j» ei

kengän olco/so« heidän majastns aftls.
27. Sillä he wainowal sitä jo«s lyö»

nyt olet/ja juttelematfitnun omais lt»
pua/jottas hamotttanut olet.

28.SM hettä langeta synnistä syndyn/
ett««.he tulis finun wanhurscautees.

29. Pyht heitä eläwitten lirsista/ ettei
he lirjoitettats wanhurscasten cansta.

30. Mutta minä olen radollinen ja
»»urhellinen: Jumala/ sinun autudes
suojelcon minua.

31. Minä lytän Jumalan nime wetsul.la/ ja suurest ylistän händä lytoxell.
32.Setelpo porommlnHEßrolle cuin

härlä taicka mulli/ jolla owot sirwet ststrcat.
33.Radolliset nälewät sen st iloitzemat

st jotca lumoloto etziwät/ heidän sydä»
mens pitä elämän.

34-Sillä HErra cuule löyhiä/ si ei hä»,
fangians «tzo ylön.

35 Kyttätän händä «iwctt/ maa ja
meri/ «tcki «in nysä lyckuwat.

36. Sillä Jumala autta Iloni/si
ratend» ludan Caupungit/ että sielläasutan/ ja se perinnöllä omisteta».

37. 1« hänen palweltains siemen sen pe«
rt/si nesotca hänen nimens racastawat/pitä »suman sijnä.

LXX. Psalmi.
». Davidin Psalmi edelläwetfattapa

mutstoxt.
Jumala minua wapah.

V taman/ tyrutaHEßra minua
auttaman.

z. Häptää» tulta» ja hälvet.
kön jotca minun sieluani väyywät.

4.Ajetracon tacapertnja tultasi häwäi.
styxi / jotca minulle paha siiowat.

5 Että he Mens häptääneulisit/jotca
minua pititlävät. ?

6. Jlottcan jariemoitcan sinusa catckt
jotca sinua ehtivät/ ja jotca sinun am
tuuttas racastawac/sonocan aina: Ju-
mala olcon suuresi viistetty.

7 Muttq

«.y,
„.

"'

Het
~ ,'g
'

5.

Uv'W
>" ""'

»o

!?,""
l'^"'

Lat.
69.

, David
s rucotle
HSR.

> ralda
ap«a
!>»««

sto»
wihol.
listans
wasta,,
Psal
40:14.



7.Mutta minä olen radolltnen jaköy-
hä/ riennä Jumala minun tygönt sillä
sinä olet minun auttajan ja pelastajan/
minun Jumalan älä mtjmytä.

I-at/o I.XXI. Psalmi
r JnuunHERra minä uscallan

J«»a- anna minua ttänäns hä-
lanseu- mäistä,
racun- 2. Wapada mtpua manhur.
nan eri scaudesa»/ ja pelasta minua : rallista
nomai- rormas minun puoleeni ja aula minua,
«en ru. z.Sle minulle mahma turma/ johon
cous / minä aina pakenisi» / sinä olet luwtw-
caiktl. nut minua aulta: sillä sinä ole minun
ka ma- rallion ja linnan,
tlman 4 Minnn Jumalan auta minua juma-
aioilla. /altoman kädestä / määrän ja mäkimal-

laisen kädestä.
Psalm Sillä stnä olet minun turman HER-

zi:2. ra HERra / minun to>w»n hamafl mi-
nun nuorudestani.

6. Sinuun minä olen luottanut hamast
äitini cohdusta / sinä minun medtl ulos
äitini cohousta / sinusta on aina minun
»erscauxen.7:Mtnä olen monelle ihmext tullut/mut-
ta siuä olet minun mahma turman.
8. Täytä minun suun sinun kytoxesta» /

ja sinun cunniastas jocapäimä.
y. Älä minua heitä pois minun tvanhu-

desani/ älä minua hyljä / cosca minä
heicoxt tulen.

ro. Scllä minun «viholliseni puhumat
minua mastan / ja jotca minun sieluani
wäyywät/ he keskenäns neumo pitämät.

11. Jasanomat: Jumala hyljäis hänen:
ajaeat taca / ja käsiltäkät händä:.sillä
et ole mapahta/ata.

12. Jumala älä ercane cauwas Minn-
sta / minun Jumalaa riennä minua aut.
taman.

'ff ,z. Hämetkön ja huckucvn jotca minua
mastan mastan omat/ häpiän ja hämat-

styxen ala tulcon / jotca minulle paha
. suomat.

14.Mutta minä odota» aina / ja co-
rotan aina sinun kytoxe».

15. Minun suua pitä ilmoittaman si-
nun wanhurscauttas/ jocapäimä sinna

autuutta»/jotta e» minä motcaickla luke.
i6.Minä wqellan Hsßran HERra»

mäkemydes/minä tahvon muista ainoa
stans stnun manhurscautta».

17. Jumala sinä olet minua nuorude--
stani opettanut/sentähdeaminä julistan Seura
sinun ihmeitä».

18. Ja minun wanhudesanl ja Harma-
xi tulduani älä Jumala minua hyljä/sij-
henasticuin minä ilmoitan sinun käsi'
wartes lasten lapsille/ ja sinun mäkemy'
de» räikille tulewaisille.

iy.Ja tosin Jumala sinun manhnr-
scaudes on sangen corkia / sinä suurta
teet/ Jumala cuca on sinuu.mertaises?

20. Sillä sinä annat minun nähdä pal-
jo ja suuria ahdistuxta/ja wtrwotat mi-
nua jällen» / ja taas sinä haet minua
ulos maan symydestä.

21. Sinä teet minun sangen suurexi/ja
lohdutat minua jällens.

22. Nyn minäkin kytän sinua Psalta- Kytos.
rtlla/ sinun totuuttas/ minun Jumalan:
minä weisan kytost sinulle candeletlla /

sinä pyhä Jsraelt».
2z. Minun hnulen pitä kyttämä»/ co-

sca minä sinulleweisan/ jaminun sielun/
jongas lunastit.
24. Ja miuun kielen puhu myös joca-

pätwä sinun wanhurscaudestas/ sentähdea
Hämettä» he ja päpiään tulcon/jotca ml-
nulle paha suomat.

I.XXII. Psalmi. .

, .

Salomolle.
anna duomios Cunin.

gallx / ja manhurscaudes Cu,
ntng. jpojalle.
2. Eitä hän meis sinun Can-

sas manhurscauteen / ja tMttaiö sinua
radollistas.

z. Wuoret tuocan rauhan Causalle/ ja
cuckulat manhurscaudeu.

4. Hänen pitä radollisen Cansan oike».
desa pitämän/ ja köyhäin lapsia autta-
man/ja särkemän ptlckajat.

5. Sinua pcljätän/nycauman cuin Au- Chri-
ringo jaLuu omat/ tapsista nyu .lasten siuxea
lapsijn. malva-

s.Hänlange alas nyncuin sade millai. cuoda
ft»

6;j.
' Psaltäti.
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sen nahan »yacnln pisarat jotca

«n ilan maan liottamat,

caicki» ?. Hänen aicanans «anhurstaus si
„.„ / suuri rauha cucolsi»/ sijhenastt ette! Cuu.
j.„. t» oleckan.
lottu ballitze merestä mereen/ ja «tr»
coco rosta motlman äryn.
moil. y. Händä Piti corwen asuwaistt cu»

maan. marcaman/ ja hänen wthollisens pltä
»„s.

'

tomun nuolemon.
2: ,7 io. Cuningal meren tytö jaluodotstpi.

' tä lahjoja candaman/ Cuuingat rtckosi
Arobiest »o Sebost pitä annot tuoman,

ii Caicki Cunlngotpitä händä cumor»
loman/ st caickt pacanat pltä händä pal.
«eleman.
i2. Silli» hän wapahta huntawaistn

löyhän/st radolltsen/ jolla et ole autta»
jata.

»z. Hän on armollinen watwatselle j»
köyhälle/ jaköyhäin sielua hän aulta.

Pv' 14. Hän lunasta heidän steluns petoxest
b">n jq wäkiwallast/ ja heidän lverens luetan
cuole. hänen silmätns edesä.mapt- zn hän elä/ja hänelle pitäan-
tetan netlaman culdartckast Arabiasta/ja hän-
callioa dZ aMtj cumarten rucotldaman/ jvca-

päiwä pitä händä tytettämän.
iiözij. 16. Piwojywtä pitä nyn oleman maa»

sa »a tvuorteu cuckuloilla/ että sen hedel-
mä pitä häälymän nyncuin Libanon/ ja
Caupungtn asuivatsetpttä cucoistamao
nyncuin ruoho maan päällä.

17.Hänen nimens Pysy yancaickisesi/
nyncauwancutnAuringoon/ ulottu hä.
nen nimens jälkentulewaisille/ja he tule-
mat siunatupt hänen cauttans/ caicki pa-
canat ylistamät händä.

18.Kytetty olcon HERra Jumala/
Israelin Jumala/ joca yxtnäns ihmettä
tete.

ry. Jakytetty olcon hänen suuren cun-
vtans nimi yancaickisesi/ ja caicki maa
räylettäkön hänen cunntastans/ Amen/
Amen.

»o. Davidin Isäin pojan rucouxet
loppumat,

l-st. I.XXIII. Psalmi.
i, Assaphto Psalmi.

on Iumol» Israelille hy.
mä/ nylle jotca puhtat sydämesi

s^^towat.
2. Multa mtni olin plan sil»

«oillani horjunut/ mlnun astelent olisit
lähes liucastunet.

3. Stllä minä närkästyin öyckäristo/ et. Ei
ti minä näin jumalattomat menestymän, pidä

4. Sillä et he olemisin «oleman hä» paha.
däs/ maan heidän «oimans pysy «ah» xnmH
«ana. ,

juma»
5. Ei ht olt «astolnläymises nyncuin lalto.

muut ihmiset/st «t watwata nyncuin main
muita ihmisiä. mene.

6. Sentähden on heidän ylpeybens cor» sipsiä,
st/ja heidän wällwoloane caunlsta heitä. Pstl.
7.Httdän silmänspaisumat llhowudesta: 37: ~

he «tewät mttä ainoastans heille lelpa.
8. Calckla he «yowal ylön/ja sijtte pa»

hasti puhuwal/ japuhuwal st laittamat
Ylptäst.

. » .

9. Mitä he puhuwal sen täyty olla «l»
wosta puhuttu/ mitä he ftnowal/ sen
täyty maan päällä lelwata.

io. Sentähden nonbatto heitäyhteinen

da.s heitä /^Mä" ' «»ttä p.däts cor-

-12. Catzo/ n °"" '?)?! °Xtv» m»ft/si^
et ä mlnun sydämen nuhde«inna elä/st isste»
mnipestnwiattomudesminun tätent? «hdt.

» ftnXi cutn
HM»/ mutta cotzo/ ny» minä «l.sin duo»
«mnut «tckifinnn.aps«s/jotc».tänans
ollet owat.
,

»s-Mlnäasitteltn sitä tuttia/ mutta

menin lum». Sur.
ymärsin hetdän loppuns. ~a

""'"°" " ""«

h. pl<,„ huckuwat/ he
hnck««at/,a si»w»t «uhian lopun.
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20. Nyucuin uni cosca jocu herä/ ny»,

päs HERra teet heidän cumans Cau-
pungis ylöncatzotuxi.

21. Waan se carmastele minun sydä-
mesäni/jqfe pistä minun munascuitani.

22. Että minun pitä tyhmän oleman/
jaei mitän tietämän/ja minun täyty ol-
la nyncuin naudan sinun edesäs.

az.Cultengin minä pysyn alati sinun ty-
»önäs: sillä sinä pidät minun oikiastakädestäni.Juma 24. Stnä talutat minua neuwollas/ ja

lana- corjat minua mymein cunnialla.
pu on 15.Cuin sinä ainoastans minulla olisit/
m<l> nyn en minä ensingän sitte kaimasta eli
dim maasta tottelis.
lohdu- 26. Waicka wielä minun ruumin ja sie.
tuxem. lunmalpuis/ nyn sinä Jumala cutlen.

gin olet aina minun sydämeni uscallus/
ja minun osan.

27. Sillä cayo/ jotta sinusta heitäns
eritlSmät/ ne huckumat: sinä cadotat
caicki/ jotcasinua mastan huorin tekemät

28. Mutta se on minun ilon/ että minä
ltzeni Jumala»tygS pidän/ ja panen mi-
nun toimont HERranHTßran päälle/
ilmoittama» caickia sinun töitäs.l-at. I.XXIV. Psalmi,

?!' r. Assaphtn opetus.
mixis meitä nyn ratkiAO» pois syöxät? ja olet nyn hlr-
mihainen sinun laitui-

' mes lambaille?.
2. Muista seuracundas/ jongas mui.

ncn omistit/ja stnulles perimisexi luna-
stanutolet/ Ztonin muorta/ jvsas asuit.z. Talla heitä jalmoillas / ja sysä heitä
yäisen hämityxen: mihollinen on rai.
scannitt caicki Pyhästi.

Davi- mthollises kiljumatsinun huo-din ru- ncsäs/ ja asettamat epäjumalans siihen,cous 5.Kirmet näkymät maickymän ylhällä/
paca- nyncuin metzäs hacataisin.nain s. Ja hackamat rickt catcki hänen cu-
jul- mains cauuistuxet sekä keihäillä että kir-
multa meillä.
wastä. 7. He polttamat sinun Pyhäs/ ja tur-
a.Reg. melemat sinun ntmes asumsian maan
25: 9« päällä.

8. He puhuvat sydämesäns; radel-

Cam heitä ynnä/ he polttamat caicki Ju-
malan huonet maalla.

y. Em menäe meidän ihmeitäm /

eikä sillenProphetat ole! «i myös mei-
dän cansian ole jocg ymmärtä cuinga
cauman.

10. Jumala/ cuinga cauman miholli-
nen hämäise ja mihollinen sinnn ntmes
ratki nyn pilcka?

11. Mixiskäännät pois sinunkäteS? ja
oilian lätes nyn rotll sinun powestos ?

i2.Mut« Jumala on alusta mtnun Cu»
ningan/ joca«tckinaisen autuuden mat» ,<> ai.«n ftatta maan päällä.. „,a

13.Sini hajotat meren »voimallas/ si autta.sinä murennat lohitärmein päät wesisi.
14. S<nä musersit waloscoloin päät/

~

si annot ne Casalle ruoxi metzän corwest. '

is.Slnä cuohutat lähletsiwirral/sina
'

cutwat wälewät costel.
16. Pätwä ja yö owat sinun/ sinä ra.

tennat walteudenjo Auringon.
l7.Stnä sowltit jocoitzen maan rosit/sinä teet suwe» ja Talwen.
18.Nyn muistasi,s että wiholllnen hä< Rucol

«äise HERra/ ja hulln Canft pllck» le lu.finun nimes. ia» st»
19. Ala sijs anna pedolle mettists sielua/ racun.

ja älä nyn ratti unhoda sinun töyyäis »«mmijoucko. holli.
22. Muista lytto : sillä maa on jo. sia wa»

capatcas surkiast häwitetty/ ja huonet sta»/
owat täynnä wääryttä. m mut

2i.Alä anna köyhän mennä poishäpt. stuttaällä : sillä löyhät ja rodollisel lyttäwät Jumasinun nimes, jalle
22. Nouse Jumala ja aja osios/ muisto hi,«l,

nytä häwäistyxiä/ jotca sinulle jocapäi. sit»wä hullullda tapahtumat. »onS.
23, Hlä unohda wlholistes ändä/finunwatnollistes meteli tule aina suuremmaxt.

LxXV. Psalmi. LZt.
1. Assaphin Psalmi ,o «veisu/ ettei hän 74.

huckunut/ edelläweisattapa. Psal.
kgtäm sinua Jumala/ me 65! I.

ö? l!» kytäm sinua/ja ilmottam sinun Chrt-
H lymeiläs>että sinun ntmes on st"S y«

nyn läsnä. lisiä
z. Siääajallans minä oikeinduomigen. siiä

4. Ma»
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«ojma 4.Maa mapise ja caicki jotta sen päällä
cutn asumat/ mutta minä mahmtstan lujast
hänelle hänen patzans/ Sela.
on an- 5. Minä sanoin öyckäretlle: ällät nyn
nettu kerscatco/ ja jumalattomille: ällät mal-

lan päälle haastaco.
väns. 6. Ällät nyn paljo haastaco teidän

maldan päälle/ällät puhuco nyn ntscurtst.
7. NYncutn et niitän hätä olts/ etkä t-

dästä «itälännestä/ taicka muortlda cor-
iSam. wesa.

2:7- s. Sillä Jumalaan Duomart/ joca
Ps.6o: tämän alenda,a toisen ylendä.

y. Sillä HERran lädes on malja täy-
Juma- »äns/ wäkewällä mynalla täytetty/ ja stj-
latto- tä hän paue lisälle/ maan sen rahan täy.
main cy caickein lumalattomain maan päällä
alen- juoda/>a ryypätä ulos.
damus Mutta minä ilmoitan yancatcktsest/
ja ju- jameisan lytost Jacobin Jumalalle,
ma- 11. Ja minä tahdon särkeä cailen juma-
listen jättömain mallan/että manhurscasten
coro- malda corotettailin.
tus. I.XXVI. Psalmi.

1. Assaphtn Psalmt »a meisu cande-
-7- leilla/ edellämetsaltapa.

Ps.lB. 2 Umala on tuttu Judaas/ Jsra-
2. eltson hänen suuri ntmens.

KytoS z.Salemis on hänenmajanö/
Juma- ja Ztonts hänen asumisenS.lalle/ 4. Siellä hän särle joutzen nuolet/ ltl-
hänen n>et/ mtecan ja sodan/ Sela.
pyhän Sinä olet ttrckambi ja mäleivämbi/
fanans ryöstömuoret.
jarau- ö.Urholisetpitä ryöstettämän jaunecns
han e. nuckuman / ja caicki sotamiehet täyty
destä/ fZMänS hermottomaxi tulla,
mihol- Sinunrangaistuxestas Jacobia Ju-
lWa. majö uneen orhi ja ratas.
Psal. 8. Sinä olet peljättäpä: cuca moi set--46:10 st finun edesäs/ coscas mihastut?

y. Coscas duomton annat cuulua tai.
mast/ nyn maa maptse ja matckene.

iv-Cosca Jumala nouse duomttzeman/
että hän auttais catckia radollisia maa»
päällä/ Sela.

ri. Cosca ihmiset liucuitzemat sinua ma-
stan/ nyn sinä moitat cunntan/ ja cuin
he mtelä enä liucuitzemat/ nyn sinä olet
walmtS.

i2. luwatcat jaandacat HERralle tel.
dän Jumalalle» caicki jotca hänen ym.
bärtlläns oletta/ «tetät lahjoja peljäl.
täwälle.

«3 Jocapöämlehilbä oita pois rohle»
uden/ »a on peljättäpä «aan Cuntn»
goille. Vj

LXXVII. PsalMi. Lat.
1. Assaphin Psalmi leduthuninedestä/ 76.edelläweisattapa.

huudan änellänl Jumala» DavidX» VR «/lumoloto minä huudan/ matit.
io hän cuulbele minua. ta suur

3. Minun hätäasillani etzin ta ml»
minä HERra/ minun täten on yöllä 0. Heljät»
jettu/ jaei locka: sillä el minun sielun ftt»
salli händäns lohdutetto. si„s.

4. Cuin mtnä murheisoni olen/nyn
minä ajattelen Jumalan päalle/cuin mi»
nun hengeni on ahtustuxes/ nyu minä
puhun/ Sela.

5. Smä pldät mlnun silmäni että he
walwowat/ minä olen nyn woimoloin/
etten mtnä wo< puhua.

6. Mlnä ajattelen wanhoja alcoja/en»
dlsitä wuosia.

7. Minä muistan yöllä minun «nbe.
lettant / ja puhun »uinun sydämelleni /
ja minun hengen tutli.

8. Hetttänclö Jumala pois yancalc»
ttsest / ja et yhtän armo sillen osottane?

9.Puttun<« hänen laupiudens yan»
caickisesi / ja olleco lupouxella jo loppu
sugust» sucuhun.

ic>. Ongo Jumala unhottanut olla «r»
mollinen? Si sultenut laupiudens «ihons
tähden ? Sela.

ii. Mini sanoin : se on minunhelckou.
tenl / «aan ylimmäisen ollla tosi «oi
catckt muutta. '

12. Sentähden minä muistan HER»
ron töitä /jo minä ajattelen stnun «dl»
siä ihmeltäs.

13.Ia puhuu «ikistä sinun tölsiäs/j»
ftnoy sinnn teoisias.

i4« Jumala sinun ties on pyhi/ cusi
on nyn wätewätä Jumalat» cutn sini
Jumala?

15. Stnä olet se Jumala joc» lhmei»
Kttti tötete



ti «le/ fini osotll «olmas Cansains«a«.2ur»a ,6. Stni lunastit finun Canfts list.
lum». »arellas / Jacobin ja Josephin lapset/
lanla» Sela.Plnle?. .7. Wedet nätt sinun Jumala/ «edel

näit finun si »aptsit/ j» sywydet pan»
haisit.

18.Paxut pllmetcaasit «etli/ ptltvetfjy.
ltsit j» nuolet lensit secaan.

19. Se jylisi «iwast /ja sinnn let»
mauxes »iillyt maon pyrin päälle/m»«
lyckut ja wärtsi sijtä.

Exod. ,9. Sinun ties olt meresi/ ja sinunpol»
»4:19. cns olit suurlft wesift /ja et sinun jäl.
«.il. 37 tlis kengin tundenut.

21. Stnä »elt Confts nyncutn lam»
maslauman / Mostxen ja Aaronin
cautta.

r.. LXXVIII. Psalmi.
' Assaphin opetus.

Vsol ' mtnun Cansan minunlalin:
I«. < »t» «llistacat «idin corwan mtnun
«Na/ H^.suuni ftnotn. ,
»»»... ~Mmz ««an suuni ftnonla»
Man. stnun/ jo wanhat «pauxetmainltzen.
l«m 3. Jotca me cuullet olemma jaliedäm»
«.<V/«n me / ja meldän Isin, meille jutellet o-

.-,, «at
««?, 4Etten me sitä silais heidän lapsil»

dans/ jällenlulewoistldo sucucunnalda/Xl. juOstntn HERran tyloxita / ja hänen,"U woimans ja ihmeitäns/ jotca hän on
.... tehnyt.

lm, 5. sääsi todistuxen lacobis/ ja
hmel. 'Vandoi löin Israelis / jonga hän

lls« kästi meidän Isän, opetti» heidän lapstl-
«öt lens

s.Että »astatulewatstt oppisit/st lap.
set/ jotcawtelä syndywöt.Cninhecaswa.
wat/ «ttä Helin myös ilmottatsit läpsii»

7.Että he panisit loiwons Jumalaan/
j» ei unhodals Jumalan tecoja / ja pt»
dätstt hänen tästyus.

B. la <l olls nyncuin heidän Isins /

hullendelewa ja «ngla sucu / joca el
«ohiuistonut fydändäns/ st htioen hen»
gens cl rippnnnt nscollisest Jumalasi.

9.Nijneuln Ephraimin lapset/sotaa.
stilla «arustetul/ joutzlmlehet palenit
sodan ajalla.

io. L< h« Pitänet Jumalan ljjtto / ja
«t «aeldanet hänen latstns.
«I» he unhotit hänen tecons si »h. «rod.

mens / jotca hän hellle osottanutoll. '4. 21.
"> ftEidi» Isitns «des teli hän ih»Imetti Egyptin ma«si / Zoon te»
dolla. «14,

13. Hän halcats meren / ja wei heitä 21:2,.se» läpitze /j» asetti wedet / nyncntn c.,7,6.
rouckton. -

.
Num.

14.1» hän «lutti heitä yllpätwi ptl» 20:10.
wellä/ yllyöti «alkiall» tulella. 1. Cor.

15. Hän halcais «lliot - cortvesi / ja 10:3.
juotti heitä «edellä yldätyllci. Psal.

,6. Ia hän lasti osit «uotaman «1.105:4,
lloista / nyn etsi wedet siitä «vuosit nyn
culnwlrrat. Num'

'7. Ia wielä he fijttengtn syndiä «tt n; 1.hanhi ««stan / ja «»holtit corteimman
corweft.

18. H« lluftlfit Jumalala sydäme.
säns/ anoden rnoca sielullens.

19. H« puhu" Jumalat» waston/ ja Imna
ftnott: «votneco Jumal» walmtsta pöy» «a «n»
din corweft? gatse
20. Catzo/lyllätofinhän«llioonlöi/ja Judo»

«edet wuosit/jo osit juoxit: Mutta cuin. laisi»
g» Hän «oi myös ieipä anoa/ eli Can. «pau»
sillens liha toimitta? ston

«. Cutn HERra sen cuuli/ »vihastui tähden
l)«" / st tult sytytetttn lacobis/ ja ,ul- Num.
muus tuli Israelin päälle. «l 4.

"- Ettei he ustouet lumolan päälle/
st «t ustaloanet hanen apuuns.
23.1 a hän tastl pllwst ylholdast awais
tatwan owet.

. .„Ia andot sata he.lle Manna syo»
.

dexens / sa andoi heille «iwan lelpa. «n»
25. He söit Engelitten leipä/ hän lahet. -""M'

" hellle tyllä ruoc» rawtnnoxt. "-

26. Hän »ndot itätuulen puhaldo «i. '

«an alla/ ja hänen wättwndelläns le»
hoittt etelätuulen. . z'. "/

27. Ia andot ftta nyncuin lomna liha Sa»heille/ jalinduj» nyneuin stnda meresi.
28. Ia ftllel langeta testelle heidän ' '

lei.

e»z Psaltari.
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letrläns / jocopalcas culn he asuit.

29. Nyn he söit / ja ylbätyllä ««il»
tln / si hän andoi heille hetdän himons.

30. Cuin ei he »ielä lacannet himot»
tzemaft/sihewleläfisttesöil.zi.Tull Jumalan «tho heldän pääl»
lens/ jo'«ppot siloimat hetdän stostons/
ja parahtmmat Israelis hänmahon löi.

32. AKUtta «tel» fijlletln «ltiftnäi.
"isi he syndtä «il/ja et uscouet

hänen »hmettäns.
33. Sentähden lopetti hän heidän päi.

«äns tnrhudeft/ j» heidän «uotens ttz.
Israel
»lec».
stele
HER
«n e.
des.

Ihmi»
s""'
""

Egy»
Ptiläl»
sten
witzau
M
Exod.
?:.20.c«: 6:
c.ivll,

ruttasi. , ~

,4. Culn hän heitä tappoi/etzit hehän»
hä / j» he palaisit/ si tulit «arhatn lu>
malan tygö.

. ...

3;. Ia muistelit että Jumala on hei»
isin «rivans / si Jumala se eortein
heidän lunastasinS.
26. Ia he puhuit häuellen ulcocullaisest

heldän suullans/ si walehteltt hänelle
tttlelläns.

M„tta heidän sydämens el ollut
oilta hänen puolens/ ja et pitänetu.
scollistst honen lyttoans.
38.«ssVt« hän oli armollinen / si

andoi pahat teot andexi /ja e,

hucuttanul heisi/ja hän läänsi pois
usein wihans / ellei hän laskenut «lckta
wihans menemän.

39. Sillä hän muisti heidän lihaxi/ luu»

lext / joc» mene pois io ei palaja.
40. Cuinga usein he «vihoitit hänen

corwesi? Si tehoilit hänen erämaasi,?
41. 1 a he tiusiisit taas Jumalala so.

ca aica / ja laitit sitä pyhä Israells.
42. Et he muistanet hänen tättäns si.

nä päiwänä jona hän lunasti heitä wi,

holllsista.
43. Nyncuin hän oli merckins Egy»

ptts tehnyt/ ja hänen ihmens Zoan
maas».

44. Eosca hän heidän wirtans werexi
muutti/ ettei he ozisianS«inretiuodo.

45. Cost» hän turllat heldän secaans
lähettl / jotca heitä söit/ si ftmnncdt
tutn htttä hucuttt.

46. Ia andoi hetdän tulonsruohoma»

dstlle/ jaheidän chins helnifircollle.
!?47. Costa hin ratehtlla hetdän »ylna»
pnnns löi/ j« Heidin «etzäficunans jii.
litvtlli.

48. Costa hia lötheldin «rjans rale»
hilla/ ja Heidin lanmans pittäistn tn»
ltlla.

49. Hin lihtttl heldin piilltus »t»
hanlt/ närlästyxtn / jnlmuden/ ja ah»
dtst»x«n/j» ptchol tngellt.

50. Hän päästi »thanshtidin s««ns/
si tt siistinyt htidin sielujaus «ole»
»nasta/ j« Heidin «litmens rutolla cuo»
letti.

51. Costa hän cackt esicoiset löt Egypti»
si /ensimäisttperilliset Chami» M»»oift.

»ndol Cansans waelda ny».
Fcutn lambat/ si «ei heidännyn

cuin lauman corweft.53.1 a ftattl hettä turmalllsest/ettet
he peljänuet/ maan heidän wihollisens
peitti meri.

54. Ia hän wei heitäPyhäns rojotju/
tämän »vuoren tygö / jongo hänen oitia
lätens saanut olt.

51. Ia hän ajot pois heidän «desiäns
pacanat / si sicoi heille perimisen or»
walla/ si nyden majoift andot hän Is»
raelln sucucunnczl asua.

56. Multa he kluftisit ja wlhoitit stn
cortian Jumalan / ja ei pitänet hänen
todlstuxlans.

57. Woan h«palaisit tacaperin sipeto»
lisesi pois luowuil nyncuin heidän Isins:
pois voickeifil nyncuin hellinnyt jouhi,

58.1 a he wihotttt hänen corteuxillans/
si tehoittt händs «päjumasttns cnwillo.

59. Io culn lumolo sen cuuli / nyn
hän närkästyi /si hyljäis cowin Isra»
elin. M

60. Nyn että hän luowu» asuinsia»
stans Silos/ sijsi majasta jonga hän
ihmisten secaan osettt.
6i.laandot httdän woimons singiutttn/
,a heidän «uniudlns wtholltstentäsijn.

62. Ia hin hyljäls Consons miecan
ala / si närkästyt penmlstäns woston.

63. Heidän porhctt nuorucotsens culuttt
tult / j» heidän neitzens li tullet . hää»

Ktt, wir.

y.,-

»" «

' s. ".
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1 Sam
5:9.
lum»
lama»
litze
ludansuaun
»osta
David
vn sym
oynyt.
l Sam
16. 11
2Sa»n
?: 8.

?z.
2-Reg.
25: 9.'

,<m«
~"
,'"'

Rucol-
le Ju.
mala-
ta raa-
taman
«vt-
Hans

tvtrsillä cunntottetupi.
64. Heidän mlecal-

la / ja hänen leskens ei itkenet.
6;. Ja HERra heräis nyncuin jocu

macamainen / nyncuin jocu wäkewä luth-
cajaivynan juomisest.

66. Ja löi wtholltsiansperäwteryn/ja
pani yancatckistn häpeän heidän päällens.

67. Ja heitti Josephin majan pois/ja
et «valinnut Ephraimin sucucunda.

6z. Maan hän maliyt Judan sucucun.
«an / Ztonin wuoren/ jota hän racasti.

69. Ja rakensi Pyhäns corkeuxeen /

nyncuin yancatcktsest pysyväisen maa».
70.Ja walitzt palwelians Davidin/

ja otti hänen lammas huonesta.
71. Imettämistä lambatsta haki hänen/

että hän hänen Cansans Jacobincaitztö/
ja Israelin hänen pcrtmiscnS.

7e. Ja hän cattzt heitä csikella sydä-
mens ivacuudella / ja hallitzt heitä tai-
tella ahkerudella.

I.XXIX. Psalmi.
Assaphin Psalmi.

1 ERra/ pacanacomatpericun-
daas carannet/ he omat saa.

? fiuttanet sinun pyhän Tcm-
plis / ja Jerusalemista kiwi.

raunion tehnet.
1. He annoit sinun paltvelioittes ruu«

mtc linnuille talman alla ruaxi/ ja sinun
pyhäts ljhat maan pedoille.

z. He «vuodatit heidän merens nyncuin
«veden Jerusalemin ymbärille/ jaci ten-
ään haudannut.

4. Me olemma meidän läsnä asumai-
sillem nauroxi tullet/ hänmistyxexi ja
ptlcaxt nylle jotca meidän ymbärtlläm
omat.

s.HERra cuinga cauma» sinä ny»
wlhatnen olet? ja annat finunkymauxes
nyncuin tulen pala?

6. Muovata wihas pacanainpäälle/
jotcaei sinuatunne/ja nyden maldacun-
dain päälle/jotca ei sinun nimes aux
huuda.

Sillä he owat Jacobin syönet/ ja
hänen huonens häivtttänet.

muistele meidän endtsiä pahoja

«cosim / armada finuas nopiost meidän
siist/i «ltt? "" "'""""

y. A»« meitä meidän auttuubem Iu-mala/ sinun nimes cunnian lähden /
pelasta meitä/,a anna »netlleu synnit on»
dext finun nimes tähden.

iv. Mixis sillit pacanain sanoa : cusa
on nyt heidän lumalans? ilmoitettacan
pacanom seos / meldän silmäin edes si.nun palweliotttes weren costo / joca
wuodatettu on.

11. Aiina etees tulla fangein huocau<
xet/ sinun suuren läsiwarles «utta/cor»
»a cuolemon lapset.

12. Ia costa metdän läsnä asuwaisil»lem seitzemen terroin heidän pilckons
heidänhelmaans/ jolla he sinuaHER»ra pilcannet owat.

13. Mutta me sinun Canfts/ja sinunlaitutnes lauma lycäm sinua yancoicki»
sest/ ja julistam sinun tytoftas sugusta
sucnhnn.

LXXX. Psalmi.
1. Assaphin Psalmi cullaiststo cuckai»

ststa/ edelläwetftttapa.
2 Israelln patmen / joc»«s» saatat Josephin nyncuin lam»

jlmoit» sinus soca istut Che.päällä.
3. Herätä sinun lvolmas/ sinä cutnE»

phraimin/ Benlaminin si Manassen
edes olet / ja tule meidän aurem.

4. Jumala täännä mettä/«swos paista/ nyn me tulemma antetuxt.
5. HERra Imnala Zebaolh / cningi,

cauwans wihastut Canfts rucouxyn?
6. Sinä ruokit heitä kynnelitten lei»

«ällä/ ja juo«t heltä suurella mitalla
läynäns tyynelita.

7. Sinä olet metdän pannut rydaxl
meidän läsnä asuwatfillem / ja meidän
wihollisem pilckawat meitä.

8. Jumala Zebaoth läännä meitä / si
anna casivos paista ny» me antetuxt tu»
leinma.

9. Sini toit Wynapuun Egyptistä/ja
olet pacanat «los carcottanut/j» sent»
stnttannl.

io. Sini

P««<
«zA,
,2. '.

Pt>l
i». ,Es/''
'''

Etti.
lunii»
la c».
stols

»lrM
sillens
i^gt.

70.

«<-..

A/'I^'
,

/'

"'4>
Esa.
5l l>

""'
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ia. Sinä percaisi! tien hänen'eteens/

si annoit hänen hywästi juurtua/ nyn
että se täytti maan.
ii. Wuoret owot sen »varjolla peitetyt/

ja yönen oxillans Jumalan Cedrtpuut.
12. Sinä lewittt hänen oxans haman

meren asti / ja hänen hoarans haman
«irran tygö.

i3.Mix,s sijs särjit hänen åttans/ et»
lä sitä calckt ohltzeläywät replwät.

i4.Metzäsi« on sen «iwanut ylös/
ja metzän pedot sen ylös syömät.

15. Jumala Zebaoth täännä sijs si >u.
as / catzo alas «iwast ,a näe/ ,a etzt si.
tä tvynapuuta.
i6.la pldö st tyndiäni/ jonga sinun

oitia tätes on istuttanut/ ihmisen po»
jan tähden jongos sinulles lu<astt walin»
nut olet.

i?. Catzo sijheu ja nuhtele / että polt-
tamisesi ,a reptmisest loppu tults.

iz. Smun käres warjelconoiktan kales
Cansan / ja ihmisen poian jongassinul.
les lujasti valinnut olet.

ry. Nyn en me sinusta luvtvu / suo mei-
dän elä / nyn me sinun nimes auxem-
huudam.

20. HERra Jumala Zcbaoth käännä
mettä/ ,a anna caswos paista / ny» me

v.4. auteruxi tulcmma.
«.

I.at. I-XXXI. Psalmi,
zo. i.Githithtn päälle edclläveisattap.l/

Nm- Assaphin.
«otan 2 iloisesi Jumalalle/
tilliä- on meidän vökcvydem/
lämän Jacobin Jumalalle,
nzuo. z.Ollacac Psalmit ja tuo.
dentu. kat candelet / iloisetharput »n Psaltari.
lon e> 4- Soittcat Basunella udesa Euusa /

dM. meidän lehtima>am juhlapäivänä.
5. Sillä se on tapa Jsraelis ja Jaco.

btn Jumalan oikeus.
6. Sen hän pani Josephis todisturert/

cosca he Egyptin maalda läxtt / ja ou-
don kielen cuuliet olit.

7. Minä olen heidän olcans cuormasta
wapahtanut/ ja heidän kätenö pääsit
tyliä tekemäsi.

s. Cosea sinä tufcasas minua aujtM
huudlc/nyn minä auti» sinua/ ja cuulin
sinua / cosea tuulis pää tuli sinun pääl- z.».

les / ja koettelin sinua rytaiveden ty>
tönä/Sela. Numy.Cuule minun Cansa»/ minä
stan sinun seasas / Israel/ jos sinä mi-
nua cuulet.

ic>. Ettet sinun s-asas muucalatnen Ju-
mala olis / ja ettes vierasta Jumamta
cumarrats.

ii. Minä olen HERRA sinun In-
malas/ jvca sinun vem ulos Egyptin
maalda: levitä suusoyn mtnä seu täy-
tao. ,

ii.Mutta minun Canfan ei cuullut
minun ändäui/ j« Israel et totellut mi-
nua. .

iz. Nyn minä laskin heitä sydamens
pahuteen / waeldamau ueuwons Men. A "

14. Jos mtnunEansancuulis »ntnaa/
ja Israel minnn tetsänt kävts.

is. Nyn minä pian heidänvihölllseNs
alas painaisin / jakäteni käändäisin heft?,/
dän vthollistens päälle-

-16. JaHEßran vihollisethuckan tuli-
sit/ mutta heidän aicans. olis yancaickt-
sest pysyvä. i-ss.

17. Ja minä ruockisin heitä parhailla I
nisuilla/ ja ravttzistn heitä hunajalla
calliosta.

l-XXXII. Psalmi.
1. Assaphin Psalmi. '

2 seiso Jumalan feuracun-
AOV nasa / »a on Duomarijumalit-seasa. aaikez.Cuinga cauvantr väärin

duomlyetta / ja jumalattoman muoto "

catzvtta? Sela. nna'
4. Tehkät oikeus köyhälle ja orvoille/ '

ja autiacat radolltset ja vaivaiset oi.
knidelle- täkdens.Pelastacat ylöncatzottua ja köyhä/
ja päästätat händä jumalattoman kä- /'s. '

destä.
5. Mutta et he tottele etkä lucua pidä/

he käyvät lackamata ptmetsä/sentähden
täyty catckt maan perustuxet caalua.

7. Minä tosin sanoin : te olena ju-
malat /
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malat / ja talcki tork-imm»» lapset.

B.Euitengtn täyty teidän tuolla ntzn-
,4 cntn ihmis«t/ja nyncuin tyrannit hiickua.

Rom y. Nouse Jumala/ ja duomitze maa;
>

' sillä caicki pacanak ovat sinun omae.
luma I.XXXIII. Psalmi,
ia itze «. Assaphin Psalmi,a veisu,
on pa- 2 älä nyn ratti vaickene/
ras ja älä nyn Sneti ole / Juma-
Duo< la älä sitä nyn kärsi,
mari. z. Sillä catzo / sinun viholli-

ses kiucutyevat/ ja jotca sinua vihavat/
o, ylendävät pääns.

Bro.' 4' He pitävät ravakoita juoniasinun
vbetan Cansas vastan/ ja pitävät neuvo sinun
rucous salatuitas vastan- ...

vmbä. 5- Sanoden: tulcat/ hävittäkää, heitä/
riole. nyn ettei he ensingän Cansa oliscaa/ et.
tvaiiia tei Israelin nime sillen muistekats.

.6. Sillä he ovat sydämesans pannet
neuvons yhteen / ja eehnet lyton sinua

ta va «asian.
sian

'

7. Edomerein ja Jsmaelitereln majat/
' ' Moabitereinja Hagariterein.

8. Gebaliterein / Ammonirerein ja A-
malechiteretn/ Philisterit jaTyro» asu-
vaiset.

9. Assur on myös hänens heihin lyttä-
nyt / auttaman soihin lapsia/ Sela.

»0. Tee nylle nijncuinMidianitereille /

7: zi. nyncuin Sisseralle/ nyncuin Jabintlle
4-1; Kisonin ojan tykönä.

Lc?::; 11. Jotca mestattin Endoriu tykönä/
Sc 8 11 jtt tulit loaxi maan päälle.

ii. Tee heidän pääruhtinans nyncuin
Kreb/ ja Seeb / ja caicki heidän ylirn-
mgisens nijncuin Sebah ja Satmuna

iz. Jotta sanovat: me omtstam meil.
lem Jumalan huonet. 1
14. Jumala tee heitä nyncuin rattaan/

nyncuin corren tuulen edesä.
15.Nyncuin ciilo metzän poltta/ja nyn- ,

cutn liecktmäet sytyttä.
16. Wäinö juurtnynheitä sinunraju il-

mallas/ ja hämästytä heitä tuulis päal-
iäs.

17.Täytä heidän casvoos hapiällä/et-
tä he sinun »imes HERra etzisit.

18. Hävetkö» heja hämmästykö» yan-

«ickistsi/j» höplään tulcon sihuckucon.
19.Nyn heftowat tuta että siuunnl.

mes on HERra/ ja sinä olet atnoa y»
ltmmätnen caitest matlmaft.

I.XXXIV. Psalmi. w
i.Corahn lastenPsalmi Glthlthln pääl-

le/ «dellämeisaltapa.
i ihanat omat finun asui»- P„.
IN stas HERra Zebaoth. «h^z. Minun sielun tkäwöitze ja

halaja HERra» «sicartanothin/
minun ruumin ja sielun tlottze elämäsä
lumalasa. »ast/

4. Sillä lmöu on huone» löytänyt/ja
päästytnen pesäns / johonga he poicaos pj,st ja
laskemat: sinun Altarts HERra Zeba-
oth/minun Luniogan/ ja minun Ju- l<,„
malan. palve-

5. Autuat omat jotta sinun huvnetsas zupest.
asumat / he kijttämät sinua yancaickt- Psaj.
fest/ Sela. 4,!,.

6. Aumat omat ne ihmiset jotca sinun
pitämät mäkenänS/ ja sydämestänS wa-
eldamat sinun jälkes.

7. Jottakäymät tlcun lapon läpitze/ ja
tekemät siellä catmoja/ pa opettajat mo-
nella siunaupella caunistetan.

8. He saamat yhden motto» toisen jäl-
len/ että tutatfin oikia' Jiimala Ztonts.

9. HERra Jumala Zedaolh cuule mi-
nun rucouxen/ mta laeobin Jumala tä-
tä cormljs/ Sela.

iv.Layele sijs Jumalameidän ktlpem/
catzo sinun motdeldus casmoa-

». Sillä ypt pätmä sinun esicartanoi-sas on parambt «uin. tuhanen mualla/
ennen mjNä olisinomeo martta minunJ-
umalani huonesa/ enin asuisin Jumalat-
toman majoisa.

11. Sillä HERra Jumala o» Aurin- luc.ei!
go jakilpi/ HERra anda armon M cun- z;.
nian : ei hän anna hurscatlda mitä»
hymä puuttu.

iz. HERra Zebaoth/ 'autuas on se .

ihminen/ joca sinuun «scolda. .

I.XXXV. Psalmi.
1.Eorahn lasien Psalmi edellä,

metsättäpä.
2.HTB.



R»co«
us Ju-
malan
tygö.

Lohdu-
tuxest
»a ar-
mosta.

Oilia-
sialu-
malan
palwel
luxesta
Psal.
»5: z.
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i ERra sinä cutn kmuinen) olit
armollinen sinunmaacunnalles/

zsilcobtn fangitlunastit.
annoit Canfas

pahat revt/ M catckt heidän lyndinS pet-
Ut/ Sela. .

4. Sinä lepytit catien wihas/ja »äänsit
siauas wihas julmudesta.

Käännä meitä Jumala meidän «va-
pahtajani/ja pane pois wihas meistä.

6. Tahdotcosyjs tzancatckisist olla wi.
hainen meidänpSällem ? eli sinun wihas
sitä sucumnnasta Mcucundaa»e

?. Etkös käänny/ja mettä wir»ota/ettS
Cansas sinusa ilotyts?

8. HERra osota meille armos ja si-
nun autundeö anna meille.

y. Jofta minä cuultsin mitä HERra
Jumala puhu/ että hän rauhan-lupats
Canfallens ja pyhillens/ ettet he hullu-
teen Mtuis.

10. Cmtengin on hänen apuns nyden
tykönä jotcahändä pelkäwät/ että mei-
dän maallam cunnta asuis.

11. Että lauptus »a totuus kestenänS
kohtaisit/ wanhurscaus ja rauha toinen
loisens suuta andatsit.
il Että totuus maasta wesois/ja wan-

hurscaus taiwast catzots.
iz. Että myös meille HERra hywin

tekis/ ja meidän maam hedelmäns anais.
i4. Että wanhurscaus sijttekin hanen

»desäns pysyts ja menestyis.
I.XXXVI. Psalmi,
i. Davidin RncouS.

HERra corwas ja cuule
I» mti.ua: sillä minä olen radolltnen

köyhä.
i. Kätke minun sielun: sillä mi-

oä ole» pyhä/ Auta minua minun Ju-
mala»/ sinun paltveltatas/ joca itzeni
sinuun luotan.

,

z. HERra ole minulle armollinen/ sil-
lä minä huudan ylipäiwä sinua.

4. Jlähuta sinun palweltas sielu/ silla
sinun tyzös HERra mtnä ylönnäu mi-
nun sieiuyl.

, , .

5 Sillä sinä HERra olethywä m ar-
mollinen/ ja sangen laupias camlle

jottli stitua anxens huukawat.
6. Ota corwys HERra minun ruc»«.

xen/ja ota waart minunrucouxent Snestä. «.

7. Tuscasani minä sinuarucotlen/ettäs
miuua cuultsit.

8 HERra, et ole yxikäo jumalista sinun
calcatses/ ja et ole kengän j»ca nyn keh. '''

dä taita cutn sina.
9. Caicki pacanak jotcas tehnyt olet/

picä tuleman ja cumartamansinua HEr-
ra/ja sinun nimes cunnioittaman.

10. Ettäs nyn suuri olet ja teet ihmei»
ta/ ja sinä olet ypinäns Jumala.

Ssota minulle HERra sinun ties/
waeldaxeo sinun lotuudesas/ kijnnitä mi.
nun sydämen sijhen yhteen/ että minä si-
nun nimes pelkäisi».

11. Minä kylän sinua HERra minua
Jumalan caikesta sydämestäni/ ja cun.
nioitan sinun nimes yancatckisest.

iz. Sillä sinun hyivydes on suuri mi-
nusa/ ja sinä olet pelastanut minun sielu»
ni syivimmästä helwettstä.

14.Jumala ylptät carcawat minua wa.
stan / ja julmat» joucocwäiywät mtnu sie»
luant/ jaet pidä sinua silmätns edesä.

15. Multa sinä Hikßra Jumala olet Pssl.
armokinen ,ä laupias/ kärsiwäinen ja 8.
sangen bswä ja waca.

»

16. Käännä itzes minun päin/ ole mi. 8.

nulle armollinen/ wahwista palwclias st.
nun «voimallas/ ja auta pycas potea. 5.

17.Tee mercki minun canstant/ että mi.
nun hywin käwts/ ja he sen näkisit jotca
minua wihawat/ ja häpeisit/ että sinä
HERra autat ja lohdutat mtnu».

DXXXVII. Psalmi- 86.
1. Psalwi/Corahn lasten weisu.

Än on wahwast perusteltu py.
«vuorten päälle.

Id". V z.HERra racasta Ztonin psrt-
tia/ -nä cutn catckia Jacobina- c°st^/

ja cunntallisetasiat sinusa saar. kan-

natan/ sinäJumalan Laupungt/ Sela. geuu.
4. Minä annan saarnata Rahabtn ja mista/

Babeli» edesä/ että he minun tundetvat/ /oca
cayo/ Philistertt/ Tyrit ja Erhiopia- coco
laiset syndytväl siellä.

Llll ;«Zi.

Pfaltari.



f.Zlonllleplti sanottaman: «ttäcolc.
ilmas linalset Lonftt siellä syndywät/ ja «tti
,«.z Corleln sitä ratend».
saar» 6. HERr» »nd» saarnata llrsiltuxes
natt», catcktnatsilla tttlillä «ttä myös muut».
«an mat heistä siellä syndywät/ Sela.

7. 1» «etsasit nyncutn tantzis/ caicki
Minun lähttnt sinust.

L»t. LXXXVIII. Psalmi.
«7. i.Pstlmi/Corahn lasten «elsu/edellä.

«eistttapa/ radollisten heickoudesta/
Hemanln sen Esrahltin öppt.

Sur» z ERromtnun autul.de» Juma»»tama. «l^la/mlnä huudan yöllä st pHt»llt us sinun edesäs.siira» OG z Hnna mtnun rucouxen sinunndes la z..s «lla/«lltsta corwas minun huutonilustas puoleen.
4.Silli minunsielun »n surliutta täyn»

näns/ jamtnun«lämäuon juur» liti Hel>
mettiä.

5. Minä olen arwottu uynen «ltaistxi
jotca hamaan menewät / minö olen nyn»
cuin st mi«S jolla ei yhtän apua ole.

6. Minä macan hyljättynä cuollutt»
ten seas/nyncuin haamoitelut jotca hau»
dast» macawat/ jotta et finä fillen mnt»
sta/ ja jotcatädestös erottelut owat.

7. Sinä olet mtnunpainanut alemmal»
sten «lwoon/ pimeyteen ja sywy«en.

B. Sinunhirmuisudesahdista minua/
ja pacolta minua sinun alloillas/ Selo.

9. Sinä eroilit cauwas mlnun ystäwä.
»t minusta/sinH olet minun tehnyt hetlle
canhtstuxexl: mtnä macan fangtltun»/
ellen minä «oi päästä ulos.

io. Mtnun «swont on surlia rodolli»
suden tähden/ HERro / minH auxen.
huudan sinua jocapäiwä/ mini hajotan

«., x käteni sinun puolees.
""

11. TeettöS sijs ihmeitä cuolluitle» sta»sa / ell noustwatco cuollet sinua tytti»
män? Sela.
ii. luetellango haudoist sinun hywyt»

lis ? ja sinun «tuuttos «botuxesa ?

13.Tutango finun ihmes pimiäst? eli
finu» wanhurscandes sijnä ««»s» joft
«ickt unhoteton?

»4. Mutta minä huuda» finna HER»

ra/ja minun rucouren tule «»«hinfi.
nun etees.

,s.Mtxts H«Rra heität pois minun
sieluni / ja pettät castvos mlnulda?

i6.Mtnö olen raoollinen st wäetöin/
että mtnä nyn hyljätty olen / mlnä tär«
fin sinun hirmuisuttas / että mlnä lähes
epäilen.

l7.Stnunwthas tule mtnun päälleni/
sinun pelcos litistä minua.

'»- Ne startawot minuo jocopollvi
»ynculn wesi/ja ynnä minua pyrtttäwät.

19 Stnä «et että minun ystowäni st
lähimmäiseni ercanewatcauwas mtnu»
fia / ja mlnun tuttawtlleni olen minä
plmeydes.

LXXXIX Psalmi.
1. Ethanin stn Esrohttin opetus.

2 weisanHERran armosiX» D » yancaickisest / ja hänen totu.
ilmoitta» siulani st»gu>

sta sucuun.
3. Ia sanon : isincalckinenarmo käy y»

lös / ja sinä pidät ustollisest finun to»
«»«s «imaisi.

4. Minä olen lyton tehnyt Vallittuni
«nst»/ mlnä olenDavidille minun pal»
«eliölleni wannonut.

5.Haman yancaickisuteen wahwistan
minä finun siemenes / jarakennan stnuntstulmes sugusta sucuun/ Sel».

6. Ia taiw»t pitä ylistämän HERr»
sinun ihmeitäs si totuttas pyhäin seu»
racunnaft.

7. Stllä cuca taltan pilwisä «errala
HERroou ? st cuca on HERran caltat»
nen jumalitten lasten seos?z. Jumal» on sangen wälewä pyhä»
ins cocouxlft / st ihmelllnen catckeln ny»
den seas/ jotca ow't hänen ymbäril»
läns.

9. HERra Jumala Zebooth / cuca on
nyncutn sinä / wälewä Jumala? j» fi«
nun totudes on sinun ymbärtllis.
io. Hini wall«tz«pauhawaisen meren/

smä h.llitzet poiftwaistt allot.
11. Snä lyöt Rahabln cuoliaxi/ finä

hajotat finun wtholltses urhvllisell» täfi»
»arrellas.

i2. Tai-

sB.
Juma»
"« hy»
"ys >«

lytto
Davi.
l"n
canst!».
I°v.
"'?'

7» io.
/^?.
Pstl.
izv n.
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<2. Taimat omat sinnn/maa myös on
sinun» sinä olet perustanutinaan pyrin/
ja mitä sinä on. ,

iz.Pdhjönja etelän oket sinä luonut/
Thabor jaHennökyttämät sinun nimees.

»4. Sinulla on moimglltae» käfimarsi/
mäkrma on sinua käte»/ ja corkta on fi-nn» »ikia kätes.

1;.Wanhurscaus ja duomio on sinun
tstutmes mahmtstus » armoja totuus o-
mat sinuncafmo» edes.

id. Autuas on se Cansa joca ihastua
taita» HERra/heidän pttämaeldaman
siliän casmos malkeudesa.
»/.Hedän pttä tlottzemanjocapäimä sinun
»tmestas/ ja sinun maohurscauvesas cun-
malliset oleman. l

18 Sillä sinä olet heidän mäkemydens
kerftaus ja sinunarmos cautta ylös no-
siat sinä meidän farmem.

19. Silla HERra rn meidän ktlpem/
ia Pyhä Zsraeits on meidän CuMngam.

20 sinä puhuit nämyisä
/ja sanoit» minä olen

Sangartn herättänyt auttaman/ minä
olen corottanut yhdeu malitun Eaosqsta.

21. Minä sten löytänyt palmelianiDa»
Äivm / minä olen hänen «otdellut py.
halla ölj»)llänt.

»2 Minun käteni tuke händä/ jominua
käflwarteni wahwista handä.

2Z.Et pidä mtholltset händä voitta-
man /ja määrät et pidä händä sullo,
ma».

...

24. Waan minä lyön hanm mtholli-
' senS häve» «dcstäns/ ja nytä jotcahän-
dä wihawat tahdon minä matmata.

2;. Multa miuua toouudeni ja armo'
»t pttä hänentykönänS oleman/ jahä'
uen sarmeaöpitä minun nimeeni ylös no'
siettäma».

26. Minä aseta» hänen käteos mereen/
ja häuen oittau tätens Mirkoihin.
»7. Räin hänen pttä minun eutznmau»

sinä olet minun Isäsi/ minun Jumalaa
ja turman/ joca Minua autta.

»8. Ja minä asetan hänm rficvtsert/
«atcketu ryrteimmpxt Luulsigststmsias
maanpäällä.

2y.Minä pidänhänelle armoni tähdel-
lä yancatcktsefi / ja mtnun Moni pttä
hänelle «ahma oleman.

zo. Minä annan hänelle yaneaicktsen
siemenen /ja mahmistan hänen istmmens
«yncauman cuinkaimat pysyvät.

jos hänen lapseasminun
hyljämät/ ja et maella

minun oiteadesani.
Z!. Jos he mtnun säätyni turmelemat/

ja et minun käskyjäni ptsZ.
zz. Nyn minä heidän syndtns mttzalla

rangatse» / ja heidän pahat teconö haa-
mstlla.

Z4. Mutta minun armoani en minä hä-
nestä kännä pois/ «ngä salli minunko»
tudent miipistellä.

zs. En minä rico lyttoani / ja mitä mi-
nun suustani käynyt on/en minä muuca.

z6. Minä olen »vihdoin mannonul py-
hydent cautta/ en minä Davidille mal-
hettele.

Z7. Hänen ficmenens on olema yancatc-
ktsest/ jahänen »stulmens minunedesänt
nyncutn Äurtngo. J^'

zB. Ja nynculn Cuu / mahmtsteran se
näncatcktsest / ja on mahmana «yucutn p>au
todistus ptlmisä/Seta. A '/'

zy nyt sinä syöxät ja heität s.
ja mihastut motdellulles

40. Sinä särjet palmeltas lyton/ja
tallat hänen cruununs maahan.

41. Sinä rtcot hänen muurtus/ ja an-
uat hänen tinnans särjettä. .

.

42. Händä raatelemat catcki ohttzekäy-
mätset / hän »n tullut läsnSolemätsillens
nauropi.

4Z.Stnä corotat hänen mthollistens oi- ./

lian käden / jatlahutatcatcki hänenmat.
nollisenS» -än e-

-44. Hänen mieckans motman olet sinä "iV
myös ottanut pois / ja et salli hänen
«ottta sodafa. luva»4«.Siuä hämttit hänen puhtaudens/
jä annoit hänen istotmens caatua maa-
han.

46. Sinä lyhennät hänen nuorudenS
ajat/ »a peität häpey häptällä, Sela.

47. HERra/ cutnga canmgn sinä sd-
Ull» »»s

Pfttleari. 6z?
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ans nyn salat? ja annat hirmutsudes
pala nyncuin tulen?

48. Muista/cutnga lyhyt minun elä-
män on/mixts tahdoit catcki ihmiset
huckan tuoda?

4y. Cuca elä / ta et näe cuolemata?
joca fieluits Helwettn käsistä pelasta ?

Sela.
50. HERra /cusa omat sinun endifet

armos? jotcas Davidille rvaonouutolet
sinun totudesas!

, ;r. Muista Hsßrapakmelioittesptlc.
ka/jonga minä caonan helmasani/räi-
kistä nyn monista Cansotsta.

zi.Zotlla HERra wiholltses ptlcka-
vat/ joilla he ptlckawac stnun wotdel.
tus asteilta.

tt.Kijletty olcon HERra l/aucatckt-
sest/ Amen/Amen.

XL Psalmi.
Mosexen Jumalaa mtehen

Riicous.
, Jumala/ sinä olet met-

turwam/ sugusta suruun.
a. Ennencuin tvuoret olit eli

ja mailina luotin/ olet
, sinä Jumala yancatcktsest yancaicktfeen.

z. Sinä joca annat ihmiset cuolla/ ja
sanot: tulcat jällens te ihmisten lapset.

4. Sillä tuhat ajastaica omat sinun e-
defäs nyncuin eiläinen pätmä joca ohi-
tzement / ja nyncuin marlta yöllä.

5. Sinä muodatat heitä nyncuin co-
sten//a omat nyncuin uni/ nyncutnruo-
ho amulla / ,oca cohta lacastu-

6. Joca amulla cucoista ja nopiast
«uima/ja ehtona letcatan ja cnimettu.

7. Sen teke sinun mihas / että me nyn
hucumme/ ja sinun hirmutsudes / että
me nyn ätist tääldä lemmalan.

8. Sillä meidän pahat tecom sinä ase-
> tat «tees / meidän lundematlomat syn-
dim malkeuteen sinun casmos eteen.

y. Scntähdeo culumat caickt meidän
pätmäm sinun mthastas : meidän muo-
tem loppumat pikemmin cuin jatku.

10. Meidän elinaicam on seitzemenkym-
mendä mnotta / taicka eninoäkin cah-
depankMmeudä mvlka / jarnln se pa-

ras o» ollut / ny» on se tusca ja työ 01.
lnlisillä se pois letcatan/ uyncuia me
lendatsim pols. ..

11. Matta euca usco sinuanyn rasiasi
«ihastuvan/ »a cuca pelkck sincaltatsia
sinua htrmuisattas?

12. Opeta mettä ajatteleman/ etta met.
dan pitä cuoleman / että me ymmärtä-
vätsext tulistm.

iz. HERra käännä sijs iyes taas mel»
däo puoleem / ja ole pglveiiotlles ar-
mollinen.

14. Täytä meitä pian armollas / ny»
me rtemnitzem ja tlotyem caickena mei-
dän ellnatcanam.

15. Jlahuta nyt meitä jälleos/ ettäs
mettä nyncauvan vai vannut olet/että
me nyn cauvao ouuettomulta kärsinet
olem.

16. Osita palveltalleS sinun tecos/ja
sinua cuuntas heidän lapsillens.

17. Ja/ HERra meidän Jumalam ol-
co» meille lepytnen/ ja wahwistacoa
meidän kättem teot metsä: jameidän kät-
tem teot hän wahwtstacon.

XLI. Psalmi.
1 corkeiminä varjeluxes istu/

Catcktvaldian vorjosa ole-

l. Hän sano HERralle: mi-
nun tolvo» ja linnan/minun Jumalan/
johonga minä uscallaa.

z. Sillä hän pelasta sinunväjyjä» pau
lasta/ja vahingollisesta ruttotaudista.

4. Hän sultllaus sinua varjo / jasinun
turvas on hänen sijpetns alla: hänen
totuudeuZ on keihäs jaktlpl.

;. Ettes peikäts yön cauhistust/ januo-
lia/jotca päivällä lendäväk.

6. Sitä rutto jvca ximetfä lycku/ ja
sairautta cutn puolipäivinä turmele.

7. Waicka tuhannen langeisit sivul-
las / ja kymmenen tuhatta sinun otktal-
las / nyn et se sinuun satu.

8. Ja tosin sinun pitä silmillä» näke-
män ja catzoma» «uiuga jumalattomil-
le cosietao.

9. Sillä HERra on sinun toitvos/ ja
ylimmalntn on sinun turvas.

»0. El
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ro Si sinua pidä mikän paha cohta-
man/ja ei yhtän maima pidä sinun ma-
»aas lähestymän.

»I. 'i. Sillä hän o» anbanut »Sstyn Enge.
leilien» sinusta/ että h- kätkemät sinua

?,n a,o caickisa teisäs.
Että he candamat sinua käsisä / et-

te» jalcas kimeen louckais.
./s «j.Sinä käyt jalopeuran ja kyykär-

-5' '

. men päällä/ja tallar nuyren jalopeuran
' ja tohikärmen.

14.Että hän minua halai»/ nyn mi-
nä hänen päästän / hän tunde minun
nimeni / sentähoen minä «varjelen händä.

15.Hän auxhuuta minua/ sentähdeu
minä cuulen händä: hänen tykönän» 0-

len minä luscasa/ sijlä minä hänen tem-
man pois ja saatan hänen cunniaan.

16.Mt»äramttzen hänen pitkällä yällä/
ja osotan hänelle autuudeui.

l.st. Psalmi.
,l. l. Psalmi Sabbarhina «etsak-

tapa.
» Ymä on HERra kyttä /ja mei-

katosi sinun nimelle» sinä
ylimmäinen.

z. Amulla julista sinun armos/
ja ehtona sinun teluuttas.

«.... 4. Kymmenen kielisellä ja Psaltarllla/
sotttain candeleilla.kamat- tlahutit minua HERra/

. sinun teoisas /ja minä iloiten kersca»
i«n»n kättes töitä.

«.HERra/ cninga stuun tecoe omat
»on suuret? sinun ajatuxe» omat ylco

- sywät.
. 7. Hullu et usco sitä/ ja lvmpelt et

ymmärrä nytä.
>»wat. z jumalattomat miherjoitzemät nyn-

cutn ruoho/ ja pahoiuletiät caickicu-
coistamat/siihenasti cuin he huckumat
yaocaickisest.

9. Mutta sinä HERra vletcortein/ja
vvsvt uancaickisest.

ro. Sillä catzo sinun miholltse» HER>
ra / catzo sinun mihsllise» pitä catoman/
j« catckt pahantekiäl pitä hajotettaman.

11.Mukia miouu sarmtul tule tvrote.

tuxi nyncuiu yxisarmiftn/ ja minä moi-
dellan kuorella öljyllä,

i». Ja minun silmäni näkemät «ihol-
Itseni /ja minun cormaoi cuulemat pa- ,

hoja / jotca heitän» asettamat minua '

mastan.
iz. Wanhnrscau pitä miherjöitzemän

oyncuin palmupuu/ ja casmamannyn-
cuin Cedripuu Libanonls.

14. Zotca omat istutetut HERranhuo- s°'
nesa/ pitä miherjöitzemän meidän Juma»
lam cartanoisa.
»5. Heidän pitä mesoiman mielä manhu»

desans/hebelmälisrt ja mihannol olema».
15.Jn julistaman/että HERra on nyn

hurscas/minun turman/ja ei ole hänesä
määryllä.

XCIII. Psalmi. ya.
i ERra on Cuningas; Hän o» Chri-

pukenut suuren cunni- stuxest
on myölkänyt itzen» jahä»

mäkemydellä : Ja on mahmi- neo
stanut m-an pyrin / ettei sen pidä lyc- malda»
»uman. cunnq»

z.Sytä ajasta pysy sinun istulmes mah. staus.
mana/sinä olet yancatckinen.

z. HERra /wcsico sket paisumat/mesi.
cosket paisuttamat pauhinan»/ mesicosket
paisuttamat albons.

4.A110t mercsä omat suret ja pauha-
mat htrmutsest: mutta HERra on mte»
lä mäkemämbj corteuxe».

5. Sinun todistuxes omat ajman lujat/
pyhy» on sinun huono» cauntstus HER-
ra yancaicktsest.

XLIV. Psalmi. !.Zt.
i ERra Jumala jonga costot o. yz.

Jumala jvnga costot omat/ Deut.
?selttäst ttze» näytä. zi! zx.

OS i- Corota sinua» mailman Rom.
DuoMart/maxa ylpeille mitä he ansain- ».ry,
oet omat.

z. HSRra cutnga cauma» pitä juma.
lattomain/ cuinga caumarrpitä jumalat-
tomain riemultzeman?

4. Ja nyn ylpiäst puhuman / ja caicki
pahantekiät heitän» nyn kkrscaman?
S.HERra/ he polkemat ölas sinun

tlllz Cansas
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Cavsas/ ja stnun pertmistäs he mai-
mamac.

6. Lesket ja muucalaiset he tappamat/
ja ormoil he cuolettamat.

7. Ia sanomat: et HERra sitä näe /

ja Jacobin Jumala et sitä tottele.
Juma. z.Pmmärtäkät sijs te hullut Lansan
la näke ftas / ja ce tyhmät / cosca te kattama-
juma» xt tuletta? .
latto. y. Joca corman on istuttanut/ eiköhän
main ruule ? eli joca silmän loi/ eikö hän näe?
ajatu- »o. Joca pacanoit» curitta / eikö hän
pet rangatse? joca ihmisille opetca tiedon,
jo työt ii. Mutta HERra tietä ihmisten aja-
1. Cor. tuxet/ että ne turhat omat.
z: 20. 12. Autuas on se jota sinä HERra cu-
PM ritat /ja opetat sinun Laistas.
119:72. iz.Etlä hänellä kärsimys olis cosca
Prov.j «asioin käy / sijhenastt enin jumalatko-
Z!a2. malle hauta malmtstetan.

14. Sillä et HERra heitä CansanS >
pois/ ett hyljä pcrtmistäns.

15. Sillä oikeuden pitä Mekin oikeu-
den oleman / ja catcki hurscat sydämet
sitä fturamat.Atnsa 16. Cuca setso minun cansiani pahoja

Juma mastan? cuca astu minun tygöni pahoin»
la aul- tekiöitä mastan?
ta ju- Elixj HERra minua auttals / nhumalisia Minun sielun macais lähes htljatsudes.
juma. iz.Minä sanoin: minun jalcan on hor-latto. junut/maan sinun armos HERra mt-
mia nun tukeis.
wastä. 19. Minulla oli paljo surua sydäme-

sänt/ multaflaun lvhdutupes ilahuttiml-
. nun sieluni.

Xcv. Psalmi. 1.-t.
metsakcom kyiost HER- 94.ralle / ja ilottcam meidän au- Met.
turmalle. dän pt.

2. Tulcam hänen castoons e. tä ru.
teen ktztoxella/ja rtemuttcam hänelle coile.
lauluilla. man

z. S'.llä HERra on suuri Jumala/ja Chrl«
suuri Luntaggs caickeiu jumalttten y. stusta
lttze. mel-

4. Sillä hänen kädesänS on catcki mi- dan
tä maa canda / ja muorien cuckulat o- luo-
mat myös hänen. jam ja

;. Sillä hänen on meri / ja hän on sen opelta-
tehnyt / ja hänen karens omat cnimau jatam.
malmistanet.

6.Tulcat/ cumartacam ja polmillem
laugetcam/ ja mahan lastecam HER-
ran meidän luojam eteen. .Ss

7. Sillä hän 00 meidän Jumalsm/ja
me hänen elatus Causans /ja hänen Pftk.
kälkens lauma: Tänäpä» / /os le cuulet-100:2.
ta hänen änens. Hebr.

B>Nyn älkät paabuttaco sydävdän/Z 7.
ntzocutn Meribas tapahtui / nyuctttn cap. 4:
Massas cormesa. 7.

y. Lufa teidän Isänne minua kiusat- Num.
stl: coettelit minua: ja nätt myös mi- 14: 22.
nuo teconl. Cpod.

10.Että minä neljäkymmendä ajastat- t?: 7.
ca suutuin tähän Laissaan /ja sanoin: Num.se on sencaltainen Cansa / jonga sydä- i4!Z4>

exyä tahtomat/ ja jotcaminun
tietäni et tahtonet oppia. Hebr.

11. Joille minä mihoifant mannoin: et. 4: z.
tti heidän pidä minun lepooni tuleman, c.z: 17.

ih,gt.

95.
t.Par.
16: zz.

öc

i-

. Syr.
> 4Z! Zr»

20. Elpus mielisty coscan tosin tvahin- , .

golliseen istuimeen/ joca Lain häyyst o. Xs>Vl. PsalMl.
petta. HERralle us! mei-

cocowat jouckons wanhursca» Hi <su/ weisatt.:tHEßrallecatc.
sieluä mastan / ja duomitzemat mtatto- maa.
inan merencadotuxeen. 2. Wetsatcat HERralle/ja

22. Mutta HERra o» minun marje. kyttäkät hänen nimens: jultstacat päimä
luxcn / minun Jumalan«n minun uscal- päitväldä hänen autuuttans.
luxeut turma. z. iuctelcat pacanain ftas hänen eunui

2z.Ja hän costa heidän wäärydens/ ans / catcket» Cansatn ftas hänen ih.
ja hucutta heitä heidän pahudens töh- meitänS.
deo/ HERra meidän Jumalam hucut- 4. SilläHTßra o» suuri ja sang? kytet.
k» heitä. tSpä/chmellinen eaitkei» jumalitten seas.

5. Sillä
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Ps.l9: 5. Sillä caickt Cansatn jumalat ovat
1. epäjumalat / mutta HERra sn taival

tehnyt.
Het- 6. Lunnia ja caunlstuS ovat HSnun
dän edcsäns väkcvys ja cauntuS hänm Py°
picä häsäns.
canda- 7.Cansat tuocat HERralle/ tuocat
man HERralle cunnta ja voima,
lah- 8. Tuocat HERralle hänen ntinens
joja/s- cunnta/ tuocat lahjoja ja tulcat hänen
on/ pel esihuenesens.
kamän y. Cumartacat HERra pyhäsä cau'
ja ru- ntstuxesa/peijälkän händä caicktmatlma.
cotle. ro. Sanocat pacanatn seas HERra
leman Cuningaxi / joca maan pyrin on vuh-hänen vistanur / ettei se lycu: jaduomitze Län-
nin». san oikeudella.
ans. ii.Tatwät riemuitcan/ ja maa tloit-
Chrt- can / meri pauhatcan ja mitä st>nä on.
stus 11. Kedot olcan iloiset / ja caickt cuin
duomt. HSnes ovat/ ja caickt puut thastucanye metztsä.
wa n. iz. HERran edesä: sillä hän tule / sillähur- hän tule duomitzeman maata. Hän duo-
sta». mitze maan pyrin vanhurscaudesa / ja
des/ se Cansat hänen tvtuöesans.
on/an- XLVII. Psalmi,
dcxt a» , ERra on Cuntngas/ sijtä maa
' / jaolcon saaret riemut-

"6" monda cuin heitä on.I.st. 2. Pilvet ja pimeys ovat HS.
96. nen ymbärilläns / vanhurscaus ja duo.
Chrt- mro hänen tstuimens vahvistus,
staxen z. Tuli käy hänen edelläns /ja poltti»
valda- ymbänllä hänen vtholliftns.
cunda. 4. Hänen seimauxens välckyvät maan

pyrin päällä/ mau oäke sen ja vapise.
5. Wuoret sulavat nyncuin medenva-

ha HERran edes/ coco matlman HER-Et°d. rauedcs.
4. 6. Taivst julistavat hänen vanhur.«v.16 scauttans /ja caickt Cansat näkevät ha-

uen cunntans.
Hzwktkän caickt jotca cuvia palve-

kk' levat /ja kerscavat hettäuö epäjumalt-
Ped. stq / cumartacat händä caickt Engclit.

i. Zion cuule sen/iloitze/,aludantyt-
täret ovat rtemutsans / HERra sinunhallituxestas.
s> Ejlla sinä olet corketn catkis maa-

cunnts/sinä olet sangen suuresi corotelttt
caickeinjnmalttten ylitze.

10. Te cutnHTßra racastatte/ vihat- Neu.
cat paha/ hänkätke pyhäins sielut/ j«. wo
malatcomatnkäsistä hä» heitä pelasta.

ii. Wanhurscalle cottta valkeus/ ja t- sttlli.
lv hurscatlle sydämtlle. seeu e-
ii. Wanhurscat tloitcat HERrasa/ lännän

kyttäkät hänen pyhydens muistopt. Amos
XLVlll. Psalmi Rom.'Psalmi. y'

i HERralleust veisu: i .e
Vsillä hän reke ihmeitä. Hän

voitonotkiallakätelläns/
ja pyhällä »äflwarrellans.

i. HERra anda ttettäväxt tehdä hä-uen auluudens/Cansatn edes hän tlmoit-
ta wanhurscaudens. '.

z. Hän muista armons ja totudens Is.
raeliohuonelle: caickt matlman äret nä- maniakevät meidän Jumalam autuuden. cn-?

4. Rtemuitcat HERralle caickt maa/
°

wetsatcat/ylistakät ja kyttäkät. '

5.Kyttätät HERra candelella/ cande.
'

lella ja Psalmilla. ~7»
6.Wastitorwtlla jaBasunilla/riemutt-

cat HERran Cuntngan edesä. _

7. Meri pauhatcan ja caickt mitä hä.
»es on/ maan pyrt ja jotca asumat sen ori
päällä. coeo

8. Coflet pauhatcan tlosta/ ja caickt
vuoret olcan iloiset.

9. HERran edesä: stllä hän tule maa. dusmch
taduomitzeman/ händuomttze maan py.
rty «anhurscaudella/jaCansat oikeudella.

XLIX. Psalmi. I.at.
i on CuntngaS/ Cansat yz.

hän istu Cheru- Chrt-
päällä/ sentähden lycku stus

suojele
I. Suurt on HERra Zionts/ ja cor. valda-

kein caickctn Lansatn ylitze. cuu.
z. Kyttäkän he sinun suurta ja thmellt. dans

stä ntmees/joca pyhä on. vatcka
4. Ia Cuntngan voima racasta otke. cuing»

utta/ sinä toimitat oikeuden/ sinä saatat mail-
duomton javauhurscauden Jacobis.. ma

s.Coroktacat HERra mevän Jnma. sitä
lamm
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t?4o
nast;
c.n>.a«
ele.

l.at.
YY.

Sat.
lvo.

taetel-
lon
«iät/
jvtca

Wam/ fa mmartacae hänen astinläu-!
taos juures/ sillä hän on pyhä- >
H.Moses jaAaronhänenPappeinS seas/
jaSamncl nyden ftas/jorca hänc oimens >
auxhuutawanhe auxens huutawatHER> i
ra/ja'häll cuule heidän ruconxens.

7. Hän puhut heille ptlwen potzasta/ he z
Ptdtt hänentodtstuxens ja sääcyns jonga ?
hän heille andot.

8. HERra sinä olet meidänlumalam/
sinä cuulttheidän rucouxens/ sinä Ju-
mala annoit heilleandepi/ ja laitit hei-
däu työns.
y.Corottacat HERra meidän Juma-

latam/ja cumartacat hänen pyhällä
wuorellans - sillä HERra meidän Juma-
lam on pyhä- ,

S. Psalmi. .
Kykos Psalmi.

1 JemuitcatHERralle caicki maa.
IN 1. Palwelcar HERra ilolla/

hänen casivons eteen rte. j
mulla.

z. Tiejkät että HERra on Jumala/
hämbä meidänteki/ jaen me ttze mettäni/ >
hänen cansaxeos jalatluimens lambaixt.

4. Mengäk hänen porttyns kytvxella/
hänen esihuoneisijns wetsulla/ kijltäkät
händä ja ylistäkät. hänen nimenS.

5. Sillä HERra on hywä jahänen lau-
ptudenS pysy yancatckisest/ ja hänen to-
tuudens sucucunnasta sucucundaan.

ci. Psalmi.
Davidin Psalmi.

metsä armosta ja otteude-
XI z U sta:sinull«HLßra minä meisii.

M i. Minä tahdon maartn vt»
ottiasta tiestä/ coscas mi.

vun tygöpt tulet/ ja maelda sydämeni
«acuudes minun huonesant.

z. En minä ota paha asiata eteni/ mi-
nä mthanmäärintetiöitä/ ja en salli hes-
tä olla tylöuSni.

,

4. Runa sydau olcon minusta pois:
«n minäkärsi paha.

z.Zocalähimmäistän» sala panettele/
sen minä hucutan /en minä tärsi ylpeitä
jaröycktöitä.

. „

6. Minun silmäni catzomat uscollcsia
maan päällä/että. h« asuisit minun tytS.

Mk: W tvaelda stttalla tiellä/se pitä Cuutni
dkeman minun palweliant. . galli.

7. Petollista ihkntMen minäpidä huo. seshuo
vefalli/eiHaMteW meaestv minun ty. neo e-
kö«' ntmäsi

8.Warahi» «tyä hncutay caickt ju- omati
malattom«smaasta /HZMiktäxeni catckta'
pahotntekiöitä HERran Caupunztsta. I^at.

.
Lll. Psalmi. ivl.i

i.Madollisen tucous / cosca hän mure.
hisanson / ja maiituxenöHEßran

«teen muodatta.
» cuule minun rncouxeni /

minun huutoni Mös
ÖV z. Äle casmoas minulda peitä/

hädesSrallista rormas minun puoleni /
cosca minä sinua rucoilen/ uhn euule
pian minuarncouxent.

4. Sillä minun päimäni omat culunet pro-

nhncuin saumu/ja minun luun- omatpol-
delut nhncutn kekäle.

...

;.Mtnnn sydämen on lyötyjä entmet- "'yes

lunut nhncutn heinä/ nhn että minä myös
,

unohdan minun leipäni syödä. .. v
«. Minun lunni tarttumat minun lihaa-

nt / minun huocauxestout.
7. Minä olen nhncutn ruomonpartsta-

,S cormefa / minä ole» nhncutnHyppiä
hämitelytsS Caupnngeisa.

8 Minä malmvn/ ja olcu nhocutny»
xtoätuen linl» raton päällä.

y. Jocapätwähäwäisewät minun wt»
holllseni minua/ jajotca minua syljcske.
lewät/wannowat minun egullani.

10. Sillä minäjyön tuhcanyncuinlet-
pä/ jasecottanmtnu» >«oman ttculla.

11. Gtnun uhcauxes ja wthas tähden/
ettäs minun ylös ostanut olet/japal-
fcaunuk maahan.

11. Minun päitväm owat culunet nyn- Psalm
cutu warjo / ja minä cutwetnn oyucum 144:4.
ruoho. .

iz. Mutta sinä HERra pysyt yancatc-
ttsest/ jasinun muistos sucucunnast suca-
cuodaan.

14.Nouse sijs ia armahda Ziontta/sil.
lä atcaonhSnd» armahta/ ja aica on viucst
tullut.

.

le I»'
15. Sillä
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15. SM sinun halveltsis halajavat st.

«ala - tä rat«tta/ja näkisitmteteväoS/ että häni
ta aut klwcas ja calcketns wa.mit olisit,
taman 16. Että pacanatHEßran ntme pelkät-
lupa». l>t/ >a caicki Cuutngat maanpäällä sinun
rens cunntatas.
tähden 17.Eltä HERra rakenda Zionin / oy»

hän nähdä» cunuiasans.
18. Hän »SandS tyens hyljättyidenru-

couxcn puoleen/ ja et catzo hetdän rucou-
stans ylön.

Psal ry. Se pttä kirjoitettamam tulevaisille
87«' 6. sucucuuntlle/ja se Canfa cuin luodan/pitä

kyttämän HERra.
20. Sillähäncatzele pyhästä corkeude-

stans/ ja HERra näke taivasta maan
päälle.
ai. Että hän cuulefanget» huocaupet/ ja

ktrworta kuoleman lapset.
Että ii. Eträ he saarnavat HERra» «ime
hänen Ztonis/ jahänen tytostans Jerusalemia,
pyhä 25. Cosca Caosat ynnä coconduvat/ ja
vtmes valdacunnatHERra palveleman,
yltstet. 24. Hän »öyryttä ttesä minun voimani/
täisin, hän lyhendäminun päiväni.

25. Minä sanoin: minun Jumalanälä
minua ota pois minunkesti yäsänt: sinun
ajastatcas pysyvät sugusiafucuhun.

Hebr. 26. Sinä olet maa»pernstanut/ jatai>
luo.il vat ovat sinuakäsiala».

12; 27. Ne catovat/ mutta sinä pysyt/ ne
caicki vanhenevat nyncutn vaate: ne
muuttuvat nyncuin vaate/ cosca sinä
heitä muuttelet.

28. Mutta sinä pysyt oyncutns olet/ja
sinun vuotes et lopu.

29. Sinun palveltaiS lapset pysyvät/
l.at. jahetdän siktäns sinun edesäs menestyvät.
!°2. Clii. Psalmi.

David Davidin Psalmi.herat» , /??> Ilta HERra minun sielun/ »»

tä sie. caicki mitä minusi on/ hänen
lliaus D nimens.
lijctä. 2.Kyti HERra mtnun sie»
m°n lun/ jo «lii unhod» »tti hywä hän mi»
HER» nulle lehnvt on.
l« hä» ~ Joca sinulle «lcki syndls and» »ude>
"e y> xi/ sipnrand» caicki sinun rlcoxes.
"aw 4. Joc» sinnn henges päästä turmelu»

pestä/ jocasinuncrnonaarmolla jalan. te.
ptudella.,l cotns
p.Joca sitM» suu» hyvydellä täyttä/että edestä,

sinun»uorudes udisieta» nyncutnLotca».
6. HERra saatta raitille vanhnrscau.

deo ja duomton/ jotca vääryttä kärsi»
vät.

7. Hän on tlens Mosepelle tiettäväp
tehnyt/ Israelin lapsille hänen tecons.

8. Laupias ja armollinen o» HERra/ Cpo».
kärflväinen ja aiva hyvä. Z4: 6«

9. Ei hän aina rytele/ etkä vihastu Psal.
yancatcktsest. 145:8.

10. Et hän meidän syndetm peräst tee Num.
meille/ «ttä costa meille pahain tecotm 14: »8.
jällen.

11. Sillä nyn corkta cuin taivas o»
maasta/ anda hän armons ltsandyä «yl-
le/jotca händä pettävät.

12. Nyn caucana cuin itä on lännestä/
sijrsi hän meistäpahat tecomme.
iz. Nyncutn Isä armahta lapflavs/

nyn HERraki» armahta pcltävätsiäns.
14.Sillä häntielä mtngäcaltatnen te- Jhml.

Co me olemma/ hän muista meidän to» sen ca-
muxt. tovai-

-15. Ihminen on elätsäns nyncuin ruo- ftsta tl.
Ho/HZ»cucmsta nyncuin cuckatneu kedolla lasta.

16. Cosca tuuli käy sen pälttze/ r.yn et Esi,,
hän enä kestä/ että hänen sians tunne hän- 40: 6.
däensingä». '

7.
17. Mutta HERran armo pysy yan.

catcktsest yancaickiseen/ hänen pettävät»
stens päälle/ ja hänen vanhurscaudens
lastenlapsiin.

iZ.Nylle jotca hänen lyttonS pitävät/
ja muistavat hänenkäskyjänS/nytä teh»

däxenS.
iy. HERra on valmistauut tstotmens Caickt

taivas»/ ja hänen valdacundans hallttze luodut
caickta. pitäy.

20.KyltSkät HERra te hanen Enge- ltstä
lios/te väkevät Sangarit/ jotca hänen mä»
käffvos toimitatte/ että hänen sanans S- HER
vi cuultatstn. RA.'

21. Kytläkät HERra caicki hänen so- Dan.
taväkens/ te hänen palveltane/ jotca 7- -0.
teette hänen tahtons. Hedr.

22. Kyuätät HERra caickt hänen ty-0.
M mm m öus/



ius/ «lllst hänen «aldons p«lcolft/
ltjti minun sielun HERra.

r ~ CI V. Psalmi.10! ' Itä HERra minu» sielun/
Ktttts H«RRA mlnun Jumalan/HV"ftnäoltt sangen suurcst cunnl.

suurella «nnlall» j»
mala.! caunistuxelloolet sinäpuetettu.
ta caic 2. Stnä puet päälles wolteuden nyn-
...» «tn waatten: sinä lewttöl lalwot nyn.
luoioe. «in peitlen.
«bal. i- Sinä peität sen päälyxen «edellä/ si.lltztat» nä menet pllmisi nynculn ratasten pääl.
Tai. «« st täyt luulen sijpein päällä.
wan 4. Sinä «et Engelts hengixl/ ja sinun
Tuu. polmelios lielitzemäistx, tulext.
,c„ 5. Sinä joco maan perustit perustuxens
H.br Päälle/ ettei sen pidä lyckuman yancaic.
1:17.' ickisest.
Maon Symydellä sinä sen peität nyncutn

«aattella/si medet setsowat muorilla.
7. Mutto sinun nuhtelemiststas he pa.

lenemat/ sinun sitlnästäs he »nenemät.
pols
«. Nnoret astumat ylös/ja laxot astumat
alas fiallens/johongos perustanut olet

Job. 9. Määrän sinä pontt/ jot» et he lä, y.
38: ii. litze/ eitä poia moato peittämä».
lähtet 10. Sini onnol löhtet loxoift cuohua/
laxots. ny» että ne wuorten wälitze wvotowot.

».Että catckt eläimet meyäs joisit/ j»
että pedot jonens ftlnmutolsit.

12. Heidän tytönänS lstuwat «iwan
linnut/ ,a wtstrtäwät oxllla.

,;,SinH liotat wuorel ylhäidä/sinä täy.
maata .z. hedelmällä/ jonga sinä saatat.«sta> ,4 Sinä caswatat ruohon «r,alle/ j»man. Hww ihmisten «rpexl/ lnottaxes leipä»
Pst', maasto.147.«. ,f. Ia että myn» ihmisien sydämen «»
lud. hutta/sihänen «smons«unistu öljystä/
?-'3' si leipä wahwista ihmisen sydämen.Puut / 16. Että HERran puut nestestH täyn.
«»uoret uz ollsil/libanonin Cedrlpnut/j°t« hän
!«n... "" lstuttanut.«Ulot ,7 Sillä linnut pesiä tetewit/ jaHat.

t«rot hongiso »sumat.
18. Corliat wuorel owat metzsmohlen

tnrtv»/ si llmirauntot C»ntn«ln.

»A. StoZ tttt Cuua aico/a jacaman//a
Aurtnao tlstä lasiemtsens.

20. Sinäteet pimeyden jayötule/silloineatcktmeyän eläimetulos tulemat.
21. Nuoret jalopeuratsaali» perän kil-

juwat/ja «latustans Jumalaldaeyimät.
22. Mutta coscaAuringocoitta/nyu he

coconduwal / ja luoltsans macawat.
2Z. Ny»mene myös ihminen työhöns /

jqascaretlleos ehtosen asti.
24 cuinga suuret jamonet owat

sinun käsialaa? sinäolet catcki taitamasisäättänyt/ja maa on täynnäns sinun ta-
maratas.
»5. meri jsca nyn suuri ja la-

.
on/ st,na epälukuiset lycku-

wat/ sekä pienet että suuret eläimet.
aä.Stellä hahdet culzeflelemar/sijaä wa-

lascalat omat/ jotcastehnyt olet /leikiqe
mä» hänesä.

27. Catcki odottamat sinua ettäs heille
aodatsit ruan ajallans.

28. Coscas heille annat/nyn he cocowat/coscas kätes amac/nyn he hymydellärami-
tan.
29.J0S sinä caskos pettät/nyn he hämästy-
vät/coftas olat heidän hengens pois/uyn
he huckumal / jatomuxi tulemat jällens.

zo. Sinä ulos lähetät sinun henges /

nyn he luoduxi tulemat/ ja sinä udlstat
maan muodon.

zi. HERrancunniapysy yancaickisest:
HERra tloitze töisäas.

Z2.Häncayahta maanpäälle/nyn se ma-
pise: hän rnpe wnoryn/ nyn ne soitzemat.zz. Minä meisan HERralle minun eli-
naicani/jakyrän minunlumalataninyu»
cauman cuto minä olen.

Z4 Minun puhenkelpahänelle/ja mina
ilotyen HERrasa.

Zs> Syndiset maald- lopeteta»/ ja ju-
malattomat et pidä sillen oleman: kylä
HERra minun sielun/ Haleluja.

LV. Psalmi
1 Ziträkät HERra/,a saarnatcat

hänen ntmens / jpltslacat hauen
Lansatn seas.

2. Wetsatcathänelle/soittacathäuelle: puhucat eatktsta häuithmetstäns.
z. Ylistä«
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z. Vlistätöi hHne»i pyhä nlmens / nyden
sydän iloitca» / jotca etziwät HERra.

4. HERro si hänen «votmans/ «tzilit
alati hänen castvons.lum» Muistacat hänen ihmellifiä töltäns

lan lyt jotcohö» «hnyt on/ honen thmeitänssi
""' hänen ftnojons.
vraho. Hbrohomin hänen palwelians
min l».fs<men/ce lacobm häne maltttuns lapset.
hänen Hä„dä on HERra» meidän Juma.suciins vuomitze coileft mailmaft.c»ntz». z. Hän muista lyttons yancaickisest/ ft.

nans/jvnga hän on käskenyt tuhannelle su.
cucunalle

Gen. 9. Jongo hän teki Abrahamin «nssi/j»
22:16: hänen wolans Iftachm cansta.
luc.,: ,0. Ia sää!, sen Jacobille otttudexl /si

73- Israelille yoncaicklsexl lyioxi.
Heb. 11. Ia ftno» : sinulle mmä annan Ca>
6: 17. «aan maan/ teldä» perimisen armon.

12 Costa heitä wähä ,a harwat ollt/,a
he muucaloistl sijuö.

13. Ia waelsitCanststaC«nstn/ja wal.
d»cun«asta toiseen Canstan.

Gen. 14. E« hän ftlllnut yhtän ihmisiä heitä
20:3. wohingottta / waan rangals Cun«ngat

7. heldän tähtens.
15. Hlläc rnwetco minun»oldeltuihin/

«16. 16. Ia han cutzui näljän moan päälle/
NailH si wet «iten leiwsn waran pois.
mao. »7. Hän lähetti miehen heldän eteens/
«uuno» lostvh orsixl myytin.
sa 'B. He ahdistit hänen»olcans jolcapuu.
Gen. hun / hinen ruumins täydyt raudois
«> 17 maata.

iy. Syhenasti että hinen stnans tuli/
tlo» st HERran puhe cvetteli hänen.

/' 20. Nyn lähettiCunmgos jo päästihä.
~'vv ne» Cansain päämies lasti hänen «al»
"" lallens.

21. Ia osett» hänen huonens herroxt/si
«ilen «warans haldiaxt.

22. Opettaman päämiehiäns omotah.Israel tons jällen : j» «anhemmille «yftutto.
menl 1;. Ia Israel meni Egyptyn /ja Ia»Egyp» cab tuli muucolalsex» Homin maalle.
Ty"» 24. Ia hän andoi Cansans ftgen suu»«.46:6 rest «swa/ja teti heitä wäkewemnsix»

E>,h
~ z
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eutn hetdän «lhollistns.
25. Hän tääufi heidän sydämens «tha»

mon hänen Cansans/ st hänen polwe.
lioitens wteeckoudell« olas painaman.

26. Hän lähetti palwelians Mosexen/j»
Aronin / jong» hän »alttzi.

27-Ne lett hänen merckins Heidin se«»ftns/,ahänenihmeneHamin maalla,
28. Hän andot pimeyden tulla/ja stnpimeyttl/ ja ei ollet he hänen ftnnoll»lens cuulemottomat.
29 Hän muutti heidän «etens «erexi/ja cuolettt heidän «lans.
3<>. Hellän maone cuohuttl hänestänsstmmocotta / he.dän Eunlngostens «m»

mtoift.
3». Hän ftnol / nyn lurtlat ,0 täit tu.

ltt heidän maans öryn.
32. Hän andoi heille stlext/ tulen

lietitheidän maollens.
33- Jo tö» heloon wynapnuns ja ficuna.
puuns/ ,a särki puut hetdän maansörte.

34. Hän sonol / nyn tulit epälucuisel
parmat si wapftlstt.

35.1» ne sött «tcken ruohon heidän
maaldans / söit heldän maans hedelmän.

;6.10 hän löi «ickt esico»stt heidä»
maaldans : ensimätstl «tcklfta
«oimastans.

37> Jo mei heitähsplall» si cullalla u-
loe / ,a ei ollut heidän suculunniftns y.
ptlön ftiros.

38. Egyplt iloitzl heidänlähtemisestäne/sillä heidän pelcone oli tullnt heidän pääl»
lenS.

39> Hän lemittt ptlwen ««rhoxi/ ja tn.lennolla heitä «altstaman.
4». He annott/ nyn andoihän metzä.

canat tulla / st rawtyl heitä«iwan lei»
«ällä.

41. Hän owois eallion / ny» «esi wuo.
Tt / ja wirrat 'uoxtt cuiwa myiden.

42, Sillä hän muisti pyhä ftnans/culn
hän palwelians Abrahamille puhunut
oli.

43.1» wei CanstnS illolla ulos/ja wa»
litiuns rttmulla.
44 Ia andoi heille pacanain maan/
M m mm 2 nyn
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l-st.
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vtzn että he Cansatn hytvydet omistit Hell-
leuS.

45. Että he pidätsit hänen säätynS/ja
hänen Latins kätkisit. Hlleluja.

LVI. Psalmi.
Halleluja.

i Jtttäkät HERra: sillä hän o»
hywä / ja hänen lauptudens

yancatcktsest.
2. Cuca taita ulos puhua

HERran suurta woiwa ? ja ylistä catc»
kia hauen kijteltäpiä tecojanS?

z.Autuat omat jotca käftyn pitämät/
ja aina manhurscauden tekemät.

4. HERra muista minua sen armos
peräsi jongas Causalles lumonnut viet;
opi minua sinun autudellas.

Että minä näkisi» mallttuides mene»
styxen / ja iloiyisin sinun CansaS tlosa:
,a kerscatsin sinun pcrimises tausta
6. Me teim syndtä metdänJsäim cansia/

me tätm määrin / ja olemma olet juma-
lattomat.

7. Et meidän Jsäm tahtonet ymmär.
tä Egyptts sinunthmeitäs/eikä muista,
net stnunsurta laiipluttas: ja olit meren
tykönä tottelemattomat / punaisen meren
tykönä.

8. Mutta hän autti heitä aimens täh,
den/ nyn että hänmoimans osottt.

y. Ja hän uhcats punaisia merta/nynse cutmt / ja «vei heitä symydeo läpttze /

uyncuin cormesa.
10. Ia mapahti heitä uybenkäsisiä/jot»

«a heitämihatstt/ja lunasti heitä mi»
holltsteoskäsistä.

11. Ja medet peitit hetdän mainolliseus/»yn ettet yxttäa elämöxt jäänyt.
12 Silloin he uscott hänen saaans/ja

wetsatsit hänen kytoxenö.
iz. Mutta he unhotitpian hänen työns/

ja et ottanet hänen neumoas.
14.Hektehu!t hlmosa cormesa/ jallu»

satsit Jumalala erämaasa.
15.Mutta hän andot heille heidänano. 1

misens / ja lähetti heille kylläyden het,
däa steluillens. l

16: La he asetit tyens Mosesta «asianleinsä Aarvftlta HTRrau pyhä masa.,, i

17. Maa aukeni ja nieli Dathanin/ja
peitti Abiramm joucon. c.l6:zi
ii. Ia tuli syttyi heidän joucosans/ ja Deut.
ltecki poltti jumalattomat. ,1:6.

iy. He teit wasican Horebts/ jacumar» Exod.
sit walettua cuwa. z« 4»

,0. Ia he muuttelit cuuntans härjä»
muotoa/joca heiniä syö.

ii.He unhotit Jumalan heidän mapah»
tajans/ joca olt uyn suuria töitä tehnyt
Egyptts.

22. Ihmeitä Hamtn malla/ ja peljättä-
piä töitä punatsesa meresä.

25. Jahän sanoi heitä hucuttawans/el.
l« Moses hänenwaltttuns olis seisonut 5"
sijnä wälts/ ja hänen mihans/ettet hän
ractt heitä cadottanut.

,4. Ia he catzott sen maan ylön/ «itä
«sconet hänen sanans. 77.

25. Janapisit majoisanö/eikä ollet
liaisec HERran änelle.

»6. Ia hän nosti kätens heitä «vastan / N"m.
maahan lyödäxens heitä corivesa. '4:

27. Ia heittäxenS heidän siemenens pa
canam secaan/ ja hajottaxens heitämaa-cundijn. idick.

28. Ja heryhdyit Baal Peorhn/ ja söit V. 7.euolluttlen (cpäjumalitten) uhreista.
29. Ia wthoitit hänen heidäntöllläns/»yn tuli myös rangaistus heivän secaans.zo. NynPinehas astui edes/ ja lepytti

«sian/ jarangaistus lackais.
zi. Ia he lueitin hänelle manhurscaude»xi/sugustasucuunyancaickisest.
zr.lahe wihoitit hänen ryeamebenty.

könä/,a tapahtu Mosexelle pahoin heidäntählens. Num.
zz. Sillä he saatit hänen sydämens mur»helltsexi/niju ertä hän saovisanscxyi.
14.Et he hucuttancl nyrä pacanoita

cutnHeßra heille kästenyt olt. 7: 7.
)s Waan sccoitit heitäns pacauatn se. Juda»

raan/ia opit heidän töilsns: laistenz6. La palweltr heidän epäjumalitaos/ «päju»»ane tulit heille paulaxi. malan
Z7- Ia he uhraisit heidänpoicansja tyt»tärens perkeleille. loö.
18. Ja ivuodattt tviattomaa weren/ hei,oao pojcains jg tytttteus «veren/jokea he

«hraifl
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Psallarl. 645
»hraifil Eananerein epäjnmallllt/ntj» «t»
l« maa merellä turmeltin.

zy. Ja saastutit heitäusomtsa totsäns /

4O. julmtstu HERran «ihaCan.
fans päälle/ja hän cauhtstui perimistä»?.

41. Jahyljatsne pacanoittenkäsiin/ et-
tä ne wallitzit heitä/jotca heitä vihaisit.

42.Ja heidän viholltsenö ahdistit heitä/
jahe pa inetttn heidän tätens ala.
4Z. Hän manaisi heitäpelasti/ mutta he

vihoitit häne neuivoillaus/ja healas pai
yettin pahain tecotuS tähden.
44. Ia hän näit heidän tuscans/ eoseahän heidän walttuxens cuult.

Deut. 45. Ia mutfii lyltons / culn hän heidän
zo: 1. cansians tehnyt catui stcä fuurefi

laupiudestaos.
46. Jaandot heidän armon löytä catc-

Pala- eveS/ enin heitä fäng-anet olit.
w«ru- 47 meitäHerza metdänJumalam/
cous. pacanotsta/ että me tyttäi-

sim sinun pyhä nimes/ ja tehutsim sinun
tytostas.

48.Kijtctty olcon HERra Israelin In-
mala / yancaicktsudesia nyn tzancaickisu-
teen, ja sanocan «aickt Eansa; Amen /

Halleluja.
7"' «VII. Psalmi.
Psal. * Jittätät HERra: sillähän on

hyvä/ »a hänen iaupludenspy.
hancatckisest.

2. Sanocan HERran tuna-
steiut/ ,otca hän onkuscasta vapahtanut.

, z. Ja jotca hän on maacunnista coon-
nut/ idästä »a lännestä / pohjaisesta ja

4. Jotca «xoxis vaelsit «orvefa umbi
? tietä/ja ei löytänet Caupungtta asua-

rcus.
btä i» Jsowaisct ja janovatset/ ja heidän

sieluaS heisä vaipui.
6 Ja be huusit HERra heidän tufli- <sans / ja hän pelasit heitä heidän hädj.

siäus. l
7. Ja«et heitä oitiata tietä / että he

menit asuta Caapunghn. d
8.KijttSkä» he sijs HERra hänen lau- t

ViNdta? »desiä/ja häney thmtikttNStäh.

den/sit« hän thmtsten lasten cohton tele.
9. «ttä hän rawitze htmcitzewoistn sie»lun/,0 täyttä lsowoisen sielun hywydellö. «. .

istumat pimeissä cuolemö 'zFmarjos/ fangitut ahdistuxes j» '

raudasi.
ii.Ettö he olit Jumalan käskyä »».

stan cowaeorwalset/si olit ylöncatzonet
ylimmäisen loin.

».Sentähden täyty heidän sydämens
onuettomudeNa waiwat« / nyu että h«lang«isil/j« e! tengän heitä auttanut.

,3. Ia he huusit HERra heidän lustl.
stns/ si hän autti heitä heidän hidi»
stäns.

14. Jowei heitä pimeydest ulos si cuo.
leman tvar»osta/ ja siili heidän sitens.

15.Kyltalän he sijs HERra hänen lau«
piudens edestä/ ja hänen ihmeittens läh.
den/jotca hän ihmisten lasten cohtan tele.

,6 Ellä hän sirle mostiportil/si ricko
routaist: ftlwat.

' hullut jotca ranga isiin heidäny-Sat.
lahden/ ja heidän .«ik-,

' syndetns tähden. '

i». Heidän sielnns cauhtsiut catckeruo-
ca/ ja sint cuolmtautins.

19.1 a he huusit HSRra hetdäntuskt-
sans/ ia hän autti heitä heidän hädt-

, stäns.
. -o. Hän lähetti fanans japaransi het.

tä/»a pelasti heitä/ ettei he cuollet.
11.Khltäkän he sijs HERra hänen lau.

piudenS «desi / ja hänen ihmeittens läh-
den/ jotea hän ihmisten lasten cohtan
tete.
ii. Ia uhratcan tytosuhri / ia luecel-

can hänen tecojans ilolla. Jotea2Z.KOtca haaxtlla meres waeldawat/
asians totmtttarvat suurilla

mesillä. ez g.
14. He näit HERran työt/ ja hänen

ihmens sywydes.
25. Luin hän sanot/ja patsuttt su»,

reo ilman / joca allot ylös nosti.
26. Nyn he menit ylös taitvasta eoh.

Den/ja mevtt sywytcn alas/ että het»
dän steluns ahdtstuxest epäili.
27. Että he horjuit ja hoipertelit Nya.
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culu juopuu»/ ja el fillen ueums tietä-
«et. e

»S. Ja he huufit HERra hcidäu tu.
fttsanS/ ja hän autti heidän hädtstäns. s

,y. Ia hän htllitz, coman ilman / etkä r
allol heitän» asetit.

zo.Ja he tulit ilotsexi/ että tymsni/ k
ja hän met heitä satamaan heidän mte-
lens jälken. I

zl.Kyttäkän he sijs HERra hänen la»,
pludens edesi / ja hänen thmeittens täh. >
den / jokea hän ihmisten lasten cohcan i
teke.

zi. Ja ylistäkän händä Canfan seura- l«uunasa / ja kyttäkäu händä manhimba-
tn seas.

ZZ. Joca mlrrat teki erämaxt/ jamesi.nälkä jjhtet cuimaxi maaxi.kärsi- Z4. Ettet hedelmällinen maa mttänwäl caudanut / heidänpahudens tähden/jotca
calltl- stj„z «suit.la ajal z;. Erämaan teki hän mesilammexi/

ja cuiman maan mesilähtetri.
zö.Ja asetti sinnetsomatset/ ja he mal-

misitt sijhen Caupnngtta / josa heasujt.
Z7> Jakylmtt pellot ja mynapuira istutit

ja sait jocamuoltsen hedelmän.
zZ.Ja hän siunats heitä ja he sangen

suuresi enänit/ ja hän andot heille paljo
rarja.

Jotca zy.Jotca alaspalnetut jasortut olit pa-
mäti hain mättmallalda ja ahdistuxelda.
malda 40. Cosca ylöncaye päämiesten päälle
jämää «uooalcktu oli/ja caickt maa exyxts ja
ryrä auttanaoli.
kärsi- 41 Ja hän marjclt köyhä radollisude-
wät. sta /»a enänsi hänen sucuns uyneuin lau-

man.
Job. 42. Näitä manhurscat näkemät ja iloi.

i?, tzkwat/ ja jveatnen paha suupitä tukit,
raman.

4z.Cuca o» taitama/ ja näitä kätke/se ymmärtä HERran moninaisen lau-
ptuden.

I-at. sIVIII. Psalmi.
rc>7. 1. Psalmi Davidin meis».Kytos
Juma AOllmiS/ minä meisao ja kylän/
ian hy nyu myös minns cuuuian.

z. Nouse Psaltarl /a Candele / minä wäunousen warahtn. teesin
4. Sinua HERra minäkytän Causatn «desi.seas minä metsän sinulle kytösi sucucun. Psal.

ntsa. ;i;g.
Sillä sinunarmos »n suuriylihe tai.

wasten//a sinu totudes hamanptlmtn asit.
6. Corota sinuas Jumala tatmasten y-

lttze/ja sinun cunntas catken maan yltye.
7. Että sinun rackat ystäwäs wapaxi

tulisit / auta oiktalla kädellä»/ja cuule
minun rucouxeut. .

s.Jnmala on puhunut Pyhäsiins/fljtä
minä tloitzen: minä jaan Stchcmin/ja
mittan Suchothin laxon.

9> Gtlead on minun/ Manajse on myös
minun/ m Ephraim on minun pääni mä-
kewyS;Judq on minun päämiehen.

ia. Moab on minun pesinasiian / mi-
nä «venytän kengäni Eooinln päälle/Pht-
llstereln yliye m«nä ilo tzen.
ii. Cuca wte minua mahmaan Caupua-

gyn ? cuca wic imnua Edomyn?
ir. Etkös sinä Jumala? joca mettä

heittänyt olet pois. Ja mene ulos Ju-
mala meidän socamäkäm cansia?iz.Sata meille apua tusiisam; silla ih-
misten apu on turha,

14. Jumalasa merahdom urholltsia töl-
tä tehdä/ ja hän polke .meidän wiholli-sem alas. , ,QX. Psalmi. ADavidtn P salm t edelläivetsattapa, Chri,
i Umala minunkytopen/älä maic- n»»

M . malit»
!. Silla he omat heidän juma.ra wai,

ialcoman,a pettämetsen suunö M.amanner minua mastan mtcckalla kielellä. l,steu«
' z. Ja myrkyllisillä sanoilla omat he mi- «l,°,

nun pyrittänet/ja smmat minua ma-
stan ilman syylä

4.Että mlnä heitä racasian/omat he
' minua mastan/ mutka w»nä rucotleo.

5. He osotlamat mmulle pahahymäne-
desiä / ja «viha rackaudeo «desiä.
6. Asetta »umalaitomat hänen päällens/

- ja perkele seisocau hänen oiktalla kädel-
läns

7'Cosca hän duomlian/ nynlähcekän
sytä
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stuxen
har.
rasrn.
cous

fitä ulos jumalattomana; ja hauen ru-
couxens olcon syndt.

8. Olcon hänen päimänsZ Harmat / ja
hänen wlrcans oitacon toinen.

y. Hänen lapseus olcon orivott/ja hä-
nen emändäns leski.

ia. Käykän hänen lapseus eulktana/ja
kerjätkän/ ja ctztkä» elatuxens köyhyde-
säns.
ii. Catckt mitä on corcorahai-

nen otlacoa/ ja muucalaiset repikäo hä-
nen hvwydens.

ir.Älkön kengän hänelle hytvä tehkö/
etkä yxikän armahraco hänen ormo.ans.
iz.Hänen sucuns olcon hämitelyr/heioä»

nimenS olcon toises polmcspyhtttypois.
14. Hänen Jsätns pahat teot tulcan

mutstoxt HERran edes / ja hänen ät-
ttns syndt ei pidä pyhittämän pois.

15. Olcon ne alati HERran casivon e-
des / ja huckucon heidän muistons maan
piiätda.

16. Ettet hänellä enflngau lauptuta ol-
lut/waan watnois radollista ja köyhä/
ja murhelltsta tappaxens.

> 17. Ja hän tahdo» kirousta / se» myös
> pitä hänelle tuleman / e» hän tahtonut

siunausta/ sen pitä myös hänestä cau-
was ercaneman.

18. Ja hän puki ktrouxenpöällensnyn-
eutn paltans/jase meni hänen sisällyxyns
nyncutn mesi/ja hänen lu-lhins »yncuin
öljy.

iy. Se olcon hänelle nyncutn maate/
jolla hän itzens merhotta/ ja nyncutn
myö/ jolla hän aina iyens myörcä.

10. Aiwa näin tapahtucon heille HEr-
ralda/Ma omat minua mastan/ ja pu.
humatpahoin minun sieluani mastan.

ai. Mutta sinä HERra HTRra/ tee
minun canhant sinun nimes tähden/ sillä
sinun armvs on hymä/ pelasta minua.

12. Sillä minä olen kövhä ja radollt-
nen/minun sydämenon särjetty mtnusa.

2z Minä mene» pois nyncutn marjo/
cosca se culke pois/ ja pudisteta» ulos
nyncutn cafcat.

24. Minun poliveni omat heicoxi tullet
paastosta/ ,a minun lihaa on laihtunutlihamudesta.

I»at.
109:
Ennu»
fius
Chrl.
stuxefi
jaHH>
»en
walda»
«nna»
stans.
Mats.
22:44.
1. Cor»
N '5.
H«bil
13. «<:

»c>«i2.
Act. 2^

34.
Heb.
5: s.
loh.
»2:34^
l.'t.
«o.

25.3» mlnun täyty olla heidänpllckans:
costa he mtnun n«t«wäl/ nyn he pää»
tänspudtstawat.

26. Auta minua HERra mlnun lu.malan/auta minua finun armos perästä.
27. Että he lundisit stn sinun lädexes/j»«ttä sinä HERra stn teet.
28. Costa he sadattawat/ nyn siuna fi.nä/ rosta he «rcawal mlnua mafian/nyn tulcon he häpiään/ mutta sinun p»l»

«elios ilottcan.
29. Olcon mlnun wainollisenl häwäi»siyxelläpu««tnt/jaolionhäptällänsw«r»

hotetut nyncuin hamella.
30. Minä lytän suurest HERra minun

suullani/ ja ylistän händä monen seas.
31. Sillä hän seiso löyhän oiliall» lä.

della/outtamos HändH nystä jotca hinen
sieluans duom<tze»at<

dx. PsalMi
Davjd!» Psilml.

1 ERra sanot minun HERralle.
< : istu minun oitialle lädelle.>i^)nl/sijhenastt «tn minä panen

sinun wlholltsts sinun jalcals a.
stlnlaudaxl.

~ HERr» läheltä finu» wälewydes
»aldicon Zionlsta: «ollitze sinun wihol.
»tftes s«S.

;. Sinun ttoiltts päiwänä palwele si»
„„„Canfts fiNua «ieleUäne pyhist «u»
»lstuxift/fiNnn lopsessynnytelin sinul»
le nynculn «ste «muruscosta.

4.. HERra on «annonut/ ja et «du fi.tä/sini oletPappi yancaicklsest/Melcht.
stdechin säädyn jällen.
;. HERra on finun oilialla lidelläs:

hän mustrto Cuuingat wihons päiwänä.
H. Hä» duomltze pacanottten seas/ hän

<zyttä maacunnat ruumellla: hän mu.
seita monen maacunnan pään.

7. Hän juo osista tiellä/ sentähden co.
hän pääns.

Psalmi
Hallelnja.

,^^lnä,yli» HERr» «il^i»X» DU sydimtsiänl hursc«st«n n«n«
ja seuracunaft.

~ Suuret ow«t HERran
.^
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luma
lau he-
gelltstt
ja run-
eutllt-
ftt hy-
vät
työt

Prov-
N7. ö-
-9: 10.
Syr.
1:16.

ili.
Nycen
an ude
sia jot»
«a
HER-
ra pel-
kävät.

työt/ joca nysiä otta vaari»hänelle on
sula riemu nystä.

z. Mitä hän asetta se on cunntalinen ja
jalo/ja hän»» vanhurscaudens pysy
yancaicktsest.

4. Hän on saältänyt ihmeittens mut-
stoa/ armollinen ja laupias HERra.

5. Hän anda ruan pelkäväisiliens/ hä»
muista lyttons yancatckisest.

6. Hän limoitta Cansallens väkevät
työns/ andapenS heille pacaoatn perimi-
sen.

7. Hänen kättens työt ovat totuus ja
oikeus/ caicki hänen täskyns ovac toimel-
tset.

8. Ne pysyvät vahvana aina ja ya».
caickisest/ ne ovat tehdyt lotudes ja otkeu»
des.

y.Hän lähetti Cansallens lunastuxe»/
HAn lupa lyttouö pysymän yancatckisest/
pyhä japeljättäpä on hänen nimens.

10. HERran pelco on vysaudcn alcu/
ston hyvä ymmärrys catitlle jvtca sen
tekevät: hänen kytoxenS pysy yancatc-
ktsest.

CXII. Psalmi.
Halleluja.
on se cuin pelkä HERra/

joca hänen käskyjänSsangen hi->^»,moi!ze.
2.Hänen siemencos on valdias

maan päällä/ hurscastcn sucu pitä siu-
natupl tuleman.

z. Rickausja rnnsaus on hänen huone,
sans/ ja hänen vanhurscaudens pysy
yancatckisest.

4. Hurstaille coitta valkeus pimeis/
armolliselda/lauplalda javanhurscalda.

5. Hyvä ihminen on laupias ja mte-
lelläns laina/ ja toimitta asians toimel-
listst.

h. Sillä hän pysy yaucaickistst/et van-
hurscas tkänäns unhoteta.

7. Costa rangaistus tule/ nyn ei hän
pelkä/ hänen sydämens ustalda lujasti
HERran päälle.

8. Hänen sydämens on vahvistettu ja
«i pelkä/ stjhenastt enin hän yäke tlosö
vtholliststans.

y. Hä» jaca jaanda vaivalste»/ HZne»
vanhurscaudens pysy yäncatckisest/ hä»
nen sarvens corojetan cunnlalla.

10. Jnmalatotn näke sen ia närkästy/
hän pureskele hambattanö sa näändy: sil-
lä mitä jumalattomathalajavat/ se tyh.
jäxt tule.

cxill. Psalmi.
Hallelu>a.

i Jjttäkät te HERran palveli-
at HERran nime.

2. Kytetty vtcon HERrgu
nytjayäncaicktstst.

z. Auringon csttosta hänen laskemtseuS
asti / olcon HERran nlml kytecty. .

4. HERraoncorkta ylitzecaickcio pa-'
kanain/ ja hänen cunians yilye taivasten.

5.Luca on nyacuin HERra meioän
lumalam? joca nyn cvrklalla asu?

6. Ia cuttengin catzo alimmaisia tai»
vasa ja maasa.

7. Jocaköyhän tomusta ylendä/ ja vai-
vaisen loasta corolta.

8. JstuttaxenS händä päämiesten si>
vuun/ ja hänen Canjans pääämtesten si-
vuun.

9-Joca hedelmättömät saatta huonesen
asuman/ että hän riemutsext lasten ättt-
xt tule. Halleluja.

LXIV. Psalmi.
1 Uin Israel Egyptist läxi/laco.
t» bin huone muucaiaisesta Cansa>

sitt-
2. Ny» Juda tuli hänen Py-

häxens/ Israel hänen vallaxene,
z. Sen meri nätt japakeni- Zordant

palats tacaperin.
4. Wuorel hyppäisit nyccuin oinat/ ja <

cuckulat nyncutu nuor-t lambat.
5. Mikä sinun olt meri/ettäs pakenit.?

ja sinä Zordani/ettäs palatsit tacaperin?
6. Te vuoret/ että te hyppäisitte nyn»

cuin otoat/ tecuckulat nyncutu nuoret
lambat L

7. HERran edefä vapisi maa/Jaco-
bin Jumalan edesä.

8. Joca calliet muutta vesilammepl/
ja kiven vesilähtexl. «L.Psglmt.

> r.'Cor.
' 9'. 9:
luma
latto.
mat

> hucku-
w«t,
I.at.

il».)

Da».
2: 20.
Mal.
jiiii.

!Juma
la co-
rocca
köy.
hän-

I.at.
iij.

Jsrae-
iin pe»
lastu»
Epy.
ptlst.
Exod.
14: »l.

3°s- j-
-16.

Exod.
17; 6,
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cxv. Psalmi.
meille HERra/ et meille/

maan sinun «tmellcs anna cun»
nia/ sinun armos ja totudes tay»
öeu.

2. Mixi pacanat sanomat: cusa on nyt
heidän Jum, lans ?

Eroi» z. Mutta meidän Jumalamon taiwat-
tus. sa / mitä lkänäns hän tahto / sen hän teke.
luma- Waan heidän epäjumalans omat
lan/ ja hopia ja culda/ thmlsten käsillä tehdyt,
turha» 5. Helliä on suu /ja et puhu: heillä o»
tn epä- mat silmät ja et näe.
juma» 6. Heillä omat cormat/ jaeicuule:
lain heillä omat sicramet/ ja ei he haista,
mältl. 7. Heillä omat kädet/ ja ci rupe: heil-
lä. lä omat jalat ja ei käy/ ia cipuhu cur-
Psalm custans.
155:16. 8. Jotta nykä tekewät/owat nyven cal-
Sap. taiftc/«a caicki jotca heihinuscaldamat.
15: 15. y. Mutta Israel toimocan HERran

päälle/hän on heidän apuns ja heidän
kilpcnS.
iv Aaronin huone toimocäHEßrä pääl-
le/hän on heidän apuns ja heidänkilpens.
ii. Jotca HERra pelkäwät toiwoca»

myös HERran päälle hän o» heidän a»
puns ja heidän kilpcus-

Juma HERra muista meitä ja siuna mei-
la stu- lä/hän stuna Israelin huonen/hän siuna
na liy- Aaronin huonen.
tä jok- iZ. Hän stuna ne cutn HERra pelkä»
ca hän wät/ sekä pienet että suuret,
dä pel. 14. HERra stunatcon teitä enämmin
kämät-ja enämmin / teitä ia teidän lcpsian.

15. Ze olckta HERran siunatut/joca
kaimat ja maan on tehnyt.

16. Taimastenkaimat omat HERran/
mutta maan on hän ihmisten lapsille an-

Baruc danut-
- 217. 17.Cuollet et' taida HERra kyttä / et-
Psalm kä ne >otca mencmät alas hiljatsuteen. >

6. Mutta me kytäm HERra hamastD«n. nyt ja yancaick seen/ Halleluja. j
2:20. Psalmi.

racassan/ etkäHCR- '
cuui? minun rncouxeni änen.

2. Että hän cormans rallistathua Minun puoleeni/ sentahdenmt.

nä aupenhuudan hända elinatcananl. lumak z.Cuoleman paulat omat mtuunpyrtttä» lata/
nek/ jaW betin ahdistuxet owac minun joca
löykäner/ minä tuN» waiwaa» ia tuscaä. h,ändä

4. Mutta minä auxenhnudan HER> cuuli.
ran ntme, oHERra pelasta minun sie- -San»
lun. ,

"'5.
5. HERra on armollinen ja wanhur»

scas/ ja meidän Jumalam on laupias. Psqlm
6.HERra kätke yx,kertaiset/ cijtnmt.

uä olin cowtn wattvaitu/ny» han mjnua
, autti.

/.Palaja taas minun sielun sinun le.
poos: sillä HERra tckc hymäsit sinulle,
8. Sillä sinä olet minun sieluni lcmma-

nut pois cuolemast. minun silmäni kyy.
nelistä/ minun ,alcant combastuxesta.

y. Minä maellanHEßran edes/eläwit
tenmaasa.

i-at. ns; -.Cvr.
10. uscon / sentähden minä

puhun/mutta minä sangen
waltvajan. Rom.

11. Minä sanoin hämmästyxesänt/caic- 4»
ki ihmiset owat walehteltat.

ii. Cuinga minä maxan Hsßralle
caickt hänen hymät tecons / jotta hän
minulle rekt i

iz. Minä otan sen autualisen calkin/ja
saarnan HERrän nimen.

14. Minä maxan lupauxent HERral.
le/ catken hänen CansanS edesä.

15.Hänen jiyhätnS cuolcma on callis Sav.
HERran edesä. '

Iä.OHERra minä olen sinun palme-
ltss mlnä olen sinun palwelias / sivun
pycas potea : sinä olet minun stlcm tval.
lallens päästänyt.

17. Minä uhran sinulle kytos uhria/
ja HERran »ime saarnan.

18. Minä maxan HERralle iupauxenk
caiken hänen Cansanö edesä.
iy.HEßran huonen esicartanoisä/ ke-

skellä stnna Jerusalem. Halleluja. -

eXVII. Pjalmi. ,-n6.
I caicki pacanat Rom.

yltstäkat händä caicki Canja. i;! n.
! Sillä hane» armons on moi- Joh.

malline meidän päällemjaHEr 12 i54.
N n n n rän
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ran totuus yancaickisest. Halleluja.

l,at. cxvill. Psalmi
«?.

' lUtätäl sillä han o»
Davl. hywä/st>znenlanp!ud««spy.
dtn ktj. H,V->sy yancaickisest.
«Os l. Sanocan nyt Israel/hi»
wlrsi. neu la»pl»dens pysy yancatcklstfi.
Psiln, 3. Sanocan nyt Aaronl» hnone/hänen
107;i. laupiudens pysy yancaickisest.

4. Sanocan nyt «icki jotca HER»
ra pelkömät/ hänen laupiudens pysy
yancaickisest.

Esat. 5. Tusllsinl mini HERr» »urenhuu.
»6: ,6. din/ si HERra cuuli minua/ ja pel».

sti minun:
Psalm 6. HERra on minun canfiant/sentäh»
,6., den en minä pelti/ mtti »hmtsetmtnun

«. telisit.
Hebr. 7.HERra on mlnun taustani «utta»
«. s' mas minua / ja minä tahdon nihdi ilo»

nt minun wihollisisiont.
«,..«« B.Porambt on uscaldaHEßran piil.

le luln luotta ihmisiin,
«ltä s> Porombi on uscoldo HERran pääl»
7"" le cuin luotta päiimiehln.
'""°"

10. Catcki pacanat pyrittiwit minna /

ia ei ib ""ta HERran nimeen mlni hettä lyön
«.in.» maahan.
""'""' i,. He pyrittiwit minun jocacurtlda/

mutta HERran nimeen minä heitä lyön
maahan.

12, He pyrlltäwät mtnu» nyncutn lt»
mala.set / si he simmmvat nyncutn tu.
li orjantappuroita/ mutta HERran ni»
meen minä heltä lyön maahan

13.Minua cowin sysotän langeman/
mutta H«Mr« autta minua.

Exod. 14. HERra on minnn wätewyden/ si
15:2. minun Virteni / ja on minun autuuden.
Esi. 15. Ilon ja ontuden äni wanhursta»
12:2. sten maioift - HERran «tkt» läsi ft«

CHri. wolton.
stuxe» 16. HERran oitia käsi on lorotettu/nouse» HERran otti» käsi fta woiton.
mistst 17. En minä «ole / waan elon /j»
«ol» HERron «coia luettelen,
luista. 18.Kylli HERra minua curitta/maan

ei hän minuo cuolemalle anna.
»3.Aw»tc»u minulle V»nhursc«!iHen

portit/ minun sisäll? käydäxeni/kyttämän
HERra.

20. Tämä on HGRran portti / wan-
hurstat sijtä käyvät sisälle.

21. Minä kytän sinua ettäs minunrn«
couxent cuultt / ja antit minua.

22. Sekiwi jonga rakendajak hyljätsit/
on tullut culmaktwext.

2z. HERralda se on tapahtunut/ja on
ihme meidän silmäim edesä. .

24. Tämä on se paimä jonga HERra -

' '

tekt / tlotrcam ja riemuittani hänesck. .

25. 0 HERra auta/ S HERra anna
meaestvä.

26. Siunattu olcon sejoca tuleHEß-
rau nimeen /me flunam teitä HERran j..

'

huonesta. "aZ'
27. HERra o» Jumala / joca meitä '. /

«alista / cauutstacat juhla lehdetllä/ha-man Altarin farmein asti. no28.Smä olet minun Jumalan /ja mi-
»ä kytän sinua/ minun Jumalan/ sinua

'

minä ylistän. - 'A
2? Kyttäkät HERa : silla HSn onhy. zz/'«ä / ja hänen laupiudens pysy yancaic»

ktsest.
cXIX. Psalmi !.at:

cutn miattomasti 118.
elämät/ ja ,vlca HERran Lat- Autu,

waeldawat. as on
2. Aucuar omat ne jotta hänen se joca

todtstuxianSMamär/ ja caitest sadämest mael-
händäetzivät. da

z. Sillä jvrca hänenteisäns waeldawat/ HER«
ei he tee mttän paha. raniat

4 Sinä oler käskenyt sangen wisnst pt> sa/ja
tä sinun käskyS. tutki

;.S>osta minun tieni ojetaisin pt. nycä
tämän sinun sääty-äs. yötja

6. Costa minäcayoi» caickia sinun kä- päimät
skyiäs/ nyn «n minä tule häptään. Psalm

7-M.nä kytän sinua oikeasta sydäme. 1: r.
stä/«rtäs opetat minulle manhurstau- Cuin«
des oikeudet. ga nuo

8 Smun säätys minä pidän/älä minua, rucai-
ikänänS hyl/ä. nen oi-
?. uga nuoeucatnen tiens puhdi- kein

s? Costa hän iyens kayttä wael»
sinun sanas jällen. da.

,s. Minä



David
rucotle
HER»
ra a»
vama

mäns.

Psalm
-i 2.

,o. Minättzin sinua «««st sydämestä.
ni/ «lä solll mtnu» «xyä sinun tästy!»
ftis.
ii. Minä pidän sydömesäni sinunftnae/

«ttcn mtnä rickois sinua «astan.
12.Kytetly olm» sinä HERra/ opeta

minulle sinnn oitenttas.
13. Minä luettelen huullllont «ickt si»

nun suus oileudet.
14. Mini iloitzen finyn todistustes tiel»

lä nyncuin catcklnolststo rickaudesta.
15. Minä tutkistelin sinun tosiysis/

ja catzelen sinun ttttäs.
16. Minä hala,an sinun oileuttas/ja «n

nnhodo sinun sonojas.
i7>c?-Ee hywästl palweltalles/ etti

mlnä «lätsin j» sinun ftnas pt»
däisin.

,8. Ama mtnun silmäni/ näkemän ih.
meitä sinun latstas.

19.Minä olen «vieras m»a» päälli /
isi peitä minulda lä stysis .

20. Mtnun sielun on muserrettu ricki
itäwöttzemlseft/ alatt sinun oltendeS jäl.
»e».

21. Sinä rongolset ylptöt lirolut/jot»
« sinun tästylstäs potckewat.

«.Käännä minusta pois pilcka jaylön.
catze : sillä »ninä pidän sinun todtftuxes.

23. Istuwot myös päämiehet ,a puhu.
»ot mtnua wastan/ mutta sinun palwe.
ltas «llistele sinun siätyjäs.

24. Sinun «ooisiuxes omat mtnun ilo.
Nl / ne owat mtnun neuwonandasinl.

sielun tomufa macä/
minua sinun fanas

fälten.
26. Minä luen minun tietäni / jasinä

«uulet minua / opeta minulle sinun oi-
keudes.

27. Anna minun pmmärtä sinun käsky-
is tie / nyn annä puhun sinun ihmetstäs.

28 Nljn minä furen / että sydän su-
la mtnusa /vahvista minua sinunfanas
jälken.
2y. Käännä minusta pois wäärä tie /

ja suo minulle sinun Lakts.
zo.Totudeu rien mmä olen valinnut/

sinun otkeudes olen minä asettanut meni.

lerem
»5» »t.

44. Minä pidän alati sinun iqtts/ ai»
na ja yaneatckiftst.

45 Ja vaellan tlosa, Mi minilttzin
fioun täfiytäs.

46 Ia puhu» sinun todistuxistas Cu»
utngasten edesä /ja en häpe.

47. Ia iloiyen sinua käskyistäS/ MK
minä racastan.

48. Ja nostan käsiäni siounWAothis/
jdtta minä racastan / M puhunMia oi»
keudestas. '!

49. fanas sinun palwelial.
jota sinä annoit minun

toivo.
. ;o. ?ämä on minun turman minun

N nnn - vaiva»

31 Mlni rlpu» sinu» tootstnrifts/
HERra älä ftlli mlnua häptäan «lla.

32. Costas mtnun sydälNtnt wahwiftat/nyu minä juoxen sinun täsiyls llesi myö»
den.

minulle HCRra sinun
tte / että minä sen lop.

punasit lätt«sin.
34. Anna m inulle ymmärys / lätkii»

xen sinun latios / jo pitixtN sitä coco ft.
dämtsäni.

35. Anna minun käydä sinun »öskyls
tietä : sillä nyhin minä halostn.

36. Coltista mmun sydä»n«n finun todi.
stuxys/ ja et ahneuden puoleen.

37. Käännä minun silmäni pols «tz««
l«mast turhutt»/ woan wtrwo« mtnua
sinun tlehes.

38. Anna palwelias lujasti sinuntästys
Pttä / «ttä minä sinua pettäisin.

39, Käännä minusta pois se pilcka/jota
m»nä peitän /sillä sinun oiteudes owat
suloiset.
40. Cotzo / mtnä pyydän sinun lästyjäs/

wlrwo« minua sinun wanhurscaudellas.
41 »nna armos mtnulle t«»

»> pahtu» / sinun autndes sinun
ftnas jällen,
4,.Etsi minä woisin wastata minun

ptlckaitanl : silli mtni luolanitzent sinun
ftnaas.

43. Hli ot» totuden stn» pois mlnn»
suustani / silli mini toiwo.» sinun oi.
leuttos.
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«aimaftni / sillä sinun ftnas w,rwot«

minun.
si.ylptät lrwiltelewät minua sangen/

«n minä sentähden finun laistas poicke.
52. HERra / cuin minä ajattelen /

cuinga sinä mailman alusta duominnut
elet / nyn minä lohduletan.

53. Mlnä hämmästyin jumalattomain
tähden/ jotca sinun latis hyljäwät.

54. Sinun olteudes owat minun weisu»
«l / minun maelluxeni huoneft.

55H Mra mlnä ajattelen yöllä sinun
nimes / j<, pidän sinun lalis.

56. Se olis mtnun «tvaran/ että mi.
«H sinun tästys pidäisin.

57. <Aslnä olen sanonut: HERra/
"» se on mlnunperimiseni / että

minä pidän sinun ftnas.
58. Niinä rucoilen sinun «swos edes

täyoest sydämesi/ ole minulle armollinen
finun sonas jälten.

59. Minä tutkin minun «itäni/si tään.
nän minun silcani sinun todistustes puo.jeen.

60. Minä riennän ja en wijwy/ sinun
lästyjäs pitämän.

6i. Jumalattomain joucko raatele mt.
nua / mutta en minä unohda sinun la»
Nas.

62. Puoli yöstä minä nousen sinua kyt»
tämän/sinun wanhurscaudes oiteuden
tähden.

63: Minä olen heidän cumpantns jot»
co sinua peltäwät / ja sinun lästyjäs pi»
täroät.

64. HERr»/maa on läynäns sinun
hywyttäs / «peta minulle sinun oiteuttas.

65. sinä teit HERra sinun
cohtan/sinun sinas

jälten.
66. Opeta winulle hywiä topoja / ja

taito : sillä minä uston sinun tästys.
67. Ennencuin minä nöyrytettst / exy.

in mini/mutta nyt minä pidän sinun
ftnas.

68. Sins olet hywä si runsas/ opeta
minulle sinun oiteuttas.

69. Ylpiät ojalteiewat walhe» minun
päälleni/mutt» minä pidän täyoest sy.

damest sinun läskys.
Heidän sydämens on lihawa nyn»

cuin rasma/ mutt» minä iloitzen sinu»
lalstas.

71. Se on minulle hywä ettäs minun
nöyrytit/ etsi minä finun oiteuttas oppi»
fin.

72. Sinun suus lall on minulle otolli»
sembl culn monda tuhatta cappalett»
culda ja hopiata.

7)>/I:Inun tätes omat minun tehnet
malmistanet/ anna minulle

ymmärryst opplaxent sinun lästyjäs.
74. Jotca sinua peltäwät/ ne minun

näkemät ja ilottzew»t / sillä mlnä toiwo»
sinun sinaas.

75- HERra mlnä tiedän sinun duomios
«anhnrscaxl/ ja sinä olet minua totu»
des nöyryttänyt.
76. Olcon sijs sinun armos minu lohdutu»

xen/nyncutns palweltalles luwannut olet.
77. Anna minulle sinun laupiudes «.

pohtua/ että minä eläisin: sillä sinun la»
tis sn minun iloni.

78, Josta ylpiät häpiään tulisit/jotca
minua painamat alas malhellans/ mut»
« minä ajattelen sinun kastyjäs.
79- Tulcon ne minun tygöni/,ot« sinu»

peltäwät / ja sinun todistuxes tundewat.
Ba. Olcon minun sydämen toimellinen

sinun otteudesos / etten minä häwäistäis.
sielun ikäwöitze sinun

minä toiwon sinun
ftnas päälle,

82. Mtnun silmäni hlweldywäl sinun
sinas jälten/jasanomat :cos«s minua
lohducat :

83. Sillä minä ole» nyncuin uahcaft»
»us/en minä unohda sinun oileuttos.

84. Cuinga «umon sinnn palwelias
odotta ? costns duomitzet mmun wzi.
nojani ?

85 Ylpiäc Minulle cuoppl» caiwawat/
jotca et ole finun ic»t»s perään,

86. Caicki sinun lästys owat sula to.
«us: he wolhella mtnu» waiwawat/
auta mlnua.

87. He olisit juuri lähes minun maan
pcMä hucuttanet/ mutta en minä sinun

lästyjäs

Pftlm
19:13.
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Psalm
»9:11.lästyjäs hyljännyt.

zz Wirwota minua sinun »rmollas/
«ttä minä pidätsin sinun suus todistnxe.

89. sinun ftnas pysy yanca»
«lwats.

9Q.Sinun totudes pysy sugusta sucuun/
sinä perustit maan/ jase pysy.

9«. Ne pysywät tähän päiwän »sti si.
nun ast.uxes sillen: sillä caickt sinua pal.
welewot. «

92. Ellei sinun lotts olis ollut minun
lohdutuxen/ ntjn mini olisin radollisude.
ftni huckunut. , ~

93. En mini itänäns unohda sinun ti<
ssyjäs/ sillä nyllä sinä minu» lohdutat.

94. Sinun minä olen/ auta mtnu»:
sillä mlnä eeztn sinun tostyjäs.

95.Ium»latlomot mtnu» warttoioze.
«at hucultaxens/ mutta sinun todistnxe.
stas mtnä oton waorln.

96. Cailist» cappaletsta minä olen lo»
pun nähnyt/ mutta sinun tästys pysywät.

,Psalm
ly - iz.

HER.
«nft.ua on
rpntilä
tiellä.
2. Pet.
' l «.

97- minä racastan sinun La-
Saktas ?jocapätwä minä sitä ajat-

telep.
98. Sinä teit minun taitawammaxt ka-

styilläs cutn minun wtholUseniowat; sillä
seonmtnunyancaick.»c.i tawaran. >

99. minä olen oppenembt cuin catcki mi-
nun apettajani: sillä sinun todtstuxes 0.

wat minun ajatuxeiii.
100. Enämmän minä ymmärrän cutn

tvanhemat: sillä minä pidän sinun käskys.
101. Minä estän jalcanicaikista pahoista

teistä/ että minä sinun sanas ptdäisin.
lor. En minä pstcke sinun oikeudestas;

sillä sinä opetat minua.
ivz. Sinun sanas owat minun suulleni

maktammat cuin hunaja.
104. Sinun sanas teke minun ymmär-

täwätsert/sentähdenminä wihan catckta
tvääriä teitä.

105. jTLJnunsanas on minun salcatni
ja walkeus minun teil-

läni.
106.Minä wannon/ja sen wahwana pi-

dän että minä sinun wanhurscaudes oikeu-
det xitä tahdon.

107. Minä olen sangen cotvin waiwat-
tu/HERrawirwoca minua sinun sanas
perästä.

108 Slcon sinulle HERra otolliset mi-
nun suunt mieliset uhrit/ja opeta minusse
sinun oikeudes.

109.Minun sielun on alati minun käsi-
sänt/ ja en unohda sinun takias.
no. Inmalattomat wlrirtäwät minulle

paulä/ mutta en minä exy sinukäskytstäs.
m. Sinun todisiuxcs owat minun yan-

caickiset perimiseni: sillä he owat minun
sydämeni ilo.
iii Minä calltstan minun sydämeni te-

temän sinun otkeudes jälken/atna ja yan
caickisest.

wihan wteckaita hengjä/
racastan sinunLakias.

114.Sinä olet minun warjeluxen jakil-
pen/ minä toiwon sinunsanas päälle.

115. Polketcat minusta te pahanilkiset/
jaminä pidän mtnunjumalanikäskyt.

116.Tue minua sanallas/että minä eläi-
sin/ ja älä anna minun totwoni häpiään
tulla.

117. Wahwlsia minua/että minä aute.
tuxi tulisin/ nhin minä halajan alati sinun
olkeuttas.

118.Stnä tallat alas caickl jotca sinu»
oikeudestas horjuwat : sillä heidän tvietel-
lyxens on sula walhe.

IIY. Sinä heität pois caicktjumalatto-
mat maan pääldä nyncuin loan/ sentäh
den minäracastan sinuntodistuxtas.

120. Minä pelkän sinua/ny» että minun
ihon wärise/ja waptsen sinunduomiottas.

teen oikeuden ja wanhur-
scauden: älä minua hyljä nljlle/

jotcaminulle wäkiwalda tekewät-
-122. Wasta palwelias edestä/ ja lohdu-

ta hända/ ette: ylptät tekis minulle wäki-
walda.

i!z. Minun silmäni hiweldywät sinua
autuudes perän/ jasinun wanhurscaudes
canan jälkeu.

124. Tee palweliascansa sinun armos
jälken/ ja opeta minulle sinun olkeuttas.

12;. Sinun palwelias minä olen/ anna
minulle ymmärryst/ että minä tuudtsio si.



Psalm
»s: ?.

Psal.
Syuo.

«un kotlstuxes. >
1-6. Jopa air» on että HERra fljhen

jotakin tckiS/ he owat sinun LakiS särkenet.
i!/. Sentähden minä racostan sinun kä-

fiyas/enä cuin culda/ja parasta culda.
i:8 Senrähden minä pidän wisust calc-

lia sinnn käfty?äs/ minä wihan caickia
määriä teitä.
"?'KHmellis«towat sinuntodistuxes/sentähden minun sielun ne pitä.
»zo.Cuin sinun sanas,u!tstelan/ nyn sewalista/ja anda yxikertatsille yniärryxen.
izi. Mine aivan suuni/ja huoran/silläMinä halaja» sinunkäftyjäs.
rz!. Käännä sinuas minun puoleeni/ja

ole minulle armoltnen/ nyncuins olet »yl-
le tottunut tekemän/ jotca sinun nimes
racsstawat.

ijz. Wahwista minun käymiseni sinun
sanasas/ jaälä anna wäkiwallan minua
mallita.
IZ4.Lunasta minua ihmisten wäkiwal-

lasta/ nyn minä pidän stnun käjkyäs.
i;?. Malista sinun caswos palwelias

päälle/ ja opeta minulle oikeudeö.
iz6. Minun silmän? wettä wuotawat/

vyncuin wirla/cttei sinunkäskyjäs pidetä.

*Vsinun duomies owat oikiat.
izB. Sinä olet mauhurscaudes todistu-

jcet/ja totuden misnst käskenyt.
rZ9- Minä olen lähes surmaxeni kjj.

'« mannut/että minun wihollisent owat si.nun saoas unhottanet.
>4O. Sinun puhrs on sangen coeteldu/jasinunpalwelias sen rackana pitä.
i4l. Minä olen halpa ja ylöncayot.

tu/ mutta en minä unohda sinun kä-ftyjäS.
»4i.Sinun wanhurscaudes on yäncaic-

ttnen wanhurscaus/ ja sinun Lakis on to.
tuos.

»4Z. Ahdistus ja tusca owat minun saa-
Mutkanet/ mutra minä iloisen sinun kä»skystäs.

»44- Sinun todistusteS wanhurscauspysy yancaickisest/ anna minulle ymmär-
rys/ nyn minä elän.
'"ÄAinä huudan caikest sydämesiä.

cuule HLRra mmua/ että

Minä sinun oikeudtS plbilfin.
i46.S,nua mini huudon/auta mtnu»/tttä mtnä sinuntodistuxes pidäisi».
147.Worahtn mlnä «nnätän/ ,a huu»

dan/ sinun ftnas päälle minä tmwon.
,48. Worahtn mini herä»/ tuttiste»ltman sinun stnojos.
,49 Cuule mtnun änen finun armos

jälten/HERro wlrwota mtnua sinnnoiteudes jälten.
'5O. Pahanelliset w»ln«,»t t»rc»wot

minun päälleni/ ja omat «ulana sinunlatstas.
151. HERra sini olet läsnä/ j» sinu»lästys ow»t sula totuus.
152. Mutta minä sen aic» tiesin/ etti

finä olet todistuxes yancaickisest peru»
stonut.
»53- t"satzo minun radolltftttani/ ja pe»«ilosta minua/ sillä embä minä u»
nohd» sinun iatias.

154. Totmita minun asian japäästä ml»
nuo/ wirwota minua sinun sinas «ut«.

155. Autuus on «ucana jumalattoml»
sta/ sillä el he tottele sinun oitiuttas.

156. HERr»/ sinun laupiudes on suu»
ri/ wirwota minua sinun oiteudes jälten.

'57. Mlnun »vainojani ja vihollistani
on monda/ mntta en mln» poicke sinun
tootstuxistas.

158.Minä nien ylöncatzojat / ja sijhen
suutun/ ettet he siuun sonas ptdi.

l>9 Coyo/mlni ««sian sinun lasku»jis / HERra wirwot» minua finun «r»
mos jällen,

»6c>. Sinun ftnas on alustatotuus 01.
lut/ caick» sinun wanhurscaudes oileu.
d«t pysywät tsincatcktsest.

l6i.ssi>Hämiehel woinowal minua il.peltäs^M^^lnnnsydäme»
cum st7°« st?« L?/"Länm !n!6/Walh/«7min7«UNlau^

m!m,'N
765.Snurt «uh»on nyllö/jotcasinu»

lat»»» racastawat/ si et he itzens louck».
ltilj. HER»
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166. HERra mlnäodotan sinun autuut- 1
las / ja teen finun käfkys.

167. Akinun sielun pirä sinun todistu- j
x«s/ja minä racsstSntztä sydämestäni.

168. Minä pidän sinun käskys ja todt-
puxes:sillä catckt minun tieni omat edesäs.

169. / anna smtnun huutoni
»s: tulla sinun etees / anna mtnul.

leymmärrystä sinun sanas jälken.
170.Anna minunrucökxent tulla sinun

«tees/ pelasta minua sinun sanasjälken.
i7'.Minun huuleni kyttämät/ coscas I

minulle opetat finun oikeudes.
17».Minun kielen puhu sinun sana-

fias: stllä catckt sinun käskys omat van-
hurscat.

l/z. Slcon sinun kätes minulle avulli-
nen sillä minä olen «valinnut sinunkäskys.

'74 Hsßra/minä ikämöttzen sinun
aututtas/ jahaljajan sinun iaktas.

175 Anna minun sieluni elä että hän
, sinuakyttäts/ ja finun oikeudes auttacon

Esa'- minua.
5A Minäolen njjncnin exyvä ja cado-

i. Pet. tettn lammas/ etzi sinun palmeltas: sil-a' lä e» minä unohda sinun käskyjäs.
Psalmi.

r. Wetsu corketmmas ChuorlS.
huudan HERra minun

?. X» « k tuikisant/ ja hän cuule minun
ta pe- v» « U...
«.m-»» -^^.«rucouxent.teit M i.HEna pelasta minun sieluneutia. malhettelemistasuista/ja määristä kielistä.

z. Mttämääräkieli taita sinulle tehdä ?

jamitä se taita toimitta?
4. Se on nljncuin väkevän terävät

nuolet/ njjcutn tuli catavisa.
5. Wot minua/että minä olen mnuca-

lainen Mesechtn seas/ minun täyty asuaKedartn «uajatnstas.
6. Se tule mtnuu sielulleni ikäväxt/ a-

suva nyden tykönä/jotca rauha vthavat.
7. Minä pidän rauhan/ mutta cuin mi-

nä puhun/ nyn he sodan nostavat.
cxxi Psalmi.

.
1. Weisu corketmmasLuorlS.

? nostan silmäni mäkin
X» NI päin/ joista mlnulle apu tule.

Mtnnn apu» tule HER-

ralda/ joca laivan ja maan tehnyt on. malal.
z. Et hän salli finun jalcas horjua, eikä da/vt-se maca >oca sinua kättte. (el, ma 'a. holli.4.Catzo joca Jsraelt varjele/ei se rorcu stava-
s. HERra kätkekön finua/ HERra on stan.sinun varjos/ sinunotklalla kädelläs. i.Par.
6.Ettet Auringo sinuapoldats pätwäl- 20:12.

lä/etkä Cuu yöllä.
7. HERra kätkekön sinua caikesta pa-

hasta/ hän kätkekön sinun sieluS.
8. HERra kälkekön sinun ulos käyml'

ses/ja sisällekäymtscs/ hamast nyt ja yan'
caicktseen.

cxxi/. Psalmi. I.at.-
1. Davidin veisu corkeimmas Chuoris. m.

iloitzen »ystä culn minulle Davt-X» I > stnotut ovat/ että me menem dtn hi-H HERran huoneseen. ms
2 Jaettä meidän jalcam pi« HER-

tä seisoman/ sinun porteisas Jerusalem, »an
z. Jerusalem on rakettu Caupungixt/ huone-

johonga on tuleminen cocon. sten.
4. Että sucucunnat astuisit sinne ylös/ PsalniHERran sucucunnat/ Israelille todi. 4», z.fiujtexi/ kyttämän Hkßran ntme. k z^.z
;. Sillä siellä owat istuimet raketut duo-

mitta/ Davidin huonen istulmet.
6.Totwottacat Jerusalemillerauha/ he

menestykönjotca sinuaracastawat.
7.Rauha olcon sinun muureis sisällä/

ja onni sinun huoneisas.
8. Minun weljetnt jaystäwäini tähden/

minätoivota» nyt sinullerauha.
y. Meidän HERram Zumalam huo-

ncn tähden/ etztn minä sinunpaxastas.
cxxiii. Psalmi. l.st.

1. Weisu corkeimmas Chuoris. 22»
nostan silmäni sinun ty-

X» z » gös/ jocaasut eatwatsa.
H 2. Cayo/ nyncutn palveli-

silmät catzovat heidän t-
sändätns käsiin: nyncutn pycatn silmät
catzovat heidän «mändäns käsijn : ny»-
meidän silmäm catzovat meidän HER-
ram Jumalatam/ sijhenastt että hän met-
tä armahta.

z. Ole meille armollinen: silläme olen»
sangen täytetyt ylöncatzesta.

. 4. Sangen täynäos on meidän sielun»
rtcastt»
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I,at.
»z.

Kyttä
Juma
laca/
joca

ftura-
cun-
dans
autta
catki-
sta mi-
holli,
sista.

l-at.
114-

I-st.
115-
Babe-
lin
fangit
palaja
wa«
suu-
reila

vicastcn pilckaa/ jaylpeitten yköncatzstta.
dXXIV. Psalmi.

I.Davidin Wetsu corkeimmas Chuoris.
klet HERra siis meidän cans-
sam/ nyn sanscan Israel.

2. Ellei HERra olis «ncidän
cansiam / cosca ihmiset carcamat

meitä «vastan.
z.Nyn he nielistt meidän elämalda/

cosca heidän «vihans julmistu meidän
päällcm.

4. Nyn mesi meitä upotais / coskctkä-
Mtsit meidän steluim yiitze.

5. Nyn ylpiät meden allot kämtsit mei-
dän stelum ylitze.

6.Kgtetty elcon HERra joca ei meitä
anna raateluxext heidän hambaillens.

7. Meidän sieluni pääsi nyncuin lindu
lir.dumiehen paulasta. Paula on särjet-
ty/ ja me olemma päästetyt.

8. Meidän apnm on HERran nimefä/
jocakaimanja maan tehnyt VN.

LXXV. Psalmi.
1. Weisn corkeimmas Chuoris.

Occa HERran päälle uscalda-
wat/ethelanze/waanpysywät
yancaicktsest nyncuin Ztontn

2. Jerusalemin ymbäri omat muoret/
ja HERra on Cansans ymbärillä/ha-
mast nyt la yancatcktseen.

z. Sillä jumalattomain maldlcka ei pi-
dä pysymän manhurscaflen joucon pääl-
lä/ ettei manhurscat vjennais käsiäns
wäaryteen.

4. HERra tee hywästt hywtlle ja hur-
scatlle sydämllle.

5. Mutka jotca poickemqt määry 1 tei-
htns / nytä Jumala aja pois pahance-
kiän cansia/mutta rauha olcon Israe-
lille.

dXXVI. Psalmi.
2. Wetsu corleiminas Chuoris.

HERra päästä Zlonin fan-
A» git/ nyn m- oleinina nyncuin

« unda näkcmäiset.
2. Silloin meidän suum naurol-

la täytelän/ ja meidänkielem on räynäns
riemua: silloin sanotan pacanoisa:

HERra on suuria heidän cohkanS tehnyt
z.HERrn on suuria tehnyt meidän coh.

tam : silla me olemma iloiset.
4, HERra käännä meidän favgiuxem/

nyncuin wirrateteläs.
5> Jotca kyyneleillä kylwaw'ät/ne ilolla

nyttamät.
6. He menewät ja itkewät/ ja miemät u-

los callin siemenen/ jä tulemat riemulla/
ja tuomat heidän lyhtens.

LXXVII. Psalmi.
I.Salomon meisu corkemmas Chuoris.

et HERra huonetta rakenna/ '
AO» nyn he huckan työtä tekemät/

jotca sitä rakentamat,
r. Jos et HERra Caupungita

warieie/ ngn marctat huckan malmomat.
z. Se on turha että te marhain nouset ja

Hiljat» maata menet / ja syötte leipän
sumulla: sillä hän anda yfiämillenö hett
dän maatefans.

4. Catzo/ lapset omat HERran lahja/
jacohdun hedelmä on ando.

Cut» nuolet mäkemän kädesä/nyn o»
mat nuorucaiset.

6. Autuas on se jonga mynt on ngtä
täynänS/eine hämäistä/ cosca heillä wt-
holltsteaS cansia porttsa tekemiston.

LXXVIII. Psalmi,
i. Wetsu corkemmas Chuoris.

Utuas on se cut» HERra pelkä/
y II jahänen teilläns maelda.>AI, z. Sillä sinä elätät sinus kät.

Tes töistä/ autuas sinä olet/ ja st.nullekäy hymäsit.
z. Sinun emändäs o» nyncuin hedel.

Mällinen mynapuu sinun huones louc-
kaita ymbäri/ sinun lapses ngncuin öljy.
puun mesat/sinun pöycäs ymbärillä.

4.Catz°s / näin se mies stuuatan/joca
HERra pelkä.

5>HERra stuna sinua Zionista/ ettäs»Set Jerusalemin onnen cmckena sinuneltnaicanas.
6. Ia saat nähdä sinun lastes lapset / ja

rauhan Jsraelts.
LXXIX. Psalmi. ,

i. W«isu corketmmas Chuoris»
He

riemnl
la,

I.at.
rr6.
Caickt
ihmi-
sten
työt o-
wat
turhat
jos et
HER.
ra an-
na me-
nestyä.

I.at.
"7.

Auku-
ato-
wat
ne jot«
ca Her
ra pcl
käwät.

I.at.
ilB.
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E ovat n seln min«ä ahdistanet
HER minun nuorudestaui/ sa-
rs pe- Ästael.

'

2. He omat usein minua ahdt-
ju- stanek hamast minun nuoruse siani/ mut-

malt- ta et he minua votlcanec.
sta cat Z- Kyndäjät ovatminun selkäni päällä
kesta kyodänet/ja vacovs pltkäxi vetänet,
nmr- 4. HERra joca panhurscas o»/ on
hesta jumalattomain köydet catcoinut.
, Reg. 5- Tulcon häptäon ja käändykän taca-
-19:2d! peri»/ caickt jokea Siovtka vthavat.
Esa. 6. Olcoo uheuin ruoho cattvt» päällä/
zp; 27. joca enne» cutwettu ruin se reväistä»

ylös.
7. Joista nhttäjä et kättäuS täytä/ el-

kä lyhten sitoja syliäns.
8.Eikä yjikän ohitzekäypä sano: olcon

HERran siunausteidän päällä»/ me siu-
nam teitä HERran nimeen.

LXXX. Psalmi.
12y. 1: Weisu corketmmas Chuoris.

Ruco- Vmydefti minä huudan sinua
us
syn- 2. HERra cuule minun äoeo/
detn maarinoltaca» sinun corvaö
audext minunrucoustevi änestä.
stami» Z.los sinä HERra soimat syndiä?
sest. HERra cuca siis pysy?

4. Sillä sinun tykönäs on anbexianda-
MuS/ että sinua peljätäisin.

Minä odotan HERra/ mtnu» sielun
«dotta/ ja minä toivon hänen fanans
päälle. .

6. Minun sielun vartioitze HERra/
huomen markiasta toisen huomen Var-
tian asti.

7. Israel toimocan HERran päälle/
pllä HERralla o» armo/ ja runsas lu-
nastus hänellä.

8: Ia hän lunasta Israelin catkisia syn-
«eistäns.

I-St. cxxxi. Psalmi.
izo. I. Davidin metsu xorketmmas Chuoris.

ERra/ et minun sydämen ole y-
eikä mumn silmäni

»M>^?oleyipiat/ engä maella suvrisaa-
stoisa jdlca minulle työlät ovat.

2. Costa«« minä minun sieluani a.
setranul ja matkittanut/ ichn mtnu» D-
luakult wieroitetuxi/ ntzncuin lapsi ät«
ttstäns viero itetan.

z. Israel toimocan HERran päälle
hamosinytja ijancatcktseen.

cxxxil. Psasmi. l.at.
I. Weisu Corketmmas Chuoris. izr.

> HERra Davidita/ ja David
X» «catcke hänen malvans. pyytä

' 2.10ca HERralle «annot raktta
lupais lupauxens Jacobin HEN

.väkevälle. ralle
> z. En minä mene minun huonenl «la- Tem-

jaan/engä muotesent pane maata. pltä.
4. En mmä avaa silmatni uuda saada/ iSam

engä silmälautaini torckua. 712.
5. Syhenastj cutn mtni löydän stan

> HERralle/Jacobin väkevän afumtsexk.
6. Cotzo/ me cuulimma hänestä Eph.

ratas/ me vlemma st» löyonet metzän ke.
dollla.

7. Me tahdomma hänen asuinstoins 2.Par
mennä/ja cumarla hänen jalcatns astin- 6:4!.
laudan edes. 42»

8. Nouse HERra sinun leposö/ stnä ja
fiuun mäkemydes Arcki.

9. Anna sivun PappiS puke heitäns
vanhurscaudella/ ja sinun pyhäsrtemuit-
ca».

10. Älä käämiä pois sinun «oideltuS
casmo/sinun palmeltasDavidin tähden.

11. HERra o» vannonut Davidille,Sam
totisen malan/ jaet hän sijiä mtlpisikle/ 7.» 12.
sinun ruumis hedelmästä minä istutan Psal.
sivun tstuimelles. 89:4.

12. JoS sinun lapfes minun lyttoni pi- Sc 110:
tämät/ ja mivun todistuxeui/jotca minä 4.heille opetan/ ug» heidän lapftns myös Luc. 1:pttä sinun tstutmellas istuman ijancaickt- 55.
sest. Act. 2;

iz. Sillä HERra onZioni» valinnut/ zo.
ja tahio sirä asuinflaxeus. Juma

14. Tämä on minun lepon yancaicki. la on
sest/ tösä minä tahdon asua: sillä se mi- malin.
nulle kelpa. »mZi.

,5. Minä hymästi siunan hänen elatu- ovin
xecs/ ja hänen köyhikcns kyllä annan asuin,
teipä.

,
iiazes.-0000 , 16. Hä-
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tac.i:
6y.

Mal.
z» 8.

1.3t.
IZ».

Yrt-
mieli-
sys on
luina
lalle
sangen
«tölli-
ne».
Syr.
25:2.
I.at.
!Z5.

luma
la pt.
tä ky.
tettä-
män
hy.
mäin
te-
coins
edest.

>

Jer.
10: iz.

»6. Hänen PappinS minä puetan au. ,
kuudella/ ja häoe» pyhänö ptlä ilolla rie- 1
muttzema».

17. Siellä minä annan puhjeta Davi. >
din farmen/ minä malmisiin kymilan moi-
deltulleui. '

18. Hänen mthollisenS minä häptällä I
puetan/mutka hänen päälläns ptlä hänencruununs cucoistamaa. s

SXXXIII. Psalmi.
1. Davidin metso corkelmmas Chuorts. >

cutaga hymä ja cutnga s«. >
»N toinen se on/eitä wel/exel sowtnnoS

asumat.
2. Nyncuia se callts motde/ joca

Aaronin päästä muota coco hänen par. !
taaus/ioca muota hänen maatettens lie- !
pesen.

z. Nijncuin Hermoni» caste joca tule a- s
las Ztooln muorelle: Stllä siellä lupa
HERra siunauxen/ jaelämän alart ja
äanaatcklsest.

cxxxiv. Psalmi.
1. Weisu corkelmmas ChusrtS.

/ kyltätät HERRA caickt
HERra» palmeltat/ jotca yöllä

. stisotta Hsßran huoyesa.
2. Nosta cackäreaPyhä päin/ja

kytläkät HERra.
z. HERra stuuatcon sinuaZionista/M

«aratmanjamaantehnyton. lcxxxv. Psalmi,'
Halleluja.
HERran ntme/ kyttäkät

»HERran palmeliat.
2. Te cutn seifotta HERran

huonesa/ meidän Jumalani esi.
huouetsa.

z. Kiztläkat HERra/ sillä HERra on
hymä/ ja melsalcot tijrost hänen nlmei-
lenS: sillä se on suloinen.

4. Stllä HERra on ttzellens malta.
«M Jacobin / Jftael-u hauen omaxeos.

5. Minä tiedän että HEna on suuri/ l»
metdänZumalam catcketn jumaiit e ylitze.

6. Catcki mirä HERra tah iv) aha hän
teke / tatmas ja maas /meres ja catkes
symydes.

7. Joca pilmet nosta maan äristä/jsca

Cxsd.
12:29.

N«m.
ai: Z4.

«aan waldacunaat. „

».Ja andoi heidän maanS perimisexi/
Israelille hane» Canlallens pertmtsexi.

iz. HERra sinun ntmcs pysy yancatc-
sest/ HERra sinun muistvs pysy sugn-
sia sucuhun.

»4 Sillä HERra duomiize Cansans/
ja on palmeitoillens armollinen. .

i5-Is>Acan«ln epäjumalat oivat ho.
ja culoa / ihmisten käsillä

tehdyt
16 Heillä on suu/ ja «i puhu: helliä

omat silmät' ja ei näe.
i7.He,llä omat cormat/jaeicunlnei-

tä ote henge heidän suusans.
>B. Jokea ntztä tekemät/he omat »lsden

calraiset/ ja caickt jvlea heihin uscalda- Sap'
ivat.

>9- Israelin huoneky><äkän HERra/
teAaronin huonesta tyiräkät HERra.

»o. Te Lewin huonesta kyctäkär HER-
ra/ te cutn HERra pelkälle/ ky-läkät
HERra.

21. Kljketty olcon HERra ZlvNista/
joea Jerusalem s asu. Halleluja.

CXXXVI. Psalmi. "5.

i HZRra/ sillä hän on
hymä/jahänen lauptudeuspy- Aytos

. oancalcklsest. luma
a.Kylläkät catckein jumalit- tan

ten Jumalala/ sillä hauen laupiudens s"«r-
pysy yancalckiscst ren hy-

z.Kyrrakär catckein herrain HERra: tvätn
sillä hänen lauptuoens pysy yancacklsest lecotn

4 Jocayptnauö suuret ivmel reke/ sillä edestä,
hänen laup-udenS pysy yanca cklsest.

t. Joca rni var rolmeulsest on tehnyt/ Ge».
l silla hänen lauptudens pysy yaica,cklsest. i: 6:

6. Joen

plltätsen letmäuxest faten saatta/ja tuulen
ulostuo ra varoistans.

8. Joca esicoiset EgyptiS löi/ sekä ih.
mtsistä että car/asta.
y. Ja andoi merckms ja ihmens tulla

Egyptin kestclle/ Pharaolle ja catktlle
hänen palmeiiotllens.

io. Joca monet pa anat löi / ja top.
Pot mäkemät Cuaingat.

ii.Sihoutn Amorrercin Luni»gan/ja
Sggin B »santn Limingan/ ja catcki Ca-
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Psalmi. 659
Jer.
ic,: iz.
«csi:s
G«.
« »4<

«rol»
«2»

'

Exod.
»4:28.

9lum.
21:24.

v. Zs.

Josit.
12.7.

s. Joca maan on letolltinyt «eden
päälle/ sillä hänen laupludenspysy yan»
«lckiseft.

7. suuret «altendet on tehnyt/
silsihänen laupiudens pysy yancaicklsest.

l> Auringon pä,wä hallltzeman/fillä lsi.
ne» laupludens pysy yancaickisest.

9. Cuunj»,«hoet yotöhollltzemi'»/sillä
hän« laupiudenspysy yancaickisest.
'"'^°" Egopllt, .sicoiselloi/ sillä hs»

neu loupludeu»pyso yoncalcklsest.
11.1, wet Israelin ulos hcldou testel»

- däns/ stllä HÖnen laupludens pysy yan»
«ickCest.

12. Wätewällä lädellä/ j» oietulla lä>
silli hänt» laupludens pysy

Y^ncalckistft.
13. Joca punaisen meren stcol «htla/

sillä hänen laupludens pysy yoncolckt»
sest.

14.Ia andoi Israelin käydä sen testel»
dä, sillä hänen laupludens pysy yancalt.
tlsest. .

15 Zoca Phoraon sotawäktnens pu-
naiseen mereenupotti/ sillä hänen taupi-
udeaS pysy ya»calcktscst.

16. locg lobdalli Cansans corwen kä-
pitze/ sillä hauen laupiudeus pysy yaa-
caecksest.

17. loca suuret Cuntngat löi/ sillä hä-
nen lauptuseus pyso yancaicktsest.

18 Ia lappoi wäkewät Cumngat/ sillä
hauen i..up udens pysy yanc-nckiscst.

iy. Sihon-n Amrrereln Huuingan/
Mähäuiii kaupiudens pysy yancaicklsest.

10. Jaöggtn Basaiun Cunmgau/sil-
la hänen taupludens pysy yaneaickftst.
ii.laanvot heidän maans perimtsexi/

sillä hauen laupiudeuspysy yancolMest.
11. PerlMlsepl palu ellalleus Israelil.

le- sillä hänen laupiudeus pysy yaneaic-
»tsest.

23. Hän muisti meisi/ cosca me olim»
ma painetut alas ' fillo häne» laupludens
»ysi yan.aickllcst.

14, Jo lunastiMeitä «iholltsistam/ sil»
lo hanen laupiudens pysy yonco.ckistst.

2;.)o«nnva «itelle llholle «au/ sillä
hän«laupiudine pysy tzancatcListst.

26. Kyltätät talman Jumalala/ silli
hänen laupluoens pysy Yancaickisest.

DXXXVII. PftlMl.
Abelin »virtain lytöua me i.

tltimlne/cosca meZt.
muistimme.

2 Meidän «ndelem me ri»
pustin» pojusiin/ ,o»« sie- ä olit.

3. Siellä hekäsi.t medal. we«ftta/jl>tca
mellä f ngina p dll,a »lo «a metoan tlcm
sam: NtlftccacmetlleZionin wirsiä.

4. Cu.oga »ne weist sim HERran we<«
sunwieroll» maalla?

;. Jos mmä unhodau sinu» Jerusalem/
»Yn olcon minun oitio täten unohdettu.

6. Tortlucon mmun kielen suunl toteen/
ellen mlnä st ua muisto/ ellen Minä «e
lerusilemllo minnn yllmmälsexi lloxent.

7. HERra mmsiaEoomin lopsio le.
ruftlemm pätwänä/,otco ftnowat: repl.
tät maahan/ repltäl maahan coick, ha»
«non hänen peruftuxens asti.

8. Sinä hätvlletly ly«r Bobel/ cm»
«as oo sejoca stnullecosta/ nyncmn sinä
meille tehnyt olet.

9. Autuas on se joca sinun piscuiset
lapses otca/ jo paista tmyn.

cxxxvili. Psalmi.
1. Davidin.
kylän sinua catkest sydäme.

eln I R sta>u/)uwaltrken edes minä fi-wetsan.
2. Mma tahvon cumarten

rucoella stnun pyhän Templis puoleen/
jakyllä stnun niims/ stnun armos >a lv.

tuoes tähden: siltäsinä teit nimcs >a sa-
use suurexi calckcm yl-tze.

z. Coscs minä sinua «uxenhuudaa/nyn
sinä cuulel minua//a aonal minun sielu!-
lem suuren wäkewydcn.

4. HERra/ sinua kyträwät calcki Cu-
nirgat maanpäällä/ e.lä hecuulewat si.
nun suuS sanoja».

Ia roelsawat HTRran teillä/ elta
HERran cumiia on suuri.

6. Silla HLRra on cerkla/ ja eatzcle
nöyriä/ >a yipiäl tunde cauca>

7. Jos minä waeilklsta ahdistuxen kc-
SOOO2 sieltä

Walt»
tus
t°etsu
Babe»

»
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ueefi».
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i3l i«»
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rucot.
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l-at.
IZB.
Caickt
ihmi-
sten
voi-
mat/
«jatu-
tuxet/
ven-
«ot
jaat-
votu»

xet
»wat
Juma
lan kä-
siö.

Am.
9ii.

Jae.
ii «7>

Job.
»0: 8.

stellä/nynsvirvotat minua/ >a lähcrät
kätes minun mthollisteni mihan päälle/
sinun oikta kätes warjele minua.

8. HERra teke siihen lopun minun täh-
teM/ HERra sinun lauptudes on yao-
caickinen/ älä sinunkasialas hyljä.

cXXXIX. Psalmi.
I. Davidin Psalmi edellämeisattapa.

ERra sinä tutkit mtuua/ jatun-
minun.

2.Waicka minä istun eli nousen/
oS nyu sinä sen tiedät/ stnä ymmär-

rät taamba minun ajatuxeni.
z> Ehkä minä käyn eli macan/ nyn sinä

olet minun ymbärillänt/ ja näet caicki
minun tieni.

4. Sillä catzv/ et ole sanacan minun
kieleni päällä/joita et sinä HERra catc-
kia tiedä.

5. Sinä olet tehnyt minun jälkimäi-
senja ensimäiseat/ ja pidät sinun kätes
miau» päälläni.

6. Sencsltatne» tieto on minulle ylon
thmelltnen jaylön corkta/ en minä vot
sitä käsittä.

7. Cuhunga minä menen sinun henge-
stäs? ja cnhunga minä sinun casmots
edestä pakenen?

, , .

8. Jos minä astuisin ylös taivasten/
nyn sinä siellä olet: jos minä tvuoteni
helmettsrakennsisin/cayo finä myös siel-
lä olet.

y. Jos minä ottaisin amuruscon sijvet/
jaasuisin mtten ärtsä:

10. Nyn sinun kätes cuttengin siellä
minua johdstais/ia sinun oikta kätes pt-
däis minun.

ii. Jos minä sanoisin- pimeys cuiten.
gin petttä minun: ny» s» myös yo val-
teuS minun ymbärillänt.

ii.Stllä et pimeys sinun edesäs pimitä/
jayö valista »yucuin päiwä/ pimeys on
uyncuin maltcus.

iz. Sinun hallusas owat minun muna-
ftuuni / sinä peitit minun äitini cohdusa.

14. Minä kytän sinua sen edestä/ elia
minä-nyi atwan thmelltsest tehry olen/
thmellifttomatstuuntecoS/ jasm minun
sietunt kystä tietä.

»5. Et minun luuni ollet sinulba saliv
t«t/cosra minä siinä salaises tehty olin/cosca minä maan sisällä oyn ta»ta«»ast
coottu olin. ,

16. Sinun silmäs näit minnn/ cvsta en
minä vielä valmistettu ollut/ ja caickt
päivät stnun k«r«aas olit kirjoitetut/ jotca
vielä oleman piti/»oista etyxttän silloinvielä tullut ollut.

17. Mutta cuinga callit ovat minun
edesäat Jumala siautt ajatuxes? cutn»
ga suuri on heidän lucuns ?

18. Jos minä heitä lukisin/ nyn ne olisit
»stammat cutn sanda : cosca minä he,
rän/olen minä vielä tykönäs- ,

ry. Jumala joscas tappaisit jumalat- '
tomat/ ja vericotrat minusta potckeisit.

20. Sillä he puhuvat sinusta häptälli».
sest/ ja sinun vthollifes turhan lausuvat,
(sinun vimes.)

21. HERra/ minä tosin vihan nijtZ/
jocca sinua vthavat/ ja minä närkästy»
heistä/ jotca carcavat sinua vastan.

22. Täydestä todesta minä heitä viha»/
sentähden ovat he minulle viholliset.

2z. Tutti minua Jumala/ ja coettele
Minun sydämen/kiusa minua/ja ymmär-
rä cuinga minä ajattelen.

24. Ja catzos/jos minä pahalla tiellä
lienen/ njju saata minua yaocatcktseke'
tielle.

cxi.. Psalmi. I»Ät.
i. Davidin Psalmi edelläweisattapa.

2 ERra/ pelasta minua pahoista
war»ele minua vää-

miehistä.
z. Jotca paha ajattelemat sy.

dämtsäns/ ja jocapä.vä socaM hangi.
tzewat. ,

4. He hiovat kieldäns nynculn kär-
me/ tyykärmen myrcky on heidän h»ul-
deos alla/ Sela. .

5. War«ele minua HERra jumalatko,
mainkafistä/ varjele minua vääristä ih.
mtfista/iotca ajattelevat minun täymi-
stm cukista,
ä.Ylpiät asettavat paulat minun eteeni/

ja«venyttävät nuorat vcrcvxävnnun e.
> teeni/

Ds-
vid rm
coile
mihol-
listans
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teeni/mlaoutieklent vauemat h- paulan/ 8. Sillä sinua HERra HERra »,l«u>»

Sela silmäni catzomat/ mina uscallan sinuun/
7 Mutta minä sanolnHERralle: sinä- älä minun sieluani hyl,ä.

olet minun Jumalan/ HERra cuule mi- y. Warjele minua sijlä paulasta/jonga
nun rucouxenl ani. he asetit eteeni/ ja pahointektätn ansasta.

«.HERra/ HERra minun mäkemä a- 10. Jumalattomat langemat toinen
pun/ sinä «varjelet »uinun pääni sodan totsens cansia omyn «erckoihius/ sijhen-
aicans. minä pääsen.

Juma
lan
ran-
gai-
stus
ntjlle
jotca
juma-
lisia
«vaino
«at.

I.st.
«40.

David
rucotle
ettet
hän jo.
hon-
guun
syndyn
lan-
getS.

9. HERra äläfalltJumalattomalle hä-
nen hiinoans/älä vahvista hänm paha
tahtoans/ettet hän ylpeonyts / Sela.

lv. Heidän huuldens tvalwa jotca mi-
nua ymbärt pyrtttälvät/ langetcon het.
dänpääns päälle.
ri. Tuliset hylet pttä heidän päallens

potoman/ hän anda heidän langeta tu-
leen/ ja syvään ruoppaan / ettei heidän
pidä ylösnouseman.

.

>2. Kieltlackartn «i pidä menestymän
maanpäällä/ häijy väärä ihminen rar- ,
cotetan jarutisteta». .

iz. Stllä minä tiedän/että HERrara-
dolltsenasia»/ ja köyhän otkeuderoimitta.

14. Wanhurscat kyttäväl sinun ntmes/
ja vagat asuvat sinua casvos edes.

CXI.I. Psalmi.
1. Davidin Psalmi.

>55 Erra/ minä aupenhuudan sinua/
sinoas minun puoleen/ ota
minun änent/ cosca minä l

stilua huudan. >
2. Keraatcoa minun rucouxe» sinun e-
desäs nhncuin sawuuhrt/ minunkäteni y. llöonysnyncutnehtouhrt.

, , .
'

z. HERra varjele minun suuni/ ja
varjele minun huuleni.

4. Älä calltsta minun sydändäni mthin-
gän pahuteen / pitämän jumalatotnda
meno pahointektliin cansta/ «tien minä
stts nijstä jotta heille telpavat.

5. Wanhurscas lyötän minua ystävät-
ltsest/ja nuhdelcan minua/se olcö njjncuin
öljy minun pääni päällä: sillä minä
tvielä rucotlen heidän pahuttans vastan.

6. Heidän opetlajanS sysärlätön ti-
we«n/ nhn sijtte cuullan minun opetuxen
fulotsext. .

?. Meidän luum owat hajotetut hau>
dan reunalla/nyncntn joi» maa» rcpts
jacmvats.

c XI-11. Psalmi,
r. Davidin oppi/ rucoelda/cosca

hän luolasolt.
» huudan HERra» tygö
Xk « I minun änellänt / ja rucoilen

minun änellänt.
z. Minä muodalan minun

ajatuxeni häne edesans/ ja osotan hänelle
minun hätäni.

4. Cosca minun hengen on ahdjsiuxes/
nynsinä tiedät minun käymiseni/ tiellä
jota minä maellan: he asettamat paulat
minun eteeni.

5. Catzele oikiallepuolelle/ janäe/ siellä
ei yxtkän tahdo minua tuta/en minä tai-
da paeta/eitottele kengän minun sieluani.

6. HERra sinua minä huudan/ ja sa-
non : sinä olet minun toivoo / ja minun
osan elämttten maalla.

7. Kla «vaari minunrucouxesiani/ sillä
minua matmatan sangen/ pelasta minua
mainolltsisiani: sillä he omat minua make-
memmät.

8. Wie minun sielun fangeudesta ulos/
kyttämän sinun nimes: «vanhurscat co«
condumat minun tygöni/ coscas minulle
hymästt teet.

c xi. ii i. Psalmi.
i. DavrdtnPsalmt.

ERra cuule minun rucouxen/ ota
anomisen convys sinun 10.

tähden/ cuule minua sinn»
wanhurscciudeö tähde».

2. Ja äläkäy duomtollepatwcliascanf.
sa/ siliä et yxikän eläväole waca sinua
edesäs.z. Stllä wlholllnenwatno minun sielu-
ant/ja lyö minun elämäni rtcki maahan
asti/ hän pane minun pimeyteen/ nyn»
cutncuollet matlmasa.

4. Jaminun hengen on miuuja ahdl.
Voooz Mu

141;
,Sam
24:4.

Davl»
din ru»
cous
hänen
"hdl»
stuxe.
ftnS.

.

'42.
Dawt»
dlntun
nustus
jaru»
cous
suure,
s"p«'
oosins
Exod.
34.7.
Job 9»

2.
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Että
Juma-
la aut.
ta«s
händä
«pihol-
l!si.
siaas.

I4Z.
On, ja
tvotll»
tule
HER.
ratda.
Ps.-8-

2.

Ps.B-5

Job. 8:
y.

Ps.zy:
7.

stettu/minun sydämen on mlnuft culu»
«lettu.

;. Mtns muistelen «ndlfiti alcosi : ml»
ni ajattelen «lck.« sinun töitis/ja tultt»
sielt» sinuntiltes tsiti.

6. Mini leivitin tätenifi»»» puolees/
«lnunMun jano finua/ntzncutn «rtt»
maa/ Selo.

7. HERra euule minua »sptast/ minun
hengen caro: äläcasmos minulda kätke/
et,en minä nyden caltatsexi rulis/ jstca
hautaan menemät.

8 Suo minua «arhatn cuulla stnun ar-
mojas: sillä sinuun minä rotwon/ ilmoi-
ta mtnnlle tie' jota minä käyn: sillä mi-
nä ylönnän sieluni sinua tygös.

y. Pelasta minua HERra wi-
' holltsistant/ sinun tygös minä pakenen.

10 Opeta minua tekemän sinun suofl-
os jätken: sillä sinä olet minun Juma.
lan : stnun hywä henges miekän mtuun

' kastista tietä,
ii. HERra wtrwota minua sinunntmes
tähden/ «ie mtuun sielu» hädästä ulos st»
nun «anhurscaodes tähden.

11. Ia teloitaminun «viholliseni sinun
lauptndestähde» / ja cadota catckt jok-
ea mmun sieluani ahdistamat: sillä minä
olen palmelias.

cxi.iv. Psalmi.
!> Davidin Pialint.
Jjte.ty olcon HERra minun
turma»/ jocamiau» käteni opet-

. sotiman / ja minun sormeni(^^tappeleman.
2. Minun laupiuden ja minun linnan/

mtauy ivarjeluxen ja minunwapahea,an/
minun ktlpen / johon minä uscallan/,0-ca
ca minun Cansant minui, alani maatt.

z HERra/mikä ihminen on/ ettäs
händä corjst? eli ihmisen potea / ettäs
hänestä ocat waarm ?

4. On sijltekin ihminen tyhjä» wsrta/
hänen atcans caro njjncuin war/o.

S. HERra rallista stnun ratwas/saa-
stu aias:rupe wuorihtn/ettähesuitzisit.
6.Anaa lcimauxertike/ /a haiocahellä/

ambua siiun uuoiias »a cauhtstura heitä.
/.Lähem kätkö ylhäidä/ja k.m-vka mj.

nu» / jo pelosta mlnua suurista tvefistä/
ja muucataisten lasten lisistä.

8. Joiden suu puhu walhetta / si hei»dän olt»a läcens on petollinen.
9 Jumala/ m,nä metsin sinulle uden

«irren / mtnä soitan sinulle lymmenen
tielisellä Psillorllla.

ic>. Sinä joca Cuningollle «otton «n»
nat / ja finnn palwelms Dop»d,n »apa»
dotmurhamlecosta.

11. Päästä myös minua si pelasta ml»
nua muucataisten losten lsdestä/ joidensuu puhu walhetta/ j» heldän ockl» tä»
«ns on petollinen.

12. Ellä meroän pojat «smaisit nu».
rudesins nyncutn mesit/ ,a meidän tyt.
täret/ nynculn Templin «unlstelu, se».NOt.

13. Meidän aittom olcon täynnä/jot,
« runftt elatuxet andolsit / to»nen toi.
stns perästä/ että meidän lambam poili.
sit tuhannen/ ,» ft« tuhatta/ mndän

14. Ellä meidän hörtäm olisit lvoh»
«ot työhön/ «lei yhtän w»h«ngo«/el.
tä «alllusto/eli cannetta olisme.dän ca»
tulllam.

,5. Autuas on se Conft jolle nyn tay :

«aan autuas on st Conft/ jonga HER»«Jumalana on.
cxi.v. Psalmi.

~ David!,,
yl stän sinua mlnnn lu.ol D R "«<«"> si"ä Cumngas / jaty

VH«n sinun nimes oma ,a ya».»
2. Jocapölwä minä cunnioitan sinua/

jaKytän sinun nimes cuna ,a yancalc»
tistst.

3. Sulriou HERra/ ja sangen cnn.
nlolllnen / j» hänen suurndens on ftno»
matoin.

4. Sncu piti sugulle jutteleman sinun
töltös/ »» sinun puhuman.

5. Minä ajattelen sinu,, suunn cut.nl»
as callneut/ja sinun «hme'l<^°.

6.Että puhuta .sin ft.un ihmelllfien til.
des «oimasta : ja sinun ft«»la hcrrout»
t«s NiinäjullellN.

7. Etla

I«n,<h
«o aul.
ta Cu»
ntngz
w«o.
roisi»,

»„„,.

'

"pp«.

, /'
'

'44.

2"
.

'

?",,
.__,.,

""'°.
'.
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Psnltew. 663
ExoS.
Z4-6.7.HER-
ra ra-
ividje
caicki
luon-
docap-
palet.
Ml.
104.28

!l

I-Äk.
i-,;-
Iuma.
laaä
pttS
r«r«at
taman
ja et
tbwt>
Pj».

7 Että finmi stinrshylvydesylificttai.
fin/ ja sinun manhurscaudes kytnätstn-

8. Armollinen ja laupias on HERra/
hivas wthaan ja sangen hywä.

9. Suloinen on HERra catktlle / ja
armahla catckia tecvjanS.

10.Kynätän sinuaHERra caickt sinun
tecos/ /a sinun pyhäskyttäkän sinua.

11. Jultstacan sinun»valdacundas cun-
nlata / ja puhucao sinun wotmastas.

12.Että sinun woimas tnlis ihmisten
lapsille tiettämäx»/ ja sinun maloacuo-
das suuri runnia.

iz. Sinun maldacundas on yancaicki-
uen waldacnnda / ja sinun herraudes py-

sy sugusta sucuhu».
14. HERra tuke catckia caatmvatsia /

ja nosta catckia sullotulla.
1;. Caickein silmät wartioitzewat sinua/

ja sinä annar heille ruan ajallans.
16. Sinä awc.t käkes / jaramitzet cale-

it cut» elämät suofiollas.
17. Wanhurscas on HERra catktfatetsäns / ja laupias catkisa tötsäns.

»8. läsnä on HERra carckta jotca
händä auxenshuulamar / catckia jotca
totudesa händä auxens huutamat.

»9. Ha» teke mitä Jumalala pelkämäi-
fet halajamat/jacuule heidän huutons/
ja autta heitä.

20. HERra »varjele catckia jotca hän-
»ä racastamat/ ja hncutta catcki juma-
lattomat.

ii. Minun suuni pitä puhuman HER-
,»« kytoxen / ia caicki liha cunnivtrta-
ca» hänen pyhä nuneus/ aina ja yan-
calckisest.

Psalmi.
r. Halleluja,

z JjtäHEßra minun sielun/mi-nä kyrja HERra/ nyncauma»
cuin min elän/ja minun lum».L^^laöenitycoxeawetsan/nynrau-

mancma minä täällä c m.
z. Älkät uscaldaco pääiuiehyn/ ihmisetheomar/ ei he moi mitan autta
4. Silla lhmtsen hengi pltä ercqne.

man ja hänen täyty maaxi tulla jäl-lens/ sillom omat caicki hänen aimot-tuxens hucas.

on se jonga apu Jacobin <
Jumala on/ jonga totwo HERrashä-«en lumalafNns on.

6. Joca tatman ja maan / meren/ ja'
catcki jotca nysä omat/ tehnyttn/joca
toluden ptcä yancalckifest. >

7. Joca oikeuden soatla »ylle cutn mä- <
kimalda kärsimät/ joca ifomaiset ramtye. l«.HERra ktrmotra fangttut/HER-
ra amasokiainsilmät/HERra nosta ku-
kistetut/HERra racasta manhurscatta.

9. HERra warjele wterat ja orwott/
holho lestejä / ja jumalattomain tien
ha>otta.

»o. HERra sn Cuningas yancaickt»
sest/ sinun Jumalas Zton sugusta sucu»Hun/Hallelu>a

cxi.vil. Psalmi.
Jjttäkäk HERra/ sillä meidän
JumalatS kyttä on callisasia/se

on suloinen ja caunis.
2. HERra rakeoda Jerusale-

min/ ja eoco hajotetut Jsraelittt.
z.Hän paranda muretut sydämet/ja

sttv heidän ktpuns.
4. Hän luke tähdet/ ja cutzu heitä catc-

kia ntmeldäas.
5. Suurion meidän HERram/ jasuu.

rt hänen motmans/ jahänen mysaudens
»n »uäärätötnl.

6.HERra ojendaradolltset /ja juma-
lattomat maahan patjc a.

7. Wuoroin metsatcat HERralle kyos-
sanalla/ ja metfareat meidän HERral-
lem candelella.

8. Joca kaiman pikmillä pelttä/ ja a»,
do saten maan päällä/ jocaruohot «no-
rtlla casmatta.

y.Joca eläindenaodaheidän ruocans/
jaLarnen pojille/ jotca händä auxens
huutamat.

10. Ethän mielisty hemvisten wäkewy-
teen/ «ikä hänelle kelpa miehen sääriluut.

u. HERralle kelpamat ne jotca händäpelkämät/ jajolcohänen laupiureeos up
caldamat. 147.

hiistä Jerusalem HERra / kytä
«.Z sn sinun Jumalatns.

iz. Sillä hän wahwista sinun porrtis

Psal.
118: ?.

y.
Jer.
17.;.
G««.
Z: ly.
Eccl.
12: 7.
Act.
14:15.
Apoc.
14: 7.

I>st.
146.

40:26,
Juma-
laon
moi.
malli-
nen/ja
teke
wot>
mallt-
fla töi-
tä.
Act.
14:17.
Hiob.
ZyiZ.

i
t

ftlwal/



664 Psaltari.

Csr.
kein
Juma-
lan hy

wä te.
cv on/
«ttä
hän
andasanans
Catckt
tuodut
pttä
»yltä.
mäu
HER-
ra.
Dan.
z: 60.
Gea.
1: 7-
Ps-zz.

9.

Maa.
Tuli.
Syr.
?y:ZS.
Wuo-
ret.
Pedot.
Cunin
gat.
ja catc
kiihmi
set.

sa ja siuna sinus» sisu» lapstäs.
14. Hän saatla rauhan sinunSrys/ ja

ramitze sinua parahtlla nisuilla.
15. Hän läheltä puhens maan päälle/

hänensanans noptastt juoxe.
16. Hän anda lumen nyuculv Millan/

hän hajottu härmän nyncut» tuhman.
17. Hän heittä rakevs nyncutn palat/

ruca hänen packaisens edes kestä?
18. Hä» läheltä sanans/ ja sula ne:

hän anda tuulcns puhaloa/ nyn medet
juoxelvat.

19. Hän ilmoitta Jacobille sanans/ ja
Israelille säatynS ja olkeudens.

20. Et hä» nyn tehnyt räikille paca-
noille / etkä he tiedä hänm oikeutkans/
Halleluja.

LXI.VIII. Psalmi.
Halleluja.

littÄät HERra takmaista/tyc.
täkZt händä corkeudes.

.-I V-v i. Kyttäkät händä caicki hä-
Engelins/ kyttäkät händä

caickt hänen sotamäkenS.
z.Kyttäkät händä AurtngojaCuu/kyt-

täkät händä caickiktrckat tähdet. .
4. Kyttäkät hända te taiwasten talwat/

jawedetjokcataiwasten päällä omat.
5. Heidän pttä HERrän nime kyttä,

män : sillä hän käski ja«e luoduxttulit.
6.Hän ylös pitä ne aina ja yancattki.

sest/ hän asetta heitä/ ettei heidän löisin
käymän ptdäis.

7. Kijktäkät HERra maan päällä/ te
Walascalatja caickt symydet.
B.Tuli ja raket/lumt »a sumuetnukispää/

jokea hänen sanans kstmtttamat.
9. Wuoret ja catcki cuckulat/ hedel-

mälliset puut jacaickt Cedrtpuut.
10. Pedot/ ja catckt eläimet/ madot ja

sijmtlltset linnut.
11. Maan Cuningat ja catcki Cansat:

päämiehet ja catcki Duömarit maan
väällä.

ii. Nuorucaiset ja neitzet/ wanhat
«uorren cansia:

iz. Ktzttäkäs HERran nime: sillä hä.
nen ainoan »tmens on cordtettu/ia hänen

Psiiltarin Loppu-

suuri cunnlans ylltze ma»lssi talman.
«4 Ia hä» corott» sarwen canftllens/

caicki häne pyhäns lyttätät/Israelinlop.
set/canft joca bändä lähin on/ Halleluja.

, cxi.lX. Psalmi.
I Halleluja.

HERralle nfi welfu/seuracunnan ptt» hän.sKH>dä tyttämän.

Ztontn lapset riemuitcan Cnnmgostans.
3. Heidän pttä dantziS hänen nimens

lyttZmän harpuilla ja «ndelellla ptti
hetdän soittama».

4. Sillä HERra racasta Constns:
hän cunntoitt» nöyriä »utudell».

5.Pyhät piti lloitzeman si ylistämän/
j«tyttämän heidän «uoltlftns.

6. Heidän suuftns pttä Jumalan ylt»
stys- oleman/ ja «xiterälsel mie«t hel»
di» läsisäns.

7. Costaman pacanoille/ ja rangalse»
man Cansoja.

8. Heldän Cuningaitans sitoma» «h.
l«lst,n / si hetdän silombtans routa»
cohleisijn.

9. Ia tctemin helllellrjotelun oikeuden/
jo tämä cunnio pitä «itllle hänen pvhil»
lens oleman/ Halleluja.

ci.. P-almi.
Halleiuia.

Jittäkät HERra hänen Pyhä-
säns/ tyttäkat händä hänen wä>

wahwuves.
».Kyttäkäthändä hänen tvok.

mallistentecoms tähden/ kytläkäk händä
ylönpaldtsen suurudenstähden.

z. Kyttätät händä Basunllla/ kyttäkät
händäPsaltarilla la candeletlla.
H.Kyktäkät hända harpuilla ja dantzilla/

kyttätät händä harpun kielillä ia hui-
luilla.

Kyttäkät händä kiltseivtllä Cymba-
leilla/ kyctäkäl händä cumisetvilla Eym.
baleilla.

6. Caicki joilla hengi on/ kyttäkän
HERra/Halleluja.

PV"»
ve"l»
la Iu»
?««««,
stur»»
l«nd«
"^
"»«»

"
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Salomon Kirjain
Esipuve-

kirja nimitttänSalomon mmellä:ensimäinen on seon/Sana nla-
»? seut/joca taitan oikein cudzutta/hymäin tapain kirjapl- Stllä sijnä hän opena caumsi

elämän sekä Jumalanettäihmisim edes. Ja erinomaisesi pyytä hän nuortaCanfaIsällisesi Jumalan kästyijn tvtutta/ tvismans haucuttele/ tvisinans maan/ andam
tietä.- euinga jumalisillehym,n teopahtu/ jaka-6/ cumga comin pahat rangaistan.

Sillä nuori wäki onidzesiänshcmblämbi caickce pahutee/ omat myös taitamattomat/
mailman jaPerkele» petosta jamieckamca ymärkämän ja ylön heicot s isoman pahoja ta-
poja jacaickmaisia pahenr.uxia mastan/ejkä moi hallita idzeusWaan jose» heitä hywm ca-
ftvateta ja opeteta/ nijn he turmcllan/ enncncmnjocu luulecan - sentähden tarwidzemat he
hywiä opcttaita ia hallldzloita/jottaheitä neuwowat/curittawat/ rangaistwat.nuhtelewat
za Jumalan peltoon ja lakiin alati tomttamat/mastoinPerkelen/mailman ja lihan paha
haucutusta/ nqncuin Salomo täsä krrjasa caikclla ahkerudellarunsasti teke.Ja asetta hä-
nen oppinssananlascuihm/että cukinsitä nopemin senkäsitäis japaremmin muistosans pi-
däis:nijn että jocainenihmmen/cuin tahto hurscapi tulla/ pidäiö tämän kirjan jocapäinäi
fnä Käsikirjanans jaRucouskirianans/sitäalat, lukiS/ja elämänö sijnä cadzelis

Silläjombicumbine hänen edcsänö on/ taicka hän anda Isans idzens curitta/
eliBöwelin rangaista. Ja se ol,s hymä, cträ nuorelle mäelleaina mmstutetaisin/ että he,llä
olis wahwa tieto siitä/ että heidentäyty kärsiä/ taicka JjänS widza/el» Bömclin tniecka -

NijncuinSalomo cäsä kirjas aina uhca uppiniftaisillceuolemam. Sillä ei taida muu-
toin tapahtua/ ettei Jumalaheitä rangaise. Nijncuin aina näky/ cumga ihmekisesi tot-
telemattomat/ tylyt japahan iudniset huckuwat/ jawijmejn Böwelin käsijn joutumat/ co-sca he mähemmin uscomat ja suruttomasi elämät. Tämän todistamat julkisesi/ hirsi-
puut/ Rattat ia mum mestaus paicar Caupungein teidenmieresä/jotca Jumala mailmal-
liftlda Esimallalda on andanut sijhen panna/caikillepelmopi/ /ytca ei salli heitäns Juma-
lan analla neumokta/ ja ei ole manhemmillens cuuliaiset.

Sentähden cudzuSalomo täsä kirjasans caicki hulluxi / jottaJumalan käffyn ca-
tzomat ylömMutta ne taimmaxi/ jo/ca nijstä tottelemat. Eikä puhu amoastansnuorucai-
sista/ioita hän cuitengin erinomaisesi on aicoinutopetta/ mutta caikisia säädyistä/ylimmäi-
sistä nijncum alimmaisisiakin Sillä nijncum nuorella mäellä on heidän mirhensma-
stoin Jumalan iakia: nijn on myös muilla säädyillä heidän mirhens/jotca omat paljo pa-
hemmat cuin nuorten. Nqncmn -ananlascus sanotan - jota manhcmbi sitä pahen bi.
Jkem: Ei manhus estä hullutta. Ja josei muuta pahutta muisa corkiammisa säädy, ä
vliS/cuin/ahneus/ylpeys/miha/mmno/ett. nijn on tämä mirhi aina kyllä paha/ että he
tahtomat olla mijsat ja taitamat nijsä/iochinei heidän mitän tulis. Jajocainen on nopia
tekemän nijkä/ cuin heildä on kieltty/ja unhottaman mitä heille on käsketty. Jocaon hen-
Selliscs mirasa/ on olemanans taitama mailmallisisa. Ja taas - joca mailmallifts miras
on/ei olemähembätä tte>ämänäns/ cuinga hengellinen mirca Hallilan. Sencalcaisia
tyhmä omat ca.G maacmmat/ caicki Eauxungit ja caicki huonet täynäns. joita täsä

o -
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Milomon666
tirjassangen paljo nuhdellan: ja sangen ahkerasi ncUWolan/ «lä itzecukinoltaiswira-
sians waarin/ja jota tästetty on/ ustollisest tomitais ja lekis. Eikä ole milän paremba»
ta cuin cuuliaisus/ se on/eltä cutin olla waarin sijtä cuin hänelle uscottu ja kästetly on
«hdä. Sencaltaisttcudzutantattawari: waan tottelemattomat hulluxi / waicka ei he sirel
mielelläns cuulla eli nijn cudzutta tahdo.

Toinen kirja cudzutanKökelet!,, jongame cudzumme Saarnajaxi/ ja on tohduws
tirja.-sillä costa ihminen sen ensimäiscn kirjan opin jältenelä cuuliaisudes/ ja olla waarin
«lcomsta wirastans/silloin asetta itzens sitä wasian Perkele/ mailma ja hänen oma lihans
himo nijn cowin/ että ihminen wäsy ja suutlu säätyyns/ jaeatu caickia mitä hän tehnyt j»
«alcanut on. Silläcosca ei se menesty hänen mielens jälten/nijn nouse waiwa ja tyoj
suuttumus ja tärsimältömys/nijn ettäihminen hellittä tätens ja jalcans/jällä työns/ ja
eiwoimäwircans töitä tehdä. Sillä cosca eiPertele taida oitialda puolelda tietämät»
lömyden/halun japieaisuden cautla esiä cuuliaisudesi/ nijn hän tahto estä wasemald»
puolelda/ waiwan ja wostoinkäymisen cautta. Nnncuin Salomo ensimäises tirjas
neuwo cuuliaisuteen-smcaltaisiahecumata ja hembeytlä wastan .nijn hän täsä tirjas o»
pelta oleman tärsiwällisen ja lujan cuuliajsudes/ wastoin suuttumusta ja waiwoja/ että
hän aina odotais cuoleman heete/ilolla jarauhalla Ia jota ei hän taida estä eli muu»
toin asetta/ pltä silläns andaman mennä/kyllä se toisia palkitan/ett.

Colmas kirja cudzutan Weisuxi/josa Salomotijltä Jumalala cuuliaisuden edesi/
nijncuin Jumalan lahjanedesi sillä josahuoneslumalaeiidzehallidzeja wallidze/ sil-
loin ej yhdesäkän säädys olerauha eli cuuliaisutta. Waan cusa cuuliaisus jahywä halli-
tus on/sijnä Jumala asu/suuta anda ja hala racasta morsiandans hänen sanallans/ j»
se on hänen suma andamisens. Costa sijs josacusamaacunnas eli huones hywin täy eli
menesty/cahden edellisen kirjan jälten(nijn paljo cuin mahdollinen on) sijnä lnyös tämä
colmas kirja weilattacon/ tijtläinja cunnioittain Jumalala/ jocaei ainoastans meille
ole sencaltaisia opettanut/mutta myöson idze tehnyt. AMEN.

I. iucu.
Alomou/Davidin pc»jan Israe»

Cuningan ftnanlastut.
i. Opellaman wyftutta ja «»

<v> ritlista, ymmärtömön tiedon
puhetta.

;. Wastan ottamon ymmärryxen nen»
«o/ wanhurstoutto/ oileutta ja stweynä.

4,Ettö tyhmät wyftrt tulisit : Ia nuo.
rucaiset toidon ja ymmärryren saisit.

5, Jo:» »vyfts on/ st c«ulc»n/ että hä»
wysommoxi tulls: ja joc» tolmelltnen
on/ se »tt» neuwon.

6. Että hän ymmärräis ftnanlastut j»
. nyden wyftften opin ja heidän

tapaurens.
9! 10. 7. HERran ptllo on wyftuden »lcu/

tyhmät hyljiwitwyftuden ja opin. Pftl.
8> HXsican/ luule Isis luritusta/ ja "illo.

hyljä ö«tis tässyä. Syr.
y. Sillä se on sinun pääs päällä cauni» " 16.

stus/jolöädy sinun coulafts.
io. Poico»/ jos pohanjuoniset sinu»

haucuttelewat/ nyn älä heihtn suostu,
n. Jos he sanomat : täy meidän cans»

ftm/mewä>ymw«rt»/ja wtritäm pa».
loja nuhteltomon eteen ilman syytä.
il. Me nielen, hänen/ nynculn helwetti

eläwäldä/ ja hurscan nyncutn hantaxn
pudotan,.

13. Me löydäm suuren taw»ran/j»täy«
tömme meidän huonem saalisko.

14. Coettele meidän eansiam/ meillä
caitill» pttä yxi cuckaro oleman .

«;. Pol»



Efti
59:7.
Rom,
3:15.

Esa.
65: i».

Jer.
7-iz.

Esa.
4.

,5. Poican/älä waella Heidin cansjans:
estä jatcos heidänrettildäns.

16.Sillä heidän jalcans juoxewal pa»
huteen/ ja lyruttawot »tzens werl» wuo»
dottamon.

17. Stllä turhaan wercot «vlrltetZli lin»
d«in silmän edes.

18.Itze he myös lvajytvät toinen lol»
fens werta/ ja petoxella setsowat lotnen
loisens hengen perän.
iy. Nijn caickl ahnet tekemät/ ja ahne.

us on isännillens ftrmart.
ulcona walltta/ja cadull.

änens ilmoittc.
«. Hän huutaConftn edes porlift/ ja

tuotta ftnans cdes Caupnngift/ftnoden:
21. Cuinga «uwan le tyhmät tahdolta

olla tattamatomat/ja pilckotlrwet racasta
naur"a ? Ia te hullut wihata opetusta ?

,z. Käöndälöt itze» mlnun curituxen
puoleen/ catzo/ minä tuon teille minun
hengenledes/ja llmottan ttille mlnun
sanani.

24. Että mtnä cntzuln teitä/ja te este.
lltte teitän : minä cocotin tätent/ j» «l
ylllän ottanut sijtä «vaari.

25. Te hyljöisitte cailen minun neuwo,
ni/ jaet tahtonet minun luritustani:

16. Nyn minä myös nouron teidän wa<
hingotan/ ja pilckon teitä/ cosca teldän
päälle» tule se jotate peitätte.

27. Costa cadotus tule teidän päällen
nyncuin ra,u ilma/ja lusta nyncui», tuu»
lispää. Costa teidän päällen tule ahtzt»
fiusja walwa.

28.Slll°tn he minua auxens huntawat/
j» en minä cuule heitä: warhain he «tzl»
«it mtnu»/ j»et löydä minua.

29.Etti he wthaifit opetusta/ja ei ot»
tanet lvostan HERran pelcoa.

zo. Eitä tytynet mtnun neuwoni/ mut»
ta lattit cailen «ninun curituxent.

;i. Nyn pitä hetdän syömän ttens hedel»
mästä/ j«neuwotstans rawituxt tuleman,

;2. Että tyhmäin himotappa heidän/
ja hulluinonnl ladotta heidän.
«.Mutta joca minua cuule/ han as»

tullvolllstsi/ ja etmtlän paha pellä.
11. iucu.

noilla puhuttele.
17.Ia hyljä hänen nuorudens johdotta.

Jan/ja unhotta lumalans lyton.
iz. Sillä hänen huonens calltstn cuole.

maan/ ja hänen astelens codotettutu
tygö.

19. Jocainencuin mene hänen tygöns/
et palaja/eikä elämän tielle joudu.

10.Ettäs waellaisithyws tietä/ j» pt.
tWt hurstasten ttet.

21. Silliwanhurstat asuwat maaft/ja
wegltt sijni pysywät.

22. Mutta jumalaltvlnal hncutetan
Pppp» maasta/

jos sinä otat miuun pu,
ja minun käskyni kärket.

2. Ny» anna corwas cuulla
vysautla/ ja taivuta sydämes

ymmärryxeen.
z. Sillä jvs sinä ymmärrystä ahkerast

halajac ja rucoilet.
4. Jos sinä sitä etzit nyncuin hopiata/

ja pyörit se» perän nyncuin tavaran.
Nyn sinä ymmärrät HERrau pel-

woo/ jaHERran tunnon löydöt.
6. Sillä HERra anda wysauden/ ja

hänensuustanstule taikoja ymmärrys.
?.Hän anda toimellistcn hyvin käydä/

jn suojele oytä jotca viattomasti vael.
davat.

8. Warjele hurscat/ ja holhs pyhäins
retket.

9. Silloin sinä ymmärrät tvanhursca,
uden ja duomion/ oikeuden ja catken hy.
wän tien.

sinun fydämees tule/
sinullekelvollinen.

11. Ny» hyvä neuvo sinun varjele/ ja
ymmärrys kätke sinun.

12. Tembaman sinunpois pahalda ttel.
dä/ ja nydeo seurasta/ jokea tomettomi
puhuvat.

IZ. Ja hyljävät oikian tien/ ja vael,
davat pimeitä retkiä.

14. Jotca iloitzevat pahoista töistäns/
jaricmuitzewat pahotsa menoisans.

15. Joidentiet ovat vastahakoiset/ ja
retket väärät ja häpiälltset.

16.Ettet sinä ryhtyts vicrasen vai.
moon jocaet sinun ole/joca suloisilla sa.

Job.
'8- 17.
Pftl.
37:9»
Moll.
5:;.
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Deut.
zc>: 16.
c. S! i.

Rom.
12; 16.

Tob.
4:7.
Syr.
?: ZZ.

Heb.
12:5,
Apoc.
Z. 1?.

«aasta/ »a ylöncahojat stjtä telottetan.
M ium.

uohoda minun Lakia-
?nt/ mutta sinua fydämes pttä-

' minun käskyni.
».Sillä ne saattavat sinulle pit-

kän yän/ hyvät vuodet ja rauhan.
z. Armoja totuus et sinua pidä hyljä-

mä«/rtp»sia ne caulaas/ ja kirjotta fy.
dämes tauluun.
4>N?ns löydätarmonja hyvän toimen/

Jumalanja ihmisten edesä.
5. Luotattzes HERraaa catkesta sydä-

mestäs/ ja älä luota sinun ymmärryxees.
6.Mutta ajattele händä catktsatetsäs/

nyn hän sinug oikein johdatta.
7.Älä olk wysas mtel«stäs/vaan pel-

'käHERra/ javäldä paha. '

«.Stllä se on sinun navalles tervel-
ltnea/ javtrvotta sinua luus.

9. Cunntotta HERra tavarastas/ ja
catkista vuoden tulos esicotsista.

Nyn siuunryhestäytetä»/ ja sinun
vänacuuroas vuota ylttze..

11.Potcan/älä HERran kuritusta hyl.
LS/ ja älä ole kärsimätöin cosca häu
sinua rangatse.

12.Stllä jota HERraracasta sitähän
rangatse/ jaon hänelle otollinen oyncutn
pokaJsallenS.

se lhmtne» joca vysa-
löytä/ja se ihminen jocaym-

märryxen käsittä.
14.Sillä parembt o» cauptta händä

cuin hoptata/ ja hänen hedelmäus on pa-
rembt enin eulda.

15. Hän on calltmbt enin pärlyt/ etkä
hänen vertaus mtläntoivotta latca.

16. Pttkä ikäo» hänen oiktalla kädel-
läns/ rickans ja cuunta hänen «ase-
mallans.

17. Hänen ttens ovat iloiset/ ja caickt
hänen astelensrauha.

i«. Häuo» elämänpuu nylle jotca hä.
yeu rupevat/ ja antuat ovat ne jotcahä-
nen pkäväk.

19. Stllä HERra on vijfaudella maan j
perustanut/ja taivattoimesta valmista,
nuk. «

10. Hänen VijsandesanZ ewac symydet
eroitetut/ japtlmet ptsaroltzemat casten.

«. Poicau/ älä salli aälrä silmistästul-
la polö/ nyns tulet onneltsexi ja vysaxi.

22. Se on sinun sielus elämä/ ja sinun
, suus on otollinen.

2;. Silloin sinä murhetoinna vaellat
. teisäs/ettes jalcas loucka.
. 24.Ee sinä pelkä maata panduas/mut-
ta macat »a sinun unes on sinulle makia.

> Ettet sinuakarmita pettämän äkilli-siä hirmua/etkä jumalattomain hävtty-
, siä/ cosca se tule.
, 26.SilläHEßra onsinunlohdutuxeS/
' hän varjele sinun jalcas/ette, sitä saavu-
teta.
27-ALä estele tarmitzewalle hyvä teh.

jos sinulla on vara/ ettässen tehdä taidat.
28. Älä sano ystävälles: mene ja tule

jälles/ huomena minä sinulle annan/ jos
sinulla on.

29- Äläpyydä sinun ystäväs vahtngo-
ta/ joca hyväs toivos asu sinun tyiönäs.

zc> Älä keneugän cansia toru ilman syy-
tä jos e, hän Milän paha sinulle tehnyt ole

zi. Älä kymoittele määrä miestä/ ja äli
noudata hänen rekktäns.

Z2. Sillä pahanelkisit ovat HEArallecauhistuö/ >a hänen salaisudens on hur,
scasten tykönä.

. zz. Jumalarromau huones o» HER-ran kirous/mutta vaohurscanmaia st«t-
»alan.

Z4. Hän ptlcka pilckaita/ mutta nöy-
rille Han anda armon.

N- Wysat cunnian perivät / mutta
tyhmät HZptän saavat.

IV. ilucu.
minun lapseni teidän IsänI» curttusta/ ja otlacat vaari/ op.

vysommaxt tullaxen.
2. Sillä minä anna» teille hy-

vän opetuxen/ölkät hyljätkö m'.n»n La-
kiani.

z. Sillä minä olinJsiins poic» / hoickaja ainoa qitilläni.
4. Ia hän opetti mtuna/ ja sanoi mi-

nulle ; qnna sydän»» otta minun sana»
«va-

Pstk-
z:6.

Pfal.
ii» 7.
/»/I
18; 10.

1. Pet.
L! 5.

. z. ja 4.5uk.
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tvasian/ptdä «tnun käskyni/nijns elä saat.

5. Ota whsaus/ ota ymmärrys / älä
unhota älä myös potcke minun puhestant.

6. Älä händä hyljä/nhn hän sinun kät-
ke; racasta händä/ nhn häo sinua warjele.

7. Sillä mtzsauden alcu on osta mhsaut-
ta/jacaikella saadulla osta taito.

8. Pidä händä corktas cunntaS / nhn
hän sinua corotta ja faatta ruuntaao/
jos sinä händä racastak.

y. Hän sinun pääs jalost raunista / ja
tunnlvitta sinua ihanalla Truunulla.

10. Cuule fljs minun potcan/ ja ota
minun puhent/nhn ikäs muotta onmonda.

ir. Minä johdatan sinua whsauden ti.
elle/ja saatä sinua käymän oiktallaretkellä.

11. Nhn ectä coscas Vaellat / ei sinun
»ätmises ole ahdas/ jacoscas juoxet/nyn
etsinäloucka flnuas.

iz Pisä curitus/ älä hyljä handä/kätke
hän^ä: sillä hän on sinun elämäs.
iSA/Lä mene jumalattomain askelille/

s-»ja älä astu pahain tielle.
15. lätä se pois/ ja äläkäy sijnä / carta

sitä/ ja mene ohidjen.
>6. Sillä et he maca / jollethe ole pa-

hoin tehnet/ etkä lemä/ jolleiheole mahtn-
gota tehnet. l

17. Sillä he syömät jumalattomudeo lei-
pä/ ja juomat wääryden mhna.

18. Matta wanhurscasten retki paista
nhncttinwalkeus/ käy eoeS/ja Valista ha-
man isoin pätwän asti.

ry. Mutta jumalattomain tie on nhn-
enin pimeys/ja et he tiedä cusa he laoge.
wat.
22- HVStcan/ ota waart minun sanoi-

callista corwas minun
puhetsent.

ii.Alänytä anna tulla pots silmistäs/
pidä nefydämesäs.

Sillä ne omat vhdeu elämä/ jotca
nijtä oma: löytänet/ ja omat terwelliset
lvco heidenruumtllens.

,z. Warjele sydämes caikella ahkeru-
della: sillä sijtä elämä tule.

24. Pane pois sinuldas paha suu / ja
Väärät huulet aiia olla sinustas caucana.

as- Eadzotv» finun silmas Vikein ettens/

Por-
tonpa
Hu»,

iv. Ettet mupcelaiset ravitals sinun
warastas/ja sinun työs oli» totst huonefa»

11. Ia sinä wgmen huocatsit/ coscas elck.
mäs ta hywydes tuhlanat olet/ja sanoisit:
i».Woi/cut»ga minä ole» vihannut hv-

väueuvo? ja mtnuu sydämen vo hylja-
nyt rurttuxen?
iz. Ia en ole cuullutopettajani ändä/en.

gäkallistanut corvani opettajani puoleen?
14.Minä olen lähes catckeen pahittee»

joutunt / catien Cansan ja feuracuuoaakeskellä.
15.KU» vettä catvostas/ jaMitä läh-

vuota.
16. Anna luondoiähtesvuota/ja vesio-

jascuMe. '

17. Mutta pidä ne yxinäs/ja et yxikäu
muucalatnen sinuncanssos.

18. catwos olcon siunattu/ja
sinun uuorudes watmo.

sta/ se on suloinen «ijncnty naaras htrwt/
Ppppz ja.vtol»

Avio»
käskyt»
sulot-sn».

jasinun silmä» laudatolcon olkeat edefä».
»S. Coettele jalcais astelet / ngn raicki

sinun «ies vahvistuvat.
»7. Älä potcke otkiälle eli «asemallepuo-

lelle/ temba sinua jalras pois pahudesta.
V. imu.

vaari mlnun vgsau-
l destant/ rallista rorvas minua

'>«^soppgnt.
k vZ) 1. Ettäs ptdäisit hyve» neu-

von/jasinyn hunles pttäis toimen.
z. Sillä porton huulet ovat ugncnitt

mesileipä/ jahänenkilans ltuckambi ruin
öljy.

4. Mutta vgmetseldä carva» ruln Coi»
ruoho / ja terävä ugncutn caxiterätnea
miecka.

jalcansmenevät ala»ruolemall/
jahänen afleleas joutuvathelvettijn.

6.Et hän käy rohdastans elämän tiellä/
huikendelevatfet ovat hänen astumisen»/ngu ettei hän tiedärunga häu mene.

7. Ngnruulcat nyt minua minun lap-
seutta alkät poiketro minun puheistani.

8. Slcon sinun ties taambana hänestä/
jaälä lähesty hänen huoneusove.

y.Ettesaodais ruoniatas muucalatssi.
le/ja vuosia» julmille.



Syr.
9:11.12
I°b.
?4t 21. ,
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Iltis.

-4tZ4.

ja otollinen nyncuin medzäwuohi.
iy. Hänen rackaudens sinua aina rawtt-

con/ ja tlotta sinuaö atnahänen rackaudc-
stans. !

20. Poican/ mixts annat muucalatsen
sinuaspetlä/ ja halajot toista?

21. StlläHSßran edes oivat catckeln ih-
misten tiet/ ja hän tutki caickt heidän aste-
lens.

22. Jumalattoman wäärys skästttä ha.
nen/ja hänen syndtns paulat ottamat hä-
nen kynnt-

2z. Hänenpttä cuoleman/ ettei hän an<
daout opetta ttzenö/ja hänen suures tyh.
mydesäns tule hän petetyxt.

VI. jucu.
sinä tacat lähimmäi.

A» H.ses/ nyns olet kynnittäoyt kätes>M^smuucalaiseen.
2.Stnun sanotsas olet sinä pau-

laan tstunut/ sinä olet saawutettu puhet-

i4.WäärySo» hänen sydämeflns/ ja
atcoiaina paha.

>5 SencähSen tule ptcaifest hänen cado-
tuxens/ja hän äkist mustrretan rtckt / nyn
ettei hänellä yhtä» parannusta ole.r 6. on joitaHsßra viha / ja

cauhtstu hänen sieluns.
17. Plptäl silmät/ petollinen kieli/kädet

jotcavuodattavat vtatotnda verta.
iB.Sydäu jocavahtugoltsta ajattele/ja-

lat jotca ovat nopsatpahuteen juoxeman.
19. Määrä todistaja/joca valheita tu-

otta/ jasaatta rydau veljesten välille.
20.HXoican/ pidäJsäs kästyt/ ja älä

ättts Lakia.
21. Sidone alati yhteen fydämeS päälle/

jaripusta ne caulaas.
22. Costas vaellat/ ny» ««johdattavat

sinua/coscas levät / Nya he varjelevat
sinua/costas herät/ nyn he puhuttelevat
sinua.sas. 2Z. Stlläkästy on nyncutn kyntilä/ ja

z.Tesijs poican näin: pelasta sinus: Lakt nyncutn walkeus/ja »pin cnritusoa
sillä sinä olet tullut lähtmmäses käsijn/ elämää tte.
joudu/kyruta jawaadi lähimmälstäs. 14.Ettäs warjellaisin pahasta watmo-

4. Alä anna stlmilles «nda/ etkä silmä- sta/ jamuucalatseu maltasta kielestä,
lautats torckua. 2;. Mä himottze sysämesäs häneucau-j.Ktrwota sinus nyncutn metzäwuoht »euttans/ettes wtetellätS hänen silmäiuSpoiskäsistä/. nyncutn ltndu pyytäjäns tä- kylosta.
sista. 26. Stllä porto saatta leiwäldä pots/

6. latsca myyrtätsen tygö : mull» awto watmo satta caunto elämän.
cadzo hänen menoans/ ja ope« 27. Tattaco jocu kätke tulen poweens/

7. Watcka ei hänellä yhtän halltdztata/ ettei hänen waatteos pala?
teettäjätä/ ja tsändä ole. 28. Elt hylden päälläkäwellä/ ettet hän

8. Cuttengtn walmtsta hän elatoxens jalcojaospolda?
suwella/ ja cocoo elsn atcana. 29. Nyn sen topahtu/joca lähtmmäisens

9. Cutnga cautvans latsca maeat?co- watmoa lähendele/ et se paäfe ravgalft.scas nouset unestas ? mata/ joca häneen ryhty.
10. Macawtelä wähä/ otawtelä unda zo. Et se ole marcalle nyn suurt häptä /

päähäs/ läste kätes wähä yhteen/ ettäs jos hän warasta hengens ptrext/ cvsc»
wtelä lewätäwoisit. nälkä on.

11. Nyn käyhys äktst tule päälles nyn- zi. Joshänkäsitetä»/ anda hän fen sel-
. cutn matcamtes /ja watwatsus nyncutn yemen kertatsest jällens/ ja catken huo»

varustettu mies. nens saadun.
». <??Umalatotn ihminen/ wahtngolt. zi. Mutka joca huoruteen länge/ fe on

Hneu wteö/käwele suonö wääoy. tyhmä/ jasaatta elämäns cadoluxeco.
dellä. zz.Rangaistus ja häptä tule hänenpääl-

IZ. Jste silmä / nyhkä jaspManS/cy» lens/ja hänehäwäistyxens el pyhttäpots.
cokkele sormtllsus. Z4. Stllä mtehän wtha ja kywaus et

säästä
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säästä händä koston päivänä.
Z5. Ei hän lucua pidä 'sovittajasi/ etkä

ota lohjoja/ vatckas paljo anoaisit.
VII. imu.

kätke minun sanani/ ja
A» ( pidä tykönäs minun käskyni.

2. Ota vaari minun käskyistä,
nt/ nyns elä saat/ja minunLal-

siani/ ntzncuin silmäs terästä.z. Sido ne sormys/ kirjotta ne sydämes
tauluun.

4. Sano vhsaudelle: sinä olet minun
sisaren: ja cutzu tojmi ystäväxeS.

5. Että hän sinua varzelis muucalaife-
siavaimosta/ ja vierasta/ jonga sanatsiljät ovat.

6. Sillä minä kurkistelin hoonent acku-
nasta läpi häkin.

7. Ia näin tyhmän nuorucalsen taita-
mattomat» seas/ ja äckätsia hänen poi-
kain joucofi».

8-Zocakäveli carutlla hänen nurckains
taiye/ ja asteli sitä tietä/ jocameni hänen
huoneseens.

9. Hämäris/ cosca päivä ehtolla oli/
ja joyö ja pimiä tuli
ro. Ia catzo/ händä cohtaiS vaimo/

porton vaatteilla/ cavala.
«.Tuima ja hilllmätöin/ jonga jalat

«i pysynet huonesans.
ii. Nyt on hän «lc»na/nyt catuilla/ja

»äjyiocanurcas.
IZ.Hän otti hänen kynni/ ja suuta an-

doi hänen/ ja sanot häpcmätä:
14. Minä olen tänäpän tehnyt kytoS-

nhrin/ jatäyttänyt lupauxeni.
15. Sentähden olen tullut sinua vasta»/

varhain sinuaetzimän/ jaolen nyt sinun
löytänyt.

id.Mtnä olen corjast valmistanut vuo-
teni/Egyptin kirjavalla vaattella.

17. Ia olen hyvän hajutsexi tehnyt mi.
nun cammiont / Mtrrhamilla/ Aloella
ja Canelillä.

18 Tule/eläkäm hecumalltsest/ ja ha.latcam haman amun asti:
ry. Sillä et mies ole cotona: hän on

pitkälle matkalle mennyt.
20. Hän on ottanut rahasakin myö-

täns/ jatnlecotla äsken määrätyllä päl-
wällä.

21. Ia nyn händä haukotteli monella
sanalla/ ja«aari händä makialla puhella.

22. Hau meni hänen canstans noptast/
nyncutn teurastettava härkä/ janyncuta
jalkapuuhun/ jolla tyhmät rangottan.

2Z. Syhenasti tuin hän nuolilla amb»
hänen maxans läpttzen: Ia ojjacuin
lindu ttzens paulaan/ ja et tiedä
sitä hänen hengellens vaaralltsext.24.NYN cuuicat sijs Minua minun lapfe-
nt/ja ottacat waart minun suuni sanoipa.

25. Älkön sinun sydämes poiketko hänenteillens/älä salli sinnaö vietellä hänen
retkillens.

26. Sillä hän 00 monda haawotttanut
ja langettanut/ ja caickinaiset votmalli-
set ovat häneldä tapetut.

27. Hänen huonens ovat helvetin tiet/
jotramenevät alas kuoleman camtooo.

VIII. imu.
Jkö vijsaus huuda/ja toimi juli-

«ch, staändäns?
2. Corktalla patcalla seiso hän

teiden ja cujain viere s.
z. Porteilla/ Caupungin ovilla/ joista

sisällekäydän/ hän huuta:
4. Te miehet/ minä huudan teitä/ja mi-

nun änen on teidän tygön te ihmisten lap-
set:
;.Ymmärtäkätte tyhmät vijsautta/ »a

te houcktotpangat fydämh».
6. Cuulcat sillä minä puhun sitä cuin

corkta on/ jaopetan sitä cuin oikta on.
7. Sillä minun suun puhu totutti»/ ja

minun huuleniviha jumalatotnda.
8- Caickt minun puhent ovat oikiat/ ei

ole sijnä mitän vääryttä eli petosta.
y. Ne caickt ovatselkiät nhlle jotca ny-

tä ymmärtvät/ ja oikiat nylle jotca tai-
don löytävät.

10.Sttarat minuncurttuxen ennenkuin
hopta/ ja pitäkät corkiambana minun op-
pi» cuin cailtn culda.

ri. Sillä vysaus on parembi cuin pär-
lyt/ ja caickt mitä ihminen hänellens toi-
votta/ et die hänen vertatsens.

12, Minävysaus asun toimen tykönä/
j» min»
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Sap.
9.9.
Syr.
»4i14.

ja mlnä taida» anda hyvä» neuvon.
»z. HERran pelco viha paha/ ylpeyt-

tä/ tutmutta ja pahoja keitä/ ja et kärsi
Petollista suuta.

14.Minun on aenwo ja wotma / mi-
nun on toimi ja väkevy».

1;. Minun caattant Cuniogat hallitze.
wat/ ja Neuvonandajat oikeutta saat-
tavat.

,6. Minun cauttant Päämiehet walli-
tzewat/ waldamiehet ja catcki maa» duo.
martt.

,7. Minä racasta» nijta jotca minua
racastawat/ja joccavarahta minua cyt-
«gt/ne löytämät minun.

iz.RickauSja cunnta on minnn tykö-
näni/ pysyväinen tavara ja «anhur-scau». .

19.Minun hedelmäni on parembt cutn
culda jaktrckatn culda/ ja minun tulon
parembt.cuia valittu hopia.

lo.Mtnä vaellan vauhurscaudeu tie.
tä/ja oikiudeu askelilla.

21. Että minä varaltsex saattaisin nh.
«Sjotca minua racastavat/ ja täyttäi-
sin heidän tavaran».

olen ollut HERran oma
hänenteiden» alusa/ennen cutn

mitä»tehty olj/ olin minä.
2Z. JoAancatcktsudest olenminä afetet.

m/alusa enne» cutn maa oli.
24. Lofta et syvyys vielä ollut/ silloinminä olin jo fyndyayt: cosca ei lähtet

vielä vettä cuohunet.
2;Ennen cutn vuoret olit perustetut/

jiaeuckulatvarmistetut/ olen minä syn-
Mznyt-

-26. Et hän ollut vielä maata luonut/
la «mtä sen päällä on/ etkä maan pyrin
«moria.

27.Cosca hän valmisti tatvan/ olin
mmä siellä/ cosca hän syvyden vtsust
Mtttat».

28.Cosca HS» pilvetrakensi ylhälle/ ja
stäsi syvyden lähtet.

29. Cosca hän meren äret määrät»/ ja
Vette» «teen asetti määrän, ettet he a-
stut» raodans ylitze; cosca hän maa»
perustusta lasit.

zc>. Sillol» mlni hinen canfans «al.
lutin/jatlolljtn jocapitwi/ j» lellttzin
hänen edesäns soca atca,

3». Ja leltitzin maan pyrin piillä/ ,«

minun llon «n oll» »hmtften losten con§».
zl. Nyn cnulcat sijs minua te lapset :

autual owatne,otca minunttent plläwät.
33. Cuulcat curilusta/ olcat »yftt/ jt»

jaältät hyljällö sitä.
34.Auluos on se ihminen joc» «inu»

cuule/ jocamlnun «««llont wolwo joca»
pilwi/jawartloitze mtnun pthttpltllsänl»

zf.Stllijsc» «ninun löytä/ hän «lä»
män löytä/ja on HERralle otolltnen:

z6. Mutta joco minua wastan synots
t«te/hä» »ahtngoltze sieluns/ jocatnen
cntn mtnua «iho/hän racasta cuoleman

IX. iucu
rakensi huonens/j«

sijhen seitzemen patzost».«5 » 2. Ia teurasti tenrans/ secoit»
wynoNsja walmtstt pöytäns.

3. Ia lähetti pycans/ corlelsta Cau,
pung.» ftinst» cutzuma».

I,ca tyhmä on/ hän tulcan tänne/
jahullutlle ftnol hän:

Pr»,
l! 7.
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lili IS
Syr.
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5-Tulcat ia lyötät minun leivästäni/
jaiuocac stjtä vynasta/ jsnga minä ft»
coiti».

ö.Hyljätkäthullu meno/Mn te saatte
elä/ja käytät ymmärryxen tiellä.

7. Jocapilckajata curitta/ hän saa hä-
piän/ ja joca jomalatotnda ouhcele/ hän
hävStstän.

8 Älä rangaise pilckajata/ ettei hän si-
vua wthais - nuhtele whsasta/ jahaura»
casta sinua.

9.Anna vhsalle/uijn hän trhsammaxt
tule: opeta vanhurscasta/ uho hän o»
ptsa «näne.

10. Wtzsauden alcu on HERxao pelco/
ja pyhäin opetus on ymmärrys.

li.StSäminun cauttant sinua pätväs
euätän/ jattäs vuodet li sälän.

». Jos sinä olet «ysi« / uynS itzclles
vljsas olet/ mutta jo» sinä olet pilckaja/
ntzns itze sen cannat.

iz.Hullu/ hutkendelevameo vaimo/
Mieietäi» ei tiedä m,län.

14. Istu
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14. Istu huonens owell»/ corliall» t.
stuimella/ yliminiilses sias Caupungis.

15. Ettö hän houcultelts caickia jotta
sijtä laywätohitze/ jalietönsweeldawat.

16. Se jocotyhmä on/ hän tulcan tän.
ne: ja hullulle ftno hän:

17. Varastettu «esi on malta/jo salat,
tu leipä on suloinen.

18.Vaon ei hän tiedä/ että siellä cuol,
letowot/ ja hänen wierans helwetin sy»
lvydes.

X. iucu.
Salomon Sanonlastut.

poica on Isons iso/mut.
c« hullu poica on öitillens mur.

/AH Fhext.
2. Väärin ftatu tawara ei

ole hyödyllinen/ multa wanhurstaus w».
pantt» cuolemasta.

z.EI bERr» anna wanhurscasten sie.
lmn näitä tarsiä/ mutta jumalattomain
wäärin saadun hän hajetta.

4. Petollinen läsi tele töybäxi/ multa
ahkera läsi saatto rickoxi.

;. Jeca suwella coco/ hän on tolmelli.
nen: mutta joca elon atcana maca/ hän
tule hipiään.

6. Siunaus on wanhnrstan pään päät»
lä/ mutta jumalattomain suun petttä
wäärys.

7.Wonhurstanmuisto pysy siunauxeft/
«aanjumalattoman nimi pitä motöne»
mZn.

8. Joco sydämestäns tvyftS on/ hän
otta tsstyt woston/ mutta jolla hullut
huuletowat/ se fta haawoja.

9. Joco nuhlettomost woeldo/ hän elä
murhetoinna/ mutta joco wäärallä tiel.
lä «vaelda/ hän tule ilmei.

10. Joca silmä iste/hän woiwo motcan
ftotto/ jo,ollahullut huulet owot/ hän
sto haawoja. '
i,. Vanhurstan sun on elämän lähde/

mutta iumalottoman suun peittä wäärys
12. Wiha rydan ftalta/ mutta rockans

peitti caicki ricoxet.
iz.Toimellistenhnulift löytän wyftus/

maun tnhmöin stltäön mrwiton witzs.
14. Wyftl opin tättewät/waan hullut»

suu on läsnä tvahlngota.
Rickan tawara on hänen wahwa

multa köyhys teke köyhän
xclcur«xt.

16. WanhUpscas teke työtä hengen y.
lööptlämtsert/ mutta jumalattoman saa.
Lis on synntxl.

17. Joca curituxen otla «västan/ hän
onelämän tiellä/ mutta joca rangaistu-
xen heiltä pois/ hän mene «väärin.

,8. Petolliset suut peittämät watnou/
ja joca panettele hän on tyhmä.

iy. Josapaljo puhutan / sijtä et syndt
olecaucan/ mutta zoca huulens htllitze/
häuontoimellinen.

20. Wanhurscan kieli on callimbi ho.
ptata/ mutta jumalattoman sydän on
nyncuin eimttän.

21. Wanhurscan huulet mond» rawt.
tzewat/ mutta hullut cuolewat hulludesa.22.HERran siunaus tete rtckaxt/tlman
waiwara.

2z. Hullu teke paha/ja naara sitä/ivaanwysas pitä sijtä ivaarins.
24. Mltä jumalaloin pelkä/ se hänelle

tapahtu/ ja mitä wanhurscat himottze.
wat/sitä heille annelan.
.25. lumalatoin on nyncuintuult/ joca

meue ohttze ja tyhjäxt rauke/mutta wan.
pysy yancatckisest.

'.26. Nyncuin eticka teke paha hamma.
sten/ ja sawu silinäin/nyn on latsca ny.
ben mielesi paha / jotca hänen lähettä-
mät.

Eiob.
20 12.
Pft,.
,28: s.
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....

-?. HERron pelco enända paiwiä/
waan jumalattomanwuodel wöhetän.

Vanhurstan toiwo on ilo / mutta
jumalattomaintoiwo ca«o.

»9> HERron tie on hurstasien wäte.
"«" mutta pahoinlcl-ät owot petturit,

Wonhurscas pysy aina cohdallans
cutistamata/ mutto »umalattoman ei pi»
°ä «suman moan päällä,
''- Vonhurstan suu tuotta wyftuden/

woon woaroin tlcii humman,
Wonhurston huulet opettowat ter.

""Utsic, osioita/ woan jumalattoman
!«« "" toynäns wääryttä.

XI. iucu.

Sanaulascul. lo.ja n. luc. 67»
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«aac» o» HERralle?UX> pun.
on hänelle otolllnen.

2. Cuft ylpeys on/ sijnä on
myös ylöncatze / mutta wysaus on nöy-
räin lylönä. '

z. Vlatlomus johdatti» siviät/ »aan
pahus cutista pilckojot.

4.Ei rickaus auto wihon päiwänä/
mutta wonhurstauswapahtacuolemasto.

;.WlOtto>nan wanhurscauS teke hänen
tlens taftlsexi/ mutto jumolotoln longe
jumalattomas meuoftns.
s. Jumalisten wanhurscans pelasta hei.

tä/ivaon wäärintetiältäsitetän wieckaude»
sans.

7. Cosc» jumalaloin ihmlnt», inole/
nyn ei ole yhtän toiwo/ ja jota väärin»
tetiät odottamat/ se tule tyhjaxt.

8. Wanhurscos wopodetan watwosta/
j» jumalatotn tule hänen siaans.

9. Ulcocnllatun ihmisen suun coutto pe.
tetän hänen lohlmmälstns/ waan «van.
huurscot ymmärläwät sen/ ja pelasteton.

ic». Caupungi lloitze costa wanhurscan
hywin täy/ j» riemuitze co sta jumalatotn
hucku.

11. Wanhurscasten siunauxen coult»
Caupungi coroletan/ waan jumalat»
toman suun coutto cutisteton.

12. Joca lähimmäistans häwäise se on
hullu/mutta toimellinen mies on wat.

13. Panettelia ilmoitta ftlaisudeu/
«aan jollaon ustollinen sydän/ hän salase».

14. Joft ei neuwo ole/ sijnä Canft
hucku/ waon joft mond» neuwonandaja»
ta on/sijnä hywin läy.

15. Jocatoisen taca/ hän tule wahin»
goon/ waan joca sijtä itzens pitä pois/
hän on murhetotn.

16. Watmo joca otollinen on/ pttä cun»
uian/ waon wälewätpitäwät ltckauden.

17. Armias mies «te ruumillens hy.
«ä : «oan se joco julma on/ ftatta ll»
Hans murhelltstxi .

,8. lumalottomon työ on turha/ «aan
joca »anhurscantta tylmä/sillä on hy»
»ävalck».

iy. Sillä wanhurscaus saatta elämän/
tvaan joca paha pyytä/ hän saatta cuo.
leman.

aa Petollinen sydän on cauhtstus HEr»
ralle/ waau wtatlomaa tie on hänelle o.
tolltaen.

21. Et Zumalattomia auta waicka caic»
ti kätens yhlen pistäisit/ multa wanhur>scan siemen pelasteran.

22. Caunis »vaimo ilman katdota o»
«tzncutn sica/ jolla olts cullameu käädy
cuonon päällä.

az. Wanhurscasten himo on atnsastanS
hywä : »vaan jumalattomain odotus on
tiucku.

24. Muutama jaca omastans/ ja saa
enämmän- toinen säästä josa ei pidäiö/
ja tule köyhemmäxi.

25. Sielu joca siuna/ tule rlckaxi/ ja
joca juolta/ se »nyös juotetan.

26. Jocajywätsala/händä Cansa ki-
roile/mutta/joca myy/hänelle tule siu-naus.

27. Jocatvarhain hywä etz!/ hänen hy-
tvinmenesty/ »uutta joca paha noudatta
hänellepahoin tapahtu.

28. Joca rickauteens luotta hän hucku/
waan wanhurscatwiheriötzewät nyncuin
lehti.

29. Joca huonens muurhellisexi teke/
hän saa tuulen perinnöxi/ ja hullun täy-
ty tvysasta palmella.

zc>. Waohurscan hedelmä on elämän
puu/ joca tvysas on/ hänkäändä sielut.

zl. Että «vanhurscas paljo kärst/culnga
paljo euämmin jumalaloin ja syndtnen.

XII. imu.
itzens mielellänS curilta

anda/ se tult toimelltsexi/ mutta
jocarangatstmat oka tahto/ fttyhmä. >

2. Hywä saa lohdutuxen HEÄralda/
mutta häyy mieshyhätän.

z Et ihminen vahvistu jumalattomu»
des/ waan manhnrscanjuurt oy pysy»
vainen.

4. Ahkera vaimo on miehesskruunu/
maanhäyyon nyncutn märkä hänen lut»sans.

;.Wam

2.Cor.
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5. Wanhurscasten »fttuxet owat wtl.
plttömat/ woan jumalattomain alwol»
tus on petolltnen. .

s.lumalattomain sanat wäjywät wer.
l«/ waan hurstasten suu wopahta heitä.

7. Jumalattomat coatuwat/ ja ei ole
fiitte enä/ mutta wonhurstasten huonepysy.

8. Toimellinen mies neuwoftns ylisie»
tän/ waan petollinen tule ylöncatzotvxt.

9. Parembl i>n nöyrä joca omans ca»
tzo/ cuin st joca tahto lsoi olla/j« cullen»
gin puuttu leipä.

io. Wanhurscos armahta juhtans/
mutt» jumalattoman syoän on holntoin.

ii. Joca peldons wilsele/ se saa lelxsyldaisest/ waan jocaturhia ajele taca/ seon tyhmä.
il. Jumalaloinhaloj» oina pah» teh.

dä/mutta wanhurscan juuri c»nd» he»
oelmön.

...

13. Illtä käsitetä» omtft ftnoiftns/
»aan »vanhurscas pääse hädästä.

14. Suun hedelmäsi tule paljo hywä/
jo nyncuin cutin täsllläns tehnyt on/ co.
steton hänelle.

15. Tyhmän mielestMMen tiens otol.
llnen : muttawyfts otta neuwon.

16. Tyhmä osttta cohta wihons/waan
joc»peiltä lväöryden/ se on cawol».

,7. Jocatotuden puhu/se wanhurscan»
den limoitta/ mull» joca »väärin todista/hän pettä.

18. Jocaaftttelemota puhu/hän pistä
nyncuin miecalla/ waan wyftsten tieli on
tertvellinen.

19. Totinen suu pysy wabwana yanca»
tcktstst/ waan warö kieli et pysy cauwon.

20. lolca paha ajattelewol/ nyden sy.
tömcs on pttoe/waan jotc»rauha neuwo.
««/nyllä on ilo.

21.Ei wanhurscan mitan lvoaro tapah.
du/ waan jumalattomat pahubella täy.
tetän.

22. Petolliset huulet owat HERralle
cauhtstus/ waan jolca ottein tetewm/ 0.
«at hänelle otolliset.

2;. Cawalo salo taltons/ waan ynllutn
sydän ilmoitta hullutt».

24. Ahler» käsi fta hallita/ waan l»l»
stan täyty weronalaiscxi tulla,

25 Sydämellinen murhe tiwestcle/w»»»
lohdullinen sana iloitta.

Wonhurscas on parcmbi lihimmai»
stäns/ mutta jumalattoman tie viettele
hänen.

27. Ei petollisen asi» menesty/mutt»
ahlerafta hywän tawara».

28. Vanhurstaudentielläon «lämZ/j«
hänen polgmllans et ole cuolemat».

XIII. iucu. -

poico otta Isäns curitu»
pilck»j««l »nn» td»

Bzläns rangaista.
Vu„„s hedelmästä culin

««mttlie hywä/ »»a»jumalattomain sielu
«äärytta.

z. loc<z hallidze/ hän saa elä/
»Zan joc»M»s totmetiomast awaja/s«
tule hämmästyxeen.

4. laista pyytä jaet fta/mntt» wiriäl
saawat yldäistst.
s.Wonhurscaswiha walhetta/ multa ju»
malatoin höwätse ja pilcka idzens.

6. Wanhurscaus worjele nuhlettoinan/
«utta jumalaloin meno cuttsta syndyn.

7. MoM on löyhä suureftrickaudesa/ja
monionricasköyhydesönS.

z. Rlckaudellans taita joc» lunasta he».
««s/mutto joc» löyhä on/ el hän cuule

9. Wonhurstasten «alteus teke iloistxi/
»«an jumalattomainkynttilä sammu,

Ylpeille», stas on aina ryta/ mutt»
»Yftusftaita ihmisen loimellisexi.

n.Rickans wähene tuhlates/waau cooft
»itäin se enäne.

n. Wywytetly toiwo watwa sydändi
»aan costa se tule jot» hän lotwo/se on
«lämän puu.

,;. Jocasanan cadzoylön/hön turmele
idzens/ multa jocatäskyä peltä/hän rau.
has «rnelda.

,4. Wyftn oppi on elämän lähde/wäll.
,zmän cuolemanpaula.

1;. Hywä neuwo on otolltneu/ »aan
nsöncodzoltten tleon c°wo.

16. Vyfts tele caicki toimellistst/tvaan
Qqqqt hullu
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hullu ilm«itl» tyhmyhen.
17. Jumalaloin sanansaattaja lange

onnettvmuteen/ waon lottne» lähetys on
lermellluen.

iz. Joco curiluxen hyljä / hänellä on
löyhys »o häpiö/ waan joca anda idzens
rangaista/ hön tule cunniaan.

19. Costa toiwo tule täyletyxl/nyn sy.
dän iloidze/ mutt» joc» pahutta w«lttä/
hän on hulluillecouhistuxext.

20. Joco myftsten cansft on/hän. tule
wyftxi/ waan joco hulluin cumpani on/
hän tule wchingoön.

21. Pahus uoudalla syndlsiä / nmlta
»anhurstaille costecan hywydellä.

21. Hywällä owot perilliset lasten lapsi,
ft/ waan synoistt, lawaro wanhurscalle
säästetän.

iz. Paljonruoca «n köyhän tynnös/
waan jotca wääryttä tetewät/ ne hucku.
»val.

24. Joca wldzans säästä/ hän wiha l».
stons/ woon joca händä racosta/hän at»
canans sitä curitta.

25. Wanhurstas syö/tttö hänen sieluns
rawitaisin/ waan jumalattomain waoza
ontytymätöin.

XIV. iucu.
waimo ratenda huonensVwaan hullu cutista stn teollans.

/ H 2. Jocawaelda oiliata tietä/
pelläHlkßro/mutlase»oca

poicke pois tleloänS/ ylöncatzo hänen.
z. Tyhmän suuft on ylpeyden wltza /

»qan wysnsten huulet warielewot heitä.
4. Joft ei härkiä ole/ sijnä stimel puhla.

no owot/ woan joft juhdat työtä tetewät/
siinä tulo tylli on.
5 s. Totinen todistala wälltä walhetta/

»aan wäärä todlstoja rohtlost walhettele.
6. Pilckaja etzt wyftutta/ jo ei löydä /

woan tolmelltsec wyftuden hnotlast fta.
»at.

7. Mene pois tyhmän tylö/sillä tt sinä
ope »itä» häneldä.

8. Totmelltstn wyftus on tlestäns otta
«aarin/ waan tyhmän hulluus on aiwa
petos.

9.Tyhmsn»ur» syndlä/mult» hurst».

sten wälillion hywo suosio.
io. Costa sydön on murhellinen/ nyn el

auto uiconainen ilo.
«.Jumalattoman huonet cutistetan/

waan »umolisten majat wiherjö.tzewät.
»2. Monella on tie mielestäns otllo/

»»»n wymelseldä ,ohdotto st cuolemaon.
13. Nouron jätte» tule murhe/j» llon

peräsi on suru.
14. Tyhmälle tapahtu latttamisens jäl.

ten/woay hywä »hminen asttelan hänen
ylttzens.

15.Taltomatoin usto caickl/mutta ym.
monämälnen otto tieftäns waarin.

16. Wysos pello >« cartta paha/ waan
tyhmäpäätähawin mene.

17. Hlilllnen lhminen tele hullun töitä /

mntta toimellinen ivihil sila.
18. Toitomotiomat perimät tyhmyden/

ivaanse on Cruunu/ että he
toimellisest telewät.

19. Häijyn täyty cumarto hywiä/ ja ju»
molattomat wanhurscasten porteift.

20. Köyhä wihawat hänen lähimmai»
senfiin/woan.rlcf»ga on monda ystäroätä.
li. Joca catzo lähimmäistns rFön/ hän

synditete:waWa»ilmasonstjocawihel.
jäistäarmllhio.

22. Jotca wleckaudeft waeldawat/ nyl.
dä puuttu/mutiajocca hywä aiottelewat/
»ylle tapahtu hywys ja ustolllfts.

'3' lofttyöto tchdän/sijnä.tyllä on/
««a» joca tyhjin puheisin tyly/ sijnä on
köyhyS.

24. Wyftsteu ricka«s on heiden Cruu»
nuns/mutto tyhinain hullunson hulluus,

25. Vftollinen ivdlslcya wapohto he»,
gen/waan wäärä todistaja pcttä.

26. Joca HERra vettä / hänellä on
wahwa linna/ ja häne iapstns marjellan.

»7. HERran pelco on elämän lähdi/el.
tä cuoleman nuora wälltä taltan.

28- Costa Cuiiingalla on poljo wäte/ se
on hanen cunmcms/ waon cesta wähä on
wäte/ se tele päämiehen tehnext.

29, Joca on p!ttämtelinen/st on wyfts/
moon joca ätiilluen on/ se jlmoltt» tyh»
mydeu.

30. laupias ftcän on ruumin elämä/
«»»n
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«aan cateus on märlä lulft.
31. Joca löyhälle tele »ätlwalda/ hä»

laitta hänen lnojans/ waan joca armah.
ta waiwoisto/ se cunnioitze lumalato.

;l. Pahuoens lähden »umololoin cuti.
steston/ waan wanhurstas on cnolemaft.
lin rohtia.

33, Toilnellisensydämes lepä wyftus/ jo
tule ilmel «yhmäln stas.

34 Wanhurscaus corotta Cansan /

»aan syndi on Cansan häpiä.
35. Toimellinen palmella on Cuningalle

otollinen/ waan häpiällista polwelia:a ei
hän tärsi.

XV lucu
Mo.nenwastoushtllitzew.hon/

cowa sona ftatta mielenHcorwori2' Vyftsten lieli ftotto ope.
turen suloisexi/ waan tyhmäin suu aina
<,»Ni.t»a s»tte
. «b.,««.«, <«,/,«z<'°"'"'

4. Termell.nen tielt on elämän pun/
waan waihcttelewainen ftatta sydämen

5. Tyhmä laitto Isäns curituxen/woanjocorango.stuxenot'ca/hä»tule taita-

/Vanhurstan
waan .umalattomon saalis o» howindö.

cauhlstus/ waan jumalisten rucous on
hänelle otollinen

9. Jumalattoman tie on HERralle
c»uhistus/w»an joco wonhurstautta nom
datto/ on hänelle racas.

io. Curttus on Me poho/ »oca hyljä

11, Helwetti' ja caootus on HERro»
«desä / cuinga paljo enämmln ihmisten
lastensydämet.
il. «i p.lckaja rocasto sitä joca händä

rangaise/iaeimenewysan tygö.
'

,3. sydän ttte «loisit caswot/
moon cosco sydän on surullinen/ nyn
rohteus raute.

14. Pmmärtäwätnen sydän eyi wysaut-
ta; waan tyhmäin suu tyhmydellä r«-
wttan.

15. Surullisella ihmisellä ei ole cofcanHywä pätwä/waan jolla hywä sydän on/hänellä onjocapäiwä wicraspito.
16. Parambt on »vähä HERran pel-

wos/cutn suuri tawara timan lewota.
17. Parambt on ateria caalta racka»-

desa/ cuin syötetty härkä wihasa.
»8. Wihatnen mies saarta toran mak-

ean/ mutta tärsiwältnen asetta rydan.
iy. Laistan tie on orjantappuratnen/

waan hurstasten tie on tasainen.
20. Wysas potca iloitta Isänö/ja hul-

lu ihminen häwätse ätlinS.
21. Hullulle on tyhmys tloxi/ waan toi-

mellinenmtes pysy oittalla tiellä.
22. Aivoitus rauke ilman neuvota/

waan josa monda neuwonandajata on/se on wahwa.
2z. Se on ihmisen ilo/ että hän toimella

«vastata taita/ ja atcanaos sanottu sana '
on otollinen.

24. Elämän tie johdotta whsan ylys.
pain/ Välttämän helmeittä joca alhal-
la on.

25. HERra ylpeitten huoutt cukista/
ja wahwista lesteo rajat.

26. Jitlätn aiwoituxet owatHEßral-
le cauhistuxexi/ maan totnttllinen puhe
on otollinen.

27. Ahnet cuktstawat oman huoneos/
tvaan joca lahjoja wtha/ saa elä.

28. Wanhurftan sydän ajattele wa«
stausta/ waan jumalattoman suu am-
mundapaha.

2y.HERra on caucana jumalattomi-
sta/ waan hän cuule vanhurskasten ru-
cvuxet.

zo. Suloinen castvo ilmoitta sydämen:
hywä sanoma tete luut lihawapt

zi. Corwa joca cuule elämän rangai-
stusta/ on äsuwa wysasten seasa.

Z2. Joca ei itzens salli euritta / se v-
löncatzo steluns: waan jocarangaistusta
cuule/ hän tule whisaxt. 1

zz. HERran pelco on curitus wysau- l
teen/ jacunnian edellä käy liöyrys.

Pqqqz .
iS.iucn
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XVI Lucu.
atcot sydämesäns/maan

AOslHEßralda tule kielen mastaus.
2. localtzen mtelest on hänen
tiens puhdas / mutta HERra

tutkistele sydämet.
Z.Anna HErrao haldun sinun työs/

nyn sinun aimoiluxesmenesty.
4. HERrateke caickt itze tähtens/ nyn

myös jumalattomanpahaxl päimäxi.
5. Jocaine»ylpiä on HERralle cauhi-

sius/ jaei pääse raogatsemat/ ehkä he
raicki yhtä ptdäisit.

6.Laupiudenja totnden cautta pahate-
co somitetan/ ja HERran pelmolla pa-
ha mäldetän.

7. Jos jonguntiet omat HERralle kel-
wolltset/ nyn hän myös kääudä hänen wt-
hamiehens rauhaan.

8. Parambi on mähä manhurscaudesa/
cuin suuri saalis määrydesä.

y. Ihmisen sydän atcot tiens/ maan
HERra johdatta hänen käymisens.

10. Ennustus on Cuningan huultsa/ ei
hänen suuns puhu duomtss määrin.

n.Otkia pundari ja maacq on HER.
ralda/ jacaickt painokimet cuckorosa/ 0-
mat hänenlecons.

12. Cuningan edes on cauhtstus mää-
rin tehdä: fillä manhurscaudella istut»
vahmtstetan.

iz. Otkta neuivo o» Cuningalle otolll.
«en/ ja joca oikein puhu/ HSndä raca-
stetan.

14. Cuningan »viha on cuoleman sa.nansaattaja/ja mysas mies lepyttä hänen.
15.Cosca Cuningancasmo on lepyine»/

sijnä on elämä/ ja hänen armons on uyo.
cutn hiljainen sade.16.>>Za mysautta tygös / silla f-onculda / ja saadaym-
märrystä on calltmbt hoptata.

17. Stmiän tiet mälttämät paha/ ja jo.ca fleluns warjele/se ttestäns otta maart».
iS.Zocaaletan/ se ensist tule ylptäxi/

ja ylpeys on aina langemuxen edellä.
19. Parcmbi on nöyränä olla simeittencansta/ cutn jacasuutta saalista ylpeit.ren causia.

«o.Joca jougunasia» mysast alca/HS»löyta onnen/ja se on autuas/ joca ttzensluotta HERraan.
2t. Totmelliuen mies ylistetä» myfaa,

deus tähde»/ja suloinen puhe lisa oppia.
22. Wysaus on elämä» lähde/ hänellejocase» saanut on/ waa» tyhmäin oppt

on hulluus.
2Z. Mysas sydän puhu toimelltscst/ ja

hänen huulens opettamat hymin.
24. Suloiset sanat omat mestletpä/ loh-

duttamat sielua/ ja mtrmottamat luut.
25. Monella o» tie mtelestäns oikta/ >

maan se johdotta ivymein cuolemaan.
26. Moni tule suureen mahiogoou/ 0-

man suuns cautta.
27-Zumalatoiu ihminen caima onnetko,

mutta/ja hänensuusans pala tuli.
28. Määrä ihminen sqatta rydan/ ja

panettelin teke Muhimat eripuratsext.
2y. Wiecas ihminen haucnttclaiählm-mäistäns/ ja johdotta hänen pahalle

tielle.
zc>. Joca silmäiste/ ei sehymäajattelc:

ja joca huulta»? pureskele/ se pah/» «ah.
«an saatto. >

zi. Harmat hiuxetomat cunnian Cruu-
«u/joca löytää mauhurscauhen tteldä.

Z2. Kärstmältneo on parembi cutu mä»
kemä/ ja jocahillitze mtelens/ on parem-
bt cutn se joca Caupungin moitta.

zz.Arpa heitetä» sylyn/ maan HER-
ralda tule caickt sen meno.

xvii. lueu. '

.

pata/ fijnä jofa rauha on/
IN on parembt cuin huone teurasta

rydasa.
2 Totmelltnen palmelta hallltzeHäptällistä lapsia/ jajaca perindötä wel.

jet»»välillä.
z.Rijncuin tiili coettele hoptan/

jocullan/ uyu HERra tukkistclc sydä-
met.

4.Paha otta pahoista suista waart»/ja
petollMen cuuldele mtelelläns mahtn-
gollista kteldä.
,s.Z°ca töyhä fyljestele se häväise Muen luvjaos/ ia joca ilvlke toisen mahin.sW/ «ff» pSäferaögaiftmais.

ö. Man-
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21. Joc» tyhmän synnyttä/ hänelläon
t''!' murhe/ j»tyhmän Isällä ei ole tlo.
2°. 22. Iloinen sydän tele elämän fnloisert/

1.ij.13. »«an surulltnen sydän cuimaluut.
1.12.ii 23. Jumalatotn otta mielelläns solat»EM' sest lahjojo/mutcataxtns latn teitä.

24. rolmellintn mies loitta hänens wy.
ftstt/woou tyhmä heittele silmiäns sinne'"'l'' jatanne.

25. Hullu polcg o» I,stns snru/ft östll»

6.Wanhain Crunnu owat lasten lapset/
ja lasten cunnta owat heidän Jsäos.

7. Et sowt tyhmät» puhua corkeista a>
stoista/ paljo wähemwl» Päämiehen
tvalhetella.

8. Jolla wara on lahja anda/ se on
njjncuin callis kiwi / cuhunga hän ttzeos
käändä/nyn hän wysana pidetä».

y. Joca syndtä pctttä / se saata hänel.
lens ystäwyden: waan joca astao il.
maitta/ se saatta Ruhtinat ertpuraisext.

10. Sanat peljättäwäl enämmän toi.
mellista / cutn sata haawa tyhmä.

11.Ntscuri tosin etzt wabingota/ maan
julmaEngeii tule händä mastan.
li. Parembton cohdata carhua/jolda

pojat owat otetutpois/ cuin hullua hullu,
desans.

iz. Joca costa hywän pahalla/eihänen
huonestans pidä pahus luopuman.

14.Rydan alcu on nyncuin west/ joca
ttzens letcka ulos!Lacka rgdasi ennencuins
st,hen secannut.

iz.Jocajumalottoman hurstapi sano/
ja joca wanhurscan soima jumalatto-
moxt/ ne molemmat owat HERralle
canhtstus.

16. Mitä tyhmä teke kädesans rahalla /

ettei hänellä ole sydändä osta wtsaulta ?

17. PstSwä racasta ainian/ja welt tule
julki hadäsä.

18. Se on tyhmä ihminen/joca kätenö
tarttze/ja taca lähimmätsens.

. iy. Joca tora racasta/ se racasta syn>
dtä/ja joca owenö corotta/se etzt onnet-
tomutka.

as. Häyh sydän et löydä mitan hywä /

ja jolla vaha kieli on/se lange onnetko,
muteen.

lens murhe/ jocahänen synnyttänyt on.
26. Et ole se hywä/ että wanhurscalletehdän määrin/taicka että sitä Ruhtina-sta lyödän/joca oikein duomitze. i<z«
27. Totmellinen mies taita puhenS tal-

lella pita/ja taitama mies on callts sielu.
28. Jos tyhmä wat. olts/nyn hän wy-...

saxi luetatsin/ja totmellisexi / jos hän su-uns pidais kuuni. 7?
XVIII. '

Ripuratnen etzt mitä hänelle kel»
pa/ja secoitla ttzens caickflu asioin.

». Tyhmällä et ole himo ymmär.
ryxcen/waan nyhin cutn on hänen

sydämesäns.
z. Jumalattomantulleja tule ylöncatze/

ptlckaja häptä.
4. Sanat ihmisen suusa/ owat nyncuin

sywät wedet/ ja wysauden lähde on täyn.

Deut.
1:17.
Lev.is

15.
Prov.
Psal:
55:22.
Jer.
9: 8.

16:2,

i6uB.
1. Pet.

6.
Syr.
u;8.

Pro».
17:8.

oikeus

nstns wirta.
5. Ei ele hywä catzoa jumalattoman !

muoto/ ja sorta wanhurscasta duomiosa. 1
6.Tyhmän huulet saattawac toran/ja !

hänen suuns noudatta haawoja.
7. Tyhmän suu häwäise ttzens/ja hänen

huuleosonut paula omalle sielullens.
8. Panettelian sanat owat haawat/ ja

käymät läpi sydämen.
9. Joca laista on työsäns/hän on sen

welt joca wahtngota teke. >
iv.' HTRran nimi on wahwa linna / .

tvanhurscas jiioxestne/ m tule warjelluxi.
11.Rtckan kamara on hänelle wahwa

Caupungi/ ja nyacuin corkia muuri hä>
ncn mtelestänö.

12. Costa jocu lange/ nyn hänen syda-'
mens enstst tule ylpiSrt/,a ennencutn jo.
Cu cunntaan tule/ pttä Hänen nayräo ole.
man. - i

Jocawasta ennencuin hän cu«le/ seon hänelle hulludext ja häptäxt.
Z4. Ihmisen henglylöspitä hänen heic.

koudens/tvaan murhelltsta henge cuca moi
kärsta?

15. Pmmärtäwäinen sydän saa wljsau.
den : jawysasten corwa etztkattoa.

16. Ihmisen lahja teke hänelle aivaron
sian/ja saatta suurten Herrain eteen.
V' Jocattzella M tnsist omasa astasans

Gananlascut. st/K
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oikeus/ waan cost» hänen liihlmmiisens/
lule/nyn sciöylHN.

iz, Arpa asttta rydan/jo eroitta tvo».
mallisi»,, waihella.

19. Vihoitettu we!l pitä puoldans tu»
jemmtnculn wahwo Caupungi/ ja rym
pitä cowemmin puolens culn leit! linnan
edes.

'

ia. Senjälten cullelin «naxeton cuin
hänen suuns on puhunut/ja hän rowtton
hiiuldens hedelmäsi.

li. Cuolcma ja elämä on lielen wouna.
Ft/ joca händäracasta/se saa syödä hänen
hedelmästäns.

11. Joca owio waimon oft/hän löytä
hywän cappalcn/ ja sta mieliftoslonS
HERroldo. .

23.Köyhä mies puhu nöyräsi/ waan ri.
cas wasta ylpiäst.

24. Ihminen jolla on ystswZ/ pitä ole.
man ystäwällinen / si2ä ystäwä pltä lu.
jemmin hänen canstans cuin weli,

XIX. lucu.
öyhä/joca fiweydes waelda/
on parembi cuin wäärä huuli,

HV-xsans/ joco cuitengin tyhmä on,
2. Joca ei toimella laita/e! hä.

nen hywin täy/ja joca on nopsa jalwoist/
se loucka ttzens.

3. Ihmisen tyhmyys exyttä hänen tl.
«ns/ wihastuman hänen sydämens HER»
ra woston. ~ >,,. .

4. Tawara tete monda ystäwätä/ waan
löyhä hyl,ätän ystäwiloäns.

5. Ei määrä todistaja pidä pääsemän
rangatstmata/ ,a joca rohtiast wathette.
le/ elhänen pidä sellemän.

6. Moni rucoile päämiestä/jo jocainen
on hänenystäwäns/ »oca lohjoftjaca.

7. Köyhiwihowat caickt hänen weljens/
ja hänen ystäwäns wetäwät heitäns la.
ammo hänestä/ sa joca hänens ftnoyn lu>
otto/ei hän soo mitän.

8. Joca mysas on/hänracasta hengens/
ft,oca toimellinen on/se löytä hywän.

9.Wäärä todifta>a ei pidä pääsemän
rangaisemato/ft jocarohtiost walhettele/
se cadotelon.

iv.Et hullulle sowi hywät päiwät/ pchs

«ihemmin palwellan päämiehiä hallita,
11. locaontärsiwälliuen/st ontoimelli.

nen ihminen/ja se on hänelle cnnntaxt/
että hän «viat wälltä.

itz. Cuningan wiha sn nyncuin nuoren
jalopeuranlilluminen/mutta hänen ystä.
wydens on nyncuin caste ruoholle.

13. Hullu poica on Isäns murhe/ sary»
lumen waimo on nyncuin alinomainen
piftroidzeminen.

14, Huonec ja tawarat peritän wanhem»
milda/ woon toimellinen emändä tnle
HERralda.

if. loistus tuo unen/ ja joutilas sielu
färsi n-3liä.

«z. Jocatäffyt pitä/hän on wapaht»»
nut hengens/ moon jaca tiens hyljä/ hä»
nen pltä cuoleman.

,7. Joca läyhä armahta/ hän laina
HERralle/ hän costa hänen hywydellä.
.3. Curtta lastas/ cosca wieiä toiwo on/

multu älä pyydäHZndä tappa.
19.Sillä suuri julmuus saatto wahin»

gon/stntähdtn laste häneä wallollens/
nyns händä enämmän curitat.

2o.Cuuie neuwo jo otacurttuS wastan/
tullaxes wyftxt.

21. Monet oiwoituxet owot miehen sy.
dames/ mutta HERran neuwo on pysy»
wäinen.

22. Ihmisille lelpo hänen laupiudens/
>" köyhä mies on porembi cu!» walhet»
telia.

23 HERran pelco ftatta elämän/ ja
tule rawttuxl/ ettei mltä» poha händi
lähesty.

14. laista lätle tätens poweens /ja ei
wle hänoä jällens suuhuns.

25. Jos pilcko,oto lyödän/ nyn taitama»
toin tule wyftxi/ jos loimellist» lyödän /
nyn hän tule toimellisexi.

26. Joco wo»wa Isäns/ ja»ja ulos
ättins/ hän o» häpemätötn ,a lirottn
lapst.

27. lacka mlnun poican cuuibelemast»
sitäneuwo»/ >ocosinua wiellele poistot.
melliststaopista.

28 Väärä todistus häwäist duomion/
ja »umaiaMMtn sun niele «äärnden

'l9. Pilcka.
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ly. Ptlckaille on rangaistus valmtstet-
tu/ja haavat hulluin selkään.

XX. KttU. teke
teke pilckajaxt/ja väkevät

tekemät tyhmäxt: jo.
nijtä halaja/ el hän ikä>

näns vysaxi tule.
i. Cunlngan peljättämys o» »hncuin

nuoren Jalopeurankiljumtneu/jvca hän?
wjhotlta/ hän teke oma heugens «vastoin.

z.Mtehen cunnta »n olla ilmanrtzdata:
vaan jotca mielelläns rtztelevät/ ovat
caicki tyhmät.

4.Kylmän tähde» ei tahdo lalsca kyn-
dä/seolShdenhäntlovalcanakerjä/ ja etsaa mttäo.

5. Neuvo o» vysan miehen sydämes
«Menin syvä vest/ mutta toimellinen
ylösammunda sen.

6. Monda ihmistä kerscatan hyvärt/
vsan cuca löytäjoujun joca todella hy-
vä on?

7. Wanhurscas stveybes «aelba / hä-
nen lastens käy hyvin hänen peräns.

8. Cuntngas joca tstujstulmella duomi-
tzeman/ hajetta catckl jotca pahat ovat
hänen silmtllänS.

y. Luca sano? minä olen puhdas fy-
dämesäni/ja vapa synnistäni ?

«o. Montlainen vaaca ja mitta/ ovat
molemmat cauhtstus HERralle.

ii. Nuorucainen lutan menotstans/ jos
hän stvtäzi ja toimelltsext tuleva on.
ii. Cuulevatsen corvan janäkeväisen

stlmän/on HERra molemmat tehnyt.
iz. Äläracasta unda ettes köyhtyls: a-

wa silmäs/ njjus saat kyllä leipä.
14.Paha/ paha/ sano ostaja/ mutta

potSmendyäos hän kersca.
15. Culda jacallita kiviä löytän kyllä/

w»a,: ttimellintn suu on callts cappale.
16. Ota hänen «nattens joc» «uuc».

laisen taca/ jaot» häneldäpanttl/ tunde»
m«ttomon «dest».

i7.Warastetlu leipä maista miehelle hy»
»in/ vaan fijtte pttä hinen snuns ole.
wau toynins teriwtti lt«ti.

iB.A«woltux«t mtnestywit/ cosc» m
»««»olla tolmittlan/ja sodat myös pj.

c.n:,).
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29. Nuorten «testen lvälewys on het.
din cnnntanS / ja Harmat c»rw»t o»
«»nhaln cauniftus.

zo> H»»votll» plti pahuus »jetl»»»»
pois/j» coco sydämen lttvull».

XXI. lucu.
sydän o» HERran ti»

l» vee/nyncuin «efioftt: ft taltt»
Hls sen cuhunga hän tahto.

2. locatnen luule tlens oittarl/
«aan HERra coettele sydämet.
z.Hyvln ja ollein tehdä on HERralle

otollistmbi cutn nhrt.

°

'

4. Ylptät silmät ja paisunut sydän/ j«
jumalattomainlyntilä on syndt.

5.Ahteran mtehen atwoltuxet tnowae
yldälylläiftdeu : »vaan jocaptcainen on/se tule töyhäxl.

6. Joca taworan coco «alhella/ st o»
cnltewa turhuus/ nyd«n seas jotca cuo.
lem«t» etziwit.

7. Jumalattomat» raatelemus M
Rrrr hetti

tä toimel» pldetlämin.
i9>Äläsecotto sinuas se»cans).,joc» st.

laiftden illnoitt»/ j» joc» panettele/ ja
on.

22. Joca Isäns ja öitläns tirolle/hä.
»e» lyntiläns picä sammuman synglas
plmeybes.

21. Pcrtndö johong» warhain byruie-
<»»/ on wymeiseldä ilman siunauxet».

22. Hlc. sano : minä costan pahan/ c.
öol» HERr»/ hän oulta sinu»

'!> Montlalstt pundsrlt owat HER>
"Ue canhistus/ ,» waäri »cmc» et o!e
hv"".

24.Ioc»ttzeu rettet tulewat HERrol.
o«: lnca lhmlNtn tallaymmärtätiene?

>s> Se on lhmiselle paula/ cosc» hän
pilcka pyhi: ft etzt sijtte lupauxia.

»6. Vtjfts Cuntngas hajotta jumalat»
tomat/ ja anda ratasten läydä hetdän
piilttzens. .

27. HERrantyntili «n ihmisen hengi/
hin täy liipt coco sydämen.

28. lauptns j» totnns «arjele Cuntu»
aan/j» hön wahwista istuimenslauplu»
dell».

Sananlascut. 2». ja «.luc. .
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heltipeljättämin/filli«thetahtonet «h.
bi mitä oilta on.

8. Jumalattoman ihmisen tie on omo/
mutto puhtan lyö on o,tto.

9. Parembi on »sna caton culmosta/
mtnrytalsen «aimo» l»nlZ» yhd«s huo»«es».

ic». Jumalattoman sielu toivotta pa»
ha/ft et suo miti».

mät wyftxt tulewal» j»cosc» «lifts tule
opetetut,/nyuhiu otta opin.
il. Vanhnrstas piti hänens «yftst,n»

»alattoman huonetta «ostan/ woan ju.
«alattomat ajattelemat tehdä vahlngot».

13. Joca
»on/hänenpila myös huutanum/ j» et
«uultaman.

.
. . ,«. . ,

,4 Salainen lahft »fttt» «than/ ja

15.Se ilo/tehdi mi»
«oilli on/ v»«n paholtetiolUi on pelco.

16. Ihminen »oca potcke vyftnde» ti«l.
bi/ ptti °l«m»n tuolluitten ,o»los».

17 Joc» hecumm»racasta/ se tule töy.
hixi : ,a ,oca vyn» j» öljyär«c»st»/ el
hi» «tnle rlckaxl.

,8. Jumalatotnptti am»«llam«n ulos
vanhurstan fia»»/ j»yloncayo,» sive.t»
te» edestä.

<. <- , .

19. Parembi on asu» autas» maas»/
lutn rytaistn lawihatstnw» mon cansj».

2Q. Vyso» huonts °n
ra jaoljy/vaontchmaihminen sen tuhla.

21. Joca wanhursttlntt»,»
noudotta/ hän löyti elimin/ »anhnr»
scaudenft cunman.

22. VyftS Mccg «oltt» wät«vttt«n
Caupungln/ j» cutift» h«»dän ustalln»
pens vahmuden.

23. Joc»suuns za llelenS hlllltze/h«n
»orjele sieluns »hdlstuxest». >

24.I°c»y°fy,» ylpii on/ hän cutzu»
t»n ptlcka.oxl / joca »thas yns«po«»s
näyttä.

...
.

2;. l»tsc«»hlm° tappo hinen/ ettei y«»

tananhnrlcasanda/ja ei tlelli.

17. Jumalattomain uhri 00 canhi l
stus: Mä se on synnis uhratru.

28. Määrän todistajan pttä huckuma»:
maan ioca tottele/ hän saa aina puhua.

29. Jumalacotn zuoxe paätahamtn tck»
pitze: mutta hurscasoiendattens.

zo. Ei yrikän mysaus/ eli ymmärrys/
«ikä neuwo aura HERro mastan.

)i. Hemotsel malmtstetan sodanpäimä-
xi/matta moltto tule HERralda.

XXII.
sanoma on callimbi cntn

rlckaus/ ja suosta on pa.
ruin hopta ja culda.

a. Ricas ja köyhä tulemat toi--
nen lotstans mastan : za HERra on ne
tatckt tehnyt.

z. Mtzsas näke pahan/ ja cartta ltzcns:
kattamattomat juoxemak läpttze/ za saa.
«atmatztnAvn.

HERr,» pelwos on nöyrä/ sij.
«z, fickans/ cunnia ja elämä.

5. grjantappnratja paulat owat wiä»
rim tlelli/ «»»» jocahänens sijcä taam.

„<,r,e!« hengens.
<z. Nyncuin lapsi lotlu nuorudest/ nijn

et hin sijtä luowu/ costa hän wanhene.
Mtcas «olliyetiyhiä/ ja joc» lain»,

~.»/ hz„ lama.on orja.
8. Joc»wääryttä tylwä/ st nyttä w»l.

»an ja hänen påbudens hucku wlyalla.
silmät siunata»/ silli hsn

.o.Ajaptlckoft pois/ nyn rylaas.««:'

~ sydämen puhtautta racasta/sen huulet owat oto«,stt/ j» Cuntngassz«e«ystäwän«.
„. HERra» silmät varjelevat hyvä»

, ylöncatzo,»» ft.'" ' '

iz. iaist»ftno : lalopenr» on «lcon»/
ft mlnä'«Man comllo.
„ P„„,tn suu on synH cuoppa/ joc»

«t HErr»» ftofioe ole/ hän lanoe Me».
„uor«l«,s«» sUmes/

«»«<«.

xens

Syr.
Z4: ar.
Esa.
1 iz.

Eccl.
7:2.

- Prov,
29: 15.

! Syr.
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c.l/uz

Deut.
-7- >7-
iz: 10.

xens taworatans: hänen pttö itze rickol.
le ondaman/ »a töyhäxi tuleman.

17. Callista corwas jo cuule wyftsten
ftn«!t/ >o pane »Ninunvppm sydämees.

18.Sillä se on sinulle suloinen/ »°s sinä
pidät stn niielesäs/ ja ne sowicclon sinnn
huulilles.

19. «ttä sinun toilvos olis HERroft/
ölen minä myös sinua tänäpän neuwo.
nut/nyn 010 myös sinä nälsiä woarl.

20. E„gs ininä ole monella tavalla
liljoittanut sinun etees/neurooinja opec<
tain ?

21 Ostttareni sinulle wahwan totuden
perustuxen/ woftotaxes nytä oitein/ jotco
sinun löhettäwät.

21. Hläryöstä löyhä/ maicko hsn löy»
hä on: ia älä solwaist walwosta porlift.

23. Slllä HERra a,a heidän ostans/
jasorm heidän sortajans.
24. Hlä anna sinuas «vihaisen miehen

seuroon/ joolä ole julmon tytönä.
2;. Ettes oppts hänen tettänS/ »a ftls

sielulles poula.
16.H1ä ole nyden tytönä/ jotcatättä

lyöwät/ la welca tacowat.
27 Sillä »os ei sinulla ole mor» max»/

nyn rouoteS otetan «tdos pots.
28 Älä sijrrä tacaperin endisiä rajoja/

jotco esiisös tehnet omat,

29. Jos sinä näet nopson miehen osia.
ftns, sen pllä seisoman Cunlngon edest/
ft.et halpatn edes.

XXIII. iMU.
Ostos tstut ,o syöt »ongnn Henan

«H cantzo/ nyn om w»su w«»rt cuc»
edesäs on.
l. Ia pane «veltzl canlaas/ jos

sinälaiidothengeepltä.
3. Hlä himo.tze hänen ruastons / silläse on petollinen letpä.
4. Hlä woiwa sinuas tullaxes rlckaxi/

ja lacko sinun »vyftudestas.
5. Hlä lennätä silmläs sen jällen/ jota

etsinä loida sooda/ sillä se tele itzellens
stjwet nynculn Cotc»/,» lenoä tatw«st»
Pil,,.

6. Hlä syö leipä caten cansja/ja älä hi»
mottze hänen ruocans.

2!! !S.

c.iz:!4

Syr.
Z0!I.

Ps-l.
Z7! l.
Prov.

r.

c.lizi?

c »»4

7. Silla nynculn hän the sydämesäns
aiattele/nyuseon: HS» sano sinulle: syö
ja,uo: ja et cuitcngan ole hänenmtelens
sinun cansias.

8 Sinun palas jotcas syönyt olet/ pitä
sinunoxenoaman: ja sinua ystäwälliset
puhes p,ta huckan tuleman.

y. Älä puhu hullun ccrwisa: sillähäncayo sinun toimelliseo puhes ylön.
10. Älä siirrä cacaperin endlsiä rasoia/

ja älä mene orwoin pellolle.
11. Sillä heidän lunastajans on wot-

mallmen/hän toimitta heidän asians si.
nuawastan.

12. Anna sydämes curituxcen/ ja cor-
wos kvimelltseen puhesecn.

iz Älä lacka lastas curtttamast: sillä
jos sina händä wtsialla lyöt/ vyn et hän
cuele.

14.Sinä lyöt händä witzalla/ waan sinä
tvapadal hänen sielunsHeiwetist.ls.Poican/ jos sinä tvysas olet/ nyn
myös minun sydämen iloitze.

16. Ia minun munascuunt owat rie-
muiset/ cosca sinun huules puhumat mi-
tä oikia on.

i/.Älkön sinun sydämes kywoitelco sy»,
disiä/ waan olcon HENran pelwos jo-
catpäiwä-

-18. Gtllck se on sinulle ivymein hywaxt/
ja et sinun odotramiscs puutu.

iy. Cuule potran ja ole wysas/ja joh.
data sydämes tielle. (seas:

zio.Älä olejuomarttten ja tuhlaitteu
ei. Sillä juomarit ja tuhlajai köyhly»

wäk: ia untkeco pitä ryysyisä käymä».
a-.. Luule Isäs,oca sinun siittänyt on/

jaälä catzo äittäs ylön/ cosca hän wan-
haxt tule.

az. Osta totuutta/ ja älä sitä myy: tvtz-
sautla/ oppia jaymmärrystä.

24 Wanhurscan Isä suuresi riemuttze/
ja»oca wysan synnyttänyt on/ hän tlottze
hänestä.

25. Anna Isäs jaÄitts ilotta/ ja rte.
muilcan se joca sinun synnyttänyt o».

26. Anna minulle potcao sydämes/ ja
sinunfilmäs pltäkön minun ticnl.

27. Sillä portto on sywä cuoppa/ ja
Rrrr- wteras

Sananlascut. 2z. luc. «3j
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1»/
«. 19.
Psal.
z?.l.-prov.

»j- «7.

MlMj»ailu» ou <hh«s tnopp».
»»..lahinvacoi nijncnin saalista/ ja

saatta «onda jumalat totlelemattomax
ihmisten seos.

20. Cusa «n tipu ? cusa murhe ? cnsa
tora? cusawalllus? tenellä haawat 11.
«an syyti ? kenelle pnualftt filmit ?

zc>. Stjnä cusa «tjnau tylöni «tj»y.
««»/ j«tnllan tyhjendämän mili sisälle
pandu on.

«.Hl«catzel<«yna/«htä s«p»noltta/ja
»n selttäuäclaNs/ja huottast «ene alas.

;».Waan «ijmelseldö pure se uljnculn
»ärme/japlstantjnlutnlyylHrme.

zz.Ntjn cayowat sinun silmäs mull»
«aimoja/ ja sinun sydämes puhu toi»
«eltomia asioita.

34. 1» sini tulet nijncnin se joc» «aca
»estelli merta/ j« nijnculu se joca «aca
»lhällä hahden pielen pääsi.

35. (Sini sanot) he löit minua/ wa«u
«n min» tipua tnndennt: he syselt mi»
n»a/ ja en minä tiennyt. Cosca mtni
heeän/ nijn tahdon mtni wlelä ntzn tehdä/
jlsfili ens elziä.

t XXIV. iUIU.
ole lhwas pahain ihmistenssW«ptza/jaalz himoitze olla heitä" <- '

,. Sillä heidänsydämens pyy.
tö wahlngoltta/ ja heidän hnnlens neu.
«vwatvahnteen.z. Wijs«udell« «tela» huone/ja toi.
»ellasewahwisteta». .

4: Taidolla hnone tsyletin «ickinaisi.
sta calltsta j» jaloistatawaroista-

s.Wijs»s mles on»it«ws/ja toim«lll.
ne» «ies on «»imalltnen »äestä.

«. Sillä««»olla sobattt» pidetä^ : j»
a»s« «ond» nenwonandajat «n/ fijni o»
«Mo.

?.Wijsans o» hullnlle ylöu «orlla/ el
»m tohdi a»«t» snntans portisa.

«.Jo» ajattele paha tehdixens/se c».
««an pahain ajatusten piiimlehexl.

9.Tyhmin ajatns on syndt/ j« pilcka»
jao» ««»histns ihmisille.
,0. El st ol« »it«»i/ joca »l tuscas»

«ah»» ole.

Psal.
««4.zt

Pro»,
25:^.

Mach.
5.44.

pois hänen pääldäns.
»9- HIH »ihastu pahain päälle / älä Psal,

myös jumalattomain
»o.Silli et hätzyllä ole mttän totwo.

«lst/j»jumalattomainlynltilipitäftm.
««««»'

.
... .

.-,21.Poican/ pelti HERra , aCnnln.
gasta/ja ili secolta sinuas captnan no.

,
«- Silli Heidin cadotuxens nouse s. Deut.

»<st/ i« ««« lieticosca cnmmangin »n. «,?.

nettomus tule? Syr.
»l- Nimit o»«t myös whfasten: Et 4« i.

">« hy»s catzo muoto duomlos». lev.iy»
24. Joca jumalattomalle sano , sini ~.

olethnrscas: händ» llr«««chmlstt/ ja
Canftwlha händs,

25. Mntt» jotcarangalsewat/ he o««
otolliset/j« runsas siunaus tnle Heidi»
päällens.

26. Tolmellinen «vastan» »» »tznlnlP
suloinen s«nn»ud»«ns.

27. Toimita työs ulcona / j« «»»lmist»
ptldos;j»r«l«»n«siM h«on«e.

». Anto uijt«<oltt»«pp«tahdota»/ j«
Hliwedi finnas pois ntzden tytö/ jotc»
«olet«t«n<

.

1,. Jos fiui sanot: t««o/«»«e y«.
«irräfiti : ln»l«tcos ettet se joca syds.
nettuttl/ sitä ymmärrä? Ia se joc»
sielustaotta «aarln/ tunnefiti ? j« cost»
lhmtselletecons jslten.

n. lSyi poican hnnajata : sillä se on
hy»i: j«mesileipä on matta curcusas.

»4. Nijn on myö«»ijsa»d«n oppi sie.
lnlles: «scassen löydät/nijn sinun «jj.
melnliyhywlnt j« «i finn» toiwos olt
turha.
iz-Ali wartloltzewanhurscan hnonet.

la sini jumalaloin/ älä hucka Hänen le.
poans.

16. Silli »«nhnrscas lange seltzemen
terta/ja nouse jällens: mutta jumalat.
tomat caatuwal onnettomnteen.

»7. Hlä iloitze»thamiehes vahingosta/
ja ältön sinun sydämes rtemuilco hänen
onnettomudestaus.

18. Ettei HERranälis sitä/ ja se olis
hänelle telvotoin/ja tääubäis wihans



Prov.
!4.5
E. tv!

Mach.
5! 4».

Prov.
<i! 9.

W.14!
»

,«. Hli todista lihlmmilfiäs »asianil.
«an syytä/ j« siä peti sinun sunllas.

»9. Nlä ftno :nijncnin hän teli minulle/
ntjn minä teen hänelle/ja costan jocaid.
zelle teconS jällen.

,o. Minäläwin laistan pellon ohidze /

j«tyhmän »ijnamäen si»«idze.
;l. Ia cadzo/ et sijnä «unta ollut cuin

nuculaisia/ ja oli ohdackeita töynäns/ ja
«idst olit caolunet.

32. Cosca minä sen näin / panin minäsen sydämeeni/ cadzeltn/ jaopin sijtä.
33. Sinä tahdot «vielä »ähä maata/ ja

unelias olla/ja «nä täsiäs yhten pauna le.
pämän :

34. Mutta sinun löyhydes pitä sinulle
tuleman nijnculn motcamies/ jo sinun
watwaisndesntjncuiuwarustettumies.

XXV. iucu.
owat myös Salomon sa.

F nanlascut/ jotca HtskianludanM.HCnningon miehtt °wal «ahän.
tyaö

~S«°n Jumalan'c-mnla/salata asia.
z« : muttaCuntnsan cunto/ tuttia osiota.

~3atwas°uc°rtlaj<,maasyw«/waau
Cuningo» sydän on tuttlmatoin.

4. Rälsta otelan hoplasta pois/nijn sijti
«nl puhdas astia,

5. Jos jnmalotoin oletan pois Cunin.
«o» costooin edestä/ntzn hänen istnimeus
«anburscandella wahwtsteton.

6 M o«u7C?ntnga«nähd«u/,a«l«
ossusuuVtenNalle.

7. Sillä se ön sinulle paremb!/ costo si.
nulle sanotan: astu tänne yllemmä/cutns
Muhtinau edes aletaisin/jol« sinun silmäs

«. Hli ole plcatnen rijtelemän : «ttes
tiedä mitäs teet coscas lähimmäiseldäs
häwäifty olet ?

9. Toimita osias läbimmäises consa/j»
«lä ilmoita toisen salaisutto.

lv.Ettei se joco sen cuule/sinua hämät.
fis/ jo ettet sinun poho sanomaa locta.

«. Sano oicanons puhuttu/on nijn,
«uin cnllalneu omeno hopiomoljoso.

12. Costa »ijsas rangaise sttäjoca hän.
ti «unle,se on niinmttl lMjnen cornia,

regas/ja cul» eannlstus parhasta lullasta,
»)> Nijnculn lumen lyl.na elon «icana/

nijn on uscollluen sanansaattaja sille joc»
häueulähetlänyl on/ ja «irwotl» Her«raus sielun.

»4. Jocapaljo pnhn ja«vähän pitä/hä»
on nijncntu tuuli j«pllwi ilman sateta.

15. Harsimisella Päämies l«pytetön/ja
siwlä liel» pehmlttä covuden.

16. Jos sinä löydet hunojoto/ nljn syö
lorperes : «ttes ylönpaldtsest tulls ra»t»
tuxt/ jaylenannats fitä.

»7. Nedii jalcastocoperiu lählmmäises
huonesio/ettei hin sunltuis sinuun/jo
tvlhais sinua.

18 Joca »äärä todistusta puhu löhim.
mälstänswastan/hänonleihäs/mitltaj»
teräwä nuoli.

'9> Pilckajan toiwo hädänaicana/on
nhncuin murettu hammas/j» »ilptstele.
vainen jalca.

5« I"an»urhellisensydämmedes»<r.
b"N on nijncnin se joca »ootten

potstema lal«tll«/<a eticto plelcun päällä.
"- 3" «»«» »<<"miehes iso/ nljn ra.

»idzehändzlelwällz^os hän jano/nijn
"'. .^. «"cot hijlet hänen piäns

päälle/ia HERro costo sen finnlle.
»)> P°hlaluult oja saten pois ja solai.

«<« kieli sootta casivon »lhalsext.24.P«rembion lstuo calon culmollo/cuiu
rMisen »aimon «ansa yhdes huoneso.

2f.Hywasauom» ca«a»selda maalda/
°« tylmän »eden caltatnen janowaiselle
l««ulle.

....." Wonhurstos ,oca imualaltomou e.
teen longe/ on nljnculn secoitettn caiwo ja
tncmeldu lähde.

.

. .. . ,pal.on bm»»ata sy°/el se ole
by»o',« joca työläiti asioita tutti/se
<«l« hänelle tyoläxi.

«: 3«a «i tatd» hllltti hengens/ hän
on ntjncuin hävltetty Canpungt ilmaln
«»urita. XXVI. iucu.

lumi suvella ja sade elon
« olcano:nijn et so»i tyhmälle cun>
Hnia.v 2. Nijnculn lind» mene pois/i»

Pro»,
15:1.
C. 241

i,.
/»^

,_
'

'''?'''

Rom.
«.20.

Pro».
«'':
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2.Pet,
2:22.

Prov.
22! IZ.
C. 10:

5.
C. ly:
»4.

eyr.
28; 21.

paästylnenlmdi/uln «t ftlw» Arons il.
manchytZ.

3,H«wotselle ruosta j« Afilleohjat/ja
hullulle «idz« sellcm.

4. Alä wasta tyhmä hänen tyhmydexs
jällen/ elteS myös sinä hänen collaiserens
tulis.

s.W«st»tyhmz tyhmydtuS jilt<u/ettti
hän nätyis vljsort.

6. locotyhmäin sanansaallojatn caut»
lo osion totmitto/hän on nijnculn romb,
jalwolsto/ja saa wohingon.

?. Nyncutn nllcku woi tantzata / nyn
tyhmä taita puhuawijsaudesto.

nijnmin jocu hetttäls collin tlweu tivi»
roucktoon.

9. Sananlastu o» tyhmän s«uso nijn»
«ui»orjantappura/joca Mpunentsjijn
pistelk'

. ... < ,

I°. Taitava ihminen tete cappalen
ottein: vaan joca «ltomottomonpolcko/.
hän sen turmele-.

11. Nljnlutn cotro syö «xenuufens/utjn
onhlMjocohulludenstertot.

«Costas näet»«»gu» joc» lunleldzens
vyM/enä on silloin tyhmäsi cuin
hänestä.

13.loisto sono:u«orl ,olo»en»a«nl«l.
lä/lo,al°p<nroc»iolla.

14. lalstotiindeletdzensvuotella/nKn»
«tn ovi säränifi. .

,5. loista pone tiienspo»«u,s : jose tn.

sttdjemen,otco hyviä t«po,o opettovot.
17. loco täy ohtdzen jo stcottto ldzens

«tt??KstN °" '""

läh<mmais«ll«ns/ jo sm» .. leitilli mtni
»""«»

20. Costa hal»ot loppumat/ nyn tuli
s»«mu:jacosca «Mellot panna» pols/
nijnriMt lockawat. '

2,, Nijnculn htjlettulen/ jopuut lietin :

»ynryloine» ihminen s«»ltametelin.

22. Panettella» së »«at vyucutn <
haavat/ jakäyvät läpi sydämen. 1

2j. Wiecas kieli ja paha sydän/ o» «yn-
cut» saviastiahopta» savulla »uotettu.

2-». Wthamtes tutanpuhestans/ waieka
pervö on hänen sydämesänö.

25. Costa hän liehacottze makeilla pu-
hellaus/ny» älä ustohändät sillä seitze-me» cauhistusta on hänen sydämefäns.

26. Joca ptkä sala viha tehdäxenS wa-
htngota/ hänen pahudenö tule tlmet co<
ceurtsa.

27. Jocacuopancaiwa/ hän lange sij.
hen ja jocakiven «vierittä/ se kieri hänen 5
itze päällens. <

28. Petollinenkieli wiha rangaistusta: >
ja suu joca myöläkteltn puhu/ saakka ca.
dotureen. z

e xxvil iucu.
Lä kehu sinuas huomenesta päivä-'

AID stu! sillä et sinä tiedä mitä tänä-"
- tapahlu.

2. Anna toisen sinuas kyttä/ ja
ei sinun oma fuus; muucalatftn/ ja et
omat» huuldes.

z. Kiwi onrastas ja sandapaina/vaan ,
tyhmän wiha on rastambt «um ne mo-
lemmat.

4. Wiha on julma cappale/ ja carwas
mtelt ou myrsty/ja cuca taita olla cateut-
tovastan ?

;. Julkinen curitus on parembi cutn sa-ttunen rackaus.
6. Hywän fuowau haavat owat parem-

mat c»ltn petolliset vatnojan suunanda-
miset.
7.Ravittu sielu polke hunajata/ vaan

tsovatselle sielulle ovat catcki carwatktn i
makiat.

8. Nyncuin lindn joca pefästäns culke/
nyn o» se mies ioca siastans sijrtS.

9. Woitesta ja suidzuMxesta sydäi»
ilotdze/ jaystävä» hyiväneuvo onMulleotollinen.

10. Älähyljä sinun ystävät Ss/ja sinunI säs ystävttä/ jaälämene «veljes- huone-seen/ cosca sinun väärin käy sfilläparem-
! bion kylänmics joyaläsnä on/ cutn «elt

jocalaambaua on.
n. ble

Prov.
18!«.

Psal.
7'. >6.
E ccl.
io:8.
Syr.
27: 2Y.

Zo.
Jac.
4! -4!

Syr.
22; is.

Psal.
141! 5.

J°b.
6; ö.

Salomon , 2,7. iuc.
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n. Ole Mysas poican/ jailotta minun
sydämen/ että minä taitaisin »vastata sitäjoca minua pilcka.

12. Wysas näke maaran / ja lymyttä
tdjens .maan ryhmät menemät stjhen/ja
saamat mahingon.

15. Ota hänen maattcns joca toisen edestä
hymä on/ ja ota häneldä pantti muucalat-sen edestä.

i4.loca lähimmäistäns stuna corktolla
änellä/ ja nouse warahin : se luetan hä-nelle kirouxext.

15. Rylainen maimo/ ja alinomainen
ttuckuminen suuresta sakesta/ nämät oikein
yhten merratsn.

16. loca händätahto kätke/hän käsitteletuutda/ japtmo öljyä kädesäns.
17. Weidzi himo meidzen/ ja mies ke-

roitta ystälvänö.
18. loca Ficunapuuns marjele/ se syö

sijtä hedelmän: ,a joca Herrans martiot-
tze/ secunniottetan.

19.Nijncutn marjo on medesä ihmisencasmon suhleo: nyn on ihmisen sydän toi-
sia mastan.

20. Helmetti jacadotns et tule tkänäns
täyten/ja ihmisen silmät omat tytymätlö-
mät.

21. Mies tule kiusatuxi kyttä,an suun
caulta: nyncuin hopta ahjosa/ ja culda
pätztsä.

22. Jos sinä tyhmän huhmarosa sur-
moifit nyncuin kryyntt/ nyn ei cuttengan
hänen hulludens hänestä ercane.

2z. Ota ahkera maari lambaistas/ >a pi-
dä murhe laumastas.

24. Sillä et kamara ole yancatckisest /
«ikä Crunnu sugusta silttiun.

2;. Ruoho käy yiöö/cuckaistt puhkemat/
jaheinät muorilla cootan.

26 Lambal maatettamat sinua/ja caurit
andamatpellon muors».

27. Sinulla 00 mohltu riesca kyllä huo.nes ramtonoxi: ja sinun pycas elatuxexi.
xxvili.lucu.

pakene/ja ei kengän
« aja händätaca: maan jumalinen

on rohkia »yocutn nuori la-
lopeura.

19:1.

29:2.

V.4.
Geu.
9: 6.
Exod.
2i: 12,
Deut-
-19:».

12! IZ.

2. Maacunnan synnintähden tule wal-
dacundaan monöa päämiestä: waan koi-
melltsten ja ymmärtämäisten ihmistentähden pysy se cauivan.

z. Nälkäinen joca köyhiä waiwa/ o»
nyncuin sadecuuro joca hedelmän turmele

4. Jotca tatu hyljämät/ ne ylistävät
jumalattomia: waan jotca Lain kätke.
wät/ oivar heillevihaiset.

Et pahat ihmiset otkeudest lucua pi-
dä : «aan jotca HENra etzimät/ he ot-
tamat caikista maarin.

d. Parembi onköyhä/joca «acudesansmaeioa / cuin rieas joca määrillä teillä
käyflendele.

7. loca Lain kätke/ se on toimellinen
lapst: mutta joca tuhlajara ruockt fe hä-
wäise Isäns.

8. loca cawarans enändä corvolla
ja moitolla/ se coco köyhäin tarpepi.

9. loca cormans kaändä pois Lain cuu-
lösta/ hanenrucourens on cauhistuS.

10. loca jumaliset saakka määrälle tiel-
le/hän langeomaan cuoppaans: mutta
hnrscat perimät hymyden.

11.RicaS luule häncns mysaxt/ maa»
toimellinen köyhä ymmärtä hänen.

12. Cosca manhurscat mallitzemat/ nyn
käy sangen hymtn: maan cosca juma-
lattomat hallttzemat/ nijn muuttet omat
Cansan seas.

IZ locapahan teconö kteldä/ et HZ»
m enesty: waan joca se» tunnusta ja
hylkä/ hänelle tapahtu lauptus.

14. Autuas ihminen joca aina pelkä/
waan joca sydämeos päädyttä/ se lange
onnetlvmuteen.

1;. lumolatota päämies joca köyhä
Cansahallitze/ on kiljuwa Jalopeura ja
ahne carhu.

16. Cosca hallttzia on ilman toimeta/ >
niju paljon wääryttä tapahtu: waan jo-'
ca wtha ahneutta/ hän saa cauwau elä. <

17. Ihminen/ joca joogun sielun weres <
wääryttä tete z et pääse/ tvatcka hän ha> -man hautaan pakeunis.

18. locawacudes waelda / se o» kalle-ss: mutta joca käy -paha tietä/ hanen -
täyty joscus langeta.

19. loca

Sananlascut. -z. suc. 687



»: n.

i.Tim.
6; 9.

Matt.
»5! 5.

Deut.
15:11.
i.Cor
?:7.

Prov.
,o: 14.

Exod.
i»z.

S'»/.»z: 16.
Luc.
»5? »4.

,y Joca peldonswtljele/ hän filg leipä
yldätftst: waan joca pyytä joutllasna
käydä/ st rawttan köyhydellä.

10-Ustolltaea mies raqsastt siunata»:
«aan joca pyrki rlckandeu perä»/ ei hän
»le «iatsi». >

21. Ei ole se hyivä että jocneatzo muo-
t»: sillä hän teke letivän eappalen täh-
den «äärin.

22.Joca äkistä rtckautta pyytä/ ja on
cade/ hänelle tule köyhy»/ ettei häntie-
däckän.

Joca ihmistä rangatfe/ hän löytä
paremma» ystäwydey » enin fe jocapu-
hu myötäkieli».

.

14. Joca otta Jsäldän» ja äittlbäns/
ja sano : «i ft ole syndi: hän on häwit-
täjän ransawelt.

»5 Pipiä ihminen saatta rydan: mut.
ta joca luotta ttzensHEßraau/häu costu.

26. Joca omaan sydämeen» uscalda/
hän on tyhmä: mutta joca vysaude»
waelda/ hän «apadttan.

17. Joca watwatselle anda/ ethäneldä
puutu: «aan joca silmän» hänestä kään-
dä/fetulepahasttttrotuxl.

28. Cosca jumalattomat tulevat/ ny»
Cansa ttzens kätke: mutta cosca «e huc-
kuwat/ nau wanhurscat evävewät.

XXIX. tucu.
curttuxelle on «pptntscat-

>/)« nen/hän äktsi «adotetau tlman
«HjA yhdelSkänawuta.

2. Cosca «anhurfcatta monda
on/ vyn Caosa tlottze: «aan cosca ju»
malawtn hallttze/nyn Cansa huoca.

z. Joca «ysantta racasta/ häntlottta
Isän»: mutta joca huoria elättä/ hän
tnhla tavaran».

4. Cnntnga» rakenda oikeudella wal-
dacnnna»/ »aan lahjat»ottaja sen tur.
»uele. .....

5. Jocatähtmmätsevs cansia liehacottze/
häuhajottawercon hänen jalcain» eteen.

6. Cosca paha syndtä teke/ uyn hä» HS.
ven» paulaan secottta: «aan «anhu» >
scas rtemuttz«/ja hänellä on tlo.

7. Wanhurscas tunde köyhän asia»/
«qan jumalatvinet ymmärrä Mantt». j

8. Pilckajat hajottavat Caupongin i
maan mysat asettamat mihan.
y. Cosca mysas tule tyhmä» cansia oi.

keulta käymän/ jocs bän on mthainen eli
l tiotnen/ nyn e» ole hänellä yhtäo lepo.

ic>. Wericvlrat wihawacfiwtätä/maan
> wanhurscat holhowat händä.

ii. Tyhmä muedOtta caiken hänen Pro».
henge-iS/ maan mysa? sen pidättä. i/!» 7.

i!. Päämies/ joca walhetta racasta/
HZne» palmelians owat caickt jumalatto-
mat.

i». Köyhä jarica? cohlaistt toinen koi-
fens/ HERra walaise heidän molem-
bal» silmäns.

14. Cnningas joca uscollisest buowitze
köyhiä/ hänen istuimen? wahwtstetaä
yancaicktftst.

ix. Witza jarangaistu? anda mysan-
de» : maan ttzcwaldaiuen lapst häwätfe
äitins.

16. Josa monda jumalatotoda on/ st»-
nä on monda syodiä: maan wanhurscat
näkemät heidän langemisens.

i 17. Lurita potea? nyn hän sinun wtr-
votta/ja saatta stelus iloisext.

»B. Cosca ennnstoxet loppumat/ ny»
Cansa hajotetan: maan autuas katte
Lat».

19.Palmella ei ana ttzen? curitta sanoil-
la isillä maicka hän sen ymmärtä/ nyn et
hän masta.

20. Jo? sinä näet jongunjoca on nopsa
puhuman/ enä on totwo tyhmä? enin
hänes.

11. Jo? palwelia nuorudest herculliftst
pidetä»/ nyn hän tahto sijtte potcana vila. Prov.

»I. Wthaioen mte? saatta rydan/ ja i;.,8.tiuckutoen teke monda syndtä. K 27.4
az Plpey? rukista ihmisen/maan cuo- i.P»,

nia corotta nöyrän. 5. s.
14. Joca warcau cansa on osallinen / Job.hän wtha fieluau? ; cuule kirouxen ja et 2a,

ilmoita:
15. Joca pelkä ihmistä/ hän tule länge-

muxeen: multa joca luotta ttzen? HER-
raan/ hän tnle ylösptdetyxi.

»6. Moni etzt Päämiehen caswo/ mutta
jocsitzeoduomio t«le HESiralda-

»7. Juma-

xzt Salomön »?. Litt.
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,7. lumolotoln ihminen on «Onhnr.
scalllecouhistus/ ,a »oco o,»iollo tilliä »n/
hän onjnmalottomaUe cauhlstus.

xxx.iucu.
An»»» lolenin pozO» sanat : Sen

)> miehen opetus/ jonoa hän puhut
-H>,z,lthiellll«/ Ilhlelllle joUcholllle.

2. Minä olen calckein hulluin/jo
ihmisten ymmärrys el ole mtnuso.

z. En mtnä ole oppinut»tzsoutt»/ jo «n
lledä pyhäin «tzsaulta.

4. Cuco totwosenylös joolosmene ? cu.
ea täsittö tuulen ptwoonS ? cuco silo«eden
waotteste? cuco on ostttonut colcki maan
ytzrit » mitä on hänen ntmens? cutngO hö»
uen poicans cutzntan ? ttedältös ?

5. Calckt Jumalan sanoi owot tlrcoste.
tul/ jo owot tllpi nijlle joicoustomot hi.
nenpäällenS.

6, Hlä llsä hänen sonotzus/ «ttel hä» si>
nuo rongoisis : jo sinä löytäisin »oleh.
teljarl

7> mlni stnulda anon/ «ttes ml.
Hl-nuldo ntzlä tleldöls/«nnenculn ml.

nä cnolen.
8. Väärä oppi ja «valhe olcon minusta

caucona/iöyhyltäjo rickauttaälä minulle
«nuo : woon onno minun soodo määrät»
<y osani rowinnosto.
y. Etten minä (jos minä ylön rowlturl

tnlisin ) tieldäts siuua/,a souots:cuco on
HERra ? Elt josminä ylön löyhäxt lull.
sin/worostois/,osyndlö letts minunlu.
malani nime «oston.

,0. Hlä canna palweltan poälle hänen
lsändons «des : ettei hän stnu» tlroilis/j«
«nä ntzn nuhteseen tulet.

il. On ntztäjotco tirotlewol Isäns/30 et
siuno ällläns.
«2. On ntzlätin jotco lu»l««otltzens puh.

tarl/ »o «« ole cu»l«ugon fooltaisudestons
pestyt,izowatulyös/jotcasilmins nostavat/
jo silmäloulons corottowot.

14. Jo owot/ loilla «n miecka hamma.
sten si«s/ ja »eitzet Heidin syömäham.
bans/ja syövät»oivalsel ma«jN päoldä/
»otöyhällhm>stenlec,sta.

«rt tytärli: tno

tänne/ luo tinue. Colme on tytymitiiu»
di/ »a neljäs et sano tylls olewan.

16. Helwetlt/ »atmon suljettu cohtn/
maa joca ei «edellä täytetä: jo tullet s«>
no tjo tyllä on.

17. Silmä joca häväise IftlnS/ j«ylön.
loyo totella ättiäns/ se» corpil ojan tytö»
nä hackamot ulos/joColcon pojat syömät.

18 Colme mmulle owot ihmelliset/ j«
neljättä en minä ciedä.

19. Cotcon ti« tolvo» 0110/tarmen ret»
let colllolla/ hahden jäl,«meren lestellä/
j« miehen jäljetpijcan tpgö.

20. Ntzn on myös porton polgnt/ hin
syö jo pyhtt suuns/jo souo : «n mtnä mitä»
poho ole tehnyt.

21. Colme» contlo moocundo tnle levot»
tomnteen/ j» neljäuä ei hän »oi tärsii.

22. Costo polwello rupe hollltzemon/co»sco hulluylön rowttnit tule.
23 Cosco tltli noiteton/ jocosto ptzc» lu»

le emändänS pertllisext.
24. Neljä on ptenbä maan päällä/ joo»

»ot toimelltstmmot cutn »ijsot.
25. Myyriälset helcko vätt/jotco cuiteu.

gtn elatuxensfuwell» tolmtttawat.
26. Canelt helcko »ätt/ jotcacuilengln

pesäns cMoll» tetevst.
27. Heinäsircoillo el ole Cuningosio/

cuitengtn he lähteväl coickt ulosjoucosiS.
28. Hämmähöcki tehrä täsilläns/jo o»

Cunlngon llnnolso.
29.C01me110 on jalo läynbö/ja neljäs

«stu hyvin.
3Q. Jolopeuro volmolliney petoln stas/

jocoeipalojottnengän «destö.
31. Hurlo jolla vihmot sivut ovat/ j»

courls: jo Cuntngos joto »ostan «t ten»
oän 0110 tohdi,

32. Jos sinä olet tyhmästi tehnyt/,o co.
rotlonnt sinuos/jo jototln paha ojolellutt
ntzn lastetäsisuuS päälle.

3;. Jocarlesco ttrnu/hän tele »ollo « j»
joconenä pustrto/hän «aatlulos veren:
ja joco »iho leholtto/hän vaoti rytaan.

XXXI. iUM.
Unlngos lamuell» stinot : Se oppi

»H zonga hänen ällins hänelle op^ltl :

2. Ali minun Po«conl/oh minun
Ssss cohtunt

Pro».
»7: »<?.

t,6! 6»

No»
mät
o» yxi
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«ohluni polca/oh minun toivottu potran.
3. Hlä onno «olmotn sooda lomorolos:

joili tay ntzlloretttlli/ joiso Cunlngot
lyens turmelemat.

4. Hlö Cuniugasten/ O lomuel,ili on»
no cunlngosten «ijno juodo : elt Ruhtt.
noste» wätewttä juototvtto.

5.Ettet he jots/ ,o oiteuttO unhodaiS/ja
»äändells töyhäin osiata.

6. Andacat wälewitä juolawlta ntzlle
jotca hucottomonpltä/jo «ijno murhelli.
sille sieluille.

7. Etta he jolsit/ja unhotaisit ahdlstu.
fens: jo et enä johdotolsmteleens »ihel.
Msyttöns.

8. Avo suus mytä» idesä/ ja outo hyl.
jittylnasiato.

9> Avo suus/ joduomltze ollein : jo pe»
lostovotvoinen jo löyhä.

10. loco tolmelllstn «oimo» löytö/st
«n coUtmbt cntncotckein colllmot pärlyt.

F,, Hönen mtehens sydän ustaldo HH.
»een : hänen «lotuxens el puutu häneldä.

12. Hän tete hänelle hyvä jo et pah»/
cotckenoellnolconans.

13.Hän horjoitto iyens «tllois jo pello,
«is/ jo tete mlelellänstyötä täsilläns.

14. Hän «n ntzncum cauppomtehe»
ho«ft/ joca eloturens tuocouco.

15. Hännouse yöllä/ jo ondo perhenS
lnoco/jo ptzcoillene heidänosons.

16. Hän pyytä peldo jo osta sen/jo lstnl<
ta vtznopnllo tältens hedelmästä.
»ohvisto täfiwortens.

18. Ha» näte afcarans hyödvllifexj/hä-
nen kyntttlänS ei sammuteta yöllä.

iy Hänojenda tätens ruckyn/ja tarttu
sormillans tehrawarleen.

20. Hjn rocoita tätens köyhille/ja ojen-
da tätens taroitzew:lle.

21. Ei hän peltä lunda huonesnns: sillä
taitellahänen perhelläus owat caxikerrai-
set waattet.

2,. Hän tete itzellens sckngywatteita/
waltia Silcki ja Purpura owat hänen
waattens.

2Z. Hänen miehens on tuttu porteisa/
istutfans maan wanhemmitten tyiönä.

24.Hä0 tete hamen ja wyy sen/ ja anda
wyön cauppajalle.

2;. Hänen caunistuxenson/että hän on
puhdas ja ahtera/ jawymein hän naura.

26. Hän awa suuns wysaudes/ >a häne»tielesänö on suloinen oppi.
27. HSncatztle curkistelleii/ cuinga ha-«en huonesans caicki asiat owat: ja ei soolaiscudes leipäns.
28. Hänen poicans tulewat jaylistäwät

händä autuaxi: hänen miehens kyitähändä.
2y. Moni tytär täyttä itzens caunist/

multa sinä täyt ylitze heidän caickein.
zo. Otollinen ja ihana olla/on turha:

ivaan ivaimo/joca HCRRA peltä/ yli»
stetän.

zi. Andacat hänelle tättens hedelmäsi/ja hänen tättens työt kyttätan händaporteisa.

Salomon Sananlascuin loppu.

Salomon Saarnaja.
I.

Aarnajan janat/ Davidin po.
Jerusalemin Cuotngan:

2. Seon suuri turhuus sanot
Saarnaja/ se on suurl turhuus/

ja caickt mitä on/ se on turhuus.
z.Mitä on ihmisellä cnä caikesta waiwa-

fiaos/cutn hänellä onAuringon alla?
4. Pyi sucu pois mene/ »a toinen tule

Mens/waao "iaa pysy yancatcktsest.

s.Auringoykne jaläste/ jajuoxestal-
lens/että hättsieldä ylöniö Mens.

6. Tuuli mene etelään //a tääady jät-
leäöpchjaan/ mene ainaymbärins/ ja
palaja ymbäri pyöröä Meus.

7. Caicki «irrat juoxewat mereen/ ja
.
et meri tule cutteogan Sillesialle josta hejuoxlt/ fijhm he pwxewat
jällens.

«.Calckt

Caickt
on lur.
haja
työiäS

Syr-
>»o. Il»
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Colckl

g.Catcki omat työlät/ uijn ettetkengän
sicä taida ulossanoa: ci silmä suutu nä-
kemäst/ eikä corma suutu coscan cuule-
tuast.

y. Mikä on se joca o» tapahtunut?
jsca myös tästedes tapahtu: Mikä on se
joca lthty on ? joca myös edespäin teh.
dä»?Jaet olemitänuuttaAurtngon alla.

ic>. Ongo jotakin josta sanoa taitan/
catzo/se on usi? se o» jo ennen tapahtu-
nut cndtsillä ajoilla/ jotca meidän edel-
lam olit.

ii. Et taida kengän muista/ cuioga en-
nen on tapahtunut: eikä taida cucan a-
jalella/ lmitämasta tapahtu jälkentule.
matsille.

ia. Minä saarnaja olin Israelin Cu.
ntngas ja Jerusalemis.

iz.Ja minun sydämen pyysi etztä ja vh.
sast tutkia caickia mitä kaiman alla tapah-
tu. Senkaltaisen miheljäisen matman
on Jumala andanut ihmisten lapsille/ et-
tä he sijnä itzens maimatsit.

i4.Minä.catzoin caickia töitä cutnAu-
rtogon alla tehdän: ja catzo/ se oli catc-
ki turhuus ja hengen matma.

«j.Etmäärä taitaojela/ etkä puuttu-
muxta taita lukea.

16. Niinä sanot» sydämesänt: catzo/
minä olen jaloxitullut/ ja olen vhsambt
cutncaicki muut/ jotca intvnn edelläni o-
lit Jerusalemis: ja minun sydämen on
paljon oppenut jacoetellut.

17. Ja olen minun sydämeni asettanut
oppeman mysautta/ ymmärrystä/ kyh-
myttä ja hullutta: Waanminä ymmär.
sm että sekin on hengen vatma:

18. Sillä cusa paljo mjjfautta 00/ sijnä
on myös paljo mieltcarmautta/ ja joca
lisä ymmärrystä/ hän lisä myös vatma.

li. iucu.
sanoin sydämesänt: käy.
hyvin elämän/ ja pttä.

'»män hyviä pätmtä: maan ca-se on myös turhuus.
Mtnä sanotn naurolle: sinä olet

hullu: ja ilolle; mitäs reet?
z. Minä ajattelin sydämesänt minun

lihanipttä pots vyuasta / jaminun sydä.

men mhsauteen asetta/ymmärtämän mi-
kä cyhmys on : sichenastt että minä nä-
ktsin/ mikä ihmisten lapsille olts tarpclli.
nen tehdä/ nyncauman cutn he kaiman
alla elämät.

4. Minä tein suoria cappaltta/ minä
rakensin huonetta/ istuttu mynaputta.

;. Minä tetn mluullent krydimalta/ ja liloisia puutarhoja/ jaistutin nyhtu caic- >
kinaisia hedelmältsiä puita.

6. Minä tein mtnullevt vesilammicot.ta/castaxcnt vtherjäisten puiden mctzä.
7. Minulla oli palmeliolta ja pycoja

ja perhettä: minulla oli suuremmat ka-
marat csrjasta M lambatsta/ cuin ratkil.
la jokeaolit minun edelläni JerusalcmtS.

L. Minä cocotsin myös mtnullent ho-
plata ja culda/ ja kamaran Cuntngoil.
dajamaacunnista: Minä toimitin ml-
nullent veisatta miehistä ja maimoista/
ja ihmisten lasten llon calckioaisek can-
delet.

9. Ja tulin suurext ja'menestyin enä»
cutn caicki jokea minun edelläni olit le.rusalemts: minun mysauteni pysyt myös
minun tykönäni.

10. Jacaickia mitä minun silmäni tol.
mott/ ole» minä heille andauut/ jae» «.

stänyt minun sydämeldänt yhtän iloa/
nyn että minun sydämeni tloitzt catkcsta
minun työstäni: ja se oli minun osan
räikistä minun töistäni.

11. Mutta eosca minä catzoin calckla
minun töitäni/ jotca minun käteni tehnet
olit: ja vaiva jolla minä ttzcnt vai-
mannut olin/ja catzo/ se oli catcki tur.
hus ja hengenwaiwa/ ja Auringon alla
ei ole mttän muuta.

ii.Coscamtnä käänsi» ttzentcatzoman
wysauta ja hulluttaja kyhmyttä: Sillä
cuca on se ihminen/ joca on tulema C«.
utnga» jälken/ jonga he tehnet omat ?

iz. Silloin minä näin mysauden wott>
tavaa hulluden/nyucuin walkcus voit-
ta pimeyden.

14.Nyn että mysalla omat silmät pää-
sä! maan tyhmä maelda pimeyoes! ja
ymmärsin että heille calktlle yhtäläisesi
tapahtu.

S sss 2 15. Silloin

, thmt.sen ja-
lous/
rlcko-
us ja
tloö»
mat-
mallh,
aen.

Wy-
.

> saoin
tyh-
mää
meno
on yh.
tälSt.
a«».
Prov.
17: 24.
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lj.Sillolumlnz ajattelin sydämesän»/
«tti hulluin täy ntzncuin minungln -

«tftst minä olen «tzsoutto etztnyt ? Stl»
loin minä OjOtleli» sydälnesänl/ että st
o» myös turhus.

lö.Slllä e» «tzsos ole tzoncoicklseso mui.
stoso/enäculntyhmätän/jalulemalfttpät.
Wät unhottaw«tcatckl:,antzncutn«tzsos
tuole/ntzn hullu myös cuole.

17.Sentähoen mtnä suutut» «lämään »

olit minun mltltstäni pahat/
jotcoovat Auringon ollo » sillä cotckt o»
«ot hengen »ooro. .

18. Jo mjnäsuutuin lOicktzn lNlnnnlöl.
hlni/ joltaminä tel» Auringon 0110 / «tlö
«inu» sen Mentulevotstll »hmisille jit«
tämän pitä.

19. Tilli cnco tsttÖ jos l/i» vtzsts «li
tyhmä on/jo pitä cuttenglm hollitzemon
«oickto minun töitäni/ jotca mini Aurin,
gon oll» «tzsost tehnyt ol«» : joc» myös
on turhuS.

20. longotihden mtni liinstn minun
sydämeni/, «oilifto «iffun tötstint / cuin
«lni Aurlngon tel».

»i.Silli Ihmisen (,0:0 työns »tzsoudel.
l»/ ymmirlyfellä jo loimello tehnyt on)
täyty työns toiselle jättö/ jocosi,hen ei
«ttin tehnyt ole : se on myös turhnS jo
suxrl onnetlonms.

22. Sllli mitä thinlnen soo collesto työ.
stäns/jo sydömellsestifurustons/ joco hi.
„«llion ollut Auringonolla:

23. Woon livun/ mtellcorvonden j»
«urhen colckeno elinoiconans/ ntzn «tel
hinen sydämens soo yöllätän lepo: st

°" turhus.
24. Eltöst thmisen ole porembl fyööi jo

»uodo/ 30 tehdä sielullenshywä hänen töl.
stans l mini niin sen myös olevon I».
»nolo» lHdestH.

25 Sillä tenengä ptdslS syömän/ jo
pldäis sitä uoutttzemon poremmlu

l»in mluun ?

2s. Stllä/ stlle lhmtselle joco hänelle
ouotollinen/ ondo hän «tzsonden/ ym.
mätryrenjo ilou: W«an syndtsille on.
to hän covon »nne» ceo»a ,0 hotto : I»
seculttnglU onn<tOnhänlUe/,oco on In»
»ololl< «tolline», st turhus j»
btngtuvajlycz.

M. iucu.
on maarälty atca/ ja cat-

» T ktlla micj tatwaa alla alietan/ »« j
heidän hetkenS.

I. Aica syndyä/ja aica coolla: >
atca tstutta/ ja atca ylösreptä »stulet.
IU;

z Atca tappa/ ja atca partMda : atca
cuktsta/ jaatca rakcca.

4. Atca itke/ jaaica naura: atca wa«
lttta/>a atca hypätä.

Atca heitellä kiima/ ja atca coota kt»
wtä: atca halata/ ja atca lacata hala-
mast.

6. Atca etzlä/ ja atca cadotta- atca
tallella ptcä/ia aica poisheittä.

7. Atca r ckl rewatsrä/>a aica ommella:
atca wai olla/ /a aica puhua.

8. Aicaracasta/ ja atca wihata: so-
dan aica/ »a rauhan aica.

y.Mträ hywä on sille joca työtä tete
sijtä cutn hän itzens watsa ?

10. Mtnäuäm se» watwan/ jonga Ju-
mala ihmisten lapsille anvaaul on/ että >
he ttzens sijnä waiwaisit. l

u.Waan hän teki ca-cki hywin ottialla >
ajalla/ja andoi heidän sydamens caiwata >
mitä matlmaö capahtu: silli ei thml. I
nen taida loytä sitä työrä jota Jumala
teke/ et alcua että loppua.

i». Sentähden ymmärsin minä/ ettei
mträn parembata vie/cutu iloita/ ja hy.
«ä tehdä hänen «ltnatcanans.

:z.Eitä myös jocatnen ihminen syöjä ,
juo/ jaon hyivällämielellä, työsäns/ seon Jumalan lahja.

14. Minä ymmärsin että catcki mitä
Jumalateke/ se pysy yancaick-sest/ e»
me taida siihen lisätä eli sijtä »vähetä/ ja
Jumala teke sitä että händä peljätäisi».

1;. Mitä ennen ollut on/ se nytki» on/
mträ tulema on/se on jo ennen olliir; jaZu
mala tuo jällenssen cutn edes mennyt on.

16. Jamtnä mtelänäin Auringon asia
duomton sian/ja stjnä cii jumalattomus/
ja oikiuden sian/ ja sijnä oli jumalatko-
mus.

17.Stllol» ajattelin minä mielesäni:Jumalan täyty duomtta wanhurscao ja
Maisistomak; M tittkM atlvoruxei.»a za

Cat.
ttlla
on het.
danat-
caas.

CatcN
tapah»
tu Ju-
mala»
tahdo»
jälken

5: V.
18.

c.Bus

Duo-
wart»
wiraS
o»paj,
joa
mää-
rytlä,
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lasa eattesta ckyöllä on hänen älcans.
»8. Minä sanoin sydämesäut thmtsteu

lasten menosta/ ertä Jumala heitä valt-
tzts/ ja näyttäts/ että he ovat ttze hetllens
«yacuin eläimet.
»9. Sillä nyacain ihmisten lapsille ta «

pahcu/ayn myös eläimille tapahtu.Wtä»
läisest heille molemmille tapahtu» nyn-
cuto hecuolewat / nyn myös hän cuole/
janyn on cajsillayhtäläinen hengi» Ja
ei ihmisellä ole mitän enämbt culu . car-
jallacän: sillä caickt on turhus.

20. Caickt menevät yhtä fia cohden:
eaickt ovat mullasta tehdyt / jacaickt jäl-
lenS muldaau joutuvat.

21. Cuca tietä jos ihmisen hengt mene
ylöspäin/ eli elätude» hengt mene ales
maan ala ? >

22. Ja minä »äin / ettet mttän ole
parembata/ cutn että ihminen on iloinen
hänentyöfänS: sillä se on hänen osanS :

Sillä cuca tahto saatto händä catzsinao/ l
Mitä hänen jälkenstuleva on? l

IV. iucu.
täänsin miaunt/ ja catzoin

catckia vaivatutta Auringon
catzo/ sijnä olit heidän

tär-
fiväl/ za el ollut heillä lohduttaja: Ja
jolca vääryttä teit olit voimalliset/ nyn
ettet ne lohduttaja löytänee

2, Silloinylisti» minä cuolluita/ jotca
jvcuolletoltt/ enämmin cutn «lävttä/
jotsa vielä hengi oli.

z. Ja sitä,oca et vielä ollut/ euäcutn
heitä molembita/ ettei hän ole cvetellut
paha/cuiuAuringon allarapahtu.

Joca 4. Jaminä catzoin catckia vaiva / ja
tvnuel catckia työn toimellisutta / että ihminen
ltnea cadettt lähimmZtstäns, Ja sekin on tur-
ja no. hus ja hengenvaiva,
pse on/ ;. Sillä tyhmä pusertele käsiänS/ ja
hänel- syöomalthanS.
lä on 6:Parembion piG»« t äysi levos/ cuin
monda täysinäinen cahmalo vaivasi» ja hengen
viha- ahdtstuxesa.
jata. 7. Minä käänfin mtnnnl/ ja vain tor-

hudenArtogon alla.
8. Jocaon yxtnätoen ilman toista/ ja et

«ie hänellä lasta/ett p?e!j«/,<l el vk mtte».

Pari»
linnut
ti» pe-
sivät.

Gen.
41:40.

15. Minä catzoia caickm jotca elämät ja
käimät Auringon alla/ toisen nuorncat-
sencansia/ cuin tule hänensiaaus/

16. Ja et ollut loppua cattella Lan- Juniasalla cutn hänen edelläns oli/ etkä jälken
tulematset hänestä iloinnet. Ja sekin on »j.z
turhus ja mtheliäifyS.

17. Wariele jalcas coscas menet Ju.
malan huoneseen/ ja tulecuulema». Se
on parembi cuintyhmäin uhri/ jotca«t welta.tiedä että he paha tekemät.

y V. iucU. »Sam
!ä ole ylön picatiien suustas/ ja l;:Z4.

W älä anna sydämes kyrutta puhu- Oftm
Jumalan edes: Sillä Ju- 6:6,

' mala on ratmats/ ja sinä maan
päällä/ole sentähde» «vähän puheine».

a. Cusa paljo murhetta on/stjnä onpal-
jo unia/ja paljosa puhcsa löytän myös
hulluus.

> z. Coscas Jumalalle lupauxen teet/ Deuk,
l nyn älä mymyttele sitä: sillä el hän tyh. az: ~.

myn mielisty.
4. Mltäs lupat »yn pidä/ se on parem-

bi «ttes lupa/cutn se «tteö täytä mitäs
i lmann»t olet.

SsssZ

gan loppua hänenkyölläns/etka häien sil-mäns täytetä tkänänörickaudesta. Kenen-
gä hywäri minä työtä tee/ja en tee stelul-
lent hy-oä? se on myös turhus ja pahasuru.

9.Parembi on caxi cuin »/xl: sillä hetl-
le on hyödytys työstäns.

ro. Sillä jos toinen heistä lange/ nyn
hänen cumpontns autta hänen ylös;
moi sitäyxinätstä/ jos hän lange/ nyn et
ole toista saaputlla händä auttamaan.

11. Ja coscacaxi yhdesä macawat/ »yn
he lämmlttämät ttzens/ cuinga yrtuäinen
tnle lämbymäxt?

12. Hci moketan/ maan caxi seisomat
mastan : sillä colmikertatnenköysi et cat-
ke nyn pian.

iz.Köyhä ja mysas lapsi on parembi
Mauha Limingasta joca ryhmä on/ jaei
taida otla ncumo.

14. Fangtudesta tulla» Cuntngaliseen l
maldaan/ja se joca Luningalisecn mal- .
daan syndynyto»/ köyhly.

Saarnaja. 4 iay. iuc. 65^
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f.Hli solll suus vietellä lihas syndii

tetemän/ jo älä sano Engelille : st oli
«xymyS : ettei lumolo «ihastuis sinun
önees jo hyljals coickio sinun tättes
töitä.
6.Cuso pol/ounio on/sijuä on myös tur<

h.« meno/ jopaljo pnhetto/ multo pelti
sinä lumolato.

7. Jos sinä näet löyhän »ääryttä lärsi.
»in/ja olteudenjo »onhurstoudeu tule.
»an pols moosto/ älä ihmettele sitä : sil.
läyxion ylimmätsembi joco sijtä cortlo»
sto »oortn otto/ jo corttammotowot ntz»
den molemboln ylttze.

8. Moon «lljellys o» poros colllso :

Sen päällä on Cuutngos moocunnosa/ettätedot lynnetätsin.
Ahne. y . Jocaroho rocosto /el hän ltänäns
«s> rahaan suutu/ jo joca rickoutto rocosto/«aivo e< hänelle pidi sijtä hyödytystä olemon/jo
omo ston myös turhus:Her. lo.Sillä cuso paljorickoutto on/sijno onrans. u,yss p<,,jo» syöpiä/ mitästä hyödytystä
H<°b. sijs hänen sijtäon/ mutta että hän oinoo»20:18. sions st» „äte silmilläus?

ii. locotyötä tete hänen on uni motio/
joco hän «ähäelipolio syönyt on/ «oon

~ rickon ylönpoldisus ei solll hänenmooto.
»"«> 12. Se on poho woiwo/ jongo minäv. 20. «äin Auringon oll»/ että rickoudet tal.

lello pannon hänelle «ohlngori/ jongo stoma on :

, ~,,!?i«li.<,«m.

"'/'

"Z'»
7» 6.

«

~2-i,
~"'

IZ. Sillä rickaudet huckuvat suures vt.
heljätsydes/ja jos hän on siittänyt pojan/
vyn ei sen täsijn jää mitän.

!4.Nynculohänv»alastoina tullnt Si.
' ttoscohdusta/nynhSnjSllenS mene pois
' cuin hän tullutlin on / ja ei ota mitä»
myotäns caikesta työstäns/ joca hänenkäsisäns on/ cosca hän mene pois.

15. Se onpaha vaiva / että hän vh»tästä lähte / nyncuin hän tullut on/ mitäse händä autta/että hän tuulen työtä on
tehnyt?

16. Catlen eltvatcans 00 hän plmeydes
syönyt/suuresa murhesa/saträudesa ja s«.rusa.

- 17. Catzo minä nät» sen hyväxi ja fo.
wetiapt/ että thmtnen syö ja juo/ jq o»

hywällä mielellä tOlteso lyösans cuin
hänellä Auringon 0110 on/hänen elmat. 8115.cononS/jonga Jumala hänelle ondo:
sillä se on hänen osans.

»8. Ia jolle ihmiselle lumalo ond»
rtckoutta/toworoto jowolmo/ että hän
sijtä sois/ jo noutitzis hänen osorens/ jo
olls iloinen työsänS/ se on Inmolon
lahjo.
i9.Sillä eihanpoljo ojottele «lämänS

olco/enä lumoloon ilolttanuthänen sy»
dämens.

VI. lucu.
E on paha jongo mlnö niin Au» Tyh.

allo/ja on yhteine ihmisis mä py.
2. Jolle Jumala on ondonut tärtc.

rlckaulto/tomorotojotunnioto/ toutto
jo et häneldä mitänpuutu/ coitist» cuin joet
hän himoitze/ jo ei lumolo onno hänelle t«»do
cuitcngon sitä vottno/ etti hin sitä noutl. nouti,
to tolto/mutto toinen ne nontitze/se on to.
turhnsjopohovoiv».

3. Jos hän sota lasta sijtils/j» hänellä
olis ntzn pittä ils/ nto hon mond» «nott»
elätS/jo et hänen sielunstoidots tullO to,»
vorosta täyletyxt/jo olis ilman honoota/hinesti souon mlni : testen syndynyt o»
porembt händä:

4. Stllä hän tnle turhoon menoon/ j»
mene pols pimeyteen/ jo hänen nlmenSpimeydellä pettetin.

5. loco el ole onringoto nähnyt /eilitnndenut/sillä on parembi lepo cuin tällä.
6. Joshän eläiscoxl tuhatta oMoico/

ntzn el hän sijttelsn fijhen tydyis: eitöstcoickitule yhteen polckan ?

7. ihmisellä on määrätty st y.
Htyö/ mutto sodin et taida tytyö r»ti»

sijhen: tydy
B.Silli«ttätO<ta vtzsoS tnitolmllto/ tilaM

cutn tyhmitin t mtti liyhi atcoi olla»fenStlivtttenstas?
9- Parembt on »aMta tavaroita jotca

käsillä ovat/ cutn pyrkiä toistenperän/ tieon myös turhos ja vthetjätsys.
10. Mtkäst on/ vatcka joc» corkiast ylt.

stettyon?oyn häa cnitengin lietän thmt.sexi/ jaet hän taidaMdimalltfemmao c an-sarSdtllHj
,1. Silli
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vät olit paremmat/cuin nämät? sillä et
sinä sitä mtzsost tystle.

12. Wtzfaus on hywäperinnön conso/ja
onttoihmisen iloitzeman Auringon olla :

>3. Sillä wtzsa«s «arjele/ ja raha myös
»arjete/mutta wysaus ondo ntzlle elämän
joillase on.

»le 14. Catzo lumolontölli sillä cuco tollo
lemol. oheta sen jongo hän määräxt tete?
"»«> 15.Ole iloinen hyminä pälw<nä/jO oto
wyölä myös pahatin pälwä hymaxes : sillä sen»o »«. on Inmolo luonut toisen consso/ «tttt ih.ft"N mlntn lledais mitä tulewo on.
!!. MI»z olen nähnyt coickinolset'"' minun tnrhudenl«lcana l van.

n.Sillli msnba aflaia on/ jstca turh».
den enändäwät / mitä si/S ihmisen si/lä«nä on-

Vll.
I. tietä/mikä ihmiselleo» hyö-

U» dyllinen hänen eltnaicanans /

cutn hän turhasamenosans elä / joca culke ngn.
cuin varjo ? eli cuca sano ihmiselle / Mitä
on tulema hänen jälkens Auringon alla?

2. sanoma on parembi cuin
wotde/ ja cuolema pätwä

on parembi cutn syndymä pätwä.
z. Parembi on mennä murhe huonesee»

l cuin ilo huoneseen l totsefa on catcketn th-
miste loppu/ jaelämä pane sen sydämeenS.

4. Parembi on murehtia cutn naura:
stllä murhen cautca sydän parane.

. 5. Wgsasten sydän on murhe huonesa /

, ja tyhmäin sydän ilo huonesa.
6. Parembi on cuulla wgsan luritusta/

cuin cuullahulluin lauluja:
7. Sillä hulluinnauro on ngncutn orjan,

tappurat» rätinä padan alla: ja se on
myös turhus.

g.Wäkiwalda saattawgsan suuttuman/
ja lahja turmele sydämen.

9. Asian loppu on parembi cuin alc»:
Kärsimäinen hengi on parembi cutn ylptä
hengi.^

10. Älä ole ylön picalne» wthaao : sillä
wiha lepä hulluin sydämes.

11. Älä sano: mikä o»/ että mennet pät.

hurscas huckn wanhurscaubesans/ ja ju.mslatoin elä cauwan pahudesaas.
17. Alä ole ylön wanhurscas / elickäylön wgsas/ ettes iyes turmelis.

>8 Älä ole ylön jumalatotn/ eltckä hul«lu/ ettes cuolts enne» aicas.
19 Se on hywä ettäs tähän tartut/ja

ettes myös stta tvista päästä pois kädestäs:sillä joca HCRra pelkä hän«vältä nämätcaicki.
20 Wgsaus wahwtsts enä wgsast/cui»

kymmenen woimalltsta/ jotta Caupungts
owat.
2i.Silläei yhlän ihmistä ole wanhurscastmaan päällä / joca hywä tete/ ja et syn.

dtä tee.
22. Älä pane caickia sydamees mitä st.nulle sanotan : ettes cuults sinn» palwe.

lias sinua toruwan :

az.Slllä stnun sydämes tietä/ sinun«seinMatta torunen.
24 Caickia sencaltatsita olen minä wg.

sastt coetellut: Minä aiattelin: minä tah.
don olla wgsas/ mutta se culki cauwas mi.
«usta.

25. Se on caucana/ mixt se tnle ?ja se 01,sangen syvä/ cuca taita sen lsytä?
26. Minä käänsin sydämeni coettele-

ma» / tutkiman ja eytmän wgsautta ja
taito: ngn myös ymmärtämän Jumalat,
tomain kyhmyttä/ ja hulluin «rhetyxtck.

27. Ja löysin että se vatmo/ou hatktam-
bi enin cuolema/ jonga sydän on wercko ja
paula/ja hänen kätens owat cahl«. Se
joco lumololle on otollinen hän «älttil
händä/ mutto syndlnen täsitelän hänen
cauttons.

28 Catzo minä olen löytänyt/ sano soar»
»aja/ toisen loisens jällen/ että mini
myös löytäisin toito.

29. Joro mlnun sielun «lelo nyt «tzl/ j»
«n ole löytänyt. Tuhonnen seos olen mini
löytänyt yhden miehen/maan en lntnä ole
löytänyt yhtän »oimo colckein seos.
32. Ainoostons cotzo sen minä löysin/etti

lumolo on luonut ihmisen oiliaxi: Mut»
t» he ctzltvät monoo toito. Cuco on ntzn
«tzsos ? j» cuco tollo sen seliltä ?

VIII. lucu.
Ihmi-

i 'Reg.
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lvljsouS «alista hänen
caswons / mutto joco tottelema,
loin on/ hända «tyacan.

2. Minä pidän CuulngON so>
«an/ ia humalan «olon.

, Hlä ole nopsa menemän pols hauen
cafwouS edestä / jo älä secannu pahon
asiaan : «M hän tete coickt mttH hänelle
l/loss.

4. Cunlngon sonolso on «olmo/ jo cu.
«« tohtt san» hänelle : mttäs teet ?

> 5. loco tästyt piti/ et hänen ptdä poh»
> koetteleman/ mull» vtzson sydän ttetä

ojon jo muodon:
6. SM jocottzello olwoltnrello on hä>

nen olconS jo muotons : sillä ihmisen on»
> »ettomuS on poljo hänenpäällöns.

7. Silli et hän tteoi nuti topohtuvo
on/jocuco lotto hänelle tlmoilto costo se
tulen»» on ?

8. Ei ihmisellä ole voim» hengeen/ estä»
mon sitä/ jo et olew°lmo cuol«mon Heikel.
,ä/ jo ei päästetä sodosa/ ,0 jumolotol»
menoetoutojumolottemlo.

9. namäl olen mlna nähnyt,o
minun sydämeni catcktzn

töihin/ jotco tovahlumot Auringon ollo :

Ihmmen hallttze tolsinons to>sto itzellens
«ahtl.goxi.

~,,,., .

ia. Ia sijuä minä näin mmalottomat
houdotut/joccotulit jo moeljlt pyhasa sio.
sa/,o olit myösunohoetut Caupungisa/
josahe ntzn tehnetollt/se on myös turhus.

11. cohta pahoja to«to duo»mco/
thmisten lasten jydän täyte,

lyrt poholttemäu.
12. Jos synblnen soto terto poho tete/jo

siitetln couman elä/ntzn tiedän minä cul»
lengin/ «ttä ntzlle täy hywln jotco lumo.
l«o peltäwät / »otlO hänt» coswojons
pellämät.

13. Stllä jumolotlomtlle «t pidä hywin
»äymän/,0 ei heidän pidäcouvon elämän/
«aan ntznculnwar)«llatomon ) jotco el
Jumalala pelto.

turha meno cuin topohtu
päällä : muutomot omat

«onhurstot/ jaheille topohtu ntznculn he
«M jnmsslottomoin töiti tehnet; Jo

muutamato«Ot jumolottomot/,o hellle
läy/ntzncutn he ellsit «anhurstosien lötti
tehnet : Mlnö sanoin : se on myös turhus.

if. Sentähoen ylistin minä ,lo / ette»
ihmisellä ole parembato Auringon 0110 /

cuin syödä ja ,uoda jo 0110 llomen : Josen hän soo tyistänS colckeno eltnotco.
nons/ jo»g« lumolo hänelle Aurmgon
0110 ondo.

16. annoin minun sydämeni
wtzsautto ljetämän / ja cadzo-

mon sitä watwo cut»,no«n päällä topoh
z»/ ,o «tietjbcu pälvollä «li yöllä soo
nndosilmtzns.

17.1« minä näin coickt lumolonteot:
M et"ihminen totoo löylä sitä työtä,oc»
Auringon 0110 lopohcu/ jo «hlä cumg»
jymtnen ohterottzts eytä/ el hän cutten»
gan löydä: Jos hän «telä sano: mtni
olen «ysas ja tiedän sen/ ntzn et hän cul»
tengon totdo löylä.

IX. ilttU.
minä olen coickio näitä ml»
sydämeen, ponnut/tutttmon

näitä, että muutamat
wanhurstotowot,o wijsat/jolde

orvot Jumalantäoesä : Elta ihminen
tiedä tenengän rackautto «li «iho/cocklsa
culn hänen edcfäns en.

, colcki topahtu ntzn coitille/ «on.
hurstatll«nyncuin>uwalattom«lletln/t)y.

pubtallle/cuin saasialstllengin/nyn
, ntznculn siuengm joca et

«hackan:, Ntznculn hyville / ntzn myös
synoisille : ntzo cutn fille joco
«olopeltä.

3. Seon poho coickein seos/ jotcoAu.
rlvgonollatopahtuvol/etlä yhdelle täy
ntznculn toiselllngin/ josta myös ihmisien
lasten sydän läylelän pahudello/ jo hul»
luus on Heidin sydämesäns / nyncoumo»
eu<n he elävät/ si,tte pitä heidän cuolemä.
4.Mttä si,s pitä jongun «ol.tzemon ?

nijncoumon tuin eletä»/on toivo: silli
eläwä coiro on porembl culn cuollu jOlo»
peuro.

;. Sillä elowät tietämät heidäns cuole»
van/mutto et cuollel l edä mllöp/eltä he
nittän enä onsottze : siliäheidän mutsions
on UNholflM. 6. Ntz»

Ole i.
lotne
simi
«taso/
zohon.
g« In»
mala
finun
osett»
H'»/»,
3-»3.

Paho.
ille t«.
pahin
nyncu.
lu hy»
mtllen»
M.
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läus.

6. Ntzn et hellä myös enärocosieto/ wl.
hato eltwainolo: eitä heidän «le yhtön
oso moilmoso/coitiso mitäAurmgon ol»
lo tapohtu.

7> ?s)llnmenesijs jasyöleipzs 1101.
»-10/ jo juo vtznos hymällä mi«.

lelli: sillä sinun työs telpo Inmololle.
8. Anno woottes oino «alkiot olla / j«

ölä puututa »oldetto pääs pääldi.
9. Elä caunlst waimos conho jotos

rocostat/ ntzncouwon culns tätä turho e»
lämätä saat nautlto / jongolumolo fi.
nulle Auringon 0110 ondonut on/ jo ntzn.
touwan cutn sinun turho elämis pysy:
sillä st on sinun osoe/ «lämäsäs jo työsäs
Auringon 0110.

i». Coickio mitä tule sinun etees tehtä>
tvsxi/se te «olmas iälten: sillä houdos/
johongos tulet/et ole työtä/tolto/ ym»
mörryft el! mtzsautto.

ii. Mlnä tääusin itzenl jo cOtzoln/culn.goAuringon 0110 täyman ptbäls ? ettei
outo juosto/ ehtä jocu »opso olis / eitä
auto sotiman/ »aicko jocu «ölevi olis :

Et auta elotureen/ ehtä jocu toitovo 0.
lis/ et myös rickouteen out» tomeliisuus/
että jocuotollinen on/ «itä se outo/ etti
hän coppalens taito hyvin/ mutto st on
coickt ojoso jo onneso.
i2. Ia ei ihminen tiedä alcous/ «aan

ntzncnin colot soodan vahingollisella
ongella/ jontznculn linnut täsitetän pc»u»
10110/ntznmyösihmisten lopstt temmo»
ton pois pahalla ojallo/costo se ättstä tu»
le heidän päällens.

»3. Minä olen myösnähnyt tämin vtz.
soudenAuringon olla/ joco mtnullesuu»
rexl näty.

14. Että oli tvihä Coupnngi/ jo sijni
«ähä väte: jo votmolllnen Cunlngos
tult »Optzrttti sen/ jorolensi suuret val»
lit sen yinbärille.
i 5 Ia sijnä löyttin töyhä «tzsos mies/

joco loisi «tzsondellons oullo Coupun»
gilo/jo ei yxtton ihmtnen muistanut sitä
ionhä miestä.

is. Silloin sanoin minä : »tzsaus on
porewtl culn vätevys/ voicko sen töy>
hän vtzsaus «otzottin ylo» / titä INNIt»hänen sonotjs.

X. iUM.
lärwäiset turmelevat hy.

>nl i «än «olten/ jo «ähä tyhmyyssuuren vtzsoudenjo cun»f>Z) nian:
2. Wtzson sydän o» hänen oltiollo li«

delläns/ «oon hullun sydän on hänen »»»

stmollons.
3. Ia «aicka hulluon tyhmä hänen 01.

«ottuxesaue. ntzn hän pitä cnitengtn cotc»
ti muuttyhmänä,

4. Jos voimoUtsen »iha nouse sinua
»oston/ntzn älä hämmästy: sillä myö.
tsondominen osttlo poljo pohutlo.

5. Se on vtelä poho meno/ jongo minä
näin Auringon 0110/ toitomottomuden/
joco on voimollisten stoso.

6.Että tyhmä »stu suureso cnnniasa/ja
rickot olembono tstnvot.

7. Minä näin polveliot istuvan hevol.
Sten päällä/ joruhllnot täpvin jaloin
«tzncuin polveliot:

8. loco cuopon cotvo/ hänen pitä sij»
hen itze langemou: Ia joco rept oldon
maahan/ höndäpitä modon pistämän:

9. loco ltvlä lviertltä/ hän sijnä itzenS
loucka: loco pulla halcolse/ hän tule
sijlä vooron.

17.Wtzstsieu sonat tnullon enommä»
hlljoisudes/cutn Herrom huuto tyhmäin
seos.

iB. Sillä «tzsous on parembi culn st» Sop.
looset/ «aan yrt syndtnen turmele pal» 6.«
jo hywä.

Cus»
»oim»
»ott»
lo toi»
men/
piti
tärfit»
tämän,
Ps. 7:

16.
Prov.
26: 27.
Syr.
27:29.

30.

iv. Costa rauta tylfixt tule/ jaeipysty/
nhl» täyty lujemmin rumetanK» myös
on tvysaus hyiva ojeudamau.

ii. Etlackart paremhtole cui» kärme/
joca lomojat pistä.

».Wysau suu» sanat oivat otolliset/
ivaan tyhmän huulet nteleiyär häuen.

rz. Hänen puhens alcu öi» tyhmyyS/j»
loppu o» mahtngolinen hulluus.

14. Tyhmällä ou paljo puhetta: stlla
et ihminen tiedä mitä tapahtuma on/ja
cuca tahto hänellesanoa mitä tulema su?

15. Tyhmäin työt kulmat työläpt/ ettet
tietä CauMtghumninä.'

jongaCu.
Sitt - . tzM
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«MMlapsi 0»/ jasinnMuhtinas ma.
rahi» syömät.

17. Hywäon sinulle maacunda/ jonga
EuninKäs Ruhtinasten potca on/ ja jv».
gaßMinat sikialla ajallasyömät/ mah-
Mistapexijaei hecumapi.

18.Sillä laiscuden tähden malat maa-
han putomat/ ja joutilainkätten tähden
tnie huone vuotaman.

19 Nauroxt he malmistsvak leipäns/
fa mynans «lämttä iloittaman: Ja ra-
ha caicki toimitta.

kiroile Cuningasta sydämeflis/ja
M kirolle ricästa macaus cammtosas :

sillä linnut kaiman alla miemät sinun ck-
ues/ ja joillasijmetomat/ ilmoittamaksi,
«un fanas. xl. iucu

leipäs mennä meden ylitze»/
RA "h" staä sen .pitkä» aja»peräsi

löytämä olet.
!. Anna osaseitzemelle ja cahde-

Me: sillä et sinä tiedä/ mikä coma on-
ni maan päälle tulla taita:

z. Cosca ptlmettäyuäns omat / nyo he
andawat saten maan päälle. Ja jos
puu caatu etelään eli pohjaan: cuhungs
patckaan puu caatu/sijnä sen oleman pttä.

4. Joca ilma catzo/etsekylwä/ja joca
piimiä curkistele/ et se mitänleicka.
;. Nyncuin el stnä tiedä tuulen tietä/

ja cutnga luut äitin cohdusa malmtste.
stetan: oyn et stnä myös tiedä Juma-
lan töitä/ jsca catcki teke.

6.Kylwä siemenes huomeneldoin / j»
älä pidä tättäs ylösehtono: sillä et sini
tiedä cumbt paremmin menesty/ jo jos
molemmatowot hywät ntznculn toinen.

?- Wolteus on suloinen/ jo se on silmtl»
le otolltnen nähdä Auringoto.

s Sillä jos jocu ihminen cauivau elä/
joon coitiso iloinen / ntzn hän cutleugl»
«jottele otuoostons pohojo pälwiä/ että
ntztä ntzn monda on : stllä caickt mitä ho.
nelle tapahlu/ on turhus.

9.Ntzn tloltz« nyt nuorucatnen nuo»
rudesos/ jo«n»o sydämes iloinen oll»
nuorudesos: tee mitä sydämes löste jo
silmlllisdntelvollinen/j-l tledätttä In.
molo colckein uälden tähden sin»» h»y.
«lon «tet» «stlta.

ro. Za pane pols murbe fydamestäs/
jaheitä pois paha lihastasi smä lap»
stllisuSja uuorus on turha.

xil. iucu.
sinun luo as nuorudesas/.RA ennen cutn pahatpäimät tuumat/

vuodet lähestyivät / coscas o-
sanoma: ei ne minulle kelpo.!

1. Enncncuin Auringo ja valkeus / !
Cuuja tähdet pimläpi tulemat/ ja pilmet
tulemat jällens saten jälken.

z. Silloin cosca marliat huonefa väri-
semat/ ja mäkemät notkistavat iyens/ja
jauhajat omat jouttlasaa/ että he har-
waxitulletomat/ ja näkö tule pimtäxl
ackunan läpitze.

4. Ja omet catua mastan suljetan/vh»
että myllynäni maickene/ ja hänheräjH
linnun äueen/ ja caicki meisun tyttäret
maipumat.

j.Nijaettä cuckulat pelkämätja vapi-
semat tiellä: cosca Mandelpuut rucoi»
stumae/ ja heinäsircat rascaxi tulemat/
ja himo cato: Stllä ihminen mc»
uesinne/ josa hänen yqncaickisesta ole.
man pitä/ja itkejätkäymät ymbärt caiuja.

6. Ennencutnhoprasidecatke/ ja cul»
dalähde juope ulos/ ja ämbäri ramist»
lahten tykönä/ jaratas mene rtcki cal»
won tykönä.

7.Siliä mulda pitä jällens maahan
tulemaa/ nyncuin se ollnt on : ja hrngt
pttä jällenstuleman jumalan tygö/ joca.se» onoonut on.

8. Se on suuri turhus/ sono Soorna»
ja/ ja calckt on turhus.

9.Se sooruojo et ollut oinoostons vtf.
Sos/ mutto hsn opetti myös Consolle hy.»z oppla/ joymmärsi/ jo lutlet/ jo po<
ul cocoon monoo sononlostuo.

10. Jo So«rna,o «tzet löyläxens fsve»
ltoito sanoja/ja tlrjolttt oilein lotuden
sanat.

n. Wtzsosten sanot ovatntznculn pistl»
met/,a ntznculn sisälle lyödyt noulot: O.
petlojtldo valitut/jo yhdeldi polmeuel»
do onnetut.

,2.Wtelä/ minun poiconi/ole »itfti
nenvottn; sillä «t ole loppua lilja»» te.

ttmistft/

Totuta
stnuas
nuoru-
desa
Juma
laa
pel-
toon.
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Hh-
wäu
«PM
sum-
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Chri-
stupen
ftura-
kuuda
on ai-
vo ri.
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sentäh.»en ei
hän 0.
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resi, «r
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kemisest/ ja ylönpaldtnen lukemus wat.
waruumin.

iz. Cuulcam st>s calken opin päätöstä:
Pelkä Jumalata/japidä hänen käfkyns:

Salomon Saarnajan loppu.

Salomon Corkia Weisu.
I.iltcu.

t Än suuta andacou minun/hänen
andamtsella: sillä sinunIrackaudes on fulotsembi cuin

wyna.
z. Sinun hywätn ivotdettes hajun täh-

den: Sinun oimcs on caatunut öljy:
sentähden Maiset sinua racastawat.

4.Wedä minua peräs/ nyn me juoxem-
ma/ Cimtngas wtc minun Camaryos:
Me ilottzem ja riemuitzem sinusta/ me
muistamme sinun rackaulras enä cuin
tvyna: hurscakracastawat sinua.

5. Minä olen musta / mutta sangen o-
kellinen/ te Jerusalemin tyttäret/ nyn-
cuinKedarin majat/ nyncuin Salomon
kirjyteldu waate.
ö.Mäk sitä catzsco/cttä minä nyn musta

ölen : päitvä on minun polttanut/
minun attlnt lapset wthastuwat minun
päälleni/ he owatasettanet minun wyna.
mäen tvartiaxi/ mutta en minä «varjellut

' minun wynamäkeoi.
7. Sano sinä minulle/ jota minun sie-

lun racasta/ cusas laitutnda pidät/ja cu>
sas iounalla lepät? ettei minun pidäts

' poickeman sinun cumpanittes lauman
tygö.

' 8. Jos et sinä stnuas tunne/ sinä catcketn
' ihanaisinwatmoin seas/ nyn mene lam-
' masten jäljille/ ja cattze wohlas paimentt-

tea huonetten tykönä.
H. Minä wcrtau stnnn/mtnun ystäwän/

minunratzas caluthtnt/ Pharaon wau-
uuihin-

-10. Sinunsasupääs owar ihanat pär.
lyin keskellä/ ja stuuu caulas culdakä-
dyisä.

11. Me teemme stoullc cullatset pgftgui
hopia nastoilla.

«. CostaCuniugas istu! pöytäns tykö-
nä/ andot minan Naröuxent hajM.

rz. Minun ystäwän on niinun Mhr-
rham ktmppun / jocä minun rinuotllau
rtppu. .'

i4. Mtttun ystäwän o» minulle Cyprtu
wynamarjan rypäkö/ Engebdin wynä-
mStst.
iz.Catzo/miuun z

cotzo flnä olet ihana/ sinun stimäs omat.
nyncnin lyhkylätsen silmät.

16. Catzo/mtnun ystäwän/ flnä olet l-
hana ja suloinen/ ja meidän wuotem
mvöswiherjökhe/ meidän huonem caa«
ret oivatEedrtpuusta/ wuoldet hongasta-

11. Mu.
ole» Saronin cuckainen/

X» «L ja cucotsius laxosa.
i. Ntzncuin ruusu orjantap-

ntjn on minunarman
tytärten seas.

z. Nyncoin omenapuu metzäpuiden ft-
gs/ oijn on minun ystäwän potcain seas:Minä istun häM warjosans jota
anoN/jahänen hedelmäns on minun suu-sant malta.

4. HS» johdatti minua whnakellarynp/
jarackaus ou hänen ltppuns minun pääl-
leni.

5. Wtrwotacat minua wynaleiletllä/ ja
ZHivistacat minua omeyilla: sillä mt-
Moleu faeras rackaudesta.'."Hänen wasen lätens on minun HUnialla/hänen otlia lätens halaja minua.'

7. Niinä wanootan teitä JeruMmin l
tytiäret/metzätvohten ja naarasKurata.!
cäulta ledolla/ ettet te herätä eli watwä >
minunarmastani/ stjhenastt cuiohäntye >
tahto.

«. Tämä on minun ystätväni äni/ catzo/'
Tttt; hän

sillä sitä tule caickein ihmisten tehdä. Sil-
iä Jumala tuotta duomtolle caickt sala-
tut työt/ joco ne owat hytsät eli pahat.

5»/.
4ii.

5«/.
8: ?.

'Chri-
sius tu-
pa ftu.
racuw,
oat,
teos
rauhä.
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5. 6.

hän tule jahyppS töuorllla/ja «arca cuc.
kulotlla. . -

9. Minun ystäwän on metzämuohen eli
vuoren peuran kaltainen/ catzo/ hän sei-
so meidän seinän tacana/ ja catzo acku-
nast sisälle/ ja kurkistele häkin läpitze.

»o. Minun ystäwän wasta/ M sano mi-
nulle: nouse minunarmani/minun iha-
naisen/ jatule.

u. Sillä catzo/ talwi on kulunut/ ja
fadelacaunot/ ja potsmeuoyt:

F,. Cuckaiset omat puhjeunet ulos ke-
dolla/teivät on tullut/ ja toucomettineu
kuulu meidän maasam.

iz. Ftcunapuut puhkemat/ «ynapuut
cucoistamat jaandamat hajuns, Nouse
minunarmani «utuun ihanaiseni/ jatule.

14.MinunKyhkylätsen muoreu raos ja
ttmirauuios/anna minun nähdä sinun caf-
wos/ anna minun cuulla sinun Saes: sillä
sinun änes snsuloinen/ ja casmos ihanat-
nen.

15. Ottacat meilleketut kyni/ ne mähat
ketut/ jotca turmelemat Mynämäet: sillä
meidän mynamäkemcucotstamat.

16. Minun ystäwän on minun/ja minä
hänen/ joca cattze cuckaisten keskellä/

17. Syhenasti että pätmä jähty/ja mar-
jot culkemat pois: Palaja / ole nyocutn
metzämuohi/ minunystäwän/ eli nyncui»
nuori peura Trottue muorilla.

111. äuc«.
«tzein yöllä minun muote.

Ii» I R saot/jota minun sieluniracasta/
«tzein händä / mutta en
löytänyt,

a. Nyt minä nousen/ ja käyn Caupongi-
ta ymbärtus/camilla jakujilla/ja etziu/
jota minun sielun racasta/ minä etzetn
händä/ mutta en minä händä löytänyt..

z. Wartiat/ jotca käymät Caupungtn
ymbärtns/töysit minun i Dlettaco näh-
net jotaminun sielun racasta?

4. Cosca minä heistä «vähä erauusin/
löysin minä jotaminun sielu»racasta/ mi-
nä tartuin häneen/ ja «a tahdo händä la-
ske/ sijhenastt että minä hänen saatan mi-
nun äitini huoyeseen/minun äitini cam-
miosm

5. Mln« ««nnotan telti/ Jerusalemintyttiret/metzivohten janaaras peuratn
cantta ledolla/ettet te heritsis minun «r»
mastoni «li »olvais hindi/ sijheuafti
enin hin tohto.

ö.Cnco on tämi joc» lihtt cor»«st»/
ntzn cnln nouseva savu / Mirrhamtn
suiyntns/pyhäsolvn j«c»lcklnalsetApo«
ltchorln yrtit.

7. Cotzo Solomon »noten ymbörilli
selsowatcunsttymmendi vitevitslsra.elin «pätevistä.

8. He pitävät calckt mlecka/ >a owot
sovellat sotoon/jocotzello onhänen miec»
tans retoelläns/pelvon tähden yöllä.

9. Cunlngas Salomo andoi lehdi ltzel-lens lepocommion llbononin puisto i
io.S<n potzOt hÖn ltll hoptosto/ja senpeltien cullosto/istuimen purpnrofto/ja

permannon sowellost lastelnn/ lerusole»
min tytärten tähde».

». lähtetät uloste Zlonln tyttäret/j»
catzelcotCunlngasSolomotsijniCluunu.
ft/jollo hinen öltins hänen crnunonnut
on hänen hääpiivänäns/ johänen sydi»
mens ilopäiväni.

IV. iucu.
Atzo minun lho»

«» natnen/ cotzo ihanainen Mä olet /
sinun silmäs ovat ntznculnmetttsen
silmät sinun palmickos vällllä/ si.

nun hiuxes ovat utzncuin vuohilauma/
jotco ovatterltyt Gileodin vuorella.

2. Sinun hambos owot ntzncntn l«u«
mot teriltyin «illoin conjjo/jocco pesosto
tulevot/jotco colcki coxoisio conoovol/
«l myös yritän heistä ole hedelmätöin.

3. Sinun huules owot ntzncuin ruusun
punainen rlhmo / jo finu» puhes owot
suloiset : sinunpöstes owot ntzncnin Gro»
»Otin omenon pytolä / sinun polmlckos
välillä.

4. Sinnn caulas on nyncui» Dawlbln
lornt/joca on rakellu wahwalla muurilla/
josatuhannen kilpe rippu/jacatcktuatset
mäkemäto soraaset.

5. Sinun caxt riodas omat nyocuin caxtnuorca metzämohl.-/ jvtca cuckaisten seaslaitujmtlla käymät.
e.Etj.

H>«»,
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6. Stzhenastl että pilvi foipemmofl
tule/jo uorjo coto : Mlnä menen Mir>

~' rhomin vuorelle/ jopyhän sowun tuckn»
'' ?' lolle-

7. Sini olet coconons lhano/mlnun ar»
Chrl» moni/jo et sinnso ole yhtän «>rhe.
stuxen. z. Tule minun contzoni mlnun morsio,
seura, men ilbononist/tule mtnun cantzant ltbo»
lunio nontst/ mene sisälle/astu tänne Amonon
o» "< cuckulald»/ Senerin jo Hermonin nistal.
ma" do / jalopeuran luolasto jo leopardein
lv>ryl muoreldo.

9. Sinä olet ottanut minun sydämeni
pois/ nnnun sisaren/ rocas morsiamen/

5l l7> sinunyhdellä silmälläs jO yhdellä coulo»
täädylläs.

F«/>. 10.Culngo ihono on sinun rockoudes /

«tl. minun sisaren/ rocos morsiamen/ sinun
rouckondes on sulotstmbt cuin wtzno/j»
sinn» moltes haju moltto coickt yrtit.

11. Sinun huuies/ minun morsiamen/
ovat ntznculn «alovo mesiletpä: mesi j»
maitoon sinun kleles olio/jo sinun »tlat.
Tes haju on ntzncnin ilvonontn hojn.

sisaren/rocos morsio,
sinä olit suljettu trydl»

«00/ luilltn lähde/ ttznlpandu colmo.
13.Sinun istntuxes ovat ntznculn yrtl.

torho Granotomenisto / collin hedelmän
contzo/ Cyprlt Nordnxen coutza :

14. Narduret Safframin contza/ Col.
muS jo Canelt/coickinolstn pyhän sowun
puiden canha/MirrhamjoAloes/ coickelu
porosten yrttein cantzo.
if. Ntzncuin trybimoon coimo/ jo eli»

vin »eden lähbe/joca llbononisto vuoto,
16. Nouse pohjotunli/ jo tule lonno.

tuuli/ ja puhalla mlnun lrydlmaont li.
pitze/ etti sm yrtit vuotaisit.

V. iucU.
ystäwän tulcon lrydl»

X» » E moohons/ ,o syötän hänen cal.
"""' heoelmitäns. Min» tulinnon fisoren/rocos morsio.
«z!/ trydlmaahoni/jo olen mtnun

Mtrrhamin >» minun yrttln lciconnut y.
«ze olen syönyt lnluun mesileipä.
"«l „t mlnnn hunojonl conffo : mlnä ol«n juo-
'l"' n»t Minun »tzno.nl. mlnunmoitonj ll,tli/a;

syötät mlnun armoni/ jo juocot minun
ystäväni/ jo juopucot.

2. mocon/ jo mlnnn sydäme»
valvo: se on mlnnn ystävi.

pj önl jococolcntto. Amu minun «teeni /
mtnun ormon/mtnun sisaren/ mtnun tyh.
lyyläisen/ minun ihonolftn : fillö mlnun
pään on täynäns costetto/jomlnnn pol.
mlckon tsynäns yön plsarito.
;.Minä olen rtzstmut minun homenl/

cuingo mlnun pidäistoosputemon päälle»
nt ? minä olen virnttonnt mlnun jalconl/
c«<ngo minun pidäts socoistmZ ne jällens.

4. Mutto mlnnn ysiämän pisti tätens lä. Ahbl.«estä/ jomlnun sisällyxenl voplsit sijtä. stus j»
5. Slllolu nousin minä ovomon ystä» w«lw»mälleni : Mtnun tälent tiucuit Mirryo.

mito/jo Mtrrham voloimlnun sormista»
nilucun solmon päälle.

s. Jo costo minä ostamalleni Ovoisin/oli mlnun ostamani mennyt pois / ja va.
«ldonut ohltzen : ntzn nioe lixl minun sie.
lun hänen sonouS jällen/mlnä etzein hän.
vä/ multa «n löytinyt händä/ mtnä huu»
eln/mutta eihi» minua vastannut.
7.Worttot/ jotco täyvät Coupungin

ymbärlns/ löysit mlnun/ löit mlnuo/ jo /^'

haowottlt mlnun: jo vorttot '

päällä otit pois minun päoltznonl. ??'

8. Mtnä vannotan tettä Jerusalemin
tyttäret/jos te löydätte minun ystäväni/
ntzn llmoittocot hänelle/ «tti minä olen
soiros rockoudesto.

9. «n sinun ysiavis mui»
"»den ystimitten suhten/sinä colc»

lein ihanaisin«Olmoln seos?mingäcaltoi»
nen on sinun ystäwis/ mulden ystowitce»
snhteen/ettismettiolet ntzn «anottanut?

io. Mlnun ystävän on valtin jopunoi»
nen/ counistettu lymenen tuhonnen seos.

». Hänen pääns on paros cnldo : hi»
nen hiureus ovat cohoral jo mustat ntzn»
cuin Corneh :

«.Hänen silmäns ovat ntzncuin mettise»
silmät/ «esiojon tytöno rtestollo pestyt/j»
ovottöynänS.

13. Hänen postens owot ntzntnin cOuni»
stettu lrydimoo ntznculn yrtteincnckotstt :

hänen huulens ovat ntzncuin rMlsut/jotc»
Ttttj ivuot».

Corkia Misu. f. iue. 7«x
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ttuelavatMirrbamin pisaroistai
14. Hänen tätens ovot ntznculn ctlllaiset

ftrmuxet/ täynäns Turckosio : hänen
thons on ntzncuin puhdosElephondln luu/
Sophirillo countstetut.

15. Hänen jalconsovot ntznculnMor»
morpotzot/ perustetut cullolsten jolcoin
päälle: hänen hohmons on ntzncuin llbo»
non jo «altttn Ceder:

16.Hänen suuns on suloilien/ jo hän itze
coconons ihonotuen : Sencaltotnen on
»uinun ystäwäu/ mlnun rockon «n sencol»
toinen/ Jerusalemin tyttäret.

vi. iucu.
sinun ystäiväs on men»

»H nyl/o sinä colckeln cauuin vaimoin
st«s? cunga sinun ystävis on tään»
dänyt itzeus/ me etztmme händä st.

nun contzas? Minun ystävän on mennyt
trydtmoahons/ yrtttsängtzns/ ettähäl.
siellä lrydlmoos coitzis loumons / jo ho»
kis ruusuja.

2. Mtnun ystävän on mlnun »o mina
olen hänen/ joco caitze cuckolsten leskellä,

3. Stnä olet ihona minun cutdam/ nijn.
culn Tlrzo/counls ntznculn Jerusalem/
peljättäpä ntzncuin sotajoncko.

4.Käännä silmäs p°!S minusta : sillä
ne mlnun sytyttävät: sinun hiuxes ovot
ntzncntn vuohilauma/ jotco Gileadtn
vuorella terityt ovol.

5. Sinun hambos ovot ntznculn lom.
mosloumo/ jotco pesosta nousevat ja
colcki corolsio coudovot/jo el yxltän ole
heistä hedelmötöin.

Sinun cosvos on ntznculn Granat,
omenan pytälät sinun polmlckols välillä,

Cunsitymmtndä on Drotnlngi/ ja
vaimo/ja n«<tz«t o.

»at epälncuiset.
z. Mutto yxt on mlnnn tyhlylalsen/ jo

mlnun tiydellistn/yxt on äitlns rackaln/
jo synnyttijä»S »olillu : costo tyttäret
hänen näit / ylistit he hänen outnaxl/
Drolnlngttja vaimot yllstlthändi.

9. Cucaon tsmi joca nihdin ntznculn
amnrusto / ihana ntzncuin Cnu/ valltlu
ntznculnAnringo/ pellittäpä ntzncuin so.
tojonlto l

10. Mlni olen mennyt olas mtnun yrc.
litorhanicotzomon weso,o/oj<>Nrennolle/
curtistelemcn jos wtznopuut cncoistit/jos
Gronot omenat viherjöitzit.

11. En m!n« tietänyt/ enä minun sielunmlnun hamon AmiNobobi!» vaunut»
osti asettanut oli.
i2. Polajo/palojo Vulomlth : polojo/

paloja nahdax?m sinua. Mlti te näitte
Sulomtthis/poitz! Solojoucon tontzio?

VII. lucu.
ihono on sinun täynoös si.>T nuntengisas / sinä Päämiehenty.

sinun molemmat londes ovot.
yhtälaiset ntzncnin cori täädyä/jot»

co talloman tädet tehnet ovot.
2. Sinuunapas on ntzncnin ymmyrjäi.

nm malja/ josto et coston juom.a puutu:
Sinun «3,tzas on ntzncntn 11/.suläjä/lstu«
letli!yl?!väri ruusuillo.

3. Sinun molemmat rindos ovot ntzn»
cuin lori nuorta metzävuohen coxotsto.

....SinuncOulosonntzucuinElephandlu
luinen torni-sinun silmäs owot «tzncuin
Hesbonin cololommlcol / Botrobtmtn
portisi» : Sinm, neuös on ntzncuin llbo.
Nonin torni/joco catzo Domoscunpäin.

5. Sinun päis ntznculn Cormell / st»«un pääs hluxet ntzncuin Cunlngon pur»
puro/poimuinen.

s. Cmngo ihouo josuloinen olet sinä ml»
«un armon/ hecumoso.

7.Sinuu warles on ntznculn palmupuu/
josinunrindos ovot vtznomarjo rypäleen
coltotset.z. Minä sonoin : mlnun täyty astua pal.
mupnuhnn/ja ruveto sen oxtzn/ onno si.
«un rlndos 0110 ntznculn vtzuopuun mar»
culnomenoln (hoju).
y. I« sinun suus ntznculn paras »tzn»

/oca huotiaft mene mlnun ystöwäonl /jo
saatto uneliosten huulet puhuman.

,2, Minun ystävän on minun/ja hänhimoltze minua.
n. mlnun ystävin/ täykämti.

tedolle javtzpylämme maan
lyllsi.
il. Etti me nonsistm tvorohln lvtznami.

tee»»/

„
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keen/jä käkisim jos tvyltäpttut cucoistumat
ja pnhkemanrupewat/ios Granatomenar
omat tullet ulos: siellä mtnä annan sinulle
minunrackautent.

iz. Cuckaiset andamat hajuns/ja mci- 1
dän omem edes omat caickmaiset hymät!
hedelmät: Minun yfijmän/ minä olen fi-
nulle tallella paiiuk sekä uvel että manhat.

Vlll. iucu.
minä sinun löytäisin ulcona

Ass minun weljen/ sinä ivcs minun äj,
tini nisiä imenyt olet/ja sinun suu-

andaisio/ jaettei kengän mi-
nua pilckats.

2. Mtnä ottaisin sinun jasaattaisin sinua
minun äitini huoneseen/ jofts minua ope-
taisit/ja mtnä annan sinullekrhdättyä my-
ua/ja Grsnatomenan maktata myna.

z. Hänen masen käkens on minun pääni
alla/ ja hänen otkia kälens halaja minua.

4. Minä mannvtan teitä Jerusalemin
tylkärer/cttet te minun armastani herätä/
eli matma häuvä/ stjhenastt cutn hän itze
tahto.

5.Luca o» se joca cormesta tule/ janoja
yfiämäns päälle? Omenapuun alla mtnä
sinua herätän/ josa sinun ättis sinun sym
nytlänvton:,osahan sinunsijlti/joca si-
nun synyltt. '
6. Pane minua nyncuin sinetti sinu syda-

mees/ja nyncuinsinetti sinunkäsimartecs.

7. Sillä räeklvS KK tväkemä nyncultt
cuolema/ >a ty.oaus on mahma nyncuin
Helmem: hänen hylens hehcuwat ja omat!
HERran tuli: nyn ercei wevengän pai-
jons taidarackamlasammurra/eli mirrat ,
sitä »potta: Jos jocu andats caiken talo.
tnö tamaranrackaudcsta/ nya etsemttäi,
maxais.

8. Meidän sisarcm o» mähä/ja ethänel.
lä ote rtndoja: Mitä metsän ptlä tekcmatt
sisarelleni sina pätwänä jona hänestäpu»
hutan?

9. Jos hän on muuri/ nyn meteemme
hopialtnnao sen päälle :,os hän on owt/nyn me wahwisiam sea Cedrtiaudotlla.

10. Minä olen muuri/ja minunrtndant
omat nyncuin tornit/ si/lä mtnä olen hä-nen silmätns edes nyncuin rauhä löytäjä.

ei. Salomolla on mynamSkt Baal Ha-
monis/ sen wyaamäen andot han marttol-
le/ että jscainen andais hänen hedelml-stäns tuhannen hopiapenntngttä.

12. Minun mynamäken on minun edesä-
nt: Sinulle Salomo tuletuhannen/ mut-

. ta caxt sata hedelmäin marttoille.
j iz. Sinä joca asut krydtmaasa / anna

. minun cuulla sinunänes/ cuulcan cumpa-

. Ntt pääldä.
14.Pakene mtnun ystämän/ja olemetzä-

. muohen raitainen / «lt nuoren peuran/

. yrtti muorilla.
Salomon Cortian weisun loppu.

Rac.
kaud«g
dmy-

2; A.

»! 6.

7.
1.Z.5.

Prophetat/
Zesa ja. Jeremia. Heftkiel. Daniel.

Caxitoistakymmendä wähembä Prophera:
».Hosta. 4 Obadia. 7'Nahum. »o.Haggai.

Joel. 5- Jona, 8- Habacuc. »i. Sacharia.
z. AmoS. 6. Micha» 9. Zephania. »». Maleachi.

Propheta Jesaia.
.Esipuhe,

I0t«
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tahtohyodytyM canl)a luke ja oikein ymmärtä tämän pyhän Prophetan
lesaian/hänelle on sangentarpellincn/Ensist/ että hänhywin olt» waarin lim»
lurest eli tämän kirjan alust - sillä jocasen ensisi hywinymmällä/ hänelle on sijtä

suuri ojennus/ janijncuin selkiä »alistus coco kirjaan. Mutta ei sitäcohta ymmärretä/
waicka nämät sanat/Bsia/lolham,Ahas/ Ezechia/ ludan Cuningat/ öcc. ymmär»
rcttäisin/ aicana tapahtunut on/milli»
nen maan tila oli/ mitä Cansa oli ja millä mielellä / mikä heidän aiwoituxens oli/ ja
cuinga sijhen aicanoli/ cuinga he jtzens täytit kylänmiehiäns/ystäwitäns ja wihollisi.
answasian- Ia erinomaisesi/ cuinga he olitJumalala ja Prophemila wasian/ oitias
jawääräs Jumalan palweluxes/ nijncuin tästä on kirjoitetm wijmeises Cuningasien
tirjas cap. is. »6.17. »8- ja 13 ja toises Aicakirjas/ cap. 2.6. 27.28-29-;" jl>

Ölis myös hywä jotakintietä cuinga mäacunnal sijnä ymbärillä owal ollet/ ettei
rat ja oudot sanat suulUlais lukemasi/eli esiäis ymmärlämäst. Ia semähden yritcrtai»
set tästä nijn paljo tietäkön: itän päin Jerusalemia eli ludat/ cusaPropheta eli j»
saarnais/ on cuollu meri/ josa Sodoma ja Gomorra nmitlen olit. Sillä puolella
cuollma merta/ on Moabin ja Ammonin lasien maa/ sijl« edembänä on Babeleli
Chaldea/ jawielä edembänä on Persia/ josta Jesajapaljo puhu. Mutta pohjan päin
on iibanomn wuori/ jongatacana on Damastu ja Syria/ mutta wielä edelnbänäitän
päin on MM/ jonga canffa lesaian on kyllä ttkem.si. iänden päm suuren meren
tykönä owat Philisierit/ ludalaisten angariwmat wiholliftt. Nijn on myös Tyrus j»
Sidon sen meren tykönä pohjanpäm/ Galileanrajoisa. Etelän päin on monda maa»
cunda/ nijncuin Egypti/ Echiopia/ Arabia ja punainen meri/ Edom ja Midian: E-
gypti on luodclännnesä. Näistä maacunnisia/ jotcaludan ja Jerusalemin yMbäril.
lä nijncuin sudet lammashuonenymbärrilläowat/ joiden canffa Judalaiset olil usein
tehnet lijton/ waan huckan/ Icsaia ennusta.

Stjtte jaeltacontämä kirja colmeen osan. Ensimäises puhu lesaia nijncuin muut»
tin Prophetat/ lahdesta cappalesta. Ensisti ctlä hän opetta Cansa/ ja nuhtele moni»
naisia syndejä/ erinomattain moninaisia epäjumalanpalwclusta/ joca sen Cansanseas
oli wallan saanut/ nijncuin hywät ja uscolliftt saaarnajat wielä nyt tetewät ja leke.
Nlän pitä/ pitäi-t heitänijn curimxes sekä uhcauxella ja lupaurella. Sijttt asetta hän
jamalmisia heitä odottaman tulewaisia Christuxen waldacunda/ josia hän nijnmonel»
la lawalla ja selkiäsi ennusta/ että hän sijnä asias woitta caicki muut Prophttat/ nijn
että häl» myös Ehrisiuxen Hitistä Ncitzcst Mariasta kirjoitta/ että hän ilman neitzyen
turmellusta oli sijttäwä ja synnyttämä Chnsturen/ 7. cap. nijn myös hänen pijnastanS
s;, cap. nousemistsians cuolluista ja waldacunnasians puhu hän nijn selkiäsi/ cuin se
plis jo silloin tapahtunut/ on hän sijs ollut sangen jalo ja corkesi »alistettu ProphetO.

Toises osas puhu hän erinomattain Assyrian Keisarin mallasta/ jaKeisar Sanheri-
bisi josta hän myös enä cuinjocumuuPropheta ennusta/ nimittäin/ cuinga se Keisar
oli wottmwa caicki maacunnat ymbänlbäns/Israelin waldacunnan cansia/ japäällstxi
paljo paha tckewä ludan waldacunnalle Mutta sen hän pitä cuilcngin lujana / lupa
myös Jerusalemintuleman Jumalalda marjelluxija pelagemxi hänesiä joca ihmeon B

Nissi»



Prophela lesaia. /«s
niisiä caickein suurimmista/cuincocopyhäsßaamatUSlöytän/ei ainoasians lentähden,
että nijn woimalllnenKeisar piti lystämän lerUialcmin edes/ maan myös että scncaltai»
ncn mahdoeoinasia siellä jumalisildauscotaism. Hän sai/ ilman cpäilcmät/ monda paha
sana cuulla uscottom»lda. Hän piti sen cuitengin mahmana jasai moilon/nnn cttä Keisar
hänen sanans jältcn Jerusaleminedes lyölm/ ja Caupungipclasiettin/sentähdenonhän
tosin Jumalan edes ollutcallis jacuuluisi» mics.

Colmannes osas puhu hän Babelin Keisarin mallasta/ jaennusta Babelin fangem»
ta/jolla Cansa piti rangaisiaman jaJerusalemin Caupungi häwitettäm Multa caic»
tein enimmin hän sitä ahteroitze/ että hän taitais lohdutta ja mahlvisia hänen tulema»»
stn Cansans/ ettei he sencaltaiscsa fangiudeS jaCaupungin hämilyxcs epäilis/ itänäns
cuinhe peräti huckuisil/ja ei Chrifiuxen maldacunda olis lulcwa/ja caicki enlmsiuxet mää»
rät jaturhat olisit. Ennusta hän sijs miljalda/cuinga mas sitä mastanBabel piti häwi»
ttltämän jaludalaisct pclasiettaman japalajamun Icruialcmijn/ nijn että hän mmtt»
tä Cuningattin jotca piti Babelin häwiltämän/ erinomattain sen joca ludalaiset oli
wallallens päästämä/ nimittäin/ Cuningas Corexen Persiasi/ ,onga hän myös Jumalan
woidelluricutzu/ aica ennen cuin jocu Cuningan maldacunda olican Persias. Nämät
ow.itne colme osa/joista lesaia puhu.

Mutta ei hän näitä cappalita mo edes oikialla järjestyxellä/ waan secoitla toisen cap»
palen lolseens/nijn että hän enfiinäiscsi cappalest paljo toiseen ja colmandecn witä/ ja
colmannesi puhu jotain ennen cuin toisesi. Jos se nijn muilda/ jotcanämät ennustuxet
coouet ja kirjoittanet omat/ on tapahtunut/ eli jos Prophela itze tilan jältensen nun on
tehnyt/ ei tietä sanoa.

Mmm sijtä hyödytyxefi cuin tästä Propheeast saavan/ei larwitatäsä paljo puhua/ s<
cuin häildä miriästlute/ on kyllä ltzc ymmärtämä/ että hän on täynäns cmckinmsia/ mi»
tä ikänäns Jumalalapeltämäincn ja murhellinen sydän laita itzellens turmaxens ja loh»
dutuxcxenZ anoa. Täsä puhutan myös kyllä muiden stas mscureita ja comacormaisila
syndisitä wasian/ erinomattainnijtä jotca määrän jumalanpalmeluxeen ja epäjumalisu»
ttw/Cumngochin jaltllloihin itzcns luolic/ josse muutoin jotain olis tainnut autta.

Hltön myös joculuulco/että Jesajasi on nijn paljo pidetty silloin hänen aicanans Iu»
nyt pidetä»/ maan sangen ylöncatzottuna/ nijncuin

hän itze todista 58. lugusa/ nimittäin että he pisiilkieldäns maalle/ ja cocom händä coh»
dm sormcllans/japidit caicki häne saarnans hultudena /paitzi muutamita Harmojahymiä/
stncaltaisia cuin Cuningas Ezechia : sillä se oli jenCansan manha tapa/naura japilcala
Jumalan Prophetaita/ nijncuinmyoZ ainakin caikille saarnaille ja luma»lon vc.lmelwille/apahtu. ludalaistenseas myös sanotan I<saia mijmein tapemxi Cu<
ningasManasselda/ sahalla sahamxi.

Propheta Hesata.
Uuuu' l.iucu
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1. lucu.
EsatauAmozln pojan»ity/jon»
gahän näti ludast ja lernsale»
mist/Vstan/ lothamtn/ Aha»

ja lehlstlan/ludanCnnln»
gasten alccma.

2. Cuulcal tatwat/ja maa ota cortvijs :

sillä HENra puhu: Mtnä olen lapsia
castoattanut ja coroltannt/ja he o»al «t»
»usta luopunet.

3. Hiirtä tunde omtstajans/ja Afi Isän.
bäns selmen: mutta Israel et tnune/ ja.
minunCansan et ymmärrä.

4. Woi sitä syndistä Cansa / sitä Can<
sa suureft pahasta teosta/ fitä pahanel»
listi siemendö/ ntjtä »ahlngoltsia lapsia/
jotcaHEßran hyljälsit ja Israelln Py.
hän pllckalstt/hepoickelsittacaperln.

5. Mitä warlen letto «nä lyödän/ cosca
te alna harhaelet? coco pää on sairas/
ja coco sydän on »väsynyt.

6. Hamast candapääst nijn tijresen astt/
«< hänesä ole terwellä/ waan haawat/ ja
finlmarjat/ja «ertpahat/ jotca el ole
puserretut/ «itä fidolut/tatck» öljyllä st.
wellyt.

?. Teidän maan on «mlana/ teidän
Caupungin owattulella poloetul : Muu.
calatset sysivät teidän peldon silmät» «.

des/ ja on autlo / nijncuin se joca muu.
callllsilda raaoeldu on.

«.Mutta mitä wielä Zionin tyttäresi
jäänyton/ se on »tjncnlu maja wijn«»
mäes/ ja nyncuin hacomaj» trydlmaas/

hämitetty Caupungl.
9. Ellei HERra Zebaoth mellle »ota»

»tn «ähz jätäls/ nijn me ollstm cutn So.
ooma jaGomorra.

,c>. 3« Sodoma» päämiehet cuulcal
HERran sana/oltacat cormijn meidän
Jumalan» l«tt/ sinä Gvmorran Cansa.

,1. Mils minulle »n teidän uhretn pal,
joudest? sano HERra: mlnä olen ol»
»aste» polttouhrisi/ ja syöttiläin raswa»
si« rawltt»/ ja«n tottele «asickaln/ lam.
masten jacaurtsten «verta.

i». Cosc» t« tulette j« llmestytte minun
caftvont eleen/ cuca sencaltatsita »aatl
teldäntäststän/ että te »»«llalfit minun
efihuonesanl?

«an.
i9.loStt tahdolfit j»(«tn»a)cuullfit/

nhln le maa» hymyoe» »«»tttztfit.
,c>. Mutta joste pott«tt« pols ja oletta

cowacorwalset/ nijn mtecan pltä tet»
lä syömän: sillä HERran suu puhu sen.

2i.Cnlng«se tapahtn/ «tti hurscas
Caupungi o» portori lllllnl l hä» olt tsy»
»Hns olteutta/ «nanhnrstas asui hänesä/
«uttauytmnrhajae.

22. StnunHoplas on «arrexi tnllnt/ ja
sinun juomason »vedellistloltettn.

2,. Sinun päämlehes «wat »llptstel.
let/ ja»arasten cumpanlt/caicki hemte.
lelläns lahjoja ottamat/ j« pyytämät an»
dlmtta: Et he orwotlleottenlta tee/ j«
lestein «sia «i «uleHeldi» eleens.

,4. Sentäboe» sano HERra HERr»
Zebaoth/mätemä Israells: moi/ mtnä
tahdon ttzent lohdutta »lholliststanl/ ja
mtnun «vthamtehtsänt »thant sammntta.

25. Ia täännän täeent sinua mastan/ ja
stnun earles puhtammaxi selitän ja

iz. Hltät sille» teidän ruoeauhria» huc. Amos
tan tnoco.«d«S/suttzutus on minulle cau> 5: 21.
hlstus : Cuuta ja Sabbathla c».sca te tuletta cocoon/en mtnä tärst: stllänijsä «n wätlwaioa ja »äärys.

14. Minun sielun lvtha teidän Utta
Cnutan ja juhlapällviin/ mlnä olen nyst»
snuttunut/mlnä «väsyn sijtä tärselsänl.

,5. Ia cnin le parhallans täsiän nostat/ »'"/'.
nijn mlnä cnltengln läännän silmänltet. 59' l»
siä pols: ja «valcka te paljo rucoilisttta/
en minä cntlengan teitä euule : teidän tä»
ten owat »erta täynäns. H«»

16.Pestät/ puhdlstacat teltön/ pangat
teldän paha menon polsmlnnnfilmätn e. «,,«».'
dest : lacatcat paha tetemäst.

17. Opplcat tetemän hywä/ ja «lzltiil „,«,
olteutto/ aultacat alas patnettna/ saat.
tacat orwollle oltens/ ja «uttalat lesten

,.
.

mon.
iz. I» silltetulcal/ ,a catzocam cum- , Pel.Malla olteus on/ sa»»« HERra. Jos '. '

teloa» syndin werlrusttat olisit/ nijn hei»
dim pttä lumlwalttaxi tuleman : ja»atc»
ta he ollsit nijnculn ruusun carwalsel/
pttä heldän cuttengiu Ntlnculn Milla tnle»

Jer.
j:2lt.
Z»ch.
?:9>lo
Erot»,
22: 2».

HER»
ra uh»
ca ra»
gaista/

»« lup«
«««<'

ten.
»ien



». ,

n »

«,»«»cuno»

»«ttu
ma»
s

na!»3,»,
>,m«A^'
/

''

"??«

luda »

latset
hylja»
län. -

Wien pols ealten sinun tinas.
26. Ia saatan stnun Dnomarls endlsel.

lens ja Raadtmiehes nijncutn
ttn : Stzlte sinä cnynlan manhnrscaxi
ja llscolltsexl Eanpungtxt.

27. Zon lunasteta» oltendtll»/ja hänen
fanglnsmanhnrscanbell».

28 Että yltlzetäymärll jasyndtset yn.
nä särjelän/ja jotcaHERran hyljswat/
hucutetan-

2y.S«Uä heidän täyty häptään tull»
tammetn tähden/ jotta he hlmottztl/ ja
häwälstyxt tuleman trydtmalden tähden/
jotca he «allyit.

,0. Cosca te tnletta ntzucul» jocu tam.
«tcutmllla lehdtllla/ ja nijncnin jom«e.
delölutrydlmaa»

,l. Ia cosca «arjelus tnle ntzncninroh»
dln/ ja teiftän teconntzncuin tlplnä. Ia
he sytytelän ynnä molemmat/ jota ei
leugän sammuta.

11. tucu.
o« secutnlefala Amozlu

<3 Endast 1» lernsale»
<3

2 Wtzmetsnä alcana pttä se»
«noren/ jolla HERran huone on/

»«hwan oleman/ cort<ambi culn caicki
muoret/ ja corotettama» cnckulatn yltye/
jacalcktpacanat pttä sinne juoreman.

z. Ia paljo Cansa sinne menemän / ja
sanoman: tulcat/astucam ylös HER.
ran wnorelle/ Jacob!» Jumalanhuone,
s«n/ «ltä hän epetalS meille hänen «ei»
täns/jame waellaisimme hänen polgntl.
lens: sillä Zlonist on lati tulewa/ ja
HERran sana lernsalemtst.

4.1« hän dnomitzepacanain feas /ja
rangatse monda Cansa: Silloin het.
dän pttä mteckans «annaxt teteluän/
ja telhäns mlcahtexi: sillä et yhdengin
Cansan ptdä totsta Cansa mastan mlecka
nostaman/että sillen tottuman sotlman.
f. Tulcat te Jacobin huonesta/maelda.

Cam H«Rran waltendes.
s. «ssutta sinä olet sinnnCansas la.

huonen laskenut mene,
män: Sillä he rtckowat enämmän cutn
ttälälset/jaowatpälwätnwalltziat/nljn.

cuin Phlllsterlt/ja sallltvat muucalalsetlapset monert tulla.
7. Heidän maans on täynäns hoplata

je lult>«/ ja heidän rlckaudeUane el ole
loppua : Heldän maans on »synans
hemolsta / ja heldän rattalllaus et ole
loppua.

«. Heldän maans on m»>ös täynäns e»
pijumaltl»/ jahe cumartamal täsialans/
jotcaheidän sormens tehnet omat.

y. Stellii yhteinen Cansa cumartele/
siellä Sangarit hetöne nöyryttämät/jo»
las et heille anna andext.
«,. callloon/ ja tätte sinua»

maahan HERran pelwon ede»
l,.stz/ jahänen cunnialtsen Matzestettns
«hestä.
„. Sillä calckt cortiat silmät alelan/

j« jotca ialotmmat Canftls «w«t/täyty
ttzens noltlsta : sillä HERra on yxlnäns
<z„z «lcan» corlet».

12. Stllä HEnan Zebaothlnpäiwä täy
caite» coreuden ja corteuden ylttze/ ja
calckeln palsunuttten ylttze/ että ne »letat»
sin.

iz. Ja catcketn corkiatu ja corotettuln
Cedretn ytitzc Libanontö/ jacatcketn tam-
metn ylttze BasaniS.

14.Ny» myös calcktt» corktatn wuor-
ten ylttze/ jacatcketn corotettut» cucka»
lato yltye.

15. Ja jocattzen corkta» tornin ylttze/
jacatcketn wahwatn muaretn ylttze.

16. Nyo myös catcketn hahtetn ylttze
meresä/jacatkencauntn käsialan ylttze.

17. Että catckt thmtstca corkeus ptkä
notkistamanhänenS/ ja nöyryttämän i>
tzens mttäthmcses corktataon/ jaHER-I
ra yxtnäns «n silloincorkia olewa.

iB> Ja epäjumalat pieä ratki huckuman.
ry. Silloin mennän «vuorten rolcoihto l

ja maa» cuoppyn/HERran pelwon täh. >
d«n/ ja hänen cunntalisen Mayestetins
tähden/ cosca hän nouse maata peljättä»
män-

eo. Silloin pttä jocattzen hoptatfet ja
cullatser epäjumalaos heittämän pois/
jotcabäno»ttettäayt cumartaxeos/myy-
raiy jayöcköi» cuwak. >

Uitnne ' 2«. Että
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at. Etiä he menemät timeln racoihinjo wchac/ ja «aimot tvallitzewat heitö. Mi»
tvuorten rotcoihin/HERran pelwon täh. nun Cansani/ sinun lohvutlaias hälr^tze»
den/ cunntalise»?I?gjest«ioS tähden/ <o. mät sinun/ ,a turmelemat tien/ jota sinun
sca hän nouse maata peljättSmäa. käymän pidäts.

aa. Nyu lacatcat siss ihmisesi jonga ij. Mutta HERra seiso siellä oikeudet»
benai sieramis on: sillä et te tiedä misi la/ja on seisartanut »uvmttzeman Cansa.
arwivs hä» on. 14. HERra tule duomlvlle Consans

111. iuM- wanyemmitten cansta/ ja pääruhtma-
Nekala Jlläcatzo/ HERra/ HERra stens cansin-silläce oletta turm-lletmy.
?dca ottapots Z.rusalcmtst namae»/ >a köyhäin ryöstö on teidän
callil. te tallatte minun Cansani/ ja
L,?."' <i«h-/s«°HER-. HS».
tarve. -.Wökewät sotamiehet/ Duomarit/ .!Ln -vroph-tat/ Tietäjät ja Vanhimmat. -6. HERra sano e että Ziontn
m».?? Z. Vijdenkymeuen päämiehet/ ja cun. omat ylptät/,a kaywat
«.»e nialts-tmiehet/ Raadimtehet/ ja raita, kenoscauloin/kylussilminä/ kavclewät
tumi. »st wtrcawtehet/ja toimella puhumat, jacorjast astelemat nyncuin jalat sidotut

' heille anda noorucaifet ,7. OnsijsHEßra tekemä Ziontn ty.
paaruhitnoixt/ja lapset heitä hallttzeman. tärteupääcrupiftxi/ja HERra on pai-

?. Ja Cansan pllä ryöstämän loinen jastapaheidän häpiäns.
toistans/ ja jocatnen lahtmmäistäns: ,8 Silloin on HERra ottamakengain
Ja nuoremman pilä yiptän oleman mau. cauntsturen pois/ ja knytingit/ ja soljet,
da mastaa/ ja y löncatzotun cunnialtsta 19.Käädyt/ja rannerengar/ jaftppeltt.
kastan. 20. Lallit päälynat/ ,a poluxec / ,a

6. Silloin tarttu wcli meljeens Jsäns päärthmat/ jarinnan corttuxet/ ja cor»
huonest: sinulla on maatiet/ ole meidän marengat.
dallimam/auta sinärätä lanzemusta. »1. Sormuxet/ja otzaladit.

7. Mutta silloin hän manno/ ja sano : 22. Juhlamaattet/ ja eaaput/ja timbit/
«n minä taida parata/ei estonani ole leipä ja cuckarot.
eikä maattetta/ äitätminuapavgo Can- 2z. Spetlit/ ja pienet lhnawaattet/ ja
fan hailitziaxi. lakit ja sumihamet.

8. Sillä Jerusalemcaatu/ja Judakäy 24. Japitä häyy löhkä hyman hajua
Että ylösalaisia/että Heidin ktelens ja lecons «desi oleman-ja nuora myönedest/japal-
Cansa vn HERra mastan/ nyn että he hänen jas pää caharaia hiusten edesi/ ja «hdas
»ickoi Maij-stetins sttmiä mastoin sotcmat. säckt amaran hamen cdest. Nämäl caickl
ja oli n Heidän cas-vvns hahmo todista het. flnun caunemes siaan.
juma- tä mastan/ ja he kerscmvat rtcoxtstans/ 25. Sinun miehcs eaatumac miecan
latoln. unncatn Ssdoma/ ja et sala nycä. We cautta/ ja sinua mäkerväs sodasa.

b-idän sielutlle-is sillä he ttze saattamat aä.la heidän porttlns ptra mureh.
väällens onnettvmuden. timan ja malittaman: ja hecdän pttä

ro. Sanocat manhurscalle/ että hänen tvaittsst istuman maan päällä.
kSy hymln: stllä hän saa syödä töidens IV. eucu.
hedelmän. seiyemeo maemo tarttumat sil.

hur» 11. Mutta moi jumalattomita: stllä he yhteen miehen/ja sanomat;
scaln vmat pahat/ ja heille maxetan ntzncuin ne lahvom iye mcitäm elättä ja
»äy h? he ansattzemat. oqaretta/anna mettä ainoastanS
«tn. 12. tapset omat minun Cansani wai> sinua ulmtläs ntmttettä/ että meidän hä»

wäisty-
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Vesala
lohdut
totun»
l«ot>
tanS
Mes»
siaren
lnleml
fella.

Ylistä
I«""»
l«n hy
«'i
liitä
C«n>
stns
«ohtan
Ml.
«°ly-
I«5 i.
«-

Matt.
»" »«

N»h.
<«<«

heldän
»stlä»
mitlö.
«pt»
»ë/
.a "'

«l<«
l«°«»
Uhc»
hellä
gatstu.
pella.

»z<siyremt)i«ttlsiu mtllbz pols.
'. Slnä pälwänä onHEßran»esa ole»

»aracasja callts/ja maan hedelmä jalo
t" cannts ntzden lytönä/jotca Israellst
«apobetau.

l> Ia joca Zlonls ja Jerustlemls jäänyt
on/p<tä pyhäli cutzuttäman/jocatnen culn
tirjotlettnon elämitten seos lernsalemis.

4. Silloin HERra pese Zlouln tytärten,
ftastalsuden/ j» wirutt» Jerusalemin«eren hänestä pois/ buomltzewan japolt.
taman hengen cautta.

«.laHERro saatla cailenZlontn wuo.
re qftmtsen ylttze/ j«cusa ltänöns se coot.
tn on/ pälmällä pllmen ja sawun/ ja »ulen
paiste» yöllä palaman: Stllä suojelus pj.
tä oleman calten «uunia» yllye.

6. Ia maja pttä oleman pälmän war»
joxt hellettä »«stan/ turma ja »ar,elus
rajutlnia» ja sadetta masta».

V. iucu.
weisan ystäwälleni mlnnn

X» H U Setäni metsun hänen «tzn«.
Mtnun ystäwällänt

mtznamäl. lthamas palcas.
~ I« hänaitats sen ymbärins/ ja tlmt»

raunioilla marjeli/ja tstntttsijhen parhat
»tznapuut: ja ratenst myös sijhen torntn/
m pani sinne «tznacuurnan:l«°^
»tznamarjojacandawan/waau st eanuol
vahoja marjoja.

;. Te Jerusalemin asujat/ j» Indan«'.het, duomltcat nyt minun ja mtnun
»tznnmäteni mälillä.

4. Mitä sije olls «nämbl mlnun «tzn».
mielleul telemlst/ jot» en minä hänest
tehnyt «le?Mlft hän candol pahoja mar.
iom/cosca mlnä odotin hänen Wtzua»»'«r.

5. Ia nyt mtni tahdon teille ilmoitta/
«ltä mlnä tahdo» »tznamäetleni tehdä:
Häneli altans pitä otettaman pols/ ett»
hänen pttä autiana olemon/ja hänen
muurlns pitä säl!«ttämän/että hän talla»
talstn.

ti. Mlnä tahdon sen hyljätä/ ettet len»
gi» pidä hänesä lelckaman ell caiipaman/
»aau ohdackelez ia orjantappuroite pttä
häneSlasteamal/ja «nhdon pllwii lltldi

z, hA,
,h„»ut

<ylz«.Anil»
stz„s
ja ,«,.
«,<.

stans.
An»?
6; 6.

luma
l«n nh,
«uren
pl°»ca
««««.

satamasi hilne» päällens.
7. MnttaHEßran Zebaothin »tzuamä.

tl on Israelin huone/ ja ludan miehet
hänen suloinen lstnttamans : Hänodotta
oitentta/ja catzo/el ole muuta cuin wä»
ttwald»: wanhurscautta/ntzn on sula »a»
litus.

8. Wol ntztä jotca yhden huone» toi»
seu tygö wetäwät/ <a yhden pellon tolstn
tygo saattamat/ fijhenastl ettet enä fia 0.
le/ «suaxens yrlnäns maan päällä.

9- Nämät omat HERran Zebaothin
corwtzn tullet/ mtlämar/ ellet ne »nonet
huonet tule tylmtlle/ja ne suuret ja cannll
jääilman asutta :

10. Sillä »ymmenen lvtznamsen ftrca
pitä walwoln yhden Bathln andaman/,«
Gomer siemenltä tele alnoastans yhden
Ephan.

i». Wol ntztä jotca »«rahin huomenel»
tsln ylhällä omat / jnopumutta ndutele.
man/ ja istumat hama» yöhön asti/että
he wtznasta palamaxl tulisit.

,2. Joilla omat candelet/harput/lrum.
but/.hutlut/ ,« mtzna heidän pieolsans/ja
«< catzo HERran tecoa/ «ttH tottele hänen
»östa ans.

Sentähden ptt« mlnun Cansian wl«.

lunnlallstenstäyty nältä tärsiä/ja h«i»
dän yhteinen cansans culmata janoon.

'4. Sttämart.n °« helmettl sieluuStt»
«lald» «mainunt/ jahänen «taus onam.
«nollans lman määrätä/ mennäsine alas
sttäHeidin cunniallsensettä yhteisen can.
sans/sttä Heidin rlckans että rtemnlltsens.

!s.Ettäjocam«n ltzens nottlstals ja cu»
tin noyrytettäisin/ ja «lettten silmät
«yos noyrytelyxtlullsit..

»s. NW« HERra Zebaoth pit» dns.
mios yltsieltämsu/j« pyhä Jumal» pit»
manhurscaudes pyhtlettamä».

17. Silloin pltälambattamallans call»
taman/ ja muuealalset piti ltzens elsttä»
män lihamltten«utllldes.

ill. Woi nijli jotta ltzens sito«at nml.
hen nuoralla yhteen/ »säryttä telemän/
jantzncnin ratasten linoellä syndiä «t«.ms» :

Unnnz »9.1»
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9:12.
c.7i 18.

ry. Ia sanoivat - anna hänen tecons rt-
«Ndä ia pian tulla/ sitä nähdäxem: tähe.
styköo jatulcon Israelin pyhän aivoitus
että me sen tietäisimme.

ic>. Woi oytä jotca pahan hyväxi ja
hyvän pahaxi sanovat/ jotca pimeydestä
valkeuden/ja valkeudesta pimeyden tete.
vät/ jotca carwast mattan/ »a mattast
carvan «kevät.

»1. Woi nytä jotca vysat «levanans o»
«at/ ja heitäns totmellisna pitävät.

22. Woi «yltä jotca jalot ovat vyna
juoma»/ta juomasakilvoittelevat.
,z. Jotca jumalattoman lahjain tähden

vanhurscauttavat/ ja käändävät van-
hurscasten oikeuden pois heildä.
24./T^Entähden/nyncuin tulen liecki

culutta/ ja sivalda aca-
nat pois: aiva nyn pitä heidän juureus
mälänemä»/ ja heidän wesans hajoman
pois nyncuin tomu: Sillä he cayovat
HERranZebaothin Lain ylön/ja pilkka»
wat Israelin pyhän sanat.

25. Sentähden HERran viha julmistu
Cansans päälle/ ja oijenda tätens heidän
päällens:,a lyö heitä/nyn että vuoret
vapisevat/jaheidänruumins ovat nyn.
cuin loca catulla: Ia caitisa näisä ei hä-
nen wihans lacka/ «aan hänen tätens on
vielä ojettu.

' aö.Stllä hän nosta lipun ylös caucana
pacanoitten seas/ javiheldä nyllemaan
äristä.ja cayo/he tulevat äkist jaoopiasti.

»7.Ei olekengän heisiä väsynyt «li hete-
kö/eikä kengän lorcu «li maca: ei myös
päästä kengän vyötä landestans/ eikä
kenengän kengän rihmoja ricota.

28. Sillä heidännuolens ovat terävät/
jacaicki heidän joutzens jännitetyt: Hei.
dän orittens caviacovat nyncuin limstä/
ja heidänratastens pyörät nyncuin tunlis
pää.

29. He kiljuvat nyncuin jalopeura/ja
kiljuvat nyncuin nuoret jalopeurat. He
kiristelevät ja temmavat saalin/ ja omi.
stavat sen/ ettei kengän siiä saa ,älleos.

zc». Jaflllc »n pauhatan heidänylitzens
«yncuiomeripauha: Costa sillein catzo.
tan maan päälle/ cayo nyn on pimeys ah-

dlstuxest/ j«ei »«lteus palsta sille» heldän
ylitzens.

vi.iucu.
lnä muonna , »n» Cuningas V»

cuolt/nätn mtnä HERran».
cortlall» j«lorotetulla <»

stutm«lla/ja hänen »«atteus lte»
wet täytti Templln.

2.Seraphlm setsoit händä ylembänä/
j«cullatln oli cuusisipe : cahdella he pellit
casmons/cahdellajalcane/ja cahdella he
lensit. lz. Huusit toinen toisellens/ ja sanoit: -
Pyhä/ Pyhä/Pyhä/ HERra Zebaoth
caicki maa ontäynäns hänen cunniacanS.

4. Ny» että pihtipielet tvapiflt heidän
huutons änestä/ja huone räytettin savulla

5. Nyn mynä sanoin: voi minuani/mi«
nä hucun: sillä minulla 00 saastaiset huu-
iet/ jaasua sen Cansan seas/jolla on saa-
staiset huulet: sillä minun silmäni ovat
nähnetCuningan HERran Zebaothin.

6.NY« lensi yxiZeraphimeist minun ty.
göni/ jolla oli kadeö tulinen hijli/jonga
hänotti hyhtimilla Altarilda.

7.1 a rupeis minun suuhuni/ ja sanoi:
cayo/tällä olen minä rnvennut sinun huu-
lyö/että sinun>ahat tecoS otetaisio si.
nulda pois jasinun ricoxes olis sovitettu.

S. <AA minä coulin HERran änen/
hän sanoi:kenengä minä lä-

hetän? cuca tahto olla meidän sanansaat.
tajau? Mutta minä san»in: täsä minä
olen/lähetä minua.

9. Ia hän sanoi: mene/ ja sano tälle
Cansalle: cuulden cuulcat/ja ältat ym.
märtäkö: nähden nähkät/ja älkät tähtäkö.

10. Paaduta tämän Cansan sydän/ja
anna heidäncorwanS paxuxi tulla/ ja so.
vaife heidän silmäoS ettei he uäkis silmil-
läas/eikä cuulis corvillanö/elimyös ym-
märräis sydämelläns/ elikäänuäis itzcos
ja paratuxi tults.

11. Mutta minä sanoin: HERra/cuio»
ga cauvan? hän sanoi: stjhenasti cutn
Laupungit tulevat kylmille / ja ilman
asuvita/ jahuooet ilman väetä/ ja maa
onperäti autiana.

11.Sillä HERra aja väen cauvas/
ntzn
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ay» että «aa tuleperäti hyljätyxt.
iz.Cuttengiu pttä Ajhen mtelä kymme.

«ennen osan jäämäutSillä se «tedän pois
jaculatetan/ nyncuta Tammt ja Zuomt
joillacando o»/ Matcka heidän lehmus«a-
-ristetan/ pyhä siemen on se cando.

VII. iucu.
EtapahtuiAhaxen/Jothamtn

pojan/ Juvan Cu-
aicana/ettäßeztu Syrt-

anCuniagas/jaPekah Remalian
polca Israelin Cuningas maelstt Jerusa-lemyn/ sotima» sitä mastan: mutta et he
lainnet fitä moltta.,

2. Stllota sanottiy Davidin huonelle:
Syrtalatset luottamat hettans Sphrat-
myn. Silloin maptsi hänen sydämens/ja
hänenCansaus sydän/nyncutu puut ma-
ptsematmetzäs tuulesta.

Z. puhutJefalalleime-
nytAhasta mastao/sioä ja st-

«un potcaö Sear Jasub/mestjuoxun pää-
hän/ ylimmäisellä puolella lammtckota /

ttellä/ «erän palaajan pellon cohdalla.
4. Jasitoo hänelle: cawaka ttzes ja pysy

alallae/älä pelkä/ älkön myös stnun fy.
dämes maptsconäitä cahta smtzemata ke-
kälettä/ Rejtntn Syrtalatste» jaRemalt-
an pojan miha.

s.Että Syrtalatset omatpitäoetpahoja
juontasinua mosta»/ nyn myösEphratm
jaRemalian potra/ ja sanomat:

<i. Metahdoin mennä ylös J«daa«/ja
herättä häodä/ja joca keskenäm/ jatehdä
fijhen Tabealtn pojan Cuntngapt.

7. Stllä «Ltn sano HERra HERra:
«t sen pidä pysymän eikä nät» oleman:
Waa« nyncutoDamaft» onSyriaapää/
nyn pttä Rejtntn oleman Damascuupään. Ja mydea ajastajan peräst seitze-mettäkymmendä / pttä Ephratmtn tule-
man peräcatoo/ny» ettet heidän evä pidä
känsiin»oleman.

9. JanyncutnSamaria ooEphraimin
pää/ nyn pttä Remaltan polca oleman
Samarian pään. Jollille »sco/nyu «t le
«ahmlstu.

»o.??AHERra puhut taas Ahaxel-

«. Pyydä stnullesmercktHEßraldast- jn»n Jumalaldas/ tatcka alhalle sywy. >
teen/ ettylhälle corkeuteen.
i2. Nyn Ahas sanot: en «no/ jaen tah-

do HERra kiusata.
iz.Nyn hän sanot: cuulcat sijs te Da-

vidin huone: mähäkö se teille 00/ että le
thmifiä mastoin teettä/ mutta myös teettck
minun Jumalalani mastot» ?

14. Senlähden anda ttze HERra teille '
merkin: catzo/ Neitzy stjtlä ja synnyttä i
pojan/ sen ntmt pttä cutzuttaman Imma- lnuel.

i;.Wotka jahunajata hau syö/tietäxens.
hyljätä paha ja malita hymä.

16. Sillä ennencuin potcataeo oppe hyl-
jämänpahaja malttzcman hymä/pttä se
maa/ jotas cauhtstut/cahdeldaCuntogal.
dans hyljättämän.

HTRra anda sinun/stnun I
Jsäs huonen päälle >

tulla Assyrian Cuntngan cautta ne pät. ,
mät/joica et fljtte tullet ole/cuinEphratm
ercant Juvasta.

15.Jatapahtn/ettS HERra mtheldä 'stnä päimänä tärmätsttä Egyptin mirtainärestä/jakimalaista Assurtn maalva:
19. Että he tulemat ja fiotttamat catckt

tyynni ttzens cuimaonuin ojin/ ja ktmen
racotn/ja catckyn mättästhin japesatsihtn.

20. Silloin HERra ajele pään ja car-
ivat jalmotsta/ ja otta pois parran palka-
tulla partamettzellä/ntjven cautta/jotca
stllä puolen mefiä omat/ nyocuin Assyrian
Cuntngan cautta.

2i Syhenaicanpttä yhden miehen yh.
tä lehmä jacahta lammasta caitzeman.

22. Ia saaman nyu paljo rtesca/ että
hän saa syödä motta : stllä fejoca jäämaa-
han/ saa matta ja hunajat» syödä:
2z.Sillä stjhe aican tapahtu/että cusa nyt

on tuhannen mtznapuuta/ jotca maxamat
tuhannen hopiapenningttä/siellä pttä or-
jantappurat>a ohdacket oleman.

24. Ia stnoe menoän nuolella jajoutzel-
la: stllä coco maafa pttä oleman orjantap-
purat ja ohdacket:

25.NYN ettet taita tulda caickin «yhin
mäkchijn/ jotta lapiolla «ttmetan orjan.
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lest»
"""

««"a
wielä

"

""'

lyxest.

ludä
»alda-

tyxest.

Im.
manu.
Elin
»arje.
lurest
«viho.
l'sia
«uaftä.
Kieldi
luotta,
mast
ltzlloö/

«»ppurain/mätZsten jaohdalesten tähden/
maan här,ät annetan sijnä täydä/ ja lam.
bal titä tallata,vu» ,..»

HERra
'

sanoi
'

mlnulle : ota
tirjoltafijhen

hmlsen tir.oituxella-ryöstä nopi.
ienn, saalllle.
otin tygönt uscolltset todl.

«?
; Ia menin yhden Prophetlssan lygö/

iacoo».
4 Stllä ennencutn poicalnen talta sa.

noa: minun Isän / miuun Htltn/ pttä
Damastun «voima ja Samarian saalis
Assvrtan Cuniugalda otettaman pois.

HERra puhut «ielä mlnun
' ja ftnol :

«»!>»<:.'« euLa bänen

Assyrian Cu',lnaau/ ja calten hänen cun-
ntans/eltähemäeldamal catckeln heidän
ojainsyl««e°/ ja kä?«ät calckein heldän_'' '

«
««..» .zolne/ «a..«.^»

?"« um'at
heidän sijpens/ntz» että he täyttämät si.
nun maas/ o ImmanuEl/ ntzn lewlä cu n
fton

«>,"»«"« <"">

« . <-.. -.9 Canstt/,a paetcat
cuulcal cmckt,otca o»

letta caucaisis maacunnisa : hangllcal st.
taan/japaetcat cnltengin/hangilcatja
paetcat cuitengtn.

,0. Päätlätät neumo / ja el se mlxikän
tule : puhucat testenän / ja et setän ftiso :

sillä tasa on ImmanuEl.
11.Sillä näin sanot HERra mtnnlle/cosca hän toteenirupets/ja neiovol mlnua

ettenminä »aellals tämän Cansan tiellä/
ja sanot :

l2.Hltzt sanseo : ltztte: El tämä Cansa

muusta puhu culn ltztosta : Hltät te ntzn
peljätkö/ culn he tetewät/ altät myös m».
plsto-

.ptihltlätät HERra Zebaoth/
ia hän olcon teldän pelcon / ja hän olcon
teldänmaplstuxen.

'4. Ntzn hän «n Mutta louc.
taus ttmi >a combastus callio cahdelle Is-
rael.n huonelle/ paulaxt,a langemisexi

louckaltzens/
l« langemat/ särjetä» / tiedotta» ja fa».

nun opetus lapfisam.
'7. S»uä minä toimon HERraa / joca

casmons Jacobin huonelda tiltenyt on:
Mutta mmä odotan handi.

'«- täss mlna olen/ /a ne lapset /

l""^"^'" thmexl Zstaells HENrasta Zebaochl.

« lutttmat/ ( ntzn sanocat:) eito Cansa
rambt tysya) eläwllda culn cuolle lda

2°. ( laplten.m.n ) latn»alten,a todl>
stuxe»? ellet he tämän sanan ,allen sano /

ntzn et heidän pidä amurusto saaman.
". Maan heidän pttä tämelemän maa.

cunnas wai.v«ttunaja°ältätsnä: Mutta
luin henältä
>« t.rollemat Lunngaftonö ,a Jumala,
<«»«,« eatzomat ylöspäin,

„.^acatz«lewat maata/maan «imun.
lomitan löydä/culninurehet ja pimeydet.

vv,..^

""'»" "

IX. <ucU.
Illä Mlelä loinen lustatule/joea

ahdista/ euä cutn endlstn«I^Falcan/cosca se capahlut temtöst
Zebulontn ja Nephtalin maasa.

I» tuli siitterastammclr» Meren tlenwie.
res/ tällä puolella lordanln / pacaualn
Gallleasa.

2. Cansa joca pimeydes maelsi / nätlsuuren walt«uden/la jotcaafult cuolema»
»ar»
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«varjon maafa/ ntzben ylttzi se kircastt
paista.

. z. Sinä lisät Cansa/ ja lisät hänelle
ilo : sinun edcsös tlvitan/ nijncutn elon.

. «tcann ilotta»/nynkuin saaitnjaosa iloh.
a '

4. Sillä sinä olet heidän cnormans t.
ken/ heidän olcains «itzan/ja heidän
«aatians sauvan särkenyt/ nijncui» Mt-
dtanin aicana.

5. Sillä catcki sota jameteli/ ja veriset
«aattet pitä poldetraman ja tulella cu«

' lmettaman.
ä.Sillä meille on lapsi syndynyt/ja pot-

ea on meille annettu/ jonga hartioilla
Herraus on/ ja hänen ntmcns cutzutan/
Ihmelinen/ Neuwonandaja/ Jumala/Wäkcwä/ JjancatckinenJsä/ Rauhan
päämies.

7. Että hänen Herraudens pitä funrext
tuleman/ja e« rauhalla loppua/ Davidia
istuimelle ja hänen «aldacunnallens.
Valmistaman sitä ja wahwtstaman duo.

' mtolla ja «anhurscaudella hamast nyt
uyn yancaickisureen. HERran Juma-
lan Zebaothinkh-vaus on tämä» tekemä.

on lähettänyt sanan Ja.
e cobtö/ jase on langennut Jsra-elts:

y.Että caickt Ephraimin Cansaja Sa-
murian asuwaiset pitä se» tietä saaman/
jotca ylpeydes ja corislla mielellä sano-vat:

10. Tylikivet oivat pndonntt/ mutta
me tahdom se» raketa «uojonkivillä jäl.
lens : Muulbärtn puut ovat haratut
maahan/ mutta me panemme siaan Ce.
brtputta.

11. Sillä HERra tahto corotta Rezi-ninsotaiväen heitä «astan/ ja heidän
vtholliseus nivo yhten.

.12. Syrtala-set eteen/ ja Phtltsterit
taa/ että he söit Israelin täydellä suulla. !Näisä caikisa et lacka vielä hänen tri- '
hans/tvaan hänenkäkens on vielä ojettu

iz.Ei myös Cansa käännä itzens hänen
tygöns/ joca heitä lyö/ etkä kysy HER-ra Zebaothi. >

14. Seutähden carst HERra Jftae. l

llldä pois yhtenä päivänä pään ja hän-nän/oxat ja canno».
15. Wqoha.t cunntaltset ihmiset ovatpää/ mutta Propheiat jotca opettavat

väärin/ovat händä.
16. Stllä tämä» Cansa n johdattajato-

vat pettäjät/ ja »e cutn sallivat ttzensjohdatta/ovat cadotelut.
i7.S«otähden et HERra taida ilotta

heidän vuorista mtehistäns/etkä armahdaheidän orwotlapstaos ja kjkejäus: sillähe »vittcaickt ulcoeullatut ja pahat/ ja
jocattzen suu puhu hulluutta- näisä cat-
kisa et lacka vtelä hänenvthans/ «aan
hänenkäkens on vielä ojettu.

18.Stllä jumalatotnmeno on sytytetty
nyncutn tuli/ ja cululta orjantappurat
jaohdacket/ joca pala nyncutn paxusa
metzäsä/ ja nosta savun corktalle.

ry. Sillä maa on pimennytHERra»Zebaothin vihasi»/ uyn että Cansa on
nyncutn tulen ruoca/ ja ei yxtkän armal-
tze toista.

20. Jos heryöstävät otktalla puolella/
nyn he nälkä näkevät: jos he syövät
«asemalla puolella/ nyn et he tule ra.

Pro-
pheta
ttro
«ää-
rtä
duomg
reita.

4. Ettet le fanglttoiu cansa taiwute-
tais/jalyörytnseas langets? nä-säcai»
kisel ole hänen wthanö asetettu/ maan

Xxxx hänen

«tluxt: jocatncn syökäsivartenö liha.
?i. Manasst Ephratmt/Ephratm Ma-

«asseta/ ja ne molemmat yhdestä puole-
sta Zudat vasta». St «tela nätsä catkis
hänen«thans astsu/ vaan hänen käleus
oq «telä ojettn,

X.
ttrjanoppenutta jokavää»

Latu tekevät/ ja väärän
kirjoittavat.

Että he «äändeltstt köy>
hän astan/ ja tettstt wäktwalda radollt»sen oiktudes/ «kivun Eansasant/ uyn että
lesket Heidän saalins/ ja opwott
het dä» jacons.

z. Mitä te tahdotta tehdä raugatstuxen
ja onnettomuden pätwävä / joca cauca
tule? kenen tygö te pakenetta apua saa-
man? ja cunga te tahdotta panna tel-
däucminian?

ICsaia. w. suc. 7-?
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hänenkätens on tvlelck nyt ojettu.
Assur/ joca minun vihani

jaheidän kästsäns minun
julmodent sauva ou.

6.Minä tahdon lähettä hänen ulco.
, rullattu Cansa mastan/ ja anda hänelle
kastyn minun vihani Cansa vastan/ fitä
ryöstämän/jacamau/ ja tallamao sitä
nyacutn loca cujtlla.

7. Watcka et hän sitä nyn luule/ etkä
hänen sydamens ny» ajattele/ vaan hä-
nen sydamens o» turmeleman ja hävit-
tämän monda Cansa.

8. Sillä hän sano: eikö caicki minun
pääruhttnan ole Cuningat?

9. Stiö Calno ole nyncutn Charchemis?
Etkö Hamath ole nhncutn Arpad? Etkö
Samaria ole nyncutn Damascu?

10.Nyncutn minun käteni on löytänyt
«päjumalden valdacunnat/ nyn myös
heidän epäjumalans jotca JerusalemtS
ja Samartas ovat.

11.Eikö minun tule tehdä Jerusalemil-le ja hänen epäjumaltllens/ njjncutn mi-
nä Samariallekin ja hänen epäjumaltl-
lens tein?
ia. cosca HERra on caicki te-

»consZionto vuorella jalerofa-
lemis toimittanut/nyn minä tahdon etziäsen ylpe» Assurin Cuutngan hedelmätä/
ja hänen ylpeitten siimäins coreutta.

iz. Että hän sano: minä olen sen tsj.
mttranut minun käteni voimalla ja mi-
nun taitoni cautta: sillä minä olen tai.
tava/minä olen cansain rajat siirtänyt/
jaheidän ravarans ryöstänyt/ja nyncui»
voimallinen lyönyt heidän asujans maa-
ha».

i4.Za minun käteni on lyönyt Cansain

,6. Sentähde» ou HERra HERra
Zebaoth lähettävä laihudea hänen ltha-
vtttens secaan/ ja sytyttävä hänen cua-
»ians palaman cm» tulipalon.

>7. Ja Israelin valkeus on tuleva tu-
lext/ ja hänen PyhänS ltekixt; ja pitä
palamaa/ ja culuttaman hänen orjan-
tappurans ja ohdackeas yhtenä päivänä,

18. Ja hänenmetzänsja ketoas cunia pt-
tä tyhjän raukeneman/ sekä sielu elrä ruu-
mis/ ja pitä huckuman ja cucoma» pois.

19. Nyn että hänen meyäns jäänet
puut luketatrau/ jaettä lapsikin nepy-
älda taita.

»0. Silloin ei pidit jäänetZsraeltS/ ja
ne jotca tallella ovat Jacobin huoaestaeaämbt lurvaman häneen joca heitä lyö/
vaan pträ todella turvamau HERraanIsraelin Pyhään.

ai. Jäänet pitä käändämän itzeus/ Ja-cobin jäänetväkevän Jumalan tygö.
11. Sillä jos sinua CansaS/ S Israel/

on nyucutn hiucka mcresä/ nyn cuitengtn
heidän jääneos käändyvät: sillä estek.
ky hävitys pitä vuotaman yldakyllätfen
vanhurscauden.

iz. Että HERraHERra Zebaoth a»,
da lulla aivottun hävttyxe» coco maa-
han/ja hillttze sen.

14. Sano stjs HERra HERra Zeba-oth älä pelkä minun Cansaa/ joca Z-o.
MS asut/Assurtta. Hän lyö sinua vi.
tzalla janosta sauwans sinua vastan ny»,
cuin Egyptis.

15.Sillä atva vähäu ajan perästä pi-
tä armaltomus ja minun viha» täytet-
tämän heidän cadotuxexens.

16.Silloin on HERra Zebaoth nosta. >wa ruoscan heidän päälleos/ nyucuin I
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Assy.
lt«l«i»
»,«

». tavaran «hncum linnun pesän/ nijnettä MtdianintaposOrebin calltolla/ ja on
minä olen caiken maan coonnut uyncuin sauwans >oca hänellä oli me.
hyljätyt munat cootan/ cusa et yhtä» rellä/nhncutn Egyptis.
ole jocafijpens lycutta/ oockans ava/ pitä hänen cuormans pake-
«ii kiratse. nemaa po>s sinua horcioildas/ ja hänen

i;.Tattaco kirves kerscata itzens sitä tk'ns sinnncaulastas/fillä tken pitä
vastan joca hänellä hacka ? «li saha cat- paneman lthavudesta.
stella sen canst a/ jocahäudävetä? se olts 2S.Hän tule Ajathyn/ hän vaelda Mi.
»yncutn casu la tahdots lycutta sitä jo. grontn läpttze/ han catzele asens Mich.ca hänen nosta/ ja sauva nostais häudä masu.
nhncnm et se puu oltscan. 29. Hän

7!4 Propheta lv.iuc.
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»y. Hln «Oelba ohltze meldin lelrlöm
Gebaat/Ram», peljästy: Saul,» Gtbe.
«th pätene.

zo.SinitytörGalllm huuda wahwast/
ota »vaart lalsa/ sinä radolltnen Ana.
thoih.

li- Madmena mene pois ttelbä/ Gebt.
min «sumatse» juoxemat matcaans.

,2. Olla» wleläpätmäcundaNobls/ntzn
hänon täändäwä tätens Ziontn tyttären
muoren päin/ ja Jerusalemin corleuden
puoleen.

;;. Catzo/ HERra HERr» Zebaoth/
on hackam» oxot mäellä/ j» lyhendämä
sitä corttata/ ja corltat pttä olettaman,

;4. Ia tlhttä metzä ptcä raudalla ma».
han hacattaman/ ja libononlnpitä mol»
mallisen cautta caatumon.

XI. iucu.
«itza on putcahlaw» Isoin

HOÄ can«ost»/ja west on hedttmst.
tzemä hänen juurestans.
2.longa päällt HERran Heu.

gl lemäjä/ mtzsauden ja ymmärryxen
hengi/neumonja mätemyden hengi/ tai.
donja HERrvn pelmon hengi.

;. Ia hänen haistamisens on HERran
pelmos olema : Ei hän duomttze filmätns
näön jällen/ elli nuhtele corwalns cuul.
loti jällen.

4. Waan hän duomttze löyhtä wanhur.
scaudesa/ januhtele maan radolltsia oi.
teudella/ jalyö maat» suuns stuwalla/ja
huuldens hengelli tappa hän jnmalatto.
man.

5. Wauhurstans «n hänen cumehtens
»Yö/ jo usco hänen mnnastnldens side.

«sumat lammasten stas/ jo
Pardt maco mohlatn cansja : Wastcka
myös ja nuori Jalopeura/j« syötin na».
dat käymät yhdes/jo »ähä polcolnen

bettö.
lehmätj» carhut täymöt

yhdellä laltuimella/ ja heidän mosickans
myös ynnä macamat.

8. Jalopeura syö oltla ntznculn härkä/
jatmemälapfiihastu mssttkärmeu läme.
stä/ ja wicrot'etlu lapsi pistä tätens Ba<
sillscuxcn luolaan.

9.E< kengin »ahlngoltze eitä turmele/
laitella mtnunpyhydenl muorello: Stl»
lä maaon täynäns HERran tunoo/ntzn»
tul» mert medellä peitetty.
ic>. tapahtu sinä päiwänä/ ettäFlsatn zunrta/ joc» seisoCansam

lippuna/ pttä pocanatn etzimän/ja hänen
lepons on cunnmlinen olema.

ii.la «apahtu sinä piiwänä/ «ttH
HERra w«elä toisen terran cocotta tä»
tens/ omistamanCansaus tähtettä/jotca
jäänet oltt/ Assyrtalaisilva/ Egypliläl.
sileä : Patroxelda / Morilatsilda/ El».
mttlloä/ Sinearetlba/ Hamateilda/ ja
meren luodollda.

12. Ia hän nosta lipun pacauois» / co.
«ma» poisajetulta Israelista ja hajo>
lettuja ludasta/ neljästä maan äresti.

iz. Iattzmaus Ephralmt mustan/ pttä
lackaman/ ja luoun wiholllstl pttä perätt
catoman/ntzn «tlct Ephratmin pidä ca»
dehtiman Indata/ mludan «i pidä ah.
distamanEphrmmt.

14. Mutta heidänpitä cnrcaman Phi.
ltsterein nlstaan lände» pät» / ja ryöstä,
mä» tdän puolella asumalset : Edon, ja
Moab piti hetdan tasijns tangem»»/ ja
Ammontn pojat pttä hetlle cuullalset ole.
man.

,5. Ia HERra on ltroma Egyptin me
ren wtrran / j» ltzcuttaw» tätens mtrta
«astan hänentuulens mätemydesö : Ialyö seltzemen coste ntzn että tengäs täydin
ylltze.

16.1« rata pltä olonan hänen jöäny.
elle Cansallens/ joca Assyrlalotsilda jä»
telty °lt : ntznculn Israelllle fillotn 10.
pahtui/ cosca hän Egyptistä lärl.

vn 11,,.,.«ucu.

Illoin pilä sinunsanoman: Mi»
ttztän sinua HERra / ettäs

olet ollut minun pä«l
leni / mutto sinun mlhas on pa-

lannut/ ,a sinä lohdutat minua.
2. Catzo/ lumalo on mlnnn autuden/

stlläHERra Jumalaon mlnun mäkemyden/
ja mlnunmlrten jaminun autuden.

Xx xx2 , Tet.
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z. Teidän pitä ammundaman mettä t-
lolla aatuden lähteistä.

. 4. Ja silloin te sanatta: kyttäkät HEr-
ra/ jasaarnalcathänen ntmeus/ jultsta-

. cat Cattfoisa hänen tecojaus / mutstacat
cutngacorkta hänen nimens o».

5. W-tsatcat kycost HEBralle i fillä
hän on moimalltstest jtzeus asettanut : se
«lconkieltämä catkefa maasa.

6. Lorota änes/ ja meisa/ sinä Zionin
asumatnen: sillä Israelin Pyhä on suu-
ri sinun testelläs.

XIII. iucu.
Abelin cuorma cuin lesaiaA-

näki.
r Nostacat lippu corktalle ««o-

rella/ huutacat cowtn hetta ma-
fian/nostacatkäten ylös/ andacat pää-
ruhtinasten mennä porteista sisälle.

z.mmä olen kästenyt minun Pyhitetyt!,
lent/ja cuyunut minun mäkemäni minua

, mihaant/jotcalloiyemat minun cunnia-
sant.

4. Siellä on huuto suuresta joucosta
muorilla/ nljncutn paljoncansan Huuko:
nh.icu!» humaus pacanain cootusta mal-
dacunnafia/ HERra Zebaoth marusta
joucon sotaan.

5. Jotta co.l<catselda maalda tulemat/
talman ärisiä/tvsin tye HERra hänen mi-
hgns joucolla/hämilcämän coco maata.

6. Walittacal että HERran päiwä ou
juuri läsnä/ hän tule nyncuin hämtcys
Caickimaldlalda.

7. Sentöhden pitä caicki kädet lange-
man maahan/ja caicki ihmisten sydämet
matpuman.

. z. Hämmästys/ tusta ja tipu pitä tule.
mau heldä» päällens/ heilläpitä oleman
tuscan ntzlicuin lapsensynnyttämätstllä/
yhden pitä toista cauhistaman/ heidän
lasmons pltä oleman punaisen ntzncuin
julen.

9. Stllä catzo/ HERran pcnmä tule
cauhiastl mthatsna/ »ulmana/ hämittä.
manmaata/ja st,tä telolttama» sundtsitä

,2 tähdec talwasa/»a hänen co»n>
täytens ei paista ltrckast/ Auringo ylönt
syngiäst/ »a Cuu paista pilnMl.

jalotn ynseyden.
12. Ntzn että mles pltä oleman calltmbi

puhdasta culdo/ ja thmtnen eni cnnntol»
tettn tuin cappale Ophlrln culda.

i). Sentähden mtnä ltzcutan talwon/
ntzn «tti maan piti «vapiseman patca»
stans HERr»» Zebaothin «ihan eout»
ta/j» hänen«ihans pätmän lantt».

i4.lahänen pltä olema» ntzncntn pois»
ajetun metzämuohen/ jantznculn lauma»
llman palmenda/ ntzn että jocattzen pttä
palajaman Cansans tygö/ ja jocattzen
pateueman maallens.
is.Että jocatnencutn löytän/plts pistel»

tämä» läpi tze: ja jocatnen cutn siellä läs»
nä on/ptca mlecallala»gema».

16. Pttä myös hetoän lapsenS heldän
silmälns «des tapettaman/ heidän huo>
nens ryöstettämän/ja hetbän emändäns
hämätstämän.

,7. Catzo/ miu» herätin Mederlt het.
dän päällens/ jotca et etzt hopiata/ etti
lysyculd».

,8- Waau ombumat nuori» Mlehjcz
cuoliaxt joutztlla/ ja et armahda äiMcohdun htdelmätä/eitä säästä

19. Näin pliä Babel» st» catck«lu ca».
uin maldacnndaln stas/ Chalde«<» co-
«us tuleman/ ntzncuin Jumala luklstt
Sodoman ja Gomorran. "

20. Ntzn ettet stelli enä pldi «silttq.
ma» tzancaicklsest/ että siellä asuttaman
sugusta sutuhun. Ntzn ettet myös Ara.
betn sinnepldi yhtä» maja tetemin/ e,lä
palmenden ploä siellä lounÄlla macaman.

2,.W«anmetzänpeooiplcäsiellä maca»
man/ m Heidin huontus oleman täynäns
cauhloltapeto,a/ jo yötölt picä fie.lii K.
suman/j« lltttlöt siellä hyppelemä».

22. Ia tarhapöllöit laulaman hänen
canntstetuts huoneisans/ ja lohllärmet
ntzsä tlotstsa linnolsa. Ia hän«S »tcans
o» plan tulewa/la hänen pöiwins el pl>
di »tzpymin.

XIV. iucu.

«. Mini tuhdon rangaista maan ptz.
rtn hänenpahudens tähden/ ja jumalat» cx«H
tomat heldän wtcatns lähden/ )» tahdon ;/.
lopetta «oreltleu ylpeyden/jo nöyryttä Umon.
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HER
ra ou
pela-
stama
Caa-
sans
sieldä.

3>lä HCRra armahta Jacobtn
javalitze vielä nyt Is.
oane hettst hänen maa-

häas/ ja muncalaWn Pitä au-
daman ttzeos hctdä» alaos/ja suostuma»Jäcvhtnhuoneseen.i.JaCansao pitä ottama heitä tygöns/
javiemän heitä heidän patckans/ njjn
että Israelin huone on omistava heitä
HELjran maasa palvelioixt ja pycoi-
xt/jatzttä heitä fangina pitämän/ joilda
he olit fangttut/ janyn he vallitzevgt hei.
däiilvalVattauö.

z. Ja pitä tapahtuman sijhen aicau
ruin HERra on andava sinulle levon
sinunsurustas/ murhestasja vatvastas/
ja sijtä covasta orjudesta josas olit/

4. Että sinun virä puhuman näinBa>
belinOuntNgastavastan/ ja lankinani
Cuingä vaivoja o» tullut pcräcaton/ ja
veron lastemuS on loppuun joutunut.

5. Hsßra oataittaiiut jumalattomain
Mvän vallitziatnvitzan.

6. Joca löi Caosa julmndesilma» lac»
kamat/la vallltzi pacanoita «ogarudel»
ka/ ja vatvats heitä ilma» iaupiutca.'

7. Nyt sn cuttengin coco matlmällä
lepo/jaon alallavs/ja riemuitze tlosa.
8. Jähongat myös rtcmuitzevat sinusta/
ja Cedrtt libauonls/ ja sanovat/ ettäs
macat/ ntzsi et nouse yhtä» jora meitä
maahan backa.
y. Helvetti vapisi alhollasinua/ sinun

tulemisestasi Se h?rättä sinullecuovet/
caiken mailman Päämiehet/ ja kästi
ratckta pacanain Euntngotta nosta heh
dän tstuimtldans.

10 Catckein pttä vastoman ja sano.
man sinulle: sinä olee myös lyöty nyu.
k»tn mekin/ ja sinuskätes käy ntzncuin
meidängtu.

11 Sinun ylpeybeS on jontunut Hel»
wettt» alas sinun candelets ktlifemiftllä:
Coln pitä oleman sinunMvtes/ja madot
sinun peitteS.

11 Cuinga sinä caunts «o »tähti olet pm
donoot taivasta ? cntngae olet maan pck.
itlle langennut/,»ca pacanat teit heicoxt?

Wmn sinä ajalkltt fpdämcsäs; ms.

nä astun tatlvafeen/ ja corotan istuimeni
Jumalantähtein ylitzen/mtnä istutan ttze.Nt todtstupen muorelle/sille pnolelle pohja
päln.

»4. Minä tahdon tvaelda törkeitten ptl.
wein päällä/ia olla catcketa korkeimman
»vertainen.

15. Cultengin stnä sysätä» Helmettyn /

luolan puolelle.
16 Joca sinunnake/hänen pitä catzele.mansinua/ ja catzoman päälles/ ja sano.

man :ongo tämä se mtes/ joca mailmao
saatti »värisemän/ja waldacunnat wapi.
seman?

17. Jocamaan pyrin auttaxi saatti/ ja
cuktstt siellä Caupungit/ja et päästänyt
hänen fangejanö?

»8. Calckt pacanatn Cuningat macawat
cultengin cunntalla/jocainen huonesans.

iy. Mutta sinä olet hyljätty haudastas
nyncuin cauhta wesa/ nyncuin lyötytn
waattet/ jotcamtccalla owat cuoltaxt pi,
stekyt/ jotca menemal alas kiwicuoppan/
nyncuin tallattu raato.

20.Et sinuapidä nyn haudattama»cuin
ne: sillä sinä olet häwittänyt sinun maas/
jatappanut sinun Cansas / sentähden ei
pidä ikänäas muistetlaman nyde» tlktäin
stemeodä.

21. Walmlstacat teurastaman hänenlapsians/heidän Jsainspahain tccoiotäh-
den/ettet henousis eli pcrets maata/etkä
täytkäts maan pyrtä Caupungetlla.

22. Jaminä tulen heidän päällens/ sa.
no HCRra Zebaoth: ja hälvikän Babe.
lls hänen nimens/hänen jääncnS/stktänS
jasucucundans/ sano HERra:

Assu.
NN Cu
nln-
gas
pitt a,
iktta.
mau
Juvan
maalla
/«/.
Z7i ai.

IZ. Ja teen hänen tarhapöllöin perln.
nöxt ja wesiculjnri/ja käväisen häoe» hä.
wikyxen luudalla/ sanoHEßra Zebaolh.14.HCRra Zebaoth on vannonut/ ja
sanonut imtläwax/ että ftn pttä nyn ta.'
pahtuman cuin mtnä ajattelen / ja pttj
nya pysymän ruin mtnnn miclesiin on.

15.Etkä Assur kelata» minun waasant/jäminätallan hänen minun vuorellani/ -
että hänen tkens hetldäotetatfin/ jahänen'
cuormans heidän canlastanstults pois.

»6. NSmät ovat hänen jnonens eutn
XsssZ M

Icsaia. 7,7
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hän pltä caikifa maan patcotsa/ja se on se «
cocokettu käst caicket» pacanatn yliye.

27. SilläHERra Zebaoth on sen päät- i
tänyl/ cuca tahto kielda ?ja hänen käkens 1
ou cocotettu/cuca vot sen väändä pois?

28> /Fl Inä vuonna cuin Cuutngas A- '
cuoli/nähri» tämä morina. >

29. Sinä Philistea älä uija rovin rie-
muiye/että se vttza/ joca finuq löi/on tai- >
kettu: sillä kärme» juurestaon tuleva Ba- i
siliscus/ ja hänen hedelmäos on tulinen lleudävä kärme. j

zo. Stllä tarviyevaisten esicoiset pitä
corjaman iyens / ja köyhät suruttomasi
lepämän/ mutta sinun juures tapan minä
näljällä'/ja suretan sinun jäänes. '

zl. Surcuttele sinuas portti/ huuda sinä
Caupungi/coco Phtlisierein maa onmar.
ras: sillä pohjoisesi tule savu/ ja ei yxikäu '
ole majasans. >

Z2. Ja mitä pacanain sanansaattajit
vastata» ? nimittäin/ että HERra on pe.
rustanut Zionin/ja siellä pila radollistllehänenCaosastans turva oleman.

XV. iucu.
. on Moabtn morma: yöllä

tule hävitys Arin Moabis/se on
A pois/yöllä tule hävitysKirin >se on jo pois.

2. He menevät Bairhtn laDlbontnAl.tartlle/itkemän ia sursmanNebot ja Mek-
bat Moabis/caicktpäät ovat ajellut/ca-

. tcki parta on lelcattu.
z. Heidän caluillaus käyvät he kiedot-

tu säckeihin/hetdän cattotns päällä jara-
tuilla he caickt iyens surcuttelevat/ja tu-
levat tikein alas.

4.Hesboui jaEleale huutavat/ ojjn että
> heidänäneus cuulu haman Jahzan/ sen.

. tähden afetteocandajat sorcuttelevat t.
ycns Moabiö/että heidän sietullens käy
nurin.

5. Minun sydämen huuta Moabt/ het.
dän culktans pakenevat aina Zoarto/ col-
mtcarjatsta lehmä: sillä he menevätLuht-
thyo ja itkevät / ja tiellä Horonatmtapäin nouse matkia huuto.

eZ. Sillä Ntmrimtn vedet cuivavat/
«ya että heinä siellä kuivettu/ j«ruoho ia-

castu/ja el yhtän viherjStstäruoho castva.
7. Stllä ne tavarat cutn he coonuet o-

wak/,aLansa jooga hevarustanet ovat/viedä» pajuojan ylitzen.
8. Huuto hojo Moabtn rajoja ymbä-

rjns/ he itkevät hamanEglatmta/ja itke-
vät Elimin catvou tykönä.

y.Etlä Dtmonta vedet ovat vetta töy.
näns. Syhen minä tahdon vielä «nä a»,
da tullaDiinonlnpäälle/ja myös heidän
päällens jotta Moabin jalopcuralda pää-
snet ovat/ ja jäänyitten päälle maasa.

xvi. tucu.
Ähetkäkat Maaoherrau carltzat

M y Selasi corpee» Ztontn tyttärea

2. Mutta nijculn lind» lendä
pois/joca pesästäns ajettu on/ ny» pitä
Moabtn tyttärelle tapahtuman cosca hän
mene Arnoni» ohiyc.

z.Pttäkät neuvo yhdesä/sanocat duo.
mto/tee sinulles puolipäivän varjo nyn-
cutn yö/ kätke pois ajetut/ ja älä ilmoita
culkioita.

4. Anna minun pois ajettnide» asua ty.
könäs/ ole Moab heidän varjeluxens hä-
vittäiätä vastan/nyn vaivaja jaalopun/
cuttstaia lacka/ ja solcuja tauco maasa.

p. Mutta istuin valmisteta» armosta
yhdelle istua/iotudes/Davidin majasa/
duomtta/ia etztä oikeutta/ja ptcatsest toi.
mitta«anhurscautta. '

6. Mutta me cunlemma Moabin ylpey.'
dest/ että hän on aiva ylpe/ ny» että ha-'
nen ylpeydens / coreudens ja vthans on
suurembi cutn hänen voimans.

7. Sentähden pttä yhden Moabittntt-
kemän toista/heidän pitä catcketn itkemän/
Kir Haresethio (Caupungin) perustupia
pltä haavoitettuin huocaman. >

B.S,lläHesbon ontullut autiaximaaxi/ jSlbnas ovat vynapuu turmellut/paca.
nain Herrat ovat sotcunet hänen parhat !
vtjnapuuns/ jatullet Zaeserin asti/ ja
«aeidaoetcorpr ymbäri/ hänen vynco.
xans ovat hajotetut ja viedyt meren ylt-
yen.

y. Sentähden minä itken Jaeferi» täh-
. deo/ jaSlbman vijnapuuo/ja vuodata»

mondt»
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monbaptsarata Hesbontn jaElealentäh-
den: sillä huuto on langennut sinun su-wces ja tuloos,'

10. Nyn että ilo jariemu lacka kedolla/
jaet mynamäisä ilotta eikä huuta/ eli pu»
ferreta myna cuurntsa/ minä olen lopetta-
»ut ilohuudon.

11. Sentähden minun sydämen cumisc
Moabin tähden culn candcl»/ jaminun si-
fiillyreniKtr Harexe»tähden.

12. Silloin pttä tlmottcttaman cutnga
Moabon väsynyt corkeuxts/ ja menvyt
ktrckoons rucotleman/ja ei cuitengan ole
mtcän atcotn saanut.

iz. Tämä on se culn HSRra fijhen at-
can puhui Moabi maftau.

14. Mutkauyc puhu HERra/ ja sano:
Colmena muonna nyncuin palmelian
muodek omat/ ptlä Moabin cunotan/ joca
suuri on catkisa cansotsa tuleman picnext/
nynettäaima mähän pttä jäämän/ jaet
paljo.

xvii. imu.
Ämä on Damascun cnorma: cat»
jv/etDamascun pidä oleman enä

/ maan ranmennun

2. Aroerin Caupungeista ptlä luomnt-
taman/ nyn että carja käy siellä laitnt»
mella/ jaei heitä kengän ulos aja.

z. Ia Ephratintn linnat p-tä tuleman
pertcatoon/ja Damascun waldacunda.
Ja jäänenSyrias vitä oleman/ nyncui»
Israelin lasten cunnta / sano HERra
Zebaoth.

4, Silloin pttä Jacobin cunnta» ohu-
catsepi tuleman/ ja hänen lthamaa ruu-
mtns taihapt: sillä hänen pttä silloin tule»
mau/vyncuin cosca joc» cocots jymiäelo-
naikana :

5. Ja «yncutn cosca jscucorjais tähkä-päitä käsiivarrellans / ja »yncutn joc»
«ouckets tähkäpäitä Rephaimtn laposa /

ja jocn jälktnoucktmlneorulis.
6 Nyncutncosca jvcu pudista öljypui-

ta/ jaon caxi eli colme marja ylhällä lad-
masa / eli nyncutn neljä eli mysi marja
rtppumal wtelä»xtsa/sanv HERra Jsra-«ltn Jumala.

> 7. Silloin pitä ihmisen pysymän häne-sä joca hänen tehnyt«n/ja hänensilmänspitä catzcleman Israelin Pyhä.
' 8. Ia ei catzomaaAttarita/ jonga HS-
> «en kätens ovat thenei/eikä sitä catzomao/

jonga hänen sormen» tehaetovat/ «ii
weWMötlä taicka cuvta.

9. Silloin pitä hänenväkevydrnsEa».
pungein tuleman nyncutn hyljätyn vesanett oxan/ jocaoli Jstaeltn lasten «dest hyl-
jätly/ja pitä tuleman auttaxt.

10. Sillä sinä «letunhottanut sinun au-
kuudes Jumalan/ jaet ajatellut sinunvä-
kevydes callio» päälle t sentähdenpitä si.nun istuttamanihanita vesoja/mutta nyn
sinä olet istuttanut vynaoxta m«uca'at-
fllle.

11. Istuttamisen ajalla stoa kyllä ahke-rottzet/ettästnun jyväsatcanans casva-ts/ mutta sykysyllä cosca sinunlyhtet cor-
jamanptdäts/ saat sinä snrnllifen mnrhenpjtä.

12. Wot sitä peräti paljo Cansa/ft on
pauhava «Hornin meri/ja Caosan hymi-
näo» cqrcawa/ nyncotn isot vesi pauha.

iz. Tosinnyncutn isot vesi pauha/nyu
on Caysa carcava/ mutta hän o» cnrtt-
tava heitä/ jaheidän pitä cauvas pakene-
man/ja vainokärsimän/oyncuin tomulle
tapahtu vuorella tuulelda / ja njjncutn
ymmyrjätselle tapahtu taults pääldä.

14. Catzo ehtona on peljästyy käsillä/ ja
ennen amua et he «nsingSn ole. Tämä on
heidän palckane/jotca mettä ryöstävät:
ja htidä» pertvdöns/jotca metldä meidän
oman temmavat.

XVIII. lucu.
sitä maata joca «aelda stj.

/»H war,on alla/ tällä puolella
lHH)Ethlopian»trto/o.

2. loco sanon saattajat lö.
hetto merelle/ja culte «edellä rnocolsefa
hohdesa: Mengätnoplast matcan sanan.
saattajat/ st» Cansau tygö joco reväisty
jo lyöst«!ly on/sen Cansan tygö »oco jul.
»nemb» on culn jocu muu/ sen Cansan tygö
joca siellä ja täällä mllOttujo tallattu on/
jongamaa «irtain hallus on.
3. ze colck» jotca asutta «aan päällä/ja

Epä»
juma-
lan
palme»
lusta
masts/
että se
»li lep
puiva.
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te cuin maasa oletta/ saatte nähdä cutnga
lippu nostelan muorella/ja tuulla cuinga
tvastitormella sotketan.

4. Sillä näin sano HERra minulle t
minä olen htljaxens ja cadzele minun ma-
jastant/nyncutnpalamusjoca saten cut.
wa/ jaoyncuin caste elon ajan palamudes.

Sillä ennen elonaica/ cosca tulo mal-
mixttule/ja rohcamarjat kypsendymät/
täyty oxat letcata strptllä/ja mynapaut
hacata/ ja heittä pois:

6. Nyn että ne jätetä» coconans linnu.
tlle muorteu päällä/ ja eläimille maasa /

nyn että linnut sumella tekemät stjhen pe-
sänS/ jacaickinatset eläimet macamatsij-
nä taimella.

7. Silloin se remitty jaryöfiettyCansa/
joca julmembton cuin jocu mau/ joca siel-
lä jatäällä mitattuja tavattu 011/ jonga
maa mirtatn hallus on / tuo HERralle
Zebaothille lahjoja/ sijhen paickan josa
HERran Zebaothin nimi on / Ztomn
vuoren tygö»

XIX. Luc».
onTaypltn maa» cuorma-

catzo/ HERra o» vaelvapa no.
?I pilvesä/ja tuleva Egy-

Silloin pitä epäjumalain
Egypkiö vapiseman hänen edesäns / ja
Egyptiläisten sydämen pitä vavahtaman.

2. Ia minä hytytän Egyptiläiset toinen
toisenspäälle/ nyn että yhden veljen pitä
sotimantoista vastan/ yhden ystävä» loi»
sta vastan/yhden Canpuogtn toista va-
stan/jayhden valdacunna» toista vastan.

z. Ja et Egyptiläisillä pidä oleman sy-
dändä/ ja minä teen heidän neuvons tyh-
läxi. Nyn he sijs kysyvät epäjumaltlda/
«elhsilda/ uotdtlda ja tietäildä.

4. Mutta minä anna» Egyptiläiset jul-
main Herrain kästj»/ja kovan Cuntngan
pitä hallttzema» heitä / sano HERra
HERra Zebaoth.

5.Ja wefi ptlä veresti cnivaman/ nyn
myös «virrat pitä vähenemän jacatoman.

6. Järtveiupitä juxemanpois/nyn että
lammtvedet pitä vähenemän ja-<«twa»
man/ruocoja catsila catoman. /

7. Jaruoho ojat» tykönä/ ja caickinat-«

ne» jyvävetten tykönä pitä lakastuman
jatyhjää» tulema».

8. Ja kalamiesten pitä murhetttman /

fa ttlickt tuin ongen heittävät veteen/ pt«
tä valittama»/ja catckt «e cuin vercot
veteen laskevat / pitä murhellisext tule,
man.

9. Ne pitä häväistävän jotca hyvä
langa tekevät/ ja «vercko cutovat.

10. Ia ne joilla on calaarcut/ eaickein
nyd-v caasia jokca lammtcotta palca» e»
dest rckevät/ pitä surema».

pääruhktnat ovat tyhmät/
APHaraon kattavat neuvonanda-

jat ovst neuvosans hullupi tullet/ niixk te
sijs sanotte Pharaosta : minä olen wy-
sasten potea / ja ole» vanhat» Ennin»
gasten pokea?
I!. Cizsa si/sovatayt sinun tattavas?

anna heidän sano ja vpekka sinuas/ mitä
HERra Zebaoth on Egyptistä aicoinut.

iz. Mutta Joanin pääruhtinat ovat
tullet tyhmjxi: Nophtn pääruhktnat owae
petetyt/ he petpotttelevat Egypti» sncuin

- cuimakiven.
. 14. Sillä HERra on vuodattanut het»
. dän secaans «väärän hengev/ pettäinä»

« Egyptiä caikisa mitä he tekevät/nyncuitt
> juopuu»horju opetesanS.

1;. Ia et pidä Egyptillä oleman päätä
> «li händä/oxaeltcando.

i i6.Stllotn pitäEgyptiu oleman nyacuto
vaimot/pettämän ja wawahtuman/ co»

> sca HENra Zebaoth hääkyttä kättäns
betdäu väälläns.

17.Ia Egyptin pitä pettämän Juvan
maara/ nyn että sen/ joca fitä ajattele/
pitä peljästymän HERra» Zebaothtn daE»
neuvo/ ivnga hän fijtä on pitäuyt. 6VP»«

18. Sljhe» ntcon pitä vyst Caupungtta iaista
sgyptcsä Canaa» maan kielellä puhu- piti a-
««»an/ m «vannoman HERran Zcbaothin >nn cu»
cautta/ jocainen heistä pitä hävityxco iulla
Caupuvglxt cutzuttaman. käan-

iy. Silloin pitä HERran Zebaothin d»)wan
Altart kcftellä Egyptin maata olemaniJsrae»
ja HERran vartiovaha häoevörtsäns. iin In

»0. Joca pitä merktxt ja iodrstuxext maian
oleman HERralle Maolhille Egyptin tyM

maasa;

7ZD Prophcta 19- lue.
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massa isillä heidän pitä HERran tygö
huutaman »aivajains tähden/ uijn hän
heille lähettä vapahtajan ja Gaogarin
joca heitä autta.

ii. Ia sinäpäivänä pitä HERra tut-
taman Egyptis/ ja Egyptiläisien pitä
tundemau HERran: Ja he palvele-
vat händä uhrilla/ ja ruocauhrilla / ja
lupavat HERralle lupausta/ ja sen
pitävät.

11. Ja HERra on vaivava Egypti-
läisiä/ ja parandava jällens: sillä h«
palajavai HERran tygö/ ja he rucoile-
vat händä/ ja hän paranda heitä.

2z. Silloin o» tie avoin Egyptlst Assy-
riaa»/ Assyrialaisten mennä Egyptijn/
jaEgyptiläisten Assyriaan/ että Egypti-
läiset jaAssyrialaiset ynnä palweiisir(J«.
matala.)

24. Silloin Israel piti itze colmande-
na oleman/ Assyrialaisien ja Egyptiläi-
sten cansia/ sen siunauxeu cautta jocaon
oleva kesiellä maata.

2s. Sillä HERra Zebaoth on siunava
heitä/ jasanova: siunattu olcon Egy-
pti minun Caosaui/ ja Assar minun
käsialani/ jaIsrael minun perimiseni-

XX. ilttU.
Jnä vuonna cutu Tarthau tuli

joogaAssyrian Cu-
Sargon oli lähettänyt/

ja sodet Asdodia vastan ja
> voitti sen:

2. Silloin puhui HERra lefaia» A-
motzin pojan cautta/ ja sanoi: mene ja
rysu säcki cupeistas jakengät jalvoistas/
ja hän teki ntzn/ jakävi alasti la paljain
jalvoin.

5. «anoi fijs HERra: ntzncui» minun
palvelian Jesaia käy alasti japaljailla
jalvoilla/ colmeu ajastajan merkixi ja
chmexi Egyptille jaEthiopialle:

4.Nijn on Assyrian Cuoipgas ajava
sitä fangittua Egyptiä/ ja hävitettyä
Slhiopiala / sekä nuoria että vanhoja/
alastomia japaljasjalkaisia/ paljastetun
hävyn cansta/Egyptille hävyxi.

5. Ja heidän pirä peljästymän ja häpe-
mänEthiopiata / johon he ihens luotit/

jositi »asia» Ethlopian Egyptiliisti/
joista«he ltzens terscalsit.

6. Jo tämän luodon »snvalset plti stl»
lotn sanoman: ongost tämä meidän tur,
»om/ iohong» wt»l«mm»poenntt»pu»
soomon/ «ttä «e Assyrton Cuningolo»
pelostcttoisiu? culn caunlst «ne olemmo
pzzsnet.

.
XXI. lucu.
ön corwen cuorm» meren

lytinä: ntzncuin tuuti tule ne.
IkVlläftä/ joco läändäylösalaisin/se tule corwesta/ cauhlast»
moasta.

2.Sillä minulle on osotettu cova näky:
Pettäjä tule toista vastan / hävittäjä
loistavastan. Mene ylös Elam/ pjjritä
heitäMadat: minä lopetan caicki hänen
huocauxens.

z. Sentähden ovat minun cupeni täy-
näos kipua/ ja ahdistus on minun käsit-
tänyt nyocuin lapsen synnyttäjän ahdi-
stuS: minä kyyristän mimmi cofca minä
sen cuule/ja peljästyn cosca minä sen mäen.

4. Minun sydämen vapise/ cauhistua
on minun peljättänyt: sentähden ei ole
minulla ollut suloisella yöllä yhtän lepo.

5. Valmista pöytä/ anna «alvoitten
valvo/ syökät/juocat/nostat te pääruh-
tinat ja»otdelcat kilvet.

6. Sillä HERra sano näin minulle :

mene jatoimita vartio/ joca catzelis ja
ilmoitais.

7. Mutta hau näki rahastajat ajavaa
ja meoewäu Aseilla ja Cameleillä/ ja pi-
ti sijtävisun waariu.

B.Ja hän huusi Jalopeura/
HERra/ mtnä oleu warttalla ylt päi-
vä/ ja olen mtnuu vartiollani cstckt yät.

9. Ja catzo/ siellä tule yxi vaunusa/
ja caxiratzahin/ joca vasta ja sano: lan-
gets/laogets Babylon/ ja caicki hänen
jumalatos cuvat lyötin maahan.
10.0 minun tappamisen ja minun ryheni
permando/ mikä minä olen HERralda
Aebaothilda Israelin Jomalalda cuul-
lut/ sen minä teille ilmoitan.
n.TäMä onDuman cucrma/Seirisi huu>
ian minua: vartta mitä yö culu l var-
tta mitä yö culu?

.Yyyy ». Var-

«
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,2. Martta ftuol: tuln«mu tul«/ ntzn
»leliyöonl jos «»ielä tysytte/ntzn ttl»
dänpttä wielä Me p«l«j«m«n jo t««s
lysymän.

n. Tämä on Arabia» cuorm»: leldin
pttä yötymän Arabtn metzäsä Dedanl.
min tiellä.

,4. Canoacat »että janowato «asian/
te cnln «sntte Themon »a»s« / lorltcot
poleuewolfille lelpä :

15.Silli he palenewot mlecko/ poljo-
sto miecko/jönntlettyi jonsto/jo tsoja sota.

,6. Sillä nät» sano HERro mtnulle:
«teli nyt wuosi ntzacnlnpalcoUlstnwuo.
det owot/ nyn pttä cotlen Kedorln cnn>
«lon hnckuman.
i7.10 ne iään«t OmbujotKedall« plti

»ähemmäxt joutuman : stllä HERro
Isro«ltn Jumal» o» sen sanonut.

XXII. iucu.
on Nälylaxon cuorma:".j mltä stnun nyt on/ «ttä t« ntznO olette »stunet cottotn
?

2.S<ni oltt tzynin<h»mu/ Caupnn.
«l täynän? «ite/llvinen Caupungi: st»3«n ,yö.Z«°l« mlecallc. lyödyt/ ja el
vle cuollet sodasa.

3. Woon coickt sinun päömtehes oval
pottennel joutzestapots/ j«omat ftngllul:
calckt cuin finusa löytttu/ owat fangttul/
ja caumas p»eun«t.

4. Sentähden minä sanon : mengät
pols minun tytön»/ «ndacat minu» ttle
«atttast: ällät ohlerottco minua loh.
duna mtnun Consont tyttären hämtty.
«n lähden :

5. Stllä se °n caplnol!/ sortamisen jo
surun päiwä HERrold» HERraldo
Zeb«oth<ldo Nätylaxoso muurein cutt.
stgmife» tähden/j» huudon lähden «no.
l,n.a.

6. Että Elom lähte wtznellä/ waunnll.
l»/ «äellä/ ratzasmlehtlli/j«Kr wälcky
»llwisti. '

7. J0 ta paht» elti sinun walltut l«x°«
o»ol täynius wounu,»/ ja r«yosttlj«t
fioittotval ttztns porlin eteen.

«.Slllotn pltö Judo» pe,« «»aua»

maa/ että aset aähdäa filloiu metzähuo.aesa.
y. Ia te oletta näkevät moada reic.

kä Davidia Caupungis/ ja cocotte ve-
den alcmmatseea lammickoou.

io. Teidänpitä lukeman huouet leru-
salemis / teidän pitä jaottaman huonet/
vahvistaxenne muureja.

n. Ia «idän pitä tekemän vefthauda»
molembata muurein välille/ fljtä van-
hasta calaiammen «edestä/cutleagin et-
le catzo händä joca tämän »ke/ «ikä ea-
tzele sitä joca sencallaisia o» cauca toi»
mtttanut. Zeru-

ia. Seatähdeo anda HERra HERra
Zebaoth silloin julista/että ttkeräa/ ja miu
murehdttau/ ja hiuxet ajella» »a puete. tuhla.
taa säckyn.

.... .
us/,«

iz. (Watcka uyt) catzo tlo,a riemu/ mana.
teurasta härkiä/ kappa lambaita/ syödä ust«u
liha/ juoda rvyna/ ja sanoa: syökäm ja
juocam/ meidän pitä cuttengin huomena xayo.
cuoleman. mns.

!4. Tämä ooHERranZ-baotbin cor- Esg.
villetullar/ mirämax/ jos miaä tämän
pahaa teon annan aodexi/ sijhenastt cuia Kg»
te cuoletta/sano HTr-a HTr-a Zebaoth. 2:6.

saaoHLr-a HEr-a Zcbaokh: 1. Cor.
tavara huonenhaldiau 151 ze.

Sebnaa tygö/ ja sano hänelle- Sebna
16. Mitä sinun täsä 00/ keaengä oma Hoff.

sinä olet? ettäs annat harata itzelles mesta,
haudan corkeuteen? ja olet atzncaiu se rt pair
joca aada itzelleus tehdä asumasian vuo- «aa
relle. pois

,7. Catzo HTRra aja sinuapois/nijn. viral-
cuiaväkevämies heittä jooguapois/ »a da.
peiktä sinun:

Äta.
t.m ku-
lt hä-
nen
st »ans

18 Ia pyöryttä sinun ntzncuin »ierjcan

auteall kedolla/ siellä sinun pttä cuole-
man/ sielläpttä sinun calltt waunus/ st-
nua herras huone» cansia tuleman hä-
wätstyxext.

iy. Za mt»S rutistan sinun säädystä»/
japanen sinun potS wtrolda».

»o. Za sillo,» pttä tapahtuman että mi- l
nä cutzun palweltaotEltaiktmia/ Htltma
pojan:
ai. Ia panen häoeo päällens ston» ha.

mes/

Prophela 22.iuc.
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mes/ ja »vilän hänen sinun »yllläs/
<a a,.n.n sinun maldas hänelle/ etlähän
onntzden Ist/»"ca lerufalemis ja lu.
Don huouesa asumat.

«. Ia panen Davldln huone» amot.
men hänen ölollens/ että hän amajo/ja
et lengän sullts/tttä häu sulte/,0 ei leu»
gän o»oj».

23.1« lyön hinen ntznculn naulan
«ohlvaonpalckoan/ jo hänellä on olema
luunian isiutn/hänen Isäns huones.

24,Että hänen päällens rlpustetan caic.
« hänen Isäns huonen lunut»/ lapset j»
lasien lapset/calckt pienet coppaln/ juo»
maasiiat ja catckluaistl candelet.

25. Silloin/ sano HERra Zebaoth/
naula pltä otettaman pots/joca wohwasa
palcasa on/ ntzn ett» hänen pltä rtckan.
duman/ langeman/ pmoman ja se cuor.
ma culn hänen päällens on/ pltä huckn-
ma» : sillä HERro st» sano.

XXIII iucu.
on Tyrin cuorma: surcu-
teitän te hahdet merellä:

se on cullstettu/utzn ettet stel.
ole yhtä» hnonttto/etkä sinne

mene tengan, Chiltimtn moasta pltö
h«tdän sen äckämän.

2.01c0t äne t t« luotoin
Zloomn cauvpomlehet/ jotcomerellä wo.
«lsit/ täytit sinun.
rtn lytinä caswa/ ja jywät «trran tylö-
nä/ »tetin sinne suuren «veden ylltzen/ja
on pacanain conpaxi tullut.

4. Sini mahdat »yllä hämmästyä Zi»
don: stllä meri/ jo «ohtvtn meren ty.
löuisono: «n mtnä ole stllen rostas/ «n
mtnä synnytä/ engo myös loftvoto yh.
tän nuorucolsto/ engä ruott nettzyttä.

5. Ntzncnin cnultais Egypclst hämmä.
stotttn/ntzn pltä myös hämmästyttämän/
costo Tyruxest cuullon.

s.Mengöt merille/ »alittocat jotta
luodotfa osutte.

7. E»»ö tämä ole teltan ilocoupungin/
joca lersca ttzens »anhudestans? Hinen
jalcans pila »temän hänen plttän m«t»
«n laa »aeldomau.

8. Cuca olis sitä ajatellut/ että sille
crvnatulle Tyruxelle pttinyn käymän?
että sen cauppamiehet owatpääruhttoak/
ja sen cauppiat ylimmäiset maasa?

9. HERra Zebaolh o» sen nijn ajatel.
lut/ ertä hän caicki hänen caunistuxens
hetcoxt lekts/ ja teki» ylöacatzotupt caicki
cuuluisat maasa.

10. Waella sinua maas läpttzen oyn.
cutn wirla/ sinä meren tytär/ et siellä ole
enä yhtän wpötä.

11.Häoeocottakätens meren päälle/ ja
peljältä «aldacuooat/HERra käste Ca«
naast häiviltä «otmalltset/

12. Ja sano: Et sinun pidä «nä tloltze-
man sinä häväisty oettzy Zidootn tytär:
O Chttttm/ nouse jamene matcas: et st.
nulle pidä sielläiän lepo oleman.

iz. Waau Lalderein maasa/ josaei yh.
tän Cansa ollut/ «aan Assur on sen peru-
stanut corven asuvaisille/ ja rakendanut
hänenltnnans/ja ylöspannut hänen huo.
nevs/ ja on cutteugto pandu cukistetta-
«axt.

14. Surecat te hahdet merillä: sillä
Tyru»

. rake. '

' tan 70
. wuo.

, denpe.
räst
jällen»

!

Tyru»
oa
tään.
dywä
HE«.
ra n
tygö.

teidän wotmauou tyhjä.
1;./Tl. illoin pitä TyruS unhotetta.settzementymmendä wuot.

ta/ ntzncauwan cuta yxt Cuntngas elä/
mutta settzemeokymmenen wuodeu perä-
stä pitä Tyruxesta wetsatkaman porton
wtrfi.

16. Ota candele/ mene ymbärins Cau-
pungttosinä unhotettu porto/ svita wah.
wast candelettas/ ja laula lohdulltsest/ et.
tä sinätaas muistctatsio.

17. Sillä settzcmeakymmenen tvnoden
perässä on HERra etztwä Tyrusta/ että
hän tulls jällen»porttopalcotllens/ja huo.
rin tetis caicketu waldacundatn cansia
maan päällä.

18.Mutta hänen cauppans ja portto,
palckans pitä oleman pyhä HSRralle.
Et sicä coota tawarax, / eitä salata/
wasn jotca asuivat HERran edes/nyllä i
pitä danen cauppacalun» olema»/ si/lä isyödä/rawita jattztäns «aatetta.

xxiv. tucu
V yyy r. Catzo

lesaia. :,'. M, 72,
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harvenevat maoso.
5. M«a «n soostoistrl tullut osuwolsi.

stans: silli he tekemät lalto «oston/ jo
s'"?''» munttovot töstyt/jo luopuvat tzoncalcki»
»7:10. stst«ltztost«.Jäi. 6.Sentihd«nculntta lirous «aan/ja
«e tln s,» «suvolsel hävitetä», «enlihden
dalat» m««in «snwatset cUt»ettu»ot/ ntzn «nä
set pi» vähijHi »ile.
tipo» 7,Wtzn» cato/ »tznapun cnl»«/ ja

jotc» sydimestins tloisna olit/
consjol huoeowot.ltztts» 8.Waslitrumbuln riemu louco/ «loi.
min tzewotsten ilo puuttu/ candeleltttn rl«mu
HER» lopp».

,ro. 9.Ei lauleta »tzno juotols/ j» hywä
L»V. juomaon car»»s juomille.
,7:6. lo.TyhjiCanpnngl on cultsteltn m«o»

hon/ cotckl huoneto»»t tel»etyt/ ntzn ettei
yxltän sinne mene.

11. Wtznan puutlen tohden »aliteta»
c«tul!la/ caicki ilo on pois / catck» maan
ltemuonmotcosons.

i2.Et ols lnunto jäänyt Coupungtzn
cutn hämitys/ joportit ovot outtat.

ij/Teillä/Consolle topohl» myös
ntzncnin öljypuilletln/

costa sijtä on poimettu/ ntzncut» sijtte pol.
«etoisin cuin villa »tznan locous aica
pois ori.

14. Ne corottawat äueos/ ylistävät ja
ilvitzeval HERran cunutasta/ h« iloitze-
wac hamas merestä.

15. Nynky-täkätnyt HERra laxotsa/
luodoisa HERran Israelin Jumalan
«ime.

HCRra tele maa» lyhjäxi
IA ja auttaxt /ja rukista mitä sijnä

jahävtttäsen asuvaiset.
a. Ja Papeille tapahtu uyncuin

Cansallektn/ Herralle nyncuin palveltal-
lekin/emännälle nyncuin pycallektn/myy-
Me nyncuin ostajallekin/ latnajalle nyn-
cuin latnaxi ottajallekin / corcorahan ot-
tajalle nyncuin andajallekt».

z. Sillä maanpitä peräti tyhjäxtjaryö-
stetyxituleman/ sillä HTRra o» tämän
sanonut.

4.Maa on surkia ja hävitetän/ maa
pelehty ja häviä/ Lansan ylimmäiset

16. M cuulemma kytoswtrren mail-
man ärestä/ wanhurscalle cunniaxi. Ja
minun pila sanoman: mtxi minä olen
nyn laiha? mtxt mtnä olen nyn laiha?
voi minua: silläylöncatzojat ylöncatzo-
vat/ ja ylöncatzojat ylöncatzovat.

17.Scmähden tule teidän asuvitttn
päälle hämmästys/cuoppa ja paula.

18. Ja jos jocu pakenis hammästyre»
huuto/ nyn hän cuitenginpato ruoppaan:
ja jos hän pääsecuopasta ylös / nynhän
cuitenginkästtetän paulaan: silläkorkeu-
den ackunatavatan/ ja maan perustuxet
vapisevat.

19. Moon tiy pahoin/ et sen pidi »ne»
«estymän/ »aan pitä rantemon.

2c>. Moon pttä hoiperteleman ntzn»culu juopunen/j»«tetämän pots ntznculn
mojon: Stllä sen pohot teot potnowot
sen/ntzn «tti sen pitä langeman/ ja ei
«nä nouseman.

21. Silloin on HERra etzi«z fiti «or»
liota sotavite/ joc» corteudes» on/ j»
ma«u Cuntngoil»/ jotca o»«t maan
piölli.

22. Etti he cootan yhteen ntzncuin cuo»
p«s sidotut/ japiti oleman suljetut fan»
gtudeso/ josuuren «j«n perästä taas etzlt»tälnä».

23. 11l Cuun pttä häpemän/j» Aurin»
gon ujoeleman/cost» HERr» Zebaoth on
ttlisva Cunlngaxt Zlonin vuorella/ ja
letusalemls/ ,« hänen vanhemtltene e»
des cnnniasa.

XXV.
olet minun Jumalan/

mtnä ylistän/ minä kytän .
sinun»jmeS: sillä sinä teet ihmei- >
tä/ sinun waohat aiwoituxes 0.!

watuscolltsclja todet.
i. Sillä sinä teet Caupungi» kiwirau-

njoxt/ sen wahwa» Caupungin/ etkä hänläjäs on/ muucaiaisteo palazit/ nyo ettei
ne sillen ole Caupungit/ etkä yancatcki.
sest euämbi raketa.

». Seotähden cunniottta sinua väke-
«ä Caosa/urholliset pacanatnCaupungit
pelkäwät sinua.

4. Stkä sinä olet hetekoin wckktwys/ ja
köyhäin

Jer.
48-44.

Jtsaia
' kyttä
' luma.
taka
etrS
hän o»

- etztnyt
Can-

' sanS
muu-

san»
vihol-
lisia.
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köyhäin vahvus heidän vaivotsans: zTuiispääsä turva/ varjo heltes/ cosca >
tyrannit julmistuvat nyncuin tuulispää
seinä vastoin. ,

5. Sinä nöyrytät muucalaisten mete-
lin/ nyncuin helden cuivasa paicasa: !
nyncuin helle pilven varjolla/ nyn ty.

Emiu- rännein ilo alaspaioetan.
sielan 6. Ja HERra Zebaoth teke cattille
Chri. Cansotlle tällä vuorella lihavan pidon/
stupen Pidon seltiästä vynasta/ rasvasta/ ykyi-
valda- «estä ja puhtasta vynasta.
cun- 7. Ja tällä vuorella on hän käärtlynan
nasta, paneva pois / jolla catckt ihmiset kääri.
Matth tyt ovat/ ja petltovaatten/ jolla catckt
ml. pacanat peitetyt ovat.
k«c.i4t 8. Sillä cuolema pitä nteltämän yan-

5. " catcktsest/ja HERra HERra on kyynelet
-ksoc. pyhtivä poisjocaitzenrasvoista: ja on ot-

'

tava Lansao» häväistyxet pois catkts
c'iu 4. maacunnis/ sillä HERra on sen sanonut.

y. Silloin sanotan: catzo tämä on met-
dän Jumalam/jota me ovotam/ja hän
autta mettä. Tämä on se HERra/ hän-
däme odotan»/ tloitaxem ja rtemuttapem
hänenautudesans»

10. Sillä HERran käsitepä tällä vuo.
rella: mutta Moab runnella» sen alla/

nyncuin corret sotcutan loasa.
11. JaHERra hajotta tätens heidän

secaaos/ nyncuin «lpa hajotta vtdapens:
Jahän sv käsivarrellanö heidän prameu-
denS aleudapa.

ii. Ja sinun muurets corkiat vahvi-
stupet caiitsta/ alenda ja heittä tomuun.

XXVI iucu.
Chri. Ä/heu atcan pitä Judan maasa
stupen veisu vetsattaman rMetl.
seura- on vshvaLaupungi/hänpä-
cun- nt muurit ja varjeluxe autudext
uanty a.Avakcat portit/ vanhurscan Lan.
t«s san/ joca uscosa pysy/ käydä sisälle,
wtrsi/ Z- Sinä pidät otoa rauhan/vahvan la«
joca pauxes tälten : sillä sinuunturvaton,
sitä at- 4. Senlähden iuottacalHEßraan hau-
na

'

caickisest »sillä HERra Jumalaon callto
holho. yancaickisest.

;. Ia hän notklsta alas ne jotca corktal-
la asuvat/hän aleudacorvtetun Caupua-

gin/ja sysä se» maaha»/ vh» että se co-musa maca.
6. Että hän jalvotllapoljeta»/ja vai-

vatste jalvotlla jaköyhäin candapäillä.
7. Mutta vanhurscasten tie on tafaioe/

sinä ojennat vanhurscasten polgut. .

8. HSRra me odotamme sinua sinun oi.
keudes tiellä/ sydäto htmottze sinun ntmes
ja muisios.

y.Mtnä halaja» sinua sydämestäni yöl-
lä/ minun hengen valvo myös minosavarhain sinun tygös: Sillä cusa siou»
olteudes maacunnasa ou/oyumaanpyri»
asuvaiset oppivatvaohurscautta.

10.Mutta ehtä jumalattomille armoja
karttaisin/ nyn et he opi cutlengan van.
hurscaotta: Waan tekevät aiuoastans
paha oikeuden maalla : sillä et henäe
HERran cunntata.

11. HERra / sinun kätes on ylötty /
vaan ei he sitänäe/mutta cuta he sen näh-
dä saavat/ nyn he häpiään tulevat Can-
san tyvaudesta/ ja vielä sijlte tuli sinun
vtholltses colutta.

11. Mutta sinä HERra saatat meille
rauhan/ sillä catckt mitäme toimitamme/
olet sinä meille anbanut.

iZ. meidän lumalam: muut
Aherrat tosin meitä myös «allttze.

«at pattzi sinua/mutta me mutstame aiuo-
astans cutteogio sinun/ja sinunntmes.

14.Et cuollet eläväxt tule/ ja nuckunet
et nouse: Sillä sinä olet heitä etzinyt ja

' hävittänyt / ja catten heidän muistona
cadottauut.

J°h.
16;«»

15. Mutka sinä HERra olet lisännyt
Cansaa/sinä HERra olet lisännyt Can-
saa/ finj olet cunotaltsext tullut/ fluä olet
paanut heitä cauvos matlmaa äryu.

16. HERra cosca tusca tule/ »ynstnua
etzttSa/coscas heitä curttat/nyn he parcu-
wat sarktast.

17. Nyncutn vastoin oleva/ cosca hän
syonyltämälläns on/nyn hänellä on ah-
distus/ ja parcu ktwutllanö/ ahameille
myös tapahtu/ HERra / sinua casvoaedcsä.

18. Jamekin vastoin olemma/jaon kt.
p«/nyncutn tuusen fyrmyttäväiset:E»

Yyyyz me
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Cuo!«
luttten
nouse,
mtsest

Wy.
metsest
duomt>
ost.
Mich.
ni.

HTR-
ra on
Havit-
tävä
Sata-
na»
voi-
mau.
War.
jeleva
hänenseura»
cuu»
dans.

Juma.
lan
Cansa
costo
jällens
«yicon
jälkeä Ii

me cuktengan voi maata autta / etkä
maan pyrta asuvaiset tahtonet langeta.

iy. Mutta sinun cuolles elävät / ja mi-
nun cuollct ruumtni nousevat jällenscu.

' olluista. Herätkät/ja kerscatcat/te jotca
macatte maan alla: stllä sinun rastes on
vihsrjäiseu kedon caste/ ja maa on cuollet
häuestäns andava-

ao. Mene minun Canfan/ jaskäy sisälle
sinua Cammtoos/ja sulje stnuo oves jäl.
k«S/ lymytä flnus silmänräpäyxexi/ ny»,
cauvan cuin vihakäy ylitze.

ai. Stllä cago/ HERra ou käypä ulos
stastaus/etzlmän maan asuvaisten pahut.
ta/ heidänpäällcns/nya että maa tlmott-
ta heidän verens/ jaet nytä sillen peitä/
jotca häaesä tapetut ovat.

xxvii. iucu.
- Illoin onHERra covalla/suu.

ja väkevällä miecallaus
Lewtarhania/ joca on pit.

käkärme/ ja kevtathania/joca
o»kiperäkärme/jaon tappava lohikär.
men meresä.

а. Silloin pitä oleman punaisen vynan
vynamäen/ laulacat hänestä.

z MiaS HERra varsslen hänen/ ja
rastan hänen atcanans/ ettei hänen leh.
tens huckuts/ minä varjele» h ändä päi.
«ällä jayöllä.

4.En ole minä vihainen/voi jos minä
saisin sotia ohdacketn ja orjantappurain
canssa/ vyn minä menisin heidän tygöoS/
ja poltatfiu heidän catckt tyynni.

Hän on minua tallella pitävä/ ja toi.
Mittava minulle rauhan/rauhan ouhäo

> vielä sittte minulle saattava.
б. Gyhe» 00 se cutteugtn joutuva/ että

Jacob juurta/ja Israel vihotta ja cucot-
sta/ nyn että he maan pyrin hedelmällä
täyttävät.

7. Eikösthän cummingan tule lyödyxt/
nyocut» hänen vtholltsens lyövät hän-
dä ? jaetkö hän tule tapetuxi oyncutn hä-
nen vtholltsens hindä tappavat?

8. Waan sinä duomttzet hettä määrällä!
jaktrvotat heitä sijttecuins angaralla tu».
lellas olet hettä murhelltsext saattanut/ co.
sca idästä tuule.

9.Seotähde« pttä Jacobin syndisen

caatta andext annettaman/ ,a fe on fijtä
caickt hyödytys/että hänen syndtns oteta»
pots/cosca hän tete catckt Altart» kiwet/
nynculn tuhwari muserretut kiwet/ etcet
yhtä» medjtstötäeli cuwa pidä eaämbt
jäämä».

10.Stllä sta wahwan Caupungtn pitä
yxtnäns oleman/ne cauntt huoaerhyljät-
ramänjajätettämän nyncutn corpt/oyn
että mastcat käymät stellä laitutmella/ ole>
stelewat stellä ja pureskelemat oxta.

II Häae» oxaa» pttäwartumaa cotw».
den tähden/ ny»että «vaimot »yllä malte-
ta tekemät i fillä st o» ymmärtämätötn
Lansa/sentähde» et myös st joca hetdäa
tehnyt on/ armahdaKettä/ ja joca hetdäa
lnount on/ et ole heillearmollinen.

11. Silloin o» HERra heittämämerea
rannasta Egyptin mtrtaan/ja te Israelinlapset cootaayxttoisens perästä.

iz. Silloin sotketan suurellaßasuualla/uyn tulevat cadotetut Assyrian maalla/
«a carcotetut Egyptin maalle/ ja racotie-
mat HERra pyhällä Jerusalemin muo-
rells. XXVII l.

fitä ylpetä juopuneinCruu-
7nua Ephratmtst/ jongacaunts

(4j^)cunataon pudonut/cuckatnen
joca o» ylemmätstllä puolella

lthamata laxo/ josahe myuasta hoiperte-
lemat.

а. Catzo wäkewäja motmalltnen HER-ralva/ nyncutn rajuilma / nyncutn ma-
htngolline tuuli/ nyncuin mestmyrftyjoca
mäkemäst lange/pttä mättmallalla maa»
han päästettämän.

z. Että juopuneinylpiä Cruuu» Ephra-
tmtst jalmotllatallata».

4. Ia »e hänen cuuntans caunttuxea
pudonnet cuckaistt/ jotca lthamata laxoylämmätstllä puolella omat/pitä tulemaa
nyncutn se jocamarhaasuvella kypsy/,on-
ga jocuuähtyänS «akäsillä pidellesäus syö.

Stllotn HEria Zeboorh on jääaylle
LansalleuScuuntan Lruunuu ja cauat»
seppele.

б. Ia duomton hengi häueSe/joca oikea,
desatstu/ja mäkemys »ylle/jotca sodasta
pala/avat portin tygö.

Jer»,
salem
HM.
tS»
Cau.
sot.
aeas.

Jsrae.
list ja
paca.
notst
cotao
Yict feuracuu «

da.
Enou.
stekan
Jsrae.
lin su«
cucuu-
da wa«
fian.
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««ndan
«alda.
cunoo
n>a.
»an.

H"'
b"»
pilc»
tans.
l> Eor-
l4! 21.

Chrl»
stuxest.
Psal.
118:22.
Matt.
2i» 42.
A ct.
4! ii.
Rom.
9l N»
i.Pet.
2: 6.
Rom.
iv!»,

7« Myös ovatuimilhulluxl
»tznasta jo hotpertelewat

«ilewtsti »«Nista: silla Paplt jo pro.
phetat o»at hullut mcitemästä juomasta/
he o»ot «ponnet »tznoan / 10 holperlele.
»al wätewöstä juonlosto/ he owot «rhtt.
tyn«t «nnustuxes/ »o e< osannet oileulto
duomlosa.

8. Sillä colckl pöydät owot täynnäns
oxennusto/ »o rtellautto on jocopoicos.

9. Kenelle hän si<« opetlo »tzsoutto?
lenengi hän onda ymmäreä saarna ? wt«>
rotttttuin rlestosto/eroltettuln ntfistä.

,o. Stllä ( he sonomot) täste täske »le.
lä/läste läste wl«lä/od0to odota wtelä/ 0.
ooto odota mlelä/ täsä mähä/stellä »ähä.
n. Slllä hän on wlhdoln pllckowolsilla

huulilla jo toisella lieltllä puhuwo tälle
Cansalle/jolle nyt näilä sanrnalau.

»2. Ncjn saodan lepo/ nätn mtrmoletan
wösyuet/ ntzn ollan alallanS/ ja el culten»
gan tahdota cuulla ( iätä saarna. )

13. Sentähden p tä myös HEr,an sano
hellle juurlntzn oleman : täste löste wtelä/
lästeläste mlelä/ooota odota wteli/odota
odota «lclä/täsä»ähä/ siellä »ähä: että
hetdä» pitä menemän vo»s j» caacuina»
tacapertn/ musertuman/ lledotttaman ,o
fangxt culeman'

14.Cuulcal sijs HERran sano te pil.
lotlrcott/ jotco«ollldzetlo tätä Cansa »o»
lOonlcruftlemts.

15. Hlllä le sanotte : me olemmo tehnet
ltzton cnoleman conssa/ jo sowtnnon hel»
wettn conssa. Costa rongaistuxen «lrto
tule/ ei hänen pidä meitä cohtomon : sillä
me olemmo tehnet wolhen tnrwoxem / lo
peloxen »«rjetuxexem.
ie». sano HERro HEr,« :

Coyo/ mtnä lasten Ztontzn Iperu.
stnSttmen/coelelluntlmen/coUtnculmatl»
w«n »oea hy<vtn o» perustettu/ joca usto el
hänen pidä peliästymän.

17.Ia m»nä l««n duomion otzennus nuo»
roxt/ ja »anhulstauoen mtlsxi/ ntzn pt>
lä iat«t carcottaman pots väärä» tur»
»«n/ jo w«d«n pttä mtemän tuten pois.

18.E,.z «loan ltztton cuol«n,an cousso
pttälyhjäxt tuleman/jä tetdän somlndon

19. Ntzn plon cnln se tule/ ntzn sen piti
tellä tvlemän pots- jvsst tule «mulla/
ntzn «pahtu se amuUa/»tzn myös pätwäl.
lä jo yöllä : sillä otnoostons rongolstuS
«petto ottamon sanoista »oart.

2o.Stllämuobe on ahdas/ ntzn ettet mi»
tänoielyaxl/ja petteon ntzn lyhyläinen/
«llä sen alla täyty mylyräs 0110.

21. Stllä HERro on nousemo ntzncntn
Perazimln muorello/jo «ihastupa ntzn.tuiuGibeontnlaxosa/että hän letts työns
«luucolulstn työns: jo«ttä hän totmltots
t«cous/ oudon l«cons.

22.Pangs,lsi)S teldän p!lckanpois/ett«l
telkän si:en tow«mmaxt tulls: sillä mlnä
olen cuullut himttyxen jo teloituxen/j«.
ca HERrolda HERrald» Zeboolhlld»
on tapahtuma lottesa mntlmaso.

2). corwtzn/ jo cuulcot ml.
cuul»

cat mtnnn puhen.
24. Kyndötöelljyrostätö tolck» »iljele.

lö peldoinlts peldons otno jywtxl?
2,.Eltö ntzn ole? costo hän sen on tosolt.

tonut/ntznhän lylwä si,hen hernettä jo
hetttä cumtnotto/jo lylwä ntsuja/ohrio/
jocatsta cnnga hän tahto/ ja courot polc.
taans.
2<z.luurl ntzncurttto myös heldänluma»
lons hettärongolstuxello/jo opetto hetti.

27. Sillä el hernettä topelo varstallo/
«llä wauuurolos onneto cumlnoln päälli
»äydä/ «oon hern«t »ortsteton saumoll»
jo cumtnot midzallo.

28. Se iauheton jo lellvoton/että peri»
tl tyhjäxt lopeto/costo se »ounuroltoll»
jo hewoisilla lopetan.

29. Näin tele myös HERra Zebaoth ;

sillä hänen nenmons on »hmelltnen/ jast»lolostt lotmttto.
XXIX iucu.

All«l/ sinäD«»<dln
XZ) llelrln Coupungt / t« pidätte

»uoden OjOt ,o pyhäpätmit.
2. Mutto minä wal»3Art«ll/

ntzn «ttö hinen ptli murhettimon josnr.
entte»

helmetlu canssa el pldä »ahma oleman : jo
costa rangaifiuxen «lrtotule/ pltä sen lal»
lomon leltä.

2Sam
5:22.
i.Por.
14,11.

losu.
10:12.
L«/,?<
10: 23»

«,

«olnn

««««1
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hävt»
tyxefti
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dest ja
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Syy/
että he

tulteleman/jo olema» mluulle olllaArtel.
!> Slllä minä pyritän sinnn joca culmal.

do / ja ahdistan sinun Slontztlla/jo an.
non panna mallit sinun ymbärllles.

4. Silloin pttä sinun ttzes alendaman/
jo maasta puhuman/ jo«utistmon pu»

Hellas tomnst/ «ttä stnun änes on ntzncuin
noidan maasta/ ja sinun puhes pttä ole.
man ntzncnl» hamistvatstn tomusta.

5. Ia ntztä jotca sinua hojottomot/ rl»
tä oleman ntzn monda culn plendä tomua/
jotyranejantzn monda cnln lendämlä«ca»
«otto/ jast» pltä ratti ättst tapahtuman.

6. Stllä sinunpltä HERraldo Z«bao.
thllda«tzltyxi tuleman/pittälstn jyltnäl.
lö/ maan jälinällä/suurellaän«llä/tuulen
pyörtälstllä/ rajuilmalla ja culutlamat.
sen tul«n llctlllä.
7' M>Vtta oilncuin yön näkö unesa/pttä caickein pacanain jouc>

to oleman/ jotca socimatArieli «vastan/
catkeo jouckons ja Skantztns canssa/ja
nytä iotca händä ahdistamat.

8. Sillä oyncum tsomatne» on syöpä-
näns/ «nutta herättyänS on hänen fieluoS
»»telatyhjä/janynculnjanomaon juopa-
nans/mutta herättygns on hän moima-
toi» ia janotsans/ juuri ntjn pitä myös
caickein pacanain joucko oleman/jotca so-
timat Ztoatn «vuorta mastan.

y.Olcat httalja ihmetelkät/ eläkät he.
cumas/ huutacat/ et cmren.
gao mynasta: horjucat/ rt cuitengan mä-
temästa juomasta.

IO sillä HERra on teille rastan unen
hengen lähettänyt/ja teidän silmän sulke,
nul: Teidän Prophecan/ päämiehen,»
Näktäo on hän socaisnut.

11. Vtz» «ttä coickeln Prophetotn näyt
o»at tellle ntznculn lulitun tlrjon sanat.Josjocu sen andats sille cutn lute tollo/
josanols lues tätä/ jo hän wasta: en ml»
nä taida: silläse on lukittu,

e-. Eltjosjocu andats sillecotn ei luke
taida/ ja sanots: lues taka/ ja hän ivasta:«s mtoa taida ensingä» luke.

iz. JaHERra sano: Että tämä Cansalähesty minua suullanö/ja cunnloitze Ml-
iwa huullllaus/Mtta HM» sydamens

'is

on concoua mlnusiä/ s» peltämät mlnuothmtsti tästytn jällen/ jotlo he opetlomot. olit »l
14. Ntzn mlnä myös teen tälle Consolle «c«>lhmelltsest/ HNlmutsest jo camalast/ että ..<>«.

hetdon»tzftstens »tzsaus hucku/ja heidän ,<,«,.ymmärtäwätstens ymmärrys tältelän. ',?<,"..
if. Not ntztä jotco t»hto«ot 0110 sola» ./ml.lut HERron edes/j» petttä otwoituxens/ »,»jotecons ptmeodes ptlö/jo souo»ot: cu» «z.costo meidän näle ? «Lt cuco tunde mettä? .»<<»

i6.Mixtt«ntzn nurtot oletto? ntzncntn W<,«somenwalajan so»t ojottelte/täsiola pu. °

huls tetlästäns » ethän ole mlnua tehuyl/ M,,'
jateco sauotS teliästäns :el hän minuo 7. g
tunne.

Eilöst wähän hellen peräst iibonon ~ „ptdähedelmälisexltetoxt tuleman/jo het. Ob«tdelmältnen leto metzäxt luettaman l „ »

'

18.Silloincuulewalcuurolt tämän lirjä
sanoja/j» sotialn silmä» nätewöt pimeyde- lalfiensö/jo syngiösä hy,'tz.

19. Jo rodolltset saowot ilon HERra. mlstststa/ ja löyhät thmtsten seos riemuitzemat ,a o».Istoelln pyhäsi.
. 3^'

20. Costa tyrannit huckumat/ja pllcka. cutz«.Jat loppumat/jone calckt lelolletan jotca mlsest»olmomotpoho lehdäxens.
21. Jotco ihmisen tetewat syndisexi so. /,'.

non tähden/jo «oinowotrongaisians por. ' ''

tiso/jo poickewot oikeudesta«alhe couttO.
22. Sentähden sono HERro/ Abraho.mtn lunastaja Jacobin huonelle nätn : ei

Jacobtule sillen höplään/eltä hanen cos» 1""»
»onsoleenömblhäpetvä. "p"

23. Sillä costo he soowol lopsens nähdä/ p"l ""

mtnun käsiolont/ heidän stasons/ntzn hepyhtttä»ät mlnun nimeni/jo heidänpttä ""'

locobtnPyhän pyhittämän/jo Israelin """'

lumalotopeltäman.
24 Slllä joillaexywälnen hengi on/ ne

ottowot ymmörryxen/ ja tnrhan puhujat
sollltvot heltänsopetlo.

XXX.
luopuwatsia lapsia/ sano

/»! » ?HERra: jotca ilman minua
(HA)ueu«vo pitämät/ ja ilman mi. i»un hengen, marjelustaetzimät/
cocowat syndtä synnin päälle.

z.Nejotcamenemäl aiasEgyptyn/ ja
el.kyfo

Auta-
laisia
nuhde!
lan et«
tähe
tur-
matsit
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el tysy Mlnu» fuuldani/ «arustaxens
ltzensPharaon motmalla/ ja varjella-
xens heitä Egyptin marjolla.

Z> Ja Pharaon wäkcwys pttä oleman
teille häptäxt/ jaEgyptin marjon turma
häivälstyxexs.

4. Sillä heidän pääruhtinanö omat ol-
let Zoants/ ja hrtdau sanansaattajans 0-
war tullet Hanexeen.

5. Mutta heidän pitä catcketn cuitev-
gin häpiään tuleman / sen Cansan täh-
den joca ci heille hymäx! cli amuxt olla
taisa/ eikä muutoin hysdyryxext/ maan
amoastans häptäxt ja myös pttcaxi.

6. Tämä on nhdenpiloin cuvrmo/jotca
etelän päin meoewät/ cusi manha >a nu.o-
rt Jalopeura o«/tui>fttkyy»ärmel ja ien-
dämälfec tärmet mu hen ja ahdisiuxenmassa - He mtewäl rystans marsocka/
jäkamarans Cameiein seljäsä/ sille Can-
salle joca et heille «nfiogän hyödytyxexi
olla taida.

7. Sillä ei Egypti mitä» ole / ja hänen
apuus on turha/ sentähdea minä-fäärnau
fljkänäin : alallans olla on paras.

8. Mene stjs nyt i«kirjotta tämä heidän
eteens tauluun/ jaMNekirjaa»/ pysymän
wljmeiftn pätmän ästt/ alati ja tjaocatc-
klsest.

y.Sivä se on tottelematoin Consa/
ja walhetteuar lapset / lapset jotca «t
tahdo cuulla HERran kalia:

10. Waan sanomat Näkl>llc: Et teidän
pidä näkemän: ia catzoille: et teldän
ptvä cayoman meille oikeutta/ mutta
saarnaicalmeille snloiftst/catzocat petos.

11. Poltelcat tieldä/ luopucak tästä ret.
kestä/ andacat Israelin Pyhän lacala
meistä.

i2.Senlahden sano JsraeltnPyhä „äio:
eitä re hyljätte rämän sanan/ja luotatte
wäktwatdaan jawääryleen/ ja kerscatte
siitä.
iz.Nynpttä tämän pahan teon oleman

teille nyncuinraco corltasa muurisa/ co-
scaserupejacomao/joca äk-st piilomaa-
han ylösalaisin/ ja murendu.

14 Ryncuin samtastia muserrettu olls/joramuserreta» säästetä/ si/henastt

16.Waan sanoitte: Ei: maa» me tah.
dom paeta hemotsilla. Sentähden teidän
pttä culkiana oleman. Ja me lahdvm
noptastaja. Sentähden pttä teidän ivat-
»oi«nmyös nopiar oleman.

17- Tuhannen teistä pttä pakenema» yh.
tä miestä/ myträ pttäteidän (,ocapahim.
man) pakeneman/ stjhenastt että teistä jää
nyncuin pielipuu «vuorelle/ ja »yncuta
lippu corkcudelle.

18. Sentähden HERra odotka että hän
olis teille armollinen/ ja sentähden on
«osiiur teitä armahtaman: Sillä HEr-
ra on oikeuden Jumala/ autuar omat ne
caick- jotca händä odottamat.

iy Sillä Ziontn Cansa on asuma le.
rustlcmis/ ja et finä ole ilkemä: Hän
caikett armahta sinua coscas huudat/ hä»
mafia sinua nyn pian cutn hän se» cuule.

20. HERra anda teille leipä tu-

ettet si/tZ loylZ nyn suurta cappaletta/
että luidatuomisin lotoista/ eli amiuun-
dettatstn mettä caimosta.

15.Sillä näin sano HERra HCNr»
Israelin Pyhä/ kaändywtsellä jahstai.
sudella te tuletta au tetuxt: htljalfudes ja
tonvvsa te mäkemäxi tuletta: mucca et
le tahronet.

keS.aS
Z6.

Deut.
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jotca
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cetuxt
tule.
ma».

mcllä ahdtsturesan: stllä ei
sinun opettajas lennä sillen pols/ waau
finuu silmäs nötemät sinun opeimjas.

21. Ia sinun corwas cuulemat sono» to»
c«ncs/s,noden : tämä onlte/täytä sitä/
cesta teoltlalleelt waftmmolle kädelle ««

xynet oletti».
22. Sllloln pltä teidän saastuttama»

teldän höplällä silatutcuman/ ja «tdä»
cumotn cullatstt »aattet/ja tetoän plcH
ne heltlömän pois ntznculn loan/ ia ntzllesanoman : mene ulos.

1;. Slllotn hän anda sate» siemenelles/
jongHs P«l»o!l»s kylvänyt
pellon tulesta/ ylön runftst. Ia sinnn
carjos cattan «»aralla lcdolla

24, Härjöt ja marsat/jotca peldos tyn»
dämät/ syömät secoltettnia ohrla/ »»«el
»lsttmellä so pohl'Mell« omat pohdetut.

25. Ia catckeln suurcen wuorten päälle/
j» catcketn suurten cuckulatn päälle pltil

Zzzz «rotte.



molo/j» heidän hewotstus owot llho/ j«
«l hengl. Io HEno on cocottovo lätens
ntzn «lläauttojou pltä holperteleman/ j»
sen jot» autetau pltä langemon/jaynnä
molemot loinen lotsens consio hnckumau.

4. sano HERr» mtnul»
ntznculnlalopeura ja nuo.

rl Jalopeura»lljusaalins päällä/ cosca
potmenden jonckohuuto sen päällä/ ntzn
«i st peljästy heidänhnudostons/ellä hän,»
«ästy volcka hettä mondo on : juurtntzn
on HERro Zebaoth men«w« al«s sotl.
ma» Ztonln »uorell» jo sen «orleudlllo.

5. Jo HERro Zebaoth on varjeleva
lerusoleml (ntznculn llnnut sivllläns te»
levät) suojele»»/ outtowo/ sielli olew»
joholhovo händi.

6. Pololtcot te Istoelln lapset jotca
peritt harhaillet oletto:
7.Stlli fillotn ptti jocaitzen heittämän

pots hoplo ja culdoepäjnmolons/ jotta
teldän täten oval tehnet teille synntxt.

B. la Assurlnpttä langeman/ et mte.
he»»tecalla/ jopitä cululettomou/et th»
mlsen mtecollo/ jo pttä cuttengln pate»
»emon miecko/ jo hänen nnorucoisens pl»
ls »erolllsexi tnlemon.

9. Johänen pltä pelmon tähde» mene»
mä» lolltons ohttze / jo hänen pääruhlt»
nons pttä llppune edesti pocoon mene.
mä»/ sono HERro Zebooth/jollo Ziouls
tnll/ jo lernsalemis tottot on.

XXXII. iUIU. -»

Cnnlngas on hallitze»» o<>
>» »eudello/ ja pääruhlinal vollltze.

vot olteu tto pllämön »otmasons.
2. Että joeatnen on ntzncntn jocn

joco tuulelda vorjeldn on/ ja ntzncuin jo.
l» ioc« sodecunrolda«npeltelly/ ntznculn
»esiozot cuivasa poitoso/ ntzncntn suu>
«n vuoren »orjo cnlvoso maosa/

3. Jo nällvätstt silmät «l ptdäplme.
nemän/ j« lunltvatsteu eorwat pttä »<»

sun »cmrtn ottamon.
4. 1» hullut» pltä opplmon tollo/ j»

soper« tteli plti stltexllnllmon/ jn stlte»
stl puhuman.

Het-
däo vi
holli-
fens
Assy'
rtalai-
set tah.
toHer-
»a hi-
vittä,

Ind«»
lotsto
»«h»
dellon/
«ttä he
»erjä»
»ät o»
puo
Egytt.
lätsil»di.

ersttetul»irrat liymin/st» snuren sur-
«omtsen «lcona/ j« eosta tornit l«nge.
vat.

26. Ia Cuuo walu »a «harutn Anrtu-
gonpaiste oleva/ja Auringon patste o»
fettzemettä ktrckambt oleva cutn nyt:
Costa HLRra sito Cansaus vahingon
kijnot/ja sen haavat paraada.

»y.CatzoHErian nimi tule caoco/hänen
' wihans poltta ja 00 sangenrastas: Hänen
huulens owat hirmutsurka täynäns/ ja
hänenkielenä on nyacutu culutlava tuli.

28. Ja hänen hengen» nyncutn virta/
' joca haman curckuo afit uloito/ hajetta.
' maa pacanotra sijheoasti että he tyhjäxt
taievat/ ja ajama» Lausa sinne ja tänne/

' suitztlla heidän suusans.
2y. Silloin pttä teidän veifamaa aha-

enin juhla yönä/ ja sydämestän riemui-
tzemaa nljncutn huiluilla käydätsin
HERran vuorelle/Zstaeltn turvan tygö.

zc>. Ja HERra cuulutra cunntalisen
Snons/ että hänen cocotettu käsivattens
nähtätsia/ vihaisella hafiamisella jaca-
luktavaisen tulen liekillä/ säteillä/ väke-
vällä sakella ja rakehtlla.

z?. Sillä Assartn Pttä peljästymän
HERran äadä/joca händä lyö vihalla.

za.SillS vttzaa pttä kyllä sattumaa ja

costman/cosca HEr,a sen vie heidän yli.
<«n» trumbuilla ja candeletlla/ ja joca-
patcas soti heitä vastan.

z;. Sillä cuoppa on jo valmistet-
tu/ jase on myösLuntngallevalmistettu/
»yllä syvä ja leviä. Siellä ö» asumus/
tulija paljo puita/ HERran Hengi on
sen sylyttäpä »ijncutn jonguutultttvtfen
virran.

ston/ jovohemteklil» apu» »oston,
z. Sillä Egypti on ihminen/ jo el I».
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ntzti jotco men«»it «los

«pu« lerjämän/ jo
sH^Hlnottomot hemoisij»/joturmo»

w«t »ounutzn/ «llä ntztä on
monda/ jaratzosmtehtzn / että he junrl
»ätewät owot/ j«et turmo Israelin Py»
hään/ «ilo kysy HERro.

2. Mutto hän on »tzsos joonda tullo
onnettomuden/ jo et muuta sonoians/
»««n «stll» ltzens pahoin huonetta »«-

5. El

730 Prophela li.jazH.iuc.



Jadan
Cau-
pu» ,

H-lii
häwl-
tyxest

1

P.Ht»
gt»
vo».
»alta.
wisest.
Joel.
»: »8.

»p: 17.
/«/>.
Zs!r.

5. E! hullua pldä enä pSSruhttaaxt cu»
tzultama»/ etkä ahnetta Herroxl.

6. Sillä ryhmä puhu tyhmyde»/ ja hä»
«en sydämenS o» pahudes/ että hän olts
vlcocullaisodes/ ja saarnals HERrasta
Väärin/ «llä hän sillä lfovstset sielut näl-
kä» oäänoyiäis/ jakieloäts jaoovatsilda
juoman.

7. Sillä ahne» hallitus et ole mun cuin 1
vahingo: sillä hän löytä cavaluxen hä-
vttläxeaS radollista väärillä sanoilla/cosca häoeo köyhän oiteuita pttä puhu-
man.

8 Mutta totmellinen Päämies pitä
totmelltsianeuvoja/ ja roimelltsis me- ,
nvtS hän vahvana pysy.

9. te suruttomat vaimot/ l
»cuuical minun äiidävt: le rvh. >

»iat tyttäret/ ottacat corvyo minun pu- >
hent.

10. Ajastaja» ja päivän perästä pttä >
teidän vapiseman cut» nyn rohktat olette: <
sillä et tule yhtä» vynaa elo/ että tule j
yhtän cscomust.

ir. Peljästytät te suruttomat vaimot/
«vapiscat te rohkiat/fenpttä tapahtuman/
että te rysutan/ paljasteta» ja cupeista
vyötetä».

». Walitettaman pttä nisistä/ ihana»,
sista pelloista/ ja hevelmSltsistä vyoa-
puista.

iz. Sillä minun Causant pellosa pitä
orjantappurat ja ohdaeket casvamao/
«jjo myös catkisa tlohuonetsu/ sijoä ilot-

fefa Canpungisa.
14. «tllä «alit pttä hyijättämä»/ ja

Cansan paljous Caupuvg-sa pttä vähe-
nemän/ nijn että tornit ja limmat pttä !
tuleman ijankatkisexi luoloxt/ ja metzä» l
pedoille iloxi/ ja laumoille laituimext.

15. Stzhenastt että Hengi c»rkeud«sta >
w«odat«a« metdäo päällem: silloin tule ,
corpt peldomaaxi/ ja petdomaa luetan
vetzäxt. >

16. Ja oikeus asn corwesa/ javanhnr- ifcaus peldomaasa.
17. Ja vanhurskauden työ on rauha/

ja vanhurskauden hyödytyS haucatcki-ven hiijatsusja lepo. >

rB. Rist» että «luu»Canfaut on asuvarauhan huovesa/ turvalltpö majojsa ja
jalosa levosa.

ry. Mutta raktt pttä oleman alholla«etzisii/ jaEaupuugt» pttä alhalla «a--taloisa paicotsa oleman.
ao. Hyvtu teidän menrsty / jotcakyl-

vätte jocapatcas«etten tygö/ja annatte
härkäin jaAsein käydä jalvotllaos Uljden
Päällä. XXXlli. ium

finnas hävittäjä luuletcos .
MH 7etttt sinun pidä hävttelyxt tu- !

ja sinuasylöncatzoja/ >
luuletros ettet sinua ylöncatzo- -

ta? Costa sinä olet täyttänyt hckvtty.!
xes / nhn sinua myös pttä tulemaahä-,
vitetyx»: costa sinä olet täyttänyt ylöa.,
catzes/ nhn sinua pttä jälleos ylöucäqot-
taman? '

2. HEAraole meille armollinen: sillä
me odotamme sinua/ ole heidän kästvar-
teos varahtu/ ja meidän a»ttud«m mur-
he» ajalla.

z. Cansa pakene sitä suurta captoata/
pacanat hajotetan cotn sinä corotetan.

' 4. Silloin pttä teidän saalin corjatta-
man vyncutn perhotoenotetan: ja nyn-
cuin hetnäsireat carcotetan/Cosca heidän
päällens tulia».

5. HCRra on korotettu: sillä hän asi»
corkeudesa/ hän on täyttänyt Ziontn oi-
keudella ja vanhurscaudella.

6. Ia sinun a/allas pitä olema» usco
/a voima / autuus/ tieto/ toimi/ ja
HERraa pelcopttäoleman hänen lava-
rans.

7. Latzo heidän sanansaattasaos huu-
tavat ulcona/ rauhan Engeltc itkevät
haittasi:

8 Polutovat autiat/ei käy yxikän enä
tiellä/ ei hän pidä lytto/ häo hylkä Cau-
pungtt/ ja et pidä lucuaLaosasia.

9. Hän murehti/ ja maa on surktalla
muodolla/tibanoo on häptällä harattu/
Zaron on nyncut» tasainen keto/ Basa»
ja Carmelt ovat hävitetyt.

ro. Nyt minä tahdon nosta/ sano HSr-
ra: nyt minä tahdon itzent corotca/ nyt
minä tahdon cortiaxt tulla. l

Zjjt» U.Olista

Ennu-
steta»
San»
heribi
Assyri-
anCu-
vtnga-
sta va-
stan.

r

HtsttSsana».saa «a
jäin.
juttu

HCN
ransaoa

Ies"". ;;.. iuc. 7!«



7i» Propheta z4.iuc.
Assy- '
riaiat-
sist.
Ps.7'.

15.
Pro-
pheca
«nhte -

le nytä
jotca
Ass».
riaiat-
sia pcl-
jäjlytt

Psl
15: a.

». Csr.
«av.

m...
»het»
ilone

ft„
racun.'

«udtli"" '

11. Olista oletta te rascat/ corsta te syn- )
nylätte/tulen pitä teitä culuttamaa tel- t
däa ylpeydenne cansia:

Stllä Lansa pirä poldettaman cal. r
ttpi/ nyucui» haratut orjantappurat/ tu- >
lella sykytetän. i

rz.Nyn cnulcat nyt te/ jotca caucana <
oletta/ mirä minä olen tehnyt/ ja te jot> 1
ra oletta läsnä/ catzocat minun mäkemyt.
tänt. >

14. Syndiset ZioniS omat peljästynet/ 1
hämmästys on tullut ulcocullattutn paal-
le/ja sanomat: cuca on meidän ftasam/
jora taita asua culuttamatse» tulen ty-
könä ? cuca on meidän seasam/ joca moi
asua yancatckisten hijlde» tykönä?

1;. Joca manhurscaudesa maclda ja
puhu oikeutta/ ,oca määryttä ja ahneut-
ta wtha/ ja welä tätens pois/ ettei hän ,
ota lahjoja/ joca tukitze cor-vaos cuule-
mast meren mtcoja/ ja peittä silmäns nä-
kemäst paha:

16.Häa on corkeudesa asuwa//ja calltot
omat hänen linna ns ja tukens/ hänelle
anneta» hänen leipäns/ etkä hän ole e-
pätlemä medestäns.

17. Sinua silmäs näkemät Cuntngan
cunniafans i sinänäet maan leivitettynä.

, 18.Sinun sydämes ihmettele/ (ia sano)
cusa nyt omat ktrjanoppenet ? cusa omat
neumonandajak? cusa tämän matlman
tuikla s» ?

19. Etkä myös sinä ole näkemä sitä mä-
kemät Cansa/ stca symätteltstä Cansa/
jota et ymmärretä / /a oudosta kielestä/
joka ei tsitta ymmärtä.

20. Catzo Zlontta meidän juhlacaupun-
gitam/ finun silmäs on näkemä Jerusa-
lemin cauntnasumuxen/ majan jora et

, mtesä pois/ >«nga paanuja ei ttänänS pt-
„ dä temmattaman ylös / ja jvnga köysiä

et ikänäns pidä catcoitiamao.
21. Silla HERra on siellä olema wä-

kesä meidän tytönäm/ ja siellä pttä ole-
-5 man lewiät wtrralja oial/ vynerteiwe-

vchcllä catia mennä sen yltyen/ eikä lat-
wakaiva sinne purjehtia:

22 Sillä HERra on meidän Duoina-
rtm/ HEchsfi »» m«idä» opeitajgm/

HERro on meldäu Cuntngam/ hän «nt.
ta meitä.

23. Anna heidän plngotta löytens/ el
»e pioä cuitengan pitämän / ntzn et pidä
myös heldän hajottamon tippua plel»
den päälle : silläpal,o callimbl saalls pl.
tä jaettomon/ ny» e»tä ondumat myös
ryöstämät.

24. 1««l yhdenoän «su»«lsen ptdä ft.
»oman: mlnö ole» hetcko: «llä Consol»
lo joc» siellä osu/ pttä olemou syndel»
päästö.

XXXIV iucu.
te patanafja cunlcat/

Caosat ottacat mart: maa conl- s
ja mttä sijnäo»; maa» Mi/ c

caickt mitä sijnä syndy. s
a. Sillä HERraon mchatoen caikille «

pacanotlle/ jaon närkästynyt cattktlle het- r
dän joucotllens: hän on heitä tiroma/ ja
anda ceorasta heitä.z. Heidän iyötyns pttä heitettämän
pots/nhn eitä pihan hajun pitä tuleman
heidenruumtstaos/ja w»»ret cuohuman
heiden tverestäas.

4. Jacoco roiman joucko pitä mätäne-
män/ja tativaspiläkäärtltämä» cocoo»
vtzucuta kirja / ja caickt hänen jouckons
putomou ohacuto lehtiputo mynapuusta/
jaohacutn cntmettunnt lehti ficnoapuusta

Sillä minun mteckan vn >uowuxs tat> <
wasa/, a catzo sen pitä tnlemao alas Edo» >
min päälle/ja kirotun Caosan päälle/silä I
rangatftiyan. i

ö.HEnan miecka o» merta täynäns/ja >
on pajtu lthaw!!dkst/caritzairi/ja cauctsten >
meresi/ja jääräin muaas cutden lthamu-
dest : sillä HERralla pitä oleman uhri
Bazras/ ja suure surmaminen Edomiu
maalla. -

7. 'Nxtsaxivtllisten pteä Myös cnlkemän
ales heidän cayssqns/ ja mullttsyöreltyin
härkäm canssa: sillä heihän-maons pnä
juopuma»merestä/ ja heidän maans tcha-
Maxi tuleman lihawudestq.

8. S-llä ne owaiHEßragcostopätwäk/
jacostamisen «uodet/ Ziont» tähden. >

9. Silloin sen ojat mnucetan terivaxi/
jahänenmaans lnltk»lveL>/ja se»maacun.
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d» pltä munttMOpolovalsexl lervaxt.
"' Itmg» «i ptdä pälwälls «ttä yöllä

ftmmum»»/ m»«« ftwun p«ä si,tä tzon»lotcktsest nousemo» i f» se pleä hävtttttä.«änsugust» sntuhun/ utz» «lM yhdengiu
ptdälävmä» sen lipttzen yancolcktstft.

«. Wa»n Rno-voupärtstäjätn j» tor»
hopöllöln pltä sen omistaman/ yöcköin j«
Cornein pltä siellä osnmon. .

12 Silli hän o» «elävä nuoron st»ylttzen/njj» että ftupttä outtoxttule»»»
ja oj«u»»« li»«»/ntzn «ttä sen pitä lyh»
järtlulemon. Ntz» että sen Herrat pltöcutzuttamauHerrolxl t«m«» m»«c»un».
to/ j»calckt sen päärnhttn»! pttä sooman
lopu».

13. 1« orjonloppurat pltä t«s»omanhänen saltsans/ noculaisttj» ohdacket se»
llnnotso: j» pttä olema» lohtlärmeln «sn»
mastat/ jayöcköin lattntmet.

14. Villoin pltä metzänelätmet cohta.
maa toinen totstans/ja yhden Ltccktön pilä
toista hautamaa/ ja cauhtar yöltauut pilä
myös siellä asnmasians saaman/ja siellä
leson löytämää.

15.Hyyptä» pitä myös siellä pesäos Pt.tämän ja muniman/hamomon ja cuorl.
man sen war,on alla/ja Lorvthaucak pi-
tä myös sinne cocooduman.

iS.Etzität nyt HERran kirjaan ja lm
kecat:et yhtän näistä pidä puuttuman/ et
pidä näistä carwaltaman yhtä eli loista :

sillä hän on se joca minua suuni cauttakä- j
ske/ jahänen hengens tuo sen cocoon.

17. Hän heittä arpa heidänpaällens/ja
jaca mitan he,dän seajans/ektä helllä pi-
tä siellä oleman pcrtndö yancaicktsest/ja
sugusia sucuhun sielläasuman.

XXXV iucu.
ertmaat pitä tlottzeman/

S Tp iloinen olemaa/
nyi-cutn cuckamen cucotsiaman.
2. Hän on caswatn wihottaw»

' ja seisoma nemutsna caikes tlos ja rte-
' mus : sillä Libanonin cuunta aunelan hä-

nelle/Earmeli» jaSaronio cauotsius: ja
he näkemät HERra» cunnta»/ »a meidän
Jumalan caumudeo.

' z. Wahwisiacat mäsynetkädet/ jatllet-
catnäandynekpolmtt,

4. Sanocät hetckomiclifllle: olcat tur- <
mas/ jaälkät peljätkö: Catzocat/ teidän fJumalantule costaman/se Inmola joca t
maxa/ hän tuke ja mapahla teidän. s

5. Silloin nmatao soktatn silmät/ ja t
cuuroto cormat aukesemar. >

6.Stllom rambat hyppämät nyocutu >
peurat/ja myckjtn kieli pacahlakytoxeev: 1sillä csrmcsa pitä medet muvtaman j« mtr- l
ratertmaaso.

7.Jacarkia palcka pitä järmext tule.
man/ ja cuiwa maa cuohumaxt wedext/ ja
cuopas/jvsakärme macats/pttä heinän/ruomou ja caisiian oleman.

8. Synä myös pttä macca ja tie oleman/
joca perä pyhäxi tiext cadzutlamao/ ettet
kengän saasiameofttä moellais: Ja se pt.
tä heidän edcsäns olema»/ jotakäyvän /

utzo ettet tyhmätkän exy.
y. Et siellä jalopeuraoleman pidä/ etkä

jocu julma peto mene sitämyöden/ elt sicl-dii löytö/ voon lunoslLlutsitä «ooeldovot.
ic,. HERra» Innostetut palojovot ja

tulevat st» couttorlenmllo Ztontz»/ jo
tzancotckmen tlo on oleva heihän poäns
päällä : Ilon jorlemu» he tosittäwOt/ j«
murhe j» huocans pttä potenemon.

XXXVLiucu»
tooobtul Cuntuoos

«Udella/että Assyrton Cunlnoosc3tHSa»h.rtb»°u"si«ahwoia Caupungetto vsstn/,0 «««tl »e.
2.l»Assyr»»n Cuntngös lahetttAab.

s«t«„ l«ch.xest ler«falen,jtn Cu»tno»s
H.stian tygö suurellaZtut edes «esitort» tyg"
puolelle «alolommtckoto/ »»«««,<«« oat»
nojanpellon tielle.

3. Ia hänentygöns «enll ulos Eltallm
Htltian potc»/ hnon«nh«<d<» jo Sebno
Ktrjotttaja/ j» Io«h Assaphln poica
Contzlfpt. n ,

4. Joßobsolesonolheille : s»n«t«t sijs
Htst»olie:nHtns«nos«urtC»ntng!»«/As»
spr<an Cu»tnsos:»tll»n«n on st tNrwo/
jchongoslnrvot l

5. Mtnä t»le»n arvot» ettäs luulet
itzellis »lelä nyt ol«»«n «»»o jo»««»»«

silji sotima»

Chrt-
stnxe»
tulemi.
sest ja
thmetst
Ma».
11:5. Se
15: zo.
Luc. 7;

22.

San-
hertb
moitti»
Judaa
Cau-
pungtt
2.Rcz.
18:rz.

2,Chr.
Z2: i.

Rab-
sakttl
ucumo
Hrjki.
alleja
Jer».
säle.
Mille.
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sotiman/keneen sinä sijs ttzes luotat/ ettäs
2R,a oletminusta luopunut?

,0 6. Luotackos tyes siihen musertuneen
ruocosaumaanEgyptho ? joca silloincutn
nojataa sen päälle/meae käden läpttzen ja
pistä sen läpH-n: Nya myös Pharao E-
gypttn Laningas räikille otzlle jotca hä-

luottamat.
7. Ja jos sinä tahdot sano minulle: me

luotamme meitäm HERraan meidän
Jumalaam:Etkö hä» ole se jonga corkcu-
det jaAltartton lehtstia heittänyt pois?
,a sanonut Jadalle ja Jerus-lemtlle: tä-
mäo Altarin edes pitä teidänrucotleman.

». sijs minun Herrani Assy-
Aortan Cuntngan canssn ktusamS/

mlnä annan sinullecaxi tuhatta hemotsta/
annas nähdä/!»« sioämott saada nylä ty.
»ös jotca nyllä ajamat.

9. Cutnga sinä stjs tahdot pysyä yhden
sodanpääimehen edesä lvca minun HER-
raut mähimmistä palmeltotsta on? ja sinä
luotat tyes Egyptin rattatfljo ja ratzas
miehin?

10. Nyns luulet myös/ että minä ilman
HERrata olen lähtenyt tänne maacun-
daan/ sitä hämtttäman? HERra sanoi
minulle: mene ylös sihen maacundaan/
ja hämitä se.

n. Sebna ja Joah
sanot Rabsakelle: puhu palme.

ltotttes canssa Syrian kielellä: sillä me
ymmärräm kyllä sen/ jaälä puhu Judan
kielellä meidän canssim Lansan cuulden/
joca muurin päällä on.

Nya sanoiRabsake: luuletcos minun
Herrani lähettänen minun sinunHerras/
«li sinun tygös näitä sanoja puhuman?
ja et paljo enämmta nylle miehille cutn
istumat muurin päällä/että heidän pitä
teidän canssan syömän oma locanS/ ja
juomanoma wettäns?

11. JaRabsake seisoi ja huusi wahwast
Juvankielellä/ja sanot: cuuicat fen suure
Cuntngan sanoja/ Assyrian Cuntngan.

14. Nätn sano Cuniugas: älkät andaco
Histlan pectä teitänt sillä et hän »oi teitä
pelasta.

v. Za älkät andaco Htsstan lohdutta

teitä» HERrasa/ että hän sano: Kyllä
HERra aullamettä: et tämä Caupungt
anneta Assyrian Cuutnga» kästjn.
16.Älkät cuulcoJehtfliat. sillä nyn fan»

Assyrian Eunotngas: Slcat minun mie-
leni noutext/ tulcatulos minun tygöoi/
ny» teidän itzecungin pitä syömän tvyna-
puustans/ ja fijcunapuustans/ ja juoman
»että cativostans.

17. Syhenasti että minä tulen ja «ien
teidän sencaltatseen maahan cutn teidän-
gi» maan on/maahan josa ,ywtä jamyna
on/ maahan josa leipä ja Mynämäkiä on.

18. Älkät andaco Histtan pettä tetlän/
että hän sano z HERra pelasta meitä.
Owacco myös pacanatn jumalat jocaioen
»naans wapahtanet Assyrian Cuntngan
käsistä?

iy. Cusa omat Hamathin ja Arpadtn
jumalar? jacusa omat Sepharmat» ,«»

malat ? omatco hemyös mapahcanet Sa-
marian minun rädestäni?

ao.Cuca näistä catktsta maan jumalista
on auttanut maans minunkädestäni? että
HERra pelastalS Jerusalemin minun
kädestäni?

21. he olit Snett ja ei ma-
stannet händä mitä»: silläCu-

uingas oli käskenyt /ja sanonut: älkät
händä mitän mastacko.

21. Nyn tulit Eliakim Hilkian poica
huonenhaldta/ja Sebna kirjoittaja ia
JoahAssaphi» poica / Cantzlert Htsttaa
tygö remätstylllä maattellla/ ja ilmoitit
hänelle Rabsaken sanat.

XXXVII, lum'
Cuuingas Htskta tämän cuu- l

IN li/ remäis hän maattens/ja kääret
säkin ymbärilleos ja ment HER- i
ran huoneseen. >

2. Za lähetti Eliakimio Huonenhaidian '
jaSebaan ktriotttajan ylimmäisten Pap-
petn canssa puetettuna säckeyn/Prophetan
JesatanAmoxen pojan rygö/
z.Sanoman Hänelle-Nätn sano Jehiskia:

tämä on surun / sotmun ja hämätstyxen
pätmä: sillä lapset omat tullet synnyttä-
miselle/ja ei ole motma synnyttä.

4. Zojca fijs HERra sinun Jumalas
tah.

10! 11,

Hist!»läh-ttj
Pro-
phetaii
tygö/
«kli
HS»
rucot-
lts I«
molo-
ta hei-
dän

ede-
stäns»
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Psal.
»A! L.

latvan lamaan.
17. HERra rallista corwas ,a cuule/

HERra ava stlmäs ja näe- cuule fijs
catcktSaoheribtn sanat/ joca on lähellä-
ovt häväisemän elävätä Jumalala-

-18. Totta s« on HERra/ Assyria» Cu
»ingat omat auttaxt tehnet catckt walda.
cunnal heidän maacundainS canssa/

ry. Jaomat heittänet heidän jumalan»
tuleen - sillä et »e ollet jumalat/maanthmt.
fieo kätten työt/puut jakivet / ja »e he
ovat hävittänet.

20. Mutta oyt HERra meidäo Juma.
lam auta mettä hänen kädestû / että
catcki valdacunoat maan päällä ymmär-
rätstc/ finun ainoan oleva» HERrao.

21. lähetti Jesata Amoztn
Histtan tygö/ ja kasti hä-

nelle sanoa: näin sane HERra Israelin
Jumala/ sttä culn sinä rucoillut o-
l«tAssyrian Cuntngan Sanhertbin tähde.

22. Nyn on tämä se cuia HERra häne-
stei sano: netqy Ztonin tytär cstzo finun
ylön/ja pilcka sinua/ja Jerusalemin tytär
väändele pätäuS finun perä».

2).Ketäs olet pilcaout ja häväisoyt? ke.
neugäpäälle sinä olet lorottanut änes? ja
olet nostanut silmä» ZsraeltnPyhä vasta.

24. Sinun palvelioitte» cautta olet
fiaä hävätsnyt HERra/ ja sanonut: mt-
uuo monilla rattaillani olen minämennyt
ylös vuorten cuctalotlleLibanonin puolet-
le/ja tahdo hacaka maahan hänen corktat
Cedripuuns/ja valitut hoogans/ja men»
«S cuckutain ylitzen hänen äreens Car»
meltn metzään.

25. Minä olen catvauut ja juonutvet.
tä / ja minun jalcapöylän on cuivauut
catckt pyritetyt ojat.

26.Etkös ole cauca cuullut / että minä
muine»juuri nynt«hnyt/ja sen toimitta,
out olen/ javielänyt uyn teen/ että vah-
vat Caupungircuktstetankivtrauniotxt?

27. Jaheidän asujans votmatlomixt ja
«päilevätsexi tulevat/ja häptääu joutu»
vat: jatulevat nyncukrkedoo ruoho/ ja
vtherlämeu ruoho/ utzncutn ruoho cat-

~Si«g
ly: r-

Pro'
pheta
and»
hänelle
jalon
lohda-
INjkN.

«an-
herib
läheltä
tirsaa
Hissi-
aoty-

e Sieg. >
-9- 9> i

i
l

Hissiä
rucotle
Juma-
laiva
«M.

joco olet «lnoa Jumala caickel» maocuei»
dal» ylitzen maon päällä/sinä olet tehnyt

Jesata
lupa
hänelle
HSR-
rao a-
«vun.

tahdot- cnnllaRabstitv sanat/ jonga HS.
nen Herrans Assyria» Cuotngas lähetti
häväisemän eläwätä Jumalat»/ ja ptlc-
kaman sencaltatsilla sanoilla/ c«t» HER.
ra siauu Zumalas on cuullut: Ja ettäs
tahdotsit corottarucouxes jääoytttea ede.
siä/ ivtca wtelä täsisa omat.

za Luntngas Hlftian palw«liat,t«.
ltt Zesatan tygS.

6. Mutta lesata sanot heille: nain sa-
. uocat teidSn Herralle» : HERra sano
»Stn: öiS pelkä nijtä sanoja cutns cuultt/
joillaAssyrian Cuntagan palweltat owat
hSwätsnet minua.

7.Catzo/ mtnä annan hänelle hengen/ja
hjnen pttä saaman cuulla sanoman / ja
valajaman omallemaallens/ta minä tah.
»on caaia hänen miecalla hänen maasans.

8. QK>Vtta cosca Rabsake palats/
hän Assyrian Euntngau

satimastlibnat «asian:sillä hän oli cuul-
lut hänen matcustanenLachixest.
y.Stllä sanoma tultThirhacastaEthio.

pjaLuntngafia/sanodcn:hän on lähtenyt
sotiman sinua ivasta»: Cosca hän tämän
cuult/ lähetti hän sana» Htsktan tygö/ ja
käski hänelle sanoa:

io. Sanocat Histtalle ludan Cuntn-
i galle näin: älä anna sinun Jumalaspei-
tä flouae/ johonsluolat/ ja sanot: ei le.
rusalem anoetaAssyrtau Cuntogan »Stee.

». Catzo/ sinä olet cuullut mitä Assy.
riaa Cuningat räikille maakunnilletehaet
»»at/ja ne hävittänet/ ja sinä pelastet.

"»°Ovg» myös pacanain jumalat aut.
tanet nijtä jotta mtnunJsänt o«at hävit-
tänet? Gosantn/Harani»/Steftphtn/ja
Edemtn lapset/jotca Thelassart» olit?
i,. Cusa -nHamathinCuntngas/ja Ar.

phadtn Euulogas/ ja Sepharwatmtain/
Henan ja Ivaa CaupnngtuCuntogaa.

14. coscaHistia olt saanut kirjan
Hsimansaattajalda / ja lukenut

sen/ menihän ylös HERrao huov»s«u/ja
lewittisenHESlra» eteen.

Ij. Ia Htstta racotii HERra/i-asacwi :
iä. H«Slra gchaoch sinä Israelin In-

««la/joca tstutShtrßivl» pä«Sa/ft»ä toi»
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totu väällä/joc» tuue» eullvettu euln tu.
lendu.

28. Mntt»mlnä tiedän sinun osnmos
hywin/ sinunuloslählemtstsj» sisalletäy»
wis««/ jo stnun lmckus mlnuo wasian.

29. Ettäsltllcuitztt mtun» «ostan/ j»
sinuaylpeydes on joulun»!mtnnn cor»tz.
«i/ panen mtnä rengan sinun sieramys/ j»
sultzet sinun suuhus/j»»ien sinun sitä tte.
tä jällenst»l»p«ttn/ jolos lullullinolet.

30. <AA tämä pito oleman sinulleHmerltxt: syö tänä «uonna mt.
ticoftvannt on/to»ft»« »vuonna mttä ttze»
stäns castvo/ colmondena «uonna tyl.
wälH»a lelcatca/ lsiultac» mtznopult»/
jasyöläthetdiin hedelmätäus.

31. 1»pelastettntn jo läänyttteuludon
hnonesto ptlä taas alhalo» juurtuman/ ja
ylhäldä c«nd«m«n hedelmän.

32. Stllä lerusolemtst pltä wielä nyt
jälinyttlen tnl«man nlos/ja «opohdeiut
Zlonin »ue.«ld» : Tälä on HERron Ze«toothln ttzmous letewä.

33. Sentähden sano HERro Assyrian
Cunlngasta nätn ; et hänen pldä tuleman
tahon Coupungtzn/ eltä yhlän nuotoo
sinne ambuoman/ ettyhcä lllpe tuomonsen «teen/tolcka yhtän «Olli tetemän senymbärtlle.
34.Wa«n pitäp«lajom«n sitä tietä t«t«.
perln/jolahän tullut ou/,o ei tähän Cau»
pungyn «nfingäu tuleman/ sano HERra.

Z5. Sillä minä varjelen tämän Cau-
pungin/nyu että minä autan häodä mi-
nun tähteni/ ja minun palveliautDavi-
din tähden.

z6. Silloin läpi HERran Engeli/ ja
löiAssyrian leirtsä sata ja vtjsi yhoexät-
täkommendä tuhatta miestä: Ja cutu hei uttkrhaia Huomeneihain nousit/ catzo ne
caickt olit euolluittenruvmit.

z?. Ja Assyrian Cumogas Sanherib
. läxtmatcaus/ ja pala»/,a asui Ntotwes.

ZB. Ja tapahtui/ cosca hän rucoili ju>
matans Ntsrvchtn huonesa / löit hänen

: poicai.ö Adramelet ja «ar Czer hänenmiecalla/ja pakenit Ararqtt» maalle: Ja
! hänen noicans AssarHaddon tuli Euntn-sasthSne»si»aue.

».

XXXVIII. lucu.
llloin tuli Hissiä cuokema «e.

: Ja 'Prcpheia Jesata Amo-
poica tuli hänen tygöns / ja j

sanot hänelle: Näin sano HER-ra: toimita talois 1 sillä sinun pitä cuole.
man/ ja et elämä».

1. Nya käänsi Hissiä casvons seinän
päin/ja rucoili HERra/

z. Ja sanot: Ah HERra muista/cuingq
minä sinun edesäö olen tocuudes täydelli-
sellä sydämellä vaeldanur/ ja olen tehnyt
mitä sinulle on ollut otollinen: jaHtstta
itki cackerast. .

4.1 a HERran san» tuli Jesaian tygo/
ja sanot:

5. Mene ja sano Htsstalle: Näin sano
HERra sinun Jsäs Davidin Jumata:Minä olen cuullut sinunrucouxcs jonäh.
nyt sinua kyyneles: catzo minä lisän wielä
nyt sinun pätvys vysitotstakxmmeudg
vuotta.

6. Ja »vapahdan sinun ja tämän Lau-
pungtn Assyrian Cuntngan kädestä: ia
tahdon hyvin varjella timänEaapungm.

7. Ia tämä oicon sinullemerktxt HER-ralda/että HERra on tämän tekemä oyn«
cutn hän on sanonut.

ll.CatzsmmS tahdon wetä varjon ta. '
caperin Ahaxen Säyärisiä/ kymmenen ,
juonda cutn hän on juosnutylltzen: janyn >
Aurtngokävt tacqpertn kymmenen juon» l
da/ jotca hän Säyäris oli juosnurylitzen.

9-
cosca hän fälrastonutoli / ja hänen raudistaos terwexi tullut.

10.Mtnä sanoin minun päiwätni lyhet.
täis: nyt minun täyty mennä haudan .owelle/ >a minun tvuotent lopetta.

11. Minä sanoin: en minä sillenHEßraenämbi näe / HERra eläwtilen maasi» i
En minä sillen ihmisiä näe/ nydenseaS
jotcamatlmafa asumat.

1». Minun aicao culut/ja en minolda
otettu pois / njjncuiu paimenen maja t
ja minä leikkaisin potcki minun elämäni
nyncul» Cangurt: Hän carcats miau»

' nyncuto hienon langan/ sinä lopetat mi-
nunhnonientsesteheosenasii.

iI. Mi«ä

Hissi»
luie

sinraxl
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»o 1
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M
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lesaia. '3ja.4o.lttt. 737
«.Nlniajattellu t josta mlnä elolsi»

«munosti/ mnttohän silli coicki mlnun
l»uulntzncut»IoIop««ro: sinä lepelot
Mlunn huomenesi ehtostn «stl.

14. Minä cutcnttn ntzucuiu Curli jo
Pääsiyinen/ j» »»»leroltztn ntznculn
Metttne» » mtnnn silmän rupesit puhte.
ma» - HERra/mtnätörsin «sto/ huo.
jeunost mlnuldo.

15.Mttä mtnun pltä puhumon ? että
hon stn minulle lupots/ jo tett myös stn.Sentähden mmä tohdon cotckeno «ltnot»

lämän mlnnn sieluni«nrhen täh»
den tortello.

is. HERro/sijtä eletä»/ ja mlnun
hengent «lämi on sijnä coconans : sillä
sinä annoit mlnnn nuckuo/ jo telt mtnun
taas elämaxt.

17. Catzo suuri hätä 01l minulle turmo»
sia/ mutta sinä olet mlnun sieluni sydäme-
llsest «apohianut/ ellei se huckuts : silläsinä helttt calckt mlnnn svndin stllistaa.

»8. Stllä el Helmettl sinua ltzlö/ että
tuolcma sinua yltstä: el lvyös ne sinun
totnuttae odoto/ jotco ales cuoppan me»
«emät.

19.Wa»n oluoosians elämät »tzttämät
sinua/ntznculn mtnäklunyt teen: Isän
pltä lopsillens sinnn lolnnttas ilmoitta,
mau.

M'lo>
d«ch!»
stnan»
saatta.
jgl <u»
le wat
Bobe.
llftHl
ston
lygö.

20. HERr» auto mlnuo/»tzn me »el»sa« mtnnn«etsuni/ ntzncoumoUcnin «e
elim> HERron buoneft.

2>. I» lesaia läskiott« »oldett» fijcu»
nlsto/jo panno paisuman päälle/ «llä st
tulls terwexl.

22. Mutto Histla ftnol: mitä merckt
on/ että mtnun p»:ä menemän ylös HEr»ron huonesten ?

XXX!X.IiIcU.
llloln lähetti Aierodech Bal»

Balavontn polio/Babe.
Cuningas kir»oituxen/ jo

lahlojo Histlolle : sillä hän 01l
cuullut hänen solr«sion<n/ jo tullen ter.
»exi MenS.

2. Nljn Hlstio tull llolsexi heldäncanfisons/j« uäytt» heM laworah»on«yH/h».
vian M »Äletja calckt

«sthuonlns/ ft> catten t»«oro»/ esi»
hänellä oll : «t ollut uutän/ joto«t Htfttoheille»äyttänyl/hänen hnon«sons ja hä.«en locanans.

3. Atz» tuli Prophela lesala Cunin.
g'sHlstlantygö/j»s»nothänelle» mitä
näNäln»lth«to»«l sanonet/ ja custo hesinun tygös omat tullet? Hlsils sanoi:
tygön, Babelist.

4. Mutta hän ftnol» mltist he o««t
nähnet sinun huonesas? Htstto sanoi:calckt mttä mtnun h»on«sant on/ ovot
h« nähn«t/ jo «< ole «ttä» mtnun law«.
rolsonl/jota «the ole nähnet.

5. 1» lesolo sanoi Htsttolle : tuule
HERran Zebaolhtn sono.6. Cotzo st otco tule/ että calckl mttä
sinun huonesas on/ jo mttä finuu Isäs«oonuet omat tähänpsttvän «stt/pttä «le»
tämänpotsBabeltzn/ntzn ettet mltin pl»
dä jäämän/sano HERro.

7. Heidän pitä myös ottaman sinun
synnytetä» : jo hetdonMl oleman C«»marlpalw«li«ln«BabelinLuningan huo.nesa.

8. Ia Htskloftnol lefttalle : HER«ranftnoon hywä/ tujns pnhnnnt ol«t.
Ia ftnol: otto» cnltengtnrauha jauscol»ltsuS mtnnn pitwinöni.

4.Reg
20» 12.
2.Chr<
32:31.

lesala
«moit»
,ahä» .

'«,.5.1»
aeule»

Xl., lucu. HCR.
bhduttacat/lohduttacat/mlnun ra tä»

» 3 Canftnt/ftnoleldin Jumalan. fi«
2. Puhucat suloisest lerusale. saar»

"mtn cansja/ ja saarnatcat hänet. nato
le/ että hänen soltmiftns on lopeteltu . Can«
sillä hänen rtcoxens on anneltu ande» sallens
xl/ellähän on saanut coritercoisest HEr. Eva».
r«n kädestä/catcketn fyndetns tähden, gellu»

3. Huutalvalsen int on corwes/ »al- ml».
«lstacat HERran tietä: lehtät tasasset Matt.
polut erlmaaso metdän Jumalalle»,,. 3:3.

4. Ca!ckil«xot plläloroteliaman / ja More.
calcki wuoret >a cuckulat pltä alettaman: 173.
Ia mitä on lasolilamat/ pltä tasatta» luc 3.4
man/ jo coleat siluel ämän. loh.

5. Stllä HERran cunnl» ilmoiteta» : 1:23.
Aaaao j«



Syr.
14t 18»
i. Pet.
Itl4.
Jac. it

10.
Zoh.
llt Z4>
«euw»saarna
man
lohdul.
lisest:sillä
HSR-
rartze
olt tule
»a.

Psal.
lZ! I.

Ezech.
Z4:

»
(»

M': 24.
3°h-
lOi 11.
Rom.
Itt Z4.
r.Cor.
a: 16.
Sap.

:

«»ns
44:7.
< 46:
<. l.

'

ja catckt liha o» hilaS väkevä HERra»
S. Änt sano t saarna. Z» HS» Pinot:

mttäst minua pitä saaraamaa? Catckt
' liha onruoho/ ta catckt hänen hyvydenö
vHncuto kedon cuckatoen.

7.Ruoho cutva pois/ jacuckatneu ja-
' castu » fillä HERra puhalsi stcheu.

8.Eansa tosin on ruoho/ ruoho cmvet.
tu ja cuckataen lacasiu» Mutta meidän
Jumalam sana pysy yaacatcktsest.

y. Zton sinä suloinen saarnaja/ astu
corktalle wuorelle: Jerusalem sinä su.
loinen saarnaja/ coroia anes wätewäst/

. ja äiä pelta. Sano Judan Laupungeille;
catzo teidän Jumala».

10. Sillä catzo HERra Jumala tule
wätewydes/ hänen käflwartens o» hällt.
tze«a:catzo hänen palckans on hänenmyö.
täns/ ja hänentecons on hänen edestiaS.

11. Nyncutn paimen on hän cattzema
laumans/ coco cariyat syltzns/ jä caoda
helmasans/ja tynet lambat hän jvhdatta.'

ii. Cuca on medet piollans mttan-
out/ ja käsittänyt waaxallens tatwat ?

jamaan tomun sulkenutcolmanuexeen?
Ja wuoret pundarilla punnitzt? ja coc.
tulat wagalla ?

iz. Euca o» HERran Heoge opetta.
nm? Eli cucavn hänen ueumouaodajans
ollut?

14.Keneldä hän neutvo kysy/ joca HS-
uelle ymwärrysi aodatö/ja opetatshäoel.
le oikeuden tien ? jaandats hänelletiedon/
jaopetais hänelleymmärryxen tien?

1;. Catzo pacauat owat nyocuin pisara
joca »ää ämbärhn/ jaohncutn rahtu joca
jää «aacaauicotzsluodot owat nyacuta
plstulnm tomn.

,6 llb»»«» olisftngen «ih i tnlert /
j« hsnen «lälnlens ylön h»»w»t poltto»
»hrlxl.

i7.E«lckipoc«n«to»«t ntzmnin et ml»
lim häne» edetäns/ j« jumi tyhjä» jo
lurh»» «dests pidetä».

«. tetahdottomerrat» I«.
«a»a»t «limitäcn»« te tahd»lt« häne».
« teho»?

»c». Rhn myös jolla»ähä waraon teh.'
da ylön«yZuhn?ta / hän »allttze puun joca
et mätäne/ ja etzt fijhen taitaman tektän
walmistaman cuwa/ joca on kestämätneo.

li. Ettäkö te tiedä? ettäkö te cuule Z
eikö tämä ole ennen teille ilmoitettu? et-
täkö te ole sitä ymmärtänet maa» alusta?

»l. Hän istumaan ptzrtn päälle/ ja ne
> cuin sen päällä asumat / omat nyncuti,

heinäsirkat i joca tatman menyttä nyn-
e a ohucatsenaahan/ja lemtttäsen nyn-

l cim tellan/asuttamaxi.
lj.Zoca pääruhtinattyhjäxi tele/ ja

HSmtttäDuomarit maan pääldä.
lH.Nyn cuin et he olts istutetut/eikä kyl-

metyk/ eli hetdä» caadons juurtunetmaa-
han/ oyn että he cnimeltumat / cosca
tuuli heidänpäällens puhalda/ ja tuulis.
pää »te hetdän malcans ntzncuin acanat.

ls.Keneengä sijs te minun «verrata
tahdotta/ jonga caltatuen minä olisin?sano se Pyhä.

26 H?°stacat silmän corkeuteen/ja ca-
»tzocat/ cuca ne cappalet luonut

on/ ja tvte edes heidän jouckons lugulla ?

cutzu »e catckt nimeldäns: Hänen ma-
rans jawätewä wotmaus on nhn suuri/
ettet häneldä mitan puut».

-7. M«xt sijs sinä Jacob sanot/ ja sinäIsrael puhut z minun tteni on HERral»
da salattu/ ja mtnun oikeutenikäy minua
Jumalalani ohitze? Etkös tiedä? etkös
ole caullut? HERra yancaickinen Zu.
mala jocamaan äret on luonut/ et wäsy
etkä näänny: hänen ymmärryxens oa
tuttimatotn.

,y. Hän anda väsyneille voima» / ja
väettömlllt kyllä Väke.

zo. Nuorucatser väsyvät ja nääady-
wät/ ja nnoret miehet laugevat.

zi. Mutta jotca HERra odottavat/
»e saamat «de» voiman / nha että he
menevät siivillä ylös cuia Cotcat. HM
he juoxevat ja et näû?/ he vaeldavat
jaet väsy. XU. tucu.

Uodot olca» änert «t««n «desä-A y »i/ jaLansawahwistucon/astn-
edes ja puhucan» Käykäm

tdtfeme cavsia.
a. Ma
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а. Cuta «« berättänyt vanhurstan
idästä? euca hänen eotzut käymän? cu-
ca andot pacanat jaCunivzat hänen «.

teenS/ että hän lott volmallisixt heidän
päällens/ ja andoi heidän hänen miecal-
lens ntzncuM tomua/ ja hänen jouyellens
vyocutn acauat/ jstca hajoteta».

z. Jahän ajot heitätara/ »a pääsira«.
hasMttrS/jota ei hänen jalcans«unen
käynet.

4. Caca teke jatoimitta sen/ ja cuyu su-
cucunat alusta?Mt»S HEria olen «nsim-
mälven/uy» myös vijmeinco lye minä.

5. Costa luodot nätt sen/pelkätstt he/ ja
maa» äret peljäistytt: He lähestyit/ ja a»
stuttedes. ....

б. Aulittoinen toistaus/ ja sanmt lä>
himmStsillenS: vie hyväs turvas.

7.Puuseppä otti hoptasipän tyaSue/
joca tasoitti vasaralla alotstmea päällä /

jasanot: »yllä se pysy: ja he vahvistit
sen nauloilla/ ettet se stnae tänne haljuls.

8. stnä Israel minunpalve-
V lian/ Jacob joaga minä olen

valinnut/ sinä Abrahamin minun ystä.
väot siemen/

y. Jooga minä olen ottanut mallmaa
ärestä/ ja oleo sinun cutzuuut häne» wvi«
mallisista»»/ ja sanoin sinulle: minun
palveltani: sillä minä vältyin stnNa/ ja
en hyljä sinua.

10.Älä pelkä/ sillä minä olen siunn
cavstas/älä harhaele: sillä mtaä ole»
siuuuJumalaa minä vahvistan stuun/
minä auton myös floua/ ja tuen myös
sinun mtouu vanhursiaudeatotlalla tä-
dellä.

«.Catzo eaicki ne/ jotca ovat angarat
sinua vasta»/ pitäHSptääntuleman/ ja
häpemän: jaue miehet jvtcq sinua cavf.
Sas rtzttkvSt/ pltä joutumaa atzacuta
syhjäxt/ ja huckumaa.

22. Nya että sinua pitä kysymän heitä/
ja ei löytämän i Ne miehet »olca sinua
cantzas torelevat/ ptyä tuleman oyncutn
«i mttSu/ja ue miehet jotcasotivat sinua
vaston/ pitä saaman lvppuos.

»z SMmtffä olen HstNra stmmJu»
maks/jora tartu» stum» Ma«Mrsp/ja

PM
Evan-
gelium
pitäsaar-
natta-
man
murhel
lisille,

Paca-
nain
«päju-
malas
ei tiedä
eikä
moi
mltäu.

Herra
ilmoit-
ta mi-
tä häa
tekemä
on.

sanon sinulle: älä peliä/minä aulan linna.
14. Alä sijs peliä sinä mato Jacob/ le

mähä joucko Israel/ mlaä auta» sinua/
sanoHEßro/ ja sinun «vapahtajas Jsi
raeltu Pyhä.

,5. Latzo minä olen sinun tehnyt vdexi
terämäxt raulatsext warstaxt/ että llnä
tapat muoria/ ja muserrat ne/ ja teet cuc-
iulat »guruin acantxt.

16. Sinun pirä hajottaman heitä/ ngn
että tualt wt« heidänpsts/ja tuulispää
miscot heidän sinne ja tänne: mutta si-
nä tlottzet HERrasa/ jaierscal ttzeö Is-
raelin Pyhästä.

17.Radolltfel jaköyhät etzimät meriä/ja
et ole: heidänkielenö cuimettn janosta/
muita minä HERra tahdon heitä cuul.
la: miuäIsraelin Jumalaen tahdo het.
tä hyljätä.

iz.jTSaao minä Majan mirratcoriellla
paicoilld/ jakähtel kesteSä keloja.

ih.Mrnä teencormen mesilammicoijti/
ja cul.yan m ean luondalähtetxt/mtuä an-
nan corwesa Cedrtpuita/ Sttli/ Myrtht
jaöljypuita/ minä annan kedosta Hon-
gia/Bööktn jaBuxtputta ynnä

»o. Nähtä/ tuta/ ja ymmärrä jahuo-
matta/että HERran käsi on namät teh-
nyt/ ja Israelin Pyhä o» oämät luonut.

21. Andacat teidän asian tulla e-
sano HERra/ aodacat tei-

dän mäkeisän tulla edes/ sauo Jacobin
Cuntngas.

»I.Anna heidänastua «des/ja ilmoilta
meille tulevaista asioita/ ilmoittacat ta
eonusiacat jotain edellä/ ja me tahooni
vita sydälmlläm «aarin ja ajatella
cutnga tästedes tulema o»/ eli andacat
meidän cuulla mitä tuleman pitä.

»z. Jlmstttacat mitä tästedes 00 tule.
vo/nhu me ymmarräm teidän oleman
Jumalat: tehkäl hymä eli paha/ ntzn
me puhum siitä ja catzelem ynnä.

»4.Cotzo/ te oletta tyhjäsi/ jateidän te.
con on myös tyhjäsi/ja joca teitä maltye/
se on cauhtstuS.

»5. Multa minä herätän yhden pohja-
sta/ ja hän mle idästä/ hän sn heillesaar-
ua»a minun vtmensi ja hankäy momallt-

sicn

lefaia. 4iluc. 7N
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fien pzzliz»tzneu<n st»en/ ja sotcu ftve
ntznculn ftwtnwalaja.

26. Cuca talla jotain ilmoitta «lust,/
«ttä me ylnmärrälsim ? «il «nnust» edel.
lä/ «ttä m« ftno» mahbalssm ? sinä olet
«»nhurscos. Mntt» «i täsä ol« yhcän tl.
motnojoto/ «l yhtän joc» jotatn «nd»
cuull»/ «l yhtän joca teldän sanojan
tuule.

17. M»ä olen enstmätneu joca sanon
Ktoaille,! Cayo/ siellä on se/ ja tahdon
aas» Jerusalemille suloisen saaroajan.

28. Mutta minä cayelen / ei siellä ole
ketän/ ja ca.?on heidän kestelläns/mutta
«i sicllä ole yhtä» nenwouausajata : mt-
uäkysyn heildä/ jaheidän p-däts vasta-
man minua.

29. Eayo/ se,yo caickt väärys/ heidän
työoson turha/ heidän «päjumalausv-
tpatuuult jatyhjys.

Xl.ll.Lucu.
palveltaoi/ «Linä hän-

dätuen/ ja minun vaitllun/ josa
mielistyi; Mtoä o.

.. lleochäuelle minun Hengen/ auda-
nut/ hänen pitä ytleutzy, saattamaa pa-
«ayoille.

».ktchänhuuda/ etkä rytele/ ja hänen
ändänsti cuulla cadutlla.

z.Särjettyä rnoco et hänen pidä mu-
rendaman/ ja smtzevalsta kynltiä» sy.
däadä «t pidä hänen sammuttama»/ hän
saatto oikeuden totndella.

4.M hänenpidänurianeikä hirmuisen
yleman t sillä hänen pitä oikeuden maan
päälle säättämän: Ia luodotkin pltä hä-
nen Laktans odottaman.

5. Näitä ftno HERro lumalo / joe»
luo talwal/jomenyltä ne/ joc» lemtttä
maan/ j» hinen cosmons: loca Ca».
salle cuin stn päällä on/henglttämtsen on.
da/ ja hengen nyllejotco st,nä täyw^it.

6. Mtnä HERra olen sinun cntzunnt
«anhurstaudes/ ja rupesin sinun taiees/
ja marstlln sinun/ jo olen sinun andxnnl
Consotlle ltztoxl/ja pahnoille walkeudexl/

7.A«OMOn stt«a!n silmiä/ »«fangeja
pelaftamon ftngeudesta/ ja lorntft» Ntz>
ti/jolca ptmeydes lstnvat.

8. Mini HER»»/ se H» mlnun »»««.

n<: «n minä «nn» totstlle c»unl«t»nt/eugäylistystinl epäjumalille.
y. Catzo : endiset ow«t t«p«hlun«t : ja

tn annan mlniteidän sen tuulla.
10-Asleifttcat HEr,«lle ul»« »eisua:

yllstyxens on mailman
iresti: Jotcomeresi moellitte/ j« ml'
ti sijnä on/luodot/jo jotco niisä osutte.

». Hnntocot cortl«st l< cormet jo C«».
punKttotzsä/ janetylätjolft Kedar Osu:
rtemuttcan ne jotco callmls osn««t/ j»
huutocon mucrten cuckuloilda.

12.Andocau HERralle cuunl»/ j« hii»
nen nlmens luodolft llmolttocan.

13. HERrotiyntzncutnSangarnloS/
hän herattaltzmouxens ntznculn sotamttSt
Hi» riemuitze jo huuto / hän tvoiuo »l»
holllstns.

IH. Wsahast minä olen tvaiollut/ olin
hiljainen ja pidätin itzent: Mutta ny»
minä tahdo» huuta »yocntn synnyttäjä/
mtoä tahdon häwtträ/ jacaickt niellä.

15. Mtnä hävitän rvuoret ja cncknlat/
jaannan caickt heidän rnohons euiivua/
teen «virrat luodotxi/ ja järvet cniwan
pois.

»6. Mutta foket minä johdatansitä tie-
tä/ jota ei he tiedä/ minä Wien heidän nst-tä polcuja/jotta et he «unne i Minä teen
heille pimeyden «valkeudext/ ja colean
tasatsext/ näitätahdon Minä heille teh-dä lä «a hyljä heitä.

17. Muccajotca uscaldatyat tväjnmall-
hin/jasanovat valetuille raville z te o-
letka meidän jumalam/nhden pitä kään-
dymäo tacaperto/ ja häptääo tuleman.

18. Cuulcat le yturoit/ jacatzocat je'
soket/että te näkisitte. j

19. Euca dll nij» soke tui» minun paj. I
veltan? jäcucaon nhln cuuroi cnt» nN- j
»unkästylätsea / jottga wt«ä lähetckh? j
Cuca on nhn soke cot» se täydellinen? ja >
Mjn sokecuin se KERran palvelm? >

»o. Sinä ,ä etcutrengaa,
pidä: corvar ovat «voi/ ja et kengän,
cunle. " ' ' '

. Cutkeogsu suo HERrq heille hyva
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Jesaja. 4). lue. 741vanhurscaudeyStShden/ jahän teke La.Ms wnnlaltsexi ja suurM,.
' »Z Se MraodtM jakyäMyUanka/
he ovi» eatckl Aadut kAnMj cuopasta/
jafanget» huone,eeniymyk-cyc: H« o.
wat tehdyt faalixt/ etkä oleyhtänautta-
jaca: raadellut/ ja et cnltengan sano;
tuone jällens.

2,. Cuca °n teidäo seasan/ joca näitä»ttacorvhos? ha» havaitcan jacuul-can mttä tästedes tule.
-4. Cucaon Jacobit, raateluxerl au.

danut/ ja Israelin ryöväreille ? EtköHERra ttze/ jota vasta» me syndtä teh.vet alemma? Jaet he tahtonet hänentetlläns vaelda/ etkä totellet häpen ta-
klans.

25. S«utShb«No» HMjbeldäo Milens
sodan: Ia 00 heidän sytyttänyt

ymbärt/ mutta et he tundenet/ ja hänsytytti heitä/ matta et he fitä ottanet
mieleens.

Jama-
tolapa
Ean.
salleas
jumaltse»
varje-
luxens
Vup.
sn 10.
Ex. 14:
-8.

»Par.
14! iz.

mitteens.

xi.lli.4ucu.
- nyt näin sano HERra/ jocast.
> »un Jacob loi/ ja joca stnun I.srael teki: Älä pelkS: stllä minä

1 stnun lunastanut/minä ole»
l sinun nimeldäs cutzunut/ sinä olet minun.

2. Stllä jvs sinä toefls käyt/ nhn minä
olen tytönäe/cttet wirrat stona upota: Ja
jos sinä tules käyt/ et stuä pala/ja liekin
et pidä stnua sytyttämäa.

z. Sillä minä olenHEßra stounJuma.las/ Israelin Pyhä/ stnun wapahtajas :

Minä olen Egyptin/Ethioptan ja Seba»
> andanut stnun edestäs sowinnoxt.

4. Ettäs nhn calltxi olet luettu mtnun sil.mänt «dcs/nynfinä olet myös cunntallsin
pidetty/ja minäracastm stnua: ja annan
senrähden ihmisetstnun rdcstäs/ja Cansatsinun steluö edestä.

5. Äiä stiS nyr pelkä: stllä minä ole sinuntykönäs: idästä tahoon minii stnun steme.«es saatto/ ja iänestä tahdon stnua cooca.
6. M nä tahoon sano pohjaiselle: tqo

tänne/ja etelälle: älä kiellä. Tuo tänne
mtnnn poicant raamba/»a minun tvuärc-nt hamast mailman äristä.

«g-l».

,"hz.Iz«gg.
?..,<,»,
' /».z
«.«««

,«»

<<,,...

12. Minä sen olen llmotttanut/ja oka
myös auttanut/ja olen sen teille andanut
sanoa/ ja et ole muucalatneo(Jumala)
teidän seasan/ ja te otetta minun todista-jani/sanoHEßra/ja minä olen Jumala.iz.Ja Minä olen ttze enneucutnjocu pai-
«ä olicao/ jaet kengän wot minun käde-
stäni pelasta Minä watcuta»/jo cuca
tahto fitä estä?

5V)Äin sano HERra teidän luna. ks-v.Ostajan/IsraelinPyhä: teidän
tahten olen minä lähettänytBabelKn/ja
ole» cukistanut catckt teljet/ ja ajanut
murhelltset Chaldealatset haaxyn.

1;. MinäolenHEr-a teidä Pyhän/joca
Israelin luonut olen/ teidän Cuntogam

16. Räin sano HERra joca tie» tele
meresä/ja polun wäkewäsä wedesä : «-.»d

17. Joca wte rattan ja heivotsen/jou- ...

con ja«virnan/nijn että he yhdesä rouc- '

kiosa macawat/ eikä nouse: he sammuivatnhncuin sammu.
>B. Ättät WWlco endistä/ja älkät pi-

täkö lucua «anhvista.
19' Sillä ccyo minä teen utta/juuri nyt

pitä sen edes tuleman/ että te ymmärrätte 2. Cor.
5: 17.

Aaaaaz minun

7. Colckl jotca mlnun nimelläni owot
UlMlletht/iotca mt»i luonut ole»/ walmt»ftonul jo tehnyt mtnun cunntaxeni.

8. Vo edes sotia Cansa/joUa cutten.
silmät owat : ja cuuroit/zotlla cuttengtncorwatowal.

9. Annacatcklpacanat tulla coco»/ ja
Cansan cocondua/ cuca on heidän sta.ftns/ joca näitä tlmotlta tletä/ ja cnnlul.
ta meille edellä mitä tapahtuman pitä ?

Anna Heidin luoda «des todistuxens jo «si.«ns otttaxi tehdä/ ntzn soodan cuulla/ja
ftno» : se on totuus.

10.Mutta te olelto minun todistajani /
ftno HErm : ja minun polwellonl/ jongo
minä »oliytu/ että te tledätsitte jo nstot»sille mlnuo/ ja ymmärrätsitte/että Mtnästolen: Elyhtä» Jumalala ole minun e<
d.'ll«nl tehty/ei myös tengäu tule minunjällen.

11.Mlnä/Mlnä olen HERro/ jo pai»
tzl mlnuo et ole yhtän vapohtojoto.
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minun tekemän tietä esrpeen/ ja Mirkoja
erämaihin.

10.Että eläimetkedolla cnnntoittamat
Minua/ johtkärmet jayököit: sillä minä
annao mettä cormesa/ ja mirrat erämaa,
sa/andaxcnt Caosalleot minun «alituille,
ntjuoda.

n.Tämän Eansan olen mtuä mloollent
malmtstanuk/ se» pitä mtuun ylistyxeni
julistaman.

> 11. Ia et sinä Jacob auxeehuutanut
minua/ ia el sinä Israel ole työtä tehnyt
mtoun tähteni.

iz. Etpäs minulletuonut «de» polttouh-
ri» lambatta/ etkä cunoiotttanut minua
sinun uhrilla». En minä sinua saattanut

> ruocauhriSuhraman/enaä myös maatt-
. »ut sinu pyhä samus tekemä».
z>4.Etpäs minulle ostanut rahalla hajam».
ta Ealmusta/et myös minua sinun uhri»
rasmalla täyttänyt: Waan sinä sait mi.
nun tpätä tekemän sinun synntsä»/ jaolet
tehnyt minulle matma stnun pahotsa ceot-
sil».

15.Minä/Minä pyhin sinunylitzekäy.
mise» pois minuntähteni/ jaen muista si-vu» syvdejä».

16, Muistuta minulle/ coetelcam oikeu-
della/ sano sinä/ millä tamallas tahdot
«»»hurscaxl lulla?

27. Stnun ensimiintn Isis on syndtä
tehnyt/ ja sinun opettojas o«a< minua
«asto» «ääryttä tehnet.

28. Sentähden minä soastntln Pyhät
«simlehet/ jo olen «ndanut lacobtnraate.
lurext/ joIsraelin pllcaxi.

xi.iv.lucu.
mtnun palwellou

V« U Jacob/ j» Israel jonga minä

1. Nät» sono HERro/ jocost.
»Nn tehnyt jo molmtstauut on ättts coh.
dusta/ joca sinua «utta: Hlä peltä mlnnn
pal»«ll»n Jacob/ j«finä,hursc«s/ jonga
mln«»«litzln.

~ Slllä mtnä tahdon «nodatta vedet
jano«alstupsälle/jo «irrat culwon päil»
»e .Mni tahoon ««odolta mlnunHenge»
nl sinun fiemen«S päälle/ja mtnun stun».
ux«nt jällenlnlew«tstes päälle.

4. Että he eastvakstt nijncutn ruoho/ ja
uyncutnpajut «vest«irtaintykönä.

5. Tämän pttä sanoman i HERran m'»
nä oieo/ja sepitä Jakobin»imellä rutzut. !
tama»; Jatämän pttä ttzeo» omallitkZ.
drlläns HERralle kirjoittaman/ja pitä >
nimitettämän Israelin nimellä.

6. Näin sano HERra Israelin Cunin..
gas/ja häoen pelastaja»» HESlraZeba. l
oth: Minä olen enfimätnen jaminä olen !
wymeiueu/ ja pattzt mtnua et ole yhtä» !
Jumalala.

7. Ja cuca on minun caltaifeu/joca cutzu 5
ja ilmoitta sen/ ja sen minulle valmista ?

minä joraasetan Causa mailman alusta:
anoa heidän ilmoitta merkejäja mitä tn»
leva on.

z.Akäc veljätköja Llkät häminästykö:
Engömtoa silloin andanut kuulla/ ja tl-
«noittafirä siunlle? Sillä te oletta minun
todlstajant/Oogo jocu Jumala pattzt mi-
»ua ? Et ole yhtäa ««rva/ en minä tiedä
ketän.

9. AiPäjiimalaln tekiät ovat catckt
ja joista he paljon pttä-

«ät/el ne oke mitäntarpelltset: Heovat
heidäntodistajaa»/ja et näe mitä»/ ei-
kä mitä» ymmärrä ; seniähde» pttä
hetdänhäpiää» tuleman.

10. Culcaovat ne cutn Jumala» teke»
vät/ >a «alavat epäjumala»/ jsca et
mthtngän kelpa.

n.Catzocatcki Heidän cumpaatnö tule.
wathäpiään:stlläheowal tetiät ihmt-
flst. JsShetaicki cocondutstt/ nyn hei-
dän pttä cutteogin peltämä» ja hi»
ptää» tuleman.

». Rauta seppä taco rauta pihdeillä/
pitäsen hylisä/javqlmtsta sen vasarat»
la; ja taco fitä kallellakSflvarttusväel»
lä/kärsi myös nälkä stjhenastt ettei HK»
enä woi/ etkä juo »että / fijhenastt että
hän väsy.

iz. Puuseppä «veistele puuta/ja mitta
sitä ouoralla/ja arwoittele se» langalla/
ja hacka se»/ ja pyrirrä sea Ctrkeltllä/ja
teke sen miehen cuvaxt/ vyncuto caantpi
thmtsexi/ jongaptdäieasuma» huvuesa,

»4. Hän hackaEedrtp«tta/ja otta Btö»
ttä

Hen-
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HEtM
«eu«»
«ansts
ripp».
«»»

hiaesä
sn/i».
»SNj.

H«r,a
dthayö

»tä/ ja tame jocameyäv puidenseos vah-
vtstn/jaCedripuuta joca istutettuo0 /ja

«atesto on casvanut.
15.Zoea telpa ihmisille polta/josta läm-

mitellä saavaa/jougapalamisella myös
leipiä kypsään: Sylä hän myös teke j».
Malan/ japalvele sitä/ hän teke siitä epä.
jumalan/ jalange sen eteen polvtllens.

16.Puolen poltta hän tutesa/ja toisen
puolen tykönä syö hän liha/hän paista pat<
stto/ ja ravitze ttzeas / lSmmittS «yö»
itzeas/ja sand : hoi/ minä olen lämmin/

eitän sain nähdä tulen.
ly.Muttamirä siitä jää/stjtäteke hän ju-

malan/ «pä»umalaxen»/ sen eteen lange
hän polvtllens/ st cumartele sitä/ rnrolle
ja sano: vapahda mtana : sillä sinä olet
minua jumalan.

18.Et he tiedä/ etkä ymmärrä mttän:
sillä he ovat sovatstut/ uh» että heidän
silmû etnäe mttäu/ja heidän sydämen»
«täckämitä».

19. Ia et he johdata sydämeen»/et ole
sijnä yhtän totme/ cli järke/ että he sijtte-
«u asttteltfil: minä olen puolen polttanut
tules/ st oleu htjtillä kypsendänyt leipiä/
ja paistanut liha ja syövyt: ptdätstö mi-
oun nyt tekemän se»/ ruin jäänyton/ cau-
htsiuxexi? ja ptdätstö minun kumarta-
man tando?

20. Stjtä tnlk iuhca/ hänen vimmattu
sydämen» pettä hänen/ ettet hän taida
steluau» pelasta/e»kä ajattele: «lkö peto»
ole mtnu» »tktafa tädesiini?

21. HsJattele näitä Jacob st Israel:isillä sinä olet minun palveltant:
minä olen sinunvalmistannt/että» minun
palvchäolisit/ Israel älä minua unohda.

22. Minä pyhin sinun pahat tecos pois
ohncuinpilven/ja sinun syndis nhncutnsumun: käännä sinua» minn» puoleeni/
sillä minä sinua lunastin.

2z. Jioitcat te raivot/ sillä HERra ttze
sentett: rteumttze sinä maa täällä alhail»/
panckncat te vuoret thastuxella/ metzä ja
catckt hänenpuun»: sillä HERra lunasti
Jacobin/st on Jsraelis cunutalinen.

»4- A>Äitä sano HERra sian» luna-
-4 d-stasts/jocafinu» Silst cohdnsta l

. valmistanut on: Minä olen HERra joca
> caicki teen/ joca taivot yxinänt venytän/

ja levitän maan ilmaa apnlatseta.
> 2;. Joca vottata merkit tyhjäxi teen/
st tietäjät teen hulloxi : Joca vysak ajon
tacäperiu/ja heidän taitos teeuhulludexi.

26. Muita hän vahvista palveltau»
sanan / ja käskyläisten» nenvon täyttä.
Joca Jerusalemille sanon: ole asuva: ja
Invan Caupungetle: ol:atrat«tut/ja mi-
uä heidän aukion» ylös nostan.

27. Joca syvydelle sanon: Tnle tniva-
xi- minä tahdonstnun virta» cuivata.

28. Joca sanon Corcxelle: hän on mi.
nnn paimenen/ja hänen pitä catken minun
tahtoni täyttämän: Ntz» että JErusale-
mille sanotan: ole rakettu: jaTempltlle:
ole perustettu.

xI.V. iucv.
sano HERra voidellulleus

»D l» Corexelle/jonga oitiankäteen mi.
»nä rupen: minä taivutan paca-

nat hänen «teen»/ japäästänLm
stngasten mleeat heidän suoltldaos/että o.
w«l avatao häne «teens/eikä uxia suljeta.

2. Minä tahdon käydä stnun edelläs/ ja
tehdä colitt tästisexi: Minä tahdonrtcko
waskiow«t/ja särtera utaieljet.

z. Jaannan sinulle salatnttavaratpa
kätketyt rallit calut/ että» ymmarräisit/
minun olevan Hsßran Israelin Juma-
lan/ joca fiuun otmeldä» cuyuo.

4. Jacobia minun palvrltaot tähden/
jaIsraelin Minua valittuni tähden: Ja
minä cuyuin sinun «tmeldäs/ja otmtrtn st-
uyn/cosca «t sinä mMna vielä tuadeout.

5.Minä olen HEna/st etyxtkän muu/
ja paitzt minua et ole yhtäkäa jumalsta.
Minä varustin stnun cntos el vielä mi-
nua tundeuut.

6 Että seka idästä ja lännessä ymmär-
rettäisi»/ ettet ilman mtunramitan ole/
Minä vleu HERra/ jati teugSa muu.

7. Minä joca teen valkeuden/ja luon pi-
meyden : Minä joca anna» rauhan ja
luon pahan/ Minä ote»HEßra/ joca
catckt uämät teen.

z. T« tai vat tmstucat ylhäldä/ ja pil-
vet sttacsnvanhurftandti,: maa avst-

"
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autnudey/ja»«n« i9.En«l«»äol<Mpuhuuut/p<mläs
hurstnuS c«sw«con myös : Mtni HER» patcos «a«npäille/ engi ole huckan Ia»
r«lu°«stn. ' cob»nsiemenelleft»°,M:Etzttälmlnuo: "».,'

9. cMl>l fiti j°c«rtzlest ludjalls cous' sillä mtnä olen se HERro/ joco. monlM» "'"'

ftwtastlo stoudestpuhun/j«llmötta»oiteutt«.
tanssö :Souoneco soviftwenw«ta,all< : 4>acan«in S«n«areln h«l»Mitäs teet ? «t fin» »solt, lätlis sinun cooto/ ja tulla ylhen/ jotc»
leofts. el mttän tiedä/j» candanot heidän epä.

ia. W«l sitä j«c« Isälle sano : mlxts jumalansC«nn«i/ j« rucollenml sitä ju,
«inu» oletfijltänyt ?ja »aimolle : mtxls mal«t« cutn el «utta l«id«.
Mlnnn synnytll? 21. Ilmo<tt«c«tj« lullat tänne/ptMt

11.5s?Hlns«no HERra Isi«elin py. neuvo lestenän/ incanältä «lusto cunlnl»
j» hänen tellius : «nocat lt/ ja sillutnon sen ilmoittanut?Engö mi«

mlnnlbamerckl/nennocot mlnun lapstul/ nä HERra ?j» el ole «nsingäu Jumalat»
j» mtnun tättem työ minnu lygönl. pattztmlnn» :hnrft»slumala»ja »»pah»

12. Mtnä olen tehnyt maan/ j» luonut l»«« et ole vxllän paltz» minua.
ihmisen se» päälle: Minä olen stjongo 22. KHändätättettin mtnuntyaönl/ Ne».»idet owot le»tttänet lol»au/ ja»ndanut te outuoxl tuletta / coeckt wo el.kistynlallellesenjoucolle. wollnla»«r«t:fillz»tuäolenlnm«la/jatän.

13. Mina ole» herättsnyt haneU ««». «llengin mun. Co m«.hnrftoudes/ ja mtno teen caick! höuen ti. 13. M«ä loannen itze cauttoni/ ft mi» tlnu,
.»s tofttsext : Hänen pitä rakendomou «un suustanion »anhurstoudeu sano täy. täi».
minun Couvnngini/jo päästämän mlnnn pH ulos/jo sen pltä»ahmana pysymän z dils l.fangtul »ollollens / el rohou ell lahjan minulle piti calckt polmet cumortOmon/ tz«n«tähden/sono HERro Zebaoth. jocoickt kteltt wannoman. Chll.

14. Nät» sono HERro :.Egypl,lälsten 2410sonoman: HERroso on mlnull» stlife,
lttUppa/joEchloptala<st«n ftondo/j»st« «anhurstous ia,»ä,««ys: Sencoltoiset tygö.
luuri Sebon Conft/pltältzeNs andsiman tul«valhin«u tygöns/mutto cotckt jolcastnun«los/ jsolemou sinun omas : hetdin stis«V«thindi wastä/n«häp»ää»tulematpltä noutaman sinua/ jalcaputftpttö het» 15.Stllä HERraft catckt Israelin sie»dän taymon: ja pitä langeman maahan menmanhurstautetun/jaftawat ltziinssinun eteec/ j»rucoileman sinua: sillä In» hänestä kerstato.mala o» sinun tykönös/j» «i ele yhlsn XI.VI lllcu

El «oll.stn «omtn/ Reboö» pu.i5. stnä oletftiat nlumala/Jumala IsraeU» »apah. elätndei» ja juhtain
.. .

päälle/«ttä he wäsywät teidän16. Mutt« «päjumulal» tellöl täyty cuormta» candatftus.l«lckt häplasft h«wäistyres pysyä/ja yxl ~ I« ne nottlstuwat jo c«lllsiu«atcalckt - "

tyyni/jo et totea cand« pots «norm»/ i
17.M«lt» Israel lnnasteto»HERran »«an heldin sieluns pttä läymin ft».cautta,anMchMl«uastnf<lla/.lfilul. g<«y«ft.

""""' 1" HMtz««t«ick»stsi. , Cnulc»tmlnu« te huonelw/'»«»»..!B.StllHnälnftnoHk«rajocata!w«n j» catckt tähtet Ifreeltn huo»est«/,oll« pahb
Inonutytz/ st lumaft j°l« m«a» on m«l. cohdnft cannetan j«ätttsä» «letto. »<»

m<ffan«t/,» cn sen lehnpl j» «ah»<st«. 4.M,ns/M<nä tohdon letlä tond» ft««'""5M laelntznfitä tehnyt/etli ftoltS haman »anhulen/ja fijhenofit entn hor3aTV Mini stutt««N««är7«. M"""
»>sasuta<si»:Mln« olen HERra/,a el st»»/connon,a pelastan, "te.'engänmuu.

Jer.
18:6.
Äom.
9:20.

Rdm.
»4:12.
M»,
2i io.

Vgy»
pttlii
ftt/V
thlopl»
«l»»s«t
j» mut
pititn.
lemnu
tästy.
Mhrt
stnxmlvtis.

M PWheHl 46. lue.



Späju-
ma.
lain
tir.
hnas.
L«7'-
40:19.
lk4i:

7-
»44!

Ben
«:z/
ii:».
Neu-
vo st»
«illat-
jtta-
jätteit-
ään.

vabt.
liapiti
pääst.
mäa
hai-
lilvre.
sian»
jaorju

teen t»
lemao.
Rah.zz

?.

5. Keneengä te vertaite mtn«n/j»,e.
> oeugä caltatstx: te teertä minun? jakenen
verraxt te minuamtttat/ jongacaltataen
minä olisin?

6. He pudistavat culda säkistä / jaho.
pian potnolla punnttzevat/ja hoptasepäu
palckavat/eriähän jumalan teki»/ jonga
«teen he polvrllrns langevat ia sitä cu-
«areavat.

7. Henostavat sen hartioille»»/ jaca».
»avat silä/ ja panevat sen sialleas/fljnä
se seiso/ jaet lycu siastans. Joö jocu hää-
dähuuta vjjn e, haa vasta: j»et auta hän.
däruscastaus.

S. Mutstacat tätä/ ja olcat vahvat/te
«äärintektät menget sydäryho.

. 9. Mutstacat «ndtsiä culo vanhasta
ovat olet: sillä minä ole» Jumala ja et
«le muuta Jumaiata / etkä minun ver-
täistäni ole.

ro. Zoca edellä ennustan/mitä edespäin
tuleva on/ja enncncutn se «apahtu/ sa-
no» minä. Minunatvoituxent pysyvät/
ja minä teen caickt Mieleni perän.
rr. Minä cutzun linnun idästä/ ja cau-

catselda maatda miehen/joca minun ai-
vdttuxeatteke : minä oleo seo puhunut/
minä tahdo» «yäs sen tuoda: minä olensen aicoinut/ja tahdon myös sen tehdä.

ie. Cuulca» minua te ylptät sydämet/
tecotn olelta caucana vauhurscaudesta:rz. Minä olen Minun »anhurfcaudent
andanal lähestyä/ et se ole caucana/ ja et
minun «rtundent vtzvy : sillä minä an.
»au aumuden Ztoois/ja min»» euaaian
Zsraetts.

xi.vil.iucu.
alas/ja istu tomuan sinä

»ettzy Babeltn tytär/ istu maa-
>ll^U.yän: silläChalderetn tyttärellä et

ole yhtän tstutnd enä/et sinua pt-
' di eaicuyottamän thanatsext ja ilotfext.

e. vt» mylly ja jauha jauhoja/päästä
htostes paimicvt / rysu »eugäs/ paljasta
sääres/ mene virran yittzea.

, z. Että stnnn häpyö ilmottetaxt/ jastnun
rietlande» oähdyxttali»/ Minäcostao/
ja »t yritän ihminen pidä rurovxellausminua sijtä tstMnä».

,4> (.Amaa teke) «etdä» pelasta/am/
HERra Zebaoth oahäuen uimeus Isra-elin Pyhä.

5. Jstnalallas/ mene ptmeyteen sinäCalderetn tytär: M el sinua «nä ptdä cut.
zutraiuan valdacaNdain Dröttnglxi.

ö.Stlläcosca minä olin wihamen »i
«un Cansani päälle/ja turmeltu minunperlndöni/hyltäisin mtni heidän sinun kä-
tees: mutta et sinä tehnyt lauprutta/ ja
vanhoille tett sinä stnnn ties peräti ra.
scaxt/ja ajattelit: mtuä olen Dröttagt
jjancatcktsest.

7- Tl sinä tähän päivän astt vtelä ole
silä johdattanut fydämees/. eli ajatellut
cutnga heille «vymeto on tapahtuva.

coulenyttätä/flnSjoca eläthe
»cumas/ja istut nh» surutöin/ja

sanot fydämefäSimlnä ole/ja et yxikäu muu
«n mlnä lestext «lt hedelmättömaxt tule. I

9. Molemmatuämät pitä sinua äktldä >
eohtamau yhtenä päivänä/ ettäs tulet >
hedelmättömäxtja leskexi: Jane pitä st.
nuuo täydellisesi sattuman/ stnun monen >
velhos tähden/ ja sinun nottals tähdäa/ l
joistasuuri osa on sinua tyköväs.
ro. Sillä sinä olet luottanut itzes sioun

pahuteee/coscas ajattelit: et minua näh-
dä. Sinun taitos jatietos on sinun ruti-
stanut/ ettäs sanot sydämesäs : minäpä
olen/jaeiyxtkänmnn.

ii. Sentähdea pitä onnettomude» tule-
man sinun päälle»/»ha ettei sinun pidä
tietämän cosca se tule/ jasinun vastoin-
köymiseS pitä laogeman sinun päälle»/
jotaet sinua ptdä laitaman somitta: sillä
rapinan pitä ätist tuleman sinunpäätles/
jotaet sinä edellätiedä.

ir.Käys nyt edes sinun velhot» canssa/
jasinuamoyrn noitas canssa /jokden seas
sinä olet tsesouorudestas vaivannut/jos
sinä ratdalsis autta ttzes/ jos sinätaidatstt
vahvista ttzes.

iz. Sinä olet väfyxis monen rsettele-
muxes tähden. Tulcao nyt edes/ ja aut-
tacoa sinua «e taivan juoxu» tietäjät/ ja
tähtein cnrkrsteltat/jotca Cuucautten jäl-
keä lukevat/ mitä sinullepitä tapahtuma.

14. Cayo he ovat vyocutu rorret/jotca
Phbbb tali
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tuli poltto/ et he taida pelasta hengens
liekistä: sillä et pidä yhlän hylistö ole-
ma»/ josa jocu tatdats tyeus lämmltel.
lä/ elttuldajonga tykönä tstutalsta.

15. Juuri nyn omat ne joiden alla stoä
finns «atmannut olet/ flnun cauppa.
mtehes flnun uuorudestas/ptcZ jocaiyea
»äomän flnne ja tänooe/lja flnullaet ole
vhtän auttajata.

Xl.viil.iucu.
tätä te Jacobin huonesta/

le cutn cutzutan Israelin nimellä/
otetta culkenet Judan medestä/

te jotcamaunole HEr-ao nimeen/
ja muistatte Israelin Jumalan/ et cut.
lena, n totudes eikä manhurscaudes.

2. Sillä he nimittämät itzeoS pyhä-
stä Caupungista/ ja luottamat heitäns
Israelin Jumalaan/ jonga nimi on
HERra Zebaoth.

z. Minä olen ennen ilmoittanut tule-
vaista/ minun suustani on se lähtenyt/
ja minä olen andanut fltä cuulla/ ja teen
sen myös äktst että se tule.

4. Sillä minä tiedä» flnun covaxi/ ja
flnun niscas on rautasuoui/ ja sinun o-
yas on maskesta.

5. Minä olen sen ilmolttanut ennen/ ja
olen flnun andanut cuulla/ eonencot» se
lulicau/ etles sanots: minun epäjuma-
malan sen teke/ja minun cuma» ja epä.
jnmalanon sen käflenyt.

6. Laickt nämät sinä cuulit ja näit/ ja
et te ole sitä ilmoittanet: fillä minä o-
len edellä andanut sinun cuulla usta ja
salaisia/ joita et sinä tiennyt.

7. Muttanyt 00 se luo,»/ ja el siihen
atca»/ ja «l sinä ole cuullut pätmäkäu
«unen/ ettet sinun pidäts sanoman: Ca-
tzo/ sen minä hymin tiesin:

8. Sillä tt sinä sitä cuullut/ etkä sitä
tiennyt/ ja sinuu cormas et ollut sijhen
aican amattu: sillä minä »yllä tiesin si.
nun catzoman ylön/ joca olet nimitetty
rtckojaxi sinun ättis cohdusta.

y. Minun nimeni tähden olen minä
pitkauneUaeu/ ja minun yl.styjeut täh-
den tahdon minä säästä sinua/ etteSluUs
hämitetyxi.

ro. Latzo mlaä tahdon coettlla siuua/

mutta et nyncuin hopkata/ maan minä se nyn.
teen sinun tvalituxi murhe» pätzisö. cuinp»

11. Minun tähteni/ tosin minun tähte. hae
ui tahdon minä tehdä/ etten minä HS. sa,M
mätstyxi tulis: sillä «n minä anna cuo-
utatant toiselle. '

12. /j7U>« minua Jacob/ jasinä minun
lsrael: Minä olen/

Mtnä olen eufimälneuja vymeine».
15.Minun käte» on myös perustanut

maan/ ja minun ottia käteu on kämme-
nellä mitannut taivau: mitä minä cu-
tzna/ston cohta valmis.

14. Cootcat teitäu caickt ja cnulcat/c».
ca ou heidän stasans näitä ilmoittanut?,
HERra racasta händä/ stutähdm on'°77
hän ostttava tahtons Babelis/ja hänen
»ästvartms Chalderets.

15.MtaS mtnäolen sm sanoont: Mtnä
olen häum cutzunut/ ja häum johdatta-
uut/lja hänen ttens menesty hänelle.

iS.Tnlcat tänne minun tygönt/ ja cuul-, v'
cattätä: E» minäote ennen sala puhu-'
nut/stjtä ajasta enin st oli puhuttu/ oltn r'

minäsiellä? ja nyt lähettiminuuHEß-
ra HERra/ ja hänen Hmgens.

i7.Ntj» sa»o HERra sinuvpelastajas/
IsraelinPyhä: Minä vlm sinunHER-
ras Zumalas/ joca sinulle opetan smikä
tarpelltnm on/ ja johdata» sinun tietä
jdtas täyt.

18.0 jos sinä ptdätfit minun MWäut
voarto/viju stouraahas olisntzacuinvtr»
ta/javaahurscaudesallncut»

MJ» sinun stemeues olla »tzacul»
sanda/ jacohtus hedelmä nyncMN Hä-
nen someronS/ joiden otmc et pidäts hä«
vttettämäneli pyhittämän pois mtya»
edestäni.

00. lähtM Bdbelifi/ paetcMWM»,: h-
rein tykö iloisella ZatstK/ ismosttqcät K
cuulnttucat/ vMt st
rtz»/ ja jaaocat: HERra o» pelasta- . "

aut palveltäos Jacrbtu.
21. Et heitä jano vatvanut/ costa hän

johöattt hetlä corvesa/ hänauo oi HMe
««ota vettä ealltqsta : hän hastats cal-
l:on/ ja sijtä vnott «esi. Multa jnma-
lattomaka/ sauo HERra/ et ole rauha. ;/:

4K.!ucu.



IUtU.
«lnb> ln°»ol/jat« t«».

«caiset Conftt «tl«e«t «««rl:U« on nUnnn iill» cohdusia
«ca. mln«n.ntme»L«« nl/c.st««l«z »lelä ilttnl cohdus olin.

2. 1« leti mlnnn snnnl ntzncntn terä»2 »znml«an:l«tenswarj°llabil, mlnun
««M oetttU I« P«nt minun ttzldäwöxt nuo.

l«/olsitminun «llneeue.L M »<«,«

4 Mutta mlni sonoln: hnckou Mini
lyitiieln/ turha»ft tyhjin mlns lisi
«nlnlin «stent: eutleugttt o» mlnnn «»

sian HERran eansa/ jo mlyu» työni
«M mlunn Jumalani canffa.

5 'Nj nylfono HERra/ jocololmlnun
handens Hitin lohdusta polwelloxi PO»
lauttomon lacrbtn hänelle/ et«t
Israel huckuie: Sentöhdl» olen mlni
tounis HERran «d«s/ jo mlnun luma.

Chr!» ft» on mtnun »ätewyben.
stus p» s. Ia hä n sanot : Vähä se o»/ ettäs
«nam olet mlnn» palwelton/ corjamos Ioco»
t»«lle> btn sucucundta/ft tnomas Mene Istot»
«sj' lln h"joltltnje«: mutto mtnä ponin sinun
«utu. myös pacanotn molteuxt/oleman mtnnn
««. «u lude» haman mollmon irtzn.

7 Ntzn puhu HERra Israelin lu»«.
42.6. staja/ hänen PyhänS/ ylincotzolullle
Act.ll» sieluille/ sille Canstlle josta me cauht.

47. 'stum/ sille polmeltalle joca tulniotn Her.
luc.,: ««tn «lla «n/Cunlngaste» pltä nälemin

79. j» nouseman : piimttsten ptti rucotle.
i-l:32m«n HERron tähden/ joc» nstoll»ne»

on/ Israelin Pyhin tihden joca sinun
2.Cor »altunut on.
e » 8. Näin ftno HERr« : Minä olen si.
H>'«» nuarucouxes otollisella ojollo eunllut/jo

olen outnde» pälwius sinuo oultount:
I«ol«»»«r,ellut sinno/ jo ltztorl Con.
ftln stcoon olen stnun säätänyt / corjo»
«onmooto/ j» hoastatnit» perimisiä
«mlsttlmo».Mtti y. Sonomo» fongltnllle : mengit ulos/

Chr». j« jotcoptmtäs o»«t : tulc«t eoes / että
l»»« «. he teloen ohes hettänS «lilälsil/ j» soisit

joco cuckulolla »latnxens l

io.El heidän pidä isoman että/ano-
man/ et Helle etkä auringo pida heikä
polttaman: sillä hcldän armahtajans
me ja johdotta hetta wesilähleille.

11. Ia mtnä panen caickt muvrent tiext/
ja minun polcunl pilä corvtetlamao.

i!. Catz» nämät tulewat cauca: ja
catzo nämät pohjan puolesi/ nämät etelän
puolesi/,» muut StotAtn waaloa.

iz. Zlvltcat te rat-oat / rlemuttze sinä
maa/ kytläkäl te wuoret ihastuxella: stl-
lä HUria o»Lansans lohduttanut/ja on
radolltsianS armahtanut.

Zwtisano:HCßra hyljals
» minun/ HErra unhotti mtoui?

15. Vnohtaco watmo iapjucatsens/nya
ettei hän armahda cohruns polca? ja
maicka hänußodats/ nhn en mlnä cut.
tenzan sinua unhoda.

16. Catzo käsijat olen minä sinun py.
äldänyr: sinun mnurls omat alntt mtnus
silmäint «des.

17. Stnun rakendajas rlendämär/mutta
sinun cuktstajas ja häwittäjäs ptta pake»
ncmsn sinustapols.

18 Nosta silmä» vmbärtvs ja catz»/
cotcklnamär cootut tulemat sinun tygis.
Nha totta cutn mtoä elän/ saooHEß-
ra/ sinun pltä eatkllla väillä vynculo
caunistuxella ttzes puettaman: ta sinä
käärit ne ymbärtlles ntzncuin morsian:

ry Sillä sinun autta/ hämttettyja tor»
meldu maas pitä sillolu ahdas oleman
asuaxes/ cosca sinunraateltas sinustacaumas pakenemat.

20. Nijn että sinun hedelmättömydes
lapset pnä «ielä sinun cormas sanoman:
ahdas o» minulla sia/ tstu puolees/ että
minäkin asuisin sinun tykönä».

21. Mutta sinä olet sanoma sydämesäs:
cuca nämät minulle synnyltt? sillä minä
olen hedelmatötn/ yxinä-nen / pois ajettu
ja ulossyösty. Coca nämät on minulle
casivattanut? catzo/ minä olin yxinän»
jätetty/ cusa nämät silloin olit?
22.Näta sauo H«r,a Heria: catzoMioä

nostaa käteni pacanatn puoleen/ja minun
lippuni corotan Cansatn puoleen. Ntzn

i he pavdavat edes helmafans sinun pot»
Bbbbbr eats/

i lltot»
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wa.

ZS! 7.
Apoc.
7U6,

'

4Z!2j.

! HER-
ra loh.
dota
Ca»,
fans/
ettet
hän
hetkj
hyljä.

i

' Paca»
nat»
pttt

l myös
l coeov»
> duman
heidän
tygen»
/»/>.
60:4.

leM. 45- luc. 74?



Cuutn
gal pi-
ti ole.
maa
heidän
holho-
jans.
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Psal.
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Chrl»
stuspuhu
«pl»
stons/
cuull.
«lsudl»
staus

«as/ ja sinuntyttärltäs hartioillans.
2Z. Ia Cnningat pttä oleman sinun hol.

hoja»/ja heidänDröttngius sinun imet-
täjäs. Heidän pitä langema» casvotllens
maahan sinun ed«sä</ja uuolestetemao si-
nun jalcäis tomua. Silloin sinä tiedät/
että minä olen HERra/ ja ettei kengän
tuke häpiääa/ joca mtnua toivo.

,4. Otelango saalis väkeväldä pois?
tattaco jocu päästä hurscan fangit?

15. Sillä näin sano HSRra: nyt pttä
fangit väkeväldä otettaman pois/jatui-
main saalis irralle pääsemän: Ja mi-
nä eahdourydellä sinun rytaveljcis caasi
sa/ ja «arjella sinun lapsias.

26. Ia minä annan sinua hävittäjä»
syödä heidän oma lihan»/ ja heidän pttä
juopumaaomasta verestäns/ nyucuin
maktasta vanasta: ja catckt liha pttä
tietämän/ että mina olen HERra/sinun
auttajas/ ja sinun lunastajas/ Jacobin
väkevä.

i>.lucu-
ftno HERro- cus» on tel.

>»»« «dän äiti» «rottrft/jolla mlnä 0.

Hlen hänen hyljännyt ? «lt cuta
minunlorlorahontcandoja/

jollemlnä tetdin olen myynyt? catzo/te
olett» teldän ftndetn tähden myydyt/jo
teidän sltlnonteldänrtcosten tähden hyl»
jätty.
2.Mixl mlnä tulin/ft ei ollnt fielli le»

M, Minä huusin/ ja ei yritän »asian.
nnt ? ongo minun täten ntzn lyhendynyt/
ellet hän »oi pelasta? ja etkö minulla ole
»otma »apahto ? Catzo nuhtelemtstllanl
teen mtnä meren cui»«xl/j« teen »lrrat
corvexl/ ntzn «ttä c«l«t haisevat veden
punttumlstn tähden/ jacnoleval jonosta.

3. Mtni pueton totwon ptmeydellö/ja
teen hänen petttens ntznculn salin.

4. HERr» andol «inulle
hoppenen tlelen/ toltoxent puhn»

»ifynetlle «j«ll«nS : Hän perättä mlnno
joc»«mu/ hersltä minulle corvou luule.
««nntzacntn opetuslopsen.

5.HERro Jumala avais minulle cor.
»cm/,a en ole mtni tottestmatoin/e»g«
menetocoperln.

6. Minä aunotn selkäni »ylle jotca mi. j
ouapiextt/ja poskeni nylle jotca minua >
repelil : En minä käändänyt caswoant >
pots häwätstyxistä ja syisistä.

7. Ja HEZira Jumala minua a utta/sentähden en minä tule häpiään: Sentäh-
den panin minä casivout nyncutn llmp.
stöo/ stliä minä tiedän etten minä tule
häpiään.

«.Se o» läsnäjoca miuun vanhursca-utta/ cuca tahto rydellä minun canssaot?setsocam ynnä/ kellä on oikeus minua wa«
sta» ? se tulcon tänne minun tygini.

9. Laho/ HERra HERra aulta ml-
nua/cuca tahto minua cadolta Catzo ne
catcki wanhcoewat nyncnto waatt/ coitshowät heidän.

10. on teidän seasan jocapelkj
hänenpalivelians

ändä cuuldcle/joca pimeydes waelda/sa
rt näe valkeutta/ se totwocan HERran
nimen päälle/ja luottacan ttzens Juma-
lan? päälle.

11. Catzo te caicki jotca tulen sytytätte/
jotca oletta liekillä hangttur/ wacldacat
teidän tulemia walkeudes/ja sijoä ltektS
jonga te sytytitte. Se tapahtu teille mi.
nun kädestäni/ kirous täyty teidänlevätä.

I-I. iucu.
mlnua te jotta»anhnrsca.«tz utt« noudatat/ te jotca HERra
Catzocot sitä colliom josta

te lohvotstut oletto/j» sitä latvo
jostate catvetut «lett».

2.C««oc»t Abr«hami letdön Isiln/ftS»»raljoco teidän synnytti: sillä minä
tutzuiu hänen costo hän oli »telo yxlnäi.
nen/ siunaisin ja eninstn hänen.

3. Sillä HERra lohdutta Ztonl/ hän
lohdutta cotte» häne» ontiudens/ jo leke
hänen «uttudens ntzncuin Edenin. Jo hö<
ne» erimoons ntznculn HERron trydt.
m»»»/että siellä löylä» ilo ja riemu/ttz»tosjomelsunäni.

4. Ottacat minustavaari minuuCauft.
»t/jo cuulcat minua mlnu <ucucundanl:sil.
l« mtnulda on lakitäypä ulos/jo mtnä pa
nen mlnnn ottendentConsoille

z, Mtnnn»»nhurstauden «n lisni/ml»
nun
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Psal.
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vun«utud«nkäy ulos/ja minun käsivar. ,
ten on Caasoja duomttzepa. tuodot odol. I
tavat minua/ ja vartiottzevat minun
käsivarttani.

6. Nostacat teiden silmän taivaseen/ ja
catzocat alcs maan päälle: sillä taivas on
catoma nyncuin savu/ ja maa «vanhcne
nyncuin vaate/ oy» myös sen asuvaiset
cuolevat: Mutta mtnu» autnden pysy
yancaicktsest/ja minun vanhurscauden et
ole puuttuva.

7. Luulcat minua te jotca vanhurfcau.
den tunnetta/ Cansa/ jonga sydäines mi-
nun lakini on; Älkät peljätkö cusa ihmi-
set teitä häväisevät/ja älkät vaptscoco-
fca he teitä ptlckavac.

g.Stllä Cotn pttä heitä syömän nyncuin
vaaiten/ ja madot pttä heidän syömän
nyncuin villaisia: multa minun vanhur-
scauden pysy yancatcktsesi ja minun autu-
den sugustu sucuhun.

9. jV)!ös/ylös/puepäälles väkevyltä/
käsivarsi/ ylös/ayn-

cutn mainen vavhon atcan. Slkös se ole/
jocalöit y'piän/ja haavottttlohikärmeo?

10.Etkös se ole/joca meren/ sen suuren
sv»in »eden culvalsit ? loco sovinmere
tlexl telt/etti lunoftetut tavit sitämyööe.

li.NtznHEßron lunastetut polajovot/
jo tulevat ZloNtzu rtemulla/ jotzoncotckl»
nen 110 on Heidin piöns päälli olewo.
Ilon j»rlemuu h« lisittiwit: murhe jo
huocauspalen«h«iti.

12. Minä/minä ol«u l«ldän lohduttajan/
cncsst sijs sinä ol«t/ «ttäs cuole«v»tst» th»
mistä peität? ja thmlsten lapsia/jott» c».
lmetan ntzncnln hetnä?

Iz unohdat HERron / joco sinun
tehnyt on/joco lot»at lemtttä jo moon pe.

? Mull» fi»ö peltät olott ylt päimä
wolwojan julmult»/ cost« hän rnpe h».
cuttom»». I« cnhung» jät »alvajan

-

14.Cost» hin »»«diltln rteubimin ja
juox«m«nymbirlns/ etti hän päistäis/
«tttt h« cuolis cadotnxtlu/ «ttä hetdan l«t»
p«ns puutluls ?

»5. Sillimini olen HERra sinun In.
Mfte/joe» meren llMan/ etts senallot

49i5.

47i ».

ras ja sinun Jumalaa/ joca Cansans
edcst soti. Catzo/mtnä otan combastuS
calkin sinunkädestäs/ ja mtnu vihani cat-
kin rahgan: et sinu sitä pidä sillen juoman.

»z. Waan minä panen sen siuun raa-
teltats käteen/jotca sanoit sinun sielulles:
cumarra sinus/että mekäwtstm sinun yit-
tzes: ja pane sinun selkäs maahan oyn-
cuin caduxt/ että nyncutn catua myöden
sen ylttze mennätsin.

5...

I'"5,?"
"''"'

«.„l'""'

V".
4« i«.

G».
46:3.

pauhatvat/ hänen «tmeus on HErra Z«.baoth.
16. Minä panen sanani sinun suuhus/

japeitän stnu» minun käteni «varjolla:et-'
tä minä taiwan istutatfln/ ja maa» pe.
rustatfio/ ja sanoisin Atsoille; sinä olet
minun Cansaa.

17. Herä/herä/ nouse Jernsalem/joca
jottHEßrankädest hänen wthans cat-

kin/ sen combastuS catkin rahgan otet si-
nä juonut/ ja ulos särpänyt.

18. Et kengän hänen pojtfiaos/ jotta
hän oli synnyttänyt/ händä holhonnut/
etkä kengän räikistä hänenlapststane/ jot-
ca hän ott caswattanut/ hänen käteenö
ruvennut.

19. Nämät caxi sinua cohtatstt/ cuca
sinua armahti? hävitys/ vahingo/uäl»
kä ja miccka cucast sinua lohdutta ?

10. Sinun lapses olit ptnduoet/ ja
macatsilroikilla catuilla/ nyncuin pau-
lalla sidottu metzähärkä/ täynäns HER-
ran viha/ ja sinunZumalas rangaistusta.

11. Sentähdro cuule nyt tätä sinä ra-
dolltnen ja juopunut ilman vijnata.

»».Näin sano HERra sinun HER-

l- 11. lucu.
nouse Zio»/ pue sinun vä-

Til l» kewytes päälles/caunista stnuas
«jalvst finä pyhä Caupuogt Jera-

salem: Sillä et tästedes yxikän
ymbärtleickamatoin etkä saastainen ptdä
stuusahallltzcman.i-Pudista ttzes tomusta/nouse ja istule-
rusalem: Päästä fious cahletsta/sinä fan-
gittuZtooin tytär.

z. Sillä oätn sano HERra: te oletm
tyhjän mydyt/ja ttmärahala te luuastelä.

4. Sillä Nya sano HERra HERra:
Bbbhbz mi-

lesata. 52. lur. 745
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minun Cansan meni eustn alasEgyptyn/
oleman siellä mierasna: ja Assur on heille
wäktwalsa tehnyt ilman syytä.

5. Waanmitäuyt minulle tämän edcst
tehdän? sano HERra-sillä minun Can-
fan ilman syytäpotstviedäN/että ne jvtca

hzikä halltyewat/ saattamat heidän itke.
män / sano HERra: Ia minua nimen
ptlcatan pätmä pätivsidä.

6. Seutähden p!tä minun Cansan sinä
pattvänS minun nimeni tundeman/ että
minä ttze olen se joca puhun/ catzo minä
se olen.

7. O cuinga suloiset owac nyden jalat
vnorilla/ joica rauha jnlistamat/jotcahy.
wä faarnawat/aiiluden ilmoittamat: Jok-
caZiontllc saaomac: sinun Jumalas 00
Cuningas.

8. Sinun warttas huutamat corktast ja
tloitzeivat: sillä se nähdän tlmetsest cosca
HERra kääsda Zionin. -

y. Jlottcat ja rtemuitcat ke Jerusale.
min auttat: sillä HERra ouCansanS loh'
duttanut/ ja Jerusalemin päästänyt.

10. HERra on ilmoittanut pyhän käsi-
tvartens caicketn pacanaiu silmäin edes/
nijn että caicki mailman aret näkemät
meidän lumalam autude».

». HiXAeicat/paettal/lähtekät sieldä/
älkät mihtogäo saastaiseen

sattuco mengäl ulos hetdä» tyköns/ puh.
dtstacat tettao/ie jotca HERrancalua
rannat.

11. Sillä et teiden pidä lähtemän nopi.
ast / eli ivaridaman pakenemisella: sillä
HSRraon lähtemä teiden edellän/ja I.
sraeltn Jumala on cocowa teitä.
r/. /j7Atzo Minunpaleltao leke totmelli.

ja corotetan/ ylös nvstetao/
ja tui: sangen corktaxi.

»4. Nyn että moni sivua ylitzes häm.
mästy/että hänen muoto aö on rymembt
muita ihmistä/ ia hänen hahmons hus.
oombi cutn ihmistenlasten.

15.Mutta nyn on hän monda pacanata
pryscottaiva/että myös Cuningnsten käy.
ry suuns hänen edciäns tukita: sillä joille
el mträn hänestä ilmottettu vllui/ nekin
hänen ilolla näkemät/ja j»l»ci ht euulltt
ole/sen ymmärtämät.

UN. llttlk
»fto meloän saarnen»? ftle»»T nelle HEr,on kifilvnrsi ilmottelä ?

2.Stllä hi» nouse ylös hänenede.
s«»S ntzncutn»eft/jontzncnt» jm».

rt cui««st« «»»st» : «t hienlle ole muoto/
«tli l«u»eulto : me nätmme hinen/«»»n
et olut hänelle fiti «nolo cutn meille olt»
lel«»nnnt.
z. Hän oli catckein ylöacatzottapa/ ia l

catckein Haimi»/ kipua ia sairauttatay. >
väns : Hän oli nhnylöncatzotto/etcet ken.
gäukehdannut catzo hänenpäällens/fto. >
tähden en me händä miaäkän pttäaet. l

4- meidän sairau-
meidän kipumhä» sälytti

päällens/ mutta me pidit» hänen Jum«. ?
laivarangaistun/ ptestynja «aimattun.

5. Waan hän on haamottettu meidän
pahain tecoim tähden/ja meidän fyudeim
tähden on hän hosuttu z Rangaistus on
hänen päällänS/ että meille rauha olis/
ja hänen haawainö cautta olemma me
paratut.

6. Me «aelffmma caicki «xyxis »tzncuin
lambat: itzecuktn potckets omalletielleoS e
Mutta HERra heitti caicki meidän ivaa.
rydem hänenpäällens.

7. Cosca hän kangastin jg «airoattin/
nyn et hän suutavs awannut: Ryncuiu
caritza jocateuraxt wiedän/ja nyncuin
lammas joca terttzläus edes waickene/,
jaet suutaos ama.

8. Mutta hän on otettu pois ohbistuxesi
ja duomtost/cuca taita sanoa hänen M-
mäns piluden? fillä hän on siwaltln
pois eläwitien maalda/ cosca hän mi-
nun Cansaot pahain recotn tähden ran-
gatfitn.

9. Hä» on haudattu vhncutn jumalat,
tomat/ ja cuollot uyucuiu rtcaS: Et hän
ktllevgäa «Säryttä tehnyt/että petost ol-
lut hänen suusaos.

10 Matta HERra tahdot häaen »jjn
piestä sairaudella i cosca hän on hengeoS
«tcauhrtpt andanut/ nyn hänsaa nähdä
siemenen/ jaelä cauwao/ja HERra»
atwottuS on hänen käde säas meoestywä.

»l,Että hänensieluus 00 työtä tehnyt/
saa
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soo hin llous nähdä/ j» tnle rowltuxl.
Xundemlftnscautt» mlnnn »anhurscas
palvella» monda »anhurscantt» z sillä
hän cand» hetdan syndtns.

12. Sentähden onnon mini hänelle «>

ja hänen pttä vätevttten
causj» sadist» jacamo»: sentähden etti
hän oudot hengen? cuolemaan/ jo oli pa»
hantelläl» stcon luettu: Hän condoi
monen synnlt/ jo rncotli pahantettätn
edestä.

l.iv.lucu.
sinä h«delmälö<u/joca «t

synnytä/ lloltz«rl«mullo/jo ihastu
si«z ,ol» et rostas ole: sillä yxlnäi»

on enämbl lapsi» / cnln sillä,osa mles on/ftno HERra :

2 majas sia/ jo »enytä asumlsts
»aate/älä säästä : pidennä töyles/j»
ltznnitä vaajas lujast.

Sillä sinun pltä ottlalle ja «astmalle
puolelle lewenemän/ j» sinun siemenes pl»
tö pacanat perimin/ ftautetft Cau»
pungetft asuman.4.M peltä: sillä et stnä tnle häviiän/
älä ole caino : sillä et sinnn pidä häptöön
t uleman. Waa» sinun pllä nuorudes hä»
plän unohr-m»»/ ja sinun lestiydes cat»
nousta el sillen muistaman,

5. Slllä joc» sinun tehnyt «n/ hän on
sinun mtehes/ HERr» Zebaoth on hänen
ntmens/ j» IsraellnPyhä sinun lunasta.
jos/jocaca,l«n mallman
zutan.

S. SilläHERr» on cutzunut sinunntzn.
cnln hyljätyn jo sydämesi murhelllsen
»otmon/ ja sini olle ntznculn nnorl emä».
dä joc» hyljätty on/ sano sinunlumalas.

7.M«nä olenwähäxi silmänräpäyxcxt
sinun hyl»äunyt/ mutto minä tohdansi»
nu» suurella lauoindella coola.

z. Mlnä olen «lhaftnt vihsxi silmän
ripäyxelt minun casmonl lällenyl sinul»
oa/ mutta minä tahdon armohta sinua
ljaneatcklses armoe/ sono HERr» sinun
luuastafts:

y Stllätämä on mtnnlle olema ntzncntn
Noahn West/ jolle mlnä »annoin / «lni
Noshn »«delpitänyt stll<»liyme«l «aan

yllye : jnnrlntz» olen mlnänyt »ännonni
«ttll mlnnn sillenpldä finnlle »thastuma»elläsinnorongalsemon.

,0. Slllä «nHtt ptt» »älttämän/ ja
enckulot tongM»/ muttamlnnn ormö et
pltä sinustapoMemon/ jamtnnnronhemt
ltztto el pldä «oDgemon pols/ ftno H«R<
ro sinnn ornlHhtojas.

ii. rodolllnen/ co«ald« tn».
häälytetly/jo sini tnr»o«

tolu/lOtzo mlni panen sinun tl»«s ntzn»
lntn canntftuxen/ ja tahdon sinnn peru»
finxesVaphtretlliloste.

12. Jo sinun»ckunasChrlstolllst raket»/
jasinun porttlsRnbtnlst/ja eaickl sinnn
rajas»»ll<»<statl»<stä.

13. 1« calckt sinnn lopses ptts oleman
«p«l«tut HERrald«/ ft sunrt ranh» si»
nun lovsilles.

i4.W«nh»rstaud«ll«piti sinun »«lml»
stetuxt tuleman, sinunplti olemon «on»
cona »äll»aU«st/«ttel sinun pldä pellä»
min : j» himmsstyxest/ silli el ft» pldä
sinua lähestymän.

15.Cotzo cuca tahto fi»n« »asiancoot»
ja sorl» stnua/ josHellman mtnnto «dtott»
dumat?

16. Cotzo «lni teen sepin joca hljlet ln»
les ltetzo/ft tele »ftn työlins varten: u«Hmtni myösteen raotelion hncnttomon.

17. Joroinenoft joco»olm»st«ton sinua
«ostan/ «ipidä menestymän : jacoicki ll«.
let ,olco heltäns ostttolvot sinu»»osta»/
pttä
ouHEßran p»lwelt»n perimys/ja htl»
din«anhurscoudens mMust«l/ftno He»,».

I.V. lucu-
lulcöt »etten tn»

»tz gö/t««nM«ei°l« raha/tulcat/
syötit : Tnlcot/ostacot

Umon rahat» jo Umo» hlnnoto/
»tznojortefto.

2.Mixt « «nnotte rnhon sijni«Nft «l
fttpä ole ? j« tetdöntyöu sij»ä cuft el «le
rowludolo? lnnlcot/ cn»lc«l «tn»»/ ja
noutltcot sitä hy»«/jat«ldön
muttcon Nh«»»d«s.

z. Colltstocol lor»«n j« tnlcat
Mönl/cnulcat/ntM ttts«n sieinn st» elä:

IL

G«».
9: n.

HER
ro ln»
pn cau
«ift
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ftut»
c»n«
dons.
Apoc.
21:18.
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6:45.
Ront.
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HER»o c».
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Neu-
»o ot-
tamaa
Chri-
fiusta
»asts/coscahandä
«artrS.
PfiZc»

4.

Auma
la» sa-
vu«er
«ats»sa».
Pc».

««»
"

raneu.

Zamtnä t«« teidäncanssan jjantalcktfe»
lyton/ lujatDavidin armot.

4. Catzo mtuä pantu hänen Cansotlletohdtsta>axi/ paämtehext ja vpettajaxi
Cansotlle.

x. Catzo flnnn pitä cutzuman pacankt/
jottaerfinä tunne/,ane pacanat/ jotcaet
finna tundenet / pttä Moxemau stnun ty-
gös: Sinun HSRras Jumalaa tähdev/
ja Israelin Pyhän tähden / joca stnua
Cannifit.

6. HERra/ cosca hän löytä
> kattaa : rncotlcat händä, cosca
hän läsnä on.

7. Jumalatoiu Hyljätkö» ti«ns,ja pa.
hotatttiä ajatuxeue, ja palatteon HER»
rautyKö/njju hän armahla häudä; Jameidän Jumalan»tyzö: stllä hänentytö-
uäns on paljo andexi aodamuka.

«. Stllä minun ajatuxeut et ole teidän
' ajakuxen/ja teidän tten ei ole «tuun tieni,sanoHERra.

nijn paljo corkembi euin tai-«as on maasta, nan övat myös minun
kieut corkiammst teidän tettäo/ja minun
ajalnxesi<!tdä» »jatnxian.

ntzacntu sade ja lumi tuke
'

.

alas/ja et mene finneMens/ vaan tuoretta maa/ jareke sen he.delmällisext jaanda sen caslva jaauda ste.menen kylvettä/ ja leivänsyötä.
ii Nälnon myös se sana/joca minunsnnstaut lähte/ei sen pidä tyhjänä pala.

jama» minuatygöot: «aan tekemä» mi.tämtoulle otollinen on/ja sen pttä mene.fiymäu/jota varten minä sen lähettänyt-livolev.
11. Sillä tlosa teidän pttä lähtemän tarauhasa stiatetraman: vuoret ja cuckularpttä teidän edesän »ytosta vcisamao/ jaeaickt puut kedollakäsilläos yhteu lyömän.
ij. Honzat pitä orjantappurain fla»«astoaman, »a Myrttpuu nncnlaisten ede.siä: Iase pttä oleymnHEßralle »tmcxt/Hancatckisept merkixt/jota »i pidä hävt-tettämäu. i.vi. Lueu.san» HERra: pttSkät

yN » »ikens/ »a tehkät wavhurscaut.M «tNUN ausuudtn o»

läsaä tulemäk » fa Minua «auhurfca» raliu»
tevi/ että se tlmotckeao.

».Autuas oa se ihminen joca fea teke/ Mestj.
ja se thmtse» lapsi/ joca sen käsittä: «. apea
ti hän pidätS Sabbaihln/ että strä ar- mlemj»
ktopt tekv/ ,a ptdätäis kättoö/ ettet häa fest.mitäu paha tekv. Sap.

z. Ja se muncalatneu jocaHERraau i : i.
on suostunut, rt pidä saoomau: HERra
caikett eroitta miau» Lansastans. Aa 5 '

cuohitt«rtp:dä sanoman: catzo/ minä
olen cutva p««. ic».

'

4> Stllä näin sano HERrakuohituille:
jotcaminun Sabbathtnt pitävät/ ja «a» mll-

calai.
sta,a
hevtl
mättö,
mtä.

l Paca.
nam

' culzu.
' Mljest.
' i.R«z.

' 8-4Z.!
Matk.

> Marc.
N! 17.
kiic.ly!
46.
HER.
ra »uh
tete pe»
lvli«
stao.
peität-
ia.
Jer. 6;
ij.

lttzevat mitä minulle teipa/ja lnjast pt,
tävät minun ltzttoni.

5. Nya minä annan heille minun huo.
nesantjamuurtsantpatcan/ ja pareman
vtmeu cuin pojilla ja tyttärillä on; yan-
catcktfen ntmmminä heille annan/ jota
et pidä hätvttettämäo.

6.1 a muukalaisten lapstlle/ jotcaHEr»
raau suostunet ovat/ händä palvele-
man ja HERran vime rakastaman/ ja
hänenpalvelians oleman: jocainen hei.
sta cuin Sabbathiu pitä/ ettet hän sttä
arktoxt tekv/ vaan ptdäie lnjast minun
lytlont.

7. Ne mtuä Wien minun pyhän vuore-
ni tygö/ ja ilahutan hettck minun ruco.
ushnonesaat: heidän uhrtas ja poltto-
uhrinspjtä «tnulleotvlljftt oleman mi.
nun Aitarillani: jillämtynahaonen pt-
tä cutzatttaman caickem Lausatn rncsus-
hnoaext.

»HERra, HERra/jocaZsraelt» hyl-
jätyt coc»/sano: minä tahdoo vielä
euämmäa HSnea coottutnö joukkoon
eoota.

9- Caickt pedot kedolla Mat ja fyökät,
ja calckt pedot metzäiä.

lo.Cack» heidän vartiano ovatsokiat,
«ikä tiedä mitan/ he ovat caickt mykät
cotrat/jorca etvoihanckua/heovat tat. lseat/ he macavot ja «oda rarsstavat. jn. Maita he ovat häpemättömät «L< ikevät cotrat, jotca et »känäms tama tul i
la ravttvxt: Et paimenet ttzekän ttedä °
mitä» cli ymmärrä; jocatno»M» »aa.
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t«llV.
gip.
,:«.

~ödr.

,2; y.

Herr»
n«ht«<
le C«»
stnst.
M.
«»lan
p«lwe.
liisi.
Matt.l
n: 34.

!

Että
he luo.
tie hei-
dällS
mutde
lyttoö.

rl» omastal<tsilMs/tHltD,«»batta «h.
neultons hinen ltlosons.

i2.Tuica»/ ««««« «tzna ja juepncam/
ja olcon huomena ntznentn länipänälin/
ft »t«lä paljo enämbl.

l<Vll. lucu
huckn/ja el ajattele

?k«ngin sitä sydämesäns : Py.
miehet temnmtan pots/

ft ei sijtä kengän pidä «oorla:
Stllä «anhurscat otecan pots onnetto.
mudest/

2. Ia jotcototmellisest »aeldanet omal/
tuletvalrauhaan/ j»lepämät tomiotftns.

l» Tulcat tänne edes t« noitain lapstt/ t<
hnorlnltttitn j« portlotn siemenet,

4. Kenengi cansja te nyt tahdotta ilot»
t« hecnluaft? Keneng» piälte l« nyt
tahdotta suut»» lrwtleUä/ ja tleloä» Pi.stä? suätö t- »le rtcoren lovset/ ft
j« »iärä siemen ?

5- Te jotc» ol«lt» hembet epäjumaltzn
calckeln «thertätsten pnlden «ll«/ ft le»,
rastalle lapsta ofttn tykönä «uorten all».

6. Stnun menos on fileitten ttmein st.
«s/osift/ «e o»«t sinnnosts/ ntzlle si.
nä«uoo«l»t juomauhrls/ culns ruoc».
uhxta uhrat/ ptdätflö minun sijhe» mt«>
ltstymän?

7. Sinä teet «uotes corktalle jyrkälle
vuorelle/ ja menet myös ttze sinne ylös
uhri» uhraman.

«.Svenja pihtipielen taa panet sinäsinunamtstes: sillä sinä vierität sinus
pois mtnun tyköäni/ menet ylös / ja le.
vität vuotes/ ja kynntlät iyes heihin/
fiuä racasial heidänvuodettans cusa
näns sinä heidän näet.

9. Sinä menetCmMgan lygö öljyllä/
jasinullaon moninaiset votter/ ja lähe-

- täi sanas saattajat cauvas/ ja olet alet-
tu haman helvetti».

10. Sinä vaivaisit ttzes montsa keisäs/
ja et sanonut: minä suutun: Waan
ettäs löydät sinun käteS elämän/ sentäh.
de» et sinäväsy.

11.Ketäs rattat japelkät 'i ettäs tval-
hes ole?/ja et muista minua/ etkä johda-
ta Mitlees z luuletcos minun häti ole.
»aa äimt/ cttes p«ikä?

i2. Mlni ilmolton sinun »onhurstau»
des/ j» sinun tecoe/ ja ne e» stnua ptdä
hyödyttämän.

13.Costa sini huudat/ ntzn «nttacon si»
nuu jonckossnuo/ mutto luulen pltä hei»
dän coickt «iemän pois/jo lurhudenptti
ne ottaman pots - Multa joco itzens nu»
nuun nscaldo / hänen pltä moon perl»
min j« omistama mtnun yyhän muoreni.

14. 1« sanoman : tehtät ttelä/ tehtät
tietä/ lemttlätät polcu/ sysiltot louck».
nxet mtnun Conftnt tleleä pots.

15.Slllä näln sano corl»» j» ylistetty/
joc» «su tzaucatcklsndes / jo jonga nimt
on Pyhä: Minä »sun corleude» ja py»
hydcc/ lä utzteu lytöiiö/ joilla sänetty ia
nöyrä hengt on: että mtnä «»rmotalsinNöyrytety»hengen/ ja särjelyn sydämen.

16. Slllä en mtnä tzäci tsshoo rtzdellä/«ngn «ihastu tzoncatcklstst/ «aan mtnnn
casmostont on hengt lähtevä/ j« mmi
teen hengen.

17.Mmä olin «lhalnenheldän «hneu»
dens märyden tähden/ ja lötn helti/ ly»
myltn ltzenl/ j» närkästyt» : Silloin he
mentt exyxis oman sydamens tiellä.

18. Mtnä nätu hetdan ttens/ paransi»
hetdäa/ ja johdatinhetta jalohdutin vtj-
tä/jolca heitä murhedelc.

19. Minä olen luonut hnulden hedel-
män? rauhan rauhan / setä caucatstiieettä lählfille/sano HERra/ ja olen hei-
ta parandaoot.

10.Mutta jumalattomatoivat njjncuta
lainehtiva meri/ joca ci voi tylvcndyä/
vaan hänen aldons heittävät loan ja
mudan.

11. Jumalattomilla ei »le rauha/ sano
minua Jumala».

l.Vlil.lucu.
Uudarohttafi/ älä säästä/ roro-

anes nyacuinBasuna/ ja tl.
minun Länsilleni hetdäuo«> ylltzekSymtftos/ ja Jacobin huo.

nelle heidän syndtns.
i. Minna tosia he etzivätjoeapätvä/ja

tahtovat ttetä minua tietäni/nyncutn se
Canfa/ joca jo vauhursceadea tehnyt
on/ ja el ole heidän Zumaiaus otkeuM

E cc c k hy!M

'ohdut
!"

'^^
va«er
'«0'".

62:10.
Psal.
l 419»
/«/
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Matt.
6: «6.
/-SF.

Zach.
7:5.

Herra
opitta
heitä
oikein
paasto.
man.
Zach.
7-y.
Ezech.
«8: 16.
Matt.
-5:55.

o»! 4.

hyljännyt. He lysyiuit mluulda ollloto
duomtolo/ ja tahtovat lähestyä luma.
lata.
z.Mixi me paastomme/ ja et sina sitä

' catzo? mtxt me meidän ruumtstam mai-
wamme/ ja et sina sitä tahdo tietä? ca-
tzo cosca te paastotta/nyn te teette teidän
tahkon/ ja waadttta caictia teidän mel-
mollista».

4. Catzo te paastotta koraxi ja rydaxt/
ptexette rusicalla Miaiattomast: Älkät
paastotco nyncuin te nyt teettä/ että tei-
dän parcun cuulu corieuteen.

5. Ptdäifkö se oleman sencallainen paa-
sto/ jouga minä »alttzen; että ihminen
ruumistans pZtwällä maima / eli rallista
pääosntzncutn caistlan/ tatcka sätts eli
tuhwas mara/ sengö te paastoxi cutzukta?
ja HERran vlollisext päimäxi?

6. Multa tämä on paasto/ jonga minä
malttzen: laske ne wallollens/jorca wää-
rydellä sidotut omat/ päästä rascaute-
tut irralle/ laske maimatut mapapt/ota

' pois catckinatnencuorma.
7. Taita tsomolle l«tpäs/wi« radolliset

culkiat huoneses : coscas näel alastoman/
nyn maateta händä/ ja älä käännä itzes
pois lihas tykö.

8. Silloin sinun malktudes puhke nyn-
cuin amurusco/ ja sinun parannnxes 00
»spiast casmama/ ja sinun msuhorscau.
des maelda sinun edelläö/ja HLna» cun-
n!» on stnun corjam».
9.Silloin sinä rucoilet/j» HERra cun»

Ie sinunrucocxes : ja costos huudat/ntzn
hän sano : catzo/ täsä mtnä olen. Ellet
sinä tetäntykönäs lastauta/ ell strmellas
osota/ talcka pahasti puhu.

iQ.Ios sinä am»t sydämes lsomaiselle/
ft rawitzet radolllset sielut/ ntzn sinun
«alteudes on ptmlis coltlnma/ jo sioun
hämäräs on olema ntzncutn puolipäimi.

ii. Ia HERra johdatta atno finna/ ja
ramitzz sinu sielnspoudalla/ja sinun luus
«ohmista: ja sinä olet olema ntzncutn cas.
motettu trydlmaa/ jantzncutn lähde, josto
et csscon »esi puutu,
i2. Ia st raketan sinulda joca cauvau

on »ntiana ollut/ ja stnä lästet perustu»

xen jocapysy tzancalcklstst: I« sini ptts
cutzutlomou rouwenuen tuliaxl/ jo tel»
dän porondOjoxl/euä sijnä soadaisi» «f««.
ij. «lOssiNä täänätjolcos Sobbotht.Fsto pots/ ntz» ettes tee sinun toh»

tosmtnun pyhä pitwänint/ ntzn st pitn
tlotstxlSabbathixicntzltttomon/ HER.
ran cunntoltsex pyhäxi: sillä hän»
do ylistät/ costo el sinä tee sinnn leltäs/
että ntzstä löylä jotc» sinulle lelpaw»t/eli
mitä sinä puhut.

14. Stllotn on sinulle tlo olema HER.
ras»/ j» mlnä ylönnän sinnn maan cuck».
lain päälle/ ft tahdon sinua ruocklo Ia»
cobtu sinun Isäs perilnlstst z sillä H«R»
ran suu on sen puhunut.

I.IX lucu.
el HERran täsi ole lyhetty/

»» ntzn ettei hän »oiautta/ jo ei hä.
cor»Ons rastat/ ettet hän

cuule.
2. W»»n teidän pahuden eroitta tei.

dän j»leidsnJumalan tolstn toisestani/
ft teidän syndl» kätkevät pots hinen cas»
vons teildä/ ntzn ettet tetti cnullo.

3. Stllä teldän täten ovat saastutetut
verellä/ jateidän sormen «äärydellä:
teldän huulen puhuvat «alhetta/ ja lei»
dinkielen latelemat «äärytts.

4. Et ole yhtän joc» saarna vanhur»
stautt» eli duomttze nstolllstft : Turh».
teen luoteta» jopnhnl»» telpamatloml»/
onnetttomndest»ovat he rastat/ ja syn-
nyttivit tustan.

5. He hautomat Basiliscuren muni»/
ja culovat hämmähäli» «ercko/ jos jo-
c» syö hänen muntans/ ntzn hinen täyty
cuolft/ jos myös ne rlcoton/ ntzn ntzstä
tnle kyytärme.

6. Heidänhämmähäckins «ercot el lel.
pa «»altetxi/j» hänentecons et telpa peit,
text: stllähetdan työns omat määrät työt/
j»heidän tästsäns V» millmald».

7. Heidän jolcans juoxemat pahaan / j»
omat
ta:hetoän«jatuxensowal «äirät aftlu.
xel/ heldän tetsäns vahingo,a hämitys.

8. Et hetunne rauhan t«ttä/ eitä ole
olteult» Heidin iiymtstsins/heidän pol.

cuns

-

?7.
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euns ovat earsatV joea»tzts liy/ el hi.
nellä ole llinäns rouho.
> Sentähden on meistä otlenS t«uea.

H""' no/ jo »anhurstaus ei käsitä meitä: me
odotimme »olleutto/catzo/ ntzn tnle pl»
meys : paistelto/ jo catzo / me «vaellan,,
«e sumuft.

10. Me haparoltzlm stinli/ ntznculn
sotlat/ ja pileltmme ntzncuin ne joista ei
sil niä ole : Me louckamme ttzcm puoli,
päiminä ntzncuin hämärisa/ me o!em.
m» pimeydes ntznculn cuollet.

11. Me myrisemme caicki ntzncutn Car»
hut/ ja matkeroitzemme ntzncuin mettsset:
sillä me odotamme olleutt»/ ja el sica o>
lecko" : autuutta ja se on meistä cancan».

Herra
lähettä
heille
wapah
tajao.
Cxhts.
<! >7'
i.Thes.
5! 8.

i!> Sillä meidänrtcoxtam on sinun ede-
säs atma paljo / ja meidän synbim todi-
stamat mettä mastan : sillä meidän rtco-
p:mme on meitä läsnä/ ja me tunnemme
meidän ricoxem.

iz.Ricoxella ja malhella HERra ma-
fian/ me luovumme meidän Juma-
lastam puhuman määryttä ja tottelemat-
tomatta/ a>atellax«mja ladellaxem mää-
riä sanoja sydämestäni.

14. Sentähden onmyäs oikeus palain-
nut tacaperin/ ja macuus on caumas
mennyt: sillä totuus puto catutlle/ ja
macuus et taida tulla edes.

1;. Totuus on pois / ja joca luopu pa-
hänen pitä oleman jocattzen saali-

na. HERra näke sen/ ja se 00 paha hänen
silmäins edes «ttei oikeutta ole.

16. Ia hän näke ettet yhtän miestä ole/
ja ihmettele ettet kengän pydä sitäsomitta:
nyn hänen kästmartens jahänen tvanhur-
scaudens pträ hänen tallella.

17 Sillä hän puke päällenS manhursca-
uden nyocum rautapaidan/ japane au-
tuuden rautalaktnpäähäns/ japuetta t.
tzens coston maatletlla/ ja puke päälleos
kymauxeu »yncnin hamen:

18 Nyncuin se joca costa mtholllsillens
jarahio maxa mihamtehtllens julmudel-
la/ ia luodoille tohto hän maxq.

tytk-tä HERran nimepeljätäisio län-
vesia/ ja hänen cunniatans idästä/ cosca
hän VN tulema vyncntn tydytetty wirta/

jongaHERran tuuli oft m«lca».
20. Ia Ztontlle on tuleva »npahtaft/

jantzlle cutn ttzens läöndävit pols syn»
uetstölocoblS/ ftno HERro.

21. Jomlni teen tintin ltzton sinnn
conjfts / ftno HERr« : minun hengen
l°ca sinun päälläs «»/ jo mtnnn ftnant/
jotca mini stnun suuhns pannut olen/ et
Pldi lählemän stnun suustos / eitä stnn»
siemenes suusta/ j» lafies lesten suusta/
ftno HERro/nyt ntzn tzäncatcktseen.

I.x. lucu.
olektrcas: sillä sinun mal-

(7A ikkeaves tule/ja HERran cunnta
sinunylitzes. '

!. Sillä catz»/ pimchS peittä
maan/ja syngeys Eanfan. mutta HTR-
ra cottta sinun päälles/ ja hänen cunot-
ans pttä sinun päälläs nähtämän.

z. Ia pacanat ptcä maeldaman sinun ,
walkeudesas/ja Cuningat sinunpatstesas/
cutn sinun,yltyescottta. .

4. Nosta silmäs/ catzo ymbärtlles/caic-
kt oämät cooeul tulemat sinun cpgös: si-
vun poicas tulemat cauca/ ja siuu» tyttä-
res kyltein mteresa casmatctan.

s.Stlloto sinä saar se» nähdä/ jatlottzet/
sinun sydämeS ihmettele/ ja lemttkä HS-
vens:>osca se suuri paljous meren tykö»
vä hänenskäändä sinun tygös/ ja paca-
nat» motma tule sinulle.

6.Camelein paljous on peittämä sinun/
ne nopsat Midtanin ja Ephav Cameltti!
ne catckt tulemat Gabast: cuida ja pyhä '
samuahe tuomat/ja he ilmoiuamqtHEß-
raukytoxen.

7. Catckt laumatKedaris pttä cocondu-
man sinuntygis/ja otnat Nabajolhm si-
nua palmeleMa» : ne pttä minun otolli-
selle AItarilleni uhrattaman/ sillä mtnä
tahdon mtnun cuootant huonen cauntsta.

8. omat ne jotca lendswäl »yn-
s!-c«tn pilw«t/ja nyucutn Mettiset

heidänackunotllens?
9. Sillä luodot odottamat minua/ ja

hahdet merefä joalusa/että he toisit sinun
lapfts tähän cauco z heidän hoptaus ja
culdans heidän causians / sinun HER-
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ras Inmalos jaIsraelinPyhin»lmeen/
joc» siun» cnn»lotttl.

lo.Mnncalalste lapset pltä finn» muu.
rls ratendaman / ft heidän Cuningans
pttä sinua p»l»elem»n:fill» mlnun wt«
hasan lötn minäfinno /j» mlnun armoftn
minä ormohdou sinuo.

li. Jo sinunportllsplli «l«tl omol ole»
ma»/ft«<ptdipit»älla«ilä yöllä suljet.
loman/ettöpacaualn»otmolnodolfin/j»
heidinCuntugans statetalsin sinnntygös.

i2. Sllli ne p»c»n»t ft »aldacunnat
jotcaei tahdo finna polwella/ ptti hucku.
wo»/ jap»c,n»t peräti hucutettoman.

13.tibonontu luuni,» piti tulema» si.
nun tygös/Hong» / tammt jaBnxipun/
cauntstamonsitomlnun pyhistäni: sillä
mini tahdo mlnun ftlcant sian cuntoitt».

14.Heidän pitä myös cumaroisavs si-
nun tygös tuleman/ jotca sinua sortanet
o«at/ja caickt jotca sinua pilcannet omat/
pitä laogeman silitin jalcsiS «tee»: Ja
cutzuman sinua HERran Caupuugixt/
Israelin Pyhän Zioutxt.

15.Ettäs olet hyljätty ja tvihattu ollut/eusa et kengän «vaeldanut/ tahdon minä
sinua ijancaicktfext corkeudext tehdä/ ja
iloxt tzancatcktsest.

,6. Että sinun pitä pacanotden riesca t-
m«mä»/ja Cimtngasten nisät pitä sinua
imettämän:Ettäs tundisitminun HER-
raxi sinun «apahtajaxes / ja että minä
Jacobia väkevä olen sinun luaastajas.

17. Minä tahdo» saatta culda mäsien
siaan/ja hoptata raudan siat»»/ javasie
puiden fiaan/ järauta kivet» siaan: ja
tahdon tehdä sinun matmas rauhaxi/ ja
sinun työs vanhurscaudexi.

,8. Et sillen sinun msallas määryttä ,
cuulumanpidä/ et mahtngota etkä cadom- .
stasinun ärtsäs: maan sinun mouris pitä
antaudexi jasinun porttlskhtoxext cuyut-
taman. i

iy. Et Auringon pidä sillen päivällä st- .
nulle paistaman/ etkä Luun maloa stnua .
«alaiseniao: vaan HERra on finun ,
havcaickiocn valkeudes/ ja sinun Juma- ,
las on sinunyltfiyxes.

ZS, Et sinun Aurtogos sillen lasie/ eikä

Cnnscadota «oloans: sillo HERro «n
sinnn tz»neatckin«u w»ll«ud«s/j» sinun«urhepätwäs loppumat.

21. Jo sinun Consos o» coicki »onhur»
st«s«l«w»/ j« moon ptzrtu tzoucotcklststomistapa/ ntznculn mlnun lstulnxen »esalja täsiolaNt owat mlnulle ylistyxext.

22. Se »ohätne» pltä tuhcinnexl tule»
m«n/ ja se pist»ln«n wätewäxi consoxt:
HERra tahdon stn aftllaus toimitta.

I. XI. lucu.
En»» HEr,»» Hengi o» minun

/ sentähden on HERra
«oldellnt/ftornamon löy.

hllle hyv»ftnom»t» : Hä»on «t>
««., lähettänyt parandaman särjettyji
sybimttä: ftarnaman fongellle lunastu.
sta j» sidotuillepääsemistä.

SaaroamanHERran otoltsta vuot-
ta/ja meidän Zumalam costopaiwä/ loh.
duttamao catckta murhelltsta.

z. Että minä saattaisin murhellisilleZio-
nts cauoistoxen tuhman edest/ ja iloöljy»
murhen edest/ja caunit maattet murhellt»sen hengen edest: että he wanhurscandes
puixt cutzutaisia/ HERran istuttamisen
ylistyxext.

4. Ia heidän pitä vanhat autiat pakat
rakendaman/ja paraodaman mitä moi.
nen o» hävitetty : Heidän pitä autiat
Caupnngtt udtstaman/ jotca sugusta st>.enon häwitettyaä olit.

5. Mudcalatsetpitä seisomaa ja teidän
lauman caigeman/javierasten lapset pt-
tä teidän peldömtehen ja vynamäkn
miehet oleman.

6. Matta teitä pitä HERran Papetxl
cutzuttaman/jä sanottaman: te oletta ,
metvän Zumalam palweliat/ Ja teidän ,
pitäpacanatn hywyden syömän/ja hei-,
dän cunntastans pitä teidän kerfcaman. ,

7. Teidänhäptän edest pitä teidän caxi. -
kertätfest saaman / ja hävätstyxen edest '
pika heidänriemuttzeman heidän ofasans:
sentähdea pitä heidän caxtkertaisest hei»
dän maans omistaman: heistä pitä yan-
catcktnen riemu olema».

8. S-llä minä olen HERra/joca oikut-
taracastan/ javcha»raadeltua polttouh-
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rka t Ja tahhon saatto ettel heidän työns
pidä turha oleman/ ja teen yaocatcktsen
Äjton heidäncanssaos.

9. Aa hetdän stemenens pitä pacanain
feas tuttamao/ ja heidän jälkentulemat-
sen» Cansaln seas: Sitä jocatneo joca
heidän oäke/pttä hetdän tundemaa/ että
he omat siunattu siemen HERralda.

ro. suurest iloitzenHsßrasa/
minunsielun rtemottzen mi-

«»n Jumalasant: Sillä hän puetti minun
autuuden maaleilla/ ja merhotti minun
munhurscauden hamella : Nynculn ylkä
cauntsteltn papillisella caunistuxella/ ja
nyncutn morsis cauotstrttu cauoistuxesäs.

11.Sillä nynculn hedelmä casma maa-
sta/ja siemen krydtmaasa pulcahca/nyn
anda HERraHSRra manhurscauden ja
lytoxen ylöskäydä caicketo pacanain edes.

l. XlI,
' N minä matckeneZtontntähden/

ja Jerusalemin tähden en minä
> sijhenastt että hänen «an-

hurscaudens coitta nynculn pai-
ste/ ja hänen autuudens pala nynculn tu>
lisottto.

z. Että pacanatkin näkisit sinun «an-
hurscaudes/ja catckt Limingat sinun cun-
ntas. Ia sinä nimitetän udella nimellä/

joogaHERran suu on nimittämä.
z. Ia sivuapttä oleman cunotan Cru».

n» HERran kädesä/ja Cuatvgan Hyppa
sinun lumalas kädejä.

4. St sinä sillen cutzuta hyljätyxt/ eikä
sinun maas enämbt sanota hämitetyxi:
maan sinä cutzutan minun htmorent hä-
nesä/ ja sinun maas asuttamaxt: sillä
HERra 00 mielistynyt sinuun / ja sinun
maalla» asuta».

Sillä nynculn nuorucainev racasta
oettzyttä/ ny» sinunlapscs pitä sinua ra-
eastaman. Janynculn ylkä tlottze marsia,
mestaus: nya myös sinua lumalas tlott-
ze sinusta.

6. minä aseta» martiac
sinun muurts päälle/ jotca et ikä-

väns pätwällä «ikä yöllä ivatckene/ja jotca
HERran muistatte et teidän pidä «vai
olema».

7. Ia «t teidän pidä hänelle «aickeae-
«an/ gjhenastt että hän sen »ahwtsta/ja -
asetta Jerusalemin maan pällekttoxept.

». HERra «annootktan käleus cautta/
jawotmanskäflwarren cautta t Ey minätahdo sinun jyvies sillen anda «tholliflessyödä/engä sinun vhoas/jooga tähdens !työtä teit/ muucalatsien juoda.

9. Waan jotcasen cocovat/syövät sitäjakjjttäwät HEria/ja jotcasitä cocovat/
jnowat sitä minua pyhydeni «sihuooetfa.

portteiu caut-
peratcat tietä Cansalle/si-littäkät/ fllittäkät polut/ stjrtäkät kivet

pois/ ylöndäkät lippu Cansatu päälle.
n. Eatzo/HERra anda sen cuulla ha-manmatlman ärtn asti: sauocat Ztouintyttärelle: Cayo/ sinun aumudes tule/

catzo/ hänenpalctans on hänen myötäns/
jahänen työus hänen edefäns.

12 Jahe pttä cutzuttaman pyhäxt Can-
saxt/HERran lm»astet«xi: jafinäcotzu-
tao etzityxi/ ja et hyljätyxt Caupuogtxt.

I.XIII. tucu.
on se joca tnle Edomtsi puuo>

«T lsill»«aatteilla Bazrast/joi«ntzn
»««tteisons/ft täysnnres» «otmaftns? Minä joca

puhnn «anhnrstantto / ft laidan kyllä
«utta.

2. Mixl ou«t sijs sinun»«olles»!/», p».
naiset/ ja sinnn pucus ntznculn »tznacuurnon sottujan?

z.Mtuä sotlun »tznacnnrnan yxlnius/
jaei yritin Cansast mlnun c»n«Za»t.Ml.ni tallon helti minun»ihaftni/ jasotcuy
heila jnlmudeftnl:Stzt« on heldin »e.
r«ns prtzstnnnt mlnun»aaltelfinl/ jaml»
no ol«n saastuttanut calckl mlnnn pucunl:

4. Sllli mini »l«n säittänyt ltzellenl
tostopäi»an/ft w»ofi on tullnt omiani
pelosta.

5. Slllo mlnä eatzoinymbirlllent/ftel
ollut outtajol»/ja mtnä hämmästyin/ja
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el lengän holhonnutminua/ «oan mlnnn
tisimarten »apohtl minun/ jominun »i»
hon holhols mlnu».

6. Jo mluiiolentollannutConft mtnun
»lhasani/i» tehnyt heila M»»M mluu,,
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julmudefaui/ jafystkfly heidän votttons
maahan.

7. Minä tahdon HERran lauptutta
muista/ ja HERran kyt-sta/ caikista oy.
siä enin HERra meille tehnyt on. Ia
sitä suurta hymyttä Israelin huonen coh.
tan/ cut» hän sille tehnyt on suuren iau-
ptudensja hyvyvens cautta.

«.Sillähän sano: he ovat tosin mi.
nunLansan/ lapset,otca «tvalhetteliat
ole: jahän oli heidän«apahkaians.

9. Catkes heidän ahdistuxesanS oli hä-
nelle ahdistus/ jaEngelt joca hänen cde-

fäns on/autti heitä: rackaudens tähden
ja armons tähden hän lunasti heitä: ja
otti heitä ylös/ja candot heitä aina van-
hasi tähän asti.

10.Mutta he olitvasiahacotset/ ja vi-
hottit hänenPyhän HengenS/ sentähden
tuli hän heidän vihollift.rms/ ja sodet
heitä vastan.

ir. Iahän muisti taas endisiä airoja/
Mosexen/ ja Cavsans. Cusa siis nyt se
»0/ jvca Heidän vei ulos merestä/ laU-
mans patmendeu canha? Cusa o» se jo-
ca Pyhän HengMö heidän ftcans andot?

12. Joca oMolla kädellänS Mosexen
«vei/ hänen cunnialisella käsivarrellans:
Joca vedet jacotheidän edelläoS/ tehdä-
xens ttzelleas yancatckista nime.

iz. Joca heitä vei syvydeu cautta/
nyncuin hevotsct corwesa/ ilman com-
bastumaka.

14.Nyncuin carjajocakeddllemene/
jooga HERran He»gi johdatta: NYN
sinä myös Cansas johdatit/tehdäxes itztl.
kes yancatckista nime.

15- catzo nyt taivast/ ja catzoItähän alas/ sinun pyhästä ja
cunntaltsesta asutnfiastas. Cusa nyt on
sinunkyvqudes ja sinun voimas? sinun
suuri sydämeliaitulaupmdes covetau mi-
nua vastan.

16.Sinä olet caltengin meidän Isäm:
stllä et Abraham meistä mitän tiedä/ ja
«t Israel mettä tunne. Mutta sinä HE»
ra olet meidän Isäm ja meidän lunasta-
jat»/ ja se on yätt stuu» utmes.

17.Mtxtö HERra sallit metdä» exyä

! sinun teildäs/ja annsit meidän fyeämem
paatua/etten me sinun peljannet? Palaja
palweltats tähden/ja sinun pertmtses su-
tucuudam tähden.

18. He omistamat lähes catken sinunpy.
hänCansaS/ meidän miholtsem polle,
mac sinun pyhydes alas.

-19. Me olemma juuri nyncutn ennen-
gin/cosca et sinä mettähallinnut/ ja en
me ollelcan sinun ntmees olmtretyr.

l.xiv.Lucu.
kaimat halcaisisit/ja astu!-

AOÄ stt alas/että muoret muoHatsit st.
nun edesäs/ nyncutn palama mesi

pois väkemäöä tulella.
2. Että sinua ntmes tulis ttettämäxi si-

nua mtholltsilles/ja eitä pacanat sinun e-
desäsmaptsisit.

z. Nydea thmekten tähde jotca sinä teet/
joitaet kengän toimonut/ cosca sinä menit
alas jamuoret edesäs sulaisit.

4. Jaet matlman alusta cuultu/ eikä
cocmtlle tullut oie/ett yxtkän silmänähnyt
olc/paitzt sinua Jumala/ mitä »ylletä-
pahtu/ jotcasinua odottamat.

;.Sinä rohkaisit nytä ilotsna/jotca teit
wanhurscautta/ ja sinua muistelit sinun
tetlläs. Catzo sinä mthastuik cosca me
syndiä tein» za cauman nysä mymytm/
mutta cuttengtn meitä äulettin.

6 Mutta »ne olemma caicki saastaiset/
jacatckt meidän wanhurscaudem on nyn-
cutn saastainen maace: Me olemma caic-
ki lacastunec nyncutn lehdet/ ja meidän

l syndtm miscotmat meitä nyncuin tuuli.
7. Ja ei ols stiä joca rucotle sinun ni-

mes/ että nouse sinuun kinni tarttuman i
Sillä sinä peität casmes metlda/ ja annat
meidännäändy meidän suurisa synetsäm.

8. olet met.
> Isäm/ja me olemme samt/ '

sinä olet meidän malajam/ ja me olemma
caicki sinunkäsiaias.

9. Älä HERra nyn cowin wihastu/ja!
äläyätt ajattele /meidän) syadiän/catzo
sitä että me olemma caicki sinun Lansas.

10. Sinun Pyhydes Caupungtt omat
Hä»itetyt/Zion on amtaxt lehly ja Je-
rusalem on kylmillä.
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li Meidän pyhydemft cunnlam huone/
joftmeidän Isäm stn», cunulottlt/on tn»
lella poldettu/ j» calckt meldän eauntm.
mamomathämälstyt.

12 HERro maldackos sinus näistä ntzn
comana pitä/ ja mait olla/ j»lyödi meila
ntzn comln alas ?

I.XV. lucu.
«tzltin ntzldä jotca el kysy»

Xl H snet minua: Mtno löytän nyl»
jotco« minua etzlnet/Io pa»

el rucotllet mlnun
nlmeu,/ ftnon mtni : täsi m»ni olen/täsä
mlnä olen.

..2.Mtnä cocotan käteni coco palmon tol.
telemattomalle C«nsalle/,oca maelda «ja»
lustens jällen/ sitä tietä joc« et hymä «le.

3. Sille Canftlle joca mlhoitta mtnun/
on atua minuncaswoint «des/uhra trydi.
»aisa/ suitzutto ltzliltmetn päällä :

4. Asu hauiatn keskellä/ on luolift/ syo
sianllha/ ja heillä on couhta l,«mt h«tdän
padolftns.

5, Ia sanomat : mene puolelles/ja ala
satu minuun: sillä mlnä oleu pyhembl si.
nua/ näiden pitä oleman ftmun mlnun
»lhaftnl/ ft tulen jocapala coco pälmiln.

6,Catz°/ mtnun edesän on lirjottettu: en
minä tahdo olla änetl/maan mtnä tahdon
maxa/ ja maxa heldän helmaans.

/ ja teidän
Isäin pahat teot vhtenäns/ sano HER.
ra: ne jotca muorilla sultzuttanel/ ja mi.
nua cnckulollla hämäisuet omat/minä tah>
don jällens mitata heidän endtstt työns
heidän helmaans.

8. H">Htn sano HERra : ntznculu mtz.
-<- »a löytän mtznamarjolsa/ ja st»

notan: älä sitä hämltä: sillä sijnä on fiu.
<«aus : juurtntzn »ahdon minä mlnun pol.
wellaui lähden tehdä/ette»! mlnä sitä caic.
te hämilä.

9. Waan johdatan Jacobisi siemenen/
jalndastu sen joca minun Vuorellani asu.
«an picä: sillä minun malitlunt pitä sen
omistaman / j» mlnu» Palmeltani fijnö
«suman.
lo.laSaronin pltä oleman laumain

h»«nen/ft Achortn laxon car/an pihaton/

minun Consollenl jotamlnuo etzi.
ii.Mntto le jotcohylfttte HERron/j»

unhotatte minun pyhin »norent/ft no.
st«tt« Godllle pöydin/ j» panette juo.
mouhrlo täyte» Mentlle.

12.01c»n/mtnä tahdon lnte teltä «lec.
»oon/ ntzn että teidän lolcktin pltä lon.
geman teurostomlsten : silläminä cutzuln/
joetlemllän «oftannet/mlnä puhun/jo
et te cuullet: «aan teltte poh» mtnun sil.
matnt «des/ja «alitzltte sitä cutn en mlnä
tahtonut.
i;.

näin: cotzo/ mtnun poweltont
syövät/mutta teldän ptl« lsomon. Catzo/
mtnun palvellant juovat/«»«» teidän

Catzo/ mlnnn palvellant
llottzevae/mutta teldän ptti häpliäntn.
lemon.

14. Catzo/ minunPalmeltani rtemuitze.
wat hyvästä mielestä / mutta teidän pttä
sydämen kivusta parcumao/ ja hengen
ahdtstuxest ulvoman.

15. Ja teidän pttä jättämänteidän ni-
men minun «valituilleni walaxi z jaHELi-
ra Jumalaon tappama finuiv mutta hä-
nen palveliansotmitetäa toisella nimellä.

16. Että joca häoens stuna maan pääl-
lä/hän stuna hänens tottseö Zumalas:
ja joca vannomaan päällä/ se «vanno to-
tise» Jumalan cautta: Sillä eodiset ah-
distuxetovat unhotetut/ ja omat minun
silmistäni peitetyt.
i7.Stllä catzo/mmä luon uden talman ja

uden maan/ja eudistä et pidä mutstetta-
män/ etkä mieleen johdatettavan.

18. Waan ilottcat ja riemuttcat yau- -
caicktsest nysä cutn minä luon: fillä catzo/
minä luon Jerusalemintloxi/ ja hänen
Cansans riewuxi. i

i y. Jaminätahdon iloitaZerusalemtst/
jariemuita minun Caosastani: ja ei hä-
nes sillenpidä cuultaman ikcuaända/ eikä.
väkituxen ändä.

20. Et siellä pidä flllev lapsia oleman /.
jotca ci pätvtzns ulotu: eikä vanhoja/ jor- (
ca et heidän vuosians täytä: sillä sadan

pttä cuoleman / ja sadan
ajastaieaiset fyndtset pttä tirolut oleman.

. 2i. He
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-

/
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11. H« raK»eW»t hllöuelea/ ,« ntzsä
as»««t/ he <ftutt»»at »tznapntt»/ j» ntz.
de» hedelmistä syövät.

22. Et heidän pidä mnlden «sno role».
d»m»n/ ellä istuttaman mnlden syödä:
fillo minun Canftnt päivät pttä olema»
ntzncutn puun patvät/j» heldän läsialans
pitä wauh«nem»n mlnu «alittulnt lytönä

«3 23 «< heldän pldä huckan työtä tetemän/
" «ttä turmellnxes synnyttimin : stllä he

«wat HERcan siu»»ttntnsiemen / jahel»
d»njält«nlule»»ls«nsheldin «»nsftns.

24. Io tapahtu/ että ennenculn he huu»
tovat mlni «astalo : cosca he»tel» puhumat/lahdon mlnä cuull».H"/"'' Susi jolommos plli ynui laltumtl'

Ul o' s, läymän/ftlopeura ft härtä yhdes corsi»
syömin/ ft lirmet ptti maat» syömin :

«l heldin pidä »anhlngot» tekemän/että
turmelema» coco mlnun pyhällä »norel»
lant/sanoH«Rr».

I.XVl.llucu.
»Par e3V^^sanaHEßra : taiwas o»
6»8 l?V /tlnl»»nnlstu<me»/ja ms» mtnun
Act ?> asttnlanta: Cuca si/s

.z st huone/ jonga te mtnulle
Vftl. rakennatte ? «li cuca on min»» l«pofi»»< ?

103:10 2. 1« mtnnn täten, on l«lckt nämät
Mikä tehnyt ft cotckt nämät o«»t tehdyt/ sano
jum»« HERr» :mutt» mlni catzo» se» puoleen/
la« joc»rodolltnen ja särjettyllä hengellä on/
palive.
lus
HER.
ralle
»elpa.

57:15.
Psal.

> ja joca vapise minun sanani edes.
z.Stllä joca härjän teurasta/on nyncuin

> häumiehengtn tappats: Joca lamban
«hra/ on nijncuiu hän coiranntscat tatt-
tats: Jocaruocauhrta tuo/ on »tzucutuhän flau vertauhrais: Joca pyhä savua
muistele/ on nijnculn hän «Säryttä kyt-

' täisniäilähe valttzevat heidän,retsänö/ja
heidän flelaus mielisty heidän cauhisiu-

«.

Nro»
''

"/"''
«512.
Ikl»
7"!.

xtzns.
4.S<ntähdeu lohdon mtnä myös «alita

pilckons/jo joto be peltäwäl/sao.
ton minä sen hetdä»pöäll«ns: «ttä mi»
nä cutzuln/ jo «t lengän «ostonnut/ mlnä
pnhulu/ftelhecnullet: Io h« «ett p«ho
ultuunfilmälnt tdtS/ ft «valltztt/jot» «n
minä tahtonut.

5. Cuulcat HERran ftn» t« jotca hi«

uenftnauspettitftl Telbin«elje» j««» HER.tetto wlhatsit/ft ertlit teidän hetsiäns ra loh.mlnu» utment tähde»/ he sanovat: «l. dut»««on HERro yllstetty : voon «mondu» pelti.
l»n hän »««bin lloon: mntt» hetdön pl. »iist.li höplään tulemon. Hn,

6. Slll» metelin änt (pltä luutuma»,
Coupnngtst/ äni Templtst/ HERron H.ut/joca miholltsens costa. ,

7. Hän synnyltä ennenculn hän ft» 11.«Nn/hän synnyllä pojan ennenculn ho. !""'
nentipuns tule. "n.

8- Cuco on tkänins sencaltaifia cuullut ? s"5.cuc» on tkinins stncoltolsto nähnyt? l.?'?
Syndynelö jocu Conso ennenculn ma» U,san syunyttimtstns ktwnu? Nyt on lut. i"","'
tengln Zton lapseus llman tlvma syn. .

nyttinyt. «">«»

9. «ttö mluun/ftla «nue ftata» syn.uyllimin/ptdits itze myös synyltämsu ? ' '

sano HERra : Ptdätskö minun ano».
m«n muiden synnytti/ ja ttze hedelmä,
lötn oleman ? ftno sinun lumolos.

Jerusalemin cavsft/fthänestä/ calckt jotc»händäracaftottt , Iloitcot suurefthone»cansjons/ catckl ttjotca tähänastt «lett»hänen tähtens mnrhelltstt ollet.
n. Sllli teidän ptlö tmemä» ft r««lt»

tomon hänen lohdntnxens nisistä: Tel»dän pllä lypsämänft tlahuttamou teltan

4?!».

„.Vh«
<"«««

lal»»
°«a
»ljum
M
duon»
«lla.

ia

hänen cunntans ktrckaudest.
i». Sillä näin sano HERra: catzo/ <minä levitän hänen tyiönäns raahaanijnculn vlrran/ japacauatu cuantao

nyncuiu wuorawan ojan/ jota te saatteime: jätettä pttä sylis cannettamanja
polvet» päällä ihandeteman.

ij.Nyacut» äiti potcaos lohdutta/ ntznminä rahdon rettä lohdulla/ ja teidän
pttä lerusalemls lohdutuxen saama».

14. Teidänpttä sen näkemän/ ja teidänsydämen pttä tlottzemaa/ ja teidän lal!»
pttä wihottawan »hncuiu ruoho : Ziya
tukan HERran käsi hänen xatveltotsans/javiha hänen vhollisisans.

15. Stttä catzo/ HENra tule tulella/ ja
hänen rattans ovat vyncutn tuulispää i
että hän cvstaiS »«Hans hirmmsudes/
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la/ja miecallanscatkeu lihan/ jaHEß-
ralda tapetulta pitä paljo oleman.

17. Jotca hettänS pyhittävät ja puh-
distamat »ryd,mats/yxi täällä ja toinen
pellä/ ja syömät stan liha / couhtstuxia
jaHgrtä / caickt nämät pitä lopetetta-
man yhtä haama sano HERra.

18. Sillä minä tahdon rulla ja coota
heidän ajatuxeno ja tecons/ ynnä caickein
pacanatn jaktelden canffa/ että he tulisit
ja«äkiflt minun cunntaoi.
ly.Jamtnäasecao merkin heidän se-

caans/ ja muutamat uystä cutn pelaste-
tutomat lähetän minä pacanotlle meren
tygö/jouytmtesten puolenPhulin ja ku-
din Tubaltn ja Jaman päin/ ja nhhtn
caucaisijn kaarin/ jotsa et tähänastt mi-
tä» ole minusta cuulm/j« ei ole minun
cunniatani nähnet: ja heidän pitä mi.
nun cuniani pacanain seas ilmoittaman.

20. Ja tuoman ulos caickt teidän mel-

Ft rangolsturens tulenKM.
16.Slllä HERro on duomttzepo lulel.

Jen colllst» pacauolsta/HERrolle ruoc».
uhrtxt he»olsill«/ftrattahllla/paaretl«
10/Muulelllo joliuckoilla juhdtllo leru.stlemln minun pyhän «uoreni puoleen/
ftno HERra: Ntznculn Israeltngtn
lapset tuomat ruocauhrtn puhlos asttas
HERran huonesten.

21. Jo mtnä tahdon ntzstä otta Popll ft
lt«itot/ftno HERra.

22. Stllä ntzncutn udel tol«ot jousi
«00/ jotco mtnä teen/ owot minun ede»
sän, sano HERro: juurt ntzn pttä
dän siemenen jo nimen pysymän.

23. Jo caicki llha pttä ybdest Cuncau»
dest ntzn toisten/ja yhdestSobbachist ntz»
totsten/tulemon cumortaman mt»»»» «««»
nt/ftno HERra: .

24 Ia heidän pttä menemänulos ja
catzeleman ntzden thmtsten raatoja/jotca
minua «afta» «äärin telt : sillä el het.
dän matons ptdä cuolemon/ että hetdä»
tulens sammuman/ jo heidän pitä col.
lelle llholle couhistuxexl oleman.

Propheta Jeremias
Esipuhe.

Apoe.
!I! i.
Vsco.
malto»
main
ja ju-
malat»
to-
mata
ijau-
caickt»
ne»

ran-
gat,
stus.
Marc.
S- 4-4-.

lupa
taas
luM
f°.
unat
lapsi-
pms.

lesaianKirjan loppu-

Jeremiatymmärtä/ ei larwita paljo selityst/jos ainoasians catzotan
niidenCuningasten aican on tapahtunut/joiden ajalla hän saarnais: <M

nijncuin silloinmaacunnas elemn/ nijnhän myös saarna.
Ensin oli maacundatäynäns wicoja ja epäjumalanpalwelusta/ he tapoit Prophelat/

ja ichdoit ollaheidän wicans jaepäjumalanpalweluxens cansia rangaisemata/ senlckhden
on enfimäinen osa enimmittenMhtelemus ja»alitus ludalaisten pahudest/ 2.0. luc. asti.

Sijtte ennusta hän sitä rangaistusta cuintarjonon ollut/ nijmitläin/ Jerusalemin ja
«co maacunnan Häwitystä/Babelin fangeutta/ja pacanain rangaistusta/lohdulta myös
cuitengin jalupa määrätyllä ajalla sen curitnxen Mm pelastuxen/ ja luwan mennä jäl-
lens cotia maacundaans jalerusalemnn/ «. jatämä on paras cappale Jeremias- Sil-
lä sentähden mli Jeremiahcrätelyxi/ nijncnin se näky ensimäises lugus/ Mandelpmsest
fauwast ja tiehuwaisest padasi/ jotca pohjaisest mlit.

Ia seolimyös suuresi tarpellinen/ sillä nijn suurirangaistus oliCMsalle tulewa / että
heidän piti peräti hajotettaman ja maaldanswietämän pois. Nijn olisit ne hywät sy.
dämet nijncuinDaniel jamonda muuta/epäilletlumalast jahänen lupauxestans/ jotca
ti muutoin olls tainnet ajatella cuin että heidän piti joperäti hucas oleman jalumalal<
dahyljättämäu/eitä myösChristus oliscan ollut sillen mlewa: Mutta että Jumala oli
EMsansyndein tähden/ hänen suures lupauxens ottaW

Ddddd t«c«.
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tacaperin- Sentähden piti Jeremian ilmoittaman miha jarangaistusta/ ettei se myös
ollut »säti olema/ mutta määrätyn ajan/nimittäm/ seiycmenkymmendä ajastaica/ja sijt.
te piti heidän armoon tuleman.' jolla lupauxellahän myös iyenS on lohduttanut-mu»,
toin ei hänellä ole paljo iohdmust e,kä hyw ä päiwiä ollut.

Sillä hän 01l wchchäiiien jasurullinen Propheta/ eli pahalla ja cowalla ajalla.
Sijtte oli hänellä sangen työläs jarascas saarnawicca. jäpiri ajastaicacha.
Man fangcuten asti/rqtclemän pahan jaangaran Lanjan cansia/ mutta wä.
hän hevelmätä saattaman maan näkemän sen/ ctiä he jouduitama pahemmaxi/tahdoit
Myös aina händä tappa japaljo w nwaifil händä. miclä sijttekin silmillänS
maan hätvityxen ja Cansan fangmden/ nqn myös paljo mcheljäisyttä ja meren muodat».
sta/ paitzi sitä Mtn hän Egyptissaarnais /a kärsii: Mä hän luullan Judalaisilda A
gypt s cuoliapi kimitetyxi.

Hän ennnsta nrjncuin muutkin Prophekat/Christuxest jahänen maldacunnastans/ e.
rinomaisest -;. ja zi. lug. joisahän setkiäst ennusta Lhristuxen personast/ hänen malda.
cunnastanS/ Vdest Testamendist/ jaManhan lopusta. Mutta ei nämäc
colme eappaletca seura järjestänstoinen coistanS eikä olekirjas eroitctmt co.nentoisistans,
nijncuinne toinen toisenS jälkentapahtunet omat. Ja sentähden näi y nijncuin ei Jere.
Mia oliS itze tätä kirja tehnyt/ mutta on cook.u cappale eappatelda hänen puhestans yh.
teen kirjaan/ sentähden ei ole järjcstyxestäpaljo lucua.

Mutea me opimme Jeremiast muiden sias/ ettäenimmäst jo:a lähembänl rangai.
stus on/sitä pahcmmaxi Cansa tule/ja sitä enämmin cuin heidän edesäns saarnatan/sitä
enämmin he len catzowat ylön/ ymmärrellä/ että cofta Jumalatahto rangaista uija
hän anda Cansan paatua/ huckuman ilmanarmota ja nisn Jumalan mjha ei tai.
tais lepytektä yhdelläkän parannuxella. NijnSovomiterit ei aino..stans casonct ylön
jumalistaiochia/ muttta myös comin mmmaisit händä/ cosca hän heitä opetti/ ja cui-
tengin heidän rangaistuxens ja surmans oli omen ed. s. Pharao coscahän piti upocet.
taman punaiseen mereen/ niinhän paljo enämmin cuin ennen kiduttlja maimais Jstae.
lin lapsia / nqn myös Jerusalemin asumaiset ristinnaulitzit Jumalan Pojan/ coscahei.
dän piti peräti hamittttämän.

Nisn myös nyt jocapaicas tapahtui että mailman loppu lähesty/ kiucuiyemat ihmi.
fetja omak caickeinhulluimmat Jumalala mastan/ laittamat ja duomnzemat Jumalan
sana jonga he julkisesi ja ticttämäst ymmärtämät että se on sula tomus. Näky myös
nqn monda cauhiata ihmettä sekä kaima siteitä caikisa luondocappaleiia/ jotca heitä hi»
inu-scst uhcamat. Ja nijn tämä.on sencaltainen paha jamiheljäinen aica ja mielä pa-
hembi cuin Jeremian aica.

Muta se cahto nqn olla ja pitä oleman/ että he tulemat suruttomaxi/ ja sanomat.- rau-
ha/rauha/ei ole yhkän hätä. Ja eitä caickia nijtä mlhalan mitä Jumala tahto/ ja pide-
tän caicki tyhjänä mirä sencaltaisit ihmet uhcamat/ nijn tapahtu cuin Pamali sano:
äkillinen cadoMS tule heidän päällens jahucutta heidän ennen cuin he sen hamaiy mat.
can. Cmtengin lietä Christus kyllä omans marjella/ joiden tähden han sanans anda
valsta tällä pahaka ajalla/nisncuin hän Babctts marjeliDanielm ja hänen CumpaninS/
joidentähden Jeremian Prophetia piti malistaman. Tälle HERralle Christuxelle olcon

euama/ynnä Isän jaPyhän Hengencansta tzancatckisuteen/A, l. tue».
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I.
Cremtan HttktanPojan sanat/A/)U <joca olt Anathothtu Papeista/

«X» BeaZamtnmaalda.
Jolle HERran sana tapah.

tui Zosian Amontn pojan Judan Cu-
ntngan atcana/ colmandenatotstakym.
meodenä hänen maldacuodaos vuonna.
k.Ja sijtte Josia» pojan/ Joachimin

Judan Cantngan alcana/ Zedcchian Jo,
sian pojan Judan Cuntngau/ yhdentot»
statymmanen vuoden loppuun/ oyn Ie»
rufalemtN fangtuteu asti/ mydendeuä '
Cuucautena. '

4. JaHERran sana tapahtui mtnul-
le/ja sanot;

5. Minä tunsin sinun jo ennen cutn
mtnä sinun valmlsttn ältls cohdus/ j»
PM!»finun ennen cnins älttstäs synytt.
tän/ ja panln sinun Canfttn Prophetaxl.

<z. Mutt» mtnä sanot» : vot HERra/
HERra/catzo en min» telpa saarnaman:
sillä mtnä olen nnort.

7. NtznHERra sanoi minulle: älä st.
no : minä olen nuorl/ mntt» sinun pltä
«atcktzn ntzhtnmenemän cm» mlnä sinun
lähetän/ j» puhuman caicki» cnln minä
sinulle täfien.

8- Hlä velli helti l sillä minä olen ly.
könäs/ft pelastan sinnn/ sano HERr».

9. Ia HERra ojensi lätens j» tartut
«inu» suuhuni/ ft sanoi HERr» mt.
nulle: Catzo minä paoen minun s»»«nl
finun snuhns. . , , ,

ic». Catzo wi»ä panen fiunn tänäpäml
Cansat» ft ««ldacnudalu päälle/ rept»
mä»/särtemäu / luttstaman/ hucutt»»
ma» : ratendaman ja isiutt«m«n.

»i. I« HERran sana lapohtnl mlnnl.
l« jaftnot : leremta/ mltäS näet ? Ml»
ui sanoin t minä näen Manoelpulstn
sauvan.

!» 3» H«Rr« ftnol mtnnlle: ollein
sinäolet nähnyt : sillä mtnä tahdon ttzrut.
t«/ tehdäxeni m«nunftnani.

»3. 1« H«Rr«n san» tapahlnl toistu
terran mtnnlle/ ft ftnol: mttäs näet ?

An»,» ftnötn: mtnä näen tlehuwalstn
padan/ jocanaty pohjan pnoleen.

14. JaHERra sanot minulle: pohjasi
on pahakulewa catcketn maan asuvaisten
päälle:

15. Sillä caqo minä cutzun caickt val-
dacnndatn socucunnat cuin on pohjas/
sano HERra: ja he tulevat ja cuktn a»
seita «stutmens Jerusaleminportin eteen/
ja ymdärt catckta hänen muurejanö / ja
catcketn JudanCaupuogetn.

16. Ja minä annan oikeuden käydä hei»
dän päällens/ catken heidän pahudeoS
tähden/ «ttä heovat minun hyljännet/ ja
muille jumalillesuitzuttanet/ ja cumarta-
net oma käsialana-

-17. Nhn vyötä nyt sinun cupes/ nouse
ja saarna heille caicki cuin mtnä sinun
käsien - älä heitä/ etten minä sinua sur-
mats heidän «desäns.

18. Ja catzo/ minä teen tänapän sinun
vahvaxt Caupuogtpi/ rautapatzaxi ja
«asiimuurtxtcoco maasa/ Judan Cuoin-
gaita jahänenRuhttnoitans vastan/ hä-
nen Papejans ja maan Cansa vasta».

he sotivat sinua vastan/ et cui»
tengan heidän pidä sinuavoittaman: sillä
mtnä olen sinun tykönäs/sano HERra/
vapahtamas sinua.

4.6.

saa kä«
siyn
saar»
na a
HER»
ra»sana.
Luc.
12!Z5.
I. Pet.
i: iz.
/«/»'.

l I. ilttlt.
HERran stoa tapahtutmiunl.ZwTle/jasanot: ramut

Mene jastarna julkisesi le.
/ ja sano: Näin sano "

HERra: Minä ajattelen sitä htjwä työ- A'
tä/ joca sinulle cahvakut siuuu» nuvrode. p"',
sas/ ja sitä rackaulta/jonga minä sinulle »vwar
osotin/scoscas cauots oltt ja mwua cor. «»ns
weöseuraisit/fijuämaasajosaet kylmetä.

z Costa Israel olt HERra» pyhä ja
hanen «nsimStoeu hedelmäas. Jocatnen
cul» händäsöt/ tultmtcapääxt/ ja paha
tuli hänen päällens/ saoo HERra.
4 Cuulcae HERran sana/Jacobin huo, HER

ne/ ,a catckt Israelin huonen sucucvnoat. ra sot,
5. Näin sano HERra i mitä wääryttä ma

tctvän Isä» minusa löysit / että he erca- Can»
ntt minusta/ja menit turhpteeo/ja tulit sans
torhapi? kyttä,

6. Ia «t «nfingän ajatellet: Casa stmättö.
HERra en/ jocamettälvei ulos Egyptin «Wlä»

Kyvdd- maatva/
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««stl»
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«t»alba/z«Hd«ttl «eis« «tltz«ft/«ut<»sa
ja«lû«ft / cnlwas» j»niolenum «ar»
jon m»»s»/ fijuä m»«s»/ jos» «i yxltän th»
mlnen «a«ld«»ut «ttä «snnut?

7.1» minä vein teidän hyvää» maa»
han/sen heoelmätäft hyvyttä syömän :

muttaeosta te sinnetulitte/ ftastntltt» l«
«inn» m«»nl/ ft mlnun pertnoönt tettte
cahistuxexi.

z. Papit el ajatellet/ cusa HERr» on/
oppenet el tnndenet «luu»/ paimenet luo»
»utl minusta j» ProphelatPropheteral»
fit Baali» cault» j» seuraisit telwottoml»

9. Sentähden mtnä rtztelen vielä teldän
eanssan/ j»teldän lastenne lasten conssa /

ftno HERRA:
iv. Ntz» mengäl Chitlmln luolotzn/ ja

t«tzocat : ft lähettätätKedartzn/ luttlstel»
«at vtsufi ja c«tzoc«t jos siellä ntzn on
topahluuut.

11. Los p»e«nat muuttavat heldän ju»
malitans/vatcka el ne jumalatoleckan: j»
cuitengin mlnun Cansan on muuttanut
lunniane leltvottomaan.

12. Laivat hämmästylön sijtä/ peljä»
stylön s» »»piston/ ftno HERr».

iz. Sillämtnun Cansan tele cahtalal»sen symltn: mtnnn joca olen «läwänwe»
den lähde/ he hyljävät/ jacatvavat ttzel.
lens calvoft/telvettomi» catvoj» jots»el
»esi Pysy.

14. Ongost Israel orja/ «lt cotona syu»
eynyt? mtxtfthän on joululmt stallxtl

15. Vlllä »uore» jalopeuratttljuvat hä»
neftä / hnutawat j» hämlttävat hänen
maans/ »a hänen Caupungtns ovat pol»
detnt ntzn ettet ntzsä tengön as».

16. Nophln ja ihachpaneren lapset mu»
strtavat myös sinunpääs.
17. Naita sinä ltzelles t«t/ ettäs hyljäl st»

nun HLRras lumnlas/ cost» hän sinu»
tahco »t«dä otttal» ttelä.

18. 1«nyt mitä sinnn on Egyptin tiel»
lä/ «lt«e t«hdot juoo» Sihor»» »että ? elt
mitä sinunon Assyrian tiellä/ettäs tahdot
ftod» vtrra» »edestä?

19,Sinun pahudes tähden finna nuh»
v«ll<l»/ft stnun lottel««»tlomud«s lähden
sin»« luritettu, : ntzn tiedä ft näe cntnga

«lheljälne»ft surtt» se on/ettäs hyljät si.nnn HERras Ium«l«s/ j« et pell« «t»
un»/ s«n« HERr» HERr» Z«b«oth.
2c>.Stllä mtnä olen jo wanhast latttanulstnun ttes/ft särtenyt sinnn jutt«S/ft si»nä sanoit : en mlnä tahdo orjuden ull» «l»l«:mnlt»j»caltzell< corllalle vuorelle/ j«

ealckeln lehtlpulden «lla juoxlt sin» ftla»
»nolendes.

21. Mntta mlni olen istuttanut sinunparhaxl »tznapuuxt j» hedelmälistxt fie.
menexi: cningost sin»' olet nyt mn»ttn»nt
ntzn cnrvaxt j» metzä »tznapunft ?

22. Sillä jos sinä sinus vielä lipiällä
pefifit/j» ottaifit paljo fttpuat»/ cutte».
gtn sinunpahudes »äly mtnnn «desant/ft.
no H«Rr» HERr».

2;. Cutngas sijs sanot: «n minä ole saa»
stalnen/ «n mlnä seura Baall ? Catzo tl«.
täs/ laxosft/ ajattele cutngas tehnyt «<

let: sinä nopsa naaras Camelt/ joca sinne
j»tänne jnoxet.

24. Ntzncntn metzsosi corves»/ cosca
hän heidestä hengillä/ cnc» hänen tail«
»sttta? caicki jotc» händä etzlvät/et ptdä
»äsymän/häneCuucandesanshän löyttän

25. Hlä ole paljas ftlvotn jaälä jano
lärsi. Mutta fin» fanott: el st «ula/
mlnärac»ft»n muucalatsia ft juoden het.
dän peräns.

26. Ntzncuin varos tnle häptääu/tosta
hä»f«»d«uttznnt/ ntzn mylF pllä Israe.
li» huonen Häplään tultman/Cuninga»
stens/ valdamleftens/ Pappeins ft Pro»
phetalns canss».

27. Jotc» puulle sanovat : sinä olet mt.
nnn Isän ; j« llvelle : sinä mlnun synny,
ttt : Stllä h« läändäwät selläns mtnnn
puoleni/j» ei c«swoj«ns:Mntt»cosca hä»tä tule/ sanovat he : nonst ft autamettä.

28. Cuftst ovat stnun jnmalas/ftlcasltzelles tehnyt ölet! nostan ne/ catzo/jos
he taitavat finua autla finu» hätäs «t»
can»: filläntzn mono» cuin sinulla Juo»
Caupung tta o.n/ntzu m«nd» «n myös st»
n»ll« jumalala.

29. vielä rtzdellä mlnu»
te olette» l«tck»m<n«»

st» luopnnot/ftno HERr».
jo. 3nr»
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zo.turha» «l«z »emg«<fin t«ldHl» l«p.

<l»»/«l he »l« cnrltnst» : silläteldän mteckä
syö teldän Prophela/ ntznculn turmeleva
jalopeura.
jl. Sinä p«h« sucncunda/ »ta »««rl

HERran sanasta : olengomlnä nyt tnllut
Istnelinerämaaxt ell «ultaxt ? «txt sijs
mlnun Lonsan ftno : me olemm» Herrat/
«n me enä tule sinun peräs.

;2. El neitzy nuhola cannlstnsians/ ellä
morsian stppelettäns/ multa mlnnn Cau»
san unholta mlnun tzancatckistst.

z,. MttäS lannistat finun tteS/etlä mlnä
sinlnrac«staisin? ja n»yös sentähden to»
tulit sinunttes pahaxi.

llhca
hellä
ra»,
gostU'
B»,

.

.A"'.' '

"'

»,

neuwo

paran,
nureen

lon cafmol/«t sinä taho» ensingjn häwttä.
4 I» cuitlngln sinä huudat minua ;M»

Z4.Löytän myös watwaisten ja »iatto.
main sieluin «eri sinuntykönä» jocapat-
ras/ ja et ne ole löytty kätkettynä/ »aan
julkicatttsa nysä patcoisa.
z;. Ja sinä sanot: minä ole» »liitoin/

hänkääodätöa »ihans minustapot»:Lat-
zo minä tahdon oikeudelle käydä sinun,
canssas/ että sinä sanoit: en minä ole syn-
diä tehnyt.

z6. Mjxis nijn horjahtelet/ ja menet
sinne jatänne? mutta sinun pitä Egypttst
HSptSllä palajaman / uijucutu» Assy-
riastakin höplällä palatsit.

Z7. Sinä olet myös sieldä lähtevä ja
lvöpä käleS yhteen päis päälle : sillä
HERra teke yjhjäxi sinua toiwos/ja et si-
nulla pidä mitä» menestystä nysä oleman.

' 111. sucu. '

Ananlascu oa: cosca mie» eroit-
»aimon» tyköns/ta se mene

pois hänen tyköus/ ja otta toisen
miehen : otiaco hän hänen jäl-

len» ? eikö msa aya saastuketats? Muttä
sinä olethaorintehnyt siau monen ystävä»
canssa : mutta tule cuitengin jällen» mi-
nun tvgöni/fano HERra.

2. Nosta siimäs ylös corke«ten/ja catzo/
, cuinga sinä jocopatcas huorinteet. Sinä
istut t,ellä/ja vdocatheitä ayncnt»ryövä-
ri corlvefq ja saastutat maan huorudella»
ja paduoellas.

z. Sentähden pitä amofaten tuleman
pois/etkä ehtosateluiemS: fisulla on por-

nau Isän/«tnunnusrudenl johdattaja.
5. Wthastuckos yancatckisest/ ja«t kääu-

ay julmodestas ? catzo/ sinä opetat jateet
paha/ jaet tatta hillitä.

6.Ka HERra sanot minulle/ Cuntn.

nähnyt mitä se »astahacotaenJsrarl teki?
hän meni catttlle corteille vuorille/ja jo.
caitzea wtherjätsen puun ala/ ja teki siellä
huorurta:

7. Ja cosca hän väitä catckta tehnyt '
olt/sanotn mioä: käännä sinuas minun ty.
gönt/ mutta et hän käändänylkä» itzenö:
ja hänenpetolioeo sisaren»Juda näki je».
8. Ia minä näin etkä se »astahacotne Jft

rael catkts afiotS teki huorin/ jaminä hyl-
jäisinhäne/ jaannoin hänelle erokirjan ja
et hänen petoltnen sisareos Juda sitä päl-
jännyt/ mnttameni ja teki myös huorin.

9. Ja hänen huorudens sanomasi on
maacuoda saastutettu.sillä hän teke huo-
-runa kilven ja puun canssa.

10. Jacatktfa »Sisä et se hänenpetolinea
sisaren» Jubakäändänyt tyens minun ty-
göntratkesi sydämestäns/mutta petottfesi/sano HERra.

11.KA HERra sanoiminulle, ivasta-lsrael on jaloxt lueta.
papttolisenJudanfuhteo. !

12. Mene jasaarna oämät fanai pohja
päin/ jasano: Käännä sinus sinä «asia-!
hacotnen Israel/sauo HERra / »yo «n
minäkäännä castvoaot teistä pois : sillaminä olen laupias/sano HERra/ ja en
»ihastuyancatckisest.

»z. Tunne atnoastaas sinunpahatecos/
ja ettäs olet HERra »asian fyndtä teh-
nyt : Ja juosauk sinne tänne »terästen
jumalalatygö catcketa »iherjätsien pui- j
ben ala/etkä cuullulminun äuväut/fauo
HERra.

14. A Äändäkät keitän te vastahacot-lapset/ sano HERra: sillä
minäkihlaa teidän mtoullent/ ia otan tei-
dän yhden Caapangist/ jacaxt roro suru-
cunnast/ ja tahdonteidän »tedä Zivoyn.

15. Jaannan teille paimenet minun sy-
dSmoat jälken/jotcateitä pitärmvttzcmaa
opilla ja»ijsaudella.
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,6. Ja se e» silloin tapahtuipa/ coscate
monepl mletta»a casmalle maasa/ettet sij.
hen aican/ sano HERra/ pidä enä puhut-
raman HERra» lycon Arkista/ etkä aja-
leldaman/«t myös sitäenä mutfiettaman/
eit«kiitämän/ latckaenä tehtämän.

17. Multa Jerusalem pttä sijhen aican
cutzultaman HERran »stutmext/ ja catckt
pacnnat pitä itzeas sinecocoman HERran
nimeen Zerusalemynj! eitä heidän pidä
«nä waeivaman pahan sydämen» ajat»,
siea jälten.

18- Sijhen aican pitä ludan huonen
menemän Israelin huonen tygö/japttä
ynnä tuleman pohjan puoltselda maalda
Men maahan jonga minä olen andanut
teidän Jstllenperinnöxt. .

Ja minä sano»/ cutnza minä olen
monda lasta aodawa sinulle ja sen hywän
maan/ja ihanaisen perinnön / pacanatu
joucon. Ja minä sanon: sinä olet cutzu-
wa minun Jsäxes/ etkä luomu minusta.

ro. Cuttengtn ojjncutn»aimo peltä ra-
castajans/ nyn oletta te minusta luopunet
te Israelin huone/sano HERra.

11. Seolähdeopitä cuuluman malitu»/
ttcn japarcu Israelin lapsilda corketsa
paicotsa/filla he owat ttens turmellet/ ja

HERran heidän Jumalan» unohtanet:
Nyn palaitcat te mastahacotset lap-

set/nhn minä parannan teitä teidän tot-
telemattomudestao. Latzo me tulemma si-
nun tygös: sillä sinä olet HERra meidän
Jumalam.

iz. Totisesi on sula petos cuckuloilla ja
catktlla muorilla: totisesi 00 Israelin au.
kuu» (amoasa) HERrasa meidän Ju-
malasam.

Jameidän Jsäim asetuxet/jotca me
nuorudestolemma pitänet/pitä häptällä
käymän pois/ ynnä heidän lammastens/
cariaos/potcains ia tytärkeos cansia:

25. m«ldän täyty maata meidän häptä-
säin/ ja meidänylöocatzem petttä meidän:
sillä me tetm syndtä HERra meidän Ju-
nialocam mafian/sekä me että meidän I-
säm/ hamost meidän nnorudestam/ Nya
tähän päimän asti/ja en me tottllekHEß-
ran meidän Jumalamändä,

iv. lucu.
sinä käännät sinusJsrael/sano

HERra/ nyo käännä sinus mi-
tygöni/ ja jos sinä panet

pois minun cas-
Moni edestä/ »haetsinä tule ajeluxi pois.

Silloin sinä olet vannoma nyo totta
cutnHEßra elätotudes/oikeudes ja man.
hllrscaudes: japacanai siunata»hänesä/
jahekerseawat hettans hänestä.

z. Sillä näin sano HSRra: te Juda»
ja Jerusalemin miehet / kyndäkät ma»
studest/ ja ällät kylmäkö orjantappurain
secaan.H.Pmbärlnslelcatcatteitän HERral.
le/ >a pangat teidän sydämen estnahca
pois / le ludan miehet jasJerusalemin
asumaiset ettet minun julmuden pääsis
mallalleus nyncut» tuli/ ja nyn palats et-
tet yxikän Hända sammutta taida/ teidän
pahaden tähden.

5. JlmoittacatJndas jaandacat coul.
la Jerusalemisi ja sanocak: sotllacal ma-
skilorme maasa/huutacat corktalla änellä/
ja sanocat: cootcatrettän jakäykäu catc-

kt mahmoin Caupungeihtn.
6. Nostacat lippu Ztonis / cootcat tel-

kän pacoon ja älkät mymytelkö : Sillä
minä annan tulla ooneltomuden pohjast/
jasuuren miheljätsyden.

7. Jalopeura lähte luolastans/ja paca-
»atn hucutlo»a siastanö/ hämittämäo si-
nun Caupungetlas/ nyn ettet yx-kän pt-
dänysä asuman.

8. Seotähdeo pukecat säkit päällen/ itke.
kät ja parcucat: sillä HERran julma ml-
ha et tahdo meistä lacgla.

y: Syhen aican/ sano Hikßra/pttäCu-
»tngasten ja pääruhtinosten sydän lange.
Man/ Pappetn pitä peljästymän jaPro.
phelatv hämmästymän.

10. Mutta minä sanoin: Wot HER«
ra / HTRra/ sinä olet andanut rämä»
Cansan ja Jerusalemin suuresi peltä tt.
»««/ftnoben teillä on olema rauha: ft
mtecka haman sielun»stl lähesty,

Silloin pila sanottaman- tälle Can»
ftllt ft leruftlemtlle : cnlva lunlt on

«»orten ylttze torvesta/ mtnun
Eanft»

Pro.
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»uxee»
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tallo.
23. Min» catzoln «aan päälle/ cotzo / se

«lt tyhjä )» «»«»,,« t«t»«n päälle/ ,«

st 01l pimt».
24. M»»» catzoln vuorten päälle /ja ca.

tzo ne vapisit/ ja caicklcuckul»! mölisit.
25.Mlnz näln/ j» catzo el ollut siellä

yhtä» »hm'st : caick» myös latvan linnut
»ltt lend net pols.

»6.Vilu«l«lz«tn/ «tzo hehelmiittneu

C-afant tyktären tlelle/ joca et ivtfca esi
puhdista.

. . .

12 Sangen «ätemä tuuli pltä nysiä ml»
«ulle tuleman - Nyn minä myös uyt tah-
don puhua h«>däa canstaos o-keutta.

rz. Catz»/hän nuose nyncutu ptlw>/ia
häuen maunuas nljncutn tuuli» pää/ hä»
uen hewvisenS omat nopiammal Colea/
avoi mettä/sillä me häivititän.

14. Zj» pese nyt Jerusalem fiuu» sy-
»oämes pahudest / ettäs amemxt

tulisit: cutng - cauman pnä pahat ajalu-
x«l siauulykonä» pysymän?

15. Stöä Danisi cuulu saaoma/ ja ah»
distusEphratmto muorelvo.

. 16Sauoeat pacanotlle: catzo cuulutta»
cat Jerusalemts/marttat tuleman caucat-
felsa m ialda / jotca luchcamat Juda»
Caupungetta mastan.

17. He pyrittävät heidän eatktlda haa»
rotlda/ nyncutu martiatkedolla : sillä he
dmatmihstttanet minuun sanoHEßra.'

iz.Tinun tles ja siunharjoituxes omat
»ämäl sinulle lehnet: tämä sinun pahudeS >
että se nyn carmas on/ja käy smuu sy.
dimees.

19. /-4V nga o» mtuuu sydämen kiptä/
Sit-mmuu sydämen lykyttä mmua

ruumtsant ,a »t ole lepo/sillä minun sielun '
ruule mastttsrmen äaeu/»a sodan huudou. '

20. Häwicys cuulu hämttyxeu perän:
pij coco maa ha>oc«laa/ la minun maja»
vt ia prtltmt pttä äktst kukistuman. <

2lCu!Ng 1 caumau p,rä minun näkemän .
ltpKuja/ ,a cuuleman mast-lormen äudä t

»2. Että mtnuaCainsaa 00hullu/ ja et j
tunae minua/ he omat tyhmät lapset/ ja <
ei ymmärrä: mysat omat he kyllä paha
telen,Su/ maa» hywä tehdä et ole heille ,

«enstmälstn lapsenvalvason/ Zlontu
tyttären änen/joca »altna ja hajolla tä>
lens: wol mtnuanl/ sillä mtnun fillunl
on väsynyt surmatllentähden.

V iucu.
Hytätlerujalemln catuft ym<
bärtns/ lotzocat/ coetelcat »a e.

hänen catulll«»s/ ioe «

löydätte jongunjoca o»teln »ete
ja tysy totutt»/ ntz» mtnä olen hänelle
armollinen.

2.la,oshe «vielä sanoisit» ntzn totta
cutn HERr» elä : ntzn he cutlengln »am
nowat »äär»n.

3 HERra sinun silmäs catzonatusto :

sinä lyöt heitä/ ja el he tunne : stnä
vatlvot hellä/ mutta el he tahtonet lurt»
tusta vastanclta z heillä on cou,emb!cas»
wo culn ltm</l« e» tahoa täälä hellänS.

4 Mntta m»« «Metl»/ olcan» ft
»alvaiutn joucko »n ymmarcämäiol»/
joca el lleoä HERrantietä/ eitä hänen
viteullans.

peldo oli auttava/ ia calckt Caupuugit
»ltt cukisteiuc maahan HERralda/ja hä»
»en julmalda mthaldan».

27. S»llä nya sanoHEßra: coco maa
pttä kylmille tuleman/ja en minä cutceu.
gan stlä perärt hamitä.

28. Seatähsen pttä maan oleman sa«
rallisen/ ja kaiman ylhäldä murhelltftnksiiä minä olen sanonut! minä olen se»
päättänyt/ja «a tahdo sitä ratua/ eogj
sillä lacata:

29. Calckt eaupungttpltä pakenema»
ho,miesten,a jouytmtesten huuto i ja'juo.
xemautthcuya metzyn,a lymycrämäa t-
tzeos kttviraunioihm: Catckt Laupua-
git pttä olemaa kylmillä/ ny» ettet yxt»
käa nisiä asu.

zo.Mitäs tahdottehdä/si ä häivytetty ?
jos sinä wtelä cauntstatsil sinus purpura-
waattella ja culdakädy llä/ moiteltstt fi,
«un caswos/ nyn sinä cuitengin sinoas
turhan counistelet: Sillä ne cui» nyt o»
mar sinua racastanet/ pitä
aua ylöa/ja tväjymäu siuun hengeS t

51 Gtllä mini cuulm huudon nyucuia
sylii.ytcSivälsea: tuscan/ nyncuto sen jo.
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;. Minäkäy» wstmaWe» tygö ja yu-
hun heidän canhans: sillä heidän pttä tie»
tämän HERrau tien ja heidän Juma-
lans oikeuden: multa ne ovat catckt tten
särkenet/ jacatcatsnet siten.

6. Gentähdeo pitä Jalopeuran/ joa»
metzäst tule/ repelemäu heidänrtcki/ ja su-
den corvest pttä haascaman heitä/ja
Pardtn pitä varltvttzemau heidän Cau-
pungettaas/ja catckt cuiu nysiä tulevat
ulos/pttä vaeldamau: sillä heidän syn-
dejäosou juurimonda/ ja he ovat paa-
tunet heidän tottelemattomudesans.

7. Cutnga sijs minun pitä sinulle ole.
man armollinen? Että sinun lapses nyt
hytjävät minun javannovat sen cautla
joca et Jumala oleckau/janyt/että minä
olen hettä ravinnut tekevät he huorin/
ja cocouduvat porton huoueseeu jouckol-
vens.

B.E«ktnhiruu lähimmäiseos emäodä-
tä/ oyäcuta hyvin ruokitut jouttlat
orhit.
y. Etköst minun ptdäts heitä sencaltaisist

eurttlamau/sano HERra/ jaeikö mtnuu
sielunptdäts costaman seocaltatselle Caa-
felle cutntämä on?

ro.Cuktstacat hänen muarins ylösa-
laisin/ja älkät peräti hävittäkö/ottacat
pois hänen tornts: sillä eine ole HERrii.

11. Mutta he ovat petoxella minusta
pots luopunet/ sekä Israelin huone/ että
Judauhuone/sano HERra.

12. He kteldävät pois HERran/ ja
sanovat: ei hän se ole: et meille käy
nyn pahoin : et mtecka ja nälkä tule mej.
dä»päällcm.
iz Prophecatpuhuvat tuuleen - ei heil-

lä ole Jumalaa sana: nyn heille ttze
käytön.

14.Sentähden näin sano HERra Ju-
malaZebaoth: että re sencaltaisia puhut-
te/catzo/ nyn minä teen mtuun sanani si-
nun snusas tuiexi/ ja tämän Cansao puu-
pi/ja hänen pitä polttaman heidän.

15. Catzo minä annan lulla teidän pääl-
le» Israelin huone/sano HERra/cauca
yhden Cansan/ väkevän Causan/ joca
vuollut ensimäintn Cansa/ Eansa» jo».

ga ttäldä etsineymmärrä/että taida ym-
märrä/ mitä h« sanovat.

16. Heidän wynens o« awojoin hasta/
jab« owat caickt wäkewät.

17. He syövät sinou tulos ja leipäs/jota
sinun poicas ja tyttäres syönet olisit/ he
nielevät sinun lambas ja car>as/ he syö-
vät sisun wynapuus ja sicunapuus ja
häwtttäwät sinunwahwatCaupingis mie-
callä/ joihin sina sinus luotat.

18. Ja«n minä sillotagan/ sano HER,
ra/perätt hävitäte,tck.

»9- Ja jos he sanovat: mtxi HERra
Meidäv Zumalam tete meille sätkä caic-
kta? ny» vasta hettä : nyncutu te oletta
hyljännet mtn«n/ja palvelletvieraita ju-
maltta tetdäa owasa maasao : nya tetdä» >

pttä myös palveleman vieraita stjnä I
maasa/ jocaeiteidän oleckan.

»o. Näitäteidän pitä ilmoittaman Ja- Nm-
cobin huoues/ja saaruamau Zydas/ ja wohcksanoman t räpm
ai. Cnulcat nyt tätä te hulluCansa/jolla raavtz
et tatto ole/jollla o» silmät/ja et näe»cor- xeen/nar ja et cuule. »M.

2». Ettekö te tahdo peljätä minua/sano ta het-HERra? jaettekö te pelkä minun castvv- yäa
nt edes? jvca panen heidän meren rajaxt cata-
jayancatcktfext möäräxt / jota et häpen matti,
pidä käymän ylitze: javatcka se paohats/ mut-nyn et cnttengan «ot sen ylitze: ja jos hä- «aasnen aldoos paisuvat/uho et heidän pidä jasyy,
menemän sen ylitzen. oejjus

-z.Mutta tällä Cansalla o» vilpisiele- Es«.ö!vätnen ja tottelematoiu sydän/ he ovat y.harhailet ja pois mennet. zA.
24. Ja et sano coscan fydämesikns: pel- -g, xjätkäinnyt HERra meidän Jumalaton,/ /ess.joca anda meille amu ja rhtosaten ajal- Dem,laos/ja varjele meillejoca ajastatca elon ...

ajanuscolltsest.
- y,

estävät/ ja teidän fyndtu
tämän hyvän tetldä käändävät pots:

26. Sillä minun Cansosani löytän ju«
matarlvmta/ jotca paulat ja pyydyxet
asettavat ihmisiä käsittäxcus / uyucutu
lindumtehet satimella. '

27. Jaheihän huooeos on täyoSasiv.
tosta/

7<sz Propheta f. luc.
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tosia/ nyntuin häckt liodnja: Sytä
he tulevat väkeväxi/rickaxt ja lthavoxt.

,8. He «aeldävat pahudes/ jaet pidä
oikeutta: et holho orvoja hänen asia-
saos/ etkä auta köyhä oikeuteen.

29. Stköst minun ptdäts sitä costamao/sano HERra: ja «ikösi minun sielun pt-
dats costamau senkaltaiselle Cansalle
«uin tämä on?

z. Cnlnga julmasi ja cauhiast elrtäamaasa ? Prophetatopettavat valhetta/
Paptt omatherrat »trasans/ ja miuun
Consan tahto sitämtelelläas:mitä te«y-
-metu teette?

VI. jucu.
teitä» ke BenJamtni» la-

si» pset Jerusalemista/ ja puhaldacat
torveen Tcchoafa/ jo.oostacat ltp.
pno BelhCheremtS: fillä pöhjast

on pahus jasuuriviheljätsys käfls.
2. Mloä olen verrannut Ziootu tyttä-

ren cauntfeeo ja thaaalseeu;
z. Mutta paimenet tulevat häuen ty-

göns laumolnens/ he panevat majaas
hänenymbärtlltns/ ft cutln t»ltz«p«lla»
sans.

4. (Ia ftno) nostat/ ft »arufiacat
tellänhändä wastan sotaan/ nostat j»
»äytäm puollpälwinä ylös/wol meltäm/
sillä ehto joulu ja varjo lnle suurexl.

5. Nostot: ja astucain ylös/ meidän
pllä stnn« vielä yöllä Menemän/ ft hä»
»tltimau hänen jolot huonens.s. Slllä ntzn ftno HERra Zebaoth :

t»«tac«t puita/ ja tehtät muldastlntä
lerustlemlt» wastan: sillä Caupungi
pltä culltellaman sen sisällä on sula»äärys.

7. Ntznculn lähde cuohulta vetens:
ntz» cuohu myös hänen pahndtns: vää»
rys ja hämttye sijnä cuullan/ tltu ja
«atv» on atn» minun edesänt.Paranna finnas Jerusalem/ «nnen»
lulu mtnun sydämellt sinust lääudy
p°ls/ ja mtnä teen maa» «uttar»/ jos»
el tlnengän «suman pid».

9.Nätn sano HERra Zebaoth: «i»
tä Israelisi jäänyt on/ st pltä myös
saalixi jomnman ntzncuin »tznapnu/ «.

cotä käteS töryn »yncuia mhuamarjain
poimia.

10 Kenelle sijs minä puhun ja todl- i»stan/ että jocu cuults ? catzo het-,dän cormans omat ymbärivsleickamat /,
että taida cuulla: catzo he pitämätHEr-,ran sanan pilckaoa/ ja ei kärsi sitä.

n. Sentähden olen mini nyn täynnä
HErraa viha/ etten minä taida lacata
vuodattamasi sekä lasten päälle catuil»
la/ ja myss ouorucatste» eocouxeo pääl-
le yhtä haama: sillä sekä mies että »ai-
mo/ yöllinen jaikivanha pitä otettaman
kynut.

12 Heidän huoaens pttä tuleman mun-
calatsteo käsijn: heidänpeldons ja emän-
däns yhtä haava : sillä minä ojennan
käteni maan afitjaiaylitzen/sano HErra.

rz. Sillä he catckt ahnetttval/ sekä
pienet «itä sauret: Prophetat ja Papit
opettavat »ääri».

14. Ja lohdnttavatmiunn Cavsavi häne
vtheijätsydesäns/ sitä halpanapitämän/
ja sanovat; rauha/ rauha: jaei rauha
oleckao.

1;. Sentähdea pttä heidän HZpiääu tu>
leman/ että he cauhistuxe» tekemät/
«atcka he tahtomat olla hämätsemät/ et-
kä taida hävetä: sentähden pttä heidän
jocattzen langemaa toinen totsens päälle/
ja cosca mtoa heitä curttan/ silloin pttä
heidän lanaemao/ sano HERra.

16. Nälo sano HERra: setsocalteille/
catzocat jakysytät endtflä teitä/ cuca oi-
kta tte 00/ ja sttäte maeidäcat/ oy» te
löydätte lemo» teidän sielulle»: Mutta
he sanomat: «n me vaella.

ry. Jaminä ole» pannut teille Vartiat:
otlacat vaari tormenävestä: Pulia he
sanomat: en me ota vaari.

,8 Sentähdea te paeanat coulcat/ ja
vttecat tästä maart/ nyn myös teidän
mäken.

iy. Maa/cuuleflnä: catzo/ minä an-
nan tulla coman onnen Me Causalle/het-
dän ansaitun paickans/ ettei he ptdälu-
cua minun sanastani/ mutta hyljäwät
Minun takin/

20. Mitä minä lucua pidän pyhästä
Ereee samn-
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savusta/ ,sca rickasta Arabiasi tule? eli
hyvistäEanelista/joca caucatseldamaal-
da tule! tetdiu polttouhria «t ole mi-
oulle otollinen/ etkä teidän uhri» kelpa

. minulle.
i 11.Seutihdeu sano HERra näin:
catzo minä annan tälle Caosalle lange.
muxen/ siihen pitä setä Isät/ että lapset
caicki hettänslouckamao/ ja kylän mie-
het pttä huckumantoinen toisens cansia.

Näin sano HERra: cayo/ Cansa
on tuleva pohjasi / ja suuri Cansa on nou-
seva maan vieristä.

. ,z. Jolla on joutzet jakilvet / hän on
julmaja armotoia: heidän änens pauha
oyncuin meri: he ajavat hevotsilla
nyncuin varustettu sotaväki sinua va-
staa/ fluä tytär Zton.

Z4.Me olemma cuulletheistä sanoman/
jameidän kälem ovat näändynet/ tusca
jaahdistus o» meidän käsittänyt nljncuin
lapsen synnyttäjän.

-5. Älkän kengän lähtekö pellolle/ ja
Slkön kengän tiellemengö: sillä joca pat-
cas on rauhatoin vihollisen miecaa läh-
den.

, ,6.0 sinä minun Caofaut tytär/ pue
säckt päälles ja aseta ltzes tuhcaan/ sure
nljocnto ainoata potea suurella murhella:
sillä hävtttäjä tule äktst meidän päällem.

»7. Minä olen pannut sinun varttaa
torntxi jaltnuaxt minua Caasasani/ tie-
tämän jacoettelemaa heidän teitû.

»8. He ovatcaicki pois luopunet/ iva-
«ldatn petollisest/ heovat caicki tnrmel-
du vaski ja rauta. -

»9. Palteet ovat lulelda poldetut/plyi.
Jy rauke pois/sulaminenon huca»; sillä
et paha ole erottettu.

zo. Sentähden he myös culzutan hyl-
jätyxi hoptaxt: sillä HERra on heidän
hy!jännyt.

vii. lucu.
tapahdut HCRralda

Jeremialle/ saooden:
. i.eetso HCRran huonenpor-

saarna siellä tämä sana ja
sano: cuulcat HERran sana caicki Ju-

> da/ jotcakäytte sisälle tästä portista ra»
««,«,» H«Rra.

z. Näin sano HERra Zebavlh Jstae.
lin Jumala: paratcat teidän elämän >a,
teidän menon / ja minä tahdo» teidän,
anda asua täsä patca». <

4. Älkät luottaco teitäovalheseen/ sa-
nvden: täsa on HERra» rempl-, lasi
o» HERran Templt/ täsä on HERran
Templt.

;. Mutta parandacatteidän elämän ja'
menon/ ja tehlät oikeus yhden ja toisen ,
välillä t 1

6. Muucalaistlle/orvotlle ja leskille/ ja,
älkät tehkö väktvaida/älkät myös vuo.,
dattaco vtatotnda verta täsä paicas/ ja
älkät mutta jumalitaseuratco/ ttze tetllea
vahtngoxi.

7. Ntzn minä tahdon anda teidän asua
täsä paicas tzancatcktsest/ täsä maasa
jonga minä annoin teidän Isille».
8. te luotatte teitäo «alhe-

jocaeimttäa auta.
9. Jate oletta vielä sijttekin «arcat/

inurhamiehet/huoriatekiat/valapattotfet
suitzutatteBalille/ ja noudatatte virral-
ta jumalita/ joita et te tunne.

10.r« tuletta inyös ja seisstta minun
«desäni täsa huonesa/ joca minun nimel-
läni cuyuta»/ja sanoita: et meidän mttän
hätä ole/ehkä me teem nämät cauhtstuxet.

11. Pidättekö te sijö tämän hooneo/joca
minun nimelleni nimitetty on/ryövärit- l
ten luolana? catzo/tyllä minä sen näen/ '
sano HERra.

1». Mutta mengät nyt minun patckant -
jocaon «tlos/ josa minun nimen ennen'
asunut 00/ ja catzocae mitä minä siellä
tehnyt olen/ minua Causaot Israelin
pahudeo tähden.

iz. Että te nyt caickta näitä töitä teet- '
tä/ sano HERra/ja minä ole» varhain '
nosnut/ ja puhunut teille jaet te tahdo
caulla: minä huudan/ jaett te tahdo '
vastata. !

14. Nsjn minä myös tahdon tehdä tä-
män huonencanha/ »oca nimelleni nimi-
tetty on/ johonte itzen luotatte: ja sen '
paican cansia/ jooga minä teidän Jstl-
lenoe annoin t nyncuin minä let» Silon
««»st-. ,5.1«
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,5.1» hellä» telta pols mlnnn «stvonl
edestä/ ntzuenin mtnä hellln pols ealcki
teldän »eljennelln/c«ickl «phralmln fie»
«enet.

»6. e?»/« el finnn pidärucolleman tämänHC«»««n edest/ «ll« myös yhtätän
lvalltuftell rnl«nst luoman «des/ «llfi»
nuae mlnu» eteni heidän lihlens »«<»

n!«man: stllä en mlnä tahdo sinna cnnlla.
,7. Ltlös näe mttä he televät ludan

Caupungels ja lujilla lernsalemis.
»3. l-Pstt canbavotpuita/ ft Isät le.

»e»ät »allftta/j» «almol lelevät tatli.
««<«/ nhrataxens ltlplä talvan M«l«.
ch«llll</ j» «nd»x«ns juomanhri» «ie»
r«tll«<nma,lll./«ttä h« mlnuavlholtatfit.

19.Mntt» et he minulle «e sillä mlell»
carvantt»/ ftno HERra: «aan ltzel'
lt„s/ j» httdäu pttä häptään lultmau.

2o.««nt«hdennätn sano HEna HEr.
ra: catzo mlnun vthan ja mtnun julmu.
Den on vuodatettu tähän p«ck»n/ setä
lhmlfijn että c«r,»an/ pulhtn »«tzäsö/
ft «»»n hedelmään/ joc» pltä palaman
ntzn ellet yxttän sttä ftmmutta talda.
«Y7äjtä sano HERra Z.hoo.h Is.lraeltn Jumala: c»otc«t «<.

b««p7°«wn,a mn«tnhr«n/j» syö.

«. Silläfinä päivänä jona «lnä tel.
dän Isän», johbaltn Egypti» m««ld«/
en minä ftnonut engä tsskyö andanut
heille polttouhrista/ «ngä muusta uhrista,

23. W««n mtnä tästtn heille/,» sanoin:
cl»ulc«t mlnunsanani/ «nn minä tahdon
olla «tdän Jumalan/ ja te olelta mtnun
Cansan/ ja »««ld«c«t calckt ntzllä telllä
cul» mtnä teidän lasien/että teille lävts

24.Mutt» el he tahtonet lunlla/ «llä
lorwlans tallista/ »aa» »aelfit omaaft
neuvoftnsft pahan sydämensh«l»s»/j«
lävlt tacaperin/ ft el edespäin.

fijtä pslväfi tul» teldän Isiin
lär»l Egyvlln maald» / ntzn tähän päi.
vän aft»/ olen minä lähettänyt jocapät.
»H letlle calckl mlnun palvellant / Pro»
phetal/ minänousin «»rhain ft lähettn.

26.Vlutt»el he tahtonet eunlla/ »itä

earwian» eastista / vaan M niscurtt/
jatett pahemmin cnt» hetdSo Isän».

»7. Ia jo» floä catckt nSmät sanot Hell.
le/ nhnet heststteckäocuule/ja jos floä
huudat/ oijuethefljtteckänstoua ««sta.

»8. Sentähdeo sano heille: Tämä on
seCaofajocaetHEßraus lumalatans
cusle/ etkä tahdo curltusta wastao otta t
totuus 00 perätipot»/ ja on temmattu
heidän fuuflans.

»y. ietcka hiuxes/ ja heltä pols tykös/
ja surcuttele flnuas walittain corkeuxes:
silla Heßra on hyljännyt ja ajanut tä-
män fucucuooan psl»/ jolda hän 00 «t-
-hoitett».

ZO. Sillä luban lapset tekevät paha
Mtnuo silmäintede»/ sano HERra: He
panevat sijhenhuoneseen cauhtstuxeo/ jo.
ca mlnu» nimelleni oimitetty on/saastut-
taxens sitä.

zi. Ja he rakendavat Topheti» Alta-
rtn BenHinoomtn laxosa/ polttaxeo»
poikiaos ja tyttäriäos tules/ jota«o mi-
näkäskenyt engä ajatellut ole.

Z2. Sentähdeo katzo/se aica tule/sano
HERra/ ettei se pidä ruhottoman To.
phettxt jaBeoHtnnomio laxoxt/ vaan
murhan laxoxt: ja rophetls pitä hau-
daltaman ruumita / ette» «nä ole fia.

zz. Ia lämän Cansto ruomit pitä tai-
wan ltnduinja maan eläindeu ruaxt tu-
leman/ jaei yxikäo pidä heitä stjtä aja-
ma» pois.

Z4- Ja mloä otan pois Judan Can-
pungetsta ja Jerusalemin catuilda ilon
ja riemun äuen/yljän jamorsiamenäoen:
sillä maan pitä kylmille tuleman.

VIII. imu.
Jjhenaican/saao HSrra / pltä

luut/ ja häue
Päämiesten» luut/ ja Pappeio
luut/ja Prophttalnluuk/ja le.

rusalemtn asuvaisten luot heitettämän,
ulos heidän haudotstaos.

Ia ne pltä hajottttamaa Aurin-
gon/ Luun ja catckeo talaan sttojoucon
ala/jotta he rakastanet/ palvellet/ se».
tLnvet/etztnetja rucotllet ovat: et hellä
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pldä «sä coottamaa etkä haudattamas/
vaan pttä oleman locana maasa.

z. Ja caicki jäänet tästä pahasta Cansa-
sta/ mtsä ikänäns patcas he ovat/ johon
minä heitä ajanut olen/ pttä paremmin
tahtoman olla cuolluna cuin elävänä/sa-
no HERra Zebaoth.

Ja sinun pttä heille sanoman: näin
sano HERra: cusa on jocu/ joshän lan-
ge/joca etjällens mielelläns nouse? cusa
on jocu joca käy exyxts/etkö hän mielel.
läns jällens otktalle tielle tule?

5. Mtxt sijs tämä Jerusalemin Cansa
tahto käydä exyxts palajamat? ja rippu-
wat nya covin valhesa / ettet he millä»

' tavalla anna käätä hettäns pois.
' 6. Minä näen ja cuuleo ettei he oikein
opeta/ et ole yhtä» joca catu pahuttans/
ja sano: mitä minä tein ?he juoxevat ca-
icki heidän juoxuansnijncutu angara he-
voinen sodas.

7. Hatcara kaivan alla tietä atcan»/ /
Mettinen/ Curkt jaPääskytnenhuomait.
zevat atcans/ cosca heidän pttä tuleman
jällens t vaan minua Causau ti tiedä
HERran oikeutta.

8. ate si/s taidatte sano: me
alemma «vhsat/ja melllä onHEr-

ranlakt? catzo/ se on totisest cuttengtn
«alhe cutn nektrjanoppenet kirjoittavat.

y. Gentähden pttä senkaltaiset opetta-
jathävätstämän/ päljätettämän ja otet-
taman kljnnt : cago he ovat hyljännet
HERran sanan/ mitä vysautta ptdäis
heillä oleman.

10. Gentähden annaa mtnä heidän e-
mändäns muucalaistlle/ja heidänpeldons
nyllejotca heitä carcoltavat z. sillä he 0.

' «at cgtcki ahnet/ptenimmästnyn suurem-
baan/ papit japrophetat opettavat val-
hetta:

11. Jarohvatsevat minunCansant ty.
tartä onettomudesans/ sitä turhana pttä»
wä»/ja sanovat; rauha/rauha: Ia et
rauha oleckan.

11. Gentähden pttä heidän häpkään t««
leman / että he cauhtstuxen tekevät: ja
«atcka he tahtovat ilman häväistystä 01.
la/etk; taida hävetät sentähdenptlö hei-däa tangcma» totneu lotsens päälle/ za

cosca minä heitä curitan/silloin pttä het.dän langemao/ sano HERra. ,
Juä tahdon heitä nh» poimia/ l
,

namarja pidä vynapuusa oleman/ eikäyhtäkän ficuuata firunapuosa/ lehdet pitä
variseman: ja se cuin minä heille anda-
out olen/ pttä hetldä otettaman pois.

14.Mtxt m- nyn alallons istumme? co-
okrat tetlän/käykäm vahvoin Caupun-
gethin/ ja odottaram nysä apua - silläHERra meidän Jumalan, on meidän kä-
flenyt odotta/ja juottanut meitä katkeral-
la stemellä/että me oyn tein HERra va-
stan syudtä.
i;.Odota rauha jaterveyden atea/ehketmttäohyvä ole kästs/ja että te paratai-

fin/ehkei muuta ole cuin hämmästys.
16. Jonyt cuulu hamastaDanist hevot,

sten hirnumine/ ja heidän orhins cuorscu-
vat/ nijn että caickt maa järise. He tule.
«at ja syövät maan/ jacaickt mttäsij.
uäon/Laupuagtnjasen asuwatsct.

17.Sillä catzo/minä lähetän kärmet ja
Basiltscuxet teidän secaan/ joita ei auta
lumoima»/ «aan oydeu pttä teitä pistä-
män/ sano HERra.

18. Minun vtrvotuxen on murhella se-koitettu/ jaminun sydäme on nääadynyt.
19.Catzo/ minun Cansani tyttären pttä

«leralda maalda huutaman: EiköHEß-ra tahdo flllen olla Zionis ? eli eikö hänet- !lä sillen ole Cuoingasta? M«xt he wiboi. i
ttt minun cqivtllaos ja turhalla «ierao
jumalanpalveluxella?

ao.Elon atka oa mennyt edes/suvi onloppunut/ ja ei meille ole apua tullut.
21. Minä suren suurest että minun Cas-san tytär nijaturmeldu on/ minä surcut-telen ja olen hämmästyxls.
22. Etkö Gileades ole woidetta/ eli etkö

fiellä ole läkäritä? mtxetmtuua Cansanitytär ole texvexi tehty?
ix.^ucu.

minun pääsänt oliS kyllä
AOll wettä/ ja minun silmäni olis

kyynelden lähde/että minä woistnyötä ja päivä lyötyjä mi-
»un

». Josca
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» Josta minulla olis maja torvesi»/
nhn mtoä jäläisinminun Caosani/ ja me.
nisin pois heidän tyköns : sillä he ovat
caickt hoortntektät/ japaha joucko.

z. He ambuvat ktelelläas nhncutn jou-
tzellans valhetta jaet totuutta: maelda-
var wäktwallalla maasi»/ jamenevät yh-
desi pahudest ohi» toiseen/ et totellen mi-
nua/sano Heßra.

4. Jocainencarttacon lähimmätstäns/
älkän ustoco weljensäckän : sillä melt sorta
ja alas paina weljeuö / ja ystäwä pettä
ystämäns.

5. Pstäwä ptlcka ystäwätänS/ja ei puhu
totutla: he totuttamat kielens puhumaa
valhetta/ jaahkeroitzemat paha tehdä.

S.Jocapatcas on petos heidän seasanS/
jaet he taida minua tuta petoxeo tähden/sano Heßra.

7. sano HERra Zeba-
: catzo/mtnä sulan hei-

tä/ ja koettelen heitä: sillä mitäst minä
muuta teen minun Caosaut tyttären
nähden?

8. Heidän petolliset kielens owat murha
nuolet / suulaus he puhumat lähimmät-sens canssa ystämälisest/ maan sydäme-
säns he wähywät händö.

y.Eiköst mlnun sentähden pidäis ran-
gaiseman heitä/sano HERra? ja «lköst
minun sielun pldäts costaman sencalkat-
selleCansalle cuin tämä on?

10. Minä itken ja surcuttcleo muorilla/
ja walttan corwesa laitumitten tykönä:
sillä he oivat peräti ha>otetut/atzn ettei sij.
tä sillenkengän waella/ et myös siellä cuu-
lu carjan ändä/ tatwao linnut ja caickt
carja on jopois.
n.la mlnä teen Jerusalemin ktwtrau.

ntoxt ja Lohtkärmetn pesäxt/ ja hämttän
Judan Caupungit/ nyn ettei nysä yhtä-
kän pidä asuman.

n.Joca mysas olis hän ajatteltssitä/
jatlmotais mitä HERransuu hänelle sa-

no : Mingätähden fijS maa »Hu hucute.
tuxt jahämitetyxt tule/ että se on nhncutn
erämaa/ josta etyxikän waella ?

iz. Ja HERra sanoi: sentähden / että
he hyljäwät minan Lakini/ jonga minä

heille annoto/ja et tottele minun sanaol/«ikä elä sen jällen. Suw-
-14. Waan seorawat oman sydamens ma/et-tahto/ jaBaalimita / nyncuin heidän t- m hesäns heitä opettanet omat. hyljäl»
lj.Sevtähden näin sano Heßra Zeba- M

oth Israelin Jumala: catzo/ mtuä syötän HER-tämän Cansav cotruoholla/ jaannan het- xa»dänsappe juova.
16 Minä hajotan heidän pacanain se-

caan/jotta et he etkä heiden Jsänstunne/
'

ja lähetän mtecan heidän peräns/sijhe-
nosti että he caickt lopeteta».

sano HERra Zebaoth:
»lotmtttacat reille» tkkemStsiä«aimoja/ että h- tulisit/ ja lähsltäkät ny.

den perän jotcataitavat ovat/ että he
tulisit.

18. 1»ttzrulatfit mettä »allttaman/el»
tä metdän silmän lvyneleltä »uodalatfit/
jametdän silmärtpsem vettä ttuckutsit.

19. Ettävalitus cnululs Ztonis (näin:)
vot culnga me olemma nät» perät! hävt»
tetyl ft häväistyt? meidän täyty maalda
paeta: sillä meidän asuinsiam ovat culi»
stetut.

2c». Cuulcat sijs te vaimot HERran
sana/ ft täsittätäl corwtzn hänen suuus
pnhe/«udacat leldäntyttären ttte/ ft opet»
tacan tolnen totstans valittaman/(näin:)

21. Cuolem» on tullut meidän «ckunl»
stam sisälle/ ja meidän huoneiflm langen-
nut/ lapsia catutlla tappaman ja ouoru-
caisia cujilla.

a!. Näin sano HERra: sano: ihmisten
.«umtt pttä nhncutn loca maa» päällä Neu-
caatumao» ja nhncutn jalalliset jäämät «o het-elomteheaperän/ josa et ole ylös ortajata. tä mte.

?s)Äio sano HERra . älkän mysas lä luot
kerscatco mysaudestaus/ ällän tamaa

wätewä kerscatco wäkewydesicknö/ ällä» ttzens
myös ricas kerscatco rlckaudestans. amoa s

14 Waanjoca lohto kerscala/ohnker. stans
scatcan fljtä että hän tietä jatuude min»/ HER-
että minä olen HERra/joca tee» loupiu- raan.
den/otleudenja wanhiirscac.de maä pääl. »Cor.
lä: sillä se minulle kelpa/saoo HERra ij.

Catzo/ se aica tule sano HERra/ et-1. Cor.
tä Minä rangaisen caickt ymbärtuöltica- 10:17.

Seee«.z tnt
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tut ymbSrtns leickamattomaiu canssa /

26. Egyptin/ ludan/Edomin/ Ammo.
ntn lapset/ja Mo«btn lapf«t/ja catckt jotca
maan ärtsäcormcsa asumat i fillä caitilla
pacaaotlla on ymbärtns le ckamatoto esi.
«ahca/mutta coco Israelin huvnella on
vmbärtnsleickamatotn sydän.

X. iucu.
mitä HERra teille sano/

F» te Israelin huone.V 2. Näitä sano HERra; ei tet.
dän pidä oppeman pacanatn ta-

pa/ etkä teidän pidä taiwau merkejä pel.
kämän.

z. Stllä pacauaiu asetnxer «i ole muu
cutn turhuus: sillä he hackamat puu» wc.
tzästä/ ja työmies malmista sen ktrmellä.

4. Jacauntsta sen hoptalla ja cullalla/
jakynniltä sen »auloilla ja vasaralla/
ettetse lange maahan.
; Ne omat tehdyt nyncuiu »ahmar

palmupuut/maan et he taida puhua: ja
heitä täyty myös canda: sillä et he taida
käydä/ sentähden et teidän pidä oytä pel.
kämän/sillä et netaisa paha etkä hyvä
tehdä.

, 6. Mutta HERra/ et yxikä» ole sinun
merta»: stnä olet suuri/ ja sinun nimes
on suuri/ jonga» töilläs taidat osotta.

7. Kenengä et ptdäis sinua pettämän/
sinä pacanatn Cuntngas? sinua pitä
cuultaman - sillä ei caickein pacanatn wy.
saften fea» etkä yhdesäkän »aldacuonas
»le sinun merta».

8. He ovat catckt tyhmät ja taitamat,
tomat: silläpuu osotta tyrhuden.

y. Taottu hopta tuodan meren yltye/ja
culda Vphasta/ »almtsteitu työmiehtl.
däjahoplastplldi/ he puetetan »ellatstl»
la filllllä j»purpnrallss/ jotc» calckl o«at
taltavaln työt.

,0. Mull» H«Rr» on totinen luma»
la/ «livi Jumal»/ i» tz»nc»lcktnen Cu»
ntngas/hinen»lhans edes w«ptft maa/
ft pacanat el talda lärsii hsnen uhc«n»
fians.

n. Ntzn ftnoeat sijs heille näin : ju.
«alat jotcael latvasta «tlä maata tehnet
«lt/l«d«lcan«»«st«j«l»l»an «lda.

».Mutta hän on tehnyt maa» voi-
mallane/ja »ahmtstanut maa» pyrin my-

. saudellan»/ on myös lewtttäoyr taiwau
i ymmäryxelläns.
. >z, Cosca hän jylistä/ silloin on paljo

> wrtlä taiwaa alla/ ja «vetä ylös udun
maan ärtstä: hän tete pitkätseu teimau.
xea faten cansta/ jaanda tuulen tulla ta-
«varotstans.

i4> Catckt ihmiset owat tyhmät h«idän
totdosans/ ja catckt hopiasepät omat hä-

. piäs cuminens: sillä heidän cumans o»
. mal pecos/ja «t nysä ole henge.

Se on catckt turha ja petollinen
työ/ heidän pitä huckumaa/ cosca heitä

> etzttellao.
16. Mutta Jacobin osa et ole seucaltat.

' nen : maan hän on se joca catckt luonut on/
' jaZsraelon hänen pertndöns mttza/HEr-
ra Zebaoth 00 hänen otmeos.x 17 Oca sinun cauppas pois maasta/joca

, asmmahmas Caupunglsa.
> 18.Stllä näin sano HERra: Catzo/mt«
. nä heitän lingolla pois maan osujamaiset

ja«atmaa nyn heitä/että heidän pitä sen
tundeman.

ry. Woi minun murheni ja sydämeni
i suru: maan minä luulen että se on minun

maimaot/jonga minun pitä kärsimän.
' 22. M'liuu majani on hajotetc >/,» caic»

kt minun nuorani omat carkennet: mtuun
lapseni omar pois meonet minua tyköäni/

! eikä yhtän enä ole/ etkä ole joca
minun majani jällen»/ jaet kengän pane.

. ylö» minun teldani.
».Sillä paimenet omat tyhmäxt tullet/

eikä kysy HERra : sentähden ei he ym.
märrä/ «aan catckt heidän lauman» on
hajotettu.

Cayo/ sanoma tule/ ja suuri «apt.
stuspvhiao maalda/fattamanludanCau-
puvgtt kylmtL«»aLvhikärm«inasutnstaxi.

»j' SLHZuätiedänHERra/ettetihmt'bsen tie ole hänen motmosau» /

ettäyhdeogän mtehea mallas/cutuga hän '
«aellats»a käymisen» ojennat».

14. Cmita HERra mluua/mutta cuh'
teogtncohtudella/jaet stuuu julmudesas/ !
«neomiuua peräti hucutat». I

,5. Multa
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25 Mutt» l»uol>»l« «lhas pacanain
Pälle/jolc» «i finn» tunne/ja ntzden sncutn
piille/ jotca et sinun nimes aurhuuda:
sillä he ovat syönet j» »tellet Jacobin/he
ovat «hnet hänen c»nss»ns lopun/ ft h«»
nen «suinfians hävtltänet.

XI. lucu.
on se sana/ joca tapahtui

HERrold» Jeremialle ftnoden:
"

3 I« stn° heille .niin ftno HERra

»,«/,!,«,/ ,a,,<a«z»lllä / l» sanoin:

"

. s«» walan lon»»m«N"n I?ll«d»r<nth«t»««<!an/j°larl.stafthnn.j».
t»»nota/ ntznculn se länipän on. Minä
vastaisin/ ft sanein : Amen HERra.

Hkßra ftno» minulle: saarna
caicktnimit sanat ludan Caupungelft/
i» Jerusalemin catuill»/ j»ftno » culcal
nättältztensanoft/jatebtätntzdenlsllen.

7. Sillä minä ole» «llell» »hl«r»d«lla
t°diji»nnt «idänlsille» sijtä päivästä/
cutn minä heitä johdatin Egyptin maal.
«a/ ntzn tähän päivän asti/ mini nousin
««hatn/ todistin ja sanoin: cuulcat ml»
«m, «nbinl. '

8. Multa «< he tuullet/ «llä calllstanet
«orvftas:»aan cnttn «enl oman pahan
sudi«enstahdon jil»«n: Senlahben an.?«n nUns «yis eLckt ni«ät ltzton sanat
tulla hetdän päällens/lutn mlnä »äfiln
ottamin/ i» et he «tä tehnet.

«Mätyl.
<)lä tiedän cuinga ludan m»«h«

ft leruftlemln asut»»»stl sitovat ttzens
«httn

i°. He läsndävät ltzens endistenlsiins
synde,»/ fttta el mtnnn ssnojl.nl cnullet/
«ulft stnrsifit multa»»«.«.Ma/ ft p«l»«.

llt ntzlä: Israelin jaludan hnone ovat
myös ntzn rickonet joe» paicas mlnun ltzt.
töni/ jonga «inä heidän Iftlns canss»
tehnyt olen.

«. Sentähden näln sano HERra : cal.
z°/ minä saatan onnettomnden heldin
piillens / jota el heidän pidä saaman
»zlttz/jac°st«hemt°na hnut«wat/ntz°
'« »inä cuule he.tä.

~j»le'H2WV^^^
"«""t he tald» h«<«« antta heidän hä.
'^SMntzn«ondac««nsinulla luda
ca°pn°gu«o»/ntz«mo«dafinn°«luma.

lernftlemls/ntzn monda h»pt«llst Alta»hilettä « ralendane. / s»<tzu««,«n

"äsii«fi»zruc°lle täminCunft»
edestä/älä «yi. huud.tämän C«°si tHH.
den: stllä «n mtnä cuule heitä/ cesta he

1;. minunystävälläni toi-
minun huonesani?

he tekevät catktnatstacoirutta/ja luulevat
pyhän lihan sen hetldäus pois ottavani
jacosca he pahoin tekevät/ nyn he tloitze»
wat stjtö.

16.HTRca cutzulfinuu utmes viher,
jäifext/cauntxt hcdelmältsexi öljypuuxi/
mutta nyt on hau suurella murhan äoellä
sytyttänyt tulen sen yuibärllle/ nhn että
sen oxat pitä HSvttelyxt tulema».

!7.«t11ä HERra Zebaoth/ jocafinun
on istuttanut/ uhcais sinulle paha/ Zsra.
«lln haoneo ja Judon huonen pahudeu
tähden cutn he tekevät/ javihoittavat
minun suttzutlatsavsBaaltlle.

rB. on minulle se» ilmoitta-
oya että minä sen tiedän/ja >

osottiminulle mitä he aicoivar.
19. Ja minä olen ujjocuiu earitza ja

oyncmn härkä/ joca «tedia leurastettaz
ja e» minä tlenyt että he olit pitänet »eu-
wo minua «ostan/ ja sanonet; turmel-
camme puu hedelmötuens / ja temmat-
tumme häädä ylSe juurinens eläwttteu

maasta
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maasta/ettet hänen ulmetls tkZnäns enäm»
btmuistetat».

' ro. Mutta sinä HERra Zebaoth/ sinii
oikta Duomari/ sinä joca tutkistelet mu-
aascaut ja sydämen/ anna minun nähdä
sinun costos heidän pällens - sillä minä
olen minun asiani andanut sinua haldus.

Sentähden sano Hsßra Anathotin
miehiä vastan/ jotcasinun hcngeS väyy-
wät ja sanovat: älä ennusta metlleHEû
ran nimeen/ jollcs muutoin tahdo cuolla
meidän käfisäm?

ai. Sentähden näin san» HERra Ze-
baoth: catzo/ minä heitä costolla/
ouoret miehet pitä heisiä mtecalla tapetta-
man/ heidän potcans ja tyttärens pitä
«äijästä cuoleman.

15. Nyn ettei heistä pidä mitän jäämän:
sillä minä saaran Anathotin miehille on.
ueltumuden/ stnä vuonna/ cofta heitä co-
stolla pitä edziktämän.

Xii. tucu.
ERra/ jos minä vielä kävisin si.

DctXnua caoffas oikeudelle/ «yo sinä
' ?cuitengin löytä»hurftaxi/ cuiten-

gin puhun minä sinuacaossas oi-
keudesta. Mtxtkäy jumalattomille nyn

' hyvin / ja ylöncatzoilla on caicktaatsta
kyllä?

I. Sinä istutat heitä jnurtuman/casva.
man ja caodaman hedelmän: sinä olet
läsnä heidän suusans/ vaan caucana het.
dänsydämestäos.

z. Mutta minun sinä HERra tunnet/
«äet minun ja tutkistelet minun sydämeni
sinun edesäs: Temma heitä »yocutn lam-
batta tenraxi kehtä/ ja pyhitä heitä tap-
pamisen pätväxt:

4./j?utnga cauvan sijs pitä maan nyn
oleman? ja ruohon catkis

paicvts kedolla cuiwaman?asuwatsteu pa-
hudentähden/että sekäeläimet että linut
calovat isillä he sanovat: hän kyllä vä-
hän tietä cutoga meillekäy.

5. JoS he väsyttävät teidän/jotca jal.
catsinkäyvät/cutnga sijs sinun silloinkäy/
cofta sinua täyty hevotsmiestc» cavssa
juosta? jajvs sinä itzit nysä maacunms
surultvmuttajoisarauha vo/ mitä siyusic

on tapahtuva stn ylplä» Jordanin ly.
linä?

6. Slll» sinun veljes / j» Isis huone
c»tzo»»t myös sinun ylön ,» pttitlävät si»
nu» täydellä curculla/ sentähden älä ustohettä joshe vielä ystävä!lstst sinun c«ns.
fts puhuvat.

7. Minun täyty and» mlnnn huenenl
ylin/ j»paeta mlnnn perlndötänt/ j» »n.
da minunracka» sielunivihollisten läfiju.

8. Mlnun pertndön on tullut minulle
»tzncul» jalopeura meyäs ft räysty ml«
nu» vastan/ ftntihdi »than mini händs.

9. Mtnnn pertndön on ntzncuin tlrja»
v» llndu/jongaymbärtlli linnut hettans
cocovat/ nostat ,« cootcat «ttin catckt
eläimet ledolft/ tulcat j«syötit.

10. Montt paimenet ovat hävittänet
mtnnn »tznamiteni / j» sotmnel mtnnn
peldon!/h« ovat«hut. mtnun caunln pel»
donl corwexi j» «utiafl.

«. ( Minä näen jocaiteti/) cnlng» snr»
liast häno» hävittänyt/ että coco ma» o»
lylmllli/ mutta el yrtti» pannut sitisy.
dämeens.

ii. sillähävittäjät tulemat caikille mc-
koloille corwes»/ ja HSRran mtecka cu«
lotta yhdest maa» ärest ny» toiseen/ ja ci
yhdelläkäo lihalla pidärauha oleman.

15.He kylmämat nisuja/ mutta heidän
pilck ohdackettä »yttämän/ he tekemät id.
zellens haljon watwa / mutta et heidän
pidä sitänautttzeman/eikä iloitzeman het-
däowuodentulostaas/ HERran julmaa
«ihan tähden.

14. sano HERra caickio mi.
nuo pahoja kyläni miehiä ma.!

sian/ jotca tarttumat minun pertndööai/1
jooga minä Cansalleni Zsraelts jacauut 1
olen: catzo/ minä remin heitäylös heidän I
maastans/ ja otan ulos Judau huouen j
juuri heidänkefleldäns. l

15. Japitä tapahtuman että cosca minä >
«leo heidän ottanut otos/ armada» minä i
jällensheitä/ja annan cullekia vman pe.
rtndöns ja maans jällens.

16. Za se on tapahtuma/ jos he minun
Consasiant caiketi oppimat mannomao
minun nimeni ctiukta (otzn tona cum

HERra
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'2' H?h» fan» byk heille tämä sana-
»Näin saoo HEiXra IsraelinJumala: catckt leilit pitä wyoalla täy.

ttttämän: nyu pika heidän sanoma» si-
oulle: cuca et sitä tiedä/ että catckt leiltt
pitä mynalla täytettämän?
rz.Nyusaoo heille t näin sano HER-ra: catzo/ mtnä täytän caickt ne jotca lä.

sä maasa asumat/ Cuningat jotcaDavi-
dtn tftutmella istuivat ja Paptt /a Pro.
phetot/ jacatckt Jerusalcmto asumat-set/ oynettähe juopumat.
14.J» hajotan heitä loiset toisistaoS/J--sät lapsiocns/sano HERra/ «nminä ar»

mahda eli säästä/ eogä ole laupias het-dän cadotuxesans.
15. Nyn cuulcat nyt ja oktacat maart/

ja älkät ylöspatsuco z sillä HESira onsen sanonut.
16. Andacat HERralle teidän Juma-

lallen cunnta/ enoeocutn hän anda pi-
meyden tulla/ja «uuencuin teidän jalca»
louckandu ptmejjn «uoryn/nyn eitä te 0.
dotctte malkeutta/ ja hänen pitä sen te-
kemän cuolemau warjoxt / japimeydexi.

17. Mutta jollette näitä cuule/ nyu on
cottengin minun sielun salaisesi ttkemä
sevcaltaist Plpeyttä / minun silmän on
catkerast muodattama kyynelettä/että
HERran lauma fangixt tule.

18. Saoo Cuntugalle ja Drätlvgtlle i
nöyryttäkät keitän ja istucac maahan:
sillä cunntan Cruunu ou teidän päästä»
pudonnut.

iy. Caupungit meren vuoleö omat sul-
jetut/ ja et ole yhtäa joca heitä a«a/ co-
co Juda ou miety pois.

iv. Nostacat teidän silmän/ ja catzocat
cutnga he pohjaisesta tulemat/ cusa lau-
ma nyt on/ jocastnuo haldus annettu oli/
sinun jalo laumas.
» Mitäs tahdot sano/ cosca hä» nain

on cosiolla «ytvä sinua? fillä sinä olet
oy» totuttanut hetdä» stnuas mastan/että
heRuhtioat ja päämiehet olla tahtomat/
mttämax/ sinulle pitä tusca tul«mao/uyn>
cuin maimolle lapsen syonytlämtseS.

-I. Ia jos sinä sydämestäs sanoa tah-
dotsit: miogätähden mtvulle nämät ta<

Esa.
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HEglrä etä) ntznculn he «unen ««un
Cansanl opetit vannovan Baaltn caut.
<«l ntzn p«z hettä myös raltttaman ml»
nun Canftnt stas.

»7. Mutta jollethe cuule/ »tzn mlnä re.
«ln ylös sen Cansan / j» surman sen/
ftno HERra.

xiii. lucu.sano HERra minulle: me.H H s» ne ft oft» sinulles ltznalnen «yö/
silli cupes/ j» ilä sitä"v^casta.

».Ia mlnä ostln vyön HERrau lästyn
jällen/ft sidoin sen ymbärl minun m»
pettant.

3. Ntz» tapahtui HERran sana toisen
terran mlnnlle/ ja sanot :

4.ota wnö tulus ostanut ft ymbärl
cupettas sitonut olet/ nouse ja mene
Phrattzn/ ja lätle st llvtraunioou.

5. Mlnä menin jn lättln stn Phratln
tygö/ntzululn HERra mlnulle tästeuyt
olt:

6. Multa pltliin»j«n perisi tapahtui/
«ttä HERro sanoi mlnulle : nouse ja
mene Phrattzn/ j» ota st »yö jällens/
jongamtnä sinuntästinsinne lätle.

7. Mlnä mentnPhrattzn/ ft catvolnsen ylös / ft ottn «vuon sijtä psicast/ jo.
ho» minä pannut «lm/ja catzo/ vyö o.
Ll mädändynyt/ ntzn «tel st mltän enä
telwannut.

8. Nyn tapahtui HERrao sana mtnul-
le/ ja sanot:

9. NStn sauoHErra: nffnmtnämyös
hävitän ludan ja Jerusalemin suuren
ylpeyden /

10. Sen pahan Canfan/joca et minun
sananicuulla tahdo/ mutta mene fydS.
mens tahdon jälken/ ja seura muita j«.
maltta/ palwellaxens ja comartaxens
nhtä: hänen pitS tuleman nyncutn tämä
«vyö/ joca et eoä telpa.

11. Sillä uhocuto mtes sito tvyön ymbä-
ri cupeitanS: nijn ttäoänö olen minä/
sanoHEßra/ mtnuant ymbärt vyöttä-
nyt coco Israelin huonen/ja coco Judanhuonen/ oleman minun Cansaot uimext/
yltstyxextja cuoniaxt/ mutta et he tah-
tonet cuulla. Ifffs pahtn»

y. Luc!. ?7>MNel.



Walt.
tus hei
dän
catu-
matto-
mude-
stans.

HSR-
ra tl-
moitta
rallin
ajan
Judal
le.

Jere-
mia
rucotle
säästä
Heliä.

pahtumat? sinun moninaisenpahubes täh.
den o» sinunsaumas ratkennet/ ja sääres
mäkisin paljastetut.

iz. Tattaco musta Cansa munita nah.
canS/elt Pardlptlckuns? nyn te myös
taidatte tehdä jotainhymä/ että te pa-
haan tottunet olelta.

Senrähden hajotan minä heidän
nyncotn acanat/ jotta tuuli corpeen len-
nättä.

2;. Se pitä oleman sinun palckas ja o-
fas/ jongaminä sinulle jacaout olen/ sa.
»o HERra/ ettäs minua unhotit/ ja luo.
Ttt tyes «alhetlljn.

26. Sentähden ktrmotau minä myös
sinun saumasta»/ että sinun häpy»

'Äheämän pttä.
2?.Stllä minä ole» nähnyt sinun huo-

rude»/ sinun houreud es/ sinun häpemät-
tömän salamuSteudes jasinun cauhtudes/
sekä cuckulojlla että kedoilla: moi sinua
Jerusalem/roseas sijs joscustahdot puh-
distattzes? XIV. iucu.

on se sana/ jonga HERra
sanot Jeremialle calltsta ajasta.

Juda murehti/ ja hänen
portti ns omat hyljätyt/ maas»

olls surullisest/jaJerusalemts onmalitus.
z. Ylimmäiset lähettämät alemmaisens

meden perän/muttacosca he tulemat cat-
molle/ nyn ei he löydä mettä: ja canda-
wac nyn asttans rotta tyhjänä jällcnZ/

hekäymät surullifna jahäpemät/ ja peit-
tämät pääus.

4. Että maa parahteli/ ettet sada maan
päälle: peldomtehet käymätsurutsans ja
peittämät pääns.

5. Stllä naaras peurat jotta kedolla
potkimat/hyljämät mafickans/ ettet ruo.
ho casma.

6. Jamctzäafit seisomat mäMä/ja Hat-
stelemat tuulda nyncotn Lohtkärmet/ ja
heidän silmäns uäändymät / ettet heinä«asma.

7. Wot HERra/ meidän pahat tecom
omat sen kyllä ansainnet/ mutta auta
cuitengin sinun ntmes tähden: Sillä
meidän comacormaisudem on suuri/ cuin
m« olemma siana «asia» syndlä tr hnet.

8. Sinä olet Israelin turma/ ja autta-
ja häoäs/ mtxts olet nyncuin muucalat-
nen maasa/ ja nyncuin mieras/ joca sij-
hen atnoastans yöty?

y. Mtxis olet nyncuin mtes / joca on
petturi/ ja nyncuin mäkcmä/ joca et autta
taida ? sinä olet cuitengin meidän sea.
fam HERra/ ja me nimitetäu sinun oi.
melläs/ älä mettä dyljä.

10. Näin sano HERra tästä Cansa.
sta : he jaoxemat mielelläns sinne jatän-
ne/ etkä pysy alallans / sentähden et he
kelpä HERralle/ maan hän mmstakyllä
heidän pahudeos/ ja tahto «tztä heidän
synvins.

11. JaHERra sanoi minnlle: el sinun
pidä rucvtleman tämän Causan edest het»
dän hymäxenS.

11. Silla jos he paastomat/ en minä
sijttekän coule heidänrucousiaos/ ja jos
he polttouhria ja ruocauhrta uhramat/
nyn et ne minulle kelpa: maan mmä lo>
petän heidän miecalla/näljällä ja rutolla.

iz. Nya minä sanoin: ah HERra/
HERra/ catzo/Prophetat sanomat heil-
le: et teidän pidä mtecka näkemän/
eikä saaman rallista alca/ mutta minä
annan teille hywanrauhan läsäpatcaS.

14. Za HERra sanot minulle: Pro-
phecat ennustamat maiherca minun ni-
meeni/ «n ole mtnä hettä lähettänyt/ en-
ga käskenyt/ ettckä puhunut heidän cans. .
sans: he saarnamat teille määnä nä-
kyjä/ noituutta/ lurhutca ja sydämens ,
petosta.

15. Sentähden näin sano HERra oy.
stä Prsphetaista/ jocca minun nimeeni
ennustamat/ matcka en minä ole hktlä
lähettänyt/ ja cuitengin heftno-vat: et
miecan ja rallin a/an ptdä tähän maa-
han tuleman: ne Prophetat pttä cuole-
mau mtecalla ja näljällä.

16. JaCansa/ jolleh« ennustamat/ pitä
näljäst ja mtecast siellä »a täällä Jerusa-
lemin catutlla maraman/ ja et heitäpidä
yhtäu oleman joca hetcä haata /he ja
heidän watmons/ potcans ja tytättens:
jaminä tahdon ranta pahudens heldäa

päällys.
,7.1«

Et
H EN.
ralah.
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Heidiin
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Ma.«assea
tähde»
2.R«g.
21: ii.
2.Par.zz: ?.

Hehyl
lätfit
HESI.
raa/
stotäh.
de» tah
to HS»
heitä
hacot -

ta.

Amos.
8i?.

Pro.
pheta
«alit.
ta mS
hän
cuule
monoa
paha
sana
La».
saloa.
HEn
«a lupa
tagel.
la pltS
muum
mat
Caojä.
staos.

y. Nyn että se jollasettzemeu lasta oa/
pttä yxtnätsexi tuleman/ sydamestäoS
huocaman: stllä hänen Auringon s pt-
tä warahtn päivällä laskeman: että hä.
oen pttä häptään tuleman ja häpemän:
ja ne culn jäänsät/tahdon miaä anda mic-
can ala heidän wtholltsillcns/ sano Her,a.
lv.klsTSi minua minun äiti»/ ettäs

synnytit ryieliäxi/ >a
coco maalle ertpuraisext: en minä ole cv»
co ottanut/ engä caswolle andanat/ cui-
kengin catckt minuakiroilemat.

ii.HERra sanot: stoun jäänetlles pi.
tä tvtelä hywtn käymän: minä tahdon
joutua stoun auxes hädän ja ahdistuM
atcana wthvllista wastao.

i!. Eikö rauta lainne sörke strä rauta
jawafle/cutn pohjaisest tule >

:z. Waan minä tahdo» (ennen) anda
teidän calun ja tawaran raateluxexi/ tl-
man maxota ja se on caicketu teidän spn-
detnne tähden/ joita te eaiklö teidän ra>
jvisan tehnetolekta.

wau ltmmllla japedotlla fpötämän ja
huckuman.

4. Ja mt»ö tahdon aja hetta sinne ja
tänne/ jocattzeo waldacunbaan maan
päälle/ Manassen Jeheschtaa Invan
Cnntogao pojan tähden/ ntjden tähden
cuin hän teki Jerusalemis.

Sillä cuca tahto finna armahta Ze>
rnsalem? cnca finna sorcuttele? ruca
ptlä menemän jasaattamanrauha flnullc?

6.Sinä olet minnn hyljännyt/ sano
HERra : ja olet minusta luopunut/ se»,
tähden olenminä'ojeodanut käteni sinua
mastan/ hucuttaiceot finna/ minä suutun
joarmahtamasi.

7. Minä tahdon «tscata heitä «vtstt.melläulos maacuuna» poctetsta/ ja ml-
nuo Cansaot/joca et tahdo käätä itzens
meoostanö/ ne tahdo» minä tehdä catckt
Jsättömäxijacadotta.

8. Mmulla-pitä enä lestejä oleman het.
dän seasanö/ cuin sauva meres/ minä
tahdon anda tulia nuoren hävittäjän ät-
tiä vastan/ julkisen hävittäjän/ ja au.
nan ättst ja tapaturmasi langeta Ca«.
ptjngin päälle:

Zhr.
I! 16.
Lc»!iB

Zere-
«taru
coite
»klä
«ol-
«an-
tit»ter
ra».

i?. Za siume pitä sanoma» heille tä>
män sanani minun silmäni wuotawat
kyynelettä ylt pätwä jayötä/ ja et lacka :

sillä nettzy/ minun Causant tytär/ on hir-
muisesi waiwatto/ ja farktost lyöty.

»8. Jos mtaämenen kedolle/ ntzn catzo
siellämacawat mtecalla lyödyt: jos mi-
vä tulen Caopungtjn/ nyn catzo siellä ma-
camat näljästä näändynet Z sillä Prophe-
tat »a Papit pttä myös menemän pois
sijhe.» maahan/ jota et he tunne.

iy. Lletcostas Zudan peräti hyljän-
oyl? »lt,l«ottaco sinun sielus Ziontta?
mixl sinä olet »ljn mettä lyönyt ettet ken-
gän parata taida? me totwoimme rau-
ha/mutta ei tule mitänhvwa: paran-
damtsen atca/ja catzo/ täsä on wtelä nyt
enä «vo bingota-

2o.HERra/ me tunnemme meldäu
jumalattoman mevom/ ja meidän Jsäim

«!i5.
Psal.
1°6:6.
Jod.
7: ie»
D»n.
?l li.

Jos
Notes
j» Va»
nuet
rucol.
llsillu
d«!«t.
st«< e»
blft/
M e<
HER.
talot).
«o siil.
lekan
cui-lla.
»"«>

l"9.

pahntteot: sillä me olem syndtä tchnet
sinua wastan.

11. Mutta sinun nlmes tähden älä anna
mettä häwälstyr» lulla/ äli finun cuu.
ntas istntndaanna ptlcalurt tulla: mul»
sta sils/ft ilä anua sinun ltzttos meidän
cansjam lacata.

22.E» ole cuttengan pecanaln epijulua-
lain stas joca ftten auda tatt»/ e! taida
talmas myöstän ftta:sinäatnoa oletHEr.
ra mtldänlumalam/jenga päälle me loi»
»ommtl stlla sinä olet calckt nämät tehn»)t.

XV. lucu.
A HERra sanot mlnnlle: jos

H/)l» Moses ft Samuel seisoisit mi»
nun edesänl/ ntzn et minun sy»

olls sijllengän stn Can»
st» tygö: aja helti pois mtnnn edestä»
u,/ ja <»nna hetdän mlnnä.

2. Ia jos he sinulle sanovat: cunga
meioän pltä menemän ? Ntzn sano heille :

näin sano HERra: jotca (omat aivot.
lm) cuolemaan/ne (mengön)cuoleman:
~ica m»eck««n/ ne mlecknau: jotc» nät.
»ään/ne nallia» z ja ,««« fangluteen/
neftngmtceu.

;, Slllä mtnä lohdoncurltlahelli nel.
,äl.z culllurella / ftno HERra : Mle.
e«ll«tapp«m«n l coirtlla replmän/ lal»

sffsft l4.I«
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and» teltä teidän
Deut. »thollllten täfift shhen m»»h»u jol» et
3,: 22 l« tunne : silli tuli o» mlnun wchasanl

_

'

syttynyt ft piti teidän piille» p«l»m»».
«„, 15.Slnä HERr» stn tiedät/ nmlst»
»la» meiti/j» pldä meistä suru/j» «st» «e«.

l>in pnolest»m meldä» »iholltstllem/ ot»
meiti w«stan/ j« ili vtzvytä sinun »<<

h»s heldin päällens/ stllä sinä tiedät elti
mi sinu» tähtes häviistän.

i6.M<olem löycänet st»u» ftnas/ ja
ne täsilläutt/ ft stnun ftnas «n meille tlo

<3s» j» sydämen lohdutus : j»m« olemm» ui.
4,' ' mttelyt stnun nimes jällen HERr» I«.

m«ft Zebaoth.
/ i7.E!,me»»n»itz«m pllckaittenpartzn/
9' «ngi«loltze (Heidi» canfjans) »aan olen,»

me yxtnäns stnun tites pelvo» tähden -
sillä sini »ihastutrascost meldi»päällem.

/»/. iB. Mlxt meidän ahdistuxem vtzpy ntzn
3a; 15. c»u»»n/j» meidin h«»»am on »tv»

p»h»t/ ntzn ettei ntztä cuca» parata tal»
d» ? siniolet mellle ntznculn lähde/ joc»
el enä vuota tahdo. '

HER» 19. Sentähden ftno HERra »äin: jos
ra <u> sinä täinnit tyes smtnun tygönl) ntz» mi»
pz v»r n» tahdon läitäsinu»/ j» sinun pltä s«l»
jell» soman mlnun edesi»t : ft jos sinä erot»
Hlnoä tot hyvä» pahasta/ ntz» stnun pita ole»

ma» ntznclltn minun ftuul: heidän pitä
läändyinz» si»nn tygös/ j»el sinä löin»

« ny hetdän tygöns.
2c,. Slllä mlnä teen stnunvahvaxlva»

'°' stlstri muurtxt ticä Cansa vasta» / ja
he sotivat sinu» vastan/vaan el heldin
ptdä sinu» »olttaman: stllä mtnä olen
sinuntytinis auttamas sinua ja »apah»
tamas sinu»/ ftno HERr».

21. Ia tahdon sinun vapaht» illtäln
läsistä/ja pelastalmunjulmatnvallasta.

XVI. lucu.
HERran stn« tapahtui ml.

HER« jaftnol :

pa ttel» 2. Et finun pidä ottaman stnnl.
däPro walm«/ että fijltämsn polca
ph«t»n «lt tytärtä täsä palcas.
Mt» 3. Stllä ntzn ftno HERra/ntzstä potzst»
'«»st ft tyttäristä/joeca täsä paicas lyndymät
C»»s« ja cnln htils svWytfWt/ ft.hes.
D»«'

däa JsistäuS mk» heitä täfä maasa jtzt-
tämäk:

4. Heidän pitä cuolemansatraudesans/
ja et hettä pidä itkettämän elt haudatta-
«an/ ivaan heidänpitä loaxt kedolle tule-
man zjä heidänpitä wielä sijtte miecalla
janäljällähuckuman/ jaheidän ruumins
pitä linnuille taimaa alla / ja eläimillemaasa ruaxl tuleman.

5. Sillä nlla sano HERra: et sinunpt.
dä menemän murhehuoneseu/ eikä mene.
män itkemäneli furclttteleman heitä: sillä
minä olen ottanut pois minun rauhani
täldä Cansalda/ sano HCRra/ ja minun
armoni ja laupinteui.

6. Että sekä suuret että pienetpitä täsämaasa cuolemaa/ ja et haudatuxt elt it-
ketyxi tuleman/ia et yhdengän pidä repi.
män tyens/ etkä ajeleman htuxiaos heidän
tähtens.

7. Jaetmyös pidä (leipä) jaettaman
murhesa/että heitä lshdutetaisincuolluen
tähde/etkä pidä annettaman juoda lohdu-
tus maijastJsäns tähde» jaättins tähden.

8. Ja et pidä sinun menemän pttohuooe.
sen/istuman heidän wiereeus/ syömän elt
juoman.

y. Sillä nsinfano HERra Zebaoth I-sraeltn Jumala: catzo/ minä tahdon otta
pois tästä siasta/heidän silmäin ed«st/ja
teidän eläisän ilon jariemun Sneu/ yljän
äuen jamorsiamen äneu.

KA cosca sinä uämät caickt tälle
Tanjalle sanonut olek/ jahe sa-

nomat sinulle:mlxt HERra uhca mellle
caickt tätä suurta onnertomutta ? ja mikä
on meidän pahatecom/ja meidän syndtm/
jollame olemmaricksuet HERra meidän
Jumatatamwastan ?

ii. Ntza sinun pitä sanoma» heille: että
teidän Isän/sana HERra/oivat hyljän-
net minun/ja seurannet muita jumatita/
palwelletnycä jacmnartanet nhtä: m:it»

> ta minun omat he hyljännet/ja ei pitänet
> minun takiani.

ie Ja te teette »ielä pahemmin cuin
, teidän Isänne: sillä catzo/cukin elä oman

i pahaa sydämenö sisun jälkm/ etkä yxikän
l»kkk!t !ytW;

iz. Sm-

K/M
mene-
mast
heidänsuru-
huone.
fens.

!

i
>

Llillo
' huone-se».
- 54,

t

.Käste
. häne»

i sano
heillesyyn.

iy.

e

, 7:26.»
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N. Sentähdenminätahdon aja teidän
pois tästä maasta/ fijhen maahan/josta et
te eitä teidän Isän mitäu tiedä/ sielläpitä

>

i
i

Hei-
dinjirvo-

e«n« i
Babe.
A

Hei-
diiicu-
tznmt-
sestaaS'
Chri-
stujea
tpzö.

Paca-
»oin
käin-
tymi-
Pst.

HER.
kama-
litta

teidän palvelema» mutta jumalitayltpät
mä jayötä/ ja en minä tahdo- siellä armo
näyttä teille.

»4. cotzo/se atca tule/sa.HERra/ «rtt« sitte pidä euä
sanottama»:

Ny» totta cut» HERra elä/ jocaI.
sraelio lapsetEgyptin maalda on johdat-
tanut - mutta ny» totta cutu Hsßra elä/
joca Israelin lapset on johdattanutpoh.
jaa maasta/ jaeastista matsia/,öihin hän
heitä ajanut oli: sillä minä tahdon anda
heidän tulla jälleos heidänmaahan?/ joo-
gaminä heidän Zsiilens andanut olen.

16. mtaä lähetänmonda cala-
HERra/ heidän pt-

tä heitä onglman/ ja sijtte lähetän minä
monda metzämtestä/jokca heitäpttä käsit-
tämän caitilla «ruorilla caikilla cuckuloil-
la jacatkisa ttmtrauntotsa.

17.Sillä minun silmäni näke catcki hei.
däntienö/ ja etne ole peitetyt minun ede-
stäni/ ja heidän pahatecons on minun sil-
mätni cd«S salamatoin.

iZ.Ensist pttä minun caxikertaisest ma-
xaman heidän pahattecons ja synvins/
että he omat saastuttanet minun manot
heidän cauhtstuffene raadoilla/ja täytit
minun perindöni cauhtsiuxellans.

iy. HERra sinä olet minun wäkewyden
jaminun ivoimav/ ja minun turmani hä-
däsä: paconat pttä tuleman sinua tygös
matlman ärtstä/ ja sanoman: meidän I-
säm on tosin pitänet «äärtä ja turhia
jumalita/ jotcaei mttän autta taida.

20. Cuiuga koita ihminen tehdä hänel.
lene jumalita jotcaet jumalat oleckan ?

21. Sentähven catzo/ minä tahdon opet.
ta heitä tällä haamalla / ja tehdä heille
minu käteni jaivaldani ttettämäxi: ja het.
dän pitä ymmärtämän/ ertä minun uime-
nt 00 HERra.

X Vll. ium.
' on raudalla jacomal.

la Demaotilla kirjoitettu/ja het.
dän sydamenskauluyn caemetiu/

hetzänAllM? sams»,

Cau-
fans
coma-
cor-
maisut
ta.

Kiro
nijtä
jotca
itzens
ihmi-
sija
luotta
mat.

48:6.

Psal.
ItZ.

ISa«
i6: 7.
i.Par.
iy: 9.
Psal,
7:10.
Apoc.
2! 2Z.

20:12.
Ne jot-
ca luet
tavat
tama-
roi-
hius.

Että heidän lapseus mteleens johda,
taisitne Altarlt ja metzistöt «iherjäisteu
puiden tykönä cortetlla muorilla.

z Mutta minä olen andama sinun cor-
teuxes ryömiöxi/sekä muorilla että tedo-
tlla/fetä sinun rtzstas/ että caiteo staun
tamaras/nyden syndein tähden cniu caiti-sa sinun maas äris on tehty.

4. Ja sinun pitä tuleman ajetuxi pois st.
»un perinnöstäs/cuiu minä sinulle anda-
nut oleu/ja minä tahdon sinun tehdä mi-
hollistes orjaxi/ fijnä maasa jota et sinä
tunne: sillä te oletta sytyttänet miouutvk-
hani tulen/ joca jjancaickisest palama on.

?s)Äin sano HERra:kirottu olcou
»semies joca luotta itzens ihmi-

seen/ japane lihan itzellenskäsiwarr«xi/ja
jongasydän luopu pois HERrasta:

6.Hänen pitä tuleman uijncui» caner-
ma cormesa/ja et pldä saaman nähdä tu-
lemaista l.ohd«tnsta/ja hänenpitä asuman
cuimudes cormesa/hedelmättömas ja au-
tias erämaasa.

7. Mutta se mies on fluoattu/joca luotta
HERraan/jaHERra oohäoe turmans.

8. Hän o» otzncuin se puu/ joca meden
reunalle on jstutettu/jaojan miereen juur-
luone: sillä jos vielä palamos tule/ nijn
ethän cuitengan pelkä/maan sen lehdet
pysyivät miherjäisuä eikä murehdi cosca
cutma vuosi tule/mutta canda hedelmän
ilman lackamat.

9- on häyy ja pahanelkinen
>---'cappaleylitze caickein/cuca tai-

ta sitä tutkia? 1
10. Minä HERra tahdo» tutkia sydä-

men jacoetellamuuascuut/ ja annan cul-
lengtn töidens jätten/ jaköldens hedelmän '
jälken. :

11.Sillä njjncui» liodu hauto/ ja el cu- i
eri/nhn 00 myös se joca määrincalua eo- :
co: sillä hänen pitä jättämän sen testen .
aicaans/ja vymeifeldä tyhmäxl tuleman.

12. Mutta meidän pyhydem sta/ Juma-:
lan cuniao istuinon aina lujana pysynyt. >

iz Sinä HERra olet Israelin toimo/ <
caicki jotca sinunhyljämär/pitä häpiään >
tulema»: ne luopunetpitä maahankirjoi- >

ttttaman : sillä che hyljämät Hesvaa/ IFffffZ j»cg
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joca onelämätnen «oesilähbe.
14.Paranna mlnuaHEßra/oy» minä

paranen/ auta sinä mluua/ayn minä olen
autettu/sillä sinäolet mtann »erfcauxen.

15.Cayo/ he sanomat mtnnlle: cusa fljs
on HERraa sana ? annas nyt tulla.

16. Mutta en minä olepaennut sinusta/
minun paimenen/ nyn e» minä ole myös
himoinnut ihmisten kehumista / sen sinä
tiedä»/ mitä Minä saarnannut olen/fe on
otkiasiiiunedesäS.

17. Älä ole minulle hämmästyxepi sinä
Minun turman hädäsä.

18. Anoa heidän häpiää» tulla/ jotca
minua wainowat/ ja Siä anna minua Hä-
ptääntulla: anna heidän peljästyä/ja
älä anna minua peljästyä/ anna onnet»,a

pälwä heille lulla/ja lyö rttkt heitä capi-
kertatsest.

19. lin sanoi HERra Ptnulle:d°mene ja seiso Cansan pvMs/jo-
sta ludau Cuntogat käymät ulos ja si-
sälle/ ja raitis Jerusalemin portets.

20. Ja sano heille: Cuulcat HERran
sana ie JuvanCuniogat/ja catckt Jadan
ja Jerusalemin asumatfet/ jotca tästä
portista sisällekäytte.

-i. Näin sano HERra : camattacat
teltäu/ ja älkät Sabbathtna jolacuta
cuorma caudaco Jerusalemin porttein
läpttze.

. . „

22. Ia älkättviekö yhtä» tittka Sabba-
thin» ulos teidän huoneiston/ »a älkätteh.
kö mttän tvötä/ maan pyhtttäkätSabba-
chio pätwä/nyncutn minä teidän Jstllen
käskenyt olen.

2Z. Matta et he cuule/ eikä rallista ror-
mianS/ maan tulemat cavgtaxt «M hei-
dän ptdäis cuuteman / etkä salliman het-
tänS neumolta.

24. Ia pttä tapahtuman/ että jos te
vstolltftst cuuletta minua/ sano HERra/
vyn «t te phkän cuorma cauna Sabbachtu
päivänä täMänCaupuogtn portin läpiye/
«aan pyhitätte Sabbarhtn pätwän/ja
et te myös työtä ree stuä päivänä.

2,.Nya pttä myös tämänLanpuugtn
portista käymän Caatngai ta Päämiehet
ulos ja sisälle/ jotcaDavidin tstumella

istumat/ räbzastamat ja maetdamal sekä
Maunuilla jahewoisilla/ heja heidän pää-
ruhlinans/Judan miehet ja Jerusalemia
asuwaiset/ jakäsä Laupungis perä yanca»
icklsest asuttaman.

26. Ia pttä tuleman Judan Caupun-
getst/ ja nysiä jolca ymbärt Jerusalemia
owac/ la BenJamtntn maasta / lapoista
ja muorista/ja lounasta päin/ ne jokca pt-
tä mtemän edes polttouhrit / uhrit/ ruo»
cauhr tja sutyutmxe HERran huonesen.

27. Mutra jollet te minua cuale/nyn el.
tä ie pyherätte Sabbathin pä«wän/j, «ele
vhtän lecka canna Jerusalemin porteista
Sabbaihln pälwänä/nyn mmä fyiylän
tulen sen pvrtlcyn joca Jerusalemin huo-
net culuttamao pitä/ jora et ptdä jamma-
teltaman.

xviis. iucu.
Ämä on se sona/ joca tapahdut
HERralda Jeremialle/sanoden!

2. Nouse ja mene sawenwala-
huoaesen/ stellä tahdon mtuä

stnun anda cuulla minun sanani,
z. Jaminä menin saweowalajan huone,

se/ja cadjo/hän teki työtä pyöränS päällä.
4.Ja ust a cutn hän teki satvcha särkyisa.

wenwaijan käsisä: Nyn hän lett taas toi»
sen astian/nyncutn hänen kelpats.

5. Nyn tapahtui HERran sana minul.
le/ ja sanot:
6.Ellgö mtnä myös taida nyntehdä te-

ille le Israelin huone/ cutn tämä samea-
malaja/sano HERRA? Catzo/nyncutn
sawt on sawenwalajan tädes; nyn olette
te m> ös minun kädesänt Israelin huone.

7. Äkist minä puhun Caosa ja malda»
cunba maston/ cuktstapen»/ hämtttäpent
jahucutlaxenl sttä:

8. Mutta »oe se Cansa täändä ttzenö pa-
hudestaos/joca mastan minä pu un/ nyn
minäkin cadun sitä paha/ jvtaminä ajat.
telin heille tehdä.

y. Jaminä puhuu äktstCansasta ja mal-
dacuanasta/ raketaxent ja istuttaxen» sitä.

10. Mutta josse leke paha minun »desä.
»t/ nyn «tet hän cuule minun Zndäot/
nyn minä caduta myös sitä hymä/ cutn
minä heille lumaanut ottu tehdä.

n. Rh»
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V«llt
<« he<>
dclni'
»illtft
lnosiU'
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helti
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tyttllä

ly: 8.
Jere»
mlon
tml.
li«l pt»
tiroät
jllonl»
hl»dä
««siä.Jere»
»<«

lucotle
pt"»
»«siä.

«. Ntz» ftt» nyt luda» «lebllle j» I».
rllstlemlnasulvatfillelnäln ftnoHEßra,
cadzo/Mluä »almlfian teille onnettomu.
den/ j»ajattelen jotalin teitä vastan/st».
lähde läinbilin «nlln itzenspahÄd» tlel<
däns/ft p»r»tc»t tetdän menon j» juonen.
ii, Mutt» he sanoit» et se tapahdu/ me

tahdomma v»«ld» meldin ajatusten, >äl.
»en/j, tehdä culln pahan sydamens ,ält«n

13. Sentähden/ »st» ftno HERra : ly.
sytät pacanain se«s/ cuca on jostnssen»
c«lt»tst» cuullut/ «ttä neldzy Israel »tzn
cauhian lyö» tete?

Pysylö fi,s lnml «»ämmän atca li»
meln päällä tcdoll»/ cosca libanentst sat»
maahan/ ja «t sad«w«st juox« ntzn neplaft/
cut» mtnnn Cansan mtnnn unhotta l

15. He suitzutt«w»tjum»lill«/ j» p»h«n»
nuxen matcan saattavat «lman i«ck»m»t/
ft käyvät tallamattomtlla ttlllä.

16. Että hltdänmaans pllä auliaxl ln»
leman/ h«lll« tzätftxi hipläxt/ntz» «tti jo»
ca<n«n >oc» lhmltlele j»
päätäns pudtst».

17.Stllä mtnä tahdon «ti tulella hajot»
.» hettä heidän viholllstens edes : mtnä
tahdon näyttä hellle stltänt ja en casvo»
janl heldan cadotuxens päiväni.

18. «HAVtta he sanoit : tulcat/ ft t«y.
neuvo pitämän leremt»

».» vastan : sillä ei Paptt tald» väärin
mennä t»ls«/ «tzststen neutvo et puutu/
j,«l Prophelat taida väärmopetta : Tul»
cat/j» lyötämme hand» ttelelläja älläm
«telco mttä hän sano.
iy. HERra ota waari mlnusta/ jacuu.

le m»uun mlholllstenlan».
20. vngo se oltetn / etiä hywä «stela»

pahalla? sillä he omat c»»wanet mlnun
sielulleni cuooan : NZulstustlS/ cu»ng» ml.
nä olen seisonut sinun edesäs/,» puhunut
heidän parastans/ ,a täanst,! sinun julmu»
des heidän puoleftans

li.Rangalst siis hetdän lapsians näl.
jällä/ja anna h'tdän m«calla langeta/
«ttä hetoän maimonsiäisil lopjiltomlxi »a
leslixlv ja heidän mtehens lyödään/ft
nuolet miehet sodasmtecalla tapetaisi,,.

»2. Että huuto cuuluis Heidin huonet»

stanö/ ettäs ntju ätifi olet andanut tulla
sotamäen heidän päällens: sillä he omat
caimanel cuopä minua käsittäxens jaomat
mirittänet paulan minun jalcaini eteen,

az. Ja että sinäHsßra tiedät caicki hei.
dän juonenS minuamafian/ että he tahto-
mat minua tappa/ nyn älä anna andext
heidänpaha tecons/ja älä anna heioän
syndejäns pyhitlynä olla sinun edesäs/ he
olcon rutistettuna sinun edesäs/ja tee hei-
däncaossaus sinun mihas jällen.

XIX. jucu.
sanoi HERre: mene ja osta

7?» A llnullens sawiastia sawenwala.
7»jalda/ja(ota canssas muutamat)

Cansao wanhimmist ja pappeia
«vanhimmist.

Ja mene BenHionomim laxon /joca
ontijliportinedes/ ja saarna fiellä ne sa-
nat cuin minä sanon sinulle.

z. Ja sano: Cuulcat HERran sana te
Judan Cuningat ja Jerusalemin asuma. !
iset: Näin sano HERra Zebaoth Jsra- i
elin Jumala: catzo/ minä tahdon anda i
coman onnen tulla tälle psicalle/ että joca l
tne» cuin sen cuule pitä sen hänen corwi. i
sanssoiman. 1
4. Että he omat hyljännet minun/ jo

andanet tämä» sian mieralle (jumalalle)
ja omat suitzuttaoe sijnä muille jumalille
joita ei he/ eitä heidän JsänS/ eli In-
dan Cuningat tuodenet/ ,a omat täyttä-
net tämän sian miattomalla merellä.

Sillä he omat rakenvanet corteuxia
Baailllc/ polttaxens lapsians tulesi,
Vaalillepolllvuhrixi: jota en minä ole
käjkenyt/ eli sijtä puhunut/ «ikä myös
minun sydämeeni tullut ole.

6. Seotähden catzo/ se aica pitä tule.
man/ sano HERra/ ettei tätä sia pidä
enä cutzuttaman Tophet/ eli BenHia-
oomin laxoxi ivaan murhalaxoxi.

7. Sillä minä tahdon häivittä Juvan
ja Jerusalemin neuwon täsä siasa/ja tah.
don anda heidän langeta mtecalla he«dä»
mihollifiens «des/ ja nyden käsijn cuin
seisomat heidän hengens perän/ ja tah.
don anda heidänruumins talman lianuil-
te >a eläimillekedolla ruaxi i

8.2»

Pro.
phetan
käske,
tän ric
ko sa-
mia»
siia/ja
tlmoc.
:a/ et.
tä Zu-
danhn
myös
häwiß
tetän.
iSam.
z: n.

7: ZI.
Deut,
l?!Z.

s»^,
7, 32.

783Jeremia. 15. suc.



784 Propheta zo. lue.
l'l8!!tt

49i l).

Dent.

5«/>»'.
7:32.

P-5
hur
lyöJ-
eremiat
i» helt.

lt. Ia tahdo, tehdä tt««u Eanpun.
gt» «ullaxl ft nauroxl/ntzn «ttä c«lck<
ft.t«tä,»zt lista ohltze/pltä lh««tt«.lenlä» ft »lheldtltlnän calckl» hänen
»»l»oj«ns.

y. Minä tahoon and» heldän syödä
polcaMs ft tylärtens lth»/ j« hetdin ptlä
syömän lolnen lotsens liha/ sijnä v«l.
«as ja «hdlstnxee/ cuin heldän »lholll.
s«ns/ft ne culn seisovat heldän hengens
perän/ hellä ahdistaman pitä.

,c>. I» sinun piti rickoman ftviasti»
«nntzd«n«t«sten nähden cnln o»at «en»
»et sinu» cansjas.

ii. Ia sono hellle : Niin sano HER.
ra Zebaoth: juuri ntzncnln jocn rlcko
savenvalajan astlan/ ntzn ettet se taldä
zillens tervext tulla: Ntzn tahdo» mt.
nä myösrickt lyödi tämin Cansa» j»tä»
«in Caupungin/ japtti Tophetis hau»
batuxt tuleman/ sentähden ettei ole fia
hautamiseen,
ii.Näin tahdon minä tehdä tälle sisl-

le ja asuvaisille/ sano HERra/ että tä»
män Caupungiu pitä tuleman uyncuin
Tophet.

iz. Wielä fljtte pitä Jerusalemin huo-
oet ja Judao Euningan huooet/ juuri
vyn saastaisexitoleman/cutn se patckaro.
phet/ caickein huoneitten tähden/ joisa
he cattoin päällä caikelle laiva» joucolle
fuitzuttaoet/ ja muille jumalille juoma-
uhri uhranoet ovat.

!4. Ia cosca Jeremia palais Tophe.
thist/ johon HERra hänen lähettänyt
oli ennustaman/ meni hän HERrau huo-
ne» pihaan/ jasanot caikelle Cansalle:

14.Näin sano HERra Zebaoth Israe-lin Jumala: catzo/ minä annan tulla tä-
mä» Caupungiu/ ja caickein hänen Cau-
pungems päälle caiken sen covan onnen/
cutn mtnä olen puhunut heitä vastan/
että he ovat uppiotscatset/ ja ei tahdo
minun sanani cuulla.

XX. jucu
cosca Pashor Jmmeriu

t>» I vl«m-
panbu HERran huo.

cuuli Jeremiaa ennusta,«an »MS sanoja»

». lil Pasi)»» Prophelat Jeremiat/ ft
llmmilses portls/joca HERran hno»
neft on.
-. Ia lolsna pilvini 011 l Pashur Ie»

remta» fangtndest: Ntzn leremt» ftnol
hinelle: el HERra cuyu sinnn ntmes
Pastnr/vaan M«g»r joca tahvolda.

4. Slllä nätn ftno HERra » Catzo/ ml»
nä annon sinun caickein sinun ystivöls
canssa ptlcoon/ ja h «idin ptti caatnnmn
»th«lltft«ns «tecan lautta/sen ptti sinun
silmis nätemin : I» mtns olen hylftvi
coco ludq» B»belin Cuning»» läteen/
jonga heitä ptti »<e«in Babeltzn/ft
tappaman mtecall».

5. 1»mini olen »no»»» c»llen timin
Caupungln calun / ynni catten hinen
työns canssa/ ja catckt calltt cappolet/ j«
catten ludan Cuningasten tavaran tah»
don minä anda heidän wtholltstens kätee/
uyn että heidänpitä heitä ryöstämän/ vt-
taman pots/ ja wiemä» Babelyn.

6. Ja sinä Pashur/ sinun pttj caike»
perhes cansta menemän faogiuleen/ja me.
nemän Babelyn/ siellä pitä sinun cuole-
manja haudateamau/ sinä ynnä caickeiu
siono ystäwtttes canssq / joille sinä wal.
hetta ennustanut olet.

7. HERra sinä olet minun yllyttänyt/
ja minä ole» yldynyi/ sinä olet minulle
juuri väkevä ollut / ja olet «voittanut:
mutta minä ole» sentähden tollltt syljetyxt
jocopälwä/ että jocainennaura minua.

8. Sillä sijttecuia minä puhunut/ huo-
tanut ja saarnannut olen syra ruftast ja
hätvilyxest/ on HERra» sana tullut mi.
nulle pilcaxt janouroxt jocapäiwä.

y. Nyo minä sanoin: en minä tahdo
e»! ajatella hänen päällene/ eogä tahdo
enä saarnata hänen »lmeens: murra mi-
nun sydämesäni oli njjncuin polttarvatneu
tuli/suljettu minun lulsani:nyn etren mi.
vä suutuiukärsimäst/ eogä enä woinut.

ro. Gillä minä cuultn monen panetopen
japelwon jocapatcasia: Candacar päälle
me tahdom vahvasi caoda hän? päällens
sanovat caick: minun ystäväni ja cumpa-
niui/ jos me laidaisimme voitta hänen/

tulla
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tulla hänen cansians yhteen/ ja costa ha-
«elle.

11. Mutta HERra on mtuuu canssant/nyncuin väkevä Sangart/sentähden pnä
minun vainojani laug«mav/ja et voitta
man , vaan pitä suureen häptään tule.
man/ että he oyn tyhmäsi toimittavat/sehäptä pitä olemanyavcaickineu/ jart pi-dä uohotttlaman.

12. nyt HERra Zebaoth / sisä
<>joca coettelet vanhursca»/ sinä

tutkit munascuut ja sydämen/ anna mi-
nun nähdä costos heistä; sillä minä olen
andanut sinun haldvs minun asiani.

iz. Weisalcat HERralle/kyttäkätHEr-
ra/joca autlaköyhän hege pahain käsistä.

14. Irottu olcon se päivä/ jonami-
>nä syndpnyt olen/ älkön se päi-

wä olco siunattu/jona minun ätttu on mi-
tt un synnyttänyt.

15.Kirottu olcon se mies joca minun I-
sällent sanomata toi/ ja sanoi: sinä olet
saanutnuoren pojan/ilahuttaxens händä.

16. Se mies olcon nyncuin ne Caupun-
Hit/ jotcaHERra cukisti/ja et sitä catu-
nut:hän cuulcan huomeueltain parun/
ia puolipäivänä huudon.

i/.Ettes stjs tappanut minua äitini coh-
dusa/etlä minun ätkin olis ollut minun
hautani/ja hänen cohtuns olis yancatckt-
sest caodawa ollut.

' iB. Mtxtmtnä sys olen äitini cohdusta
tullut/ tusca ja sydämen surua näkemän/
jakuluttaman minun päiviäni häpiällä ?

xxi.iucu.
Ämä on se sana joca tapahdut
HERraldaJeremtalle/coscaCu-A svingas Zedechia lähetti hänenty-

potan/
jaPapin/ Zephaniao Maesejan pojan/ja

' andot hänelle' sano:
1.Kysyssijs HERralda meidän puole-

stam - sillä NebucadNejar Babeltn Cu-
ningas soti mettä mastan / että HERra
tahdots stjs meille tehdä catckein ihmetteS
jälke/ettähän meuis pois meidän tyköäm.

' z. Jeremia sanot heille: «äin savvcat
' Zedechtalle.

4. Näin sano HERra Israelin Juma-

la: catzo/minä tahdonkäändä ne solaafettacapertn/ cuin teidän käsifän owak/ joilla
te soditte BabeltnCuoingasta «asian/ ja
Chaldealatsia «asian/jotcateidän muu-,
rtn ymbärlos pyrittänet owat/ja tahdonheitä coota keskelle Caupuvgtta cocoon.

5. Jaminä tahdon tapella teitä «asianojetulla kädellä/ «Skevallä käsivarrella/julmudella/närkastyxellä/ javihalla.
6. Ja tahdon lyödä tämän Caupungtn

asuvaisia/ sekä Cansa että carja/ »yn että
heidän pitä cuoleman suureen ruttoon.

7. Ia sijtte/sano HERra/tahdon minä
andaZedlchlan luda» Cuutngan/palwe.
liotnens ja Cansolneus / jotca tähän
Caupungtzn rutolva / mlecalda ja näljät»
dä jäänet omat/NebucadNczari» Vabe.
llnCunlngantäfijn/ftheidänvlhollistens
läsijn/ft nyden täsijn jotca selsowat hei.
dön hengens perän/ cttä hänen pltä lyö.
män heitä mieca» «ralli/ ettei fijna yh»
.än säästetä/ «lkä armo tlilauplntta pldä
oleman.

8. Ja sanos tälle Csnsalle: nain sano
HERra: Cage/ minä panen teidän e-
teen elämäntien ja cuoleman tien.

y.loca täsä Caupuugis asu/hänen pitä
cuoleman mieckan / nälkää ja rnttou:
mutta joca lähte ulos ja pakene Chalvea»
laistentygö/jotca teitä pyrittävät/ se saa
elä/ ja pitä hcngcns nyncuin saalin.

10.Sillä minä olen asettanut minun
caswont tätä Caupungica wastan/onoel.
towudext/ ja en hywäxt/ sano HERra;
hänen pitä Babeltn Cuningan haldun
annettaman/ että hän poltais häueolu-
lella.

11 Ia cuulcat HERran sana: te Ju-van Cunioga» buonesta.
ii. Sinä Davidin huone/ näin sano '

HERra: pttäiat duomio am»lla/ja aut- >
tacat poljettua «äkivsllatsenkädestä/ et-
tet minun julmudenläxis ulos nyncuin ta-
li/ja palais/ ny» ettet sitä yxikän sam»
wurkataida/teidän pahan menon tähden.

iz. Cayo/sano HERra: Minä sanon
sinulle joca asut laxotsa/vuortlla jatasai-
silla kedoilla/ jasanot! cuca tahto cqrata
meidän päällem/eli tulla meidän ltnoym?
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i4.Mtnä t«hbon edzltellä «itä/ sano
HERra/ teidän tilde» hedelmä» jällen/
jatahdon tulen sytytti ttldin medzöän/
culultamä calckl» cutn sijnäymbirtllä on.

xx ii. lucu.
/?>/»ätn sano HERra: mene alas

«Jadan Cuniogan huoues«o/ja
»puh» siellä nämät sanat.

2. Ia sano: Cuule HERran
fima/ stnä Jadan Cantngas/ joca istut
Davidin istuimella/ sekä sinä että sinun
palveltas/ja sisu caosas/jotca tästä por.
tista sisälle käytte.

z. Nät» sano HTRra : pitäkät Laki ja
oikeus/ ja autlacat poljettua «väkivaldai-
sen kädestä/ jaätkät vaivatco muucalat-
sta/orwoja ja lestiä/ ja Sltät kellengän
tehkö vääryttä/ >a älkät vuodattaco via-
toinda verta tästi patcas.

4. Sillä jos te caikett tämän teette/uhn
pitä Cuningat/jotca Davidin istuimella
istuvat/ tämän huonen portista menemän
sisälle/ jotcaajavat vaunutlla ja hevot-
silla / he ttze palveliotnens jaCansotneaS.

5 Mutta jollette näitä cuule/nhn ole»
minä tdjellänt vannonut/ sano HERra/
tämä huonepttä cakistettaman.

,6. Sillänät» sano HERra ludan Cu-
ntngau huonesta: Gtleqd sinä olet mtnul.
le pääLibauonts/ mttämap/ minä tahdo»
sinun tehdä kylmille/ja laitan Caupungtt
oleman ilman asavtla.
y.Ja olen määrännyt sinulle hävittäjät/

cungto asetllens hackaman maahan sinun
«alitut Ledrtpuus/ ja hetttämSa tuleen.

8. Nhn pitä monda pacanata lähtemän
tästä Laupungtst/ ja sanoma» kestenäos:
mixt on HLRra näin tehnyt tälle suurelle
Caupungtlle?

9. Ja pttä vastattaman: että he HER-
ra»S Jumalanslhton hyljännet ovat/ ja
cumartanet mutta jnmaltta/ ja palvellet
ohtä.

10. Älkät itkekö cuolluita / älkät myös
sureco heitä/ vaan itketät catkerast sitä
cutn mene pois/ ja et pidä tkänävS pala»

l jamanZsäns maatanäkemän.
». Sillä näin sano HERra Sallumtst

Josian ludan Euntngao pojast/ jocaI-des tähdm.

sans Josta» stas on Cuntngas/ ja o» !SH.
tenyt tästä stasta/et et hänen pidä tähän e»
»ä palajaman.

i2.Sillä hänen pitä cuolemansynä pat-
casjohongahänfangtrtmtety on/ ja etsaa tätä maata enämbt nähdä.

iz. WOt sttä joca et tvanhurscaudella
huonettans rakenna/maan stoitta asutvst.
ans wäärydellä :joca anda lähtmmäisens
tlmau mttän työtä tehdä/ja et anna hä-
nelle palckaos.

14. Waan ajattele: mtnä tahdon raten.
da mtnullent suuren huonen/ ja amarou
saltn: ja anda hacata ackunat siihen/ ja
caarttta se» Cedrtputlla/ja tehdä sen pu-
oatsext.

15.Ajatteletcostas Cuntngas olla/ettäs
coretlet Cedrtputlla ? Etkö Jsäs ole myös
syönyt ja juonut/ja pysyt cuttengtn tatsa
ja otkeudesa/ ja menestyt?

16. Hän autttmatmatsta ja köyhä otkeu-
teen/ ja se menestyt hänelle Hyvin/ etkö se
ole tuta minua ? sano HERra.

17.Mutta stnun stlmäs ja sydämes et
nhn ole/«aan sinun ahncutees/ «uodat.
taxes wtatotnda merta/ja tehdäxes wäkt-
waloa ja wääryttä.

18. Sentähden nät» sano HERra Is-
jachimtst Josian Judan Cuntngan po-
jasta:et händä pidä itkettämän: wot
weljea/ mot sisaren: et händä ptdä itket-
tämän : wot herra/ mot cuulutsa mtes:

iy. Hän pitä haudattaman nijncutn
Asi/ rtepottctkaman ja heitettämän Je-
rusalemin portin eteen.

20. Mene ylös Ltbanonyn ja huu-
da/ja anna sinus cuulla Basants/ ja
hnuda Abartmtsta: sillä catckt sinun

racastajas omat surktast surmatut.
21. Mtnä ole» ennen sinulle sanonut

sen/cutn finnn «telä myöden kämt: mut-
ta sinä sanoit; en minä tahdo cuulla.Juu-
rt näin olet sinä tehnyt hamast nuorude-
stas/ ettes ole cuullut mtnu» ändäot.

22. Tuuli «j» pois calckl sinun palme»
nes/ j» sinun r»c«st»jas menevät fan»
gixt: sti»ä pttä sinu» sijtle syljettämän/
j» höplään tuleman calten sinun pohn»

23. Glnil

Joja.
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IZ. Sinä joca nyt asut' llbanoms ia
siellä pesä pidät Cedripuisa/ cuinga cau.
nist sinun pitä catzoman / cosca tusca ja
kipu sinulle tole/nyncuin lapsen synnyt.
täjän.

...

24. Nyn totta cutn mtna elän/ sauo
HERra: jos Jechonia Jojachlmtn lu>

> dau Cuoingan potca olts fiuetti sormus
mtnnn otttasa kädesänt/ nijn minä stjlle-
lin mieläremäifistn sinunfijtä pois.

25. Ja aodaisin sinun heidän tasijns/
jotca seisomat sinun heoges perän/ jajoi. 1!a« pelkät: jaNebueadNczarinBabelin
Cuninga» käsijn/ja Chaldealaifien käsijn.

26. Ia tahdon aja sinun/ ja sinun äitis
cuin sinua syouylläoyt00/ toisten maa-
han/josa ette syn dynet ole/ ja siellä pita
teidän cuoleman.

27. Ja sijhen maahan josa he mielel- z
läns olisit/ci pidä heidän palajaman.

28.Mikä miheljäinen/ ylöncatzotlu ja >
hyljätty mies on Jechooia ? »elmotoin
astia. Wvt mixt on hän ynnä siemenen»
cansia ajettu pois/ ja tundemattoman
maahan hyljätty? -

ay. O maa/ maa/ maa/ cuulc HERran
sana.

zo. Näin sano Heßra: kirjoittacat
tämämtes lapsittomari/ onneltomaxi/
eaickena hänen «ltvaicanavs: Sillä ei
hänelläpidä -nne olemao/että jvcu hänen
sicuienestävS tstuiS Davidin istuimella/
eikä enä ludat hallitzis.

XXIII,
teitä paimenet/ jotca tur.

jahalotatte minun lai.
lauman/sano HErra.

2.«evtShd-nnäinsanoHer»
ra Israelin Jumala nysiä paimenista/
jotca minun Causaut caitzevat: te olet-

eta hajottanet minun laumani ja ajanet
pois/ >a etten etzinet fltä/ catzo/mtuä toh.
d°n etziä teitä teidän paha» elämänne

'tähden/sano HERra.
> z. Ia minä tahdon coota tähtet mtvun
laumasianicatttsta maacv»n>sta / joihin
m»uä heidän ajanut oleu/ja tahdon saat.
ta heitä cona jällevs heidän asmnfioyuö/
jaheidän pitä casmaman ja evänemän.

4. Ia minä tahdon panna heille paime-
net/jetca heitäpttä caitzemao/ ettei hei-
dän enä pldäpelkämän eli waplfeman/eitS
heitä pidä ahdistettomao/ sano HERra.

5. Catzo se aica tule/ sano HERra/ että
minä herätän Davidille waohurscao he.
delmän/joca on Cuningaxt tolewa/ia on
hywin hallidjtwa/ ,a toimittama oiteo. stuxen-
de» ja «aohurscaudea maan päällä.

6. Hänen ateaoans pitä Judatautetta- ZZ: 's>
man/ ja Israel hywäö turmas asuman ja Ejech.
tämä on hänen nimens olema cui» hän
cudzulan.HEßra meidän manhurscaude. Dany

7. Senlähde» catzo/ se aica tule/ sano 24.
HERra/ettei heidän pidä enä sanoman: Esa-45
nijn totta cutn HERra elä/ joca Israelin 8.
lapset johdattiEgypti» maaida. Deut.

8. Mutta NYU totta cuin HERra elä / ZZ-26.
jscu Israelin huonen siemenen loi ulos ja
johdatti pohjaisesta maasta/ ja caicklsta 16:14.
maacunnista/ joihinminä heidän ajanut
olin/nyn että he nyt saamat asua omasa
maasans.

y. Prophetaita mastan : Minun sybä. Nuh.
men tahto haljeta miaosa caicki Minuu tele jäl.
luunimapiftmat: minä olen nynculn juo. lens
punut mies ja nycuin se jocamyaastahor> Pro.
,u/ HERran edes jahänenpyhäin sana. phetal.
ins «des. ta/setä

10. Että maa on vyntäynZns huorinte- elä.
klöikä/ ettämaa nyo surkia on / että hän mä»
kirottu on/jakedot medzisä coiauwat/ja errä 0.

heidän elämans o» paha/ja ei heidän hal- peiu-
lttupeos mitäokelpa. pentäh

n.Sillä setä Prophetat ettäPapit omat den.
pahanelkiset/ ja minä löydän heiden pa.
hudens minun huouefani/ sano HERra.

i!, Seutähde» 00 heidän tiens ryn»
cuin liucastus pimiäsä/ josa heidän pi.
tä liwistelemän ja langeman : sillä mi.

> nä tahdon anda tulla heille onuettomu-
> den/ heidän curitusmuoteuaoe/ san»
HERra. . , .

IZ. JaSamartan Prophetals olen mt»
nä nähnyt hulluden: MS he prophete-
raisit Baaliu raotta/ja hocokteltl mtnon
Caosant Israelin.
i4. Muita Jerusalemln Prophetals

näen mtvä cauhistupen/ cumga he huorin
Ggggg- me«

Jeremia. -i- ?s/
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teieVit/ ft Hltlhtft »aeli«»»l/ ja »»h.
»lft»»»tpih»j»/ ettet yhdeng in pldäl«
p»hn>est»»s tiindymin : he o»»t caicki
mlnun edesinl ntzzcut» Sodom» / j» sen
asucoatstt utznmln Gomorr».

l5. Sentähden ftuo HERra Zebaoth
9:1). Prophetatft» näln: «tz») mlnä tahdo»

syötti heitä «imoh»ll»/j» and» heldän
ftppe juoda» silli lernftlemtnProphe.

« talsia tule ulcocullalsus coc, «»alle.
i6.Nilns«no HLRr» Zeb»»th: Hl.

'4' litc»ul«Prophet«ln sanoja/jotc»«llle
ennustavat/ he pettivät teldän: sillä
he ftarnavatsydämenS nityj»/ mutt»
ttHEßr»nsnust».

17. He ftno»»t »tzlle jotcamlnn» pllc.
lamat: HERra »n stn sanonut: «llle
pltä rauha ol«m«n : j» caitllle ntzlle ftt.
«» waeldamat sydamens ajatusten jillen/
sanovat he « el yxllän onnettomus tnle
teidän päälle».

4°: »3'
"l°m.

"'

«,. ~

is be!.«»«
Z"""
,3!>v

««»nam»»
''"/"'
14:14.
l«/5.
27:1;.
8:29:9
Alt. 17

'7.

18. Slllä cuca on HERran neutvos ol»
ftt/joca hänen ftnans ja cnnlln.
,y7 cuca cnuldell j»cuull häne» sauans?

19. Catzo/ HERra» luull on julmu>

ot» «Nsja tulema/ j»hirmuine» llmaon
langeva jumalattomain pii n päälle.

20. E< HERra» wih, lack»/ fi,hen»sti
«ntn hi» tele ja täyttä se» joca häne»
mielesins olt: vtzmei» piti tetdöa sen
kyllä ymmärtämän.

lähettänyt Prophetall»/
cultengl» he juoxtt: en minä puhunut
hetlle/ cultengl» he ennnsttt.

22. 5111ä jos he olisit pysynet mlnu»
nenwoftnt/ ja olisit soaruannetCanfal»
lenl mlnun sanani/ ntzn he olisit hetdä»
,Hz„z,z„,. pahlsta menosta»s j»tötdens
pahudesta.

23.Engö minä ole Jumala/ joca läsnä
olen/ ftno HERr»/ ft en ole st Jumala
joca caucana on?

24. lnnletcos että jocu «lt» hänens
ntzn salatstft talle/ etten «mi hindi nie ?

tsytintat»»» ,»«»«»? ftnoHEßra.
»5.

«»nnstavat walhett»
minun ulmeenl / ja ftnyM.mftznäjn
nnd»/«lnä näin Mldc».

26. Costa sijs lpropljeftl lahtotsae l»e».ta/ »« jotc» »alhett» en»nsi»w»t? Ft«nn»st,»»toman sydäme», petor,»:
27.1 a tahto»at«lli «inu» Cansa» pl»dits nnholtama» mlnun «<»,««<

»netns tihde» / joit» h« «tn«n «olft.lens ftaraamat/ ntzncul» h««ozn Istus.li» n»h,ttt mlnnn ulmtnlßaalin tähden.28.proph«t»/jolla unta on/hän saarnat»can nnt» : mutt» jolla on mlnun ftno» th in saarnalla»mtnun sanant otteln:mlti
acau»t ow»t nlsuen snhten? ftnoHer,».

29. Eilö mlnun sanani ole ntzncuin tnl!/sano HERr»/ j» ntznculn waftra jo<«»noren mnrend» ?

30. Sentähden c»y,/ »ninä tahdo»tehdi ntztä Prophetott» vastan/ ftno
HERr»/ jotc» mtnnn sanant toin«u tol»
feloans varastavat.

31. Catzo/ mtnä «hdou ntztä Proph«.
tatt vastan tehdä/ftno HERra/ jotca
»ml» puheltons puhu»»t / ft sanovat :
h»» on se» sanonut.

32. Catzo/mtnä tohdon tehdä ntztä w».
st»»/ joccopettimätfiäunla ennustavat/
ftno HERr»/ja ftarnavat ntze»/ wl«<
ttllen mtnun Cansanl heidän »alhell»
l»»sja turhlllajututllans/ w»ick»«n m<>
ni ole hellä lähettänyt engH het.i täste»
nyt / «imyös he tälle C ansalle ole hyödyt,
llstt/ sano HERra.

33. Jos tämä Canft/ell jocuP«phel»/
totck» Pappi tysy finuld»/ ,» ftno: cu»
c» on HERran cuorma? ntzn sinnn pltä
wastalnan hetlle : mttä cuormg ? Mini
tahdo»heltta «id»» pots/ ftnoHEßra.

34. 1» jos jocnPropheta/ tatcka Pap.
Pl/ elickä Cansa «n sanova: tämä on
HERran Cuorm, : sici tahdo» anlnä
curttt» / ja hänen huoneltans.

35. Mutt» näin pltä cu-lgil, puhuman
totsellens/ ft sanoman tcstenäns : mitä
H3Rr» »csta ? ft mttä HERr» ftno ?

36. I»/ ällät siä enä cutznco HER.ran cnormoxt: Slllä cullettu ptti om»sanans oleman cnormaxt/ «ti «ntz»elävän Jumalan/HERra» Zebaoth in/«etdän Jumalan, sanan tään»»»,,
,7. Smäl,l)« pitä sinu» ftnoma»' '

P^

n. ,».

s<,.
«««

Hz»,

«,.«,



s^.
,0!I».

HER.
l« osti»
!«Pro.
chetal»lecaxt
filliN»
«tl».

HER.
l»s»l!0
hänelle
«ttä st
tlttä,

Prophetalle nälu, mitä HERra »asta ?

ja/ mttäHERr» ftno ?

38. Että « sanoitaHERra» «orm».
sentähden ftno HERra näin: ctto «cu.
tzulta sanan HERran cuormaxt/ntzn mt.
ni olen lähettänyt «td»» lygön / j» »n.
danut sano/ ellet teidän pitänyt sitä cu»
tzuman HERran cuormaxt.

39. Sentähden catzo/mtnä tahdon tel»
dän otta po«/ j»hettls «ttä pots/ ,a yn.
nä Caupungin cansja/jonga mtnä «llle/
ft tetdän Isillen andanut olen/mlnnn
casvolnl edest:

4c>. I» tahdon ftatta «ltä tzcncaicklst.
xt ptlcaxt/j» tzancalcktsext häpiäxl/ jot»
el itänäns pldä unhotettaman.

XXIV. iucu.
HERra osottt mlnulle «xl

»« ficnna corla/ pandu» HERran
eteen/sijttecuinNebucad»

Nezar Babelin Cuningas olt «te.
nyt pots lechonlan lo,achlmin pojan
lud»n Cuntngan/ j» ludan päämiehet/
tyimtehll j« sepät lerusolemlst ft tno»
nnt Babeltzn.

2.Vhdesä«rlsaoliai»ah»wät ficunat/
ntzncntn ensin lypsynet ficunot: mutt»
lotsts «rts oltt »iv» pahat ficunot/ ntzn
ettet ntztä talttu syödä/ että he olit nljn
pahat.

3. I» HERr» ftnol mlnulle: Jere.
mlo/ mltös näet ? «lnä sonoin : ficuni.
t» : hyvä tficunat ovot alv» hyvät/ j»
pahat oval atva pahat/ et«l ntztä «lt»
syödä/»tzn pahat ne ovat.

4.1 a HERron san» tapahdut minulle/
ja sanot:
f. Näln sano>HEßra Israelln luma.

la : ntznculn nämot ficunat owat hywöt:
ntzn mlnä tahdon myös ermolltstst corja»
t» Judon fangeft/jotc»mtnä täfiä Cau»
pungist ol«u lähltlänyl Chaldean m»cl.
le hymäxt.

6. Ia tahdon armollisesi cotzo heldän
pnoleeus/ jaluoda heitä tähän maahan
jällens/ft ralela hellä ja «n tahdo lyödä
ln»»h»n» mtnä tohdon hettä lstutta/ ja
«n replä ylös.

7. Ia «nda heille sydckmen että he mlnnn

««ndevat/ että mlni olen HERra/ja he
owat mtnnn Cansan/jäminä tahdon olla
heldänlumolanS:si2ä hetdän p tä callest
sydämestäns mlnun lygönl ldjens tään»
dimän.

z . Mutt» ntznculn pnhat ficunal ov«t
pahat/<tl«! cucan ntzlä syödä «td»/ sano
HERramtzn tahdon minä myös hyltätä
Zeoechtan ludanCuningan/ ntzn myös
hänen päämtehens/ ja mitä leruftlemlnjäänyt «n/j« jotca täsä maaft wlelä ovat/
ft joica Egypttn maaft »snwot.
y. Mlnä tahdo saatto hetlle onnettomu»

d«u/,a «n tahdo anda hetdän olla josacusa
»aldacnnnas m»»» päällä/ ntzn että het»
dän pitä häptäön luleman/ftn«n porrext/
jntuxl ja ltrouxext jocopotcas/ cuhung»
mlnä heldänpols»,»»» olen.

ic>. I» tahdon lähetti mtecan / nällän
jarutou hetdän stcaans/ fijhenastt cuin
heldänpitä maasta huckumau/jong» mlnö
heille jahetdän IsillenS andanut olen.

XXV. iucu
Ämä 00 se sana joca tapahdut
Jeremialle cocoludanCansasta/

vuotena/
jvcao!i ensimätuenNebucad Nejartußa- j
belinCunlnganwuosi.

z.JSnga Prophela Jeremiapuhui cat.
kelle JudanCansalle/ ja raitille Jerusa-lemin asuvaisille/ ja sanoi:

z. HERran sana on tapahtunut mt.
nullt colmaonest toistakymmenest Ivsiao
Amontn pojan I»dau Cuntngan vuo.
desta/tähän päivän asti / ja minä olen
sitä colme ajastaica cvlmattakymmendä
reille ahkerasi saarnannut / «aan et te cv-
fcan tahtonet cuulla.

4-Ntzn on myösHEßra lähettänyt tet«
dan tygöncaickt palweltaos Prophetat
juuriahkerasi / mutta et te coullet/ etkä
calltsianet cocwian cuuteman.

5. Cosca hän sanoi-KäSudäkät lettäa c».
ktn pahalda tteldänö/ ja teidän pahasia
menosta»/otjn teidän pitä pysymän fijoä
msasa/jonga HTRra teille jateidän Isil.Leo andanut on yaucatcktfesi.

ö. Älkät «Uita jumaiita stttrMp/nijn
VöSSSä M

zi:zz.
Htb.
Buc>.

29.17.
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«itä te paltselettc ja cumarratle heitä/«t-
tet te minua teidän kätten töillä wihoitais/
jaminä tttllen cowan onnen saaltaifln.
7.Mukta et te tahtonet cuulla minua/sano
HLRra/ että te minun cummtngtn vihoi-
titte teidän kätten töillä/ teidän omaxi
onnettomudtxen.

y,. 8. SentähdenftnoHEßra Zebaoth: el.
tel tecunllet mtnunftneftnt.

,t,z «.,, 9> Eatzo/ »tzn «lnä tahdon läheltä j»
»z« anda tulla calckl Canftt pohfttststa/ftno
«nnH HERra/ ft minun palveltan Nebucad
3,,,.?,« Nezarln Babelln Cuningan/ ft tuoda
««s» heidän tälle maalle/ ntzden päälle jotca

sijni »su»«t/ ja ealten tämän C»»ftn
»,,» päälle/ cnln täsi ymbiristöllä on/ j» tah.
«,?, don and» Heidin haaftaxt ft hämllyxext/

ft tzancalcklstxi auttoxl.
olua I" "hdon helldi etla pois callen i.
,?« Lo» «lrren/ yljän änen/ ja morsiamen<ossa! än«n/myllyn än«n/j»»ynt<län»allstux«n.

«.Että calckl tämä «aa plli lylmilli
jahävltetlynä oleman/ j»»»mät Canftt
plli B»hel<» Cunlngafi» palveleman
seldzemenlymmendsaj«siatca.

/»/. 12, Ia plli tapahtuman/ «ttä cosca ne
29:2Q. stttztmentymmtnds »noeta culunet o»
~Par. «at/ntzu mlnä t»hdon «st» B»belln
36:22. Euulngallej» tälle Canftlle/ftnoHER.
1. Esr. r»/ hetdin pahoin «ceins tähden/ fijhen
,: 1. «yös Chald«alatft«n ««alle /ja tehdä
Dan. sen tzanc«lckisexl »ntioxt.
9l l. 13. 1» niln mtnä tahdonanda tulla tä>

«in maan piille «lckl minun sanant/
culn mtni olen puhunut händä »oston/
caitestn culn lisäRamotue on ltrjotttllu
jotaleremta«ttelle cansalleon «nnstanue

Ia Heidin pttämyös pallvtlemau/
»utckahe »otmalllnen Canft j»«aldtat
Cunlngat o»ot: Nitn tahdtz minä maxa
heille Heidin «nsions jille/ ,» hetdän lst»
«us tecoln jällen.

Meri
«ertlxj
juo hän
maljan
hetdan
ftcale.
<«»»

15. /^lllä niln ft»» HERra Israe.V»>llu Iu««l« mlnulle : «ta tämä
«tjnamtUja minnn tidestänt täynäns vt»
ha/ja caada sijtä«ltllle Canfttlle/jölden
,ygö «lnä finnn lähetän.
is. Etlähejotsit/ horjntfit fthocarlxi

lultfil »lecan «des / jonga mlnä heidänsecaans tahdon lihetft,

17. Jamloä otin malta» HSRrankä.
desiä/ ja caadtn cattille Caofttlle / joiden
tygö HLRro minun lähetti/

iB> Jernsalemtlle/Zudao Caupangellle/
hänen Luotngotllens / jaPäämtehlllenS/
etiä heidän pirä kylmillä ja rutistettuna
oleman/ja pitä oleman pilckana/jattrou-
sna/nyncuin tänäpä» on.
ip.Pharaolle/EgyplinCuningalle/pal.

veltoinens / RuhlinoiueoS jacattille hä-
nen Cansotllene/

10. Cattille maille etelän päin/ calkllle
Cuningotlle Vjtn maalla/ cattille Luntn.
gaille Philisterein maalla/ Aschalonto/
Gazan/AcharoainiaAsdodloiäänylttea
cansa.

21. Edomtterellle / Moabitereille / ja
Ammontn lapsille.

> 22. Latkille ryrin Cuningotlle/ cattille
Sidonin Cuatugotlle/ luoton Cuuia-
gotlle sillä puolen merta/

2Z. Dedauille/ Zhcmalle/ Bufille jarai-
tille maan äärtsä asuvaisille/
24.Caikill«ArabianCuningoille/caikille

Cuotogoille länen puotesa/jotca corwesa
asumat.

- 2;. Läikille Stmrin Luniogotlle/ caltille
Cuningotlle Elamis/ cattille Cuningotlle
Madais.

26. Lätkille Cuningotlle pohjoises/ setäläsnä että caucana tvlnen iocseoS cansa;
ja caitille maldacuonille maa» päälle/
jotca maan pyrto päällä owat/ja Cuntn-
gas Sesachio ptcä juoman näiden jälken.

27. Ja sano heille: näin sano HERra
Zebaoty Israelin Jumala: juocat ja juo-
pucat/ oxedacat jalangekcat/ja ette taida ,
nosta miecanedestä/ jonga minä teidänsecaau lähettä tahdon.

28. Ia jollei he tahdo otta malja sinun l
kädcstäs/ ja juova/ ntjn sano heille: väin jsaoo HERra Zebaoth: teidän pitä cat-
keti juoman: 1

29. Sillä catzo/ sijnä Canpungls joca >
minun nimelläninimitetty on/ rupen mi- l
nä maitvamao: laulettacoettä mdäa pt-'
tä rangatsemata pääscmäa? ei teidän
pidä rangatsemata päsemän: stllä mmä
catzun miecan calckein päälle jotca
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36. NtznPllä paimenet huutaman/ j»

lauma» w»ldi»t surcutteleman/ellä Her>
ra onntzn hiiwlttänyt heidän lattnlmens.

37. 1» heldänntzttuns/ ,otc» ntzn «unlt
ollt/ owat hävitetyt HERra» jnlmol»
d« «lhold».

Jere-
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veuwo
paran-
»uxeen
muu-
toin pt
tiTev
pii ja

«»alla asuvat/ sano HERra Zebaoth.
zc> Ia stnun pltä ennustaman hellle

«ickt nämä. sanat/ ja sonoman heille:
HERra en ltljuva corteudesta/j» «n»
d»»« cnulla änens pyhistä »sulnsiostons/
hän on «iteli llljuvo majostons / hä»
veiso »lrren/ ntznculn wtznan sotcuja/
colllsia maan asuwalfista.

31- lengainl on cnnluwa maan ärtzn :

sillä H«Rra lotmttta pacanat olltuden
««en/j»tahtoduomlt»«ilen lihan: jn»
m«>»tto««l »n»» hän «<«<.» »l»/ sono
HERr».32.Näln sano H«Rr» Z«b»olh : «tzo/
«at»»t»l«Canftst» Cans»«u: ft suuri
tlma uonst «aan fivnsta.

33. Ntz» pitä HERralda lyötyjä fin»
pitvinö oleman yhdestä maan är«stä ntzn
lotsen asti: et ptdä hettä itkettämän/ et»
l» corjatlaman/ «li houoattoman/ w»»n
pllä oleman ledoll»/ j»loaxl tuleman.

34. Porcucal nyt te palmenet/ Hunt»,
«atjavierlltllät tetlän tuhwos « lau»
«an »aldlal » sillä «lca on tullut «ttä
«urosta ft hajoita/ ft teldän pltä p«l«.
«anrlckl/utzncnlu «llis astia.

35. 1»«l patmendeu ptds taitaman pae»
la/ jalauman »aldftt el pidä pääsemän

ZB. Hän on hyljännyt majaus/nijncuin
auort Jalopeura/ ja heidän maans on
ntzn hävitetty hävlttäjän «ihalda/ ja hä.
nen julmalda wthaldans.

xXVl.iucu.
pojan Judan

A/)» Cuotogan valdaeuunan alusa/
tapahdut tämä sana HERralda

sanot z
i. Näin sano HERra : seiso HERran

huone cartaoolla'ja saarna catckeinJudä
Caapungetn edesii/ cuin länoe tulemat ru-
cvlienian/ Heßran huonesa/ catckt ne
sanat )vtca minä sinulle käskenyt oleo/sa-

noaxes hellle » älä mttin sijtä vähennä:
3. les he mitämax ««lavatcnulla/ja

käändä hettans cukinp»h»sta menestans/
että mlnälln codntsin sitä paho/culn mlnä
heille ajattelin tehdä/ heidän p«h«n me.
nons lähden.

4. 1«sono heille : niin sano HERra :

jos et te minua cuule ntzn että le vaellatte
mtnun latftnt/ jonga mtnä olen pannut
teldän eteen.

5. Että « cuulett» minun palveliain
Prophetain sanot/jotca mlnä «varhain
«llle lähettänyt olen/ja et le cullengon
tahlonel cuulla.

b.Ntzntohdon minätehdä tälle huonelle
ntzncutn Stlolle/ ft tohdon tehdä tämän
Caupungln colttlle paconollle maan päsl»
lä tironxexl.

?. Costa Papit/ Prophelat ft «ickl
Conso cuullt Jeremian nättä sanoja pu»
hnwon HERron huoneso :

«.Ia lertmia oli lopettonut pnhens/
t«»ten sen culn H«Rra hänen lästenyt ol!
sono» cottelle Cansalle » tartut. Paplt hä.
»etu/j»Prophelat/ft calckt Cansa/ ja
sonolt : sinun pltä caltttt cuoleman.

9. Mixi sinä tohdit ennusta HERran
nlmeeu/jaftno» : ntzn pitä tälle huonelle
tapahtuman cutn Stlolleugin/ j» tämä
Caupungi pitä ntz» tylmtlle lnleman/ettet
sijnä tengan enä «sn? I« «lckl Cans»
cocondut HERran huoneft Jeremiat
wastaa.

10.Losca Judan Ruhttnat sen cuulit/
menit heylösCuningan huonestHEßrau
huonesen/ ja istuit HERran uden portin
eteen.

11.Ia Papit jaProphetat puhutlßuh-
ttuasten ja catcketn Cansatn «des / jasa-
noit ! tämä mies on cuolemaaa viallinen:
sillä hän on ennustanut iätä Caupungtta
wastan/nyncuinte corwtllan cuullet oletta.

ii. Mutta Jeremia sanotcaiktlle Ruh-
tinaille ja catkelle Causalle: HERra on
minun lähettänyt catckia näitä cuin te
cuullet oletta/ enustamaa tätä huonetta ja
tätä Caupungtta vastan.

ij.Nyo parandacatnyt teidän menon
jaolon/ ja cuulcat HERran teidän Ju-

matan
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«»san äudZ: ntza tahto «yöSHERra
catua sttäpaha/cuiohän o» puhunut tei- <
tä vastan. !

r4. Muttaminä/ catzo minä olen teidän >
käsisän/ tehkät nttuun canstaoi vtzncuin
teidän kelpa.

.

15. Cuiteagin pltä teidän tietämän/
että joste minuntapatte/»yn te tuotatte
«iättömän meren teidän päällen/ tämän
Caapuagin jahänen asumatstenö päälle:
fillä HERra ontotisesi mtnun lähettänyt
teidän tygöu/ puhumaa näitä calckia tei-
dän cormatn edes.

16. Silloin sansttßuhttnatja catckiLan.
fa Papeille jaProphetaille: et tämä mies
ole viallinen cuolemasn e sillä hän on pu.
hunut meille HERcaa meidän Jumalam
nimeen.

17.Ia muutamat maan vanhimmista
nsufit ja puhuit catkelle Cansan jouceve
ja sanoit:

I 8 Zehtstlan JudanCuvlngZ aicana oli
yxt Propheta ntmeldä Mlcha Maresast/
hän pnhut catkelle JndanCansalle/ ja sa-
not : Näin sano HERra Zebaoth: Aion
pttä kyimettämäo nijucuia peido/ ja le-
rosalem pltä ktvtrauntsxt tuleman/ja
Templtn muori medzän cornsepi.

iy. Ei cniteugsu Jehiskta Judan Cu-
nlugas/ jacoro Judan Cansa andauet
händä tappa/ «aan he pettäisit HERra
jarocoiltt HERrau edesä: Ja HERra
calut sitä paha/cutn hän olt puhunutheitä
mastan/ sentähden me reemme aima pa-
hoin meidän sielujamme mastan.

20. Oli myös yxt mtes joca euuusit
Heßran nimeen/ Vria Semajan potra
KirjathJearimtst:hän ennusti tätä Lau-
pungttamastan/ jätätä maacunda ma-
sta» nijocuin Jeremiakin.

21. Mntta cofca Cuntngas Jsjachtm/
ja caicki hänen motmalltsens ja maldamt-
ehens cuultt hänen sanaus/ tahdot Cu-
ntngas anda hänen tappa. Cosca Vria
ymmärsi sen peltäishän japakeni ja meni
Egyptyn.

22. Mutta Cuntngas Jojachim lähet-
ti miehetEgyplho/ EtNathaotn Achbo-
rln pojq»/ja muitahänen cantzans.

-z. Ja ttetott VrianEgypttst/ ja ve.t
Cuntngas Jojachiliiin eteen/ ja hän an-
dot hänenkappa mtecalla/ ja heittä hänen
ruumtns yhteisen Cansan haukoin.

24- Cuitengtn oli Ahikamtu Saphantn
pojan käsi Jeremian cansia/ ettet hän tui.
luk Lantzan käfijn lapetta.

Xx vii. Lucu.
Josta» pojan JudanAO» Cuotngau waldacunnan alusa <

tahpadui tämä sana HERralda
Jeremialle/ ja sanot t ,

1. Näin sano HCRra minulle: te st-
nullesfitet ja ttet ja pane ne caulaas.

z. Ja lähetä ne «domin Cuniagalle/
MoabtnCantngalle/Ammonio lasten Cn»
«ingalle / Tyri» CuuingallejaStdonin
Cuntugalle nyden sanan stattajatncaas-
sa/jotca olittallet Zedechtan JudanCu-
vtogan tygöZerusalemho.

4. Jakäske että he sanomat herrollleoSt
näin sano HERra Zebaoth Israelin J«-
mala: Näin ptcä teidän sanoman teidän
herrMtn:

5. Minäole» tehnyt maa/ jaihmisen/ ja
eläimet / jotca maan päällä omat/minun
suurellavoimallani/ja ojetulakäsivarret'
lant/jaanoansen kelle minä tahdon.

6. Mutta nyt olen minäandaout caickt
»ämät maacunuat minun Palmeltani
NebucadNezarin Babelto Cuotngau kä«
tee»/ja olen myös audanut hänelle pedot
maan päällä/ palveleman händä.

7. Jacaickt Cavsat pitä händä palvele-
man/hänen potran» jahänen poicavs poi-
ca/sijhenasit cutn häneogin maaus atca
tule: sillä monda Caosa ja suuret Cuntn-
ntngatpttä händä palvelema».

8. Waaa sen Canfa» ja valdacun nau/
jocaei tahdo palvella Babeltn Cu »inga-
sta NebucadNezarita/että anna ntscans
Babeltn Cvntaga» tke» ala/ tahdon mi-
nä curitta mtecall»/' näljällä jarutolla/
sano HEZtra/ syhenasit että minä hucu-
tan heidän hänenkätten» cautta.

9. Sentähdeu älkät cuuleo-teidän Pro-
phetaltan/ «uvusiattao/ teidän untaa/
teidän tietäit;/ ja noittaa/ jotca teillesans-
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sallivat t el teldlu pldi pal»ele««nBa.
dell» Cnnlngast».

iv. SM he «n»ufi»»al «llle »alhet.
«0/ «ttä hetdän Pldäls «itä convos lei.
dä» moaston sooltamon / jo mtnä «jon
fillo!» letts »los/ jo teldän pltä huckn.
mon.

ii.Sill»cnc» Canft cumarl» coulons
Babelin Cnnlngon lten »la/ jo polvele
hsueä/ sen tahdon mlnä anda olla ma»,
sans/ että he silaftava, n»nllt«/j« fij.
ni «sna/ ftno HERra.

12. Ja «inä pnhnin caicki nimal Ze.
dechtalle lud«n Cnuingalle/ ft sanotn:
cumartoca t tetdän «ulan Bcbelln Cn»
ulngan lten ol» /ft palvelcat h«udä ja
hänen Causons/ ntzn le saatte elä.

13.Mlxl te tahdolt» cuoll» / sinä j« si.
nun Canfts mlecall»/ näliällä ja rnlol.
l»l ntzncntn H«Rra on fijtä Cansaft
sanonut/joc» el Babelln Cnnlngast pol»
»«lla tahdo.

14. Sentähden Hllit cuulco ntzden
Prophetatnftnoj» /jotc» «tlle sanovat :

ei teidän pidä Babelin Cnnlngast pal.
weleman: sillä he ennusta»»! «llle
»alhetta.

15.Sillä «n «lni «le heltä lihettä»
nyt/ ftno HERr» : Wa«n he «uunsta»
walwolhetta «lnunnimeent/ «ttä mtnä
"laisin «ttä nlos/ ft te hnckulstt ynnä
Prophelotn «n»)»/ jotca «llle ennu»
stawat.

16. Ia Papeille ja «itelle tilleCauftlle
puhutn minä/ j« sanotn : näln ftno
HERro: ällät cuulco «ldänProphelaln
sanoja/ jotc»«llle enuustowat/ jo ftno»
w«t : >catz»/ HERra» hnonen «stlat lu»
levot nyt cohl» jällens Babeltst : sillä
he ennustavat «llle »alhe.ta.

17. Hltät hellä cnnlco/ »«»n palvel.
cat Babeltn Cnnlngost/ntz» te sootte elä :

mixl pidäls tämän Caupungtn tylmtlle
tuleman?

iz.losheovatProphetat/ftjosheil.
le on HERran ftno: ntzn rucetlcon
uyl HErroleo Zeboothllba/ «ttel jäänet
«stlat HERran huoueS/ ja Judon C»'
nlnga» huones/ jo leruftlemts/ myös
»steits Babeltzn.

ly.Silla nätnfano HGRra Zebaoth
pahaista/ ja merestä/ ja istuimista/ jaa-
sttvist!»/ jokea «vielä tähän Caupuogyn
jäänetovat:

20. Joita NebncadNczar BabeltnCu-
ningaset ottanut pois/ cosca hän »et
pots ludao Cuninga» Zechoniaa Jo-
jachiwto pojan/ Jerusalemisi Babelyn/
jacaickt ludan ja Jernsalemtn valda»
»utehet.

ar. Sillä näin sano Heßra Zebaoth
Israelin Jumala ntzstä astioista jotca
«telä jäänet owat HERran huooeseo/
ja Cuotugan huonesen / ja Jerosalemho.

22. Ne pttä Babelhn«telämäo/ja siel-
lä pysymänfijheo pätwän asti/ että minä
etzin heitä/ sano HERra/ ja annan het-
däoylösnosta ja taas luota tähän paic-
kan stallens.

XXVIII. sum.
«vuotena/ Zebtchian In»AO» dan Cuningan vaidalunoan a-

lusa/ wydendenä Cuncautena >
neljännelläwuodekla/puhut Ha- l

uaoia Azurlu potea/ Gibeonm Pro-
pheta/minulle HERran huomsa/ Pap-!
petn jacaiken Cansan edes/ ia sanoi«

2. Näin sano HERra Zebavch Israe-
lin Jumala: Minä oIM taittanut rtckt
BsbeltnCuoingan tien.

z. Ia ennen cuin caxi ajasta ica culu/
tahdon minä anda tulla jällen» tähän
siaan catckt HERran huonen ästiat/jotca
NebucadNejar Babeltn Cuniogas tääl-
dä ottanut jaBabelljn vienyt on.

4. Wielä sijtte tahdo» minä myös le-
chooian Jojachiuto pojan Judan Cuntn-
gao/ ja catckt Judanfangtt/jolca Babe-
ijjn viedyt oivar/and» tulla tähän siaan
Mens/ sano HERra: sillä minä tah-
don laitta rickt Babelio Cuningan tke».

5. Ny» Propheta Jeremia sanoi Pro.
phetaöe Haoanialle/ Pappem ja castea
joucon läsnä olles/ jotca seisoit HERran
huones/

6.Ja sanot: Amen/ HERra tchköu
nhn: HCRre vahNtstacou sinun sanas/
jongascvnustkttut olet/ etkä hän andais
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HERran huonenastiat/ ja catcki faogtt
«olla tähän paistan jällens.

7. Mutta cuule cuttengtn tätä sana/
jongamtnä staun cormats/ jacatken Can>
saocormain edes puhuu:

8. Ne Prophetat jotca minun edelläni
ja sinun evelläs manhast ollet omat/ he o-
«at ennustanet mouda maacuada ja suu-
rta waldacundta wastao/ soca/ onnetto.
mutta ja rutto.

9. Muita cosca Propheta ennusta ra»,

ha/ nynhän tutan cosca hänen saaans
täytelyxt tule/ että HERra hänen toti-
sesi on lähettänyt.

10. Ny» Propheta Haoanta otti iken
Prophetan Jeremian caulasta/ ja laitti
sen risti.

11. Ja Hanaoia sanoi cailenCansa» e.
, des: näin sano HERra: oyn tqhdon
minä myös taltta risti NebucadNezattn
Babeltn Limingan iten/catcketn Cansain
caulast/ «nnencoto caxt ajastatca culunet
vwat: Ja Propheta Jeremia meni pois
omatteläos.

' 12. Mutta HERran sana tapahdut
Jeremialle/ fijtlecuin Propheta Hana.

' ota oli rtckonut tken Propheta» Jeremi-
aacaulasta/jasanot:

iz. Mene ja sano Hananialle: Nät»
sano HERra: fiuä olet taittanut rtcki
puu tien/ntzn tte nyt rautaste» sen staan.

l4. Sillä näin sano HERra Zebaoth
Israelin Jumala: Mtnä olen ripusta-
nut rautatien catcket» näiden Canfiitn
ca«»laan/ palweleman NebucadNezarta
Babeltn Cuntngasta/ jaheidän pitä pal.
weleman händä: stllä minä olen myös an-
danut hänelle pedot.

15. Ja Propheta Jeremia sanot Pro-
phetalle Hanantalle: euule oytHananta/
et HSRra ole sinua lähettänyt/ ja sinä
olettehnyt/että tämSCavsa luotta itzeos
«aiheseen.

Sentähde» sano HERra nät» :'ca-
tzMytnä tahvon ona sinun pois maasta/
täua wuona pitä sinua cuolema»: sillä
sinä olet sinua puhellas heidän HERra- '
sia käändänyt pols. i

17. JanijuPropheta Hanania cnolt si. l

nä wnouua/ wydeunellä Cucaudella.
XXIX. iucu.

omat tirj»icuxeu sanat/ l
U Jeremia Propheta lähetti >
»Jerusaiemist jääaytllcwanhem-

mille/ jotca ollt wtedyt pvm: ja «
Papeille/jaProphetatlle/ ja cattelle ,
Cansalle/ jolca NebucadNezar oli wt«. ,
nyt Jerusalemist Babeljn. ;

2. Sytte c»ln Cnoingas Jechanta ja >
Dröttvgi/ Camaripalweliak/ ja Zudav i
ja Jerusalemin Päämiehet/ sekä puusep.
päin jasep päin cansa slit pols Jerusa.
lemist.z.SleasanZaphaotn pojan/ ja Gema,

! rtan Hilkian pojan caut a/ jotca Judan
Cuatngas Zedcchia lähetti Ncbucad.
Nejaria Babclln Cuaiogan tygö/Ba-
belyn/sanoden: ,

4. Näin sano HERra Zebaoth Israelin
Jumalacaiktlle fangetlle/ »occa minä o.
lcn ondanut «tedä pois Jerusalemtst '
Babelyn:

5.Raketcat huonetta/ joifa te taidatte >
asua/ istuttacar joista te saisitte
syödä hedelmitä.

' 6, Naicat itzellen cmänditä/ja sijttäkät
poikia ja lyttSritä/ja andacat teidän po.

> jillen emänd-tä/ jateidän tyttären mte.
l helle/ että he synaytäisit pottia ja kyttä-
rilä/ enändäkät itziäa stellä/oya ettet te
wähenis.

7. Catzscat sen Caupuogln parasta/
johongaunoä olen «ndanul teitä mietä/
ja rucoilcat sen edestä HERra: fillä co.
sca hän menesty/ nya myös te mene.
styitte:

8. Sillä näin sano HERra Zebaoth Is.
raetta Jumala: älkäc andaco teidän
Prophetain/jslca teidän tykönän omat/
ja «eläjäin pertä leitäu/ja älkät tvtelco
teidän untan/ cuin le uuisan näette:

9. Sillä he eanustamat teille «valhetta
minun nimeeni: «n minä »le heitä lähet»
tänyt/ sano HERra.

ro. Sillä ny» sano HERra: cosca '
Babeliö omat seitzemenkymmendämuot- -
ta culuaet/ vyn minä cahcon eyiä tel- >
tä/ ja herätlä minua armollisen sana. «

nt tel-
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Ie ja

«t teidän päällen/nyu että minä tahdon
gnda tulla tähän paickan teidän jälleus:

n. Sillä minäkyllä tiedän mikä teistä
minun ajatuxeni ovat/ sano HERra:
rauhan ja et murhe» ajatopet/ että minä
olen andava teille sen lopun cutn te toi-
votte.

.
'

12. Ja teidän pitä mioua rucuvtle.
ma»/ käymän ja anoman mlnuloa/ ja
minä cuuleu teitä.

Teidän pitä etzimän minua/ ja löy-
tämän minun: sillä jos te etzitte minua
catkesta sydämestä»:

14. Nyn minä tahdon anda itzeni loy.
tä tctldä/ sano HERra: ja käätä ket.
dän fangtukeo/ ja coota teidän caikesta
Canfasta/ jaräikistä patcotsta/ joihinmi.
nä teidän ajanut olin/ fanoHSßra/ ja
tahdo» anda teidän tulla jällenslähau
paickan/ josta minä olen andanut vie»
dSletlä pois.

15.Sillä te luulekta HERran herättä-
nen teille» Prophetaita Babelts.

16. Sillä näitä sano HERra fljtä Cu-
l »tngast/joca istuDavidia istuimella/ ja
catkesta Causasta/ joca täsä Caupuogts
asu/ teidän veltjstäo/ jotca et teidän

l rankan lähtenet fangtuteen.
> 17.Nain sano HTRra Zebaoth: Ca.
> tzo/ minä lähetän heidänsecaans mtecan/
näljän ja ruton / ja teen heille nyuculn
pahoille ficunotlle/ jotta ei syödä taita/
että ne nijn pahat ovat.

18. Ja vainon heitä miecalla/näljällä
jarutolla/ ja panen heidän culktaxt cat.
kisa valdacunoiö maan päällä/että hei-
dän pttä tuleman kirouxexi/ thmext, hä.
vätstyxextjaptlcaxt caicketu Caosai» se.
as/ runga minä heidän ajava olen.

19.Ettei he cuullet minun sanojani/ sa>
»o HERra/ joita minä varhain minua
paiveltatnt Propheratn canssa teille lä-
hettäoyt olea/ mutta et te tahtonet cuul-
la/sano HERra.
2v.vN>Vcta te catckt jotca fangittuua

ootetta viedyt pois/jotca minä o.
len Jerusalemisi andanut mennä Babe-

-5 lyo/ cnulcat HERra» sana.
-i.NSin sano HERraZebaoth Israelin

Jumala/ Ahabi Kolajau poica / /a Z«> -
dechiat Maseja» potca vastan/ jotca teil- <
l« mtnuu nimeeni valhetta ennustavat: l
Catzo/minä, annan heidän NebucadNe- >
zariußobelinCuatngan käsijn/ häne pilä ,
audamau heitä lyödä teidän silmät» edes. l

2!. Jaheitä pttä sadateldaman catcket» <
Judaufanget» seas/ /okra ovatBabells >
ja sanottaman: HERra tehkön sinulle
nyncatnZedechtalle ja Ahabtöe/jotcaßa-
beltn Cuotngas andst tulesa palsta.

2z.Että he tett hulludeu Jsraelts/ ja
macatsit muiden ewändttä/ja saarnaisit
valhetta mtnuu nimeeni/ jota «n minä
ollut heillekäskenyt/ja minä sen tiedän ja
todistan/sano HSRra.

Semajat vasta» Nehalamtst/
pttä sinun sanoman: ,

2;. Nät»sano HERra Zebaoth Jsrae. ,
li» Jumala:että sinä stouo otmelläs olet ,
lähettänyt ktrMuxen caikelle Caosalle/
jocaoo Jerusalemts/ja Papille Zepha.
olalle Masejanpojalle/ jaräikille Papetl. j
le/ jasanonut: >

26.HERra o» asettanut fluon Papixi/
Papin Jehojadausiaau/ että teidän pltst
oleman ssimiehetHEßran huonesa/yltd.
Zen caickel» mielipuolten ja «unostattten/
että sinun pttä paneman heitä faugeu-
teen ja jalcapuuhu».

27. Mixet siuäsij» nuhtele Jeremiat
Auathotist joca teille eunusia?

28.Että hän on lähettänyt meidän ty.
gömßabelyn/ja andanut meille sano:
Wtclä nytpitä oleman paljo alca/ raket,
cat huonetta ja asucat nysä ja tsiutta-
cat puita/ syödäxen nystä hedelmttä.

29. Sillä PappiZephania oli lukenut
sen kirjvttuxen Jeremian Prophetan
cuulden.

zo. Sentähde» tapahduiHEßran sana
Jeremialle/ jasanot:

zi Lähetä catcket» faogein tygö / jaanna
heille sano: näin sano HERra Semajat
vastan Nehalamtst : että Semaja «nau.
sta tttllc/ja eu cuilengan minä ole händä
lähettänyt/ja tehnyt että te luotatte kei-
tän valheseen.

z2.Senkähden sano HLRra/näiuzcaho/Hhhhh 2 minä
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wiuä tahdon costa Semajalle Nehala-
mist/ jahänen siemeoelleus/ ntju ettet yh.
dengän pidä hänen omistans pysymän tä>
«iän Cansan stas/ etkä pidä näkemän siiä
hyvä/ cutn mtnä tahdontehdä mtouaEan-
sallent/sano HERra : sillä hän on pu-
hellanskääudänvt heidän pois HErmsta.

xxx.iucu.
Hmä oa st sana cuin tapahdut

> HERralda Jeremialle sausöes:
l 2. Näm sano HTRra Israelin

itzelles catckt ne
sanat kirjaan jotca minä puhun sinulle:

z. Sillä catzo se aica tule/sano HERra/ >
«ttä minä tahoon täätä minun Cansant
fangeuden/ sekä Israelin että Judan/ sa-
no HERra/ ja annan heidäntulla jällens
stjhenmaahan cuin mtnä heidän Jsillens
aodanut olen/ «tlä hesen omistaman pttä.

4. Janämät ovat ne sanat jotcaHEß-
ra puhui Israelisi ja Juvast.

5. Sillä ntju sano HERra: Me cu»lem>
ma pelvon änen/ siellä on sula pelco/ ja
ci yhtän rauha.

6>Kysykät llyt ja catzscat jss miehen
puoli taita synnyttä; Cuingast sijs minä
näen catckein miesten kädet landetsans
uyncoin lapseu synnyttäjän/ ja että caicki
cassot osat nyn valjut?
7.Wot/ f- on suuripäisä/ jaei ole sen cal-
taista ollur/ ja murhen alca on Jacobis/
cuitengln pitä heitäfljtä autettaman.
B.sK)Vtta sen pttä tapahtuma» sijhen

» atcao/sano HERra Zebaoth/ että
minä taitan hänen tkens rtckt sinun cau-

l lastas/ jareväisen sinu sites/utzn ettei het.
de cnä siellä pidä muucalaisia palvelemZ.
y.Waan heidän pitä palvelemaa HEr-

ra Jumalatans ja Davidita Cuuinga»
stans/ jonga minä heille herättänyt oleu.

ro. Sentähden äiä pelkä nitnun palve-
ltiin Zacob/ sano HERra/ ja Israel älä
hämmästy: silläcayo/ minä tayooo autta
stnua cauca / ja sinun siemäudäs faugiu-
dens maasta/ uyn eitä Jacobin pitä rule.
man jällens/ elämän rauhss ja oleman
hywäs Ikvosa/jaei keneugäaptdä häsdä
peljättämä».
li. Sillä mmä olen stnui, lykösäs/ sano

HERra/ avttamss sinua: ja teloita»caicki pacanat/ cung, minä ole» sinunhajottanut:Multa en minä sinua lopeta/
ivaan tahoon sinua curitta cohku>ella/ja
eo tahdo sinuaperäti viattomana pitä.

12. Sillä näin sauo HERra: sinunhaaivas on cuolemao haava/ ja siuua ki-pus »ajuurtpaha.
IZ.Et toimita kengän sinunasiatas/ ettähän ne sitots/etkengän taida sinua parata.
14. Catckt sinun racastajas unhottawaesinuu/ ja et kysy sinua: silla minä olen lyö..

nyt sinua/nyacuin vihollista armotto. z
malia cucttuxella/ sinun suurten pahain»
tecots tähde»/ jarastasten syndets tähden.

15. Mitäs huodac sinun haavats tähden
jasinun fucesia ktvusias ? minä olen tä- '
mäa tehnyt sinulle sinun suurten pahain-
tecots/ ja rastasten syndets tähden.
16. caicki jokca sinua osat

pitä taas syötämäu/
jacaicki sinun wihottses pitä faagixt tule-
maa: ja jotca sinua osat ryöstänet/ pttä
jällensrySst«ttä mä»//a caicki ne/ jotca st.
nun osat ryösäanet / tahdon mtnä saa-
ltxt anda.
i/.Malkasiitatt miaZ jälleusparannan/

jateen terwext sinun haavas / sano HEr-ra: Mä he omat sinun cutzunet ulos aje-
tuxt/ jaZtout» fixt jota et kengän kysy.

»Main sano HERra: catzo minä kään-nän Jacobinmajanfange«d«n/ja armah.
dan hänen asumtstans/ ja Canpungin pi.
tä jälleus mäellens rakettamao/ ja Kir.
con pttä oleman eudtfellä muodollans. i

iy. Jakycoxeo jariemun äne» pttä fijlä l
cuuiaman: silläminä tahdon Heitäenätä/
ja en wähetä/minä tahdon heitä cunntoit.
ta/ ja ei heidänpidä huonoxt tuleman.

10. Hänen poicaios pttä oleman nijn.
cntn ennengtn/ ja hänen yhteinen Can.san» pttäKtnestyman minun edesänt:filläminä tahddtt rangaista caickine cutahettä
watwawat.

11. Ja hänen Ruhtkoans pitä ttze hä-
nestä syndymäa/ ja hänen HMtziaus tule-
ma» ttze hänestäns: Ja minä tahdon hä.
»en anda tulla minan eteeni: sillä cuca on

se
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fe joca Minna Ma shdämelifefi lähesty?
sano HERra.

22. Ja teidänpitä oleman minun Can-
san/ ja minä olen teidän Jumalan.
2Z. /jfDtzo/ HErmo ilma on tulema iul-

cauhia rajuilma on lan-
gewa jumalattomainpään päälle:

24. HERrao julma Viha ei ole tauco-
wa/ stjhenastt cota hänlekeja toimitta/
mitä hänen mielesäos 00 : vtzmein pitä
teidän sen kyllä ymmärtämän.

XXXl.iucu.
Jllä ajalla/sano HErm/tahdou

caicketn Israelin fucncuu-
dat» Jumala olla/ jaheidäupt-
tä minun Cansan oleman.

2. Näin sano HERra : se Causa joca
mtecalda jät/ on armon corsesa löytä-
nyt/sijnä että minä ahkeroitzin saatta J-
sraelt lepoon.

z. HERra ilmestyt minulle cauca mi-
nä olen hancaickisella rackaudella sinua
racastanut/ seotähden olen minä Vetänyt
sinua puoleeni sulasta armosta.

4. Mtuä tahdon raketa sinuajällens/ ja
fiaä nettzy Israel pitä raketnxt tuleman.
Sinun ptiä caunistetuxt tuleman Muu
candeletllas/ ja menemän vsjdea canssa
jotta ilosa hyppävät.
;. Sinun pitä taas istuttaman tvhua.

putka Samarian vuorilla / tstuttamau
ja »autitzeman.

6.Sillä Vielä on se aica tuleva / että
Vartiat pträ Ephraimtnvuorilla huuta- j
mau: nostat/ käykäm ylös Zionhn/mei- >
dän HERram Jumalamme tygö. !

7. Sillä »äm sano HERra: hntacal
lacobist ilolla ja ihastucst pacanaia
pään tähden/huutscatcorkiast/ ytistäkät
ja sanocat: HTRra anta Laufas/ Isra-
elin tähcetlä.

8. Cadjo/ minätähdon heitäpohja istst
maacnnnast avda tulla/ ja tahdon heirä
coola maan ärlstä/sokiak/rammat/rascat
fynnyitäwätset / nyn että heidän tänne

! snures «oucos pitätuleman jällens.
y. Heidän pitä tikein jarucotlle julemZ/

nhs minä heitä johdata». Minä tähdon
httlä johdatigstistojgchreunalla tasaista

iz. Silloin pitä ueitzet hypysä iloiset o-
lemav/ fijheo myös nuoret miehet ynnä
vanhain cansia: stllä minä tahdon hei-
dän murheusiloxi käälä/ ja lohduttaheitä/ ja ilahutan heitä murhefiaos.

14.Za minä tahdon Pappetn sydämet
ilolla täyttä/ ja minun Cansan pitä mi-
nun lahjastanirasittaman/sano Herm.

cuulu parcuwa isien äni/ ja icat.
kera ttcu/Rachel itke lapfians/ jaeikah -

do anda ttztäns lohdutta lastens tähden/
ettei he ole.

16. Mutta HERra sano näin - lacka >
parcumast ja ttkemäst/ ja pyht silmtstäs j
kyynelet: Mä sinun työlläs ptlä pascka o-,
leman sano HERra/ ja heidänpitä pa- j
lajamau Vihollisten maasta. >

i/.Za sinun jälkentulevaifelles pitä!
toimo oleman/ sano HERra : Mä flnuo
lapses pträ tuleman maallens jällens.

18.Kyllä minä olen cuullnt cntnga E-
phratm «salitta: Sioaoletminua curtt-
tanut/ ja minä olen myös cariketlu/nhn-
ruin hilttmZtöivwastcka.Palaota minua/
nhn mioä palajan: sillä Mä HERpa »-

tietä/eitei he lonckats hettäoSMä minä 0-
lea Zsraelta Isä/ ja Ephratm on ml-
nuo «sicvtsea.
iv, Coulcatpacanat HERra» sana/ja

jultstacat sitä rancana lnovotsa / jasano-cat: locaIsraelin hajotti/ se coc» hänen
jälleos/jaon häodä wartiottzrwa otzncnta
paimen lanmans.

11. Sillä Hsßra »n lanastapa Ja-
cobin/ ja o» auttama händä sen kädestäjsca häodä väkewämbi o».

12. He toleivat ja Ztootn corkeubella
weisawat/ ja heidänpitä joucolla HER-rao lahjat» tygö tuleman/ jymäin/ wh-
nan/ öljyn/ caritzainja wastckain tygö:
Nisn että hetdäa skelans pitä oleman cuia
jocucastettu krydimaa/ etkä enä surullisen
oleman.

HSR-
raloh-
dutta
heitä
hetdäa
lapsi-
stans/
jotca
piti tu-
leman
heildä
pois.
Match
a: >B.

lec minun Jumala».
iy. CescaminäpaleutMn/uiju minä

caduin/ Mä stttecuin minä tattavapi
tuli»/ vijn minä löin laudeikant: Mtuä
dlj.l hawäisty jahäpen myös/ Mä minun

Hhhhhz täyt»
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«Sytykärsiä «tnu» «uoriident pllcka.
lo.Etkö Ephraim ole minun racas.pol-

can/ ja minun ihana lapsen ? Sillä mi-
nä kyllä hyvinmuistan/mitä minä hänel-
le puhunut olen, sentähden minun sydä-
men halke lauptudest hänen cohtans/ että
minä caiketi armahdan händä/ sano

HER-! sinulles muistomerkit/ ja ase-
ta sinulles murhen muisto/ ja cohenna

AA ' sydämes oittalle tielle/ jotastnunvaelsa.
maa pitä. Palaja sinä netqy Israel/pa-
laja näiden stnun Caupungets tygö.

A,»»» 2!. Cuinga cauvan staä tahdot «pWs
»äydä/ sinä «astahacotneo tytär? Sillä
HEr:a on jotakin utta maalla luopa/
waiMON pitä miestä pyrittämän.
2Z.?s>Ä<o sauo HERra Zebaoth Is-

Jumala: vielä tämä
sana sanotan Jadan «aasa ja hänen
Caupungeisans/ cosca minä heidän fan-
geudeus kääudävä olen:HEßra siunat-
con sinua sinä vanhurscauden asumus/
sinä pyhä vuori.

24. Ja Judau ynnä caicketn hänen
Cau puugetns canssa pttä siellä asuman/
nyn myös peldomiehet/ja jotcalaumans
canssa «aeldavat.

25. Sillä miuä tahdon väsynet sielut
virwotta/ja «urhelltfetfielut ravita.

lö.Seutähdea minä heräisin jacatzelio/
josa minä oltnmakiast maannut.

27. Cätzo/ atcatule/ sano HERra/ että
minä tahdon Israelin huonen ja Judau
huonen kylvä ihmisen siemenellä ja car-

Szech.
18:2»

jaustemenellä.
»8. Ja pitä tapahtuman/ että nyncuin

minä olin valpas heitä hävittämän/
repimän/ raateleman/ cadottama» ja
rangaiseman: nyn minä myös tahdon
wglpas olla heitä rakendaman jaistut-
taman/ sano HERra.

Et silloin «nä pidä sanottaman:
Isät ovat happamita vynamarjoja syö-
mt/ja lasten hambat ovat huoldunet.

zo. Waao jocatyen pitä pahantecons
tähden cuolemau: ja cuca ihminen syö
happamita vynamarjoja / hänen ham-
Hans pitä huoloittumao.

se aica tule sano Hikßra/Sieltä minä teen Vdenlyron Israe-
lin huone» causta ja Zudan huone»
causia.z: En sencaltaista cuin eudinen lytto
oli/jonga minä hetdänJsätnS causia tein/
cosca minä heidänkäteen? rupisin / heitä
Egyptin maalda johdattaxeni: jotaiyc-
to et he pitänet/ ja miuä vallitzin heitä/sano HERra.
zz.Mutta tämä» pttäsen lyton oleman/

jonga minä Israelin huonen causia teen/
tämän ajan perästä/saooHEßra :Minj
tahdon minun Lakini anoa heidän sydä>
meens/ ja sen heidän mietyns kirjoitta:
ja minä tahdon olla heidän Jumalaos/ ja
hedäu pitä minun Cansan olema».

Z4. Ia et pidä keneugan lahtmmäistäns
opettamaa/ eitä welt wchens/ ja sano»
mau: tunne HERra: mutta heidän
pttäcaickein mtunn tundeman/ sekä pien-
den että suurten/ sano HERra: sillä
minä tahdon heidän pahat tecons anda
aodext/ ja en tkänäoöenä muista heidän
synnejänS.

Z5. Näin sano HSRra/ jocaAuringon l
anda päivällä walkeudert : Cuuujaläh.
tein järjestyxen yöllä walkeudexi: Joca
meren lycotta/ että hänen aldons pauha-
wat/HERra Zebaoch 00 hänen nimen».

;6. Losca senealtatset säädyt minua
edestäni huckavat/ sano HERra/ silloin
myösJsraelin siemenen pitä puuttuman/
ettet se ole «nä Cansa minun edesäni yan-
catckisest.

Z7> Näin sauo HERra: jcs taivas
tattao ylhällä mitata / ia maan perustus
alhallatyynni tutkistella/ uyn myös mi-
nä tahdon heitä pois coco Israelin sie-
menen caicketn nyden tähden cuin he teh-
net ovat/sano HERra.

zB. Catzo/ aica tule sano HERra/että
Heßran Caupungt rakecan Hauaueelin
toruista culmaportttu asti.

zy.la mittanuora pitä sielä cohdastan»
käymän/haman Garebin cuckulan asti/
ja käymän ymbärt Goathan/

40. Ja catken ruumisten ja tusca la-
xoo/ ,a catckt pellot/ haman Ktdronin

ojan
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maan itän päia/pitä HERralle pyhä 0.
leman/oljn ettei se tkanäns särjetä eli rt-
cota.

XXXII. lucu.
on se sana / joca tapahdut

! HsßraldaJeremtalle/k/mcaen.
, Zedechlau Judao CuoingS

jocaon Nebvcad Neza-
rtncahdexosloistakymmenes vuosi.
iS illoinBabellnCuntngä socajoucko ph
rittt Zerufalemtv: MutluPropheta Jere-
mia oli fangtnapthasa faogihuoncedesä/
joca oli JudanLuntngan huonesa:

z. Cuhuoza Zedechta Zudan CuntngaS
oli andanur hänen panda / sanodeni mtxt
sinä «onusiar/ja sanot: väuä sano Herra:
cadjo/ minä annan tämä» Laupungin
Babeli»Luniagan käsijn/ja hän on voit-
tava se»?

4- Ja Zedechian Judan Cuningan et
Pidä Chaldealatfilda pääsemän/ vaan
minä caiketi annan hänen Babelta Cu-
ningankäsijn/ nyn että hänen pttä suu-
sta suuhun hända puhutteleman/ja silmil-
läns hänen silmäus näkevän.

5. Ja hänenpttä Zedechion otemänßa-
telhn: siellä myös pttä hänen pysymän/
sijhcnastt cuin minä edzi» händä/ sano
HERra; vatcka te sodilta Chaideialsia
vastan/et sen cuitengan pidä teille me-
nestymän.

6. Ja Jeremia sanot; HERran sana
on tapahtunut minulle/ja sanot: catzo/
Hanameel Sallumin sinun seläs poica
tule sinuntygös ja on sanova:

7.OstaS mtoun peldont Anathothlsta:
sillä sinulla on lähimmäinen oikeus fltä
osia.

8. Jaoyn Hanameel minun setäni poi-
catuli minun tygönt/ nhncutn HRRra
oli sononot/ pihalla sangchuoneu edesä/
ja sanot minulle - ostas minun peldont
Anathotis/joca on BenZamtuin maalla:
sillä sinullaon sijhen pertkdöotkeus/ja sinä
olet lähimmäinen : osta se sinulles. Nyn
minä vmmärsin sen olevan HErian sana.
y. Jaosiin pellon HanameeltldS minnn

«ga»

maosa.
16. Ja cat» minä sltn aodauut Ba«

rnchille Nertao pojalle cauppakirjao/r«.
tuotlia minä HERra/ ja sanoin: xocona

17.Ah HERra HERra/catzo/flaä olet
tehnyt kaivat jamaan sinun suurella «ot>
mallas/jasinun ojetulla käfl»arrellas/ja
el ole mitä» sinullemahdotoinda. "»/>.

iB.S«nä jocamonelle tuhannelle teet hy. v. 27:
wto/ ja costat Isiltä pahat teotheivaa la. !»c. r.
stens helmaan heidän jälkens : sinä suuri Z7i
ja väkevä Jumala/ HERra Zebaoth Exod.
on sinun ntmes. 5.

iy. Suuri neuvos ja väkevä töisii/ Deut.
jasinun silmäs oval avot caicketnthmt. 5: 9.
sten lasten teiden päälle/ andaxes cullen. <kxod.
gin heidän menousjäikeu/jaheidän 7.
deos hedelmän jälken. 2.Par.

20. Sinä joca Egyptin malla merkejä
jaihmeitä teit/aina tähän pätwän asti/se.
kä Israelin että ihmisten raossa/ ja teit st,
vulles nimen/ oijncuin se tänäpstn on.

»i. Ia veit sima Cansas Zstaelin ulos
Egyptin

setäni pojalda joca «n Aoathothis / ja
punnidzto hänelle raha seitzcmen sieltä/
jakymmenen hoptapenningtlä.

10. Ja tiriotttn kirjaan/ja wahwisti»sev sinetillä/ jaotlu siihen todistuxet/ ja
punnltzln rahan »aagall».
ii. I» olt» finetllli wohwlstetu» t»up<

pattrja» lyginl/otleuden j«ta»«n jillen
ja myös avojoman ttrjan.

12. 1» »nnotn cauppatlrjan Baruchll»
le Nertan pojalle/ Mahastan pojan Ha»
nameelt» mtnnn sttäulpojan filmiin «des
jo todistajain silmiin edes/ jotca cauppa.
ltrjan «l» ltrjottlanet oltt/ ft calckeln
ludalmsten silmäin edes/ jotca plhaft
fanglhnonen «b«si osutt.

13. Ia tisttn Barnchia heidän silmilns
edes/ j» sanoin.

14.Niin ftno HERra Zebaoth Israe.
Lt» Jumala» om nämät tirjat/tämi sine»
tilli wahvlftetlu «uppatir,» / ja livs
«vejoin tirja/ j» pane ne stwl«stiaon /

«ttähe olisil «uvan »lc» t«llell«.
15. Slllä ntzn ftno HERr» Zebaoth

Israelln Jumala : wlelä nyt pitä ostella»
man huouttta/ptlooftja «tznamältä liisä

799- Jeremia. zs.iue.



800 Pröpheia lue.
Egyptin moolda) lntrlellläja lhmetlläj»
väkevällä »ädellä/ojetull» täsi»arrella/ft
suurella pelmolla.

22. Joonnott hellle lämin «aan/ jon»
gas heldän IsillenS »ouuonut olit/ sen
hellle onboxes/ moon joft rlesco ja hnna»
jata «uott.

2Z. Ja cosca he finne tulit jaomistit sen/
«i he cuullet sinunändäs/ etkä maeldanet
sinun Lakis jäljen: ja catckia mitä finä
käskenyt olit heidäntehdä et he sitä lehnet:
scotähden sinä annoit myös calken tämän
oonettomuden heille tapahtua.

24. Eatzo/tämä Caupungi on pijritetty/
nynettä se pitä lvoitettaman/ ja Cau-
pungi annettaman Caldereinkästja/jot-
ca sotimat sitä wastao/miecalla/ näljällä
ja rutolla: ja nyncuin sinä olet sanonut/
oynnyltapahtu/ sen sinä näet.

25. Ia sinä HERra HERra sanot mi»
nulle: osta sinullespeldorahalla/ jaota
sijhen lvdtstuxet / waicka Caupungi pika
annettamanLhalderein k^sij».

HER> 26. HERran stuatapaduiJeremi-
ra sauo ja sanvt:
Jere- 27. Cadzo/ l?.inä HERra olen caiken lt-
Mialle hau Juma/.a/ ptdäiskö minulle jotainole-
mingä man vzähdototnda.tähden 2g. Sentähden sano HERra näin: cat-
hänen zo/ minä annan tämän Caupnogtn Chal-Pitä d«r«tnkäsijn/ jaNebucadNejartn Babe-
pellon lin Euutogau käteen/ ja hän on sen ivoit.
osta» tasa.
«an. 2y. JaChalderein / jotca sotimat tätä

Caupungttamastan/pttä tänne tuleman/
19!rz. ja tähän Caupungyn tulen sytyttämän/

ja polttaman se» huoneinens/cufa heßaa-
lille cattot» päällä suitzuttanet/ja muille
jumallille juomauhrta uhrannet omat/
minuatvihotlaxens.

Sillä Israelin lapset ja Jndaolap.
set omat tosin nuorudestaos tehnet paha
minun silmätnt edes: ja Israelin lapset,
omat wihotttanet minnn tälteins töillä/sano HERra.

zi. Sillä sijtä ajasta cuin tämä Caupun-
girakerttn / nhn tähän päisän asti/ on
hän tehnyt minua tvihatsext ja julmaxt/
«hn että minun täyryi heittä hänen pois

minun casmoniedest.

32. Caickel» Israelin lasien ft luda»lastenpahndeu tähden/ jonga he oma«tehnet/mlnn» »lhotttaxens/ he l« hetdä»
Cnntngans/ Ruhltnans/ Papptns ftPr«phtt«nS/ setä Ind»u mtehet/ «ttäJerusalemin asuvaiset.

33. 1« oval läändänet sellins minun
puoleeni ja «i «swojons/ »olcko mlnä
onnoln alcanaus ja »ljnom» opett» het,
tä/ mutt» «l he tahtonet cuull»/ eitä op.
pi» olt».

34. Päilisexl ovot he pannet «nhistu.xens stzhen hnouesen/jollamlnusta on ni.
«l/ftastntlaxens fitä.

35.I»ov<urat«oanetVaoltn eorleu.
xl»/ BenHtnnomt» iaxoft/ pol«»x«n<
hetdän poltläs ,l lyttärttäus Molochtlle/
jo.« en mtoH olen heidän tästenyt/ että
myös olimtnnn mleleent tohtunut/että
heidän tämän cauhistuxen pl« telemäu/
jolla he ludan soattt syndlä «temän.

36. Jonyt sentähdenftno HERr» Is»
raeltn Jumalanäin: tästä Caupungista/
josta te ftnotlo/että hänen pltä mtecan/
Näljän jo ruton can«» Babeltn Cuulu»
gon täfijn onnettoman.

37. Cotzo / mini tahdon heidän «ot«
coilisto moacunlstt. jolhlnmtnähellä ele»
sysännyt pols minun suures» wlhaftni/
htrmutsudeftnl/ ja julmudeftnl/ j»t»h>
don «olt» hellä jällenstähän p»lck»»n /

etti heldän tmvoll.sest osumon ptti.
38. Johetdän pltä mtnun Conson ole.
mon/j» minä tahdon oll» heidän lum».
lons.

39. I» tahdon helllle yhden sydämen
j» yhden tten »nd»/ «llä he pettäisit mi»
nua «tckeu» eltnotcanans/ että heil.
le j» heldä» lapsilleus heidän jällens/
pldäls hywästtlävmän.

40.1 a tahdon tzan«<cktsen ltzto» tehdä
heidän«nssaus/ntz» «tten mlnä lock» he.
tlle hywä telemöst : Ia tahdon ylnuu pel.
cont and» hetdän sydämthtns/ ettet he
potckets minusta.

41. 1»st ptlämlnun llou oleman/ että
mlnä hellle hywä «en : Ia «bdou het.
tä tähän maahan tstutto / ustolllscstt «<»

test mtnun sybsnlmestani j» «tlesta sie.
lnstonl. 42. Slllä
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4!. Sillä nyn sano HESkrS i »Yncum
«inä olen aadanut rulla rämä» Caafaa
päälle caike» tämän suure» ouvettomu-
den: nhn myjs mtnä anaan tulla het-,
di» pääll-ns caikeu st» hymäncuin mtuä
olenhe.Ee puhunut.

4Z. Jämielä nyt pitä peldoja ostetta-
«aa oätsä matsa/ joista te savotta: stn
pitä «utiaua oleman/nha ettet sijnä ma-
ke carja oleman pidä/ ja pitä Ehal-
bero» käsijn anoettamaa.

44. Cuiteugin pitä mielä nyt peldoja
osietcaman radalla / ja kirjoituxella/vy»
myös siaettllä mahmistettaman/ ja B«a-
Jämin maalla inl-stettaman/ ja ymbä-
rtns Jerusalemia/ ja Judan Caupun-
geisa/ Caupungeisa jotca muotilla omat/
laxoCaupungeisa/ ja Caupungeisa jotca
etelä päin omat sillä mtnä tahdonkään-
dä heidän fangendtns/sano HERra.

XXXIII, iucu
A HERran sana tapahdut toi-

AO» sen kerran Jeremialle/ cuin hän«VH oli vielä suljettu faogthuooe»
pihasa/ ja sanot:

2. Näin sano HERra/ joca stn teke/
HERra joca stn päättä jmtoimitta/
HERra on häne» ntmenS.

z. Huuda minua/ nhn minä tahdo»
cuulla sinua: ja tahdon tlmoltsa sinulle
suurta ja voimallisia asioita/ nyca ruin
tt flnä ttedäckän. '

4. Sillä vh» ssno HERra Israelin '
Jumala tämän Caupungm huoneista/ja
Judan Cuotugasten huoneista/ jotca 0.
var maahan cuktstetut/ »hstä tehtä scan-
tzia marjelujccxi. '

5- Ja nysiä cut» tänne ovat tullet st. >
timan Chalderejä masta»/ että he täyttäi-
sir ne chmisten ruumylla/jotca minä mi- l
nun mchasani jajulmudesantlyöpä ele»>
sillä mtnä olen kätkenyt minun casmoni
tämän Caupungto edestä/ caike» heidän
pahuoeo» tähden. >

ö.Catzo/mtoä tahdon sito heidän haa- >
»ane/ ja tehdä heitä termext/ ja tahdon
cuu> a heidän rucvupens rauhasta ja us- >
collisud.sta: I

/.Sillä mmä tahdon kääudä Judan

lasta/ sano HERra.
12. Näin sano Hsßra Zebaoth: täfä

patcas/ joca auttaa on/ nyn ettet ihmi-
siä «itä carja stjnä ole/ ja catktsa häaea
Caupungetsaus/pitä wteläayt patmende»
huooet olemaa/jotca ruocktmat laamoja.

iz. Sekä Caupuageisa/ jotca muortl-
la owat/ ja laxocaupungetsa/ ja Cau-
pungetsa jotca etelä päin owst/BenJa-
miata maalla ja Jerafajemln ymbärtllä/
ja Jadan Caupungeisa/ sieldäpttä mie-
lä yienemä» alos ja sisälle luetat taa»
mat/sano HERra.14/^atzo/aicatule/ sano HERra:Sieltä minä tahvon sen armollisensanan hcrättä/ jongaminä olen Jsrae. I
zin huonellepuhaauk/ja Judan huooelle. <

15.Nynä päivinä ja sillä ajalla/ tah.
don minä andaDawldiKe castawaohuc-i
scauden mesto/ (joca on Cun-ngas olema/
ja hyvästi hallltzema) ja hän on toimit.

litit tama

faogeuden/ja Israelin fangendeo/ja ra-
kennan heidän nyncuta alusta.

8. Ia puhdistan heidän cattefia paha-
sta leostaus/ jolla he omat rlckonet mi-
ou.i mastan/ ja tahdon anda heille an-
dcxicatten pahan teon/jolla he omatrtc»
konet ja harhaillet minua mastan.

9.Jq se on olema minulle tlonimept/ y-
ltstypext ja cunviapt/ caickein pacaaain
ftas maan päällä/ cosca he saamat cuul-
la caiken sen hymän cutn minä heilleteen /

ja heidän pitä peljästymän ja hämmä-
stymän caicke sitä hymä jacatcke sitärau-
ha/cutn minä heilleanta tahdon.

10. Näin sano HERra: täsä patcas/
josta te sanetta: ft o» antia / ettet ih-
misiä etkä carja Judan Caupungetsa ja
catutlla Jerosalemis ole (jotca ohn hä-
vitetyt omat/ettei mäkeetkä asumaista/
et myös carja siellä ole)

11. Pitä wlelä nyt cuultaman riemun
jatlon änt/yljän änt ja morsiamen äni/
ja ohdeo äm/ jotta sanomat: khltätät
HERra Zebaolht/ että HERra on hy-
wä/ ja hänen lauptudens pysy Honcatc-
kisest/ ja nydengin jotcakylosuhrta HEr-
ran huone jeen canvamat: sillä mtuä
»äännän maan fangiuden/ ojjocuina-
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,02 5 - PrsphtM ,4. iuc.
tama oikeuden ja Vanhurskauden maan 1
päällä, i,6.Sillä ajalla pitä Indaautetuxt tu- l
leman/ja Jerusalem lemos asuman : ja
hän cutzutao: HERra meidän »auhur- >
scaudem-Jonga ,7 Stllä osin sano HERra: et pidä !

mal- Davtdiid» puuttuman/ mies joca istu !
dacua- Jftgtlia huoneo istuimella. !ba tli Etmyösptdä Papit jakewttat co- -seura - mtnun edestäni puuttuma»/ jotca 1
cunda pojttouhria sytyttävät/ ja uhreja joca

atca teurastamat,
olemä HERransana tapahdut Jeremial-

le/ ja sanot-caickt» Näin sand HERra: josminun lht-sest- tont lacka pätmäa ja yön raosta / ettei
Päiwä eikä yö ole ajallaos;

11. Nyu ei myös mtuun lijtton Davi-
din mtnun palweltant cansta pivämtxi-

kä» oleman/ ettet hänellä ole poica Cu-
viogaxt hänen istatmellaos/ ja LeMttaia
jaPappetn minunPalmeltani cansta.

11. Nyncutn et tatmau fotamäke taita
luerta/ eitä meren sanda mitatta / juurt
vhn tahdon minä minun palmeliani Da-
vidin siemenen eoätä/ j» temitat jotca
minua palmelemat.

iz. Ia HERra» sana tapahdut Jere»
Mialle/ ja sanoi;

z.4. Etkös ole nähnyt mitä tämä Can-
sapuhu/ ja sano: HERra on hyljän-
nyt ne caxt jucacuoda/ jokea hän Valin-
nut olt/ jahäwätsewär minun Caasaot/
nyacain et he enä minun Canfaa heidän
«desäos oliscao.

25. Näin sano HERra; jos «n minä
Rom. pidä tyttöni pätwän jayön caosta/jamt.
li!i. nun järjestystänitatwan ja mcao cansta.
«c 15. a6.Njjn tahdon myös minä hyljätä

Jaeobto »a Davidin minun Palmeltani
siemenen/ nho etten minä otanijrähäneu
siemeuestäns/ joica pitä wallitzemao A-
brahamto/ Jsaachtn ja Jacobm siemen-
dä: sillä minä tahdon »äändä heidän
faogiudens/ ja armahta heitä.

XXXIV. iucu.
HEra- Ämä on sana joca tapahdutHer-ra kä. ralda Jeremialle/ cosca Nebu-
si« Ae> adNeM Babclin Cuniogas/

ja caicki hänen ssta/ouckonS/ jacaickt wal.
dacuaual maan päällä/ jotca hänen vai-
tasaas olit/ja caickt caosac/ sodiit le-
rusalemaa »acaickta hänen Caupunget-
tan» vastan/ ia sanot:

2. Näin sano HLRra Israelin Junia-
la: mene ja puhu Zedechian JudanLu-
ntngancansa/ ja sano hänelle- näin sa- !.
no HERra: caho/ minä annan tämän
EaupungtnBabelin Cuningan käsijn/ ja
hänen pitä sen tulella polttaman. j"'"
z.Ja ei sinun pidä pääsemän hänenkä-

,destäns/vaan totisesi käsitettävän/ ja
hänen käleens annettaman/ nyn että si.
nun pitä stlmtlläöBubelin Cuningan stl-
mät näkemä» / ja händä suusta suuhun
puhutteleman/ ja menemän Babelyn. za: 4-

4. Cuule sijs sinä Ztdechta Judan Cu-
ntngas HERran sana: Näin sano HEr-
ra sinusta: St sinun pidä mtecalla cuo-
leman.

5. Sinun pitä cuoleman rauhas / ja
nyncutn sinun Jsillcs/ jvtca sinun edel-
läs ovat Cuntogak ollet / on poldeltu/
nyn pitä myös sinulle poldetlaman/ ja si-
nua itkettämän: vo. Herra ! silläminä

i olen sen sanonut/ sano HERra:
6. Ja Propheea Jeremia puhui caicki

vä mät sanat Zesechtalle Zudau Luutu-
galleZerusalemis.
7. Cosca Babeitn Cuningan sotajoucko

jo sodelt Jerusalemitawastan/ ja catckia
Judan jääneitä Caupungcila wastan/!a-
chista ja Asekata «vastan; sillä nämät
mahivat Caupungit vitt mtelä Judan-
Caupungetfta jäänet

onsanajoca tapahdut HTr. Ak-,
Jeremialle/ stjttecum Cu

uingasZedechia/ oliiehnyt lytoocaiken
Cansan cansta cui» Jerosalemis oli cuu- n>a<
lutetta hetlle mapaittt».

9. Ntja että jocaitzen piti päästämän «uoiit
orjaaS/ (jocose olt mieh<n «lt »aimon päDö-
puoli/) jotca Hebrertt oltl/ nyn ettet xentJudalaise» pitänyt oleman iveljens or- orjiäS
jana. w-M

10. Silloin catcki Ruhttnat/ ja caickt lens.
Cansa/ jocafijheo lhrevoo olt mteiipy.
vyt/ olit hänelle kuutiaiset/ että jocaiyen

pttl
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pitl päästämänor>anstvapaxl/ ja «te-
nä h-itä pitämän orjaoans/ja he pää-
stit he-dän.

11. Mutka vähä jälkeo/ käänsit he l>
tzenS/ jaotit orjat miehen ja matmoin
puolista taas tygöns/jvica he oltt ma-
paxipäästänet/ ja maadelt heitä taas
»rilxens.
ii Silloin tapahdut HERran sana le-

remiolle HERialva/ ja sanot:,
iz.Nä n sauo HErra Israelin Jumala:

M>aä vien tehnyt lyron tetdän Isäin
cansta/cosca minä weio heidän Egyptin
maoidaorjuden huonesta/>a sanoin:

14. Cosca seivzemen muotta omar culu-
net/ nyn pitä jopaitzen teistä päästämän
meljens/joca Hebren on/ja on itzcs sinulle
myynyt/ ja jo cuust muotta sinua paiwel-
lul/ jasiaun ptlä hänen mapaxl päästä-
män : mutia ei teidän Isänne totellet «it-
una/ eikäkallistanet stjhen cvrwianö.

15. Nyn le oletta nyt läväpan käändä-
oet l«»län/ja lehnet mitä mivolle kelpa/
että le oletta aodanel cuuluita vapautta/
jocainen lähimmätsellenS/ ja oletta stjcä
tehnet lyton minun edesäni stjoä huonesa
jocaminun nimelläni »imikety 00.

16.Mutta le oletta taas sistä poikennet /
ja saastuttanet minun nimeni/ että joca-
inen on taas ottanut orjaos / jotca le
oletta ivapaxi lehoet/että heiden ptti ole-
man itze omans/ ja nyn «vaaditti» heitä
taas teidän orjixen.

17. SenrZhden sano HERra näin:et te
cuullet minua/ että teidän piti cuulotta-
maa mapoutta/ jocainen weljellens ja
lähtmmäisilleus: catzo/ nyn minä coulu-
tan/sano HERra/teille mapanden/miec-
kaao/ruttvon/ja «älkäan:ja panen teidän
culktvixi caikisa maldacunnisa maan
päällä.

18. Ia jotca minun lytostanl harhaile-
mat/ eikä pidä lylon sanoja/ jonga he mi-
nun edesaot tehnet omat / nylle mtnä teen
ntznculn sille »astcolle/ jonga he «hdexl
«ppolexl hock«tfil/jo lä»tt«ottnbotn
cappaldenvilltze.

19. ludan Pääruhtl»a<ll«/ lernftle.
«ln Poömtehllle / Camart palvellollle/

Papeille/ja ealkelle maan Cansalle/ jotca
cappalden wälitzewasicasta käynee omat.

ac>. Ia tahdon anva heidän miholli-
stens käsiju/ ja nyden käsijn jotca hei-
dän hengensmäjyvät) nya että heidän
ruumins ptij tuleman talman linnuille/
ja maan pedoille raapi.

21. Ja Zedechtan Judan Cuntogan/
ja hanen Pääruhlinanö annan mmä wi-
holltstcn käsi>n/ja nyden käsin joica hei-
dän heugeos mäjymät / ia Bobelin Cu-
utngan sotajoucon täfijn/ jo« nyt teidä»
tytöän on mennyt pots.

22. Catzo/ minä lästen hettä/ sane
HERra/,» annan taas <ulla tämän Cau.
pnngm eteen/ ja heidän pllä sottman si>
li vastan/ja votttoman sen/ft tulella
polttaman/ ja hämltän ludanCouvun.
glt/ ntznettel »enengän ntzsä ptdä «ni«snman. xxxv. iucu.

Hmä «n st ftna joca HERralda
tapahdut leremttllle lojatlmin

pojan luda» Cuntngan

2.M«eßechablttreln huonesten/ ja
puhu heidän consjons/ jo vle hellä HEr»
ron huoneseen yhteen «mmloon/ jo
«nna heille »tzna.

3. Ntzn mlns olin laftnian Jeremian
po,on/ Hoboztnton pojon/ setä hänen
»eljene/ ft colckl hänen polcons/joco»
Rechobltereln huonen.

4 Jo»eln hetdin HERronhuonesten/Hanontn laften/legdalton pojan luma.
lan miehen «mmioon/ joca PäämiefitnComnnotlttn lytöuH on/ ylemmä Ma.
stjan Sollnmtn pojan«»tvortton «m»
mtcl«.

5. Ia minä panin Rechabiterein huo. .
o«n lasten eleen/ cannot ja maljat täyte,> i
wyna/ ja sanoi» heille: juocal vyna. s

6. Muita he «vastaisit :<o me juo wy. <
na: siliä me dan Isämme Jouadab R« <
chabtn poicaon käskenyt mettä/ ja saoo. >
out; te «a teidän lapsen ei pidä ikänäos !
wyna juoman. <

7l Jae, huonetta rakeodamao/ «y jy.
tviä kylvämän/ et vyaapnra istuttaman

litit! «,kä
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»ikä pitämän/ vaan pitä asuma» ma.
jotsa carckena teidän «ltoatcaoao / eecä
te cauma» eläisitte maasa josa te muu-
calalset olerca.

8. Ja me olemma cunltatset meidän
Isämme Jonadabin Rechabtn po,an ä-
nelle caiktsa enin hän on meille kästeay'/
non etten me wyna ,uo catckena metsän
eltnaicanam/ me ja meidän emäaväm/
meidän poicam ja tyttärem.

y. Ja enme rakenna huonettaasuaxem/
sa et meillä ole Mynämäkiä että pUdoja/
eli jyviä.

ia. Waan asumme majoisa/ ja olem-
ma kuuliaiset/ jateemme caicki nyncotn
meidän Zsäm Jooadab on meille käskenyt.

11. Mutra cosca NebucadNejar Ba-
belin Luotngas meni tänne maahan y-
lös/ saootmma me: tulcat/ kSytäm le-
rusalemya / Chalderetn >a Syrtalatsten
fotajoucon edestä/ja nyn me olemma fljt-
te ollet täsä Zerusalemis.

ii. Silloin tapahtui HERran sana le-
remtalle/ sauoden z

- iz. Nain sano HERra Zebaoth I-
fraeltn Jumala - Mene ja sano Juvan
Miehille / ja Zerosalemtu asuwatsille :

ettäkö te tahso tdzen parata/ rchn että te
tottelekta mtoun sano» ? sano HErra:

14. JonadabinRechabtn pojan sanat/
jvtca hän oli käskenyt lapsillens/ ettet het-
dän pitänyt «yna juoma»/ ne ptdelän et-
tet he tähän pätwäo asti juo wijna/ että he
heidän Isans kästyille multaiset olisit t
multa mtaä olen andanul atcanans teille
sitno/ cutteogtn et te cuule minua.

15. Ntjn olen mtnä myös lähettänyt
varhain teidän tygön/catckt minunPalme-
llaniProphetat/ ja andanul sano: tään-
däkäa teistä jocatnen pahasta meoostans/
japaransacat teidän elämän/ ja ätkät

> seuratro mutta Jumolita/ palmellaxen
heitä/ uhin te saatte olla maasi, / jooga
m.nä cetlle jateidän Isille» andanul olen/
mutta ette tahtonet rallista teidän cor-vt»
an stjhen/ eikä cuulletminua.

16. Jonadabin Rechabtn pojan lapset
vivat pilänet heidän Jsäas käskyn/ >onga
hän heille oli kästeoyl :MMt»tämä La»,
saet cnule mtnua.

«7. Sentähon.ntz» s«n«HERr» In»
mol»Zebooth Israel»»Jumala»«dz,/
»»tn» »n»»» «»» Juo»» j« catcketn Ie»
ruftlemtn »snvatsten päälle «iten st» on»
»ettomuden cntn mvi hellä v»st«n «le»
puh»»ut: että mlnä olen hetllepnhunnl/
jaethetaheeennlla» minä elen hnut».
nut/mutt» e! he tahd» mlnna vastata.

18. I» Rech»btt«r«l» huonelle ftnol
leremt» : Nät» ftno HERra Z'b«olh
Israel!» lumal« » «tti « «idin Iftn I«.
nadab,» tästylle elttt» cuullotse»/ ,« pl.
di«äcaickl hHneutzstyns/ftt«ttle«tckl
culn hi» t«lll« olt list«nyt.

19. Sentähdenftno HERr» Zebaoth
Ist«elln Jumala niin : «t lonaoabllda
Rechabln poj»ld» pidi ltinens puull».
man mles jocaalatt mtnun edestntftlst.

xxxvi. tucu.
Joiachimt» Josta»

«.« -H pojan JudanCuntvgao vuona/
Äh-«tapahdut tämä sana HERraloa

Jeremialle sanoden!
i.Ocakir,a jaktrtotta sijhen caicki se pu-

he ciiln min! finulle olea puhunut Jsrae- -
list/Judast/ja catkesta Cansasta stjtä aja. 1
stacutnmtnä sinulleote» puhunut/ Jost.

a» ajasta nyll tähän pätwän astt.
z. Jos mt ämax Judanhuone/ cosca he

cuuiewal caike» se» onncttomadeu. cuio
minun mtclesän o» heille tehdä / on «tzrnö
köändäwä/jocatnen pahasta menostallS/
että miuä andatstn heilleandext heidän
pahaetecons ja rtcoxmS.
4.Stllet» Jeremia cutzut Baruch-nNe-

rtoa pojan: ja Baruch kirjoitti ktrjaa»,
Jeremian suasta caicki HERran sa»!>t,
jotta hän hänelle oli puhunut.

Ja Jeremia B«rucht/ja sanot;
mmä olen fangtuu ny» etten mtnä saa
mennä HERran huoaesee»:

6. Muita mene stnä sinne/ja luekirja/
johons HERran sanat minun suustani
tir.otttaoul olet / Lansan cvrwatn edes
HERran huonesa paastopäivänä: I»
floua p-tä myös ne lukeman roro Zu-
daacorwaineves/joica heidän Cuupun-
geistanskullet omat.

7. Jos ht mttämax »öyryttäwät ltzens
k«cou«
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rucouxellaHEßraneöeS/ jakäändävät
jocatoea itzens pahasta menostans: stlläviha ja julmuus00 suuri/ jongaHERra
on licä Laosa vastan puhunut.

8. IaBaruch Nertan potca teki catckt
mtlä Propheca Jeremiaolt hänen käske-
nyt/ ja luki HLRraa sanat ktrtasta HEr.ra» huonesa.

9' M?Btta se tapahdut Jojaktml»
potan Zudaa Cuutn-gan vhveadeaä vuonna ja yhdexäadeoä

Cuuca«t«n»/että paasto cuulutetttn Her«ran «des catkelle Cansalle Jerusalemls/ja catkclle Canfallejoca Judau Canpu».
Keistä tuli Jerusalemin,

ro. Ja Baruch luki ktrtasta Jeremiansanat HERran huonesa/GemariaoSa. >
phantn kirtoiltajan pojan cakniosa/ yltm. Imätsespihas/ HCRrao huonen udeuovk
»des/ caikea Cansan cuulden. l
ri Cosca Mtchata Gemartan potca Sa« tphantn pojan catckt HERrao sanat ktrta. lsta olt cuulluti
ra. Meni hän ala» Cuntngan huooesen

ktrtotkajan cammtooo/ja cayo/fiellä istuitcatckt Pääruhttoat/ Eltsama ktrlotta/a/Delata Semstan potea/ EtnathanAchbortnpotca/Gemarta Saphaotnpot-
ea/ja Zedechta Hanamau potea ja pää-
miehet catckt.

rz. Ja Mtchata sanot heille catckt ne sa-
oat jotca hän olt cuullut/ cosca Baruch
lutt kirjasta Cansan cormatn edes.

' lähettt catckt Pääruhtt.
ZudtoNethautanpo,an s«.

lemtan potan Chasin potan/ Barochtn
perän/ jakäfttthänelle sano: olasettria
myöläs/ jostas Cunsan edes lutt / ja tule
tänne: Ia Baruch Nertan potea otti
kirjon myötäns/ ja tolt heidän ygöns.
15. Ia he sanoit hänelle: tstu nyt,a lue/
enä me saisimma euuka/ jaBaruch lukt
heidän corwatas cuulden.

16.Ja eutn he caickt sanat oltt cuullet/
peljästyit he toinen tvisens cansa/ja sanoit !
Baruchille: me tahdomma coickett tlmvit. i
»a Cuatogalle catckt nämät sanat. >

17. Ja he kysyä Barochtlda: sanos metl'
le/cuioga finä olet caicki nämät sauat ltk» l
jotttanut hänen suustanö?

! ,B.Baruch sanot hetllet Häu luki minun
> edestint calckt oämär sanat s«»llans/ja mt«

> nä kiriottln n» pläktllä kirtaan. aas
iy. Silloin sanoit Pääruhtinat Baru»

I chtlle: mene ja lymytä tdzes Jeremian
> cKsta/nha ettet kengän tiedä cus,te ollttt»
> 20. Ja he menit Euoiaga» eteen esi. '

huonefteu/ja annoitkirjan jäädäkirjoit.
, tajan Eitsaman macaushuoneseu/ jafa.'
noit Cuntngan edes catckt nämät sanat.

. 21. NhnLuntugas lähetti Jud»n ktr-
ja noutaman/ HS» ottt sen Eitsaman kir-
joittaja» Lammtosta. Ja Jodi luki se»
Cuntngan edes/ja catcketa Päckruhttna»
sten/ jotca selsott Cuntngan edes.

22.Muua Cuntogas istut talvthuoue»
sa/yhd«xäade«ä Cuurauceua/ ja tuli pa-
lot totos hänen «desävs. Jere-

2Z. Cosca Judtcolme «lt neljäbladta 0. mta»
lt lukenut/ letckats häu feu rtckt kynäwet» ktrj»
tzcllä/ ja hesttituleen/ joca totosa oli/ polde-
st/hesastt että kirja peräti palot tules. tan.

24. Ia et kengän peljästynyt/etkä maat-

27. Silloin tapahdut Hsßran sana
Jeremialle stjttecun Cuotvgas olt pott.
tanut ktrjan/ja ne sanat jotca BaruchJc.
remtan suusta olt k«rjotttauut/ jasanoi :

28. Ota stnulles taas loinen kirja/ ja
kirjotta catckt eodistt sanat sijhen/ cutn,
eosimätsiMn ktrjas oltt/jonza Jojaktm >
Juvan Luntogas on polttanut.
ry.Ja sano lojachimtlleZudan Cuotn.

'HSR-
ra käske
kirzoit»
ta Jere
miau
toisen
vastu»
dest.

galle: »äta sano HERra: stnä olet
polttanut sen kirjan j<isanonut: mixi st.nä fijhen olet kirjoittanut/ että Babciln
Cuatngas o» caikett tuleva ja hävittä-
vä tämä» maan/ ja tekevä nyn ettet ih-

JttUt mM

tettans revätsuytricki/ et Cuntogas/ et-
kä hänen palvella»»/ jotea cuttengta
catckt nämät sanat ottt cuullet.

25. Tyaicka ElNathan/Delaja jaGema-
rta rucottttCootugast ,/ettet hän otto pote»
taaucktrja/ mutta et hän heitä totellut.

26. Päättsext kästt Cuntogas Jerah.
meett» Hamelechtn pojan/ ja Serajaa
Asrtettn pojan/ ja Setamtaa Abdcettv
pojan/ että heidän pttt käsittämän Ba-
ruchi kirjoittaja ja Jeremiat Prophctat c
Mutta HERra olt heidänkätkenyt.



l°6 Propheta . ,7. luc.

2R«
24. 6/8
1.

'

Jere.
mt»
«te
ntzn.

2.R«g.
24: >7.
2.P.ir.
36:10.

3<d«<
chia
a»e
«ttä I«
««ta
rncel
lis hä»
«en ft
Consö
edestä.
HER.
r»ti.
ste le.
remta»

mistä ello corj» «ui sinä pleioleman?
30. Sentähden sono HERro loiachi.mtst ludan Cnnlngast» et ptdä yhtän

siemenestäns istuman Dovlbln <»

stnlmello/ ,o hänen rnnmlns piti hettet»
tämän ulos/ mocomon heldeft pälwällä/
j»»<luftyöllä.

31. Jo mtnä tahdo» rongotsto hindi j»
hänen siemendins/ jo hänen polmellot»
lans hetdin pahat» tecotns tihden: Jo
mtni onnon tnllo hetdin päällens/ ,0
lernsolemln osnvotsten päälle/ <» I».
d»n miesten päälle «tten onnettomnden/
cuin mtnä hetlle olen puhunut/ j» et he
colteugon tohtonet «ull».

32. Ntzn leremt» ottt tolstn «rjon/ ft
andoi Baruchllle Nertan pojalle ltr.
jolltajalle. Ia hin ttrjotttl sijhen Jere»

miö snnsto colckl ne sanot/ jotcaendtsesä»
lln ltrjosoltl/ jonga lojotlm Judon
Cuntngos olt tules polllonnt : Jo sijhen
olt »teli p»l,o «nömdl stncaltatfia ftno
j» lisilty.

XXXVII, lucu,
Zedechta lostan potco lullCu»

fiaon: fillö NebvcodNejor
Cunlngas «tl hän«n

Juhan ma«n Cuningaxt.
2. Mutta hän j» hänen palvelftnsj»

moon Conft el letelltt HERron sono /

jong» hän Prophetan leremt»» l«ntt»
«uhut.

3. CulttNglu lähtttl Cuningas Zedtchta
luckattn S«l«m Jo»pojon/ ju Zephonl»
«n M«stl»n pojan P»ptn Prophet«n I«»
«ml«n tygö / sanoman : ruceile meidän
«estän, HERr» meiden Ium«l««w.

4. Stlli leremt» livt uI«S ,» sisälle
Cansan seos/ ft el tengin pannut hindi
ftngluleen.

5. Ntzn olt Pharaon fttajoucko
E^ypltft/ft Cholderlt jotcaoltl lernft.
~„,<„ptzlltlänet/cunlll hetstä sonomon/jo
lixtt pols lernftlemlst.

6. I«HErmn ftu» taphadul Prophe»
«lleleremlalle/,»sanot»

7. Niinftno HEr,a Israelln Iumolo:
»tzu ftnocat Iuoa» Cumngnlle joc» tel.

Cholderetnlygö.
14. Ie«n,lo sonot : el st ole tosi / en »l.

nä mene Cholderetn lygi : Mntt» et Ie»
rt» tahtonut händ» «ullo/ w««n «»lllere.
«<«» ltzunt / ja v«t hän«„ Pääruhtlua»
st«» tygö:

15. 1« Pöäruhtlnat olit leremlalle vl»
h»ls«t/ joannolt lyödä hänoä / ft hel.lt
hinen fanglu««n lonnihantn l<rjottt«.
l«n huonesten/ stn hepanit ftngthuonext.

16. Ntzn ment leremt» l»el««n jafan.
geu»«en/,« 01l siellä c««won«<«.
i7.1« Cuntngos Zedecht» lähetti noul».

mon häudä jo lysyi ftl» häoeldä huone.
sons/ joftnol : ong, nyt jocnftno tlmon
dunut HERrold» ? lenmto ftnol - on ,

ja sonot : sini ptti annettamanBabeltn
Cuningankästjn.

»8. Jo Icremla ftnol Cuntngas Ze-
dechtolle; mttä mtnä olenrtckonul finu»/

sinu»

dän on «luu» tyglulliheltz»ytkysymän »ost».mtnnld» » «tzo Pharaon joncko joc» lei» « hä».dän ouxen on lähtenyt/piti Mens mene. dä.
mä» coltons Eypttzn.

8. I»Chaldereln pltä palajan,»» / j»
sotiman tätä Caupungll» maston/ ft «o.
<ttomoustn/jop«llOMOns«».ul«so.

9.Sen.ihde» sono HERro nitn ,illil -

pettälilttdön fieln,»»/ajatellen: Calderll
menevät pois meldä» tyliöm : silli etzHeidi» ptdi pots menemän.
ic>.l« volck» te vielä löisitte locoCH»lde.
ret» sttajoucon / jotc» letlä »«ston sotl.
»at/ jo muutamat heistä sttsit haavoja/
ntzn pldäts heidän »telä sijtte cnngtn m».
jostausnousema» / ft polttama» lämin
Caupungln tulella. «

ii. Cost» Chaleereln sotojencko el, löh»
«nyt lerusolemtft/ Pharoon solajoncon .«<,.,lihoen: "'.

12. Meni Jeremia ulos Jerusalemisi/ «

"

j» tahdot meniBenlamlnln maalle/r«t. »« .^.

catstman ja tllvottamon siellä / tdjtäne
Canftn seast. "^"

»3. I» costo hän lnll Benlamlnln 0. ..

»«»/ »tz» siellä 01l »venvoriion Pää
mles/ulmeldä lerto Selemlan potta
Hanantan pojan/ sttorttnt Prophetan
leremt»»/ ja sanoi : sinä «hdot mennä
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sinun palveljottasjätätä Causa »ostan/
että te minunfangiuteen oletta hetlläoet?

iy. Lusa nyt ovat teidän Prophecan/
jorca teille en mstik/ ja saootr: et Babeltn
Cuningas tule teidän päällen «ikä tämän
maan päälle? . i

20. Ja nyt minun Henan Cuningas /

cuuie minua/ ja anna minunrucouxen
tulla sioulda cuulduxi/ ja älä minua taas
lähetä Jonathaninkirjoittajan huoueseeo/
etten minä syoä cusli».

21. Silloinkäst-Cuuingas Zedechia/että
Jeremia piit tallella ptdettimän pihas
fangihuonen edes/ ja kästi hänelle anda
päjwäpt osan leipä leipojaa cujalda/ stjhö-
asti cui» catckt leivät Caupuagista culu-
next tulit-

-22. Nyn Jeremia sijs oli fangihuonen
pihasa.

XXXVIII. iucu.
SaphatJaMathaoln pot-

XR > jaTedaltaPashurtopotea/
JuchalGelemlan potea/ja

poica/cuu.
lit ne janat jotca Jeremia puhut caitelle
Caosalle / ja sanot:

2. Näin sano HTNra: joca pysy täsä
Caupungis/ hänen pttä cuoleman mtec.
kaon/nälkään ja ruttoon/ mucla joca
mene Chaldereto tygö/ hän jää elämän/
japttä heageus nyncain saalin ja saa elä.

z. Sillä nyn sano HERra: tämä Cau-
pungi pitä totisesi annettaman Babcltn >
Cunlogan sotajoucolle/jotca sen ivoitta,
»at:

4. Silloin sanoit Pääruhttnal Cunin.
> galle: anna stjs tämä mies tappa: sil>
lä tällä tavalla hän peljättä fen sotamck-
en/ joca tvielä on jäljellä täsä Caupuogis/

> nyo myös catken Caosan/että hän nät.
tä sanoja heillesano: sillä et se mies etzt
Caosao parasta/ wasn wahiogota.

;. Nyn Cnntngas Zedechia sanot: ca.
tzo/hän 00 teidän käfisän 1 sillä et Cu-
ningas»oi mtlän teitä ivasta».

6. Nyn he otit J«rewtau/ja hettttMal.
chtaan Hamelechto pojan luolaan/ joca
pihasa fangthuooeo edesä oli / ja lastit
Jeremiaaalasköydellä luolaan/ cusa ei

vettä ollut »aa» loca : ja Jeremia «a.
jots locaa».

7. Cosca EbedMelech Ethtopialainen/
Cuntngan huonen Camarerart cuult le-
remian luolaan hettetyxt/ ja Cuutngas
tstui BeaZamtm» vves.

8. NynEbedMelech me»l Cuntngan
huouesta/ ja puhui Cuatngalle / ja sanot:

9. Minun Herran Cuntngas /ne miehet
tekevät Prophetalle Jeremialle pahoin/
että he ovat hänet: luolaan heittänet/ cu-sa hänen täyty uälkän cuolla: sillä et
Caupungis ole euä leipä.

10. Silloin kästi Cuniugas EbedMele-
chtä Ethtoptalatsta/ jasanot: ota colme-
kymmeodä miestä näistä caosias/ ja ota
Propheta Jeremiaylös luolasta enne»,
cutu hän cuole.

ii. Ja EbedMelech otti miehet cans-
saus/ ja meni Cuntngan huoueseeo/ ca«
luhuoneu ala/ ja otti fleldä wanhoja ja
ktscotuita rääpäleitä/ ja lasti ne köydellä
Jeremian tygö luolaan.
i! Ja EbedMelech Skhloptalalneu

sanot Jeremialle: pane nämät waohatja
kiscolui rääpälet kästwartcs ala / köyden
ymbärtlle i ja Jeremia teki nya.

iz.Ja he »edit Jeremian ylös luolasta
köydellä: ja ny» Jeremiaoli pthasa fan-
glhuonen edesä.

14. JaCuningas Zedechta lähetti »ou. '
taman Prophetat Jeremiat tygöns/col. !
mandeenHEriao huone» läptkäytäwään :

Ja Cuningas sanot Jeremialle: Mtuä
tahdon siaulda jotainkysyä/ älä miläo
sala minulda.

15. Jeremia sanot Zedechtalle: jos mi-
nä sinulle joiatn sanoo/nyn sinä tosin ta-
pat minun/ ja jos minä sinua neuwoo/nyn et sinä tottele.

16. Nyn Cuningas Zedechia »annot
Jeremialle sala /ja sanot: nyn totta cuia
HENra elä / joca meidän sieluni on teh-
nyt/en minä sinua tapa/ engä anoa stnua
nyden miesten käsijn jotca siaun hcngcs
wäjywät.

17- Ja Jeremia sanot Zedechtalle z »äin
sano Hsßra Jumala Zebaolh Israelin
Jumala: jos sinä menetBabelio Cunin.

gon

Eb«v.
melech
autta
hänen
sieldä
pois.
/«/»-.
ZY! 16.

> ,

>

!

Cunin.
gas an.
da nou-
ta le-
remia»
ja kysy
sala.

'

i
>

i
>

! Jere-
mia
ivasta.

Jeremia. ,z. lue. 8°?



zaz

j-!4.
c.j4;a.

Hanpääruhttnastev tygö/ vyn sinä jäät
hengyn/ ja et tätä Cauopungila pidä
tulella poldettaman: «aan sinä ja sinun
huones jää elämän:

18.Mutta jolletsinä mene BsbeljnCu.
ningan pääruhttnasten tygö/ ny» rämä
Caupongi anneta» Lhalderein käsiju/
jaheidän pitä sto polttaman «uleo/ja et

myöo sinäkän pääse heidän käflsiäos.
19. Cuutngas Zedechta saudi Jeremial-

le; minä pelkän annettavani Judalai-
sten käsiju/jotca ewat Chalderein tygö
mennet/ nyu että he ptlckawat minua.

is. Jeremia sanot: et sinua aooera:
euulesijo HERranäodä/ jooga minä si-
nulle sanon/ »yn sinä menestyt/ ja jäät
elämän.

21. Mutta jollestahdo mennä/ nyu on
tämä st sana/ jonga HERra on minul-
leosottanut: '
22. Catzo/ caickt «aimot jotca «vielä

jäljellä omat Judan Cuuivgan huo.
vesa / «tedän ulos Babelin Cunlngan
Ruhtinasten tygö: Nyden pitä fil- !
loin sanoman: «oi sinun lohduttajas 0.
wat pettänet ja«tetellet sinua/ ja «vienet
sinun alas locan/ ja menneet pots.

2Z. Ja pitä «tetämäo caickt sinun e.
mänbäs ja lapfts «losChaiderem tygö/
jaet sinun ltzekän pidä taitaman päästä
heidenkösistäns/ «aan sinä pitä Babelin
Cuntngaldakäsitettäviä»/ ja tämä Cau- i
puogl pttä tnlell» pelde««m»n.

,4.l«Z<bech»a ftnol leremlalle: «.

tzo/«l«l l«gäns«<l tietä nsltssauoft/ntzu
«t sini «peto.

25. 1» josRuhtl»«t ft««al tieti «iti «<»

»«oltn puhnnnt sinun lonssae/ja lultval.
sinun tygös/ ft sanovat : sanos nyt mellle
»iti sinä ol« Cunlngan causs» puhunut:
älä melldä sitäftla/ ntzn «n melan sinua
lapa» jamttä Cunlngas o» puhunut si>
nun cansjas l

2t>. Ntzn sono hellle : Mlnä olen rncoil»
lut Cnntngosta/ettet hinen pidäis «nda.
««»mlnn» «as lulla lonalhautn hne»
neseen/ «ltenmlni siellä cnolts.

27.Slllotn «lckt Rnhtlnat tulit Jere»
«lantygö/ ja »ysytt höntldä. Ia hön

faoothellle vVacnt» Cuntoga» »lt häne»
käflenyt.Nyo he «aickentt ja jätithänen/
ertetHemilän häneldä saanet tietä.

28. Ia Jeremiaoli piha» simgthuonen
edes/aina sijhenpStvän asttcuta Jekusi,
lem tvoitettiu - ja se tapahtui että Jerusa-
lem «ottetltn.

XXXIX. tucu.
Hdexändeoä Zedrchian Judan <

HCunlogao «uotena/kymmendenä«
Cuucauteoa tuli NebucadNezar ,
Babelin Cuntogaö/ ja caickt hä- ,

»en sokajouckons/ Jerusalemin eteen/
ja pyritit sen.

2. Ja Zedechtan ensimätsnä «uotena
totstakymmeudä / yhdexändeoä päivänä
NeljändeuäCuucauteoa/ cukisiettinCau-
pung^.

z. Ia caickt Babelin Cuntoga» Ruhtt-
nat menit sisälle/ ja pysänoyit keflimmät-seen oween / NergalSarEzer/ Samgar
Nebo/Sarssechtm RabSarts/ Nergal
SarEzer/ RabMag/ja caickt muut Ba-
belin Cuuivgan Ruhttnat.

4. Jatapahtui että cosca Zedechta Im
dan Cuniugas ja hätien sotawäken» het- !
dän uätt: pakenit he yöllä Caupungis
sia/ Cuuivgan krydimaan tietä/ otvesia
joca oli cahden muuri» välillä/ ja me.
nit coriven tietä.

5. Muita Calderetn fotajoucko ajoit
heitä taca/ ja käsitit Zedechiav Jerthon
kedolla/ otit hänen/ ja weil NebucadNe.
sartn BabeltoCuntnzan tygö Riblachyo/
,oca on Hemathtn maalla: ja hän duo.
mttzi hänen.

6. IaBabelin Cootvgas andol tappa
. Zedechtan lapset hänen «ähdens Rtbla-
ehte/ jacaickt JudanRuhttnat ando» Ba.
beltnCuniogas tappa.

7. Ja aodot «los puhwaista Zedechtan!
silmät/ jafico hänen jalcaraudoilla/ «te-
dckxen» händäBabelyn.

8. Ja Chaldertt poltit sekä Cunlngan '
huone» että asuwatstea huouet/ja jaotit
Jerusalemin muurit.

9. Matta mitä jäljellä oli Caopungts
Cavsasta/ja ne jocca muutoin olit hänen
aians itzens audauet/jajäänevCavso»' w«t

Nebusar
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NtbuftrAbO» huololu Halila Babeltzn.
10. Mutt» muutamat löyhästä »sefiä/

jotlloet mttän ollnt/onbotNebnftrAdo»,/
hnomlnholdio/si/hen olcon jäädäIndo»
»oolle/ ja «ndol hetlle »tznamättä ja
peldoja.

n.Mnllo NebncodNezar Babeltn Cn.
ntngas 01l tästenyt NebufarAdont» huo.
»en holdian Jeremiasta/jo sanonut :

i2.ot« händä/j» «yo hänen p«ra»
st»ns/ft älä hänen tee mltän poho » »«on
ntzncnln hän ano sinulbontzn tee hänelle,

13.Silloin lähetti NebnsorAdon huo»
»tn holdlo/ jo NebuSasbon Nobftrls/
NergolSarezer / RabMog /,« «lckt
Bobelln Cunlngonßuhttnot.

14. Ia «nn«ll noula leremton ftngl»
huenen pihasta/ »oonnolt hänen Gedo»
llon Ahttomin pojon/Sophonin pojan
halduuu/ etti hinen pltl ottaman hänen
huonesans/ ft ett» hän asnts läsnä Con»san lplsni.

HEr«n ftna tnllulle.
hä» »teli olt fan.

stna fongihuoulnpthoso/jooltftnonut:
16. Mene ft sono EbedMelechille E.

lhioplclaiselle , näin sono HERr» Ze»
Israelln Iumolo: «tzo/ mlnä

tähden anda minun souoni lullo tähän
Coupnngtzn onnettomudext/ j» et mlxt.
»än hylpäxt/ ,0 sinnnpltä sen sijhen «<«n
nälcmän.
i7.Mut« sinun mtnä silloin»opohdon/sano H«Rra/ > ja en anna sinn» ntzden

miesten täsijn jotlos peltät: sillä mlnä
tahdon sinu» totisesi sijtä outto/ ntzn ettet
finun pidä mltcollo longemon/ vaon pl»
tämän henges ntzncnln saalin/ ettäs ttzes
luotll mlnn»»/ ftuo HERr».

XI.. lucu-
on se sono joc» tapahdut

"< HERroldc,leremtolle/costa Ne.
huovinhaldla pää»

hinenRamas «ollallens : sil.
Ft hi» olt sidotlucohletlla catcketn ntzden
stcs/ jotcaleruftlemls ftludOS fougl»
mt «ll</ «tel» pets Babeltzn.

l.Cosco huovin holdlo»lt ondauutnon»
l« Jeremian tyginls/sauet hän hänelle,

Soldi

nz«a»
«

sinne :

5. Stllä tästedes ei «le eno yhtän p««
lanfio/sentähden sini mahdat paloto Ge»
valton Ahllomtn poj«»,/ saphonlnpe»
jan tygö/jonga Bobeltn Cuningos en
pannut JudonConpungei» piille/ joa»
stls hänen tylönins Canso» seos/ ell me.
ne sinne «tn sinulle parahin telpo. I»
huovinhaldla audol hinelle emästä ja
lahjoja/ftanoothinen «ennä.

6. Ntzn tull leremt» Gebolio» Ahl. I,x«
lomin pojon tygö Mlzpas/ft asui hänen «,i«
tytönöns Cansan stas/cuin »telä «»«l» ftz
le jäänyt 011. Geda

calckt sodanpäämlehet/ jotca ,<gn ly
oltt/hetdä» sotavälens g§.

«ntzo ftlj cuull»/ että Babeltn Cnnln. P,,«.
gas 01lpannut Gedollan Ahtlamin po<n,tln
ftn m«olle hollltzemon/ stlä miehiä että halot»
«atmojo/ lapsia jo plenlmblta/ jott» el stt pala
viety Babeltzn : j«»«t

8. lultt he Gedollan lygs Mlzpas/Is Geda»
mael Nethanlan polca/lohonon jole. »a»
nothon Kareohn pojot/ft Serol» t,gö.
Thonhnmethln potco/ jo Ephoin po,ot
Ntthophollst/ ja lestnia Mahachothln
poica/ he ja hetdä» mtehens.

9. Jo Gedalla Ahltomin poica/ S». 2.Rez.
phauln pojan/ «li hellle ja Heidin mte. 25:24.
hlllens volon/ ft sanot, ällät peljsllö
olla Cslderellle alemmolset / pysytät
maaso/ ,0 olcot Babelin tuningolle «.

le»m«iftt/ntznte«el»«stytte.
Ktllt is.la

HERra sinu» luluolas on puhunut
liman onnetlcmnden lille palcalle :

z. I» on HERro myös «noonu. tulla
jo tehnyt ntznculn HZ» e» sanonut: sillä
le oletto rickonet HERro »oston/ jo et
totellet hänen äudäns/ sentähden on tä»
mä «tlle «pohtunul.

4. Ia ny. lOtzo mtnä olen sinun tänä»
pän päästänyt «hletsta/ jolll» sinunto»
«sollt sidotut: josfinnn telpo mennö
mlnun consjoui Babeltzn/ ntzn tule/minä
«ohdou tietä sinun porhofios : ft jollet
finä tahdo lulla mlunn «nfjant Bobe.
ltz»/ ntzn onno 0110/ «tzo/ siellä on stuun
ioco moo edesäs. Cusa sinä lnnlet itzes
hy»«n oleman j» sinulletelp«/ntzn mene

HerMa. 40. luc-. M
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«.za«i»H/ talft «lnil asu» t«f«
«izp»s/«ll» «luö v»ltoel<finTH«ld«r«jä/
jotca lule»»t meldanlygömme / ceoteat
«e sentähden »tzna,a sulvttuleft öljyä/j»
p»»g»t teldän astioihin/ ja»snc«t «idän
Caupnngelftn/ jetca « saanet olett».

ii. Ntz» myös «tckl Indaftlstt jotc»
MoablS olit/ j» Ammonln lasten sea«/j»
Edomts/ jo ««tis maacnnnts/ cost» he
euulttettä Babelin Cuntngas olt jättä»
nyt. «nut»ml» Indaan/ ja 01l pannut
Geoallan Ahtlomt» poftn / Saphanln
pojan heitä hullltzeman:

,2. Tnlit he calckl jällens «tllst» pai.
«lst»/ fieldä cnl» he olt» ulos »,etut/lu.
d»n «»»ha» Veoaliau tygö Mlzpas/ ft
««olllt alv» paljo »tzn» j» suvltnlo.
i3.«lAUlt» lohauan Koreahn polc»«l<4yunä «tckelu ftdaupäimieften

cansj»/ jotc» leooll«»llt ollet/ tulit Ge.
vallantygö Mlzpaan.

14. 1»'ftnolt hinelle: tieditlis että
Baalls Ammonln lasten Cuningas on
lähettänyt Ismaelln Nethanlau pojan
sinua tappamaa? mutta el Gedalta A-
hikamtn poica «sconut heitä.

15. «illoin saooi Johanan Kareaha
potea Gedalialle sala Mizpa»: minä
tahdon nyt menäja lyödä Jsmaeltu Ne.
thanJan pojan cusltaxt/ oya ettei ke.
nengän pidä saaman tietä: mtxt hänen
pttä lyömän sinua/ että catckt Judalaiset/
jotca sinuntygös omat cootut/pitä hajo-
tellnmao/ ja ne jotca vielä Judastg
jäänet omat/ huckumau?

16.Mutta Gedalia Ahikamtn polca sa-
not ZohanaatlZe Kareaha pojalle: et si-

, «un pidä sitä tekemän: sillä el se ole tosi
> cutas Jsmaetist sanot.

XI.I. iucu.
setyemendenä Cnacautc-

X»«tt na/ tuli Jsmael NechanJaa
Hpotca Elisaman pojan / Lnuta-

fugust/ yauä Lautnzaupäämiesten raosta/ ja kymmenen miestähäseo «anstans/ Hedaltan Ahikamtu po-
jantygö Mijpas/ jahr M toinen totsens

raasta Mijpas.

».Vlllttch Iftnael N«cha»l«u p,lc«
»«nfi/ja ne ty»«en«n «lestä fttea hä»ne» cans.a»selit/j»lötl Vedalla» Ahl»lamln poftn Sophanln poftn cnolftxl«tecall»/ jonga Babeltn Cuntngas «ltpan»», coco maan piille.

3 Piiltsexi löi Ismael catckt Indalal»set ftlco Geoalft»tykönä olit Mljp«</
ft Chalberlt ,»<« steldä löytttn/j««»ickl
s«ta«ieyet.
4. Päivänä cuin Gedalta lyö.

oli/ja et kengän sitä vielä
5. rult Cahde>ca»kya»mendä miestä St.

chemist/ S lsji ja Samartast/ja »ltt a- '
jellet partans/ ja revätsnet ivaatte»»/
ja haavoittanettyeas/ ja toit raocauh.
rtns ,a futtzumxea myötäas/ mtedäxeuS
HERran haoncseen.

6. Ja Jsmael NathanJau poica mml
Mizpast heitämastan/käwt jaitkt.Cosca
hän tuli heidäntygöos/ sanoi hän heille:
teidän ptlä tn leman Gedaltan Ahtkamin
pojan tygö.

7. Matta enin he tulit keskelle Caupim»
gtta/ tappoi heidän Jsmael NsthanJan
poica/ ja ne miehet jorca hänen cansiaos
olit/caiwontykönä.

S. Mutta sijoä oli seas kymmenen mie«
stä/jocca sanoit Jfmaelille: älä mettä ta-
pa/ meillä on lamarontta pellotsa/ nisu.
ta/ ohria/ öljyä ja huoajata. Ia nijn
pidätti hänttzeas/ «tiethän heitä wel-
jetns cansia tappanut,
y. Matta catwo johon Jsmael catcketn

cuolluttteorumuit heittt/jotca hän oli yu-
oäGedaltan caosia tappaout/oa sejonga
Luotngas Assa andst tehdä Bnesat Jsra-
elin Cuningasta mastan/ sen täytti Jsma-el NethanJaa poica tapetuilla.
iv.Ja eatken senCausan joca oli jäljellä

Mizpas/Cnuiagä tyttäret/ja catkenLaa.saa jsca oli Mijpaan jätetty/ met Jsmel
NethanJaa potea pois faugtxt/joidepääl
le NebusarAdan huomtuhaldia oli paiiutGedattau Ah ikamta pojao ja JfmaeiNe.thanJaa poica otti ne fangixt/läxt pois
ja tahdot yliize Ammontn lasten tyzö.
ti' cosca Johanan Kareaha

dpoica/ja catcti sodan päämie-
het
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het/ jetea hineu <a»Vau< olit / salt «le.
lä lOlttn stn pahou cnln Isma«l Nethau
Jonpetla «hnyl oll:

12. Oltt h« «ilen Conson tygins/ ja
läxtl Ismaelt Nelhanlou potc» maston
ftloo,/ jo stavntlt hineu Vlbeonts sen
ftnren vedln tvlönz.

13.Costa «ickl Canft/je«Isa«a«ll»
tansjaoli/ nill Johan»» K«r«h»« po»
ftn/ j««tckt sodonpiimtthtt jotcahänencansaus olit/ ollt h» iloiset.

l4.la«lckt Cansa jonga Is»a«l 01l
«tenyt Mtzpast/ palatsi» jaannoit itzenS
lohanan Koreohn. pojon tygö.

55.Mntta Isma«l N«thanl«» polc»
piäsi lohauan «d«fii c«hd«x«u «ulehen
«nsja/ftpaleulAmmonin lasten tygö.
i6.<IA lohananKareahn polca yunä

Fcaickelu sodanpäimlesteu «nsjo/
jotc»houenconssonsoltt/ollt ««len jöä»
nen Canftn jongahelsmoelildi Neth»n<
Janpsftld» oltt ottanet Mizpost tygöns/
sijttecnin hinGedallanAhlcamln pojan o
ltlappanut/»z»«»ötsolomllhet/»a<mol
jalöpset/ ja Comartpal»«ljat/jet«h«
Vlbeontst ollt tuonet Mens.

17.M«ult pots jatullt majolllt Kt«h«.
»tz» B«lhl«hemln tygö / ja tahdoit m«n.
näEsypltzu/C«ld«r«tn «d«st.

iB. Sillä he peltilfit helti/ «ttä Istu««l
Nethanlan po<c« 01l «ppannlGeoalla»
Ahtlamtn p«j«n/ jeng»Babeltn Cnnln»
g»S olt pannut moot» hollltzemon.

Xl.ll. IUtU.
i<s? Illoin astuit catckt sodanvää»

lohananKar«»hn
potta/ leftnla Hoftjanpotc»/
ft «tcki Cansa ftla pienet että

suulel.
2. Ia sanoit Prophelalle leremftlle :

«unos meidän rucenxe» tulla cuulduxl st»
nu»«d«sts/ j»rncoil« «eldän «destäm
HERra finnn I«m»l«l»< l»<llst« »älstä
jätetyistä» sillä meitä on h»r»»t mou«st
jäänet/ ntznenlue ltz« nä«t silmtlläs.

z. «llä H«Rra sinun Inmatas lahdols
ilmollt«meille/ cnng» «eldin »aelda»
«au j»«tti meldän «l«män ptts.

4. 1«Prophela I«l««l« sauol lMt l

H«vl»
ra»»
sta.

«lni tahdo» eunllatllti/catzo/ «l»ä t«h.
denrucolll» HERr» «ldi»In««l««n/ntznculn tt ol«ll« sanonet : jo «<«» »tläHEr.a tetlle »asto/ sen mlnä tahdon «tlle
tlmoltta/mgä lohde mitiu «tldi s«l»«.5.1« he ftn,<t lerenttalle: HERr»»lcon uohvo ft to»tn«u »odtstaja «eldi,
»ath«ll»m/ j«ll«m «« t«« catckla «ttiHERr» sinnulumalas »m ««lli täsielvä.6. Olcon hyvä ell paha / «tzn «e tah.Dom oll» cuullalsttmetdinH«Rr««I«.«alam än?ll«/jonga tygs me stnun lähe.timme/ että meille wenefiyts/ costa »«

HERran «etdäu Inmolam inelle «le».
«»cuullalstt.

Ymmen«»päi»zn perästä tapahlml
>HERra» ftna Jeremialle.z. Styoin cutz«l hinl«ha»anK«t«ahn

pojon/ft catckt soboupiömlehet jotca HH»
nencovsftns oltt/ j« «lten Canftn stlilplenet «tti fturet.

9.1» s»u»l hetlle: Näln ftno HERr»Ista«,«n Inmala/ jonga tygö te olettn
«<«,» lähettänet/ että «lnä «idin r»«
conx«nu«c«n»«<sinhänen «»eeus.

10.Jos «pysytte tisä «a«ft/ ntzn «l«
ni «hdonrale.a «lti/ja «n cnltstaz mini
tahdon lstutla «it» / j« «n r«plä ylös t
sillä minä cadun fitä paha enin minä teille
«hnyt olen.

». 3« saatte »lla tylli Babelin Cu»l».
gold»rouhas/ jota te peititte : et tetdän
pldi hindi pelli«i»/s»n» HERr» : sillä
«lnä tahdon »lla tetdän tylinän/ntzn ett»
«lnä autau j« »»pahdan «itä hänenläd«stins.

«. Mlnstahdo» »sotl» «llle laupl»»
de»/ft armaht« «iti/ ft «ien tellä ««

ttldäu maallen.
«Muttajos « sanetta :e» «e «Hb,«s»a täsä maaft / «ttet te ells cnultaisetHERr»» teldän In«al«n»« änelle.
14.S«nod« En sulng»u/»«»u me t»l>

d°m»« ««nnä Egyptin ««»ll«/ «tttn «e
eaplnatauills/«ugä cnulis Basunan in»
di/«ll lärftt< nälli lel»«n puuliumlst»
tähden/siellä «e «hdom elia.

»5. Cuulcat sijs nyttHERran san» t«
M«t Jadasta/»äws«n« HERraZeb«.

«llll» sch
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»ch Israelln Jomala :j«« tt panett» lei.
öincasvon menemän «gypttzn/ ntz» eltä
t«tahdotte fielli olla:

lc>. Ntznmtecan/ jot» te peitätte / piti
s«tl»t»»» lethl» Egypttn «aalla/j»
näljän/ jota le pellille/plli telti siellä
nondatlama» Egyplls / ft leldin ptti
siellä cuoleman.
,7. Sllli oston culcatahtens/ jotc»cas.

«ens sinne»stttowst mennixens Egypttzn
olema» siellä/ heldi»pltä «oleman n»t«e>
»«»u/niltiin j»ruttoon ft el pldä lene»,
gin jäilnin ell päästmin siitä pahasi»
culn mlns annan tull» heldän päällens.

i«. Sllläntzn ftno HERra Zebaoth I»jraelin Jumal» » ntznculn mtnun viha»j» jnlmudeni on tullut leruftlemln »s».
»alsten päälle : ntz» pttä mtnnn »thanl
myös tulemon teidä» päälle» / joste me»
netttEgypttzn/ «ttitetdiu pitä tnleman
tlrouxexl/lhmexi/ stbotuxexi jo hiptsxi/
joetptdi teldi» ttinins en» »itä palcko
saaman nihdi.

iy. HERran ftna tule telhl» le liinet
Judosta/ ettet te mene Egypttzn » sentit).
Den se eäydellistst ttelälät että mtnä tänä»»zn todtsion teille:

io. Slllä te «ettepahot» «idä» fielnl»
le»/ että te lihetltte mtn»n tetdän HER»
ra»Jumalanne tygö/ jaftnoltte. rncot»
le HE3tc« »neldä» Jumalat»» meidä»
edestim/ ja «tckt mttä HERr» metdän
Inm»l»m on s»notv»/ntzn ilmoita »ueille/
j»»e tahdem sen jättentehdä.

2i. Sen mini ele» tinäpi» teldi» tietä
«ndonut/mutto et .« ole tahtonet cuull»
HERran teldi» Jumala»inbi/ elt calc»
ltomlti hä» minun cauttant on teille tä»
skenyt.

22, Ntz',teldi»ptt» nyt täydelllstst tl<»
tälnin/etti tttdi» ptt» «leckaon/nälkiä»
j»ruttoon cuole»»»/ sijnä palcas cung»
«al»oit«m«»nHasuman. >

Xl.l l I.IUtU.
lereml» 01l calckl HERran»H hetdän lumalous sanat «ltelleHcs,Cansalle puhnu»t/ntznc»ln HER»

ro hetdän lumalous hänen «lt tä»
fienytftmahellKeaM »änM ftnsif/

a. SanolAfarta Hasnlanpoica/jaZo.
hana»Kareahn poica/ ja caickt ylptät
miehet lerem alle : sinä malh-ktelet/ ei
HLRca meidän Jumalan»ole lähettänyt
sinua eikä sanonut: el teidän pidä y»ea«.
män Ejypttjo/asuman siellä.

z. Mutkaßacuh Nectau poica yllyttä
sinun meitä masian/että me asietatflnLhal-
dereto käshu/ tap-tta ja wiekä B ibelha.

4. Näin ei tahtonut Zshanan Kareahn
poica/ ja caickt ssdanpjämtehet/ jacaickt
Cansa totella HERraa ändä/ että he oli-
sit pysynet Zudan maalla. l

Waa» lohanaa Kareahn poica ja l
caicki fodaopäämiehet otit tyg oas caickt
-jäänet Insast/ne jotca cattesta Tausasia
sinne paennet ja paistanet olit asuman
Judanmaalle:

6- Miehet / ja Vaimot ia lapset/ Nya
myZs Cuaingan tyttäret / ja caickt
sielat jotca NebufarAdan huominhal-
dia Gednlian Ahikamin pojan / Sa.
phaatn pojan tygä oli jättänyt/ ja Pc»,
phetau Jeremian / ja Baruchin Nertan
pojan.

7. Ia menit Egyptin maalle: sillä et he
tahtonet cuulla HERcan ändä : ja tulit
Thaphanexeen.

8. Ia HENcan sana tapahdut Jere.
Mialle Thaphaaexes/ja sanoi: Statäces
suuret ktmel/ ja catwa ne maahan kyltpät.
zyn/jocaonPharaon huoaen »mencoh. -
dallarhaphanexes/oijn ettäZudan mie.
het sea näkemät.

ro. Ja sano heille: »äin sano HERra
Z:baoth Israelia Jumala: Catz»/ minä
lähetäs/<a aauaa nsuta palweliant Ne. <
bucadNezaria Babeiiu Luntagan/ja ase> i
tan hänen istuimens näiden ktmein päälle/
jotcaminäolen tähän maahan calmaaut/
jahän on panema majaas sen päälle.

n. Ia hän on tulema ja lySpä Egyptin
maaca: jotca cuolemaan (atmoilut omat) ,
ne (joutumat )cuolemaau: ja jotca fan.
geuteen! ne fangeuteea: ja jotcamieckaan/
ne mieckaan.

i!. Jaminä sytytän tulen epäjumalain
huonestjnEgyptiS/ nyn että hän pollta
jqpst heidän pois; ja häqen pltä puetca-
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Jeremia. 44. luc. 813
«an itzens Efiljsttta maahan / nyn cuin
paimen puetta itzens hamefceas/ ja pitä
menemän sieldä matcanö rauhas.

iz. Ia hänen pitä murscaxt lyömän
B-lhSemexen patzat/ja poltlamauEgyp.
ttn epäjumalainktrcot tulella.

XI. IV
SER- se sana cuin Jeremialle
ra tl. tapahdui/caiktfi Judalaistfl jotca
m>lta maallaosuit/jotcaasuit
Can- Zhaphancxes/ No.
salleus phtS/Parhroxen maalla/ ja sanoi:
egyp - Näin sano HERra Zebaoth Jsrae.
tishet- liu Jumala: te oletta nähnet catken sen
dä» ca> pahan/ jonga minä olen andonut tulla Je-
mmat- rusalemin päälle, ja caicketo JudanCau-
tomu- pungetn päälle/ ja catzo/tänäpän ne owat
»M. hävitetyt/uyn ettet kengän nysä asu.

z.Jase heidän pahudeus tähden/ jonga
he teit vthotltaxens minua / ja menit ja
suidjutit japalvelit mutta jumalita/joita
«i he/ eli te/ ette teidän Isän tundevet.

4.1 a mjoä lähetin varhain teidän ty-
gön catckjMtuun palveltant Prophetat/
,a käsiin teille sano: älkäl tehkö sencaltai-
fia caiihisiuxta/ jottaminä vihan.

5, Mutta ei he totellet/ «ikä cumarcaoet
eorvtans kääodämäa tdzens pahudestans
jaet futdj lttamao mntlle jumalille.
6. Seutähdea syttyi myös minua viha»

ja juliuudea/ ja palot judanCaupuugetn
päällä/ja Jerusalemin eatutn päällä/ny»
«ttS he ovak cukisirtuxt ja auttaxt tullet/
«yncuin setänäpän löytän-

8. Nyt aya sano HERra JumalaZeba-
oth Israelin Jomala: mixt re teette tä-
män siturenpaha vastan teidän oma hen-
gen? että teiden seasa» pitä hävitettämän

sekämies että «aimo/sekä lapset että tm«.
«Siset Jadasta/ ja et pidä yhtäntetsiä
jäämän.

S. Että tevyn vihoitatte minun teidän
»ättenue töillck/ja saidzutatt»muille juma-
lille Egypti» maalla/cunga te otetta meu-
netasuma»/että teidän pitä hävilrlyxi/
jakirouxext jahävätstyxexi catckeinpaca-
«ainseas maanpäällä tuleman.

9. te unhottanetteidän Jsiiia
«<hhttWW»/Zuh<M tzMltsigasit»

onnektomudev/hetdän «mäudätnsonnetto,
mudeo/ny n myös teidän oman onnetta»
mudrnne/ jateidäu emeodät» onnettomu»
den / joca teille on tapahtnnnt Judan
maalla ja Jerusalemiacaeuill»?

10. Cuitengin et he vieläole tähänpäi-
vän asti tdjeus nöyryttänet/ jaet myös
mtlän pettä. Ja et vaella minun taljani
jaoiteuxisant/ jotcaminä teidän eteen/ ja
teidän Jsätuoe«teen pannut olen.

11. Sentähdea san» HERra Zebaolh
Israelin Jumala näin: cadzo/ minä pank
minun casvont teitä vastan onnettomu-
dext/ja cocoJudä pitä hävttetyxt tolemS.

12. Ja minä otan jäänet Zudastk jolca stuxell»
ovat casvons tavoittanet meonäjcens Amos
Egyvtyn maalla/as«wä stellä/ja he caickt 9> 4»
pitä lepetettamau Egyptin maalla / mte»
calla heidänpitä caatuma» jaaäliällähnc
knmaa sekä pienet että suuret: heidänpitä
cuoleman mtecalla ja oältällä/ja pitätuke,
mau sadatuxext/ thmexi/ktrouxexi ja hä-
»Sistyxexi-

iz.Minä tahdo» myös rangaista Egyp,
ttn maan asuvaisia miecalla / näljällä ja
rutolla/ tkäockos cutn minä tein Jerusa-
lemille.

14.Ny» ettet Juda» jääneistäketän pldä
pääsemän «ikä jäämän/ jotca cuitengi»
sitä varten tänne Egypti» maalle asuma
tullec ovat/että he taasJudS maalle pala-
jatfit/johougahe mielelläns jälleos asuma.
tulisit/multa et heidän pidä siuaepalaja-
man paidzi nycä jvtca tääldä pakenemat. >

15.Nyn catckt ne miehet »astaiflt Jere-
mtata jotcakyllä tiesit että heidän emän- ,
dänö muille jumalille olit sutdzuttaoet ja .
catckt vaimot/joita siellä suuri joucko oli/
ja catckt Cansa / jotca Egyptin maalla
Pathr oxes asuit/ja sanoit: ,

16.Sen sanan jälken/jongasmeille Her-
ra» jjimeeusanot/ «n me tahdo sinua suta-
An cuulla:

17.Waao me tahdom caiketi tehdä caike
sen sanan peräo/joca meidän suastam täyt
jatahdoin tatwan drötingtlle juttzulta/ja
hänelle juomauhrtauhrata: oyacutn me
ja meidän Jsäm/ meidän Cuningam ja
Päämtehem tehnel ovat/Juhaa Caupun:
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gett ft Jerusalemin catnllla. Stllel»
»eillä myös olt lelpä lyllö/ jame oll»»»
«ntu«t/ j» en me nihnet»nnetlomutta.

,8. Mult« stziteculnme lackosimme sut»
tzullomast «lvon drittngllle/ jo jnom».
uhrt» hänelle uhromost/ ntzn me e»lckt
löyhöxt tnltmme/ jo »!«««« »l«c»n ja

5«/"'. näljin cautt» hucknnet.
?.' »8. 19. Jo valck» me tolvan Melechetllle

sultzutalstm/ j» jnomanrtanhralfimlm/
ntzn«n me sitä t« llman meldän mlestem

«... lahdet»/cosca me hänelle leipiä lelvem.
nbeto me/ jo jnomouhrto«hr«»«e.
«<«bel.»o./«3: Illoin Jeremia ftnol coilelle
dän»a stlä «lehllle että »«l.
«a,. »ot»«/ft catlellt C«nftll« joc»hindintzn
rens »»siannutolt/ftnoden:
t«ca,e. ". «epä se «n/ että HERr» on mul.
»tf. stannt sen suitznttamtse»/ cuin le Judon

Canpuugels ,« lerusolelnln «tuilla «h.
»et olelt»/ynnä leldi» Isiin/ Cnniug».
sten/ päimlesten/ja «lten m«»cunn«n
«lonftn «nsft/ j»p«nl stn sydimeens.

22. Ntzn ettei hin »olnut teidän pah»
»enoan sillentirsii/ jantztä «uhtstnxl»/
jotta « «llle l jolst»myös teldän »n»«non
«utlaxl/ ihmextft llrouxext tullut/ ntzn
«tteltengän sijnä »su / cutn tänöpäu näh.
tävä «n.

ä

i
Bhca
heitä
»astu-
tisella
rangat
sturel-
la/«ttS
heidän
»itä
ymär-
tämän
lellä
totun»

-z Että ke fuitzutitte/ ja HERra «asian
syndiä teitte/ jaette totellet HERrav än-
dä/ et te myös hänenLatsan»/ oikeudesan»
j» tvdtstuxtsan» vaeldaaet: sentähden
myi» tämä onnettomus teille tapahtu/
ntzncuin tänäpä» nähtävä on.

24. Ia Jeremia sanot cattelle Cansalle/
'ja caiktlle «aimoille: cuulcat HEKran
sana caickt jotca Zudast Egyptin maasa
vletta.

2;. Näin sano HEna Zebaoth Israelin
" Jumala: te jateidän «aimon oletta tet-

dän suullaa puhunet / ja teidän käsillä»
täyttänet/ mitä te sanoitta i Meidän lu-
pauxemma me caikett tahdomma pttä/
jooga me taitoa»! Dröttogille lowaonet
olemma/että me hänelle pyhä savua suld-
tutaisimmr/ ja juomauhrta uhraisimmet
Te oletta teidän lnpauxenuakyllä pttänet/
sn teidän lopanxe» työllä täyttänet,

»s. NSa cynlcai sij» HEStra» sana

calckt Zudast/ jottaEgypti» «allaasutte:Catzo/ mtna vannon minua suuren nimi»
oi cantta/ sano HESlra: «tdei mluno ni«
men pidä stlleo jongnnihmisen suusta Ja.
dasi coco Egyptin maaja utmttettämä»/
jocasanota; aijn totta cutn HEna HEr.
ra elä.

27. Cah»/ minä tahdon valvo heitä/
heidänpahaxen» ja en hyväxens/ntzu että
jocalnencutn JudafiEgyptiu maalla on/
pitä mtecalla ja näljillä huckuman/ stj.
heuastt ettähtlopetttnxi tulevat.

»S. Mutta jotcamiecanvälttävät/
d<n pitä cutteogin Egyptin «aalda Ju. H.
dau maahan wähäs loucos palajamao.
Ja vgn pitä calckt /äänet Judast/ jotca
Egyptin maahan asuma» Minnit olit/
ymmärtämän cnmmauga sanat todexl
joutuvat/Minun eli heidän.

29. Ja tämä olcoo teille merkixt/ sano MerK
HTRra/ että mtuä rettä täsä paicasran- xi pt<i
gztsta tahdo»/ tteraxeo minun sanani tn HM,
iewan todexi teille onaellomndext- saaioi

zo. Sano HERranäin-Catzo/ m tvä njhdi
tahdon hyljätä Pharaon Haphran Egyp. c»W
ttv Cuntug,n/häve» vihollisten» kästja/ Ph«<
ja uyden käsijn jotca hänen henzeos väi- ra» m
jyvät/njjncuin minä ZedechtanginZudan »esty.
Cuntngan hyl/aisin NubncadNezarto L«/,.
Badelin Cuaingan hänen vihollisen» kä- zy.
teen/ jasen jocahänen heogeos väijyt 2. P«.Xl-V.tucu.

Ämä on se sana/ cuio Propheta >7.
Jeremia puhui Barochtlle Ne- Jer»hirtän poialle/cosca hän nämät mi»
sanat kirjoitti kirjaan Jeremian lohi,!,

suusta »eljändeaä Jo/achimi» Josta» po. taßa.
Jan J«d,au Coutogan vuonoa/ja sanot : »lht>

».Näin sanoHESira Zebaoth/Isra-
elin Jumala sinusta Barnch:

z. S«»ä ftnot: »ol nyt minua / enlu<
g» on HERra »at»» mtnnn llvnllenl
ltsûyt/ «<»« hnocon «ntnunl
j««n löydi l«po.

4. ««nos hi»«ll« »sln . Nain ft»«
HERr»/ Catz» «lla «lnä rakensin/ st»
«tnätstntln/ st» «lnii ntz»
myös eoeo tämiin «««».

5. 1»stnä elzll ltzelles snurlg l«pv«l<ts.
Nlä
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Äläutztä pyydä/ sillä «4tz»/ «iuä tah.
don anda tulla ounettomuden caikelle li-
halle sano HERra/ mutta sinun stelus
minä tahdon stanlle nyaeui» saalin an-
da jocapatcas/ cuhungas vaellat.

Xl.Vl.iucu.
Ämä on HERrau sana/ joeata.
pahlut Prophetalle Jeremialle

pacanotta vastaa.
2. Egyptiä vastan/ Pharaoo

Nechoa Egyptin Cnatugao jouckovastan
jocaolt Phrathtn virran eyköoä Char-
chemi»/ jooga NebucadN-zar Badeltn
Cuningas löi »el ändeuä lojachimiu 10.
sian pojan JuvanEnniaga» vuonna.

z. Walmistacat kilpi jakeihäs/ja lähte-
kät sotaan.

4. Wallafiacat hevoistt/ja »odacat
radzastajat astu hevotsteo selkää»/ pau-

! gatrautalaklt päähäu/tcrotttacatkeihät/
ja pukecatrautahame päällen.

5. Mutta cutnga miuänäen hetdäu epät.
leväisexi ja tacapertu ajetuxi / jaheidän
Saagartuslyödyxi:he pakenevat/ »ha
ettet he cadzo tacaos/ hämmästys on joca
tahvolda/ saa» HERra.

S. Nopsa ei taida paeta eikä väkevä
päästä/ pohja päin Phrathtn »trran tykö-
uä ovat he caaiunet jamaahan lyödyt.

7. Lusa on nyt se joca tänne mene ylös
nyncuin virta? ja hänen aldons nostavat
tdzen» »yacuta virrasa?

8. Egypti mene ylös utzncuin virta/ja
hänen aldons »ostavat ttzens nyucuin
«trrasa / ja sano: Mtuä tahdon mennä
ylös/ ja pelttä maan/ja hävittä Caupuu-
gtn/ynnä otzden caosajotea stjnä asuvat.

9- Zstucathevoisten päälle/ samocatle. >
ken vaunutlla/andacat Saogartt mennä
ulos / Ekhtoptalatset ja työlasta kilven
«aa dajat/ ja ambujattydtasta.

ro Slllä tämä ou HERrau HERrau
Zebaothtu päivä/ «ostopäivä/ että häu
eosia»swth»lltstaus: mtecan pitä syömän
ja heidän verestän» täyte» latemao/ ja
juopuman: fillä heidän pitätalemauHEr.
ralle HERralle Zebaothtlle teuras »hrtxt
p°hj«» maalle Phrattu virrau tykönä.

»l. Mene ylöy Gileadtzu/ ja tuo »oldet-

ME.
gyptin
maata
wa.
stan.

ta sinä oeitzy/Egyptin tytär: malta st outurha/ ettäs paljo parannusta »ylt/ et sinäcuitengao t«l« tervexi.
ii. Stoun häpys o» tullut tiettäväxi

pacaoai» seas / finon vaiitustas on maatäynäos -Sillä toineuSangart caatu tot.sen päälle/ jamolemmatmacavar yhde»
ylösalaistn.

hän -
Prophetalle Jeremialle/ !cojca NcbucadNejarBabeltn Cuolngas l

läpi matcan lyömän Egyptin maata: '
14. Ilmolle-cat se Egyptiö/ ja sano. !

cat Migdalt»/ andacal cuulla Nophis ja
Thachpanexes/ ja sauocat: Seiso wal.
mista sinus/sillä mteca» pitä syömän caie«
ti mitä finun ymbärilläs on.

1;. Cutnga se on/ että stnuo väkeväö
caatuwat maahan/ja et taida pysy sei.
soalla? sillä HERra on uyn lykännyt
heidän ylösalaisin.
t6.Hän teke että mouda heistä caatuwat/

että yxt toisen cansia «aca maasa ylös-
alaisin / Nya he sanoit: Ylös/ käytän»
meidän Canfam tygs meidän Isämmemaahan jälleysmurhajan miecanedest.

17. Sitä siellä huuttacon / Pharao E»
gyptin Cuningas on metelin «ostaont/et
hänole pitänyt määrätty atcans:

18-Nyntottacuto minä elän/ sanofc
Cuningas jonga nimt on HEVira Zeba-
oth/ hanen pitä tuleman nya t corktana )
cuin Thaborio muori on «uorlen seas/ ja
uyncuia Carmeli on meren tykönä.

19. Laita itzes matkustaman sinä tytär
asuvainen «gyptts / sillä Nophin pitä
autiaxt tuleman ja poltettamao/uyu sttel
tiueugäu pidä siellä asuman.

20. Egypti o» juuri caunts vasicka»
mutta teurastaja tule caikeli pohjaisesta.

21. Za hänenpätvämieheus/ jotca stj.
nä asuwat/ owak myös cuin syötetyt «a«
sicat/ mutta httdän pitä cummingtn pa«
lajamso/ caicki tul mau carcurixt/ja et
taitaman pysyä: sillä heleän onoettomu.
deus päivä pitä heidän päällens tuleman
hetoäu rangaistoxens aica.

ai. He tulevat havisten »yocutn kär»
t«t/ja tulevat sotaMcon voimalla/ j«

tulevat
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2.4.

lnl««l»l lllttelllihiuttl piällens/ntzncntn
«uiden hackajat.

23. Hetdän pttä hävittämän hänen «<«

tzins/ san» HERra/ ettet pldi «otto.
«an lnle: sillä hellä on enä culn helnä»
sircko,o> jotta el tengän lute told».

»4. Egypti» tytär häpeä/ stllä.hän on
pohftlaisenConson lasijn annettn.

25. HERro Zebaoth Istoelln Jumal»sono »«tzo/mtnitahdonrangatfta Noen
holhojon/joPhoroou joEgyptin/hetdi»
jumolatus j» Cnntngostens consjo/ j»
Pharaon catcketn ntzden conssa/ jotc» hi»
neen iyens luottamat.
» 26. Nya että minä annan heidän nydeu
läsijn/ jotca heidän heogeos wSijywär/ ja
NebucadNezartn Babeltn Cuniogaa
»Ssyn/ja hänen palweltotttens käsyn ja
fijtle pttä (syoä) asuttama» / ny»c»in
mutoengin/ sano HERra.
,7. Mutta sinä minua palweltaut Ja-

cob älä mitan pelkä/ ja sinä Israel älä
mitänepäile t Sillä catzo/ minä autan
cauca/ja sinun siemeneöfangtudeus maa-
sta/ nyu että Jacobin pttä tuleman jal-
lens/ ja oleman rauhaa/ ja hänellä kyl-
lä oleman/ ja et pidä teaengän häodä vel-
jättämän.

28.Stntähdtn älä Mitän pelkä sinä Ja-
kob minun palweltanl/ san» HSRra/ sil-
lä minä olen sinun tykönäs: sillä minä
lopetan catckt pacanat/ cuhuoga minä 0.

len sinun ajanut: Mutta «n minä si-
nua lopeta/ maan tahdon cnritta sivua
rohtudella/ ja en sinua peräti raogatse-
mata pidä.

XI.VII. iucu.
H»ä on HERran ftno joca la.

"T pohdnl Prophetalle Jeremialle
»astan / ennencntu

löi Gozom
i. Nötn ftno HERra : Cotzo/wedet pi.

.z nouseman pohjaisesta/jost» pttä tule»
«an »irla ntzn että st ylitze läy ma»»/ ft
«iti sen päällä on/ ft Canpnngit ntzde»«nss» cnln ntzfi «su»»t : ja th«tsten ptts
huutaman/ i» calckeln ma»n asuvaisten»»llttam»»/

K Humun täyden heldän »sle»«M he»

«otfistausV jetti siellä jnoxew»./ ja hel.
di» »annnnS tömlninlähden/ j» hetdän
«lastens coplnan lähden/ ntz» ellet Isotn
ptdi ymbirlllens cotzomon lastens pe<
rin/ntz» epäilyris pltä hetdän oleman.

4. Sen päivin tähden joco tule cnti»
stomon «tckl Phillstertt/ johämlttämän
Tyrt jOZldont/ ynnä «tcketn muiden
heldän oultajotns cansjo : sill» H«R«
on cutlstav» Phtltsterejä jäänylläCoph'
tort» luodos.

s.G«zon piti polftspiäxt joutuman/
ft Astalon ynnä jiinyttle» «sft» belbä»
laxolftns hävttettämän : cutnga cautva»
sinä ttzes repelel ? LnlngO c»n»on 0 fi»ä
HERran mleck» et tahdo l»«la ? »nene
jotuppees/ lev» jaole alallas.

7. Mutt» cutnga sinä laidat l»«t»
että HERr» on «ndanut sinulle tästyn
Astalonlvostan/j» asettanut stnun mere»
fttamlta vastan.

XXVIII, lucu
«ostan ftno HERr»

l>« » UZebaothlsraelinlnmolo näln:
Nebon Caupunglta: Stllä

on cuktstettn/ j» on surltano/
Kirftthalm vottettu/ llnnaon surlftll»
muodolla/ jaon cullstetlu.

2. Moabtn lerstamtnen on pots/joca hi.
nellioll Hesbontst. Sillä jotat»pgha hä.
hänelle «lwot.au/ (ntmlttätn) Tulcat/me
«hdomhävlttä hänen perölt/ ettet hän
«nä ptdä E<!uft ol«ma«: jo sinnn Madme
ptti myös oleman hivttetyn/mlecan ptti
sinnn peräs tuleman.

3. Horonaimis cunl» änl hävllyxestj»
suuresi »alltnxest.

4. Mono on lyöty maahan/ hänen nuo»
ret lapstns «nlu»athnnta»an.

5. Sillä he täyvät ltteln tietä myöden
ylös luhllhln/ j»vtholltftt cunleve» »a.
lttnshundontietä myöden «l«sHoronal.
mist.,

6.cN<mtttzl»)r<endälztlt«tänp«ls/ft
pel«si«cat tetdin hengen: Mutta teldi»
piti oleman ntzntnln canerv» cor»eft.

7.Etti siniluotlt tdze» siniirotenuxeee/
j»finun «»»rothls/pttä finun myös t««
l«»an»o!»lnx<t j» Chamoxen ptts «les

«e»e«
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»«min ftugitluuti MH Pappelns ft
Ruhtlnastens cansj».

B,Sillähä»tttäjznp»tHln!«man«lcktz»
Caupungelhtn / ntzn ellet yhtä» Caupnn»
gtt» ptdi piistmi» » siellä pltä ftlä laxot
turmeldoman/ j» lafttst» »edot hivttet»
timin: Silli HERr» on stn sanonut.

9. Andoc». Moabtllesullta» sillä hänen
pltileten menemän/ ja hänen Caupnn»
glns »uttaxt tuleman/ ntzn «tlel yhdengin
pldi ntzsi «ftmon.

ic>. Kirottu olco» joc» «le HERran
lyön latcastl: jatlroltn olcon jocamtec.
»»ns and» l«c«t« «er« »uod«ll«moft.

ii.Moob o» unorudestons ollut suru»
totn/j»onr«h«ns piillä»l«llans ollut/
ft el olecos«n wnod»«tuxl tullut yhdestä
«j«ft«ntz» tetsttn / «lläjescns m«n«,yl
fongtuteen: Sentähden en hinelli hä»
n«u m»cu»s l«ll«lla/ ,« hinen hojnus el
ole muuttanut ltzens.

12. Sentähden «yo st «l« tule/ ftno
HERr»/ että mlni lähetän hinelle »te»
roltojolco hinenptti laskeman/ ft «te.
miin hinen »filans tyhjäsi / <« rlckomon
hänen lelline.

13.Ia Moabln pttä Chamoxeu tihden
tuleman hipliin/ntzncntn Israelln hue»
neon BtlhElln tähden häptään lnllut/
jolhing» he itzens luotll.

14. Culngo te rohsetje sanoa : Me o»
lema Sangortt joml«hultsttso.o«t«hel ?

is.W«lckoM«ob plli hävttttyxl lu»
lemon/jo hine Canpuugtns poljetlomon/
ft höuenporhal mtehens liymän «l«s
«pett»/ ftno Cuningas/ joug» nlml en
HERra Zebaoth.

16. Slllä Moabtnounettomns onplan
tuleva/ ja hänen co»a onnens on tyllä
ltzens »tzruhtova.

17.Snrcutelcat sijs händä «lckl te jot»
t» hän«n ymbärtlläns »suttt / ja häu«n
ntmens tunnet.e/ ft ftnocctt: Cntng»
«n st »ah»» vltza/ j» s«j«lo sauva ntzn
««t.e.tn rlckl?

18. Astu «las jaloudlfia/ft lstn culv»!»
le/ sini tytöt j»c«Dtbonts asnt : Silli
Moobln himttlijin plli tuleman ylös si.nnn «ygös/fttnrmellma» stnun llnnas.

l9.«tlft tiellä ft lOtztle sinä Areeriu
asumatnen » tysy ntzldä lele» polenlt j«
pääsit/j»ftno» Mltä on «pahlnnulf

20. Moab on häplää» joutunut/ sillä
hz« «n turmeldu/»»lltta«t ft huuta«t/
llmott«c»t se Aruonls / etti Vi««b «»

turmeldu.
«.Rangaistus o» «ullot tasaiselle leoolle/
Holontzn/ I«bz«au/ Mephaalhtzn/

22. Diboutzu / Neboe» / BethDlbft.
thotmtzn/ (Aethmeentz»/

23. Klrj»th«lmtzn / BethGamultzu/
»4. Kerlothtz» / B«»r»»n / j» caicktz»

Moabln maon Coupuugethtn/ jo» he
«ncauo elt lisni evoe.

1;. Mo«blu ftrvl on lyöty pol</ ft
hinen läfivartens on lotlettn/ stl»
HERr».

26. I«o»utl»«t häubä csilli hi» o»
lorottanut itzens HERr» »»st»») että
hinoxenuxeftns ltzens liiudells/ ft myös
p<l«xl tulls.

17. Stllä Israel «n ollut sinun hivil»
fiyx es/ ntzncntn hi» olls löytty «varaste»
stast : Ia «llä sini stucaltatsla hindä
»ostan olet puhunut/ piti fin» «teli»
mäll tAyis volS.

28. 3« Moabln «suvolset/ jattitit
Caupuugtt/ja«sucalvuorencucknlollla/
ft tehtät ntzncuin lyhlylnen/ joca pesäns
«le luolan rennoille.

29. M«ol«mm» luullet Moobluylpey»
den/ etti hi» on «uullylplä: hinen l«r>
leudens/röyleydens/öyckämtsens ft sy.
dimens ylöepalsumlstn.

30. Mlnä tyllä tunnen sano HERra/
häne» «thans/ j» et hänellä ole voima:
häntersta/etläntzn toldatehdä.

3». Sentähden mlnä «altton Wo«bl»
tähden/ jahuudon csco Moabtn tähden/
ftmurbelin Klrherexen mtehlä.

3». Mtnä ttt«n sinu» I««str!n llcusto/
sinä Slbman vtznopuu : sinun oxas o»
«at cull«u«t m«r«n ylltztn/jo «ll«t Ia«»
strin mer««n: hävttläft on hyötinnyt
sinun«loos j» «tznon hat«mtst«s.

33. 110 ft rlemu on paennut ledoloa /

jo Moobtn maalda/ ft el ptdä «nsingän
»tzna «nä siellä puserrettoman. Wtznan1111 l pol»
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poltlsu tl pldi eni laulama» »lrtlans.
,4,. Hesbenin huudon tähd«»h««»»E.

leolen/joca cuulu lazon Zoorlst colme
«uotlseft lehmäst/Horonalmtnasttl Stl«
liNlmrimtu vedet pttä myös culvaman.

,5. Jo mlni teen Mcobts lopun / sano
HERra/ettet Heidin «ni pldi nhrawan
lnckulelll»/ j» sulyultaman jumaltllens.

3t».«t»tzhde»p»uh» minun sydimenl
Moabi» vastan ntzucnl» »«siitorvt/ ja
Klrherexen miesten piille p»uh» «inu»
sydimenl ntzncnln «astltorvt: he ovat
paljon alc«n«t/ sentähden plli heldänhnckumo».

27. Stllä calckl piätpltä tulema» p«l.
joxt j»«tckt part» ojellnxl/ coicki l«d«t
pttä oleman revityt/ ft »ecaitzen pltä
ltzens puettaman sicktjn.

38. Calckeln «ttotn päällä ft calnlll»
jocapalcasMoabls pitä lttettämän, sillämtnä olen särt«yt Moabln/ ntznculn lel»
p»m»ltom»n asti»»/ftnoHEßra.

39. C»lng» hän on «rmeldu ? cutnga
hän molttto/ Culnga hän ripusta pääns
ja hape? Ft Moab on tullut nauroxt/ft

ymbarinsasumaistlle.
4Q. Si3ä näin ftno HERro : Catzo/hän leudä pois ntzacul» Colc»/ j» otze».

d» si,pens Moabln ylitze».
K'.r.»th °»"°tt«l" /« wahV»t

Canpungttovatsaaout/iaMoablnSan-
gorlltt» sydän pltä oleman silloinntzn>
luin Wnyttäwatstn «oimou sydän.

42. Sillä Meobln pllo «rmelluxl lu.
<m»n/unn«tt i haneu enä Cauftn» o.
lemanpidä: että hä» on ttzens corolta»
nut HERra vastan

luola i« paula tule sinunpzzlles fi»i Moabm asnvalnen/ ftno
«' .e44. Joc» pääse pelmost/ stn pttä puto.

Man luolaan/,o joco luolan tule/ st pltä
paulalla ftatoman : Vlllotn minä «h.
Don ond» Moobi» päälle tulla honeu
longoiftuxens vuoden/ sono HERr».

45.10t« «posta patevevat/pllä etzl.
min «r«» Hesbonts : Mutt» tulen pl.
ti tilymän Hesbonlst,« ttelln Slhonlst/
jo« Moabm potcot j» solivaistn Can»
ftn nieltman pila.

Am.
mont.
tcr«i.
tä lvi.
sta»
ennu>
siika».
Sjtch.

öcc.

he o»»t omlfletut ollet/ ftno HERra.z. Wollt» O Hesbon/ sillä Ai «n «ti.
st«t« ; huutocot «Rabban tylät/ja p».
lecat ltzenne sickeln/ t.tetät/ jo juostat
ymbärtns muureja: Stllä Malchom
wledän songtno pois/ Pappeins j»Ruh.
«»»stens c,n«».

Mttä stuäröyckitlet finnn laxolstas ?

si„«„ loxos ovat upotetut / sinä tottele.
malolnlytär/ joc»luolat itzes sinun t«»
»orothts/cj»ftnocshdimesäs)cuc»toh.
«l tull» mlnu» tygönl ?

5. Catzo/ mtnä onnon tuli» pelv.n si. 7,/,.
nu» päälles/ ftno HERra HERr» Ze» "Abaoth/ «ttista »M jotc» osuvat sinun "'',
ymbärllläe/ ntz» että »ejocalnen pttä a» Ajellaman pots loisens tyfi/ jaetpldä te» "'^

»engä» «r«retto coc,man.
6. Mutt» sijtte mlnä täänno» Ammo»

ni» lastenfangtuden/sano HERr».
7.Ed»mt»«vastan ftno HERc» Zebo»«chnäln: eikö tieto «nä ole ThemaMsZ Elo»

«itö neumo enä ole toltamlll»? joco het. mere.
dän ttetons loppul? ,i »cl.z. Paetcat/ p»l»<t«t ft lilletät teltan ston.syvälle « Dedani» asumatstt : Stllä Ezech.ml»» annan Eftulle lnll» onnettomuden/ 25:13.hänenetztcous aja». «ft.

9.Wtz,»n hallat plti tulema» swnn 21:.»
päälles

46. W«l sinua Me»b/CH»mox<» Ca».
Ft on cadoteltu: silli sinun potcos fttytlires ova» otetut ft miedyt fongixl.
47.Mnt«wtzme<snä otcotua tohdon mi.

nä liäti Moobi» fangtuden/ sonoHERra. blconst ntzn saneltu nyt Meo«
bln «ngolfiuxest.

XI.IX. lucu.
lapsia vastan ftno HEr»r« niln: «l,ö Ist»e,illä lopsi»

eli eltö hinellipertlltfii ole?
Malchom omlst» G».

o<nm»»n/ j» hänenC-nsjans asnhänenCanpuugelftns?
».Sentähden catzo alc« tnle/stno HEr»

«/ ett» «lni annan «nll» fttariec».
nouAmmoui» lastenRobbothtn ylttze»/
,«H s,„ pltä yhdee coos »nttana oleman/
j» lyltnens tulella poltetlam»»: Mutt»
Ist»«ltn ptts omistaman heldän/ jolld»

Propheta. 49. lue.
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päälle» / jvtde»n plhätnitä» sivulle jät.
rämän heidän peräns / «arcat pitä
yöllä tulemao sinunpäälle» / heidän pitä
kyllä »arastaman.

10. Stllä minä olen paljastanutEsa»»/
ja timoittaunt hänen salaisen patckans/
vyn ettei hän taida ttzeus tttke: hänen
siemenenä/hänen «veljen»/ ja hänenky-
läns miehet omat hämitetyt/ uya ettei
yhtä» eoZ ole.

11. Cuitevgtu uylle cuiu jäämät ormdl-
stas/tahdon minä suodaeiä/ ja sinun le.
fleis pitä minuun luottama».

12. Sillä uyn sano HERra: Catzo/
jotcaet ole syypäät juoman calckia/ ny.
den pitä lottsest juoman/ ja sinun pidät»
rangatsemata pääsemän? Ti sinun pidä
raogaisemala pääsemän/ maan sinun pt.
tä catketi juoman.

iz. Sillä minä olen vannonut ike caut.
taut/ sano HERra/ että Bajran pitä t».
leman ihmext / hckmätstyxext /i hämityxexi
jatiroupepi/ jacaicki hänen Caupuugtos
yaocatckisext auttaxi.

14. Minä olen cuullut HERralda/et-
tä sanansaattaja onlähetetty pacanoil-
le : Loottcattettäujatulcat tänne häudä
vasta»/ ja soticat.

1;.Sillä catzo/ minä oleu sinun alm.
danot pacanain seas/ ja tehnyt sinun y<
löocatzotuxt ihmisten sea».

16.Sinun ylpeydes ja sivun sydämes
«renson finun pettänyt/ ett» sinä osut
«vuorten raots/j»vollitzet torttat muore» :

Jos sinä ttttsit pesis ntzn corliaxl cutn
Colc»/ ntzn mtnä cullengln field» finnn
cuttsian alas/ ftno HERr».

17. Juurt ntzn pitä Edoml autloxl «.'«.

Man/ ja «tckein jotc» sijtä tiv»ät obl»
tzen pltä ihmettelemän/ j» »iheldimän
«lckio j«hinen«alvoftus.

18.Ntznculn Vodovo jo Gomorra hel.
Din lihllylitns «usja cultsietut ovot/
ftno HERr»/ntzn ellet leugiu siellä oft/
«»ti joen lhmlnen fielli olla taida.

18.Cotzo/ hin tule ylös ntznculn Jalo.
peuro ylpesti lordonlst llohvoja »ajo.
jo vaston: silli mlni «hden onda hi.
nen noploft sinne juosta/j» «c« lietä se»

nuorucaisen/ jengaminävarustan heitävastan? Sillä cuca on minun caldaise-oi? cuca tahto minua opetta? Ia cuca
patmcn voi olla minua vastan ?

20. Cuulcal stjö HERran oeuwo cuin
hän pitiEdomist/ja häne ajariixtans cuin
hän ajatteli Thcmaniu asuvaisista: mitä-
max etta carjalapset pitä riepolttawao
heitä/ ja cukistaman heidän asumasta»».

21. Nyn että maan pitä Vapiseman hei-dän langemtsesao»/ ja heidän huutonapitä cuulttamau punatses meres.
22.Catzo hän iendäylös nyncuia cotca/

ja pitä hajottaman sijpena Bazraa ylt-
yen: silloin pitä Edomtn Sangaritlen
sydän oleman nyocuio synnyttäwäiseu
«vaimon sydän.

2z..Domasc«a wastan: Hemathis ja
Arpadison surkta meno/ he epätlcwät/
sillä he cuulewat pahoja sanomito/ asu-
maiset meren tykönä ovat hämmästyxts/
nyn ettet heillä ole lepo.

24. Damascu epäile ja pakene/ hän
maptse ja ou ahdtstuxes/ ja kimus/ nyn-
cuin symiyttätvätoeu.

25 Cutuga? Eikö se cuuluisa Caupu».
gt ole hyljätty/ minua tlocaupuvgiat?

26. Sentähden pitä hänen nuorucat-
seuö langeman hänen cadutllans/ ja catc-
»i hänen sotaväkens tapettaman sijhen
atcan/ sanoHEßra Zebaolh.

27. Ja minä sytytän tulen Damascun
«uurelu piille/ ntzn että st ptti pelttä»
man Benhodadin hnonen.

28. Kedart vastan j» Hazorln vald».
cundt» vasta» jotc» Nebucadnezar Ba»
beltn cuntngas lit: näin sono HERro :

ylös/ mengät ylös Kedartn/ ja «tist».«ttdin lapset.
29. Hlidin mojons jo laumons pttä

hetldä olettomon pots/ heldin «ldons
jo colckl Heidin coppolene/ johetdän pt-
t» otloman heillens heldön C«««l<n« :

ja pltä julmasi hnutoman heldän tihtens
ymbirlstöldö.

30. Poetcot/ joutncot ltzrusil/ mengil
syvään asuman « Hazerlu osnvotsel/
ftno HERro: Sllli Neb,«dNezor
Bobelln Cuningas «n teistä neuvo pltä»

lllll» nyt/

Job.
4« 1.

48:4r.
Syrta
laisia
»asia»
Esa.
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ti «o»
sta».
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tlyl? ft aiatttstft alcol jotain lellä tv».
fian.

3». Ylös/ Mtngät ylös Canft «asia»
joc» levss» ,»/ ja»sn suruttomasi/ ftno
HERr»/ el helll» ole ove «llä t«ll«/ft hl
«su»»t yxl,ins.

32. Heldin Comellns pl<« ryöstettä.
»än/ j« Hetoin carjans p«lj°t»s otetta»
«a» pois/j» mlni hajotan Hetoin joc,
tuuleen/ jotc» nnrtls» asuvat/ j» joc»
t«h»«ld»»n»,nmlni Heidin onnettomu.
d«n« «ll» Heidin päällens/ ftno HERr».

3i.1» Hazortn pltötuleman lohltär»
»etten »sumasiaxlft tzancolcklstxl »utl«»
11/ ntz» «tttlteumginpibi fielli osuman/
ft et yhdeugän lhmlsen fiellä olem«n.

34. Tsmi on HEr,»» ftna/joc» l»p»h»
bul leremlalleProphetalle Elomto »o»
sian/ Zedechlan luda» Cunlngon »alda»
cnnnan alus»/ ja ftnol :

35. Nät» ftno HERrro Zebaoth: Ca»
tzo mlnä «ll»» Elomln jontzen heldänyllmmälstn v»lm»ns.

36. Ia annan «ll» Elamln vialle nel»
jituulda neljistä tatvan iörestä/ft ha»
jotanheidän «tcktzn ntzhln luultzn/ ntzn
«t«l yhtän Cans» ptdä oleman/ cuhun»
g»«i jocn Elamtst «l«.

37. Ia Mtnä t««n Elomln «p«ll«mä»
heldän viholllstens edes/ ft ntzden «des/
jotca»äjymit Heidi» hengens/ j» annan
«nneltomudeu tull» Helvin pli llens ml.
»»« jnlma»»lhonl/ ftno HERr» / ja
lähetän miecan heldän piilltUZ/ stjhena.
fil «»ti mini heldän lovet»».

38. Mlnun tstnment panen minä El«»
«tz»/ ft hHVitän siellä stti Cuntngat et»
täRuhttnal/ ftno HERra.

39. Mntt« vtzmelsellä ajalla täännä»
mini Elamln fangenben/ ftnoHEßra.

1.. lucu.
sonot jo«oHEr»

«« lZ raonProphet»» Jeremia»«ut.
puhunutßabelt» ft Chalde.

maata voston.
2. I»tt,««tp»«n»in stas/ j» tiettä.

»öll «hlä./ nostocot llppu ylös/ cnn«
llll.ocal ft ällät sitäftl»tco/ ft ftnocal »

Babelo» »olle»»/ B«l on hiptiän jou»
lnnut/ Merodach onrstetln/ hänen epä.

j»m,l»n« ovat hääpläi» tnll«./ ,»hz.
»e» j«m»l»ns o»»t murstaxt lyödyt.

3 Sillä p°h»alstst pllä nouseman Can»
f» heitä mafinn/jong» pltä heidän maans
hämittämin/ »tz» «tlel leneugsn pldä fij.
ni asuman/ «»»» setä lhmlstt että «!»<»

mel steloä poteneina»,
4 Ntzai pitmtnija sijhen «lcan/ ftno

HERr»/ ptti Israelln lasten ludan
l»st«n canll» «lemon/j» plliliymin ja
lllemän/ia etzlmän HERca Inmalotans.

5. Hetdin pitä tysymän tletil Zlontzn/
j» täindäalinitzens sinne: Tulcal/ja me
«hdemme pysyi HERroso tzoncoicklstl.
l»ltzt«ll»/ j»c« el itänäns ptdi nnho»
telt»m«n.

6. Mtnnn C»»stnl o» tullnt «donne.
xl laumaxt/hetdin palmenens ovot het»
dsn »t««llet/ia »nd«n«t heldin «xyxlsi
lävellä »norlll»/ ntz» että he ov»t vno»
rlld««tnnet cnckulollle/jaow«l unholla»
ne. maftns.

7. Cnc» tkäninS heidän tygöns tull/ st
söi heldin ylös/ ja heidän «viholllfens
sanoit: embä melee väirtn: sillä he o.
vat rlckonetHEßra vastan ««nhursto»
beu asumuxes/ ja HEr,» vastan joc» hei»
dän IfitnS toivo on.

8. P»et«t Babellst / j« lähleläl Ch»l.
dereln m»»st» ulos/ jo latttaeot »että»
ntzncnln «nrlt lauman edellä,

9,5111ä catzo/mlnä nostan suuren »û
ftncoittol» pohjan maalda/ ja«nua» hei»
di»tulla Babelln eteen / heidänpltä »a»
rustam»» ltzens hindi vastan/j» voitta.
m»n hinen/Heidin nuolens ovot utzucuin
lait»»»» sttomlehe/joc» et tyhjin »mbu.

ic). I» Chaldert» ma» pitä tuleman
ft«ltxi/nj»«ttä calckein jotca sitä ryöstä»
»il/ ptti »lM fylli ftoman/ftno HEn».

«.Etti te tloltzette st/ti j» terscatte ld»
zen/etti te olette mlnun verinböni ryöstö»
»tl/j« hyppelette ntzncutn lihavat »».

fi«t/ft htrnutle ntznculn lvilevat (he.
voiset.)

12. Teidän ättlnne on suureen hipiäin
joutunut/,,ft hipe joca teidän on synnyt,
»inyt: Catzo/ hän on pocanotu ft»« «lc.
tein huonot»/ antla/tlltv»/s» hivtnnyt.

lj. HER.

I»da.
latstci,
p-lastu
x«si
B»b<«
ltst.
Esa.
14.j.

Apoc.
llil 4.
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»z. HLRran «lhao tähbeaet ptv-i shaä
asuttamaa/ »aa» s« coconaus auttana o>
leman/ oss» että catcketn jottaBabeltt
menevät ohiyeo/ pttck ihmetttlemän/ ja
«theldämäu catcketn HSaea vaivata»
tähden.

i4. Warustacatteitä»Babelta tvastan/
jocatahvolda catckt ambujat / ambucat
händä/älkät säästäkö nuolia: Stllä hä»
on rickoaut HERra vasta».

if.Rtecucat händä «vastan joca tahvol-
da/hänen piitä myötä andaman / hänen
pernstoxeua ovat laogeanet/ ja häne»
muurtus ja onnet; Sillä se o» HERraa
cofio/ costacat hänelle/ ja tehtät hänelle
«ljncutahänontehuyt.

16Hivtttäkäl sekäkylväjä että nhttäjä/
«ha että jocatne» läändä ttzeusCan-
fan» tygö/hävittäjän miecan tähden/ja jocatne» pätenemaallens.

17. Israelin täyty olla hajoteta» laa-
man/jooga jalopeuratovat hajottanet:
Evsist söt Assyttan Cnntaga» hänea/sijtte
särki Rebucadßezar Babeltv Cuntnga»
hänen luan»«

18. Sentähden sano HERra Zebaoth
JsraeltaZumala näin; Catzo minäetzio

Babelta Cnntngan ja hänen maans/utzu-
cuta minä olk Assyrian Cuntvgaoetztnyt.

iy. Matta Israelin mini annan talla
Mcus cotta asumafion» / ntzn että hänen
pttä itzeaö elättämän Carmelt» jaBasa-
vt»/ jaEphraimtnvuorella/jaGtieadt»
pttä hänen fielun» ravtluxt tulema».

20.Nijaä pätvtnäjastjhen atcaa/fa-
no HERra/ pttä Israelia pahateco «tztt-
tämän/ja et löyttämä»: jaJadansyndt/
jaet pidä lSyttämän:Sillä mtaäolen ar-
mollinen ntzlle jytcaminä jätän.

21. Mene rapinan nostatttea maahan/
mene stnne ylös/ ja «tzt »tztcou asuvaista/
Hävitä jatapa heidän jälkeotulevatsen»/sano HERra/ja tee catckt mttä minä vlea
tästenyt fluao.

22 Maalla on sodä rt«cu»a/ja isot fmu.
2z. Cuinga se on tullut/ että coco matl-

ms v«s«ra on taitetta jaricottu ? Cuinga
Babel onauttaxt joutanutpacaoatn f«a»?

24.Niaädlto vttittäpht Mla» stM

«tees Babel z feutähdeu olet sinä myös
fangtttu/ ennen cutnö havaitzttcan: sinä
olet osattu/ ja,olet käsitelty» Sillä sinä o,
letkehotttanot HERra».

25. HERra 00 avannut tavarahuo-
nens/ja vetänyt edes vthans aset: sillä-
tämä on HERra» HERran Zebaothiv
työ Chaldereto maalla.

26. Tulcat tänae händä vastan te vtz-metsistääristä/ avatcat hänen jyvähuo.
nens/ paiscatcat händä cocoao/ ja tap.
parat häodä/ntzn ettei hänelle mitän jää.

27. Surettacat caickt hänen lapseus/
vietät händä olas teurastetta: «oi heitä/
silläpäivä on tullut/ heidän etzicon»atca.

28. Hunto cvulu paeunuilda japääsny-
tldä Babeitu maasta: Että heidän piti
julistamanZtonis HERran meidän In-
malam costo/ ja hänen kirckon» costo.

29. Cutzucat mooda Babelta vastan/
pgrittäkät händä caickt jouhen ambujat
jocatahvoldaymbärtns/ ja ältät yhtä»
päästä tö:costacat hänelle uyacuin hän on
ansainnut/ catken sen jälkeä cutn hän 00
tehnyt/ uho tehtät hänelle jällens: Sillä
hän on vlptäst tehnyt HERra va-
stan/ sitä Pyhälsraelis.

zo. Seolähden pttä hänennuorucaisens
laogeman hänen catutllaos ja caickt hä-
nen sotamteheus huckumao sthen atcan/sano HERra.

zi. Catzo sinäylpe/ minä tahdo» sinun
ktmpuus/sano HERra HERraZebaoth:
Sillä sinunpätväs on tullut/ fluun etzt-
cos atca.

,2. Silloin pttä sen ylptän ttzens louc-
kaman ja langemao/ uhn ettet kenengai»
pidä händä auttaman ylös: ja minä sy-
tytän hänen Caupuugtos palaman kulel-
la/jonga pttä kuluttaman caickt mttä sy-
vä ymbärillä on.

zz. Näin sano HERra Zebaoh: Catzo/
Israelin lasten ja Jodaa lasten pitä yn-
nä «äktvalda ja «ääryttä kärsimän: ca-
ickt ne jotca heidän ovat faogtna vienet/
pitävät heidän/ jaet tahdo heitä päästä
vallalleuS.

z4.Mutta heidän vapahtajans on'wä«
kevä/HERra Zehgyjh »n hëq njmeos:

LllllZ M
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19:25.

49: ill.

49.19

hän on «chu toimittava heidän asiana /

että hän teke maan vapiseman/ja Babe»
ltn asuvaiset värisemän.

Z5. Mtecan pttä tnlema» / sano HSR-
ra/ Chalderetn päälle / ja Aabelin asu-
vaisten päälle/ jahänen Ruhttuasteoa
päälle/ ja hänen tietäjäloS päälle.

z6. Mtecan pttä tuleman hänen noita-
tns päälle/nyn että heidän pttä tyhmtxt
tuleman i mtecan pttä tuleman hänen
«SkevätnS päälle/että heidän pttä epä»
tlemä».

Z7. Mtecan pttä tuleman hänen hevot-
stena jarätastens päälle/ ja caikeu yhtei-
sen Caosao päälle/ joca hänen käskelläos
00/njjn että heidän pttä tulema uyncutn
vaimot: mtecanpitä tulemaa hänen ry-
stahaoncns päälle/ntznettä uepttä ryöste-
<yxt tuleman.z». Cutvude» pttä tuleman hänen vet-
tens päälle / »yn että ne pttä cutvnman:
sillä se on«päjumalttte» maa ja heröyc-
»ätlevät hetdän canhetstaepäjamaltstanS.

zy. Sentähden pttä pelota ja julmat»
ltnvuia siellä asuma»/jayökött pitä myös
sielläasuman/ jaet ptdä tkänäne «nä sij-
näasuttaman/etkä jooguosijuä olemau
sssucatcktsest.
40.Ryncntn HERra Sodoman jaSo-

morran/lähtkylätns cansia cnktstanut on/sano HERra/ oy» etret siellä kenevgä»
«samaa ptdä/ elt jongna thmtseu siellä
oleman.
4i.C»ozo/C»nsa tule pehjolsesto/meu.

d» paconoto ft mond» Cunlngaft» pttä
nouseman maan örlstä.

42. Hetllä on joudzl j« lilpl/ he ovat
julmat j» armottomat : hetdin huutons

on ntzncnln meren panhln»/ he ajavat he»
»olftlla ntznculn stt»mlehet varnstetul
sinu» vasta»/ sinäBabelln tytär.

4).Cofea Babelin Cuningas o» cunle.
wa heidän sanoman»: silloin pttä hänen
»ätens maahan potomau : ahdistuspitä
tuleman hänen päällevS/oyocuio synnyt.
tSvätsen vaiva.

44 Cayo hän nouse ylös nyncuin jalo.
peura sijtä ylptästä lordaotst vahvoja
majoja vastan/sillä minä annan hänen

noptast juosta sinne/ ja cuca tietä sen nuo.
rucatsen/jonga minä olen warustawa hei.
tä vastan? Sillä cuca on minun ver-
täiseni? cuca tahto minua opelta? ja cuca <
on se patmen/joca voi olla minua vastan?.

45. Cuulcat sija nyt HERran neuvo
cui» hän piti Babeiist / jahänen ajaluxt.
ans cuto hän ajatteli Chalderetn maa»
asuvaisista:mitämaxettä carjalasteo pt»
tä rirpoittamao heitä/ ja rutistaman hei»
dän asumaos.
46.Iamaan pttä vapiseman rtecuoast/

ja pttä cuuluman pacaoatn seas / cosca
Babet voitekav.

s. l. iucu. l
sano HERra: Catzo minä t

O» /? nostan aogaran ilman Bobeilta '
ja hänen asuvaisiaos s

vastan/ jotca ttzens ovat a setta- <
uet minua vastan. I

а.Za lähetän viscajat Babelyn/joiden. >
ga pttä hjudävtscamao/ ja tyhjendämän >
hänenmaaos/ näiden picä jocapaicaso-

l leman hänenymbärilläas hänen onnelto.
mudenö päivänä.

' z. Sillä hänen ambujans ei pidä taita-
> man ammuta/ ja hänen varostettuns ei

pidä taitaman itzens varjella: Äität sys
' säästäkö häne» nuorucatstans/ tapparat

catcki hänen sota jouckons.
l 4. Nyn että lyödytmacatstt Chalderetn

l maalla/ja pistetyt hänen catutllan».
5. Sillä Jsraeli ja Judaei pidä Juma.

! laldans Heßralda Zebaothilda lestixi
> hyljättämän valcka heidänmaan» on co»

wturtckonut Israelin Pyhä vastan.
б. Paetcat Babeltst/eiiä jocatoeopela. .

' stats sillans/ettet te hncknis hänen pahu-
' desaos-sillä tämä on HERran costou
l aica/ ja HS» tahto hänen maxo.

7. Cullaine» calckiBabel/oo HEr.S kä.
d«S/joca on coco matlmao juovuttanut:
pacaual ovat juonethäne vynastans/sen.
tähden ovat pacaoat nyn hulluxi tullet.

8 Cuinga pian Babelon langennut ja
murscaxt lyöty: «altttacat hävdä/ otta-
eat myös voidetta hänen haavalleas/
joshän mttamax taidais parata.

9. Me paraiusimme Babciita/mutta ey
hän

3»b.
4NI.

Babsii
masto,»
kNNI!.
stetan/
ttkä se
pitä HZ
vuuij
män.

«

"

Tt!

Esa.
ii.y.
Apoc.
!4t 8.
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Pstl
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10! 11.
ic.

hin t«r»exl tnllut:andac»t fijs hänen olla/
jo tiylim ty«cuttn «oollens: Stllä hinen
«ngoistuxens »lott» homon tol»»sen/j»
»siu pilvtn ylös.

ic». HERr» «n luonut edes meldi»
vanhurscaudem:tulcat ftluelelcamHEr»
«n meidän Jumalan, tölli Zlonls.

,i. Teroitlocol nuolet/jo »olmlstocol
lllvet : HERr» o» herittinyt Meoe.
»tn Cuningasten sydämen : Slllä häne»
ojotuxens onßobelttavastan/ hämlltä
hindi: Slllä tämä on HERron costo/
hänenTempltnS costo.

12.Rlpustac»! llppnylös Babelln muu<
reln palle/ aft.tacot vartta/ pengot »ar»
t!at/lolmltl««t »itzyjit, Stllä HERra
ajattele jotain/jo on «yös täyttävä mtti
hän Babeltn asuvatsi vastan on puhunut.

13.Stnä jocosuuren veden tftöniasut
jolla myös ovot suuret t«w«r«t / sinun
loppus on tullut j» sinun «hnendes «n
lacannut.

14. HERra Zebaoth on vannonut sen
sieluns «ntto:Ninä tohdon täyttä sinun
ihmisillä/ ntzncntn rnohomodotll»/ heldän
pllä laulaman sinuft» mtrren.

15. Joca maan »olmollans tehnyt «n/
ft »««n ptzrtn vtzstudelläsvahvlstannl/
j»toivot telmelllstidellonS veiiyttänyt.

16. Cost» hän jylise,ntzn«» paljo »ett»
latvan »lla: hän «mm» ptlvet ylös ha»
«ast «aan irestä : Hin tete lelmauxet
fttes/ja tno tuulen «uarotstans.

17. Catckt ihmiset ovol lompeltt heldin
totdoftns/ ft jocatnen culeoseppi Havit»
ston cuvluenS : stllä heldän culvone ovat
petes/joelelentzsähenge.

iB.Ne e«al snl» turhuus ja petellnen
lyö : hetdin täyty hucku» / cesca helti
«tzttin.

19. Mutta Iocebl» eft el ole stncaltal.
Nt»/ maan st on se/ joca calckl luonut on/
j» Israel on hinen perlmlftns valdlck»/
HERr» Zebaoth on hinen ntmens.

2Q. Stni olet minn» »aftran/ mlnnn
setaase»/jäminä lyön sinun c»ntt«s pa»
eanal/ ja hävitän «aldacnnnat :

7.Mlnälyinfinun «uttas h«lre<s«t/ft
«tzostojot; ,« ricen sinun canttas »annut
<» ntzden »ftfte.

22. Mlni lyön fin»» «uttas mtehet,»
valmel: ja lyön sinn» «nttosvanhol ft
nuoret: jolyön sinun canttas »norucatsel
janeldzel.

23. Mlnö lyön sftnn coutlos p»lm«uel
j»heldän laumans : mlnä lyön sinun ««

nltas peld»mt«h«t j» juhdot: j» lyinfi.
nun cauttasRuhttnot ja Päämiehet.

24. Sillä mtnä tahdon maxa Babelllle
,» «itille Chaldereln osumolsille «tten
heldän pahndens/ cntu he owot Ztonllletehnet tetdän silmälnne edes/sonoHEno.25.C0tz0/mlni tulen tygös sini wohi«.
gollnen vuort/ joca «eco motlman lur»
melet/ sono HERro : jo ojennan mlnun
lileni sinun ylltzee/j» vlerttön sinun olos
»uoreldo/ft teen poltetu» vuoren sinust».

26. Ntzn ettei sinusta »tti culmotimii
eli perustus llmlä totta °«a : W»an sinun
plti oleman tzoncalcktstn anltou / ftno
HERro.

27.Nosta«l llppuylös maalla/ soitta»
cat «oltilorme poconaln stas/ varusta»
cal poconot händ» vastan/ cutzucot hin»
dä mastan t nämät ) «aldacnnnat : Aro»
rat/ Meni ja Astenos : toimlttocot ft»
donpäämlehet händä moston/ luocot he»

ntzncntn «ulmot »opsolstl.
28. Worustacal pocanot händä voston/

Medenln Cnntngot/ hänen Ruhtinons
jo colckl hänen PäämlehenS/ j» calckl HH.
nen «oldons moocundo.

29. Jomaan pttä vapiseman ,« peljl»
stymän» silläHERra» ajalnx«t taht«»»l
lnlla tiytelyxt Babellt» vastan/ ntzn ett»
hänleteBabelln maan»utlaxi/joft el le»
nengän ptdä asnman.

30.Babelln Sangarit el pidä »stöld».
man mennä set»»»/ vaan linuolft pysy»
män/heldän »älevydens enpols/ft ew»t
lullet ntzncnln »almol : häne» osumistus
ovot sytytetyt / ft hinen «llens laite
tnt rtcki.

3». Tisojnore yxl tolstn «dltzen / ft yxl
ftnonftattaft cohta totst» / llmotll»»
m»n Babeltn Cnntngalle / etti hinen
Caupungtns on h»mn loppuu »stt mottett»

32. 1» lnotnspotco» suljet»»/ jo meret
polbtt»t/ft sttoviltptlcurtxl tullut.

33. Slllä

Mlch.
4,9.
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zz. Sillä viila sano HESira Zcbaoch/
Israelia Jumala:Babeliu tytär on Nya.
«uinryheo permando/hänen tappamtseos
atcaon tullut: vielä vähän ajaa peräst
tale hänennyttämtsens atca.

z4.NebocadN«jar Babeliu Cnvtvgas
«n mluua syönyt/ ja rutistanut mlnun/
hän on tehnyt minun tyhjäxt asttapt/ hän
en uiellyt minun »yncutnlohllärme/ hän
on täyttänyt «atzans mtuun hercutstant/
hän on minun ajanut pois:

Zs> Multa »yl löytänßabellS seväärys
cut» minulle jaminun lihallenion tehty/
sausZionin asuva: ja minun verentChal.
Dean asuvaisten päälle/sano Jerusalem.

zS.Seotähbev sanoHEßra uäio: Ca-
yo/minä toimttao sinun asia»/ jarostan
sinun costos, minä «uivan hänen mc-
reus/ ja annan cutvata hänen catvoas.

Z7. IaBabeliu pitä tuleman ttvirau-
vtoxt jaiohtkärmeto asumastaxt/ thmexi/
ja viheldämtsext/ ntzu etkeikeueogen pidä
siellä asuman.zz. Heidän calckein pitä kiljuman nyn-
cuin jalopeurat ja huutaman »tzacuin
nuoret jalopeurat,

zy.Minä panen heidän juomtsenshelte.

san/ jajocatueupelastaeon sielun» HER-
ran julmasti vihasta.46.T«tdäa sydämen tattal» mvutotn peh.
mexttnlla/ja nääudyäsijtäsanomasi cuin
maalla pti cuuiumaa: Sillä yhtenä
vuonna pttä sanoma cuulumaa/ vij»
myi» totsna vuonna sanoma väktval»
lasimaalla/ ja yhdenßuhttuau pttä ole»
mau toisia vastan.

47. Seutähden cays aica tule/että mi-
näBabeltu epäjumalat eyto/ jaroro hä»
neu maan» pttä tuleman hipiää»/ ja catc»
kt hänen lyölyn» pttä siellä macaman.

48. Taivau jamaan ja catcki mirä nll.
sä on/ piti tlottzeman Babelist/ että hä»
uen cuktsiajao» ovat tullet pohjasta/ sana
HERra.

4y. Ia ntzocoln Vabel Jsraelts »n
raatanut lyödyt : utzn pttä myös lyö»
dyt Babeli»raattamanratkesa maasi,.

ss.Mengät st!» matcaau te rotu otetta
välttänet mtecan/ ja ältSt cauwau wtjpy.
tö - ajatelcat HCRran päälle caucatsella
maalla/ japttätär Jerusalemmielesäo.

51. Me olemme hipiään tullet/ ruin me
cuulimme sen hätvätstyren/ jahipiä peit-
ti meidänrasivom/ rosra muucalatset tn-

Apee.
i8l».

sten/ ft juovutanheldän/ ntz» «tti het.
di»pitä llotsexl «nl«««» / j« «««««n
H«n«lcklsta n»da/josta elHeidiinitänäns
pldi h«rä«än/ ftno HERra.

40. Mlni »<«» h«ldän olas ntzncnln
<arttz« tenrastelt»/ ntzuenin «ln«l j»
«urll.

41. Cninga Seftch «n ni)» «oltettn/
ft st ylistetty c«e« «atl««sa ntzn »tznni
oteltu ? Cnlnga on Babel tullut lhmexl
pacanain stas.

42. Merlo» täynyl Babell» ylltze»/ ja
se «n peitetty »onella «lloll».

43. Hauen Canpungms «»« hyljslyl/
tlltwaxtft »ylmilxt »»«pi t»»et/ maaxt
joft«t tengin «sn/ft ens» «y yhtä» thml.
stö «aella.

44. Sills «lusetztnBellBabells/ ft
«««lst» h«n«» «rcnfians «lss seu «»

hin«»nl«llyl l ja pac«n«ln «lptds e»s
lnexe,u»n hän«n tygöns: Bah«ltn mun»
rit o»»t myös maahan ftenet.

45. lshlelst fieldii «l«s «Mn E«n»

11l HERran huonenPyhäin,
52. Sentshde» «tz«/ «t« tnle / san»

HERra/että mlnä hänen «pijnmolans
etztn/ft cece »«allapils cuoltmahavell»
l« lyödythnocamon.

SZ. lesBabel »stnlsylös t«t»as«n/ j«
«tzlmltiils itzens corlentten/ ntzn ptts cnl»
tenglu «lunlda cutistaltten tule»»» hs«
ne» päällens/ ftno H«Rr«.

54. Hnt cnnlu Babellst / sunrl »«lllus
Ch»ld«r«ium«ald«.

55. Sillä HERr» hävlltä
hän hävlltä hsnen ntz» suurella riecu»
nalla jarapinalla/ «tts hänen «loons p«u»
h«»«t/ ntzncnt» lstltvedet.

56. Stllä hävittäjä on tullut Babell»
psallt/ hsnt» ftugarins »ssitetsn / hei»
dänjoutzens talletan , Stlls costonjl»»
«M HERr» m«x«hänelle.

57. Mt»s jn«»ul«nhänenRnhtluans/
TletsjH«s/H«l«us/P«ä»t«h«n«ft««l«
mlllseas/ ntz» «Ns heldsn olls lewsft»

««"

i;»26.
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mZaHoiitaicktsi natsi) jostsi ti heidän enä
pidä heräjäman/ san» Cuntugas jouza
yimi on HERra Zebaboth:

58. Näin sano HEllkraZebaoch: sensuuren Babeltn nnmoti pitä alda cat-
wettamao/ ja hänen corkiat omens tu-
lella poliettaman/ että pacanatn työn
pitä turhan oleman/ ja poliettaman mi-
tä Caosa malvalla omat rakeodanet..

i Ly.TSmä on sesaoa jonzaProphetale-
remta käski Serajalle Rerian pvjalleMa-
shean pojan/ eosca hän Zedechtaa Ju-
dan Cantngau cansia ment Babeltzn hä-
nen maldacundans neljändeuä vuotena:

> Ja Seraja olt rauhallinen Ruhtinas.
60. Ia Jeremia kirjoitti yhteu kir-

jaan caiten oauettomuden/ joca pltt Ba-
beltu päälletuleman/ caickt vämät sanat
jotca omat kirjoitetut Babeltta mastan.

61. Ja Jeremia sanoiSerajalle z Cuiv
sinä tulet Babelyo/ «tzo catzo jalue catc-
kl oämät sanat/

62. Ia sano: HERra sinä olet puhu-
«ut tätä pa«cka «asian/ hämittäxes sitä/
«sin ettei kenenhän pidäis asuman täsii/
et ihmistä eitä elätudä: «aan olemaa
Hancaickisaa autiaaa.

Ja cofcas olet lukenut caiten tä-
mänkirjan: nga sido sijhea tivi/japai-
sca keskelle Phrathh.

64-Ja sano: Nain pltä Babelt «pstet-
ramä/ja ei jällens nousemanylöe/lltä »n-
-«ettomudestä/ jonga minä tuotan hänen
päälltns/ maan huckuman. Tähäaastt
omat Jeremiaa sanat.

Ul. iucu
Jdechia oli yxi colmattakymmeu-

D^.oä wuotiawanha tuldnavs Cunin-
"Higqxt/ ja hallitzi yxitoisiakymendä

muotia JerusalemisiHauen aitivs
nimi olt HamutalJeremian tytär iibnast.

2. Ja hän iekt paha HERraa edes/
nyncuiuJojachimlkl» olt tehnyt.

z. Sillä HERran miha oli Jerusale-
min ja Judan päällä/ sijhenostiettä hän
heitti heidän pois castvoins »desi: Ja

luopui Bkbelio Cunivgasta.
4- Ja tapahiut yhdexändevä hänen

«aldacundaus muoleva/ kytumendenä

z.R»g.
25,1.
/Ss«.

Wol.
""».

»,»,T.v'3 ",
l""s««
'"

"/"'
l?l 4.
<"??»

»unoi
,g «,»,

Reo.'z^

tallella.
14 Ja Calckl Chalterela sotajsucko jo-

ca huomiuhaldian cansia oli/ jaotti catc-
kt amurti Jerusalemis joca tahmoloa
ymbänas.

M «mmm 15. Mut.

pHi«s»s/ lyM««Utst Cn»c«nd«s«? «tts
NebucaoNezar Babeltn Cunlngas tuli
c«lt«» jonckons «nsft Herns»l«»tt« «a»
st«n/ j»he ftoltlt hetdans se» etoen/jar«.
lensit «allt» stn ymbärtlle joc» »«hvolea.

5.1» Caupungi «lt »tz» ptzrtte.ly h».
m«u yhttntolstolymmenden Cuntngas Zl>
b«chtonwuo«nostt.

6. Yhoexänbens ps<»s«ä neljiunesä
Cuucoudeso sol nilli »»llan Caup«ngt«
so/ jo «i ollut maocnnnon Conftlla «a
mitän syötiväli.

7- Ntzn «klstelltz» Coupnngl/ft «ickt
solomlehe»potent»/ j» mentt ulos Ca».
punglsto yöllä/ portllit.ä/ joca ell «h»
den muurin »öttlli Cuningan »rydt.
«ot» cohd«: «utta Choldeelt ««.

«sit Coupungt» ymbär llä/ ja ns«ät
«entt petS ltetäns myöden tedolle.

8. Ntzn ajot Chaldereln fttojoucko Hu.
nlngast» t«c«/ ft s«»ullt Zl»echl«n Ie»
llholitedoUa» j« catckt hänen stlajouc.
tons olt hsnesti h «jonuul.

9. 1«h« ott» Cuntngan ttznni/ ja «elt
hinen Babell» Cnn,ng«n tygö Rtbl».
thtzn jocaon Hamothlu »«alla: ft hän
ftnot dnomlon hänestä»

ic». IaBabelln Cuningas «ndol lap.
p« Zldechft» lapset hän? fillniius edes/ja
tappoi calckl ludanRuhttnat Rtblalhts.

ti. Mntt» Zldechtalda hi» andot puh»
»«tsto filmil/j» andot hinen sibotla «h»
lelll»/ ja Babelln Cunlngas wet häne»
Babtltzn/ ja pani hänen fongihuen tst»
sijhenosttculn hän «ell.

12.Aymtnendtnä päivänä »tzbendenä
»ll Nebuc«d.

Neftrtn B«belln Cuntngan yhdexistol.
stolytnenesvuosi/ «li NtbuzarAbanhno.
vlnholdla j«« sttsol Boblltn Cunlngan
«des/ lernftllMtzn.

13. Jo poltti HERro», hnonen j«C«
nlngon huontn/ ft «ick» huonet
l«mis/ coickt sunr«t huon«l poltti hin

IctÄttla. s! 5u5. S-/
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ks. Mutia köyhän mäen/ ja muun Can- s
fi joca olt vielä jäänytCanpaogyn/ja ne <
jotcaolit ttzeos andaoet Babeltn Cunin- >
gan ala/ja jäänetCansasta/ veiNebu- j
zarAdanhuominhaldtafangitkuna pois. ,

,6> Ja NebuzarAdan huovinhaldea >
annot montcabdat stjtä köhästä maan
mäestä jäädämynamäketa ja peldotn ra- lkendatpi. j

17-Muttamafltpayat jotcaolit HGR-
ran huones jaistuimet/ ja wastimeren i
cuinHEr,an huones oli/rtcottChaldertt/
ja «ett calkea masten stjtä Babelha.
ill.Ja catktlat/lapiok/meltzet/mafllmal- '

jat/lusicat/ja catckt»afliastiat/ jotka
palmeltln/ otit he pois.

iy. Otti myös huovtohaldiapols caickt
«itä cnllast ja hoptast olt / juomaastt.
at/samtastlat/ maljat/catttlat/ kynttlä-
jalat/lustcatjamaljat.

20.Ne caxi pahasta/ ftn yhden meren/
pe caxltolstakymmendä mastihärkä jotca >
setsotl jalcalualla/jokca Cunlngas Salo. '
mo olt aadanut tehdä HERran huone- >
seeo/ näistä astioista carttut ylönpalttuea
»asti. l

21. Mutta pahat ollt enmbttta cahde.
paototstakymmendä tynärätä cortta/ ja 1
caxtcotsta tymmendä tynärätä nuora oli
mitta hänm ymbärtldäas/ ja okt neljän >
formen paxuus/ ja avot sisäldä. !

21. Ja kruunu sen päällä vtt myös «va>
siesta/ joca olt vyttä tynärätä corkta: ja
Mercko jaGranattnomenatymbärt kruu-
nun oltt catckt vasiesta t tatacaktatuen olt
myös toinen payas/ jaGranatioomenat,

25. Ja olt fta päällä yhdexäntymmen-
dä ja cuusi Sraaattn omeaata / calckt
Grauattn omenat oltt sina yhden ver»
cou päällä atnaymbärtns.

2H.Jahuovtnhaldta otti Papin Sera»
jan «nsimälsest järjestyxesi/jaPaptuZe-
phantan toisesta järjestyxesiä/ ja colme
oveutvartlata.

25. Ia yhden Camarthaldta» Caupun»
gtsta/ jocaoltMd» sotaväet» päälle/ ja

fettzeme» mtesiZ «W cutn aina setsottCuning-nes-s/ jotca Canpungisa löyl-
ttn/ »ha myös joucon yttmmätsia ttr»
jotltajaa/ >oca ttrjotttt maan väen/ ja

rnufitymmeodä miestä maan Cavfasta
jotca Canpungisa löyttt».

26 Nämätolti Nebuzi rAvan huovtn-haldta/ jawet hetdä» Babeltn Cuota-
gan tygö Rtblathtz».

27. Ja Babeltn Cuntngas tappot het-
däaRtblathtS/ Hemathta waallä : Nljn
Java wteltnf,ogtna pots maaldans.

2». Tämä on fe Canfa jooga Nebucad-
Rrzar wet pots/setyemendenävuoöa col- <
me tuhatta/ ja colmecolmatta tymmendä '
Zudalatsta. I

29. Mutta NebncadNejarlncahdexan-
va totstatyMmendenä vuotena/ cahdexanfata ja caxtneljättätymmeodä stelna It-rusatemtst.

zo. Ja NebucadNezarln colmanbena
wuonaa colmattatymmendä wet Ne-
busarAda» haowtohaldta pols siitze»
men sata ja wMvhdtttätymwendä sieluaJuvasta - catckt sielut ovat neljä tuhat»
ta ja cuusi satu

zi Mutta seitzemendenä vuonna nek-
jättäkymmendä sen jälten cuta Jojachin
Juvan Cantngas viety oli pois / vjjde».
denä päivänä eolmattakymmeodä cah-
des totstakymmenes Luucaudes nosti Emt
Merodach Babeltn Caningas/siaä vuon-
na csfcahä» tuli Cuntogaxt/ Jojachi-
oin Juvan Caningan pään ylös/ ja otti
hänen fangihuonesta /

Z2. I» puhui hänen canffaos ystämä-
ltsest/ ja asetti hänen tstotmeos ylömmä
nyvea Cuntugastea istutmua / jotca hä-
nen tykönäaS olitBabeltS t

z? Ja muutti häoen fangludens waat»
tec/jahän söt häoen edesäos letpä aln»
catckena häneueltnatcanans.

ZH. 3» hänelle anoettta altuoma Ba-
beltn Cimtngaldabäneo elakuxens/ ntza-
ruin hänclle vit määrätty catkext häoen
eltnajaxens/ aMa hanencuolemans astt.
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9.Hänenftastatsudens ftrltn ttznni HH.

se Caupungi ntzn yrln«l»en
Rp joca täynänsCansa oli? Hin

°" «tzncnin leski» Joc»yllmmiluen
»li pacanajn stas/ j» »»llan pääl»

lä maacnnnls» / sen täyty nyt »eron
«latsn» olt».

a.Ylt yötä hi» ««teräsi ille/ ntzn että
hine» lyynelens posllld» »nolo»» t« el
hiue»ystHvijiäns tengän händä lohdnt» :

W««» «lckt hänen lählmmätseus «dzo.
«at hinen ylin/ ft o»«t hänen »thosit.

tullet.
3.lnd» on ftugittn radollisndes ft ra.scas orlubes: hän »su pacanain stas/ ja

«t löydä lepo: catckthinen »iholllstns pa.
hostl menevät hsnen «ussans.

4. Zlonln ttetmurehtlwal/ettei tengin
juhlille lule/ caicki hinen perltlns o»«t
anttaua/hinen Papplns huoca»»t/ft
hinen n«idz«nssurtiasi «dzowat/ jahsn
tdz«on«ulh«tsans.

5. Hän«n »iholllstns «olttl/ hän«u
»lholllfilltns läy hyväsi / sillä HERra
e» Hsn« snrlluo«lla täyttänyt/ häntn
pahain t«lolnsp«ljond«» lähden: hänen
lapseus ovat fangln««enn«l pols »thol.llsten edelli.

6. Ia calckl counlstns on Zlonlu tyttä.
lähtenyt pois - hänen piiämleheus

,u»at ntzncutn ne peurat jotta<t laibuiu.
da ja»o»mat«lnnaläy»ät«a«,
llan edes.

7. leruftlemmulsta tällä ajalla / culn.
garodolllneu jo hyljätty hän on/ j« «.

«nga poljo hän»onhast hy»ä pitänyt on/että catckt hänen Canftus »lholllsen tä.
des on/ja el tengän helts anta/ hänenulholllstns uäte»ät hänen/j» nauravat
hänen lepous.

8. Itruftlem on fyudtä tehnyt/sentäh.
Den tiyly hinen olla ntznculn saastainen»oimo/catckl jotco händä cnnnloltit/cot.
zevat hin«n ylön/ «ttä h« hänen hä»pläns näkevä./ mutta hän huoca jalange
»noohan.

11. Coickt hinen Consons huocovotletpi tertäteu » he annott porhot «pp».
lens rnofi/ että he sieluns »»rmolalsit:HERro/ «tzo stjs/jo nie/cningo mlnä
olen Holmat tullut.
i2. Tetlle colltlle mlnä sonou/j«t« tä.stäkäytte ohltze/ c»dzo«tstj« j» nählät/jos jocu tipu on/utzncutn minun ltpnn/jo»

co mtnu» ntzn syö : stllä HERr» täytti
mlnunsurulla/hlrmulse «ihaus pätwänä.

i3.Corlendesta h«„ lähettl tulen mtnu»
luthtnt/ ja«ndoisen »otmalll sen olla ntz»sä/mlnun jättöni eteen viritti hän »er»
con/ ft sysäls mlnnn t»«p«rln/hä»
on tehnyt mlnnn »nllaxl/että «lnnn ylt.
pätvä täyty nmrehtla.
i4.Mtuii syudtnl tzes on sibeltn7ue «v«t»ästyt hinen tieesäne/ jo «fiune» ml»

nnn «ulant päälle » hän on minun voi.
mani hetcext tehnyt: HERr» on andannt
mlnua ntzden lsstzn/ jotzl» en mtnä voiylös nosta.

15. HERra on tallannut coickt-mlnunwätewänl alas/ cnln minulla oltt/ hänon andanut mlnusta cocouxeu cuu!utla/
mtnnn nuerl» mtehiäni caboltamon/HERra «n sotcunut wtznatnurnan nei»
tzelle ludantyttärelle.

»6. Sentähden mlns ntzn ltten/ j» m»,
lemmot mlnu»filmint vettä wuolowat/
että lohduttojo/ joco mlnu» sieluoutpl»
d«« vtrmottom»»/ on «tn»»st» coucono:
mlnun lapseni ovat pols/ silli vihollinenon voittanut.

nen ltepesens/et hän olls luullut/ että HH.nelltnätnpldäls vtzmelnlsymä»/ hin on
tosi» ylön htrmutstst» cuttstetln «aohon/ft el tengin fijttelin ole j«« hindi loh.
dult»»HERr» «dzominnursdolltsulta»nt/silli vtholltnen suurest tersca.lo.Wiholllnenon pannut tätens calc,
lein hinen«lltsten calutns piille/silli hi»nen täyty «tzo pääldö/ etti paconat HH»«en pyhyteens tivtl/ ftlsto sinä lteldinyt
olet/ ««< hetdän pitänyt siuun fturoeun»d«»« tuleman.

J«r.
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17.Zlou ojenbatiteus/ «»»» el lengin
»le joc»händä lohdutta: HERr» on lä»
stenyl Isceblst/eltä ne jotc» hinen y«>
»ärlllin» o»»t hänen »tholltsens olisit/
Dll» Jerusalem pltä hetdin stasans ntzn.
cnln ftastalnen valmo oleman.

18.Wanhurstas onHERr» :Mi Mi»
nä ol«n hin«n suullens löttelemotoln ol»
lul: cuulcat «tckt Canftt ja c»dzo«lml.
nun ltlMnt/ ml»un neldzenlj» nuorucal»
sent ovatftngtu««»m«un«t. '

19.Min» cndzutn ystivintavnxenl/
mntta he ovat,nin»n vletellet/ mlnun
Papplnl j» »»uhtmmat Caupungts» o»
»»t niiudyuet/ silli he terjivit letpi/
heugeus «lrvollaxens.

20. HERra catzss / culng» mlnä olen
«hdlsluxes/«ttä st eoicki minun sisällystä»
nl tlwistelt / mlnun sydimen tytytti ml.
nua runmtftnj.» stlli mlnö olen täynäns
murhetta» nlcono ml«cko/ j»hnon«so cuo»
l«m»on minun lestex»«hnyt.

21. Kylli st cnnlu/etlä mtnä huoc«n/j«
«l cultengon mluull»el« lohduttaj» : c».
tckl minun viholliseni «ulevot «ln»»
onnellomudeul^ ,« sitäriemulozevat/ si<.
lä sinä ft» teet : Ntzn ann» stzs se pätvä
lulla/ jongascuulntlannt olet /että Hell»
le» tävle/ cuin mlnullengtn.

22. Ann» «lckt hetdän pahudens tnlla
sinnn«ttes/ jo tee heille/ ntznculns mi.
nnllengln teit «tcketn «lnun pahal» te.
colut tähden : sillä mtnnn hn«««x«non
sunrl/ft mlnnn sydämen on mnrhelftns»

Il lucu.
>«?>Ulnga HERra on »tholftus Zlo.N ntntyttärenptmtltänyt! hiuo»

cunnia»heittänyt «tv»,
sto maä päälle : «t hän ole mutfta»

«ut jalcolns »sttnloul»«thapilviniius,
-. HERro on «rmottspoftc»d»tt»uut

caicki Jacobin asumiset : hin on hlrmul.
tyttären linnat stirtenyt/

jalyinytHelti maahan: hän on hyljän»
nyt hinen»aloacundans ja piimlehens.

3. Hän on Israeltn catten sarven hlr»
matsts wihastns firt«nyt: o» oltlan tä»
t«« »elänyt l»«p«rtn/cosc» vihollinen
l»ls /ja on Jacobs? ntznculn tule» ilelln

sytyttänyt/joc» tnlult» ealckl ymbärlns.
4. Hän on jouozens ,ännlttänyt/ ntzn.

cuin»lhollinen/ hänen oltlan lätens on
hi» vienyt/ ntznculn »atnollinen / j» o»

lappanut calcklmttö snlotnen 01l nihdi/s« hinen»lhaus ntzncnln tnttn «vnodat»
«nutZtonin tyttir«n majaa».

5. HERra on ntzniutu »cholllnen/ hän
on Israeltn r»»dellut/ ealckt hinen huo.
nens «»dellut/ j» hinen ltnnsns turmet»
lnt: Hin»n ludan tyttärelle palljov».
lilustj» murehla tehnyt,

6. 1» hajottanut hinen majans/ ntz».
cut»trydlm«an/fthi»eucoocoux«nstur«
«illut:HEßr»on audannt unohtaZio.
»<S stlä juhlat ett» Sabbalhtt/ j» and».
nnt hlrmulsts »th»ftus setä Cunlngat
«ttä Paplt hävätfti.

7. HERr»on heittinyt AltarMs pols/
ft pyhydens »ldtxt»ndanut/ jahyljännyt
häu«u huonens mnurtt »lholltstn »Hfijn/
ntzn «tti he »v»t HERron huones» huu»
t»n« / ntzncntn juhl» potväni.

8. HERr» «jattell h«jo««xens Zlouln
tyttären muurlt/hän o» nuor«» vetänyt
sen ylldze/ j»et «etänyl tältäus ««perin
hncuttamast : »»«» on jaottanut ««llit/
j»muurlt M»«t ynnä cntlstetut.

9. Hänen porttins ovat»ajotetntmaa»
hon/ hon on särteny. hinen ftlpans ft
mtehens ovat pacgnotn s«« / joft el h«
lal» ft« cmlll»/ eltä heidän Prophetan»
löydä nilyä HVRralda.

10. Zlonln tyttären vanhimmatm»ca»
»" maan päällä/ ja ovat änetl.'/ heittä
»ätt»WP«i»Spiille /,« ovatpuetta»
»et ldzens säcktzn/ lernftlem» neidzet
tiyvit »ll» pain.
n.Ntzn ole» mtnä «ltnpl/eltä mtnun

si>«an< Pnhlevat/Pfnun fifillyxenltlvt»
st"" »»<»«» m«x»nm, vnooatell» mo«»
paille / mlnnn Canftut tyttiren tihden/
cest, lmevitstt ft plscuistt Caupnnoi»
catutll» »öinnylt.

12, Costa he ftnolt sitlllens: cust o»
lelpöftvtznol cosca he Coupungin e»<
tuilla niannylt/ ntzncutn surman hoavol»
tetut / ja »y»yl.ihengentz ylön heidän il»
tlneftltz». ,j.AH
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n. Ah sinä Jervsalemln tytär / keneen
minä mertav sinun/ «li miogä caitatsna
«inäsiounpldSnisinäoettzy Ztsnt» tytär/
mthingämtnä sinua «ertan/ jolla mtoä
sinua lohdukatfia? sillä sinun hämtndö- o»
suurt vyocutn meri / cuca taita sinua

'sinunProphttas omat sinulle saar-
«annet tmhutta / ja hulluja näkyjä / ja et
sinun pahoja tecojas sinulle ilmoittanet/
jollahe vitsit siuun fangtude- «siä lainuel/
waan owat sinulle saarnannet turhia saar
uoja/ joillahe saarnasit sinS ulosmaastas.

15. Catckt ohtdjekäymätftt paucultawat
käsiäos sinun lähles/ja wtheltelewät sinua/
ja pudistelemat päätän- Jerusalemin tyt-
tären yletze; Tämäkö se Eaupungt on/josta
sanotan: seoo caickein jalot»/ jostacoco
maacunda tlotdze?

id.Caickt siuunvtholltses ammotteleivat
suutan- sinua wastan/wiheltelewät sinua/
jakiristäwät hawbattaos/ja sanomat: me
olemma hänen hucuttanet/tämä on se pai.
wä/jota.me halaisim/ me olemma sen saa.
net ja nähneet.
17.Se»on HEna tehnyt cutnhäu oli aja-
tellut/ hän 00 täyttänyt sanauS/jonga hän
aica ennen käskenyt olt: hän on armotko,

mastt hucuilanur/ja tlauttanut wtholltsen
sinust/ ja sinun «atuvlltstes mallan corot-
tanut.

18. Heidän sydämen- honka HEr,an ty-
aö/ O siuäZtouin tyttären muuri/ anna

' päimällS ja yöllä iyynelet muvta nhncutn
ojan/älä myös lacka/et myös sivun silmät-
muna mahda lacata.
ly Noufe ja huuda/yöllä ensimätsis war.

tioe-wuodata sydämes nyncutn mettä Her-
ran eteen: nosta käle- hänen
piscuistce sieluin tähden / jvtca uältästä
näändyvet owat joca eatuo pääsä.

. io.HEßraoSejac«tzositäjouga-tchn
' turmellut olet: pitäkö sys maimotn ruu-

WMS hedelmän syömän/ ne mahat lapset
jottamteläkäsillä cavvettan? p, ätc P»o.

phetat jaPapit HLRrao Pyhä- njjn ta-
petuxt tulema».

2i.Eal»llla maasa macalsit nuoret ja
tvaahat; mstMtttsdzenl j» >i»lvp»sc«lf<yl

«

_V"

3»/'""?

.
l«"

yy„ hz„ corvans tutldze minun rucon»

y. Hz„ »n muurannut»lnun ttenl ltz».
n! vuojon ltmtllä/ ja mlnun polcnul
ftltenul.

10. Hän o» tvätzyuyt minu»/ ntzncul»
«rhn/ntzncuin jalopeuraftloudes.

,i. Hz„ »„ mtnun andanut tleldä exyä/
jamlnuo replnyt säpälelfl/ja mllmn «ull»

„h„^
~. Hz„ jonbzeusjänn<lt«nyt/jo»set.

tanut mlnun nuolellatorcoitetta.
13.Hän ombulsmlnnnmunosculhinl vtz.

nens nuolet.
14. Mtnä olen «lten mtnnn Consont

naure / j»heidänjocopätvätnenvlrttns.
is.Hänonhalllud«ll»mtnunr»»lnnut/

j»colruoholl»juovuttanut.
,6. Hin «n minun hambant säpilelxt

musertanut/ hi»tteriltt mtnun tnhmas».
17.Mtnun sielunon ajettu pois rauha»

sta/mlnu» täy:y hyvin nnholl».RMl««z zl.Mlnä

ovol mlecau canlia langennee» sinä «lel
«opponut vthopitvsnäs/ sinä olet armot»
«omast teurastanne.

22. Slnä olet mlnun »thollistnl ymbä»
rlstöldä cudzunul cocoon ntzncnln juhla»
pölväxt/ntz» ettei tengän HERron vthä
päivänä ole pääsnyt eltä jäänyt: stllä jot»
co mlnä cosvatln jo rnoleln / ne mlnun
»lholllstn on hucutonul.

l>l lucu.
ole»ft mles/ jongovthel»XR D »jäisyttä nähdä täyty hänen hir»

2. Hän'johdatt< mtnua jo»el
pimeyteen j« el »alllnteen.

3. Hin on tätens läändänyt mlnua »a»
siä /,« totmttta tolstn alna uinu coutzoni
4.Hän on tthnyt mtnu lihon!Ft mlnu »ah.
canlvauhoxl/ jo mtnun luun! musertanut.

5. Hänrotensi minua »oston/ftftpella
ft »aivollohänmlnuo läört.

6. Hän on mlnun pannut plmeytteu/
ntzn cutn al«a cuoll«t.

7. Hän on mlnun muurannut sisällt/ «».

«n mlnä pääse ulos/ja mtnu» covaanjal»
«puuhun pIINNUt.

8. Jo valcko minä huudan jo par»»/
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rll.Mtna sanoint «imm voima» ja
minun toivooHEna» päälle on cadonut. i

ry. Aluista sijs/ cutoga minä oh» ra-
dolltnen jahyljätty/coiruoholla ja fapel- «
la juotettu olen. j

20. Minun sielun sm kyllä moista/ja si»
ta itzelläus tutkistele. l
ii.Minä pane» sm sydämeni/ seotäh» >

dm minävielä nyt toivoo.
21. HERrau laupiudesta se on/ etten

me ratki huckunet/ et hänen lauptudeoö
vielä loppunut:

iz. Waan jocahuomen se on ust/ ja si-
nun uscolltsudes on suuri.

24. HSRra «n minun osan/ fauo mi-
nun sielun/ sentähdm tahdon minä hä-
neen toivo.

25. HERra on hyvä oijlle/ jolca hä-!
«emtoivovat/ ja oijlle sieluille/ jotca
häodä kysyvät.

16.Hy«äon ollakärsiwätsnä/ja HER»
ralda apua toivo.

17.Hywä 00thmiselle/hestä caoda nuo.
rudesans.

28.Että hän isin vxtnäns/ en vatt/co-
sca jotakinhänen päälleos tule/

29. Japane sauos tomuhua/ ja odok-
tarotvo.

zo. Jaauda lyödä pofitllms/ ja paljo
.ptlcka kärsi. (itsesi/

' zi. Sillä et HEna syöxä pois jjaocatc-
zr.Waan häu saatta umrhelltstxi/ja

taas armahta suurest laupiudefians.
zz.Sillä et häu sydämestäus ihmisiä cu-

rita/ etkä murheseea saata.
' Z4. Nijncuiu hän tahdots radolltset
maan päällä ratti jalcatos alla polke.

Z5. Ia anda jooguu miehen otteudeu
sen ylimmäisen «des poiökäätyxt tulla/

z6. Ia ihmistä vääriu duomttaasiaus/
vhucuta et HERra sttä oäktfläa.

z7. Cuca tohti sijs sano ? smcailatset ta»
pahtuvat ilman HERrän kästytä?

ZB> Ja ettet hyvä «li paha tule sm corke-
man suusta?

Z9- Mtxi sijs ihmisetnurisevat «läisäns?
locatam nurista» syndejäns vastan.

40.Tatktstelcam ja edjtkäm meidänme-
»ow/j» palaitcam HERran tygö.

41. Nostacam meidän sybämem ja kä- >
temtatvasen päin/Jumalan tygö. l

42. Me/ me olemina syvdiä tehnet / ja j
covacorvaifel ollet/ (seutähdeo) et sinä !
säästänyckän. j

45. Waan sinäolet vihalla mettä peet- i
tänyt/ ja vainonnut / ja armottomast 1
surmannut. >

44. SMä verhotit Vzes pilvellä/ettei !
rucous pääsnyt sen läpldze. ,

4;. Sinä olet mettä luogioxi jasaastai-
sudext Cansaio seas tehnyt.

46. Caickt meidän vihelltsem otvat suu-
tans ammottanet meitä vastan.

47. Me painetan alas ja rangaistau
pelvolla ja ahdistuxella.

48.Miuan silmäni wuotawat vesiojia/
mtnunLansani tyttären surktudenrähven.

49. Minun silmäni voutavak/ ia «tai.
da lacata/ et he asetu.

50. Slhenasti että HERra cadz» tai-
vastalas zaoäke.

51. Minun silmäni culntta minulda elä-
mäni/ caicketa minun Laupuugtut tytär-
ten rähom.

si. Minun viholliseni ovat minua tae»
ajanet/ntjncntu ltndua timan syytä.

SZ. He omat minun elämäni kuoppa»
salvannet/ ja heittänet kiven minun
päälleni.
54-.S oat myösvedet minun pääni yltd»

zekäyaet/ otzn minä sanoin: nyt minä rat-
»t hucas sleo.

5;. Minä ouxen huudin sinun vimeS
HERra alhaloacuopasta. >

;6.Za sinä cuultt minun äneui/älä cor>
vtas kätte minun huocauxestani ja huu- >
dostaui. >

57. Lähene cosca minä sinna huudan/ ja,sano: älä pelkä»
58.Ratcaise sinä HERra minun sieluni

asia/ ja lunasta minun hengen.
59. HERra eayo/cutnga mtnuntzn »äi-

ryttä tehdän/ja duomitze minun oikeuteni.
60. Stnä näet caickt heidän coston«/ja

caickt heidän ajataxens minusta.
61. HERra sinä cuulet heidänpilckans/

jacaickt heidän «jatoxeo» minuavastan.
6». Minun vainolVstent huulet ja het-

däa
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bi» neutvous minna vastan ylt palvi.
63. Cadzo/cosca h«<stu»altllu,ust«ot/

ntzn he mionstovirsiä laulavat.
64. Costa heille HERra ntzncuin he an»

ftlnnet ovat hetdsntäil«s tötoen jällen.
65. Anna heldän sydamens »«pist» /j»

finun llroustas tulo.
66. Wolno hettä hlrmulsudella/ ft h»,

ent» hettä HERro» <o von alba.
IV. lucu.

o» culd» ntzn mustennut ?

»N jaj«lo«ld»ntzl,inutlun»l? jopy.
hät tlvet o»« joc» «lulla hajo.
tetut.

a.Zlonln lempit poftt/puhti» cullanver.
r»x< luetut / cntng» ne o»»l ftvlasttm
«ltatsex» orvolnl jotca stvenmolajo «tel

3. lohltärme.tartdzeval nisii pojtllens/
ft lmeltimi»hettä/mutta mtnnn Canft»
nltyltiren löyly armoiot» olla/ ntlncul»
yöcköi corlveft.

4.lm«wi»sten lielt tortut ftn» fttee»
jonontihden :»»o«t lopsuca,stl anova»
l«lpl/,a et ole letin/joca hellle sito j»«.

~ Jotc»ennen fölt hercnltstft/ ne omat
«tulla näindynet l jotco ennen olit siltillä
«aalettlut/ntzdenliyly ny looft maaeo.

6. Mtnun Conft» tyttären syndt o»
suurembi/«!nS°vom«nsyuv</j°«ätt»
siä cullftetttn/ ja eiyxttän lasi siihenr».
pennut.
'7. Hänen Nozaretns ollt puhtammot
«ln luml/ ja «oltemmot cuinrttsto/hel»
dän ihons 01l punssistmbt cutn Corallt/
hetdän cauneudenSntzncumSophlr.

8. Mutta nyt on htldönmuotonentzn
mustoxl muuttunut / ettei hetii «lntll»
tu«totta: hetdän nahcans rtppu heidän
lutftns/ st culmettut ntzncutn pun.

9.Mte«Ua laptlutll«oll porembl/cn<u
»tzlle/ jolcc. nällääneuolll/ jotc»uäänoy.
«in ,« huckuman pu! moon hedelmän
puuttumisesi.

ic>. l«upl«m«at «aimot ovat omi«
ftpsianstelttiutl ruaxeus/ mtnu» Canft.
ni »ytlire» sur»«udes.

11. H«Rr» on «lhans täyttänyt/ hän
,»»uodattonul julma» wthans/ j« Zio.
»is tulen sytynä»yt/joc» myös häne» pt»
rnstuslnspolttnnnlon.

12.Ei Cunlngat maa» piilli sitä olls
ustonet/ellä «ickl moon ptzrinosuvoistt/
«li mthomlehe» ja »tholllstn pttl tule.
mon leruftlemln porttst »isille.

13. Mutt» se on hinen ProphelalnS
syndetn tihden/j» heidän Pappelns p».
holn ««ln lähden/,ol« sijnä «oonhnr»
fcasten veren vuodatit.

14.He lovlt finne jo tänne «luilla/
ntzncntn soltal/ jaol,c ttzens vereen soo.
stuttanel/ j» el tstnnet heldän vaatletsins
ruveta.
»5. Waan hehnusit helli : välttälätft».

ståtset/ välttälät/välltilät/ällätmlhtn.gin ru»etco» silti he vätttl ft pattnlt/
«tzn että myös pacouotn seos sonotltn :

« h« «»van siellä pys»,
»6. Senlhideu on HERron »iho hettä

hojot.anul/jo tt sille» «tzo hetdän pääl.
lens/ellet he Poppio cnnntoittonet/ «tti
»ouhojo oimotzlanet.

17. Cuttengtn metdän filmiin curlisie.ltt tyhftnomun jällen/ sijhenastt «tti he«"ft" ' «s« me odoltlmm» siti C«us«/
jno «t mettä autt» motnut.

He witz,»»! meldiu astelttam/ntzn««»merohtene Miiean «tutllom kyädö:
««idän loppum on lähestynyt/ meidän
pänvöm ovat täytetyt/sillä metdän lop.
pum on tullut.

Metdon malnojom olle noptommat
cutn Cotcot «tmou 0110/ muortll» he
myös mettä votuoisil/ft corves» he «el»
ti »arttoltztt.

20. HERran voideltu/ joc» metdi»
tnrvomell/ on fongittu hetdin verckol.
htns/ iest» n« ftiwlmme/ että «ne hänen
»arjous alla elämme pacanain stas.

ai. Iloldze ja rlemnldze sinä Edomin
tytär/ joco osut Vzln moall» : sillä stncoltin piti myös sinulletulemon/ josinnn
pltä myös juopuman/ ja «ftstl ltzes ri»
suman,

.

22. Mutta sin»n viirydelläs on l«p.
p»/fi"ä Ztsntn tyt«r/e< hi» sillen »nn» si.
»»» »tedi pots » m«t» stnun viirydes/
Edomln tytär/ hän »tzl/ j«stnun syndls
ilinollta.
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HkkXra / culnaa meille
Xt « s tapahtui i «atzo/ ja näe meidän
V/«.'»ylänca»zetta«.

. ». Meidän perindöm »o muu.
ealaisteNostxt tullut/ ja meidän huone»
olconaisten. . .......

z. M«»lem »rwott ilmaa tsäta/ ,a inei-
»SuLitim owat uijncuiu lesket.

4. Mettä/ joca meidän omam oli/ me
joimmerahalla»/ omat halwot me osttm
hinnalla.

5. Caulallam me watwa tärsetm/ ja eh.
käme jo väsynet olimme / ei cuitengau
meille lepo annettu.

6. MeidänptttEgypttn jaAssyrian ala
mettäm audaman/ «nä me siittetin leipä
meidänrawtuooxem saanet olistm.

7.Meidän Zsäm owat syndtä tehnet/
jaei fillen ole käfis / jameidän pitä heidän
pahoja tecojans vamtyema».
z.vrjat meitä valliyewat / jaet ole »e»,

gän/ joeameitä heidän iäsistSno pelasta.
9. Meidäa pilä hakeman meidän let-

päm hengen paolla mieca» «des corwesa.
10. Meidän ihom ou poldettu ntzocoin

pädjio sen hirmuisen näljän tähden.
11. He omat «vaimot liontoraiscanuet/

j«»«ltzat Iu»»n Ci»p«»z«lja.
i2.R»htln«the o«»thtrltänet/ft »au»

htmbl.» ,iH« «nniotttanlt.
,3. N»«rnt«<st«»pitt janh»»»»/ft pl»

stntsten putt» c»nd«ts«n< ««mbastnm»».
i4.W«nhatpnn«uit pott«tfia/ j« nuo.

rucalsttti silttn candeletta sotl».
15.Meidän sydsmem tlo loppnl/ m«l»

di»«»ntzlm»n käidynnl murhext.
i6.M«ldä»päistäm»n crunuu pubon»

»ul/ »ot nyt m«ilä/ «tti me ntzn olem»»
sy»dtä tehnet l

17. Sentähden on myös metdi» sydä.
mem «urehtftns/ ntzeen tähden
meldän silmä» plmtnnel.
,8. Ztontn »noren tähden/että st »tzn hi»

»ltelly on/että lelut hines j»ox«udel«»«e
19. Mu!U» sinä HERr»/ joc» tzancalc.

tistst olet/ josinnn lstntmes tzästä ttä».
2o.Mixt« meidäntzancaickistsl unohodatt
j»ntz» «n»»n mettä perilt hyljät!

21.P»l»u.« H«Rr» melti ftllenS si»
nun lygis/etli m« «as palatsin»»»/ «dl.
st»mttdin potmäm ntzncutn ne alusta olit

22. «iillä sinä olet mettä peräti heittä.
»Yl pots/s«ngen s»»ltst »ihastunut «el.
bin päälleen.

Jeremian Walituswirten loppu.

Propheta Hesekiel.
Esipuhe.

meni mielelläns Cuningas lechonjan canssa/ nijncuinDaniel ja muut/
fangiuteenBabelijn/ Jeremianneuwost/ nijncuinhänkyllä aina neuwoi/ että het.
hän pitä andaman itzensBabelin Cuningan ala/ nijn htidän piti hengens pitä

män/ jaetteiheidän pitänyt oleman händä wastan/ muutoinpiti heille pahoin käymän ja
I«r. 24.» «p. osotta/

jaheitä ystäwälisest lohdutta - nijn olit hekärsimättömät/ ja caduit sitä cowin/ että he
«litandanel nijnmyötä.- Sillähe näit elläntzllä jottaIcwfalemiin jääneetolit/ jaei
andamt myötä/oli wielä setä Caupungi «ttä caickimaa hallusa/ ja ne toiwoit letewäni
Jeremianwalheleliaxi/ ja woiwan itzens hywin wastatajawarjella Babelin Cuningas
da/ ja olla omasa maasans.

Tähän yllylitheilä caikella wäellä ne wäärät Prophelat jotcaainakin sen uscalluxen
annoit lerusalcmis/ ettei lerusalemi pitänyt woittllaman/ jaleremsan piti walhette»
leman nijncuin pettäjän ja wietteliän. Tähän myös se heitä paisutti/ että ne leru-
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salemkskerscaisit/ eitä he lujasi jawahwast Jumalan jaJfänskttaän puolda pidit-Muc«
tam muut jokea itzcnsannoit/ oln Jumalan jaheidän Jsäns maan hyljännet/ nijncuin
uscottomat ja cunniatromat pettäjät/jotca ei taitanee uscalda jawiwo Jumalan päälle/
mutta annoit itzens wihamiesten ala/ sen walhettelian Jeremianturhanpuhen tähden.
Tämä kerscausjasoimuteki heille paha ja enämminheille jokea Babelijn olit mennet/ja
heidän fangiudens euli heille tästä paljo rascammapi; Woi cuinga he sadattelit Jere-
Miaca/ jotahe olit cuullet/ jahän heitä nijn hchysti pettänyt oli.

Sentähden herätti Jumala Babelis tämän ProphetanHesekielin lohduttaman fan-
geia/ jaennustaman wääriä wastan lerusalemis/ ja wahwistaman Jere-
mian sana; jonga hän myös täydellisesi teke/ ja paljo cowemmin ja enä prophetera/
(cuinga Jerusalempitä häwitetyyi tuleman/ia Cansanynnä Luninganja Päämiesten
cansta huckuman) cuin Jeremia. Ja lupa cuitengin heille sijnäcansia että heidän pitä
palajamanjällens ja cotians pääsemän Judan maalle. Ja tämä on se erinomainen
cappale Hesekielis/ jotahän aicanans ennusti ia saarnais/ ja teke sitähaman 25. csp.
asti. Senjälken ennusta hän muista maacunnista/ jotca myös Babelin Cuningan
cautta piti rangaistaman/ ;4- cap.asti. Sijttc seura 4. lohdullista lucua Hengestä ja
Christuxen waldacunnast. Senjälkensijtä wijmeisestä Tyrannista ja Christicunnan
wihamiehestä/ Gogist ja Magogist. Wijmein rakenda hän Jerusalemin jällens/ ja
lohdutta sillä Cansa/ että heidän piti jällens cotia pääsemän - mutta hengesä ajat-
tele hän sitä ijancaickista Caupungitakaiwallista Jerusalemim / josta JohanneM Il-
mestys myös puhu eap. 21.
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«« vtzdenden» pilvöni neljinnes»
mlni olln sano eln st»

«s Cheborln wlrr«n lylönä / «nle»
nlt taivot/ ja minä nät» lumolonnäyt.

2. Se «tzdes päivä Cuuso olt vtzden»
nell»»»«dello sijttecntn lojnchtn ludan
Cuntngos ot, »tety fongtno pots.

Z. Ntzn topohdul HERron sona Hest»
kielille Popin Bnsin pojalle Choldeon
mooso/Cheborln »lrron tytönä» siellä
lnll HEMron täsi hänen päällens.

4-I» mtnänötn/jo «tzo siellä lult raju»
luult pohjon puolest/suure pilven consjo/
täynäns tnldo/ ntzn että se cuumottt «tckt
vmbärtns/ jo lesteldä tnle» olt se sangen
klrc.!s.

5. Jo sijnä ttfielli 01l ntznculn neljä «.

lälndä/ja tämä 01l Heidin «uotons» he
olit thmtst» mnotolstt. (neljä sijpe.

s. Joheillä 01l neljä «svo/ft cnllengln
7.1« heitän säillus stlsoit oltisno/

mutta h«ibä»plytäj«l«ns olit ntzncnl»
härjsn soreat/ j» paistit ntznculn tyldäwä
»«stt.

8. Jo lhmlsen »ädel ollt hetdän sijpelns
«110/hetdän neljällä t»h»ell«ns/sill« Hell»
lä«lt neljä «s»o j«neljä fijpe.

9. In heldän sijpens oltt yhdistetyt loi»
»en totseens : I» cntu he lHwll/«l he erin»
»tt t«<nent«lsest«ns: W«»n «hnngohe
mentt/menlt he eohdafiane eteens pät».
ic>. Is ntzden neljincasvot otltalla pu».

lelft ollt ntzncnln lhmlsen caswot / ja I».
lopeuron «s»«t : mutta »vasemmalla
puolella ollt ntzlli neljällä caswot: ntzn»
culn hsrjän «s»ot ja colcan c«s«v«t.

11. Joheldän «svösft sijpens olit «rol. -

lelut/ ntzn että caxt päältmmitstä fijpe
lilt juurl yhteen/ jo cahdella fijvellä
pettlt he ruumin».

i2.C«hnng»he menit/ ntzn he menit
cohdastons/ ja mentt sinne/ cuhung» hen»
gl«i«t/ft et«rtnnet täydesänslolneu tol»
ststans. Nnnn» »3.1«
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Y.Ja «läimetolttnäiySllssHmnln tu.
lifet htzlet/ jatca palavat uHncutn «alt.
soitto jocakävi eläinvea »athella:Mut-
«a titli cuumottt/ja tulesta kävi ulos ptt.
llätstn leimaus.

»4. Ia eläimet juoxtt flnue ja tänne
vHncutn pttkätsen tuli.

.

Rel. 15. Costa minä näin uämat eläimet:
jauker. eatzo/nHn seisoit stellä yhdet rattat maa»
«atftt päällä/nHden neljän eläimen tykönä/ ja
Mttat. oltt uäkyäns uHncuiu neljät rattat.

16. Ja nerattat olit nHncuts yrt Tur.
cos/ja olit catckt ne neljä yhden muotoi-
set : Ia «e olit näkyus ja lecoas uHn-
cutu yhdet rattat oltfit ollet toisten stfiillä.

17. Costa yxt heisiä ment/ uho menit
catckt ne neljä/ ja et erinnet toinen totse.

pyörät ja corteus olt sangen
ihmelliuea/ jane olit lävoSns silmiä catc.
»t ymbärtns ntztä neljä ratasta.

19. Jarata eläimet täwtt/ »Hu cultjt
myös rattat heitä myöden/ja costa elät.
met ylöufit ttzeus maasta/ «Hu ylönfit
myös rattat ttzens.

20. Euhungahengi meni/ finne menit
he myös/ jarattat ylönfit itzeos heidän
canhao»: Sillä elävä hengi olirallatsa.

21 Costa he menit/ ntzn menit nämät
myös/costa he seisoit/st «soit nämät myös/
taruin h« ylenfit itzeosmaasta/»Hu y.
ienfit myösrattat tqens heitä myöden:
Sillä elävä hengi oli rattatfa.

???. 22.M»tta elätndeupään päällä oli «Hu»
« eutn taivas / cuin Crtfiallt/ peljättä.
«ä/ juuriheidän päälttzeuS levitelty,

läns. 2z. NHa että latvan alla seisoit hetdäu
fijpeas/ jayxi juuritöistäpäin / ja caxj
Live peitit jocatyeoheidän ruumtus.

24.Jaminä cuultn hetdäu stjpetus änen/
allacutn suurten vetten pauhtuau/ja nyu.
cutu Catckivaldtau jylinän/ costa ue lH-
cutt/ ja uHncutn sotajoucou hyminän:
muttä costa healallans stisttt / uHn la»
«tt he fijpens alas.

25. Jaäat cuulut taivasta/ joca olihet.
djupÄius päällä/costa he fetsotsaus ia»
Att fijpens alas.

26. Ja tatvau päällä/joca heidän ylt.

tzeas M oli tstnin näkyäus uHncutn Sa-
phtr/ istuimen caltatoeu: ja istuimella!istui ihmisen muototueu.

27. J« minä cadzotn hänen päälens/
jahSuolicntnttrcas valkeus / ja stsälda
oli fe cutn tnlt catckt ymbärtns: hänen
cupetstaus ylös ja alas näin minä »Ha.
cutu tulen cnumottavan hänen ymvä.
rtlläns.

28. Nljncuin latvan caart näky ptlve.
sä costa satanut o«/oHa oli myös sen ktrc«
kauden näky ymbärtns. rämä oli HEr«
rao ranta» näky: Ja costa minä seu näh-
nyt oltu/ langetsin mtuä rasvoilleni/ ja
cuultn änen puhuvan.n. iucu.

hän sanot minulle : Sinä thmt-»sen lapsi/seiso jalwcillas/ngn mi.
nätahdon puhua sinun cansias.
o. Jacutn hän puhut minun cau-

siani: ntzn minä vahvistuin/ /a hän aset-
ti minun jalvoillaoi/ jaminä cnuldtliu
häudä joca puhui minun cansiant.

z. Ia hän sanot minulle: Sina ihmisen
lapsi/minä lähetän sinun Israelin lasten
tygö/sea luopuvaistn Caufantygö/ jotca
minusta luopunet omat/ jotcaheidän I»
sätus causiahamau tähän päiwäu asti o«
wat minua vastan rickonet.

4. Mutta ne lapset/ joiden tygö minä
sinun lähetän/ ovae oiscurit japaatunet
sydämest/atzlle pitä sinun sanoman: Näin
saooHEßra HERra/

5- Joshe sen cuulevat/taicka cabzvmat
ylöa/stllä se on tottelemsiotn huone/ ntzn
pitäheidän cuitengin tietämän/ että Pro-
pheta heidänseasavs on.

6. Ja sinä ihmisen lapsi/ et sinun pidä
pettämän heitä/ et myös heidän sanoians
pettämän/he omat tosio mastahacoijet/ja
terävät orjantappurat sinua «asian/ ja
sinä asut Scorpiouein seas - Mutta el
sinunpidä pettämän heidän saoojaus:etkä
hämmästymän heidän cafvojaus/vaicka
he ovat lvtttlematsin huone.

7. Matta sinun pitä sanoman heille mi.
nuo sanani/ jos he sen ruulevat/ taicka
cadzovatylön; sillä he ovatvastaha-
coiset. 8. Mut.
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S. Matta sinä ihmisia lapsi/ cunies mt.
tä mtnä sisällesavea/ ja ikä ole tottele,
matot» ngvcuto se totteiematcota hno.
«e. Iva j«g» js syö iuliä Liikä sinuaanoa».

9. Ia minä näin/ja cadzo/käsi oli osett»
miau» puoleeni/ja catz» stjuä olikääritty
kjrja/

ro Jooga hä» avats mtou» «teeot/
ja se oli kjrtokttta ulco jafisäidä / jasijvä
olt kirjoitetat vaiiiuret/ ja huocavxet/
ja «ee.

M. tucu.
hin ftnol »luulle : Stnä lh»

<3»I?W mtsen lopfi/ syö mtlä finnn «d«»
desä«onz syö lämällr<«/ftm«.

ft«rua Israelin huonelle.
2. Nnn «inä »»«isin suuni/ ja hän«nuo» sen liljan «inu» syödäxent.
z.l«s«n«i mlnnlle: StnäthNlistnla»

pfi/sinnn pnä timi» llrjan/ jong« ««ns
«nnan sinulle/ syömin sinun rnumlstes/
ft täyttämä» sillä »atz«S. Ntzn mlni söt»
sen/ ft st ,ll minun snuftui ntzn «ali»
cuin hunaja.

4. l»hi» sanoi «lnullt : Slnö lhml.s« >«pst/ m«Nt Israelin huonesten/ ja
starna hetlle n»i»nn sanani.

l. Silli en «lni sinu» lihtlä st» C«u«
st" lygö/ jolla outo puhe j» »leras tie.
l< on/ »««» Isr««ltn huonesten ,

3" " stuln» Cansan lygö/jotll»
°"" puhe ja»teras tteli olls/joiden pu»
httto el siui ymmärrä: I« jos «tn»
»<«lä lähltitsin finnn ntzden tygö/ ntzn
pldits hetdin lnlteugln mlelellius cu».
le««» finn«.
7. Mntt» Isr»«llnhnon« << tahdo finu»luulla: sillä «the t»hd» «ull» ttze «t.

nnacan : sillä coco Israelin huou«lla on
lova otz» jo paatunut sydäu.

8. Mntt» culltngtu elen mln« tehnyt
siun» «svos lujox» hetdän cosvojons »«»

st«n/ jofinnn otz«S hetdän otzons »»fill.
9. Ia minä ote» «.hnyl sinun otzos

ntzu colmx cu»nDe»«nt!n/ <«««»««>
bt ou cnln calllo: älä peltä h«tt« / ilä
myös hämmöfty heldän edesins/lbls he
ovat l»ll<lem«t«ln hnon».

ro. Ia hä» saavi «ivalle: Staä ih.
mtfea lapst/ raickt miau» saaavt/ jotca
Aioä sanota sinulle/ ota sivua sydämees/
ja pan: :?rwijs.
ri. Za meue pois fiuua Caasas fangeia,

t»gö/ jasaaraa heille/ ja sauo heille: >Näin sano HERra HERra/ jo» hecaulewat sto/ tatcka catzovat ylä».
rr. Ia hengi otti mtaan ylös/ ja minä

cuuliu jälisäotsuuren humaaxea äaeo:
Siunattu olcou HERra»caaota/ häoea
siasaos.rz. Ia minä cmiltu eläinde» fljpein S.
»en/ jvtca löit töine» teisten»/ ja rata. l
fie» jyrinän/ jotca jaort otzde» tyköuä l
olit/ jasuure» humavxeu Sven.

14.Nya hengi nosti miuuu ylös/ ja l
vei minun po«s/ ja minä meni» pois/ ja
olio suuresti hämmästynyt:Molta HER-rao käfi piti minun vahvana.

I;. Jäminä tuli» faagetotygö Thel«
Abibtn/jotca asuitCyeborin virran ty-
könä/ia istuin heidän tygöoö/ cafa he i-
stuit/ja olio fiellä seitzemen päivä häm-mästyxtö heidänkeskelläoS.

16. Ia coscane seitzemenpäivä olit ttt-
lunet/ tapahdut HERran saaa mtouke:
ja stnot:

17.Sinä ihmisen lapfl/mioä olen pan.
out sinun Israelin huone» varttaxi: st.
ounpttä cuuleman sana» minun suusta-ni/ja varamao heitä minua puolestani.

18. Costa minä sanoo jumalattomalle:
sinun pitä lotistst euole»an/ ja et sinävara händä/ etkä sano hänelle sitä/että
jumalatoio lackats jumalattomasta me-
vostans/ja sats elä: vtzo pitä sen jama-
tattomao cuolema» syndeius tähden/mut-
ta hänen verens tahdon minä vaatia
sinun kädestä».

ry. Mutta jos sinä varat sitä juma-
latotnda/ja et hän käänny mmalattomu-
destaoö ja jumalattomasta liestäns i nijo
häoea pitä syndeius tähde» cvolemaa t
mutta sinä olet sielu» vapahtanut.

-o. Ia cofta vanhurftas loopu van-
hurscaudtstans/ ja teke paha/ nhn Minä
sallin hänen loucata lyroö/ ja hänen pttä
cuolemau: Sevtähde» ettc» ole händä

Ns» o- varas-
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Waramwl/ pttä hänen syNdtiHS tähden
kuoleman/ja hänen «ndtstä»anhurscaut-
taos/ cut» hän tehnyt »n/ et pidä «utstet-
«amaa: muuahänen veren»tahdo» »«Mä
vaatia fluunkädestä».

ai. Mutta jo»stnä varat«Shurscasta/
«tlet hän syndtä t«kt»/ja ei hän myös syn.
di tee: ay» p«rä hänentotisesi elämän/ että
hän on neuvoa ottanut/olet fiuä myös
stelusvapahtanut.
22. Aa sillä tuli HErra» käsi minun pä-

Slleni/ ja sanotminulle:Rouse/ja mene n-
l«» kedolle/ siellä tahdon minä puhua
sinun canssa».

,z Ia minänousin/ja menin ulo»kedsl-
l«/ jacadzo siellä seisoi HEArau cuonta/
ujjucuiu minä sen Chebartn virran tykö-
nä «unen nähnyt olin /ja minä laogetsin
maahan cafvotlleni.

24. Ia tultu vtrvotetujci/ja hä» a-
fettt minun jalvoillant/ ja puhui minun
«ansiant/ ja sanot minulle: Mene ja
sulje itzes huoaese».

25. Ja sinä ihmisen lapsi / catzo nuorat
' pitä paudamso sinun päälles / ja he fl.
t tovat sinua utzlla/ ettet sinunpidä pää-
semän hetldä.

26. Jaminä tahdon sinun kieles an-
da larttua suus lakeen/ nyu että stuan
pttä tuleman mykäxt/ ja«tenä taitaman
nuhdella heitä: sillä fe ou vastahacotnen
huone.

27. Mutta cosca minä puhua sinun
cansia»/ ny» tahdon minä avata sinun
fuaS/ että sinun heille sanoman pitä«
Näin sano HTRra HERra: joca cuule
se cnolcan/ ja joca hyljä/ se hyljätkää :

Sillä se on tottelemoioin huone.
IV. tucu.

A smHHmtst»l«pfi/ «l» finnlles
HO» ttzllMl/ paneft «tees / j» ptzrn.

stn stn piille I«r«stle«tn Ca».
<-»tzVtHpu»g<.
t. I» lyö leiri st» vmbirlllt/ft raienna

siche»»tt»/ j» tee sijhen «allt/ ft «stto fij»
h,»sotavät,/ japunesolaosttstti »astan
ftc»t«hwolda.z. UM, «f» gnu» «l«s t<U»t«p«mn/

»»<

anna si »larantatsin «aarin edestä stna»
ta Caapungln «välillä/ ia astta cafvos
händä «vasta»/ ja pyritä se iSe »lconA.sraeltn h«o«»ellt merllxt.

4. Sinun pttä myös macamanvasimal-
la kyijelläs/ jaIsraelia hionen pahat t«-
»t panemaa sen päälle: Ryn mouda päi-
vä emo stnä macat sen päällä / oy» caa-
van pttä stunu myös candamaa heidän
pah»»a tecojaas.

s.Multa minä tahdontehdä sinulle hei-
dän pahain terotns «uosicaodet pätvixi/
colmext sadaxj jayhdexäxi kymenext pät.
«väri: uho cauwaa pttä sinun candama»
Zjraeltn hnoaen pahoja töitä.
6. Ja coscas ne olet täyttänyt/ stjtte pt-

tä sinua macamau ottialla lyljelläs/ ja
candamaa ludan huouea pahoja töitä
neljätymmeudä päivä : Sillä viina
annaa sivulle täsii myös päivän joca
vuoden «desi.

7. Za ase«a cafvos ja paljas käsivartes
sitä ymbärtas pyritettyä lerusalemita
vastan/ ja ennusta häädävastoin.

8. Ja cadj»/ minä pane» nuorat sinun
päälles / aya ettet sinun pidä saaman
»äändä tdzes yhdeldä kyljeldä toistlle / sij.
henasti että sinä olet lopettanut pyrtttä-
mtse s päivät.
9 Ntzn ot» nyt finnlles nisuft/ruttzla/

j» ohria/p«puj»/hernelt» ja «uroja/,a
p"e l" vbt«» «sttaan /ft te siuulles
ntz» mond» lelp» sijtä «tn mondo pi tvä
«»/ jotc» sinun kyl,eilös mocaman pitä/

d«x< j»yhdexaxt tymmenext pölväxi.
»°. Ntzn «tti sinnn ru°cas/,oug» sinun

cunatlnpalvini syömän vlti/plti pal.
nam»» «xltymmendo Sicll: Timin si»
nun syömän piti yhdestä päivästä ntzn
loisten.

11. Wettä pitä sinun w»?§s juomanmää.
tällä cuudeooe osan Hinoist/ jäsen fiuun
pttä juomanyhdistä päiväsiänyn toiseen.

12. Ohraista ieipiä pitä sinua syömää/
jsica finan heidän stimäius «dis ihmisen
Melläkypftodämäo pttä.

iz.zaHERra sanoi: ratti väin pitä
Israelin lapset syömä» hetdä» saastaistatel»
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»otttomon testelli Coupunglto/ costo pij
rlttimtftn pitwät ovat tiytttyt, toinen
colmas oja o.» ja hack» mte«ll«C«».

HER. vnnaln ymbärillä:Wtzmetu»n colmas
ratäste t« heteä tuuleen/ että minä»edälsin wte»
H'l«- can ulos heidän jättens.

»<«!.» ~ Mutt» o<» »äh» ntzstä j« sidofinun
<«ili hamescnlmaon.h'ufe, . »«'«»« »ähä ntzstä/ ja heitä se
japun. tult't»/ft polt» se tules»: fijts Pttä tulen
«lt» ne tuleman «c° Israelin hnoneseen.
«oluen , Minsta HERra HERra: Ismä
«stan. ,„ I«us»lem jonga mtni pOlanaln te.
Mtn» ««ueastllann. olen/ j» «aacunnot hänen
«i lih ymbärtUens :

dm / H Mul« h«» on läändänyt «luu» l«.
Ft ml. iln ftmalallcmudexi/euämVin entn p«»

st «u»./ ft mmn» otteudenl «immincutn
«ttä? j»ll» hinen ymbär«stöl»

li sovs : Silläheheltlävilmtnnnw
t»»» pols/,» «l tahdo elä Mtn»« «ll««d«ui
<s«m.

lelptns P«t«»at» s<« / tuljnug» «<»s
hettiiaftvaolen.

«4.Vln«««»nz s«»o<n:Ach HERra
HERr» /e«dl» «ftn» sielu»«t «le «stan
»lelä saastutettu l Slllä «» «le »inä itä»
»äns h«m«sla mtnnn n»orn»«ii»»ttähän
«stl mltsnraalo «tck«»»»deldna sl)önyl/
j»et ftaftalnen lch» ol« costan »ln»n su».
Hunt lnllut.

15. Mutt» h«u ftnol mlnnlle : «dzo/
minä tahdon »nd« finulle c«r,an sonda lh.
mlstn jäljenedest/ joll» finnn leipäs tele.
«än pltä.

'6. Ia hin s«n«l mlnnlle : Slni ih»l»
st» lapsi/ «tz« minä «hoe»°tl« po»s lel»
«än «tneu lernftlemts/ ntzn eltä heidän
p«ä letpä syömän painella jo mnrhtll»/
l« iuomou ««ttä määrillä jo snrull».

17.«ctä lttpä ja »esi pnuttuman piti/
ft yhden Pttä snr««»n toisen «ns»/ft
näändymän paholftltgotftns.

V. tucu.
sinä th«lsi lopsi ot» finnlles ntz»

"ri»ä mtecka cntu partovetdzl/
<« kerldze sillipäis jopartos/ ja

»aoco/j» ja» ne silli.
1. Col««u»«» oft» pllä sinun tulella

12.Colmas oft sinusta plli rutolla eno.
lemon ft nillin niindymän finun le»
fielläs.la st tolne» colmas oft piti l»n.
gemanmtecallafinun ymbärlstöllis: I»
st» vtzmeistu colmounm oson «hdon ml»
ni hajott» catcktz» tuultzn / ja »«lä nles
mleconheidän jillens.

ij.Nätn pltämtnnn »ihoni läylelyxl
tnleman/ja mlnun hlrmnlsudent ft««»
mlnä hetdän päällens/ «ttä «»näftlfin
lohdulnxen: j» heidän plli ymmärtämän/
että minä HERra min»» ttzvanxeftnl
puhunut olen/«st» minä mwnnhtrmnl.
sndent helsi täyttänyt «le»,

"> Mini lahdou ftatta siun» «utlaxl
ft pllcaxl pacanoille/ jotca finnn ymbä»
rlllie ovol/«tckelu ntzden filmiin «.«»/

jotc»lsyvät fieldä ohjdje.
i;.I» finnn plli ol«m«n hä«oälstyx«xl/

pllcaxl/optxlftchmexlpoconoillt/ jotc»
ovat sinun ymbärillis/ cost» mlnä»nn«n
ottendeuikäydä sinun päilles/wlhan/jul»

Nnnnnz ttmde»

7. Sentihde» sano HERra HE2lr»
uitu : «tti te enimmän pohutt» t««««
culn pocanat/jotca ovat tetdän ymbirll.
l«n/ j« et te »««ll» «lnuntistytsint/ ette.
»«teemlnnnoileudenljällen: ette »yös
tee p«c«n«ing«n «ltenden jällen/ jotc»
ovat teldän ymbirlllin.

8. Sen.ihden sano HERra HERr»
»«tn : catzo mini tulen sinuu lygös/ mini
«yös «le» ft tahdon duomlt» sinun p«»
«uotu silmän «des.

9. I» lohdon ntzn tthdi sinun «ns.
sos/cutn «n mlnä tkänäns «nnen tehnyt o»
le/engä myös tästedes tehdä lohdo/l«!c»
lein sinun«uhtstustes tähden.

10. Sentähden pttä Isot syömän l«p»
stus finun teskellis/ft lopstl syömän I.
säns. Jotahdon sinun ntzn duomlt»/ «lä
«lcki sinun jääntS pttä «tcktz» lnultzu
hajotetnxl tuleman.

ii. Sentähden ntzn lott» cnln mlnä ««

län/ ftno HERr» HERr» : «ltlis ol«t
soafiultannt mtnnn Pyhänt cotttll» sinun
lurmllluxlllas/ ja calltll» sinu» canhl»
stuxillas; ntzn «hdon mlnä myös hucut»
« sinunpols/ j« mtnun silmän «« ptdä si»
nua säästämän/ «t myös armahtomon.
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muden jaragaisiusteu cänsia. MtuäHSr.
ra sen sanonut olen.
16. Jacosca minä»e pahat näljän nuolet
heidän secsao» lähettävä olen/ jotca tva-

<-"/»>. htngoltfet oleman pttä/ jotca minä lähe-
-4:16. räuhuckamä teitä/ja anan teille näljän

enämmärt ja eaämmä/t tulla/ st ottamä
»4ttj. pol» leivän otueo.

r7.Ja näljä» japahat pedot tahdoa mi-
vä anda tulla teidän secaao/ uepitä teitä
tekemän lapsitlomtpt; Ja siellä pttä ruton
javeren lhckuman sinus feasas/ja miecan
tahdon minä anda tnlla sinun päälle».
Mtuä HTRra sen sanonut olen.

HER.
ratah-
toca-
dotta
Con»
Pos«päja-
malan
palme.
lnpen
tähden

z6:l.

Cuitk-
gin
tahdot
hän
auda

VI. tucu. j
HERran sau» tapahdut mi-

AQMnulle/sauodeo: >«mul a.Sinä lhmtseu lapsi/käännä >
casivos Israelin vuorta päin/ l

ja «nuusia heitämafian/ >
z. Ja sano: Te Israelin vuoret/ cuul-

cat HERra» HERran sana : näin sano
HERra HERra sekä maorille että mä.
tSe/sekä ojille että lapoille: catzo / minä
minä tahdon anda talla mtecaa/ teidän
päälle/ ja lyödä teidäncuckulan maahvn/

4. Että teidän Marto pitä cakisietupt
tulema»/ja teidän «päjamalan rtcki lyö-
dypt/ja tahdon aada teidänruumin taper.
ta cuvatu eeccu.

5. Ja lyädä maahan Israelin lasien
ruumit teidän cumain eteen /ja hajotta !
teidän lnnu/ ymbärt teidän Aitarettan. i

S.Cufa te tkSnäns asutta/pila Caupon- '
git kylmille tuleman/ ja cuckulat himttet- >
tämän: eitä teidän Altarin pitä lyötä-
mä»maahan ia autiopt tehtämän/ jari-
«ottama» teidän epäjumalaa / hävttct-
tämän/ja särjettämäuteidän cumS/ ja lteidäntyön ryhjäpt tehtämän. '
?.Ja maahan lyödyt pirä macaman tet. i
däuseasaa/ että teidän tietämä» pitä mt<
«unolevan HERran.

s. Muttaminä tahdon auda mnutamat
teistä jäädä/jotta pirä miecalda jäämän
pacanatnsecaau/ costa minä teitä maa-
cundhn hajottanut olen.

y. Jäänet teistä pitä muistaman mi-
«ua pacauatn stae / cusa heidän fauglua

olema» pttä/ cosca minä särkenyt olen
heidäa haurelltseu syoämens/ foca mi-
»osta luopunut oa/ja heidän tyluwae fil-
mäns/ jotca ovat cadzonet heidän epä-
jumalten» jälkeä/ja «ijden pttä catumao
fitä sahuita/ cuio hecatcketo cauhisiufteas ,x.
cautla tehnetovat.
ro. Jaheidän pttätietämän/ että mtuä

01-o HERra/ ja«n ole huckao puhunut/
tehdäpeni heille tätä paha.

».Näin sano HERra HERra: syö
kästä» yhtea/ja tömistä jasano;
voi caicke pahudeo cauhtstusta Israelin pytta»
huone»/ joogatähden he mtecao/ näljän Muutat
jaruton cautt» laogrmav pttä.
l». S« cutu caocaoa on/hänen pttärut

ton cuolemao/ja ft cutn juuri läsnä 00/
hänen pttä mtecolla iangemao: Mort. se
cu!n jää/>anysiä pääsnyr on/sev ptcä ;>äl-
käo coolemaa: Nain tahdon minä täyttä
mtoun htrmoisndevi heidän seasta».

iz. Ja teidän pttä tietämän että minä
ole» HERra / co,ca heidän tapettuna
pttä macaman heidän epäjumattro» feaa/
ymbärt hetdäa Atrarettaa»/ cvikilla
cnckulotlla ja eaiktlla vuorilla / ja caic.
kem «iherjätstea puiden »lli/stcatcketn
papoin lammein alla/ jotsa paicotst he
raitille epäjnmaltllea» mattat» savu uh-
ria tehoet ovat.

14. Minä tahdon ojeta täteut heitä va-
stan/ jajtehdä heidän maana tyhjäpi ja
auttopt/ hamasta Dtblalbtn corwesta /

catttfa heidän «suvistoista»/ >a heidän pt-
tätietämän/ että minä olen HERra.

vl s. Lucu.
HERra» sana tapahdut mi-

AOAnulle/jastustt
1. Sinä ihmisen tapsi/ näin sa.,

HERra HERra Israelin
maasta, ioppn tule: cocs neljän maaaä-
rea loppu tule.

z. Nvt tule sioun loppu» t sillä mluä '

tahdoa lähettä minun hirnimsudent sinuapäälle»/ja duomtta stuua/ nyocm» fiaä ' '

ansttouot olet/ja anda sinulle/ mttäcatc. '

»tzv stvu» caohlstoxy» tule. 5
4. Minun silmän el pidä säästämän st

u«a/M armahtama»» Mutta minä v y.
tahdo»

s?! Prophit» «. ja 7. Luc.
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tah »on a«»dasinulle/ «Hntvkn sinä ansa-
iannt olet/ja sinun canhtstuxes pitä tule-
man flnnu secaas/että teidäntietämänpl-
tä/ että minä ole» HERra.

5.Räin sano HERra HERra: cadz»/
pxi onuettomu» tule toisen jällen.

6.Loppu tule/loppu tule/ se valvost.ma vastan/catz» se tule.
7. «ekäy joylös / jatule plan fiouupäällea/ stnä joca maafa asut/ aica.

tule/ tufcapäiväonjouri läsnä/ ettei pt»
dä vuorilla laulettaman.

8. Nyt tahdon minä pian vuodatta mi-
«un htrmutfudeni staun päälles/ ja täyttä
Vihani stousa/ja duomtta stnun uHucutuo
ansainnut olet/ja auda finulle mitä caic-
kij» stnun cauhtstuxHs tule.

y. Minun silmän et pidä säästämän st-
«ua/ eikä armahtaman: minä tahvon an-
da stnun gHncuios ansainnut olet/ja stnuneauhtstoxes pitä tuleman stnun secaas/et-tä teidän tietämän pitä/ että minä olen
HERra/joca teitä lyö».

10. Catzos päivä/cayo se tule/ se tule e.
des/vidza cucoista/ja se ylptä «therjötye.

».ryranot 00 tdjeus valmistanut ju-
malattomain «ttzaxt/uHu ettet kengän hei-tä «li heidäuCansans taicka heidän joucko
aus pidä valittaman.

22.Aica tule/päivä lähesty/ ostaja äikön
iloitco/ ja myypä älkön murehtico:Sillä
viha tule catken heidän jouckouspäälle.

rz. Stllä myyjän et pidä enä lucua pi-
tämän myydystä calustavs/ stllä se cuin e-
lä/pitä sen omistaman: Sillä ennustus
kaikesta heidän paljoudestaus ti pidä käy-
män »acaperin: Etkä kengän talda vah-
vista elämätäns pahudevs cautta.

i4.Sotttacat Wasttwrv««u/ja valmi-
stacat ca<cki/«t caitegan yxikän sotaanole
lähtevä: Stllä minunvihaat tule catken
hänen CansanS päälle.

15.Vlcona lHcku miecka/stsällä rutto ja
nälkä:se cuinkedolla on/ hänenpitä «te-
rällä langemau/mutta se ruln Eaupungis
on/hänkpitärutto» ja oälkänvaipumaa.
IS.Ia jotcaheildä pääsevät/pitäoleman
vuorillautzucuta kyhkytfet lapotsa/ja caic-
kein pitä valittaman/ cukin pahuttans.

»7- Tatckl kädet pltä «äändymäo/ ja
caickt polvet horjuma» oljocutn vest.

18. Ia heidän pttä tdjeos säckynpuetta. 4g.
lamaoj ja pelco pitä heidän peittämän/ Esa.ja caickt casvot surltast catzoman/ja caic- z. ,7.
»t päät paljaxi tnleman.

19. Heidän pltä hopians heittämän ca..
tuille/ ja heidän culdaos cauvas joutu-
mau« sillä heidän hopiaus ja culdaos

. et pldä taitaman autta hellä HER- g.»,,rao vihan päivänä: Za et taitamaa
sieluaos ravita/ etkä vatzaos täyttä: x,,
Stllä se ou ollut heillepahennus/ heidän
pahoin töihtos.

°

20. Heidän ralleista calulstaus / joilla 2-vbhe ylpetlit/ oval he cauhistusteos ja epä-
jumalteoscuvat tehnet/ seutähdeu tah-

> don minä tehdä heille sen saastatsudext/
21. Ia anda sen muucalaisten käsijo/että '

> o» sen ryöväinäu pttä/ja jumalattomil.
le maan päälle saaltxt/ että ne se» saa-

> fiuttavat.
22. Mtuä tahdon minun casvooi kääu-

dä fleldä pois /että he juuri minun ma-
jani turmelevat: ja ryövärit pitä tule.

> mau sinne/ jasen saastuttama».
> 2z. Tee cahlet: Stllä maa 00 täyoäus

veren vtcoja/ täyst väki-
valda.

l
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24.Ntztt tahdon mloäaoba lulla catc-
kein pahimmat pacaoatu seasta/ että ne
pttä heidän huonens omistaman: ja tah-
don lopetta woimalltsten ylpeyden/ ja
heidän pyhiin s pitä saastutstuxi tuleman.

25. Hävittäjä tule/ uijn pitä heidän
rauha ehtmän/ja «t se pidä oleman heillä.

26. W ouuettomu» pitä tuleman tot- isen jälten/yxl sanoma loisen päälle/ nya
pitä heidän Prophetailda näkyä «tztmäa/
«uutta siellä etkä Laki pidä «nä olemaa
Pappeiu tykönä/ etkä aeuwo waohain
tykönä.

27.Cuotngan pitä murhefa oleman/ ja
Päämiehet karolltsts vaatteis/ ja maa.sa Cansan kädet vapiseman/ mlnä tah.
don nijn laltta itzeni heidän cansians /
cutn he elänet ovat / ja doomtta heitä/
nijncutn he ansainnet ovat/ ja heidän
pttä tietämän/ ettämtuä oleo HERra.

28.tucu.

/.luc. »j?
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A/)U vijdendenä päivänä cuudeSefia
Cuusta/ettämina tstntn huone,
saot/ja Juvan vanhimat istuit

minunkdesSnt/siellä tuli HESirau HEr.
ra» käsi minun päälleni.

z. Jaminänäin jacadj»/ fe rnto oli HS.
neo cupens alla/se oli otzncutn tuli/mutta
pääldä hauen cupens oli se sangen kircas/
nijocuin catcket»kirckato valkeus.

z. Ja hän ojensi ulos nincutu käden/ja
otti minunkhnotpääni hiuxist/ ntzn otti
minun hengiylös maan»a taivau »välltl-
lä/javet minun Jerusalemin Jumalan
oävyisä/stsälltsea oven tygö/joea pohjan
puoleson/ cosa khivauxeu cuva seisot/jo-
ca kijvauxen kehoitti.

4.Ja cadj»/ siellä oli Israelin JumalS
cuvnta/ nijncuin minä sen ennen nähnyt
ojia kedolla.

5. Ja hän sanot minulle: Sinä ihmisen
lapsivuosia nyt silmäs pohjaisenpäin: Ja
cutn minä silmäni nostin pohjan puoleen:
cadzv/ nhn seisot vihan sysyttäjä cuva
pohjan puoles Altariportiu tykönä/cusia
käydä» sisälle.

6. Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmise
lapsi/ näetkös mitä nämättekevät? «ijtä
suurta cauhlstuxta jotca Israelin huone
täsä teke/että he juuriajavat minun cau-
«as minunPyhästäni? Mutta sinunpitä
«telä oyt »äkemänsuuremat cauhistuxet.

7. Jahän vei minun cartauoo pomyu/
siellä minänäin/ jacadjo / siellä oli läpi
feluäsii.».Jahäu sanoi minulle: Sinä ihmt-sen lapsi/ caivanyt seinä läpivze. Jacutn
minäraivoin seinän läpidje: Cadjo/ ntzo
oli siellä yxt ovt.

9. Ja hän sanol minulle: Mene sisälle/
ja cadjo otzlä ilkiöttä cauhtstuxta/ cutn
he täsä tekevät.

10. Jacosca minämenin sisälle/ jacad-
zotu: Cadzo siellä olit caicktuaisetmatoin
jaelätudev cuvat/catcki tyynni cauhistu»/
ja caicktuaiset Israelin huoueu epäjuma.
lat/joca patckaä ymbäärtns seiniä tehdyt.

». Joiden edes seisoit seitzemeukym-

hesuid»
zutit.
Rom.
I!-Z.

Psal.
94:7.

Tha.
mus j»
ra wat.
mot il-
tit.

HESt.
ra tah>
to nä-
mätta-
gaista

7-14.
Es.l!

15.

Pro-
phtta
oäke 6.
miestä

«endä miestä/ Israelin huonm vanhtv.
mtsta/ ja lafauta «aphan potra seisot,
myös heidän feasaus/ ja jocaidzellahetl.
lä oit pvhän savun astia kädesti/.ja paxu
löhkäkävtylös Sawunhrtsta.

e» Jahän sanot minulle: Sinä thmt>
sen lapsi/ väettä» mitä Israelin huoaev
vanhimmat tekemät pimeydes/ tdzecuktu
eauntmma» cammtofaud? Sillä he sano-
mat: et HERra näe mettä/ HSRra 00
msanbvliäauvt.

rz. Ja hän sanot minulle. Sinun pltä
»vielä nyt nätemän surrmbta cauhistuxta/
joitahe tekevät.

14. Iahän vetmtnnose» portin tygö/
HESirau huouesa/ joca onpohjan puoles
jacayo/ Mä istuit vaimot jotta itkit
Thamust.

15.Ja hän sanot minulle: Sinä ihmisen
lapst/näetkö» »ättS?Mutta sinunpitä vie.
läsuurembta cauhtstuxta näkemän/ cutn
oämät ovat.

16. Ia hän »ei minun fifällifeen carta.
noonHEßra» huoorseo päin/ja catzo/
HERrä Templin oven edeö/ esihuoneo ja
Altarin välillä oli lähes vtzsi colmatta-
kymmändä miestä jotta olit täändänet
heidän seltänsHEßravXempltu puoleen/
jacasvons itään/ jarucotlit Auringon
ylönemtseo päin.

17. Jahän sanot minulle t Sinä thmt«sen lapsi/ näetkös näitä? Hugotämä Ju.
dau huouellevähä/että he täsänättä cau.
htstuxta tekevät/jotta myös muutoin co.
Co maan väärydellä täyttävät/ja asetta-
vat tdzeus minua vihoittaman? Ja cad-
zo/hepitävät vijnapuun oxn «enäoö «des.

18.Sentähden tahdon minä myös teh-
dä mtn»u Hirmulsud«saut/ja et pidä mi-
nun silmäni säästämän/ etkä minun armo.
«t tuleman (heitä) Ia he huutavat cor.
ktalla äoelläminun corvtsani/en minä cui.
teugaucuule heitä.

ix. iucu.
hän huusi corktalla anella mi.

oun corvisaut/ ja sanot: se on jo
käsis/että Caupungtpitä rangat-

<XsQ>staman/ja jocaidjella»»murha-
afekädesäns. a.Ja

840 PrspM 8. ja 5. lue.
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ic>. Sentähden et minun silmäni pldi
säästämän/ engä mlni «hdo armaht» :

mutt» minä t»hdou»nda hetdän pääns
päälle utzllcnln heonfttnnel ovot.

11. 1» cotzo/se mles jong» ltznovoate
päällä olt/ j«ttrjollus taulu «yöllä/ »«.»

I. Ia tlltzo/ tuufi «lefiz tuli yltm.
mätsen portin ltelä / joc» pohjan puoles
on/ ja jo«itz«ll« 01l w«hlngol<n«nost ki.
desins : Mut.»yxl »les heldin stasans
olt itzn»»aatlt<s/ft tlrjottus laulu häne»
»yöllins/ ft he mentl sisälle/ j« astuit
»osllaltartn tygö.

;. I« Israelln Jumalan cunnlo nousi
Chernblmln piildi/ j«ld«ug«päällä hän
011/ j«lih«styl hnonenkynnyxen asit/ ja
huusi sitä mtestä jouga piillä olt ltzna»
»»«te/ j»tlrjoltus «nln vyöllä.

4. Ia HERra ftnol hänelle» Mene
Jerusalem»» Canpnngtn lcipttzt/ ja tlr»
joit»n« «lthet hetdän otzisaus/jotco huo»
cavot ia huutovat sit» couhtstusta/culn
sijn» «pohtu.

5.M»t« mntlle/souot hi» mlnu» cunl.
Den: Mengit hinen silisinS Caupun»
glnlipltze/j» lyötät: teldi» filmin et
ptdi säästämän/ eltä armo tekemän.

6. lyötät setä vanhat että nuoret/ nei.
tzet/ lapset ja »almo. cnolloxl: Mutt»
jotdenpäällä ll rjollus on/ et yhtengi» ntz.
hin ptdä tetdän rnpemon: RuVetcot
,ustn mtnunPyhästi»!» I« he rupetsit
ntzsti «onhotsto miehistä/ jotc» huone»

olit.
7. Ia hän ftnol hellle: fooftuitocal

huone/ jotiyttätit «ltonot «peluilla :

mengit sijtte ulos: I« h e menit ulos/jo
tapoit Caupungtso.

B. Jo costo he oltt topponet hetdän/
jät» mtnä »telä/ jotougeisin cosvoillent/
huusin i» sanotn: Ah HERr» HEllro/
tahootcos sijs hucutta«lckt jäänet Isroe.
lls/ ettäs »tzn vuodatat sinu» vthos le,
rnftlemln piill« ?

9> I« hän ftnol minulle : Israelin j»
lud«n huonen p«h» työ on ftng« suuri/
maa on täytetty murhalla/ ja Canpungt
täynnä pchutta.Sillä he sanovat :HEr»
r» on hyljännyt »n»«n/ ja el HERra näe.

statssa Mnäale» iehayt otznatst»sinä minulle käskenyt olet.
X.jum.

ttiirasolt
Cherubimi» pään päällä/ oHa-

«Hll» entä Saphir/ jaohden
nätvyi nAncutn istuta.

а. Ia hän sanot sille Michelle/ joca olt
lhnatvaatteis; mene sisälle rllrasten «ä>
ltlleChynbtmta ala/saöti» kätes tiyjch
tulisika htzltä/ jvMCHHMknt» «ältllä
owat/ ja hajota ne Cauptuigtn päälle:
ja hän meni sisälle/ minun silmäint edes.
z.Mutta Cherubimtt seisoit otkialla puo-

len huonesa/ jasumu täytti sisällisen car-
tauon.

4. Ia HERrsncunnia nosti stzens Che.
rubimia pääldä ylös/ huöuen kynnyxen
asti: ja huaseHäytetttn sumulla/ jacar-
taoo HESlra» cunnta» kirckäNdeka.

IaCherubtmin sijpetn humaus cru-
lui haman «lconaistnCartanon astt/nijn-
cnin Caickiwaldtan Jumalan änt/ cosca
hän puhu.

б. Ja cosca hän oli käskenyt sitä miestä/
joca oli lljnawaattets/ ja sanonut: Sta
tulva ratasten keskeldä Cherubtmin aidä/
njjn hän meni sinne sisälle/ ja astui rat-
ta» tygö.

7. Ia Cherubtm ohensi kätens keskellä
Cherubimi/ tulen päin joca oli Chern-
bimin «välillä/ otti fljtä ja annot sen mte-
hea täfiju joca olt ltjuawaattets : ja hä»
otti sen jameni ulos.

8. Ia se näyt Cherubimi»/ uhuculn ih-
misenkäsi heidän sijpetn» alla.

9. Jaminä näin/ jacayo/aeljät rattat
seisoit Cherubtmin tykönä/ jecaitzen Che-
rubtmtn tykönä yhdet rattat; ja rattat
olit näkyäosutzncuin Turkos.

lo.laolttcatcki ne neljä ypt nhncuto
totoengta/oäocuinyhdet rattat olisit ollet
toisen sisällä.

ii. Cosca hxi heisiä meni/ »hn menit
catctineljä/ja et erinnet toinen roisestau»
culkeisans: Mutta cahunga ensimätuea
meni/sinne meatt ue jälis/ ja et erinnet
toinen toifestaus.

».laheidäncoco ruumtoS/seljät/ kä-
00000
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det jafijvet/ja rattat «ltt tiyun» silmli
calckl ymbärlns/ne neljätr»t«t.

,;. Ia rattaille stnoltln: Pyöritit/
ntzn «ttä minä sen cuulln.

14. Ntzn olt myös jocaitzt?» «lilmellä
casvo; yxlcos»o olt Chtrubtu c»s.

»o/ tolnen cosvo 01l lhmlsen cosvo/
«olmos jolopeuroncosvo/ j» neljäs cot.
can cosvo.

15. I» Cherubtmit corotelttn : Timä
on st eläin/jonga mlnä »il» Chebarln
«irran tykönä.

16. Costa Cherublmlllävlt/ntzn cultjt
myös rattat helti myöden/ ft cosca Che»
rublmll yiöndelit sijpläns / että heidän
pitt moost»nouseman/ntz» ei myös ro.»
«t hetstä erlnnet.

17.Cost» ne stlsott/ utzn sttsoll nämät
myös/costa ne nostlt itzens/ ntz» nostlt
myös nämät ltztns: sillä «liv» hengi
01l helsi.
i- HERran cunul» menl taas huo.

nen tynnyxcloä / ja lstnttl ttzens Che»
rllblmeln piälle.

19.Ntzi ylöndeltl Chernbimit sijpläns/
ja»"M itzens maasta ylös/mlnu fllmilnl
«d«s : jacul» he menlt ulos/ menlt rot«
«t heitä myöden: ,o he astuit ldi» puo.
llstlleo»elle HEr»»» huonetta/ ja Israe»
ltn Jumalan cunnla 01l heidän päälläns.

10. Homä on st «liln/ jonga mlni niln
Israelin Jumalan 0110 Chebarm vlr»
ra» tykönä/ ja tunsin ne oleva» Cheen»
bimit.

21. Joilla ne neliä caslvo oli/ janeljä
stjpe/ja sijpeia alla»yucuia ihmisen kädet.

22. Heidän casivonS olit nhncuia minä
»«näin Thebaria virran tykönä/ jane
catinkävit cohdastans «teenspätn.

Xl. ium.
Henginosti minanylös/ jawel

AO» minua portin eteen Hsßra»
haönen puoleen/ joca ttäa päin
oa/ ja cayo: portis oli vtzst

colmaerakymmeudä miestä: Ja minä
näin «tzdeo seasa Zasaja».Assurtn pojan/
jaPtkttan Banajan pojan Lansan pää»
miehet. .

2. Jahän sanot mlnnSe: Sina ihmi-

st» polc»/ nillli mlehllli ««». »äirit
oftluxet j» »ahlngollstt n«w«l täsi
Coupungtft.

;> Et st »teli ntzn lisni ole/ roletcam.
me huonetta» tämä on parata/ me o»
lemm» ltho.

4. Sentähden «unnfio sinä heltä «a.
fian/ «»»usta sinä lhmlsen polca.

5. 1» HERron Hengt longeis mlnun
päälleni/jaftnol mlnulle: Sano: niln
san, HERro z Te Israelin huonesta o.
letto ntz» puhunet: mlni ttedin tyllä l«l<
din hengt» »ftluxet.

6.T« ol«t« Mono» «ppantt täsä Con»
pungls/ft hinen coluns täyttänet «>

petuillo.
7. Sentihbtu ftno HERr» HERra

niin: ne jotco te sielli tappane, oletto/
ne ovat st ltho/ j» tämä on po« : mntt»
mini. tahdon tellä viedä täftä ulos.

8. Mtecan/ jo.» te peltötte/ annan ml»
nä «ll» teidä» päälle»/ ftno HERr»
HERr».

9. Minä tahoon aft telti sield» ulos/
ja and» teitä muucalaiftentisijn/ja teh.
di tetlle oltenben.

caile
pah»,

».

""st"
<>""

""tta.

10. Teloin plti mlec«lla langemau:
Isroeltn m»»n ärls mlnä tahoon duomt»
to.että/j» teldän pltä ymmirtämin «tl»
mlni olen HER«.

n.Mutt» et timi pidä oleman telbo»
palan/«ttä le lth»n»stfti:w«»n Israe»
ltn nl»»n irts tahdo mtni duomlt» teiti.
I2.I» tttdän pltä ymmärtimän ett»ml»

ni olen HLRro: Sillä et te ole »»elda»
net mlnu» täskylll jillen/ ft «tte ole pl»
tänet mtnnn lattanl/ mutt» olett» teh»
net pacauatn lamaa jÄken/ jotta tttdäa
ymbärtlläa omat.

iz. Iacosca mMiväia ennustin: nija js.M
Platta Vanajaa poica cuolt: Ja minä
langeisia casmoiZeai/ ja hausta corktalla
ä«llä jafaasia: Ah HERra HTRra/
sinikMlat peräti Israelin jääact.

lait HLRrau sana »ninnllt/ HEA«
jasanot : ra lm

15.Sinä ihmisen poica: Stann meljes/ pa aai
stana meljes/ ja lähimmäiset langos/ ja ta La»
coco Israelia hnoae/ Ma mielä nyt le. saa»

rusale.

Propheta. n. suc.
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ruftlemlsasi»/stuo tosi» leslenius: ne
muut ovot couvos poennet HERrost»/
mutto metlle o» moo »nneltn omoisudext.

16. Sentähden stn« sini : näln sono
HERroHERra: Totto mlnä olen on»
vanut oft hellä «»«»as poconotn ftcoon/
jo olen hajottanut heitä maacundtzn :

ntzn tahdon minä cnilengtn ötist oll» he!»
dän pyhttyxens ntzft maacnnnls jothtn»
ga he joutunet ovot.

17. Sauo sentähden : n«in ftno HER.
r« HERr» : mlnä tahdon «010 teitä ntz.
siä Cansolft»/ jacoola teitä ntzstä moo»
cunnista/ jolhingale hajotetut oletto/ ja
«hdon «nda tetlle Israelln maan.

18. Slnne heldänpttäluleman/ ft et.
laman fieldä nlos «tten hetdin so«st«t<
sndlns ,o «ickl hetdän couhistnxeus.

19. Ia mtnä lohdon 0»d« hetlle yhden
sydämen/ ft «nda hethtu nden Hengen/ j»

ttvistn sydämen hetdän liha»
stäng/ j<,ando hetlle llhotstn sydämen.

ic> Etti hetdän pltä »oeldomou ml»
nnn löstylsini/ jo pttömiulmluuu lollni/
j<, telemän stn «lten/ jo heldän pitä «»

leman mlnnn Canftn / ,a mtni tahdon
olla heidän InmalonS.

2i, Mutta ntzll« ,ol« waeld««at syd»,
mens «uhlfiuxen ja hlrmutsuden Men/
«tzlle mtnä tahdon panna heldän tecons
heldän pääns päälle/ sano H ERRA
HERr».

22. Ntzn nostitChlrublmlt sijplinsä/j»
«ttat tävlt hetdän sivnsans/ ft Ist«e.
li» Jumalan «unta olt heldän piolläne.
i;. I» HERran «nuta tävl leskellä

Caupnngt ylös/ja astltt ltzens sillenmo»
xelle/ joc» on itä» päin Conpnngtst.

24. Jo hengt oltt mtnun/ ft johdoltl
minun noys jo Inmolon Hlnges Chol»
deon moolle fangeln tygö: jo se näly jon»
g» mlnä näln/«tols »nlnnn edestäni,

15. I„ «mä sonotn fangeille calcklHer.
Ron san«t/jvt« hänmtnulle oftttannt olt.

xii. lucu
A HERran ftna tnll minulle/ft
ftnot:
'' Ibmlstn pol«/ sinä osut co.

joll»

ldzens
»ael.
d<m<i.
Es.
6:9.10

Ml«
st liet»

12. H«idinPiimithlns p.tiwl«t«mi»
pots olcapäilliplmeydes/jo pttiliymi»
ulos s«tnän liplez«/ jong»Heidin sirl«.min pltä/«ttä httdänplli»««lt)«Mgu st»

löpj.0ooo«l

tylli silmät o«at uähdö/ft «< «ilenga»
tahdo nähdä » ft corvot cunlla/ etti «h.
do cntlengon cnnllo/ sillä se on tottele.
motoin huone.

z.Sentähden sinä lhmistn polc»/ tee
sinulles vaellus oset/ jovaell» valtiolla
päivällä heidän sillmälus edes : sinnnptlä waeldomon sinun fiostas lostenpolckaan hetdän silmalns edes/ jrshe/ml»
«max/tohtoval ymmärtö/ että he cova»
corvolnen Cor.jft ovat.

4. Ia finun pttä tuomou sinuu asts e
des/ ntzncutn sinä «hdoisit »aelda val»
teollo pätvällä hetdän edes/ ja
finun ptlä lähtemän motcos ehtonahetdän silmälusedeS/ »itzdeu uloslihtemi»
stn lowallo cuin voeld» «hlovot.

5. Jo sinun ptlä «ngottaman sinuas
seinän läpitzeu hettä» filmälns edes/ ftmenemän sijtä nles.

6. laolallos cendamon heldän silmä,
lns «des/ ,0 costo pimiä tullut on/ mene»
män mottos: Slnnnpitä «slvts petltH»
män/ «tl«l sinä so» uähd» maoto : sillä
mtn» olenponnnt finnn lhmcxt Israelln
huonelle.

7. Ia minä leluntznculn mlnull« lästet»
ly ol»/ ja «nnoin mtnun astnt «des / ntzn»
culn mlnnn pttl vaeldaman valkealla päi»
vällä/,0 ehten» congotln mlnä läpldzen
sttriaukädellä. Ia costa plmtä olt tullut/
olt» mtnä stn olalleut/j» connoln stn ulos
heldän silmitns «des.

8. Johnomenellotn»orholn tnll HEr»
ron san»mlnulle/j»ftnoi:

9. Slni ihmisen polc»/ eilö Israelin
huone / se lottelemotoin huone ole ftno.
nut sinulle: Mitä sini teet?

10. Ntzn sano si,S hetlle / nä!» ftnoHERro HERro : lämä cuormo mle
Päämiehen päälle Jerusalemit»/ jacoco
Israelin hnonenpäälle cuin siellä on.

11. Sono sijs : mtuo olen teidän lhmeu/
ntznculn mtnä tehnyt olen / ntzn tetlle to»
pohtumou ptlä/eltä teidän pllä «roelda»
man/jo fangtno »tttämin pots.
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«44 Prophela i», luc.
läpidjen/HZneaeasmons pitä peiiettämäa
«ttei hän yhdtlläkän silmällä näe maata.

/«/» iz. Minä tahdon myös heittä mionn
' verckoni hänen päällens/että hän minun

V' ' Meresllaoi pitä otettamantijnai/ jäminä
tahdon anda hänen tulla Babelijn Chal-
dereto maalle/jota ei hänencuitengan nä.
kemäu pidä/ja siellä hänen pttä cnoleman

14. Za catckt jotta omat hänenymbäril-
täas/hänen apomtehens/ jacalteo hänen
fotajonckoos tahdon minä hajona cat»
»yn tuultzn/ ja »elä ulos mlecao heidän
jättens.

15. Ia nhn heidän pttä ymmärtämän /

«ttä minä olenHEßra/ costa minä ajan
heitä pois pacanain secaan/ ja hajotan
heitä maacavdyn.

l6.Mntta mlnö «hdonmuntamlta hor«
»oft helfii tallella ptti mtecan / niljän
jaruton edest : «tti heidän pltä juttele.
m»n «tckl «uhlsturens pacanain s«»s /

HER» cuhungo heldän «lemon ptts/ft ylnmär.
ra tä» tämän/ että mtnä olen HENr».
«kePro'7.laHEr,on son» tultmtnulle/ftftnol:
phetan 18. Slns thmlstn polc»/ finnn pllä syö»
syöd» »in lelpäs »aplstuxell»/ j» juoman w«.
ja juo. «s »Hrlstyxelläft murhell».
d» »a. iy> Ia sanoman maacuuna» cansalle :

plstn» nälnftno HERr» HERr» leruftlemln
plll». asuvojsistlsraelin m»»»»: Heldinpltä

syöiuiu leipins murheft/j» j»°«<»ve»
tens vatvatsudes». sill»ma» pltähivlte»
tyxl tulema» cotlist»/ cnln fijnä on / «lc.
»el» »su»»lstt»pahndentähden.

20. Ia ne Caupungll jotc» hyvin »st»
Ktut ovat/pltä lyhjixl/ft m,»lylm»lle
luli»a»/j« ntzi, leivin p!tä ymmirtämin

luda» »«ä minä olen HERr».
laisten 3" HERron san» tuli minulle/ft
pllcka
HER. n- Sinä ihmisen poica/ mttä ftnanla
ranso» ftu on lelliä Isroeltn moo»»/ että test»
na»a/»ott»:Että st»tzsiy ntz» «nvan/ntzn
«,,. cotck» ennustus turha» route?
H»h. 25 Sentähden sono hetlle : uin sano
2.;. H«Rr» HERr» : mlnä tahdon hyljätä

ft» sonanlostun / ettet stlä sille» ptdä pi.
dettimin Istoelts : j« sano hetlle : «<«

24. S«lz täslldls/ «« ,xll«» »sty plds
puutua,»»/ «itä «nnustus «al«ht«l«m«»
Ist««ltn hno«s«.

2;. Sillä «lns HERra stnpuhun/ «l»
ts mlns pnhu»/ st plts «pohlnman/ft
el edemmä mtzvytellimän, mntta teidän
»jollan sinä totlelematoln huone pitä«t.
uun telemän st» culn mi»i pnhu»/ sano
HERra HEÄIr».
26.cHa H«3lr»n stn» tnll mlnnlle/Fj«ftnol ,

»7. Sinä lhmlst»polc» : Cadzo/Isrne,
lln hnon, ftno iSe näly jong» «imä m».
»«/ on »leli can«na/ja ennusta fijti aja,
st»/joc» »leli nyt «ucan» on.

28. Sentihden ftno hellle : ns!n sono
HERr» HERr» » «icki mmnn sanant
«t pldä sillen wtzwytetyrt tuleman : mutt»
st san» culn minä puhun pitä «pahtn»
m»n/ftno HERra HERra.

XIII. lucu.
HERron stn» tapahtui ml.

a»U«/ iaftnol :

2. Slnäthmlstupolca/ennusta
IsraeltuProphetatta vasta jo.»

l» ennnsta»at/ j» sano ntzlle jotc» omasta
syvimestins ennusta»»! ; Cuulcat HER»

ftna.
Miu ftuo H«Rr» HERr» : Wol

ntztohullni» Prophtlait» / ,ot« hetdin
oma hengens seuravat/ ft el ole Min

4. Isto,, sinun Prsphttas o»»t ntzn»
cntntetnlcorves.

5.Et he astu ylös särjetyn «teen/elt» »st.
tz h»i.ä»s muurlxi Israel»» huonen ym.
hzMe/ <» et «le stlsovalstt sodas» HER<
ra» »Hlvinä,

6. Hetdännitynson tyhjä/ ft Heidi»
eunustuxeus on valhe/he sanovat »HEN.

on st» ftnonut/vatck» etHEna ole het.
.zlihelinyt : jaahlerotdzevatpltixens

»ahman».7.Eitö tetdän »älyn ole turha/jo teidän
enuufluxe» calckt tyynnt »olhe ? te ftnot.
<, z HLRr» o» sen ftnonnt / ja «n mtnä

sanonut.z. Sentähden ftno HCRra HERr»
n^n;etta«Bhl,tl<tlnha/ja<m,«statte

«<ll«

HtllH.
r»> l>
n«t.»
l«»»«
todexl/
«»lck»
n« «tz,
pywllt.

kuu»,
stel»»
wû
rls
Pro»
phelol»
t» »«»

stan.
Jer.
2j:i.

/„^
~..

"



Mich.
Z!5.

Nää.
riä
Pro.
pbetts.
sota
«vastan

«alhetta»ntzn mlnä tahdonteidän tygön/
ftno HERr» HERr».

9. Jamluu» titen lnle ntzden Prophe.
«lnpäälle/ jotca nätewäl turha/ja «nun.
stavat valhetta »El heldän ptdä oleman
«innu Cansanl senracnnnas/ j» «l Israe.
linhnonen lirjottuxes llrjoitelul oleman/
«alcka tnlemanlsr««llnMaalle/jattidin
plti ymmirtimin eltz «lnä olen HER»
ra HERr».

10. Ventihdeu/ lofin stntihdeu «tti he
«viettelevät nlunn C«nftnl/ sonovol:
Rauha/ft el stelläole rouhg: tämä (Con.
st) roleud» seinin : «utta he fiwuwat stn
stl«tt«motlomollo colklllo.

11.Son os ntzlle jolco secoittomottomol.
la caltllla silvuwal/etlä stn pttä putomau:
sillä lst, sade ou lule»»/ j» suuret rotel
lägewat/ftinullspäi pttä siti syöremän.

12. Cadzo/ntz»pitä selnin langeman:
«ilö/filloln tetlle sanota: Cusa nytt se pyh.
tlmys on/ jong»te sivunet «lett» ?

iz. Näin sono HERr» HERr» : minä
tahdon and» pauhata suuren »nulis pään
mlnnn jnlmndeftnl/jo lsolnsote»minun
«thaftni / josuurta roetiwta mtnun
hlrmulsudestnt/ ne ptt» «tckl maahan
lyömän.

14. Jontzn mtni lyön stluän alas/ jon»
g» le stcotltamoltomalla «lttlla siwunet
«letta/ ja hellin stn maahan/ntz» että stn
perustus plli näkymän: jo että st moo»
hon caotn/ jotetdäu myös pttä sijnä huc»
tuman/ ja ymmirtämän että minö olen
HERro. ...

15. Jo ntzn m ni tohdon täyltä mtnun
hlrmnisudenlsttnänpäalle/lanydenpääl.
le/jotca sen stcotttamatlomollo calttlla
fiwnvot/ ,a sanoo teille ie, täollä ole stl.
nä/että stvuftla.

16. Nämät owot Israelin Prophelat/
jo ca Jerusalemille ennustavat , a natt,
uit honelle rauhan na,yä/,a el siellä
rouh« ole/ sono HERra HERra.

17. Ia sinä lhmlsen polca/ «stt« casvos
Canfts tytläritä vasta» / jotca ennusta»
w",t sydämestäns/ft eunusta heitä vastan,
iz, Jo ftno : näin stn» HERra HEr.

ra: Moi lettä josta Melette lhmisille

pehmltyxtä hetdäaeatualoiis ala/ja pääu-
alaisia setä nuorille että vanhoille/ kä-
sittäxen sieluja. Cosca te nyt «letta käfit-
tänel minun Cavsant stelut/nijn te lnpacte
heille elämän.

iy. Jasaastuttate minun/ minun Ca».san seas ohrapton/ ja leitväa palan täh-
den : että te duomidzelta ne sielut cuole»
man/ jotca ei pidä cuolema»/ ja duomid-
zelta »e elämän/ zotca et pidä elämän/
retdän walheu caulta minun cansaa seas/
jotcamtelelläos walhetta cuolewat.
,o. Senlähdeo näin sanoHEßra HEr-

ra: Catz» / minä tahdon teidän pehmt-
tyxennetygö/ jolla te sielujakäsitätte ja
usrotatte/ja tahdon ne repiä pois teidän
catnalou alda/ja tahdon pelasta ne sielut/
jotca te käsitätte ja uscotatte.
21. Jatahdon teidän päänalaisenrewäi-

siä ricki/ ja pelasta minun Cansaut teidän
kädestä»/ ettei teidän pidä heitä eoä käsit-
tämän/ ja teidän pttä ymmärtämän/että
minä olen HERra.

22 Eitä te petollisesi saatatte surulltsext
vanhurfcan sydämen/ jota en minä ole
surulltsexttehnyt/ ja oletta wahwistanet
jumalattomankädet/aijo ettet se palajais
pahasta ticstans/ja sais elä.

2z. Senlähdenet teidän pidä «nä faor-
namqn turha oppia/eikä ennustusta ennu-
staman- mutta minä tahdon «apahta mi-
nun Cavsant teidän kädestän/ ja teibäa
pitä ymärtämän/ että minä oleu HErra.

X l V. iucu.
minun tygSnt tuli monicahto-

l» Israelin waohtmmtta/ ja he i-'
stuit minun tygöni.

2. Nijn tapahtui HERrZ sana
minulle/ja sanot:

z. Sinä ihmisen poica/ nämät miehet
rippuwat sydämellensepäiumaltsaus/ ja
pysyivät lujana tväärydeos pahennvxes/

l pidäistöst minun wastamavhettä/cvsia he l
minuldakysyvät?

i 4.Sentähde puhutteli heitä/ja sano heil-
- lez näitä sano HEria HEna: Cuca ihmi-

nen Israelinhuonestrippu sydämelläns '
epajumaltfaos/ja pysy lujaa wäärydens
pahanouxes/ja tule Ppvphela» tygö: nyu

HhVSVj tahdo»

Moni-
cahta-
mat
«an-
himmt
statu-
levat
Hese-
tieltä
tygö.
Mitä
HER-
ra kä-
ste hetl
le sa-
noa.
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lz: 2.

lanaat
ttulia
Esat
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tahdon minä HErra vastata haodä nyn-
cuin hän ansainnuton hänen suurella epä
jumalan palmelnxellans.

5. Että Israelin huone pltä viettllyxt
tuleman sydämtsäns: Sentähden ettähe
catcki omat mtnust luopunet «päjkalatas
«autta.

6. Sentähden pltä sinunsanoman Isra-
elin huonelle:näitä sanoHEßra HEr:a:
»äändäkät tdzen ja luopueal teidän epä-
jumalanpalmeloxestan/ ia käändälättet-
dän casmon catkest teidän cauhistuxestan.

?.Stllä cuca ihminen Israelin huone-
sta/talcka jocu muucolaineu joca Israe.
kis asu/ luopu mtnust jasydimelläns rip.
pu epäjumalis/ ja lujaoa pysy epäjuma-
laos palmeluxen pahenuxes/ ja tule Pro.
phetan tygö kysymä» mioulda hänecaut- >
tans/ hänelle minä HERra tahdon tdze
vastaca.

8. Ja tahdon asetta mkmm «afmont
händä vastan/ ja tehdä händä autiaxt/
thmext jafananlascuxi/ jahämitlä hänen
mtnuoCansastaot/ jateidän ptlä ymmär-
tämän / että minä olen HERra. '

y.Muttajos vteleldy Prophela jota- s
kin saarna: hänen minä HERra annan
«telellyxt tulla/ja tahdon ojenda minun s
käteni hänen päällens/ jahämtttä hänen i
minun Caofastant Israelisi. >
ro.la nyn heidänmoiemttteo pttä mää- j

rän tecovs maxon saamaa/ nyacuia kysy, >
jän määräteco/ nyn pika myäs Prophetä
määrä teco olema». i

ii. Ettet Israelin huoneena pidä erhet-
tymän mtuua fturamast/ja et enämbt saa. !
stuttaman idztäns cattts yltdzekäymisi. i
säus/ mutta heidän pllä oleman minun
Caosani/ja minä tahdon olla heidän lu-
malans sano HSRra HERra.
». Ia HERrao jaua tapahtui minulle/

jasanoit
. >z. Sinä ihmisen polca/ cosca maacun-

desyndt teke minua mastan/ jafijttemteiä
hämätse minua/ nyn minä tahdon ojenda
minun käteni sen pälle/ ja olta leivän ai-
ne» pois/la läheltä nältäo sim»/ hucutta-
peni siellä sekä thmtset että eläimet.

i4.la jos mtcläm cvime miestäRsah/

Daniel jaHlob siellä sl<sit/vyn he ainoa-
stans pelastatstt ste.uns vanhurscaudellns/ NZI,sano HERra HERra. jän.

15. Ia jos minä aodaistn tulla pahat
pedot maacundaan / jottaCansa» ajaisit
pois jahämttäistt/ nyn ettei yxtkäa siellä
tmdsis maelda petoio tähden. Noah/16. Ia nämät colme miestä olisit siellä/ Däil/nyn toria culn minä elä»/ sano HERra
HERra: et pidäts heidän taitaman ma- Pah,'t
pahlapoikia eikä tyltäritä: «aan ainoa. «ijtmel
stans idze mapahdecamaa/jamaa autiaxt
tuleman.

l/.Taickajos mioS annatstn tulla mtc- zicao seo maan päälle/ja saos sin : Mtecka/ I?
käymään läpidzen/janyn tullisii setä ih
miset että eijiniethamtlellyx!.

» 18. Ja ne colme miestä olestc siellä/ »ya
totta cuin minä «län/ sano HERra Her-
ra: «t hetdäu pidäis laitamaa pelasta pot-
ktaeiityttärttä/ vaan atooastaushe tu-
lisit mapadetuxi.

> 19. Tatcka jos mlnck lähetätsin ruton
sijhen maacundaan/jamuooalaifiumiuu
mthantsea päälle/ merellä hävittämän
steldä ihmisiä/ ja eläimitä.

ao.la Noah/ Daniel ja Hiob olisit
fiellä/ny« totta cuin minä elää sanoHEß-
ra HERra/«, heidän ptdäis taitamaa
autta poikia eli tyttSrttä «aoa alnoa-
staas »anbu-scaudellans pelastaman o-
mta stellujaus.

ai. Silla nain sano HERra HERra: »ämiit
josminä lähetän ae neljä minun paha rii> piti
gaifiustan/miecau/väljän ja pahat p«. tuleM
dot/jaruton Jerusalemia/ hämittämäa jään»-
stellä setä ihm scr että eläimet. tttea
22.Ja cadzos/oyn pttä «uutamitafinne päälle
jätetyttäktrmotettamau/polttaja tyttä- len»
riti/ja cstzo heidän pitätulemaa täne tel- sai»
dän tygöa/että teidän pitä näkemän cu> mtS.
tnga heidän käy/ja lohduttamaa teitä s a 2S««
onnettomudea tähden/jooga minä Jeru 24! >Z-
salemtlle olen andanut tulla / ja caicketn
muiden tähdea/ cutn minä oitnaadqnut
tulla heidän päästen».

> »z.He pitä oleman teidän lohdutvxen/co,
fca te saatte nähdä cutoga heitinkäy/ja

' taidat ymmärtä/etten minä itmao syytä
tth-
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tehnyt ole/calckl»mlts «lnä siellä tehnyt
olen/ ftno HERra HERr».

XV. iucu.
HERron sona tapohtul «nt»

ZOHnnlle/ftsonol,
2. Gtuä ihmlsen polca/ mleö on

p»re»nbl mntt»putt»/
medzäputto?

z. Otetango sijtä pun tehlä jotat» työtä?
«tcka tehdängö ntzstä coucku/johong» jo.
«tlnlipustetan?

4. C«dzo se hetteti» lnleeu cululelt»/
ntzn «tä tull molemmat päät culntt»/ j»
hänentestipaickans pala/ mihlngä st nyt
ptdäls telpomon/lelwaneco st mthlngän?

5. Codzo cosca st wtelä coconans olt/ el
sijtä sillotngon toitln mitä» lehdä/culngo
paljo »ähemmtn lottan tästälähin sijtä
tehtä / cost» «lt sen culut.anut jo polt»
lonut on ?

ö.Sentähben nätn sono HE«a HEr,a:
ntzncntn minä onnon vtznopuun oxot «.

lello poldelto metz l puiden conszo/ntzn pt»
ti myös mlnun tetemän Jerusalem!» osu»
«alstlle.

7.1» tahdon astlto minun caswani hei.
tä «ostan/ ettet heidän pidä wälttämön
tl,lda:m»tla tulen pttä hellä polttaman.
Ia tetdän pttä ymmärtämän/ että mlnö
ol«n HERro/ costo mlnä asetan cosvo.
Nl heitä »oston.

8. Jo teen moocunnon tylmtlle: että he
ovot ptlcannet mlnua/ ftno HERra
HERr».

XVI iucu
HERran ftna topohlul ml-H/)H nnlle/ja sanot :t?>» 2. Sinä ihmisen votco/ilmolta

Eaupungtlle häue
~ "Xa sano: Näln ftno liEßra «ER.

on Cananerttn maaida/ finun Isäs A»
morrereistä/ ja sinuniltls Htthereistä.

4. Sinun sncns et ole siuuloa napa lel»
«nnet coscas synnytt/ntzn «t stnä myös
ftlinoitetlu »edellä / ettäs ollsit puhtaxl
tullut/ eitä suolallatahvottu/ eltä cap».
lolhlnläärlttv.

Exod.
24-7.3.
Eph.s.
26:
1. loh.
1:7.
P5.45:
14:15.

5. Silli el kengän sinn» surcntellut/ ett»
hän olls ormahtauut sinua/ jo oso.tount
sinulle yhdengän näistä: mutto siuö het»
lelltntedolle/ ntz» ylöncadzottu 01l sinn»
sielnscoscossyunytt.

6. Mut« mtnä läwinfinnn ohitzes / j»
näln silmu veresäsmacavan/ jo ftnotn
sinulle: sinun pltä elämän/ cosca sinä»tzn finnn ««resas macatfit/ lott» siuulle
stnoln mlnä/ coscas ntzn wtresäs «ss«t»
sit: sinun pltä elämän.

7. Ja mlnä olen «swattonut sinuu/ ft
andanut finun simrert tulla/ ntznculn he.
delmän maan päällä/ ja sinä oltt «scva.
nut isotxlft »t»»n «untxt tullut/ siuun
ntsäs oltt «swouet/ jo sinä ollt saanut
«uuit pillat hluxet- mutt» sinä olit ivle»
lä ollstoln ja catno.

8-I« mini täwm ohltzes ft «tzoi» päil»
les/ j» «tzo/ sinä ollt töysicosvolnen/
»tz» «lnä hajotin hameui llcpen sinu»y»
l,yeö/ jopelttn sinuu häpläs/j» vonnotn
sinulle/ jo »nuoln ttzenl ltztton siun» «ns»
sos/ftno HERr» HERra/että sinnn pt.
ti minun otemon.

9. 1« Pesin sinun «edellä /jo »trutin
sinunverestös/ jo Voitelin sinun öljyllä.
io.I» vaatetin sinunneulolntlla«aat.

tellss/jo conntst sinun tengttln/jo annoin
sinulle «llit lynovoottet/ ja puetin sinun
silcktzn.

". Jo counlstln sinun «unlstuxella/ ja
panlnläsirengatsinun tät«s/j» käädyt
sinun caulaos.
"' annoin otzolodln sinun obzaas/

nun paahös.^
sina «uulstettin cullall» ft h«.

plall»/ jo vaaletettiu «lllll» ltzuavaol»
neulotulla työllä! sinä sött

I"V°S sämbylättlpä/ hunaja.a j» öljy : i»
oltt ylönpoljo«unlst«ttu/ja sait «alda»
lunuan.

'4. I» siuun nimes cnulul «uwas pa<
cauatn stas finun «uutndestähden / joc»
fturi täydellinen olt/ ftnc«ll«tfien «nnt»
stusteu coul.a / jotca mlnä olln pannut
päälles/ ftno HERraHERra.

iz. Mntta
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tz.Mutta fiui ustalstl fiitul, eauulutees/
ft ettäs ntzn yllstelty ollt/ tett sinä hnortn/
ntzn ett» finä ltzes leit yhtetstxl/ jocattzelll
jotc»kävit ohltzes/j» tett hä»en «htonS.
l6.I» ol»l finun wa»tl«lstas/ft l«!t fijtä

lirftvan Altarln ltzelles/j» telt hnorut.
las stn piilli/ jo,»et ltinäns «pahtu»
nu« ole/ «tti pldi tapahtuman.

17. Ia olit sinnn cunnta «lnstas/ jotca
«lnifinulle mlnnn cullastant ja hoplasta»
»t andanut olin/jo «tl sijtä n»l«hen «wat
tyllles/ft teit hnorin ntzden «nst«.

,z.laotit n«lotnl woattes/ ja pettlt
«silli/ j« minun öljynift suldzntuxent
«fttlt sinä heidän «t««»S.

19.Ruocont jong» minä»»noln syödä,
ses/ sämbylöttä/ öljyä j»hunajat» asetit
sini heidän «.«ns matlox hajuxi/ntzn ft
«li/sono HERro HERra.

2c». I» sinä ottt potcas j» tyttäres/ jot.
«lsmlnnllesynnyttänyt 011./ ft uhraisit««helllesyötä:lnnlelcos ntzn halvaxlsi.
«unhnorudes ?

2i,l»fin»tenraxl leit minun lopstul/
j« onnoit hettä poldett»heldän edestns .

22.Et«tteng»n finä ole «ttes «uhi.
stuxests j« huorudefts cosca» «jatellnt
nnorndes at«/ cutnga paljas j» alastotn
llins oltt/ ft «acalfi.verefäs.
,;. Ylltzen «lten finun p»hndeS/»ol

»ot stnuos/ ftno HERr» H«R«:
24. Stn» rakensit ttzllles corlenxet/ft

telt finulles cucknlat «ltllle «tnllle.
25. Ia «icketu teiden snthtn «lensit fi»«ä cncknlas/ft telt finnn cannludes «n»

histnxext/ finä hajotit jalcas jocottzelle
jotc» tävit fijts ohitztu/ ja lelt suurta
solavuoteutto.

26.Ensin sinätelt ftftvnoteult»lähl».
mätstes Egyptln losten cansft/jollla sunrl
ltho 011/ft lett sunrl» ftlovuotentta/te»hottloxes mlnn».

27. Ia «tzo «inä ojensi» tätenl finna»«stan/ jahllltdzin sencaltatstn topas /
j« hylM» finnn «lholllstes Phllifie»relnlyttärttteu «hloon/ jot« hipetfil

finnn häpemälöindä työläs.
28. Stzlle stnä telt huorntt» Assurlnlasten canssa/ ja ett tainnut heistä lvlläs

ft»b«: ft eofta sins ollt tehnyt hnorutta
hetdän «nsjans/j» et «lnnut heistä lyl»
lindy».

29.Euänfit sini vtelä stjtle stnun huo»
ruttas Canaau maallaChaldean asti/ntz»
ettwlelä sisttelän talnnnt sinä sillätäu tyl»
läudyä:

;o. Cniugast sijs minun plbils ymbi.
rlns lelckamonsinun sydämes/ sano HEr.
ro HERro/ ettäs stncallaistn ftlkl h»o»
ron töttä teet?

zr.Ssinäettäs nsin rakennat corkenxes
jocatieä suuhun//a teet cuckulas räikille
cakuille: ja«t ole vsiocuto muu portto/ jo-
carahalla ostettaman pttä.

za. rakka nsincntn jocu huoriwaimo
jvca mteheus siaao laske lotsen.zz. Lakille portoille anuetan lahjoja/
muttafioä annat catktlle finn» värtämie-
htlles palcan/ ja lahjoitat hettä/että
heidän jocapaicas sinua tygös tulema»
pidäts huorutta tekemän sinun canstas.

Z4. Ia iöytäa sinus sinun huorudesaS
junrt «asioin flaä cuin tapa on muiden
«aimoinraosta: ettei sinun peräs juostai
mutta sinä pakan annat/ja et sinullepale-
ta anneta/ ja näin sinä teet juurt «asia-
haroisin.

Z5. Sentähdeusiaä portto cuule HER-!
rao sana e l

z6. Näitä sano HERraHESIra iEttäs i
osia mtelelläs an»atraha/ja tulistat fioun
häpiäs huorudes raotta/ «ärtämteh tlles/
jaratten sinun cauhtsiuxes epäjumalttten
raosta/ javuodatat lastesveren / jongae
heille uhrat.

Z7. Sentähden cadzo/ mtnä tahdonrao-
ta eatckt sinunvärtämtehes joidenraosta
sinä olet hecumas elänyt/ yönä catcket»
»siden ea»sta jotcas ystäwäoZs pidät/
ja joitas vihat/ ja minä tahdon ne coota
sinua «asian jora tahwolda/ ja julista si-
nun häpiäs/ että heidän catcki sinun hä-
piäs näkemän pttä.

zB. Jaminä annan käydä huoransa w«..
ren «uodattajao oikeuden sivun yltdz«ö/z
javuodattasinun veres julmudella jatsi-
«audella.

ZH. Ja anda sinun heidän käsijs/ että
heidän

heitä»
rangat
stnxis.

/»/>.
«.10.
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heidän pitä särkemän sinun torkeuxes/ ja
caktstamaupann ruckula«/ja rtjsumaofl-
«un«aattes/ jaottaman fkulda poissi.
au» ruunia cappales/ ja andaman tsiua
sinun alasti ja paljafna.

40. Ja heidän pitä andaman tulla si-
nun mastas juurenmäktjoucon/ jotca pitä
sinuakimittämän/ ja hackaman mtecal-
lans rickt:

41 Jatulella polttamaa siunahuones/
javäyttämän sinulle sionn otkeudes mo-

' ne» «vaimon silmäin «des: jamtnä tah.
doo tehdä lopun sinun huorudelles/ ettei
pnuu sille» pidä andaman raha.

4!> Ja tahdon sammutti» minun vihani
sinuun/ja täyttä minunkymautent sivuun/
että minä mahdatfiu levätä / ja «o ensi
vihastua:

4Z. Ettes muistanut uusrudes alea:
vaan kehotttt mtuua näilläraitilla» Sen-
tähden tahdon mtuä myös panna caickt
sinuntyös sinun pääs päälle/ sano HE»
ra HERra» Ettes tekis sitä paha catckeia
sinun cauhistustes raosta.

44.C«tzo/ caickt jotca tqens sauanla.scus harjottamat/ «e pitä tämsn sanan-
lastun sinusta sanoman : tytär on uyn>
cuin äitikin.
45.vtuä olet ättts tytär/ joca hyljäts

miehens ja lapseus»ja sinä olet sisartes
psar/jvtca jätit pois miehens ja lapseus:
Teidän ättin on Hethealaioeo/ jateidän
Isän Ammorrert.

46. «Amuria 00 sinun vanhembt stsa-
res tyrtäriveus/ joca «vasemmalla puo-
lellas tykönäs asu/ ja Sodoma on sinun
uuorembt sisares tyttärinens/ joca «sn
niktalla puolella»:

47. Waicka et sinä tuttengau heidän
tetlläns maeldanut/ tatcka tehnyt heidän
cauhtstuxens jälken/ohnet sijtä paljo puu-
tu/ ettet sinä pahembita asioita tehnyt ole
cuin he/ raitis sinun meuotsas.

48. Nyn totta cuin minä elän/ sano
HERra HERra: Sodoma sivun flsa.
res tyttärin»»» ei ole vyn tehnyt cuin sinä
ja sinun tyttäres.

' 4y. Catzo/ se oli sinun sisares Sodo.
mau svudt» ylpeys/ ja raitis yldäkyllät.

sys/ jahyvärauha joca hänellä ja hänen

5» Nh» canna myös häptäs sinä joca
sisares hywäxt teetsyndeis raotta/ jotfa
sinä suuremmat cauhlstuxct tehnyt olet
cuin he/ »a olet tehnyt heitä parammoxi
culn sinä olet: nyo hape iyes nyt/ ja csna
häpiäs/ ettäs sisares hywäxt tehnyt olet.

xz. Matta mtnS tahdon tSälä heidän
fangtuten»/ «odomao faugiudev ja HS.
o«n lyttärteos/ ja Samarian fangtndeo
jahänen tytärteos/ ja slnan fangtndes

faogit hetdä» keflelläns.
54.NY» että finnv täyty canda sinunhä«

ptäs ja ptlckas ratkea sen edest/jongas
tehnyt olet/ja tetdä» sitte cuitengiapitä
lohdntetnxt tuleman.

Ja sinun sisares Soboma jahänen
tyttäreos pltä käälyxt tuleman «tzncnl»
he ennen omatollet/ »a Samaria ja HS»
nen tytläreas pltä »Sätyxt tuleman/ ntzo.
cutn he «unen omat ollet/ ja sinun myös
tyttäres raosta pltä käätyxt tuleman/ nh».
cuin t« ennen ellet'oletta.

56. Ja et ptdä teuämbt) Soboma sinun
sisares huutontulemao sionn suusaö (vtza.
cuin) ylpeydes atcana.

57. Costa pahudes el »telä julki ollut/
nyncutu stjheu atcau cuin Syrtau jaPhi.
ltsteretu tyttäret hämäisit sinua jocapai»
eas/ja caickt st ymbärtsiö cayoi sivS ylöu.

58. Cosca sinuntäytyi cauda pahuttas
jacauhiuttas/ sano H«Rra HERra. >

sy. Sillä ntzn sano HERra Hsßra : >
Minä tahdon tehdä sinulle «hornin sinä -
tehnyt olet/ ettäs »alancatzott ylöo/ ja >
särjit itzton. '

6c>. Mutta minä tahdon mutsia minun I
Wonl/jonga minä eavstas tehnyt olen

Ppppp »noru.

tyttärMoS vkt: Miiakäyhlä ia tarivitze-
pt et he auttanet:

50. Matta he olit ylptät / ja teit cauht-
stupen minun edesäni: sentähden olen
myös minä heittänyt heidän pois/ ro-
sta minä sen näin-

-51. Nyn et myös Samaria ole tehnyt
puvltacan sinun syodejäs t Mutta sinä o-
let paljo enämmin tehnyt sinun cauhtut.
tas cuin hän/ ettäs olet tehnyt sisares hy. '

tväxt catcket» sinun cauhisiupes sahten
cuin sinä tehnyt olet.

HER.
ra lupa
«deu
lykon
tehdä
Cau«
sans
cansta.
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»uorudes aicana : Za tahdo» tehdäyaa.
catcktsen lyton fiou» canstas.

61. Ryn sinun pt:ä mieleö johdatta-
man sinun ketkäs/ ja häpemä»/ coscas
olet oltawa tygös vanhemmat ja vuo.
remmal sisares/ jvlca mtnä sinulle tyttä.
rtxes andawa olen: «aan et sinuu lytostas.

6t. Mutta mtnä tahdon tehdä mtnu»
lytlont sinuncanhas/ että sinun ywmär-
tämän pltä/ että mtnä oken HSRra.

6z. Sttäs sitä ajatteltsic ja häpetsit/ ja
«trohkels häpiän tähden suulas awata/
cofca mtnä sinulle aodext andawa olen
catckt mtläs tehnyt olet/ sano HERra
HERra. XVII. Lucu.

A HEnau ftoa tapahtui mtoolle/
ja sanot:

z. Stnä thmtsen potca/aona Is.
raelin hoonelle lapous ja wertaos.

z.Jasano : Näin sano HERra HTR-
ra: suuri Colca suurella lennellä ja pit-
killä sijwlllä ja täynäns sulkia/ ktrjawa
tull tibanontn päälle/ ja ottt Cedrlpuun
ladwa».

4. Jamursi pots sen plendeu vesat»
laswau/ ja wet sen Cauppawaahan/ ja

' pant sen cauppamtesten Caupuugyn.
s.Ja olti mySs fiementtä sijlä maa-

kunnasta jakyUr i sen hywääopeldo»n/c«.
sa psljo wettä läsnä oli/ ja istutti»yncuta
halapajun.

ä.Zasecaswot ja tult awaraxi wyna.
puuxi/ waan matalaxt/ sillä oxat tattit
iyeos händä pain/ joolit juuret sen alla.
Jase lult jaloxi wynapuuxt/ ja caswot
oxat ja wesar.

7. Ja si«llä oli tohie» suuri Cetca jolla
olit sijlsct ja paljo sulkia/ ja catzo/ täma
wynapuu fowitti juurens hänen puoleens/
ja ojensi oxans hänen puoleens / etta fen
piti castetuxi tuleman hänen ojistans:

8. Ja oli cuttivgta hyvällä maalla
paljon wedeo tykönä istutettu/ vyn että
se kyllä sai castva oxta/ hedelmätil ca».
da/ja suurext wynapuuxt rulla.

y.Nyn sano nyt: nätu sano HERra
HERra: pidä!stö sen menestymän? ei-
köstä seu juuretpidärevätstämäu ylös/ ja

hedelmät otettaman pois/että fecutivr.
tu!s? sen ptlj cutwettuman raitis we-
sotsan»/ ja ei suuren tästwarren/ eaicka
paljon Cansan caulta/ juurinens ylös
resiltämä».

10. Latzo se on istutettu: waan pk-
dätskö sen menestymän ? ja nyn pian cutu
stjheu tule ttä tuuli/ nyopitä seacuiweb-
tuma» patckoineos.

n. Za HTRra» sana tapahtui mi-
nulle ja sanot:
i!. Sanos tälle rowacorwatftlle Has-

selle: E tekö te tiedä «itä tämä on? >
ja sano: cay» Bäbelin Cuningas tali llerasalemyn/ ja otti häaenLuotngaas >
ja päämteheas/ jawetheidäa tygöas >
Babelyn.

iz.Za otti yhden Cumgolisestsiemenefl/
jakett lyton hänencaostans / ja ottt wa.
lan häneldä/motta oe jalot maacunuas»
otti hän pois/

14.Että waldacuoda pilt nöyrytetyxi
tuleman/ja et iytäns patsattamaa/ että
lytto pttt ptdettämän/ ja seisovalaea
oleman.

15.Multa se luopui hänestä/ ,'a lähettikäflylätsens Egyplljn/ että häneZe piti
tähetetlämän he-voistta /a paljo iväke:
ptdälftö se menestymän hänelle? taicka
pidätstö haaen hywtn stjtä pääsemäo joca
scucaltatstatekc? ja se cuin lytoo särke/pidäistö sen päsemän?

16. Ntza rotta cuin ml »ä elän/ sanoHERraHERra: sen Coningau patcas
jocahänenLootngaxi asetti/ jonga va-
lan hän catzot ylSn/ ja jonga lyton hänsärkt/fiellä hänen pnä coolemä/ Babclis»

17. Ja Pharaon et pidä se sovaisen o»
leman hänen canst-ns sodasa/ sokajoucol-
la ja paljolla väellä/ cosca wslltl ylöshel»
tettämän ja scantztl ratetcsmau pltä/ että
monva sielua svrmstaistn»

18. Stllä hän 00 catzsnut valan ylöo/
ja särkenyt lycon hä» onkätensä 0-
jendanut/j» catckianätcä teke/nyn et hä-nen pidä pääsemän.
iy. Eenlähden sano HERra HERra

»äin: oho «otia cutnmi! ä elän, tahdon
minä minun valani/ jongahän on catzo-

»»t
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vutylö»/ sa mtnmi lyttoot/ jonga hän
särkenyt on/ auda tulla hänen pääns >
päälle.

20. Stllä minä tahdon heittä mtuun 1
»erckoot hänen päällens/ ja hän pttä mt- j
ounmercollant olettaman kyont. Za mt- <
nä tahdon anoa hänen mtecä Babelyu/ ja >
siellä olla oikeudella hänen canstans: Et»
tä hän uya tyens 00 asrttaont mtnna j
mastan. j

21. Ja caicki jotca pakenemat ja hänen
puoldans pitämät/ pttä mtecalla tange.
Mao/ja ne totea hctstä pääsewäl pttä catc<
kyu tuulyo hajotituxt lulemav/ jareidäo
pttä ymmärtämää / että mtoä HERra
olen tämän puhunut.

»2. Nät» sano HERra HERra: Mi-
nä tahdon myös otta corkian Crdrin lad.
masta/ ja murra nuorten wcsoio lodwtn/
jamtuä tahdo» tfiutta seu cerklalle muo-
relle:

iz. Mtnä tahdo» sen corktalle Israelin
«vuorelle tstutto/ että sen pttä opta saa.
man/ ja hedelmän candaman/ ja suure,
xl Cedrlpuuxt tuleman/ vyo että calckt-
naiset ltnvut pttä laitaman asua hänen
allans/ ja hänen oxatns marjon alla.

24. Ja calckt puut maan päällä pltä
ttelömckn/ että minä HERra olen cor-
ktan puun alendanut/ ja matalan puun
vlöodävyt/ ja mthärjäisen puvocnlmao.
vut/ja cuimao puun mlherjälscxt tehnyt:
minä HEna sen puhun/ja teen sen myös.

XVlll. iucu.
HERran sana tapahtui wt«

AOi> nulle/ja sanot
a. Mttä te pidätte kestenän Is.

raelinmaalla tätä saoaolascua/
ja sanotte i Isät omat syönet hoppamtta
wyoamarjoja/ mutta lasten hambat ovat
fijtä huoldunet?

z.Nyo totta culn minä elän/ sano
HERra HERra/ sencaitalnen sanavla.

j scu et pidä sillen oleman tetdän seasau
JsraettS.

4-Sillä eatzo/ catckl stelut omat mtnvn/
Isän sieluon nyu mu un cutn pojovgtn
sielu: se stelu joca syudtä tele/ sev pilä cuo
lemao.

' 5. ZdS joen on hnrfcas joca ottein j§
hywtn te»,.

6. Jocatiwumkillasyö/joca eiuosta stl-mtänSylös Israelin hnoneo epSjnmältrn >
puoleen/ j«,t saastuta lähtmMätsens e»
mävdä/ että maca «aimon raosta hänen
taudtsans.

7. Joca et keoelleogän «ahtngota tee/
jocavelcamtehille anda pavttins jällens/
jocaetteldälänmitäu ota pois väktval»
lalla / joca jaca letpäos tsowatselle/ ja
«aatetta alastoman.

8. Jocaet corcorahaota/joca «t«oltto
ota/ wäärydest lätens poistemma/ joca
ihm. sten «athclla oikein duomitze.

9 Joca minua otteudeni jälkev«aelda/
jaminun käskyni pilä/ njjn että hän to-
dest sen jätten tele: se on hurscas mies/
hänen pttä torisest saaman elä / san»
HERra HERra»

10. Mutta joshäopojan stjttä/jase tule
murhojaxtjoca «erta «uodatta/ elileke
jonguo näistä cappaletsta.

Mi,t
on hy»
väth»
Miuea.

Lev.
I«!IK.Deut.
24-10.
Esa. '

58» 6.
Match
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Mikä
jumala
toivo»

11. Ja »i yhlän I!ystä mvistakappaleista
tee i Muttasyö myös wuortlla/jasaastut-
ta lähtmwätsens emännän t

ii.xeteköyhtlleja vaivaisille wahio-
gota/ otra jotat» väkivallalla / «s anoa
panttia jälleos/ ja nosta stlmäus epäju-
malten huoleen/ jollahän cauhtstuxc lcke.

iz.Avta cafivolla/ otta wottto : Pidät»
stö hänen elämän? E< hänen pidä elämän»
maita että hän seocaltatsen couhtstuxeatehnyt on/ njjn hänen pttä tottsest cuole-
man/ hänen verens pttä hänen päällenö H»,oleman. Nä»

14. Mutta jos hän pojan MS joea pgig»
catckt Jsänssynnitoäte/ ,a hän peltä/ja p««
et tee njjn. »ärfi.

15. Et syö «»orilla / et stlmtäns vosta maa
Israelin huone» epäjumalienpuoleen/ei Isän»saastuta lähtmipäistvs «mäudäcä: paha»

16. Et tee kenevgä» «vahtngota/ et pidä teqn -

pantti tyköuäns/eimitäo ota wäärydellä/ tähde»
jacaleipänstsrvatselle/ ja »aatetta ala-
stoman.

17. ei vaivaisille tee vääryttä/ et ota
corc» eikä «voitto/ mutta p»ä minun lä-
flynt/ jo elä minun i-kinl jällen:Et hä-

Pppppi »e»
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««» ptvä tuolemanJplns pahan teon täh-
den/«aaa elämän.

ig. MnttahäaenJsäns jocamäktmald»
ta wääryttä tehnyt on/ jaCaosans seas
tehnyt on sitä cuin «tkelpa/ catzo hänen
pitä enolemaa pahan tecons tähden.

iy. Nha te sanotte: mtxettä psjan pidä
caudaman Jsäuspaha teco? että hän on
tehnyt oitetaja hymiö/ pitänyt ja tehnyt
eatckt mtnuo!aktn/ayn hän saa tottsestelä

!o.Stllä se fieln jocasyndtt«»«/s«a pttä
caoleman i ei pojan pidä candaman I-
säa« syudi/eitä Isän Pojan syndi: mutta
tvanhucscan «anhurscaus pttä hänenitze
päälleus oleman / ja sen määrä» pa-
hos pttä hänen pällens oleman.

»i.Mnttajosjumalatotnkääodä ibzens
eatktstasynnetstäus jotta hän tehnyt on/
japttä caicki minun lakini / ja tele otkeu»
dcn ja manharscauden/ »yo hän saa toti»
sest klä/ja et pidä cnoleman:

».Mutta calckia bäuen yltdzekäymt-
fiäas jotta häatehnyt o»/«< pidä muistet-
tamau: matta hän saa elä sen «anhur-
fcaudeu lähdeu cuin hän tehnyt on-

-z. luuletco» että minulla on tl» juma-
lattoman cuolemast/sauo HERra HER-
ra/ja et paljo «uämbt/ että häa palaja
letstäns/ ja saaelä.

24. Ja jos mauhurscas kääudä ltzens
mauhurscaudestaos/ ja teke paha/j»elä
catken seu cauhistuxen jälkeäcuin jumala-
toin teke t ptdätstö hänen saaman elä? ja
tosta caicki hänen «anhurscauttans cuin
hä» tehnyt on / et pidä mnistettaman:
Mutta hänen pitä kuoleman ylttze kälmt-
siks ja syndeins tähden joitahän tehnyt o».

25. Ja «teläfijtte te sanotte: Et HER-
ra tee oikein. Nya cuulcatnyt te Israelia
huonesta: eikö minulla oikeus ole/ jateil-
lä »äärys?

26. Cosca maohnrscas kääudä tdzeos
»anhurscoudtstons/jo let« poh» : ntz» HH.
nenpttäcuolem»»/ mutt» hinenpiticno»
lttnan p»hud«ns tihd? culn hän «huyt «n.

2?. Ia cosc, jnmalatolu tiinbi ttz«ns
«äärydestäns jong» hän tehnyt on t ft
tele oikeuden ft «anhurstgllden / hs» ft»pstäfielnyselälysysf

-s. Sillä häa »äle / ia tacka pa hude-
stans/ nya hänen pttä toiisest «lämää ja«t
kuoleman.

ly. Ia Zsraelinhuone san»«lHEßra
t«« oikein. Ptdäislö minulla «äckrys ol«-.
maa te Jsraetta huone ? Etkö teillä ole
»ääry» ?

zo. Sentähdtu tahdo» minä duomlta
teitä/ te Israelia huoaesta jocaidunhä.
«ea työnsjälken/ sano HERra HERra t
SenlShdenkääadSkät ttzea / japalajatta
cattest wäärydestäo/ettette langetö pahaa
tecosne tähden.

zi. Hetttäiät pois tyköä caickiyltdzekäv-
mifea/ jolla te ricksnet oletka / ja tehtät
teillea usi sydän/ ja «st hengi.: sillä mixi
ptdäis teidän cuolemä stnäZsraelin huone?

zl.Sillä ei mtnnlla ole yhiäkän ilo hä-
nen cuolemahana joca cuole/ sano HER-
ra Heßra. Semähdenkääadäkätitzea-
»e/oyn te satte elä.

xix. iucu.
tee stnä malttusitm Jsra-X» « U elia Päämiehistä.
Ja sano - Mixi finuo ättis

naaras jalopeura macats jalo.
peurain seas/ ja casivattt pentckans nnor- >
teo jalopeurainseas ?

z. Phdea hän oystä casivattt/ ja fijtä tu-
li nnort jalopeura/ se tottui repimää M
syömää ihmistä.

4. Cosca pacanat sen häaestä cuultt :

Otit he sen kyaot luolasaas / ja metr sen
cahlets Egyptin maalle.

5. Cosca nyt äiti sennätt/ että häne»
toitvoas oli pois/otti hän toisen pojistans
jateki stjtä naorea jalopeuran.

6. Cosca se «aelfi jalopeurain seas/ tult
senuorext jalopeuraxt/ joca myös har,
jaadutraatelema» jasyömän ihmistä.

7. Se oppi heidän lesteas tundemau ja
hävitti heidäaCaupuagtns/ntzn että maa
j» mttä stjoä oli/ cauhtfiul hän«ntiljulnl.
stnsänds.
B,Ntzn »setitp»c»»at ltzens coltlst maacii»
ntst hänen ymbärlllens/ft heltltverclonS

9.1»pant. häien cahlets fangente»/
»esl hsnen Mahelln Enalnga» tygö/
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jahänvietin ettei hänen Saen» Pitänyt
enämbi multamaa Israelin vuorilla.

ro. Sinun Sitta oli sinun levosas »jjn-
enin vijnapuu veden reunalla istutettu/
ja se» hedelmät jaoxat castyoit fijtä pal-

«.Että se» oxat uijn«ahvaxl tulit/ et.
täue Herrain »aldtcaxt kelpaisit/ ja se
tulicorkiaxtpaxuio oxatuseas. Zacosea
se nähtin/ että se nljo cortta oli/ ja että
HSuellSnjjumoodaoxaolt:

i». RevStstta se maahan vihaa/ jahei.
tettin pois / itä tuuli cutvais hänen he»
delmäos/ ja sen vahvat oxat murttin ric-
»t/ utzn että ne cutv<tu>ci ja tulelda pol-
tetuxt tulit.

iz. Mutta nyt se on istutettu corpet»/
cutvaan jacarkiaan maahan.

14. Ia tuli kävi ulos sen vahvoista
opista/se söi sen hedelmän / oijn! ettet sen
päällä sillen vahvoja oxia ole Herrat»
«aldtcaxt: se on valitettapaja surullinen
asia-

XX. tum.
tapahtui feidzemendeuä vuo-

AOM t«aa kymmendenä päivänä wh-
dennes Cuucaudes/ että muuta-
mtta Israelin vanhemmista

tuli kysymän HERralda / jahe istuit mi-
nun eteeni.

i. Silloin tapahtui HERran sana mi-
nulle/ja sanot:z. Sisä ihmisen poka/ puhu Israelin
tvaobemmltttn cavHa/ja sano heille:nain

sano HERra HERra- ol«ttac° tullet
kysymän mtnulda? Nljo totta «uin minä
elän/ en tahdo minäteitä vastata / sano
HERra HERra.

4. Mutt>°s sinä ihmisen potea tahdot
duomtta heitä/otza duomttze heitä näin:
ilmoita heille heidän Jsäinö couhistus.

Ja sano heille: näin sano HERra
HERra: fijheoaicau kvsca minä valid-
ziu Israelin / nostin minä käteni Jacobin
hoooeo siemenelle / jaannoin heidäututa
mtnuant Egypti» maalla: ja tosin minä
nostinkäteni heille/ jafanotu t Minä ole»
HERra teidän Jumala». .

«. Multi, minä oostinhciht lättnj M

«alla/ että minunpiti johdattamanhet. l
täEgyptin maalda/maacundaan / jooga >
minä heille edescadzoout 0110/joea rtefca >
jahunajat» vuota/joca on paras caic- <
tein «aacondaln seas. i

7. Ia sanot» hetlle: heittäkän jocalnen >
cauhtstuxe» pois fllmäius edestä / ja älkät.
«e saastuttaeotdjeneEgyptin «päjumalts; >
Silläminä olenHTRra teidän Zumalä.

8. Matta he olit minulle covacorvaisep
ja ei tahtonet caulla mlnua / jaei yxikän
heistä heittänyt cauhistustäs pois silmätns
«dest/ ja et hyljännetEgyptin epäjumali-
ta. Nhn minä ajattelin vuodatta minun
vihan heidän päällens / ja anda minun
htrNuisudeu käydä heidän ylidzeus E-
gyptiomaasa:

y. Mutta e» mlnä tehnyt sitä minun
nimeni tähden/ ettet sen pitänyt saastut»-
tuxi tuleman pacanain»des/ joiden seas
he olit/ja joilleminä olin idzeni ilmoitta-
nut/että minä heidän tahdolo johdatta
ulos Egyptin maalda.

10. Ja cosca minä heidän Egyptin ma-
alda ulos johdattanutolin/ ja andaout
heidän tulla corpeen.

11. Annoin minä hetlle minun käskyni/
jaminun lakini hetlle tiettäväxt tein: sethmtne cuin «e teke/ hän elä oydeo cautta.

i!. Minä annoin myös hetlle minun
Sabbathtn merktxi minun jaheidänvai-
hellons/ että heidänpiti tietämän että mi-
nä olen HERra/ joca heitäpyhitän. i

iz. Mutta Israelin huone oli minulle
covacorvaioen corvesa/ jaet elänyt mi-
nun käskyni jälken/jacatzot mlnun Lakini
ylöo/joiden csutta se thmlnen elä joca o.e
teke: ja he saastutit mlnun Sabbathiuisangen suuresti: Nhu minä ajattelin vuo-
datta minun vihaat heidän päällens cor-
vesa/ ja peräti casotta heitä:

14. Mutta en minä sitä tehnyt minun ,
nimeni tähden/ ettet sen pitänyt turmel-
luxt tulema» pacanain seas/ joistaminä ,
heidän ulos johdattanut »li» heidän sil-mätos edes.

is.Ja miuä nostl» käteni heitä vastancorvesa / etten «lnä tahtonutheitä anda
talla sijhen maahq» joogaminä heille au-
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oanut ollu/joe» rl«fc« ftHunaftta »»»«

j«c««n paras «ickei» «aa«nd«in seos»
is. Elli he «dzoit ««»tzn l«llnl ylön/

jael «ttnet Mlnun listynM»/ jaMUe»
lttmtnun S«bba»hln» Slllä hetdHtz sy.
dimenS vaelsi ep«,n«»ltens Me».

17. Mntt» mmnu silmsnl ar«»htlh«i»
ts/etten «ntns helts «d«tt«nn</ «ngi pe»
ritl tyhjäxt lehuyl helläcorves».

18. j»mlni ftnoln hetdän lopsillens cor.
«eft : El teldän vldi elämö» tttdin I»
fttn tistyn Men/eitä pstimin heidän lo»
ttans/«ll saastuttaman lyenne hcldsn
epijumoltzns.

19.Stllä mtnä olenHEßra teldi» In»
malan. Minun tistyn jällen pltäletdiu
«liman/jo mtnnn lntt» pttimin/ja ntz»
den jättenlltemsn .

20. Jo mtnun Sabbathln pttö tetdä»
pyhtttimän/ ett» ne ptti oleman mertixl
mlnun j» teidän »alhellon/ että teidä»
pltä tietämän että mtniHERra olentel»
dän Jumalan.

21. Mutt» lapset ollt mlnulle myisco»
»acorvalstt/et elänet lnlnun liftynt jäl»
ten/eili pitänet mlnun t«l<aul/t«hdäx«ns
ntzdt» jällen / jotden contt» thmmeN elä
joc»ne pltä / ft he turmellt mtnu»iSab.
bothln: ntz» mtnä »ftlteltu »uedotta mt.
nun vlhanl hetdinpiälleus/ ja «nd«ml»
nun hirmulsudent täydä Heidin ylitzens
corvesa.

22. Multaminä läänsin tätent/ja «n
tehnyt sili «tnunulment lähden/ ettel sen
pltänyt .urmelllixl lnlemau pacanaln e»
des / jolsta mlnä hellä ulos johdottanut
olen hetdin silmiins edes.

23. Mtninosttn myös mtnun tätenthei»
ts »oston c«r««ft/hajott«xen h«ltsp««»
n«ln stcaan/ ja maocimdtzn.

24. Ettel he pltsuel mtnun lälkyjäul/
j» «dzolt mtnun 'taltutylön/ ja turmelit
mtnun Sobbathtni/ ft«dMt Isälne
«pijumolito.

dyt jotco et hyvät oll«t/ ja btt«ud«n jos»
el hnlle ollut elët§.

26. J0 hyltätsin heldin uhrins / cost»
he liyltt tules «lckt eficoistl: Että «mun

pltä heitä HStvittämän/ jaettä hetdäopttt
tietämän/ että minä olen HERra.

27. Seolähdeo puhu sinä ihmisen poica
Israelin huonelle/ ta sano heille: näinsano HERra HERra: teidän Isän ovat
«vielä enämmto minusta poisluopunet.

28>Stllä cosca minä olio aodanul hetdäo ,
tulla maahan/ joogaylttzen minä käteni
nostanut olin / että minun ptti sen anda.
man heille? Cusa he joscus näit corktan
«vuoren taickn papuopatfeopuun/ siellä he
uhraisit uhrtns ja caoooit sinne «vihan ke.
hoituxen/ ia suieulit siellä makian hajunS
ja vuodatit siellä jucmauhrins.

29. Mutta minä sanoin heille: mihlogä
pitä sijs oleman sen cuckulaa / jehonga te
menette? ja sijtä rudjvtao se cuckulaxt
aina tähän päivän asit.

30. Sentähden sanoslsr«et<n huonel.
le : nitn ftno HERra HERr» : ie fta»
stlttatte ttzenne tetdin Isoin menots /ft
teette hnorin hetdän ca»htfiuxens«nsj».

3»>Ia ft«stul«tte ldzenne tetdän epij».
moliftn/jotlle te uhrotte tetdän lahjan/ ja
poldotte teldän pottanne tnleft h«W»n
tähän päivän «fil l j» minuuptdäts »»»

damantellle»astoust« sinä Israelln
ne ? Ntzn tott» «in minä «län/ftnöHEr»
r»HER«: E» «hdo minä vastausta
anda tetlle.

32.1« se «tn tnle teidän «lelen/el fijtä
pltä mttän olemon / että te sanotte : me
t«hd«mm« tehdä ntzncntn p««u«t jomun
Conft maacuulft / ft palvella candoj»
ft tlvlö»

33. Ntzn titta culn mlnä elän/ ftno
H«Rr« HERr»: Minä «hdon haNttateitä väkevällä tädelli / j» ojelnll» täsi.
»arr«ll»/ j»wnodat«lullah<rmnts«oella.

35. 1« nlos johdottat««i pois Cunstl.
st«/j»coot» tellä ntzstä moocunNlfta jot.
hlngo te hajotetut olett» vitevillä tädel»
li/oietnllalisivarrella/j»vuodatetulla
hirmulsudtll».

35. Ia tahdo» teldin audo «110 Canftt»
corp««n/ jo oll» fiellä olteudella teloäu
canssonneeosvostantzucasivoon.

z6. Ntzncnln mlni teldän Isiin «ntz»Egyptin maan corivtft olleudella olin/
juurl
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1

HER-

juuri silläkamalla tahdsn minä olla oikeu-
della teidän canst»»/ sano HErm HSna.

Z7. Minä tahdon and» teidän culla wt-
tzaa alla/ ja «aatia teitä lytou strellä.

ZB. Ia tahdon perata pois mastahacoi-
serja minusta luopu oatset teidän seasta».
Ja cosi i minä caydon j-hoattaheitä ulos
asuma mzqstans/ ja en anna heitä lulla
Israelin m alle/että teidän tietämän pt<
tck/ että mcuä olen HERra.

zy. Sentähdea te Israelin huone/ näinsano HTRraHERra: Ettet le cuitengau
tahdo luulla minua/ otzn tehkät ohncutn
teidän kelpa/ ja jocainea teistä palwel-
canepäjumalacanSi mutta minun pvhä
nimen aadacat tästedes ptlckamata olla/
teidän uhretsa» ja«päjmalisan.

40. S ll: nain saao HERra HERra:
Minun pyhällä wuorellani/ sillä corkialla
Israelin vuorella/ sielläpitä coco Israe-
lin hnoae/ ja caicki jotca maacuuas omat
polmeleman minua/ sielläpträ heidän mt-
uulle oleman otolliset/ ja siellä minä tah-
don anoa tetldä ylännysuhria/ja teidän
uhrin esicsista caiken sen cansia jolla te
minua pyhitätte.

41. Te otetta minulle otolliset mattaka
famulla/ cosca miuä auoaa teidän tulla
pois Caussoista / ja cocooa teitä sijtä
maasta cuhunga te hajoietut oletta/ ja
pyhitän ttzent teisä pacanain edes.

4a Iateidän pitä ymmärtämän/ että
minä oleu HERra/ cosca minä olen an-
danutteidän tulla Israelin maalle/ sijheu
maahan jostaminä nostin käteni/ että mi-
nun pitä teidän Isille» sen aodaman.

4z. Siellä pitä teidän muistaman tei-
dän menoa ja caicki teidän tecon/joilla te
itze saastuttanet oleltaija teidän picä suut-
tumaa caickeen teidän pahuteen cuin te

tehnet oletta.
4.4. z! teidän pitä ymmärtämän/että

minä olen HERra: Cosca minä teen k«t-
däa cansian minun ninent tähden / jaet
teidän pah w meno» jalten ja mahingolt-
sen tySn/ fioä Israelia huone / sano
HERra HERra.

45. Ia HTRran sana tapahtui minulle/
'ja sanot:

ra kä-
ske He-
sekte-
li» en-
nusta
Jeru-
salems-
ta ma-
sta».

XX I. iucu.
> HERran sanatapahtui mtnul. Kaste
' le/ja ssooi: edistä

a. Staä ihmisen poica/ aseta
' lerusalemtta mastan/ «g
' ja pisaroitze Pyhä masta»/ ja ennusta
' Israelia maata mastan/ uM.
! z. Ia saao Israelin maalle: Näin sa>

noHERra- catzo/ minä tahdon sinun
> ttmpuus/ minä tahdon wekä miecant tu.

! pestä ulos/ ja tahdon sinus» häivittä sekä
l hurscatettä määrät.
' 4.Että minä stnusa sekä hurscatettä mää?
. rät häwitäu/ »ya minun micckani lupc.
l sta lähte caiken lihaa päälle etelästä nhln
' pohjaisen asti.
' Ia caicki liha pitä ymmärtämä»/et-
' tä minä HERra olen wetcknyt minun

miecksnt tupefian ulos/ja ei pldäeoä sij-
hea pistkttämäa.

' 6. Ia finä-hmisenpoica/ huocastihen-
' asti «lä landes kipläxi tulemat/ ja siaun

- pilä huocaman catterast/ uhn että he »ä-
.

. temät sm.
> 7. Ia cosca he sinulle sanomat/ mitäs
' huocatlet? pitä siannsanoman: sen huu>

doa tähden/ joca tule/jot» caickt sydämet
hämmästymät/ ja caicki kädet putomat a-
las /ja caickirohkms tule pois/ja caicki
polmetnhlncutn medet muotamat/ cays/c se ml- ja tapahtu/ sano HERRA
He«"' .I.

4-6. Gtnä ihmisen potca/ aseta casmos
. otkiankäden puoleen/ ja pisaroitze lou-

aan pyoleea/ ja ennusta metzj mastan/kedolla louna päin.
> 47. Jasano lounan puoliselle metzälle i

. Cuule HERran sana/näin sanoHEßra:
> c»qo/ minä tahdo» sinns tulen sytyttä/sen

i pitä sekäkuoret että cutmat puut poltta-
- ma»/etteihäaen lteckiäns taita sammu.

tetta/maaa caicki ptcä poltettamau/ mi-
> tä lounast pohjakäsiä on.
' 48. Ia caicki liha pitä näkemän/ että
> minä HSRra sen sytyttänyt olen/ ja ei
. pidä sammutettaman.

> 49 Jaminä sanoin: Ah ah HERra
HERra/ he sanomat minusta: tämä pu-
hu atma tapauxta.

Hestiiel. '
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8. Ja HERra» sana tapahtui minulle/
.jasanot:

„ . ,

9. Sinä ihmisen poica/ ennusta ja sa.
no: Näin sano HERra:San»/mtecka/

, miecka on teroitettu ja hiottu/
ro. S« «nteroitettu teurastaman/ se on

hiottu välckymän. Lutnga me tatvam.
me ilotta? Miana potcaut «itza catzo catc-
kt puut ylön.

11. Mutta häuon miecan htottaauda-
«ut/ että se käteen otettamanpitä/ se on
teroitettu ja hiottu/ tappajan käteen an-
«etta.

12. Huuda ja ulvo sinä ihmisen poica/
M se tapahiu minun caosallent/ ja cat-
kille Israelin haldtoille jotca mieckaan/
minun Caosaut canhacootut ovat i sen-
tähden lyö reisiä»:

iz. Sillä hän o» heitä coetellut/ «aan
mitä se autta/ jolletylöocatzova vitzatu-
le/ sano HERra HERra.

14. Ja sinä ihmisen poica «nuusia ja lyö
»Zsiäs yhteen/ sillä mtecka pitä caxttertat.
fest/ vielä colmitertaisestakiu tuleman/
nmrhamiecka/ suuren tapon mtecka/nhn
«ttä se myös käy iäpitze heidän sisämät-
sijncammtothins-

-15. Mtnä annan se» miecan heltsiä/
«tkä sydämet pttShämmSfiymäo/ja mon-
da pitä caatuma» raitis heidän portet.
fans : voi cuin se välcky/ ja on htvtt»
tappaman.

16.Yhdistä sinus/ lyö vtkialle ja «a.
femmalle puolelle/ mitä edesäs o».

17. «illä minä tahdo» myös käsilläni
yhtea lyödä fljtä/ jaanda mtnun vihani
mennä/ minä HERra olen sen pnhavut.

18.Ja HERran saoa tapahtni mivnl-
le/ja sanoi:

19. Ja sinä ihmisen polca/ tee caxi tie.
tä/ jotta myöden Babelio Cuntngan
miecka tnlemao pitä/ mutta ne molem-
mat pttä tuleman yhdeldä maalda: ja
pane vhtta tien haarasCanpungita päin

20. Ja tee tie miecan tulla Ammonin
lyste» Rabbachijn: ja Judanvahvaa»
Caupnugij» Zernsalemy».

»1. Sillä Babelta Luotogas laitta t-
tzens tnsimäisepl cahden tit» haaraa»/

ttklSmiia tietäjaldä/ ambumau nuolella
arvosta/ «päjumalildakysymän/ mapaan
calzomao.

22. Nljnpttä arpa langeman hänen oi-
ktalle puolellens Jerufalemtta päin/ ja
hän anda finne viedä sotaasetta/ja läwen
(muuryn) avata/ mnrhdmao/ suurella
SoellS huutama»/ paneman sotaisetta
porttetn «teen/tekemän «alleja/ ja ra-
kendaman scantzeja.

2Z. Waan st näky heille heidän stlmätos
ebesturhaxt aawistuxext/ vaicka he ma-
lan heidän edesäns vannoisit/ mutta hän
muista heidänpaha tecoos/ että he kyuut
otelatsin. HERra Heßra
näin i etta teidän pahat työn ovat mut.
stetut/ ja teidän covacorvatsuden tlmei
on/ että teidän syodta nähdäu catktsa
teidän tSisän/ ja että teitä muistetun/pl-
lä te käsillä ttznut otettaman.

25. Ja sinä paha ja jumalatoi» Jsrae.
lta Päämies/ jonga pätvä lähesty/cosca:
pahattyöt loppunet ovat. <

26. Näin sano HERra HERra : pa-,
ne Limingan lackt pois/ jaotaCruuou ,
pois: Gillä et ntzlä pidä siellä enä ole-,
maa: alettu pttä ylettämän/ ja corkla ,
alettamaa. ,

27. Minä tahdon sen (Cronoun) tyh-,
jäxt/ lyhjäxi> tyhiäxi tehdä: et sen myös <
pidä oleman sichevasti cuin se cule/ jonga ,sen saaman pika/hänelleminä sen annan. <

28. Ja sinä ihmisen poica/ ennnsta ja ,sano: Näin sano HERra HERra Am- j
mont» lapsista ja heidän häväistypcstäus/ ,
ja sano z Mtecka/ miecka 00 vedetty tap-,
paman/ se on hiottu surmaman/ ja että j
se oy» välcky. ,

,9.Ettäs petollisia näkyjä sinokkes sa-,
no annat/javalhetta eouusta/ että sillä l
myös hyljätätsi» jumalattomaintapettni-,
deu secaan/ joidenpäivä tuli/ cosca pa- >
Hat työt loppunet olit. ,

zo. Jawaicka fe tuppeens Mens piste-
täisin/ nyn minä cuitengin duomitzea si.
nuo sijoä paicas/ cusa» luota olet/ ja sij-
vä maasa/cyjas syudyvytolet.

zi. Jatahdon vuodatta minun «ihant
sinun
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sinun pääS«S/miuä tahtou minun hirmut-
fudeat tulen sinunpäälle» puhalda/ jaan-
oa sinun ktnckulsten miesten käsijn/ jotca
hucntlamautottunet ovät. jotcapoltta ja
hucntta taitavat.

Z2. Sinun pitätulen rnaxi tuleman/ ja
sinuaveres maalla vuodatettaman/ ja et
sinua pidä eaä mnistettama»; Sillä mi-
nä HERra olen sen pnhunnt.

XXII. iucu.
! HEnan sana tapahtui mtnul-
AO» le/ja sanot:

2. Sinä ihmisen poica/ etkö»
tahdo nuhdella / etkös tahdo

nuhdella murha Eaupunglta/ ja hänel-
le näyttä catckta hänen cauhistuxtao» ?

z. Sano: »äta sano HERra HERra:
S sinä Caupungt joca omat» veren vuo-
datat/että sinunatcas tali»/ ja sinä joca
epäjumaltta tykönä» teet/että» itzeesaa-
stutaisit.

4. Sinä teet ttze» vlcapääxi sijheu wc-
reen/jota» vuodatat/ja saastutat tyes ju-
möllsa/joltas teet/näillä sinä joudutat si-
nun päivä»/ ja saatat että sinun vnote»
tulemanpltä i sentähdeu tahdon minä st.
»un mmroxi tehdä pacanain seas/ jasaat-
ta pikcaxt catkl» maacuuut».

5. Sekä läsnä että caucaoa pitä heidän
sinua sylkemän/ ettäsinun HSptSliseu sa-
noma» jasuuren walwan kärsimän pitä.

6. Catzo/ Israelia Päämiehet/ cnktn
on väkevä finufa v«rka vuodattaman.

7.Isän» jaättin» he catzovat ylön sinu-
sa/ muuca laisille he väktvalda ja vää-
ryttä rekevät/orvoja jalestiä hr sortavat
siimsa.

8. Sinä catzot minun Pyhydroi ylön/
jaturmelet minun Sabbathini.

9. Pettäjät oivat sinus merta«vuodatta,
man/ he syömät muorilla jatekemät ylöl-
ltstä sinusa.

10. He paljastamat Isäns hämyn si.
vusa/ ja maimamat sastatsext «aimoja
heidäntaudtsan».

11. Ja tekemät cauhiutta lähimmätsens
maimon cansia/ he hämaiftmät omat mi-

>B: mäns klkimallatfest/ he tekemät makimalda
omillesisarillkus/hetdS» Jsätns tyttärille

12. He oltavat lahjoja fiausa verka
vaodattäxens/ he ottavat corvoo/ ja
voittavat toinen toisen»/ ja ahuetkivat
lähimmätseldäo» väkivallalla/ jo «äin
«vhottavat minun/sano HEna HEna.

iz. Catzo minä lyön käsiäni yhteen si.
vun ghnendes tähden/ jota» tehnyt olet/
jasen veren tähden/ enin sian» vaoda-
tettu »s.

14.Mutta luuletcos sinun ftdämes voi.
van kärsiä/ja sinun kate» kesiä nhnä päl»
tvinä cuia Minä sinulle tekevä olen? Mi-
nä HERra olen sen pnhuout/ minä myö»
teen.

15. Ja tahdon sinvn hajatta pacanai»
fecaov/ja aja sinun maacundjjn/ ja tah-
don sinun saastatsudes lopetta.

16. Nyn etkä sinä pacanaiu seas pjtä
kirottuna pidettämäo/ ia ymmärtämän/
minun olevan HTRran.

i/.Ja HTRraofana tapahtui minulle/.
ja sanot: -

iz. Sinä ihmisen poica/ Israelin hoone,
on miunlle carrexi tullut/ catckt heidän
vasken»/tinan»/ rantaus/ ja plysiyus/
on ahjo» hoplan carrexi tullut.

19. Seotähdeu sano HERra HERra
väin: että te catckt oletta carrexi tullet/
catzo minä cocou teidän Jerosalrmyn.

20. Nyncaio hopta/vasit/rauta/plyyy
ja tina ahjoon covkao / että toit sen ala
puhaltettaisin/ ja ne salaisit: nh» tahdo» zminä vihasaut ja htrmuisadesant coota '
sisälle panna jasulata teitä.

21. Ia minä tahdo» coota teidän/ ja
minun vihaat tulen teidän seasanpuhal-
da/että te siellä sulaisitte. -

22. Nhncuto hopia ahjo» sula/ nhn tti-
däa pi:ä Myösfijuä Alamaa- ia teidän
pitä ymmärtämää/ että minä HERra
ole» vuodattanut vihani teidän päälle».

!z. Ia HSRran sana tapahtui mtvulle
,a saoei: "

»4. Sinä lhmifen poica/ sano heille:Stnä olet se maa/ joca et ole pnhdistelm/
»tzncutnsejocaet sadetta saavthä ajalla. '

25.Prophetatjotca siellä ovat / ovat'
vannonet heitän» yhteu: vyncuin kilju- >
tva Jalopeura/ cyfca st saalin saa / he

Qqqqq syövät
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syövät sieluja / temmatvat tavaran ja >
rahan/ ja tekevät sinne paljo lestiä.

26. Heidän Papptns rickovat minun
lakini/ ja turmelevat minun pyhäni/ et
he ptdä pyhäln jasaastaisten välillä eroi»
tust/ eikä opeta mikä puhdas ja saastai.
neo on/ «itä tottele minun Sabbathia.
Nt/jaminä saastuteta» heidän seasans.

27. HeidänPäämtehens heidän seasans
ovat nyncuiaraatelevaiset sudet/ verta
vuodattaman/ ja sieluja sormaman het.
dän ahneudevs tähden.

28. Ja heidänProphetans flvovat Hki.
tä secoittamatlomalla calktlla/ saarna-
watturhutta/ ja ennustavat heille vai»
heitä/ ja stuovat: Nata sano HERra
HEr:a/ja et HEria fitä puhunut oleckan.

29. Maan Caosa teke väktvalva/ ja
heryöstävät ryövydellä ja paljastavat
köyhän ja radolltsen/ ja tekevät muuca.
laiselleväktvalda javaryttä.

zo.Minä etzein heidän seasans/sttä mte.
stä joca aidan paais/ jafetsots vöräjäl-
lä minun edesäot/ etten minä maata tur.
melts: mutta en minä tetäu löytänyt,

zl. Sentähden vuodatan minä vihani
> heidän päällenS/ ja hirmuisudent tulella
minä lopetan heidän/ja annan heidän

. ttens heidän päSos päälle sano HERra
HERra. XXIII. iucu.

HERran sana tapahtui mtnul.
A/)» le/ja sanot:

2. Sinä ihmisen poica/ caxt
vaimo oli yhden äitto tytärtä:

, z. Nämät teit huorin EgypttS heidän
nuorudefanS/ siellä annoit he pidellä rtn.
dojans/ ja taputella heidän nejtzyens

nimi oliAhala/ ja hä.
> nev Stsarens Ahaliba: Ja minä otin
heidän avioxent/ja he synnytit potkia ja
tyttäritä: jaAhala cutzuttin Samaria-
rl ja Ahaliba Jerusalemtxi.

5. Ahala teit huorin/ cosca minä hänen
> ottanut olin/ ja racasti värtämtehtäos
> Assyrialaista/ jotca hänen tygöns tulit.

6. Silkillä vaatetettuja Päämiehiä ja
Esimiehiä catstta nuorta ihanaisia miehiä

hewolsmtehtSsotea hevotstlla ajolt.
7. Ja macals catcketn oaorten miesten ,

cansta Assyriasi/ ja saastutl itzeng caic. ,
kyn heidän jumalthins/cusa ikänäiis HSn ,
jongun ofais.

8. Wielä sijlke et HSn hyljännyt huorut- '
tans Egyptin cansia/ että he hänen cans. ,sans maannet oltt hänen ouorudesans/ «
ja jotcahänen nettzydens nisiä taputellet/ ,
ja suures huorndeö hänen canstans ol-
let ollt.
y Sentähden minä hyljäisin hänenvärtämteflens käsya/ Assuria lasten kä<

syn/ joita hän himostans racasti. >
ic>. He paljastit hänen häpyns/ ja o.

tit hänen potcaos ja ryttäreaspois/mut-
ta hänen he miccalla lapoit. Ja sano.
ma cuului vaimoin seas/että tämä ran>
gatstu oli. l

ii. Mutta cosca Ahaliba hänen sisä-'
rens sen näki / syttyi se rackaudesta pa-
hemmtn cuin toinen/ jaenämmtn teki huo-
rtn cuta hänen sisarenS.

ia. Jaracasti Assurin lapsia/ Päämte.
htä jaEsimiehiä/ jotca hänen tygöns tu>
ltt cauntst vaatetetlnna/ hevotsmiehtä
jotca hevoistlla ajott/ ja catckia nuorta
ihanaisia miehiä.

iz. Silloin minä näin/että he molemat
yhdellä tavalla / itzens saastuttanet oltt.

14.Mutta tämä teki vielä enämmtu
huorin: sillä cssca hän näki punaisella
färtllä maalatulta miehiä setols/ Chalde.
rein cuvia /

15. Cupehtsia vyötetyttä ja kirjavat
lakit heidänpääsäns/ jotca caickt olit näh-
däoyncuin Päämiehet/ nyocuin Babe.
lin lapset jaChaldealaiset pitävät JsänS
maalla:

16. Syttyi hän heihin nyu pian cuin
HSn näki heidän/ ja lähetti sanansaatta-
jat heidän tygöns Chaldeaa».

17. Cosca nyt Babelt» lapset hänen ty-
göns tulit/händä macama» hecumasans/
saastutit he hänen huorudellans / ja se
saastutti itzens heidän cavsians/ nyn että
hän heihin suuttui.

18. cosca hänen hnorudensja häpt-
Sas ny» pcrätt llmel Mli/ suutuin minä
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myöshäneen/ vtjucuta «Mä hänen sisä.
rehevä suuttunot olio.

iy. Mutta hän aina euämmin lett Hu»,
rin/ja mutsit nuorudens atca/ jona hän
«gyptts huorin tehnyt oli.

20. Ja syttyi himoon heidän jalkavai-
moin» cavsia/ joidenliha o» nhncuio asein
liha/ jaheidän himon» vtzocutn hevoiste»
himo.

Mikä
rangat
sius
lern-
sale-
ville
tapah-
tuman
pitä-

l6i Z7.

26.Heldän ptlä sinun «aates rtzsuman/
ja sinun«unisiuxes ottomanpols.

27.Nätn mtnä «hdon sinun honnndes
ft sivu huorudesEgyptln moasia lovetta/
«tttStnimbt filmlis nosta Heidin peräns/
«tlä Egyptiä «nämbl mntstamanptdä.

28. Stllä nätnftno HERra H«Rrs z
Cotzomlnä tahdon sinuu ntzden halduun
«nda,ott«s»lhat/ ja jolhlngas suuttu»
nut olet.

29. Ne pttä siunlll tetemän utzntn»n»lholllstt/j» ottamon colckl mttäs «onnut
°let/j« sinuuolostomax» ja paljoxljättä»
män/ «tl» finun häplsS llmet tulls sinun

21. Ja sinä teithäpiäs/nyncuiu vuoro»
dellas/cosca SgyptiS sinun rtndas ptdel»
tiu/ja siuuonuorudes nisät taputeldiv.

22. Sentähdeu Ahaltba/ näin sano
HERra HERra : Catzo/ minä tahdon
sivunwärtämiehes/ jothiogas suuttunut
olot/kehoitta sivua vastan/ ja tahdon
heitä tuoda joca taholda sinua vastan/

2z. Babeiiu lapset/ ja caickt Chaldertt/
Päämiehet/Henat ja waldamiehet/ ja
caickt Assyrialaiset heidän causians/ cau-
ottnuoret miehet/ caickt päämiehet ja E»
simiehet/ waldamiehet/ ja ylimmäiset/
ja catckioatsel hetvoismtehet.

24. Ja tulewat valmisteltuna sinun
pSSllts/wouuuilla jarattailla ja suurella
väen joucolla/japhrittäwät sivukeihäillä/
kilvillä ja rautatakeilla joca taholda.
Nyden haltuun mtuä oikeuden aonao/
että he sinun duomitzevat lakinsjälkeo.

25. Minä annan minun khwaulent tul»
la sinunpäälles/ että he armottomasi fi.
non toimittavat/ heidän pitä sinun ue»
väs ja corvas leickaman/ ja mitä jää pi»
tä miecalla laogeman. Heidän pitä si»
nun poicas jatyttäres ottaman pois/ ja
tähtet polttaman tulella.

haureobe» jahuorude» cansia.
ZO. Väitä pitä heidän sinulle tekemä»

sinun huornde» tähden/ cuto sinä paca-
oat» cavsia tehnyt olet/joiden jumalisa
sinä tdzes saastuttanut olet.

2i. Sinä oletkäynyt fisares teitä / sen-
tähdeu annan minämyös hänen calckin»
sinun käcees.

Z2. Näin sano HERra HERra: sinun
pitä juomafisares calklnsyvän jaleviän:
sinun pitäuijo sourexiuauroxt ja ptlkaxi
tuleman/ että se on ylövpaldioeo.

zz. Sivun pitä sijtä väkeväsi juomasi
ja «aivosi tdzes juovuxio juoman: sillä
sinun fisares Samarian calckt 00 vaiva
jamurhencalckt.

Z4. Sen sivun pitä puhtaxi juoma»/ ja
lyömän sen cappaleixi/ ja sinunrindas re
pimän rickt / sillä minä olen sen puhunut/sano HERra HERra.

Z5. Sentähdennäto sano HERra HEr.
ra: ettäs minun unhottanut/ja minun
selkäs taa heittänyt olet/ uijo cauua uyk
sinun haureuttas ja huoruttas.

z6. Za HERra sanot minulle: Sinä
ihmisen potca/ etkö sinä Ahalat ja Aha-ltbat nuhdellatahdo ? näytäheille heidän
cauhifiuxens.

z/.Cutngahe ovat huorudes ollet/ ja
verta vuodattanet / ja avtoos rtckouet
«päjumalten» cavsia / vho myös heidän
lapsen»/ jotca he minulle synnyttänet
olit/poltit hentzlle uhrixi.
zB.Päälis«xt o»at he sen minulle tehnet/

että he ovat silloin mivun Pyhäni saa-
fluttanet/ ja minun Sabbathiui rtckouet.

HER»
rotä»
fi«P«
ph«t«»
rolels
mut»
stmla
nämät
«zyt.

39. Stllä cosca he lapseus epäjumalille
toppoutt ollt/m«ntt he sinä pöiaänämt.
nun Pyhäni/ sitä saastuttaman: «dzo
ntzn ovat he mlnun hnoueftnl tehnet.

40. He ovat myös ftnon lohettinet
mtesten perän/ jotco «ucatsild» matlo»
tulemon plli/ ja «dzo / cosca he tulit/
pesit sini sinus heldsn lihtensja cannlsttt
sinus/jacauntstit sinus «»nistuxella.

4tl»istuitcaunis »uotes/jong»edes
pöytä olt walm<steltn/ sen päällä finä
suldzullt/ j» uhraisit «inun öllyänt stn
päilla.

Q q q q q 2 4a. Siells
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41. Siells nousi sunreujoucou llohunlo/
jahe annoit miehille / jotc» jocapalcast
fnureli» Consasto/ jo corvesta lullet ollt/
nnj» heldän pälhlns.

43 Mutt» «lnä ajateltu, st on lott»,
»nt huoruteeu «anhudeft/ei st tatda lac».
t« huorudestans.

44. Silli hinen tygöns mennin ntzn.
«nln huoran tygö/ juuri ntzn «ennän Ah»
lau ft Ahaltban hävyttömät» »almotn
lngj.

45. Sentähden hurscat miehet rangat,
ft»»t heili ntznculn »wwns rlckojat ft
meren »uodattajat rangoiftoman pttä:
sill» he ovat huorat/ ft heldän lätens on
»ert» täynnä.

46. Nät» ftno HERr» HERr» : «le
fturl jonckoheidän päällens/ jaanna hei.
tiryöstöxljosaallxl.

47. Jotca hellän tlvitätsit »a Heidin
mteco.lons plstälsit läpidze/j» heidän pol.
«ns ft lyttärens surmaisit/ ja heldän
huonens tulella polttaisit.

48. Niin mlnä «hdon huoruden moal»
lalopett»/etti «lckt «atmotpltä oppi»
«on/eltä tekemä» stucoltatsta haureutta.

49. Jo teldi» haureuden panna» tel»
di»päällenne/ja teidän plti «päjumal.
denne syndiä condomon / tlttäxen mlnun
olevan HERran HERron.

XXIV lucu
/7>5A HERron sono tapahtui ml.XM nulle/yhdexandeui vuono/ly.»,sX« nendenä päivänätymmenenne.

«lä cuust»/ ,a sanot:

timin päi»ön »tmi/ juurt tämä päivä»
Stllä Babelm Cuntngas o» juurt tänä.
pä» Ittuftlemlto «osta» hanglnnnt.

;. Ia pane ftn tottelemattoman Co».
So» ttee» «ertous / ja sono heille : Näin
ftno HERra HERra: pane p»«/ »ol»
mtsta ja pane sijhen »«tts.

4. Pane cappalet sijhen cocon ja ne
porhotcoppaltt/relsi täVti
stporohlllaluucoppalellla.

s.o«poros laumasta/ ft tee »alita
oftlnucappalettatetltsfls/ jq Bstmh.

lixls. .
.

12. Maon ruoste/ ehti se cuinga covlu
polteta»/et «hdo lähce/ stilist on allva
«ml»ruostunut/st pitä tules sulottoman,

15 Sinun ftastaifudes on ntzn coven»
dnnnt/ eltä «olcko mtnä sinu» mlelellani
puhdistaisin/ et cuttengon finä «hdo ltzes-
«ähdmetstnä tästedes m^to/st,hen«sti«tti«lnun hlrmulftdtn st»
»«ft sammunut on.
,

"'Mlnä 0^st Ptti tuleman/ ml«ä ahdontthdä/ft en
°>tza>ytla/ ««m »a «hdo armchta / «ngä
«du/ «»an heldon pltä sinun duom tz^«"""V"nl.. sinäelä»yt ft tthnyt olet/
st»° HERro HERro.

,

15. Ia HERron sana tapahtui lnlnul.
uulle/ja ftnol :

16, Sini lhmlsen poico/cotzo/ minä«h»
don sinulda stlmäls hlmon ot.» pois
rangatstuxeu «utta: Mutta el si>
nun ptdä valtttaman/eltä lttemsn/ «itä
tyynttttätynyhMMn,

Sala

»ast klthui/ja luu cappalet hyvlu lypsyä
6. Sentähden niin ftno HErroHER. M^z

ro » »ol murh»«upu»gita / joc» sencol s, .z,«
talnenpalaen/ joft ruoste rlppu ttznnl/
j»el«rtti «hdo. 0t» cappale capp»leu
jällenfijtä ulos/ silla el tarvtta sijtä ar»
p» heittämän.

7. Sillä hinen verens ou sielli/ jong»
he paljolle «lliolle/ jaet maan päälle/
»»odatlanet ovat/ että st mnllall» pelle»
talsin.

8- I» mlni olen myös sentähdenHeidin
andauutscn veren patjalle «lliolle vuo.
datta/ettet se peltetäis/ että viha tnlts
Hetdan päällens/ft hellle costetolsi».

9- Sentähden ftno HERro HERra Noh.
näln : W«» murhacanpuugtta / jong» 1.
mini suurext «altiaxl teen. H«b.

12. Cann» »aivoln paljon pnlt»/ syty- 2:12.
tä tuli/ettö ltha lypstrt «Us/ ja pane
hyvtn trydlä st» päältt/«ttä luu «ppa»
let palolsil.

ii.Pane myös pata tyhjän» hulllle/«c.
ti st cuumoxl tults/ ja sen vosti palats/
jos stn ftastalfts sulals/ ja sen ruoste

.«^HER.
raotl»

pv""''
vayo»
ne»e»
«a»».
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Mltose tiesi.

Sala sinä mahdat huogata/ mutta
cuollueo «alttust et finnn pidä pitämän/
maan sinun pttä caunlstnpes paneman
päälles/ ja kengät jalcas kengimäo - Et
sinun pidä fuutas petttämSa/etkä murhel.
lisien leipä syömän.

iZ. Jacosca minä huomeneltat» lvar.
hain Cansalle puhuin/ cuolt minulda
thtoua minun emäodän: Ja mmä tein
«otsaa hnomeneltata/ cuto minulle kä-
tketty oli.

19. Ja Ca"sasanoi minulle: Etkös
sijs ilmoita meille/ mttä tämä meille «o-
susia cuin sinä ten?

10. Ja minä sanoinheille: HERra on
minun canstaot puhunut ja sanouut.

21.Sano Israelin husnelle/ «itä HLr<
ra HERra näin sano: catzo minä tah.
don minun pyhäni/ teidän corkeiman loh-
dutuxen/ teidän silmäin himon/ ja tei-
dän sydämen toimon saastutta: ja tei-
dän poican jatyttären/ jotca teidän hyi-
jämänpttä/loogemar miecan cautta.

22. Ja teidän täyty tehdä / cuin minä
tehnyt olen/ teidän suotan et teidänpidä
peittämän/ etkä murhclltsten leipä syö-
män.

2z. Maan pttä teidän caunistuxen tei-
dän päähän paneman / ja tengtmä» t-
y-one: et teidän pidä «alittaman eikä
itkemän/ «aan teidän synnisän nöändy.
män/ ja testenän toinen toisen caosia huo-
eatleman.

24. Ja pieä ntza Hcsektel teille thmext
oleman/ että teidän tekemän pitä catien
sen jälken cuin hän tehnyt on / cosca se
tule/e-cä te ymmärrätflttk/ että minä
HERra HERra ole».

25. Ja sinä ihmisen poics/ silloin cosca
mtnä helldä olen ottama poisbeidän «oi-
mans ja lohdutuxeos/ heidän silmZtns
himoa ja heidän sydämess toiwsn/heidäu
poicans ja tyttärens.

26 Silloin pttä yri joca pääsnyt on/tn.
teman sinun tygös/jasinulle ilmoittaman.

27. Silloin pitä sinuasnus awattaman/
ja sen joca pääsnyt on/että sivu puhuman
pttit/ jaet enämbt «aickeneman - ja sinun
pttä heille thmexi oleman/että he ymmäk-
räistt minua »leiygy HERrsa.

CNIIU»
fieta»
Amo»
nite»
reit«a
stan.
Jer.
4y:r.

Moä»
bite»
rett
wastss.
Esa.
i6zi.
Jer.
48: li

Edo»
merejä
«asta»
Jer.
4?:?.

XXV. iueu.
HERrau sana tapahtui mi-

Anulle/ jasanoi:
2. Sinä ihmisen poica/aseta

laste» puoleen/
jaennusta heitä «astao.z.JasanoAmmonin lapsille: Cuulcat
HERrao HTRrao sana / »äin sano
HERra HERra: Että te minun pyhäni
pttttttle/sanodeilopa se saastuttettu on/ja
Israelia maasta/se on kylmillä/jo Judan
huonesta/ että se on faogtoa wiety pois/

4.S«atähden catzo/minä tahdon sinun
anda tdätsen maan lapsille pertnuöxi/että
he linnojans sinnerakendaman/ jaasuin-
siaus sinnetekemän pitä: ja heidän pttä
sinun hedelmässysmäu/ja sinunrtescas
juoman.

5. Ja tahdonßabbathin Cameleta hoo.
next tehdä/ jaAmmoutn lapset lammas
pthatoixi: ja teidän pitä tietämän / että
minä olen HERra.

6. Sillä näin sano HERra Hsßra»
että sinäkäfiös paucuttt/ jatömistelit jal.
wotllas/ jaIsraelin maasta caikesta sydä«
mestäs nya ätkistellen tloidzit.

7. Sentähden catzo/mtnS tahdon minun
käteni ojenda sinun yitdzee/ ja and» sinua
pacanoilleryöstöxi/ ja häivittä sinuncanf.
sotsta/ jamaacunnista surmata/ ja cado.
kan sinun / ja sinun pttä tietämän/ että
minä oleoHSßra.

8. Näin sano HERra HERra: että
Moab ja Seir sanomat: Catzo/ Jodan!
huone onntzocutn caickt muutkin pacanat
y. Sentähden catzo / uhu minä tahdon >

Moabin kyljen amata Caupungeista hä.
nen Caopuogeisia»s/ja hänenrajotstans/
sen cavin maa»/Bech Jesimolhin/ Baal!
Meontn jaKirjathaimtn.

iv.Jdäisen maan lapsille / Ammonia
lapsia «astan/ja annan heidän heille pe.
rtnoöxl/ ettei Ammoniu lapsia «oämbi
mvistettaman pidä pacanoittsu feas.

11. Ja annan duomtta Moabin/ ja hei.
dän pttä tietämän minun vletvanHEnao.

12.Näin san» HERra HERra : että
Edom Zudan huonelle coflaout on / ja
hänen costmniftllaus häqeup wtcapaäxt
salltkllMlt» iz.Sktl.

HesM. lue. «s?



Philt.
fierejä
masta,
Esa.
14-26.
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47:i.

Ennu-
steta»
Tyrust
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ZZ6S.
Esa.
2z: i.
Jer.
47.'4.

,z. SentZhden sans HERra HERra
väta: Mtnä tahdon käeent ojenda Edo-
min päälle/ jatahdon hänestä häivittä se-
kä thmtset ettäelätmät/ ja tahdon sen au-
ttaxi tehoä Themautst Dedanta asti / ja
mtecalla caata.

14. Ia cosiaojälleus Edomtlle/ minun
Causant Israelin cautta/ ja heidän pitä
Edomt» canssa tekemän minun «ihaoi ja
hirmutsudeai jälken/ettäheidän mtnun co-
stoni luodemau pitä/ sano HEna HEna.

15.Nätn sano HERra HERra: että
Philistertt costauel omat/ ja Manhan vt-
Hans sammuttanet/ caikett oman lahtoos
perän (minun cansiaot) vahtngoxt.

16. Seotähden sano HERra HERra
näin: Cayo/mtnä tahdon mtnun käteni 0-
jendaPhiltsterto päälle/ja sotamiehet hä-
miltä/ ja tahdon jäänet meren satamt»
surmata.

17. Ia tahdo» heille suuresti costa / ja
vihas heitä rangaista / «ttä heidän ym-
märtämän pttä minun olemanHEßran/cosca mtnä heille cosianut olen.

XXVI. tucu.
se tapahtui eofimätsoä totsta-

AOII kymmendeoä «uokena / eosimäi-
i saäpäivänä / eusimätseS cuusa/

> tapahdut HERran sana minul-
le/ja sanot:

o. Sinä ihmisen potca/että Tyrus sano
Jerusalemist: nya piti) Causan portit o-
mat särjetyt/se onkäätty minun tygsut:
mtnä täytetä»/hän hämiletäu.

z. Seutähdeu näin sano HERra HEr-
ra: cayo/ mtnä tahdon finun kimpuus
Tyrus/ ja tahdon anda tulla mouda pa-
canata sinun päälleö/ oyacutn meri nouse
aldotneos.

4. Nyn pttä heidän raataman muurit
Tyrtö/ ja cuktstaman hänen tornius / ja
mtnä tahdon kämätstä pois tomuogi» sij.
tä/ jatehdä häuest paljan callion.

5. Hänen pttä tuleman luodoxt keskellä
merta/ jongapäälle calamercot hajotetan:
sillä mtnä olen sen puhunut/sano HERra
HERra/ jahänen pttä tuleman pacano-
ille saaltxt.

6. Ia hänen tyttärens jotca ledollao-

«at/ pitä mtecalla tapettaman/ ia pttä
ymmärtämän «ttä mtaä olen HERra.

7. Stllänyn sano HERra HERra:
catzo / mloä tahdon anda tulla Tyruxea
päälle NebucadNezorin Babelin Cuniu-
gan pohjatsest / Cautngasteo Cuntngaa
hevotsilla/vaunuilla/ rayasmtehillä ja
suurella cansa» joucolla.

8. Hänen pttä mtecalla tappaman sinun
tyttäres jotcakedolla oivat i Mutta sinua
vastan pttä häneu skanyit rakendaman ja
tekemän wallto/ jaylöodämän kilvet st-
nua mesta».

y. Hänen pttä sotaasetlla stnnn muurts
maahan sysämäa/ jamtecotllaue cuktsta-
man sinuntorots.

10.Häaen monen hevoifens tomun pttä
sinun petttämäo : nyo pträ myös fioun
muurts maptsemau hänen hemvistens /

vvunutns/ jg ratza» miesten» löminäst/cosca hän sinunportetstas maelda sisälle/
nyacuto stjhen Laupuugya mennäo joca
maahan cukisteklu on.

11. Hänen pttä hemotsteos cavtotlla
tallaman rtckt catckt sinun catus / finun
Causas hän mtecalla tappa/ja sinun «ah-
mat patzas maahan caata.

ii. Heidän pttä sinun tavara» ryöstä-
män/ja sinun cauppas ottaman pots/si-
nun muurts raataman / ja sinun cauutt
huones cuktstama»/ jaheittämän sinun
ktweS/puuSja tomos meteen.

iz. Ntju tahdon minä lopetta sivun lau-
lus änen/ ettet enä cuutuman pidä sinun
candeles heltnätö.

14. Ia mtoä tahdon tehdä sinusta pal-
jancallton ja luodon/ jongapäälle cala-
«ercot hajotetan/ ja et sinua pidä enä ra-
kettaman: Stllä minä HERra olen sen
puhunut/ sano HERra HMra.

15. Nät» sano HERra HERra Tyru-
sta masta» t mitämax'«ltä luotot» pttä
«aptsemau/ cosca sinä ny» hlrmutftst
caadut/ ja sinun hamottetos huutavat/
jotcafiuusa hirmuisesi tapeta».

16. Ja catckt Rohttnat meren tykönä
pttä astuman alas tstutmeldans/ jarysu»
mau hamens/ japaneman pois pääldän»
neulotut«aattet/ ja pttä käymän murhe-

«a«t»

Jer.
7:Z2.
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«aattels ja lstumau ««aha» / j» piti
himmistymin/. j» tyhmlsiym»» sinun
ölllltsestä langemlsestas.

17.Heldän pllä »alittama» sinu»/j»sanoman sioust» : Wot cuinga sinä olet
ntzn perit! »uttaxt tullut/ sinä cunlulft
Eanpungl? sinä joc» meren tykönä olit/
ja ntz» »olmolllnen oltt meren »ykinäyn.
n» stnn» asnvoistes cousso/ etti collen
«»an täydyt finua peljätä.

18. Nyt tyhmtstywät luodot finun lo».
g«mlst»s/ j»lnolocunuat meresä hämmä»styvät sinua loppuos.

19. Sillänstn sano HERr» HERr» :

mtnä «hdon sinuo tehdäoultoxtConpnn.
gixt/ ntzncntn ne Canpuuglt/ joisaei len»
gä» osu/ »o »nua» tnll» suuren virran
sini» päälles/suuret vedet sinuapeittimän.

2<2. Ia annan sinun mennä alas ntzdencanssa jotca alas menevät haut»»»/ nml»
netse» Couftu tygö/ jo tahdon cnllft» st»
nnn maan ala/ »0 teen finun ntzncutn tzäi<
ftxi ontl«xl/ntzde canssa jotcohautaanme»
nevöt/ettei tenengän sinuft plo» »snmä/
joannan «uneudtn tlävltten moahon.

21. Jo teen finnn hämmästyxext/ ellet st»
nnn enä pidä olemou/ntzn että costo finu»
lysylän/ntz» el itänäns pidä lenengäusi»
nn» enä löytämän/stuo HERraHERra.

vvvit F„«»v 11. curu.
HERran stn» topohtnl mt.

Al3» uulle/ft sauol :
2. Sin» ihmisen polca/tee va»

<V>tÄlltusltcu Tyrist.
z. Ia ftno Tyrnxelle/ joca asu meren

lytönä/j» lete canppo monen luodon co»»
ftn conssa. Noinftno HERra HERra:
0 Tyrus. sinä olet sanonut : mlnä olen
calckeln caunln.

4. Klnun rajas ovat leskellä merta/ j»
sinuaroteudajas ovat valmistanet sinun«lcketn cauntmmoxi.
;. <za<ckl sin«n «u hongasta Se»

«trtst/ ja olet «ndanut tuoda cedriputta
llbanonlst/tehdäxes finnlles hahden plele.

H.Sluun alros ollt tehdyt Bastmln
lammest/ sinunptzttos Elephantin lutsta/Chlthlmln luodoista ;

7. Sinun purjes01l Egypll» S»ll<st/ja
sinun merckls neulottu sijhen / finnn p«tt«
tes l«ll«istst Sllltst ft Ellftn luololu
Pnrpnrast.

8. Zidontst ja Arvavisi olit sinun haoxl.
mtehes j» finulla oltt lolmelllset mlehelTyrlst hahden holdlot.

9> Wanhlminot j» loltovat Gebollstparansit stnun l»tw»s: Catckt latvatme.
resä jo hooxlmlehtt löytllnfinun tytös/
he tlllcoupp» finnft.

10, Persiasi/ lydtostj» lybtostollt urhol»
list. miehet sinunfotajoncoftsjotc» heldän
lilpeus jaotons sinus» ripnstl. : ne stnunconnisttt.

11. Arvodln lapset olit sinun sotojouco»
sas/ caicki ymbirlns sinun mnunos/ ja
varltal sinun tornists ripustit tilpens st»
nn» muurls päälle «tckt ymbärlus/ne telt
ntzn finun »hanoxl.

12. Stnun «uppas oli merellä jatuotin
cotckinalsta colua/ hoploto/ roul»/ ttno/
jo plytzy finun marcktnalles.

13.lavon/ Tnbol/ ft Mestch telt c»up«
va stnnn «nssas/ ,a tolt thmlstä ja va»
filostiolto Istuu» «upolleS.

14. Thogarmasi toit he hevolfilo ja
»«nnuja jomnnleft finnn morckinolles.

15. Denontn lapset ollt stnun «upomie.
hes/ja sinäteit cauppa jocapaicas luoco»
tunuts/ heaunolt sinulle Elephantin lul.
«jaHebenpuitolohftxl.

16. Syrtaloistt noudit sinun löttis joi»
tos teit / toltRubtzni/ Purpurot/ Tope»
teji/ Silckli joSomettt/ j, Christolleja
sinunmarcktnalles.

17. Judo jo Israelln ma» telt myös
canppa sinun canssas/j» «ll sinnn marckl.
nalles ntsujaMmntthist jo Balsamit» ja
hunajato/jailjyäjaMastixl.

»8. Nouti myös Damastu sinun töttäs
sinusta/ jo catcktnalsi» calnjo/ »äleväu
»tzuau jo colltn »lllan edest.

19. Dan ft Javan ft Mehusti tolt
myös sinuu marcktnalles rauta calua/ja
yrlejä sinun«upp» tehdäxes.

2o.D«da»°fii stnnlda vaatteita/ jol»
deu päällä istu:»».

21. Arabi» j» «ickl Keoarln RulMot
ca».

Hesckltl. luc.



Tyruö
pttä
Häwt-
lettä.
«S».

tänpltzlt finulle lambalta / ol»alta ja
canlil».

22. «aban ft R«e«an «nppamlehet
telt sinun «nssts «nppa/ ja «it sinnn
marcktnalles «lckinatsi«e«ll«ttatlyyde.
jz/«llett«t<»lHft«lv«.

23. Haran j»Cennt/j« Eden ynns Se»
b»n «»pp»mi«st«n«nffa/ Assur ftKll.
««d olit myös sinun «nppamtehes.

24. Calckl nämitcoupltzlt finulle «llel»
«a waallttta/Stlcktija uenlolutta hamel'
«/jetca he «lletft Cederarcnift hywin
tallello pandun» tolt stnunmorckluollles.

25. Mutta meren latvat olttylimmäl»
set sinun«upofts: Ntzn sinä olet perät»
rlckoxl ja joloxitullut «esielli merta.

26. Jafil! un hooltmtthes tolt sinun suu»
nlla «vesillä: mntt» ttä luulen pttä finun
musertaman rlckl leskellä merta :

27. Ntz» että sinun «»«ras / «nppa»
mlehes/c stofts/ haaxlmlehes / lotwain
haltlas/ !«»«»<» rotendojos jasit-un can»
pltzias/ j»«ickl sinun sotomtehes/ jo«lc.
li Conft sinuft/ pitä huckuman leskellä
««rt»/ sinun langemtsts ps»«öuä.

28. Ntzn että fttamotlin pttä »«plst.
w«n sinunhohtelshaldiatu huudost».

29.3 a «lcki jotca ftutawat hnoxtmle.
sten ,» hohtein holdtolttlu «usja / ptts
laivoista maalle menemän.

30. Ia cotvin huutaman finun tähtes/
«attlost valtltaman/jahelllämän tomua
pääns pöille/ jalnhcaan ttzens «hromä.

31. Heidän pitä ajeleman hluxet pää.
siäns/jo pnttmon sillt pääll«n</ja syvä»
mestäns itl<min finua ja murhettiman.

32. Hetdin pllä valltnxesans sinua ttte»
miu : Woi-cuco on ltäuäns ntzn pols
tullut m«r«llö/ culn Tyrus ?

33. Cosco sinä «nppa t«ll merellä ravi.,
zlc sinä mond» «nfto / josinnn monella
«a»«allas ft «»pallas .ett finä «aan
Cuntngat ävtljotxt.
34.Mnlta nyt sinä olet ««elvä sysätty/
juurl syväin»eleen/ntzn että siru «np.
pae ja caickt fi»m cäfts sinuft on huckuuut

37. Cotckl jotca lnodotft asuvat hi».
mäftyvit siuuo / ja heldän CnnlngonS
lyhmlstyvst/ ja «tzovat mnrhelllftst.

36. Cauftlt, ««p<.«lehet lvlhelväwit
sinua/ «tti sinä ntzn «ttsti hävinnyt olet/
ja«t sillen ens taida tnlft ylös tzancalcki»
ftst.

vvvl,r /.,,,.xxvlll. iucu.
HERran ftna «pahftl «l»

Z/A»null«/ftftnol: ,

2. Slns ihmisen polc» / sanos
Ruhtinaille : niln ftno

HERra HERr» : Etts finnn sydämes
patsu/ja sinä ftnot »Mtnäolen Jumal»/
mtnä istun Jumalan istuimella tefiellä
»nerla:w«lcko siuä olet lhmlnen ft et lu.
mala/ cnllengtn yldy sinnn sydämes/ ntzn
«lu Jumalan sydän.

3. C«tzo/ sinä olet ole««n«s wtzftmbl
Daniel»» ettet sinulda mttän ftlatln olls.

4. Jaetti, sinä lolmellas ja tatdollos 0.
let stn »oiman ftonnt/ ja «onnut sinu»
«varothls cule» fthoptato.

5. Ja olet sinun suurella »tzftudellas ja
«upalios ntzn suuren volmon ftonnt : stz»
ts sinä olet ntzn ylpiäxl tullut/ että sius
ntzn «olmalliucnolet.

6. Gentähdm ftno HERra HERra
näln , ettäsi»uu sydämes ylpeile ntzncntn
finä lum«la oltsit.

7. Sentähden cotzo/ minä «hdon lähel»
lä muucolotstt sinnn päälles/ julmat pa«
«nat/hetdän plts mleckans »etämonsi»
nun caunista »iftnttas vastan/ ja ttte»
mäu finnn suuren cunnlas häpläxt.

z. Heidän pltä sinnn palstan»» luo»
l»«u/«ttä sinun pila cuoleman ttstellä mer
ta ntzncuin «petut.

9. Mttsmax/ jos sinä murhojollesft»
uot» min» olen Jumala ? »alcka «t sinä
Jumala ol«/ vaon «hmm,»/ jaol«t sinun
murhojas»ödes.

12. Sinu» ptti cnolemon ntzncnln ym»
bärtlelckamattomot/muucaloisten täsijn:
Stllä mtni olen sen stnonu:/ ftno HER«
ra HERr».

11. JoHERra» ftna tapahdut mlnnl»
le/ jo ftnot :

12. «lnä ihmisen polca/ ttte »alitus
ttcuTyrlnCuntngost/ jo ftno hänelle :

»sln ftno HERr» HERra : Stnä olet
«untst

E""»
g»st
»astö
«n».
>«lan

5!
"".
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toonista tehty stoettt/ täyväos lvysaotta /

ja sangen ihana.
iz.Slnä oletlumalä krydtmaa jacauni-

stettu catcktoaisillacalletlla kivillä/ Sar.
deilla/ ropatzeilla/ Demantetlla/ Turko.
fetlla/Ontcheilla/Jasptxilla/Stphireillä/
Rubinelllä/ Smaragdeilla jarullalla/ si-
nä päivänä cotn sinä luotin/ piti olcman
tvalmln sinun tykönäs sinun trombus ja
huilus.

14. Sinä olet nhncuin voideltu Che.
rub/joca tdzens levläldähajotta jaltzens
pettlä/ ja minä olen sinunasettanut lu-
malan pyhällä vuorella/että sinun cuo-
main ktveln seos vaeldaman pidäis.

»5. Ia olit vara sinun tetsäs/ sjjtä pai.
västä rutnS luotu oltt/ syhenastl ruta si-
nun pahudes löyltin.

,6. Sillä sinä olet sisäldä täynänS pa.
hutla/ sinun suuresta caupastas/ ja olet
syvdtä tehnyt; Seotähden tahdon minä
sinun eroitta Jumalan wuor«lda/ja tah.
oon sysätä pois stnua sinä hajotettu Che.
rnb ruumista kivistä.

17. Ja etkä sinua sydämes paisu / ettäs
utzn ihana olet/ja olet andanut siuu» ra-
valodes sinus pettä finun coreudesas:
Senrähden tahdon minä rukista sinumaa.
han/ jatehdä finun ihmepi Cuningoille.

iz. S-llä sinä turmelit finun pyhydes
suurella pahudellas ja väärällä caupal-
las; Sentähden tahdon mlnä anda tulen
sinusta tulla/ joca sinun culuttaman pirä/
ja teen sinuntuhvaxi maan päällä/ caicke.
to xyde silmäin edes jotca sinun näkevät.

19. Caickt jotca sinun tundevat paca.
nain seas/ pttä hämmästymän sinun tah.
tes: sinä olet suurepi pelvsxt/ etteS tkä.
uäos «uä tatda tulla ylösi *

20. Ia HEnan sana tapahdut minulle/ i
jasanot:

21. Stnä lhmtsen poka/ aseta sinuncas
vosZldonttavastan/ ja ennusta händä
vasta».

22. Ia sano: Näin sano HERra HEr.
ra ;cstzo mlnä tahdon fiaun ktmpuoö Zi-
do»/ ja tahdo» voitta cuvotao sinusta/
että ymmärrettäisi» / että mtoä olen I
HERra/cosca minä annon oikeudenkäy.

dä häittvylttztlts/ /« hänesäosotao / että
mtnä pyhä olen.

2z. Ia lähetän ruton hänen secaavs/ja
ivere» vnodatuxen hänen catuileos / ja
heidän pltä cuolemahaawois laogema,
mtecalla/jonga pltä tuleman heidän päät-
lens jecatahvolda/jaheidänpitä ymmär-
tämän/ että minä olen HERra.

24. Ia eipidä fijtte ymbärlos Israelia
huoneita/ joisaheidän wtholltsens ovat/
orjantappuroita/ jotcapistävät/ että oh-
dackeita/jotca heitä »aiwavat/jäämän/
että heidän pitä ymmärtämän/että Minä
vien HERra HERra.

25. Näin sano HERra HERra: Cos-
ca minä Israelin huonetta coco» cavsoi- >
sta/ joihinhe hajotetut omat: Nijn minä I
tahdo» heisä osotta pacanoille/ että minä I
pyhä ole»: jaheidän pitä asuman heidän
maallans/ jonga minä palmellallenila- '
cobille andanurolin.

26. Ia heidän pitä murhetoina asumaa
sijuö/»a huoneitarateodamav/ ja istutta.
man whnapuita/ juuri murhetoina he
asumat/cosca minäannan oikeuden käydä
caickeiu heidän miholllstens ylitze heidän
ymdäristölläns/ jaheidän pt ä ymmärtä-
män/ että minä HERra olen heidän Iu-
malaos. XXIX. ium.

Pmmendenä wuoteoa/ kymmen-
dmäpäiwäni/cahdesioistakym>

. A cuusa/ tapahtui HEN.sana minulle/ ja sanot:
2. Sillä ihmisen poica/ ascta castros

Pharaota Egyptin Cuntogasta vastan/
ja ennusta HSodä ja coco Egyptin maa-
cuoda «astan.

z. Saarna ja sano: Näin sano H?R
ra HERra: catzo / minä tahdon finun
kimpuus/ Pharao flnä Egypti» Cunto-
gas/ flnä suuri lohikärme/ jrxa macat
kestcllä wirivja/ >a sanot: Wirta o» mt.
oun/ mtnä ole» sen mioullevl tehnyt,

4. Mutta minä tahdon panoa ongen st.
nun so«hue/ja tahdon ripusta calat stnun
virrasas stnun suomuxys-ja tahdon petä
stnna ylös wirroistas/ ynnä caickeia ca-
lain canfla sinun wirroisas/ jotca sinun
suymoxisasrippulvat.
Rrrxr ;.Ja
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5. Ia tahdon paistata sinu» «rpeeu/
finnn ft «lcki sinun »lrtalS «lal/ finun
plts lungem»» ledollo/ ja«t jsllens nou<
tuxl jaeootnxl tuleman / ««an metzän pe»
dville ft tai»»» llnnuillernaxl joutuman.

«.Ia«lckl jol«Egyptts«suwat plli
ymmirtsman/etts «ins olen HERra/el»
ts belsraelln h»on«ll«rnocoftn»«na oltt/
7. Joc» nun» rtckl/tosta h« sijhenrnpetfit/

ftp!stlh«itslyllt«n/«ln he nojatfie stn
pssllF/mnrtnls stj« plfil h«lts «pesee,,,

8/Se»tähd«n sono HERr» HERra
ni/: eotzo/ mini annon mlecau tulla st»
nnu päälles/ft tahdon hs»ltls sinuft
thmtftt «« «lslmel.

9. 1»Egyptin maa plts tnleman tyh.
jöxift»nll»xi/ jaHelvin plts ymmsrts.
män/«tts mtn« «len H«r,»/ellä hsn ftno»
Wlrt» on mlnnu/j» mlns olen sen tehnyt
lo.Seutähden «tzo mlns tahdon sinun

j«finun «trt«s tlmpunn/ja teen Epyptlu
maan perstt tyhjöxlja «ntlaxl/ Vienen
zorutst Ethtoptan rajan osti.

n. El stn läpltze pldä ihmisen eltä elät»
«enftlca täymsn/ eltä fijnä asuttaman
neljssitymmeness ojistojoso.

12. Sills mlns hä»l.än Egyptln «aan
hä«<nn«tt«n mo»d«n leskellä,»»nn«n ftn
C«upnngitanttaxltull»hzwlte.tyi«,Cau.
pnngetnkastella neljäxltymmtnexi ajast».
jaxtzft t»hdon h»iotta egyplt,z<s«t poc«.
lmtn secaan/ft hafttt» hettä maocnndtzn.

13.Sillä nstn ftno HERra HERra :

«osto ne neljätymmendä ojostotc» culu.
«»t/ntznminä taas cocoon «gypttlätftl
Utzst» «nsolsto jolhlng»he h»,°tetnto»at

14. I« t§«nn«» Egyptln ftngmden/ ja
tuon helliP«trox« maalle ,zll«ns/,«s»
Hetoin astma maans on/ jast ptt» «le.
man vihi waldacunda.

15.Sllli stn plts oleman«shilft» mni
dtn voldocundaln suhten/ ft «t «na hol.
litzemon pacanolt»/ ftmlns «hdon vi»
het» hellä ntzn/ ettel heldän »»llltzeman
pldä pacanotta/
ls.la Israelin hnonen el pidä «ns luot»

laman ttzens hethtn/ »aan muistaman
syndlins/ costa he Heidin päällens cotzo.
«»t /j» ymmirtomsn / ells ml»s «lm

HERra HERra.

i7.1« ft tapabul ftltzemeudtns colmatl»»
lymmenvena «notenaensimitsnspitv».
us «nsimöistsö cnnft/ että HERr«n s«n«
tapnhln» «tuulle/ ft ftnot »

iB.Slni lhmlsen pol«/Nebu«dNezar
Babeltn Cuntngas «n vienyt setajouc»
»ons suurella w»l»«lla Tyruxen «teen/
»tzn «tts coco pis «n p»lj«s/ja «lcktol»
«psst cnlnn«t/ ft hsn«n»»<»»»« jonga
hsn on nshnytTylust»»«ston/«n»l«»
lä hän«ll« j« häne sol«jouto»«usmax«m«.«

19. S«ntähd«n ftno HERra HERra
nsln : Catzo / mins annan N«bu«dN«»
zartllelvabellnCuntngalleEgvpttumaä/
«l.s hsnen plts ottaman pols «lckl hs»
»«n «varans / j» ryöstämän ft ryitvä»
msn hsnen ftallns/ etts hs» aunals st»
tajoucollens p«lc»n.

20. Mutt» Egypttn «»»n «lns «nn«n
hänelle lyöstäns/ culn hs» sijns tehnyt
on : sills he »«« stn mlnulle lehnel/ ftno
HERr» HERra.

21. Sllloln mlns »lian Israel»» hnonen
ftr»en «svo / ja lohdon awa« finun
suus Helvin stasans/,tts helvsn ymmär»
lsmsn pits/ että mlnsHERr» olen.

XXXiUtU.
HERran ftna tapahtui ml->/)Hnnlle/ft ftnol:

2. Stnä chmtstn polca/eunust»<HNftft„o. Nätn ftno HERRA
HERra: Waltnacat j»ftnocal: NotA

pätvo «n songeu lisnä/joHER»
ran pätvs on lähestynyt : plmts pät.

on lästs, «tlö pacanat tulema pltä
°», tule Egyptln päälle/jo E»
»», p<.z hsmmsstymin/ costa lyö»

yyt Egyptts langevnt/ja se» Cans» vte.
din pots/ft stn perustus revltänylös.

5. Ethloplan/ jalybton/ft lyd,«u/«lc.
« Cansolneus jaChub/ft jotcaltzton maa»
cunnastovat/pttä mlecall» langeman.

ftnoHEßra HERr» : Egyp.
liH holhoftt pltö laugema»/ j» stn tvsle»
»yde» ylpeys on huckuv» : Slenen tor»
ntfl pitä Heidin mieccll» langemau/ftno
HERra HERra.
7. Ia heldiin «ntltltr»jans ptts tylmtlle

<«le«an
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tulema»/hs»ll«llylu maaeundaln le.
stellä/ j» heldsn Caupnnglus hötvttttts.
män mntben oullatu C«upung«tu stos.

8. Ettö heldsn pltä pmmörlämän / «ttä
«lnä ol«n H«Rr»/ eosca minä t««n tulen
Egypttzn/ ftcalckljotcahelläanl«»at/
plts huckuman .

9.Slllotn pltä sononfoatlaftt uloslähte.
«än mlnnN tylöänl haaxilla/ peljätts»
min Elhtoplot / joco nyt nijn surutöin
on/ ja himmäfiyxen ptti oleman heldän
feoftns/ ntzucn»» st «pahtut Egyptille/cosca hänen alcous tnll : Slllä «dzose
tule.
lo.Nsiu ftno HERr»HERro: mlnä

»ohennan stn paljouden Egypttstä N«bu<
«d NezarluBabelln Cunlngan «utta.

11. Stllä hän j» hänenCauftns ,» pa.
«naln Tyrannit ovat sijhen cndzututhäwtttämän m«»ta/ j» vetämän mtec»
l«us Egvvltä w«stau / e.lä maacuuda pl»
lä lyödyillä täytettämän.

12. Jo mlnä «hdonlnlva.olvlrrat / ja
myydä ma«n lylyin ihmisten läsiju/ja hä»
wltän moocunnon/ ja «ttä sijnä on muu»
calolsten cautta : Minä HERra olen sen
puhunut.

13. Nältä sono HERr» HERr»: M lnä
hävttän «vol/ ja lopeton epäjumalat
nophlsl/ jaEgypltllä el pldä Ruhlluotla
oleman/ ft mlnä lshttän hs»möstyx«n
Egypttn maahan:

14. Ia l«en P»lroxen »utlaxl/ j» sy.
tytän lulenZoantzn/ ja annan olteuven
täyvä Neon päälle.

15. Jo«ovon mtnun julmudenl Sinin
piälle/ joca Egyptin w«hwus on/ ft hi.
»tti» Noo» paljouden.

16. Jo sytytin tul«u Egyplls / ja Si»
nls ptti olemon hädän jaluston/ ja No
pltä cuttstettaman maahan/ ja Noph jo.
«polvo mnrhettlmo».

.

'7. Nuoret mtehet OnlS ,« Bubafios
pitä mi««ll«lougeman/ j»»at»otfan»
slnawletiminpots.

!B.T«hanex«llapl.ä olemanptmläpäl»
»i/ «st» mtnä sielläEgypttn tzestä lyö»/
ntzn että hänen wätewydeus ylpeys pltä
sijn» loppuman/ hänen pttä pilvellä pel»

telyxl tulemin/ja hzneu tyttirens »le»
dän pois fangtna.

19. Jo mlnä annon olkeud«u »sydä E.
gypllnyltdjen / ,o heidonplts ymmsrts.
män/ että mlnä olen HERra

20. 1» «pohtni «nsimälsns vuotena
totstotymmenbs/stlbzemendtus pitväns/
ensimäises cuust/tapohtntHerrä ftno «t»
uulle/ ftnoden:

21. Slns thmtstu polc» / mlns taltan
rlcki Pharaon Egypttn Cuntng»» täsi.
«arren/ja «dzo/et sttä pldä sidottaman/
että hän p»«nt«/«lt sic«tllä tä«rlt.ën/
että hän »ahlvlstuls/ ja ml«ck»n ruvet»
t«ld»ls.

22. Sentähden nitn ftno HERra Her»
ra: «tzo/mtnä tahdo» Pharaon Egyptln
Cuningan llmpnnu/ ja«ttan hänen tä»
si»ar.ensrlckt/sel«s«nw»hwä että särje»
tyn/ j»pudotan mtecan hänen lädestäus.

23. Ia hajotan Egyptllälft. pacanaln
secoan/ joojan hellä moocundtzn.

24. Mutt» Bobelln Cunlngan täfiva»
r«t minä ««hvlstan/ftannon hänelle ml»
nun mttckon» läleens/ ft muserran Pha.
raon läfivarrel rtckl/ «llä hänenptt» huo.
«mau hänen edesäns/ ntzncnln st joc»
cu«l«m«h«a»«non saanut.

25. 1 a mlnä »ahvlstau Babelln C»«
nlugonkäsivarret/ jaPharaon täsilva,.
r«t pltä mustrr«ttamau rlcki : «ttä hetväu
pitä tietämän / että mtnä olen HERra/«st» mlnä «nnan Babelln Cnnlngalle
n»tnun mleckant täleeu/ että hänen sen E»
gypttä vastan vetätyän ptlä.

26. Jo mtnä hajotun Egyptiläiset pa»
«naln secoan/ ja ajan heili moocDndtzu/«tti hetdinymmärtämän piti/ «ttä mtnä
olt»HERr».

XXXI. lucu.
A st «pahtutensimäistä loista»
lymmendenävuolen»/«nsimät»s„z pät«zuz colmannes Cuu»

tapahdut HERran st»»a mlnnlle/ sonoden»
i.Vinslhmtsen poica/stuoPharaolle

EgyptlnCnnlnglille/ft hönenConstllenS:
teuen sinä luulet »ertatsexes sinun suuru»
defts.
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z.Calft/ Assur oli ntznculn Cedrtpuu

libanonls/ihanaisilla ox<ll»/p»xu<««l«h.
»«llls/fttlaen eorlta/elti hinl l»v«ans ».

llcalckeln corlelumuivlp»xuin«x«lnseos
4.Wedlt teit hinen suurexi / jasylvyys

eortlaxi/ hs»«n »trtans lsvlt ymbsrl
hsnmc»ndoans/fth«n«n oftus «lcktiu
puid«n tygö ««allo.

~Stutihden «lt hsn multa puita cor.
<i«mm»xl/ j«ftl,nond<«xojapltt«»ar.
pno: silli hsnell, 01l tyll» «etts/ ttzlsns
lewttts.

6. Calckl talvan llunul telt pesöns hi.
nen oxtzlls/ ja calckl pedot tedoll» p°.
jellhinenvarputusall»/,» hänen »«r»
jous011, »suit catckt suuret Canftt.

?.Häa<Uä ollt countt ja plttät oxat/
tilli hänen juurtllansoli paljo »että.

8, Ia et yxltsn Cedripuu ollut luma.
««» trydlmaas hauenvertaus/ elli Ho»,
«olcon ollet hinen oxtzus verratlavot/
«l myös Caftaue» punt ollet mttin hänen
oxains suhten/ ft el Jumalantrydlmaas
ollut yhtä» puut» hinen callalstans «n-
«««des.

9. Miu»' olen sen «nnlxi tehnyt/ fta.
«onntznmonda »x«/ «tts caick! »Hanoi»
set puntlnmall» trydlmaas «detit hindi,

io. S«ntihd«n sano HERr» HERr»
«iin: «itähän ntz» cortftxi tulluton/et-
ti häne» l«d»»»s seisoi suurten j« cor»
ttotn poxnlnoxaln seos/jo houen sydii.
««s patsul hinen corkeudtns lähden,
ii. Stlltähdeu «nnoln mlnä hänen «lc.

leln «älewäMmH» tifijn pacanaln stas/
joc» häa«tolmit«/ jamtnä «joln hänen
pols/ ntzncnln hän jumalattomalla«enol.
lans ansainnut olt.

12, Että mnncolaistt hinen hovitätfit/
poconalu tyrannit / jo hojotatstt hinen/
«ttä hänen oxans vuorilla ja ealtls la»
f«ls maca<fit/ja hiu«oxans mnrtnnnn»
no coitls maan osis olisit: Etti «lc.
»eln Canftln maan piälli tiyly hin«u
«orjonspoeta/ ja stn jittä.

13 I» «lcki «iwan llnuutlstnlt hänen
longenneilft connotllans/ jo «tckl pedet
»«della nojaisit itzens hän«n oxtzns.

.4. Ette» sille» yrM pW »ede» lytö

ns isot ollscorlenveslans/ että sen l»d.
»« stlsois corcklan» suurten p«x»tu«xaln
st«s/j« ettet yxllin puu»eden lytöns tttts
itzenssuuremmaxlmnlt»»sill«helvsu«lc.
tetn pitä «»»» «l« /ja cuolemolle anne.
tuxl tul«mon/ ntznculn mnnttln thmtstt/
jo«acuoppan m«uewst.

15. Ntzn ftno HERra HERro : sijhen
alco» cost» hän meul «las hel»«ttln/t«l»
mlns mnrhen/ ft annotu syvyden pelt.
li hinen/ ft hinen »trtans pitt ole»
mon»l»llan</ja»es»ul«l»«detett«inn«t
juosta/ja tel» «tti l»b»non «urehtt HH.
nentihtes/j, «tckl punt levolla eut»e»
lult hänen tähteus.

16. Mtni peljätln pacanat costa he
cuulll hinen langennexi/ j» elli «lnä
syöxiu hänen alas hel«elttn / ntzden ft.
«an jotc» cuoppan ««nevät : I» calckt
lhanalftt puut maan pislls/ parhat j»
ftlotmmat llb»nonl«/ja «lckl jotco olle
sttsonet vedentytöni/ftlt stjtä lohdntuxe.

17.Slllä heldän pltl myös alas mene.
män heldän canfions helvellln mlecolla
tapettnln tygö/etti he hinen lifi»»rt<us
»arjon «ll» pacanaln stasasunet olit.

18. Cutnga ftnrext/ sinä (Pharao) lult
sinu» ylpeyves j» suurudes ntzden lh«»
noln puldtn stas? silli sinu» «yty iho»
nain puive» cansj» mennä alas m»»u a»
la/ ja ymbärlns ltlck«m,ltom»t» stas
maat» jotca mlecoll» tapetut owat. Ntz»
pitä Pharoolle tapohlnmau/ f»> «ltelle
häaen Canftllens/ ft»»o HERra HEr»a.

XXXII. IUiHtapahtui tölfto «uotenatol»
stalymmendeuä «simiisui pii»
wänä/ toists Cnucandes toista.l>cH tymmendi / tapahdu! HER»

ra» sana mtnulle/ ja sonol : .

2. Sinä ihmisen potc»/tee »oltlnsPh«»
«ost Egyptln Cuuing«st/ft ftno hintl»
le: sinä olet ntzncuin nnorl Jalopeura
pacanaln stas/ft ntzacnln »olostal» me.
r«s«/ jocojuoxetsinun »lrrotsts jo pyör»
ritwedm jolvolllas/ ja teet sen «irrat
stcotstx».

3. Nät» ftno HERr» HERra : mlua
hesianmlnllyMckenlsinun psslles st»»

tella
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rella Cänfan joncolla'/ ja tahdon sinun
verckonl aja.

4. Ia sinun maalle metä ja kedolle pai.
scata/että catckt linnutkaiman alla istu-
wat sinunpäälles/ja caicki eläimet maalla
sinusta rawttupi tulemat.

Ja tahdon sinun raatos muorille heil-
tä/ ja sinun corkeudellas lapot täyttä.

6. Maan / josasuit/tahdon minä sinua
werefiäspunatsexltthdä muorla asti/ että
ojat sinusta täyletätsin.

7. Jacoscas peräti jo pois olet/ tahdon
mtnä caimaopeltiä/ ja hänen lähtcns pt-
mlttä/ japeitän Auringon ptlmlliä / etkä
Cuuo pidä paistaman.

. 8. Caick» kaiman malkeudet tahdon minä

. ptmtSxt saatla sinun ylttz-S/ ja pimeyden
sinun maalleslähcttä/saooHErzaHErza.
y. Tahdon myös monen Cansao sydä»

wet peljättä/ cosca minä sinun matmas
pacaooille tiettämäxt teen / ja monelle
maacunnalle/ jotta et sinä tunne.

»o. Paljo Caasa pitä sinua ihmettele-
mäo/ ja heiden Cuntngans pitä sinun täh.
»es pettämän/ cosca mtnä mtnnn miecka-
«i heitä mastan wälckyä annan/ja heidän
pitäätist peliSsiymSn cukin sydämesäos/
sinun langemiscS tähden.

11. Sillä nyo sano HTRra HERra:
Babelin Cuntogan mtecka pitä sinuun
sattuman.

22. Jaminä tahdon si-mnväkes länget,
ta Sangaritteo miccan cautta / jacaickt.
naistenpacaoatn Tyrannein cautta/ het.
don pitä Egyptin ylpeyden hävittämän/

että caickt hänen Cansans teloitettaisi».
iz. Ja tahdon caickt hänen «laimeos

suurten wetteotykö peräti HSwittä/ ettet
yhdengän ihmisen jalca/ etkä yhdeogän
eläimen sorcka pidä sitäkastaman.

14. Catzo / stlloto tahdon minä heidän
weteos selttäxt tehdä/ että hetdäo tvtr.
tans juoxewatvtzucutu öljy/sano HER-
ra HERra. ... .

15. Costa mMäEgyptin maan havtttä-
nyt/ «a caickt cuin sijnäasumat/ tappanut
olen/ että he ymmärrätsit / että minä 0.
leu HERra.

»S. Sepä f« surkms o» / M kyllä

> «valiteta»/ jamostdstpacanatotytärtä pt.
känäin Egyptiä «alittaman/ ja catckta

. hänen Cansans pitä «valttettama»/ sano
. HERra HERra.
1 17. Jatapahtui toisua vuotena toista,

tymmeudeoä/ «hdendeoä totstakymme».
deoä päivänä fijtä C uucaudesta/tapahdni
HERrau janamtnulle/sanodeo:

> 18. Sinä ihmisen potca/ itke Egyptin
> Lanfaa/ ja fyöxe heitä mäkemäta Saaga,
ritten tytärten cansta alas maan ala/ ny.

> deu tygöjotca cuoppau menevät.
> 19. Cufa nyt sinun cauneudes on? astui alas ja pane tyes ymbärius leickamatto. xn,mainstcaan. ,^

> 20. Heidän pitä slirmattuiucaussa mte
'

calla caatumau/ jopa mtecka on sivaltu
"

javedetty ulos coco häneaCansansvastä.
21, sytä puhuvat väkevät Sangarit

helvetis apulaistens caossa/jotca caickt 0.
vat mennet alas / ja macawat siellä ym>
bärtnsleickamattomain wiecalla tapet»
tuin cansta.

22.Eynä Assar maca caikev Cansans " '

canssa ymbärtstölle haudattu/jotca caickt
tapetut jamiecalla caatunet ovat.

2Z.Heidän hautaus ovat cuopan vie.
res/ ja hänen Cansans maca jocapaicas
ymbärins haudattuna/ jotcacaickt tape,
tut/ja miecalla caatunet ovat/joita myös
coco mailma pelkäis.

24. Shnä myös maca Eiam coco souc>
- kone cansta ymbäristölle haudattu jotca Elam
> caickt lapetut ja mtecalla caatunet omat/

ja meouet ales nijncuin ymbärtnsletcka-
- mattomat/ maan ala / jolta myös coco

! mailma pelkäts/ ja heidän käyty häpiäns
l caoda/ nhdeo cansta jotca cuoppau alas»

> meuetvät.
25. He panit hänen wuotens tapettui»

secaan/yunä coco heidän jouckons canssa/jamacawat ymbärtstölle haudatut/ jao>
vat catckt ymbärisleickamattomatja mie«
calla lapetut/ jotta myös coco mailma
peltäjs / ja heidän täyty häpiäns canda
nyden canssa jorca cuoppau wenewät/ ja

,pitä tapettikin seas oleman. -viesech
aö.Ghaä macaMesech jaTubalcoco jouc-
kdUScaosia ymbärtstöllä haudatut/ jotca '"lt'
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caickt ymbärlusletckamattsmat ja mte.
callotapetut ovat/ jotta myös coco mall-
ma pelkäis.

27. Jaet heidän pidä macamau Saa.
garten cansia/ jotca ymbäringlelckamat-
tomistcaatnnet ovat/ jotca fotaasetneus
meutt alas helvetttzu/ ja pantt mteckaos
pääns ala/ja heidänpahatecons olt het-
däoluisans/sillä heoltt woimalltfieu p«l>
co coco matlmaS.

28. Ntznsinä myös caiketl ymbärlus-
lelckamattvmain seas murscaxi lyödä»/
jasinun täyty vyden seas maata/ jotca
mtecallo tapetut omat.

29. Sijnä macaEdom Cuntogotnevs/
ja caickl hänenRnhtinans/ jotca heidän
wäkewydesäns ovat annetutmlecalla ta-
petlutosecaan/ ja ymbäriosletckamat-
«omain secaan/ ynnä muiden raosta jol<
ea cuoppao menevät.

zo. Sinne pltä myös menemän catcki
Päämiehet pohjaisest ja caickt Zidonta-
laiset/ jotca tapeltuiu raosta »vst men.
uet alas/ ja heidän hirmuinen votmans
on häptääu tullut/ ja täyty maata ymbä,
rtnsletckamattomato seas/ ja ntjdea seas
jotca miecalla tapetut ovat / ja heidän
häpläns canda ynnä nljdeo caosta/ jotca
cuoppa» menevät.

zi. Näitä pttä Pharaon näkemän/ ja
ttzens lohduttaman catkea Cansaos «ans.
sa/ jotca mlecalla tapetut ovat/ Pharao
ja coco hänen fotajouckouS/ sano HSR-
ra HERra.

Z2.«tlläcoco matlmanpttä myös ml.
«ua kerran pelkämän/ että Pharao ja co.
ro hänenpaljvudeus pitä ymbärtnsletc-
»amattomatn seas ja mlecalla tapettuta
seas macaman/ sano HSRra HERra.

XXXM.iucu.
HERran stn» lapahtul lul.HOV nulle/ ftnoden :

2. Slns ihmisen polc»/ saar.
Canfts lapsille/ jaftno Hell»

~. josminä wedälfin mtecan maacnnau
«„tz«/ft m»»n Canft ott«ts yhden mte.
hen hnonomtst»u«/ft letts sen »»ltlaxeus.
, «a h§l,nitts«l««u tule»anmaä yl»,

tze/ft sottals »asittorv» ja war»tsTanft.
4.2»ca sijtte solttamlstl. cajahduxe»

cunle/ jati tahös ttzens eatsahta/ja mtec.
ka tults ja ottats häu.u pois/ sen verk
olcon hänen pääns päälle:

5. Sillä hän cuull soittamisen cajahbu-
xen/ja etcuitengan ttzestäns pitänyt «aa.
rta/ sentähden olcon hänen »verens hä-
nen päälläos: wn«a joca neuvo totte.
le/hän pelasta hengeus.

6. Mutta jos vartta näkis miecan tu«
lewau/ja ei soltais vaflltorve/etkä Coo.sa yidäts «aari: jamieckatults ja ortais
jongun pois/ jocatosin otetaisin pois syn>
delns tähden/ mutta hänen verens tah-
don minävartian kädestä vaatia.

7. Jafluä ihmisen potca/ minä olen
pannut sinun Israelin huonen vorctaxi/cosca sinä jotakin minun suustani cuu.
ket / että sinun pidäis hetlä mmun poo.
lesiaot «araman.

8. Cosca minä sanon jumalattomalle:
sinä jumalatoto/ sinun perä totisesi cuo.
lemao/ ta et sinä hänelle si<ä sano / että
jumalatoln ottats vaarin menostaos/
nyopitä jumalattoman synvins tähden
cuolemao/ mutta hänen verens tahdon
minä sinun kädestäs vaatia.

9. Mutta jos sinä jumalatolodo va-
rott hänen ttestäus / että hän stjtä kään-
»yls/ jahänet palaja ttestäus i »jjn pltä
hänen syodlns tähden cuolemao/ ja finä
olet pelastanut sielus.

10.Sentähden finä ihmisen polca/sano
Israelin huonelle: te sanotte näin: mel-
dänpahatecom jaricexem macaval mel.
dän päälläm/ että meotzdeo alla hucum-
me/ cutogast me taidamme elä ?

11. Nya sandheille: »Hu totta culumi-
nä elän/ sano HERra HERra: «t mi-
nulle kelpa jömvlattomao cuviema/ mut-
ta että jumahttotnkääonyis tlestäns/ ja
«läls» P«l»tt«t / palattcat teldän pa»
Holst» teistin : ja mixi teldän ptdstS «o»
lemon / le Isroeltn huone ?

12. Ia stnä lbmtstn polca/ ftno sinun
Canfts lapsille:Stnä pätvänä jon» hur»s«s p«h«tet«/ el hänen »auhurst»».
dens pidä händsauttaman, ja juma»
latlomanelpldijumaloltomudesauslon»
g«m«n sins psivsns cutn hs» ttzens lssn»

d«
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bs juualatttmnbesians: ft nft»l)nrst«<
«lt«lva«ls »«nhurstaudens tshdln sins
fiil»»ns jona hsn syndts tele.

13. C»st« »tns hnrstalle sanon : hsnen
plts totlstst elsmsn/ft ftott» »auhnrsta»
«leens/ j» telepsha/ ntzn ei pid» hsnen

i«: 25.
Pro.
phemsaa
tietä
Zeru»
fale.
min
cukiste»
tuxi.

HER
räkä-
stehä-
»e»

«aohurscauttaos eosiogän mutstettaman/
mutta hänen pttä cuoleman pahudefaos/
cuio hän teke.

14. Ja cosca minä jumalattomalle sa-
«on: sinun pitä totisesi cuoleman/ja hän
paranda itzens syoatstäns/ ja tele oikein
jahymiö:

15. Nyn että jumalatoin pandtn anda
jällens/ ja max» mitä hän on «arasta»
ont/ jaelämän sanan jälke»elä/ettet hän
paha tee/ »ya hän saa totisesi elä/ ja et
pidä cuoleman.

16. Caickt hänen synvins jotcahänteh.
nyt on/ pitä uohotctkamao: Sillä hän
teke mikä hywä jaoilta 00/fentähdeu hänsaa toti fest elä.

2?.Ja sinun Cansos lapset sanomat: et
HERra oikein duomtyr/ja cuiteogtn hetl»tö on määrys:

18.Sillä jos hurscas kääodä itzens pois
hurscaudestaos/j, teke pah»/ oyn hän
cuolesyyst sen tähden.

ly. Ja jos jumala°oin paranda itzens
jmualattomastamcoostans/ ja teke oikein
jahymio/nyo hän saa sealähdccatketielä.
ia. Eutiengta te sanotte: et HERra

oikein duomitze/ maicka mtoä teille/ te
Israitn huone/ cullengin meooaö jälken
duomitze».

11. Za tapahdut totsaa «uotena toisia»
tymmeodä meidän savgiudestam/ «yden»
denä pätmänä/ kymmenennes Cuucau»
des/ että minun tygöni tult yxi paennut
Jer«stl«imst/ia sanoi:Caupungt lyötin.

22. Ja HERran käsi oli minun päällä»
> ui ehtona/ «noencuio se paennut tuli/ ja
amats minun suuni/ sthenastt cutn hän

. tulihuomeneltatnminuatygöot/ ja nyn
hä» amats minun suuni/ etten minä tain-
nut enä watt olla.

2Z.Ja HERra» sana tapahdut minulle/
ja sanot:

24. Sinä ihmisen poica/tämän cormen

asumatfetlscaelto maalla/sanowat»Sta;
Abraham oli ataoastans yxt mies/sa pe-,
ri tämän maan/ mutta meitä on paljo/ ,
nyn meilläonstjs tämä maafilä oikemtu. j

' 15.Sano stjs heille; näin sano Her»
! ra HERra: te oletta merta syönet/ ja <

nostanet teidän silmän epäjumalain ty. j
' gö/ ja oletta merta »uodattanet/ ja te l
luuletta että te omistatte maan ? j

> 26. Te seisotte aina miecka kädes/ ja
> teette cauhtstuxia/ ja toinen hämätsc tot
> sen emännän/ ja te luuletta että te omi.

statte maan?
> 27. Ntjn sano heille: nät» sano HEr».
- ra HERra: vyn totta cutn minä elän/

! oyn pträ caickt jotca tormes asumat/
mtecan cautta langemao/ja mitä kedol-
la on / annan minä pedoille syötä/ ja
ne jotca linusiö jaluoli» omat/ pttärut-

> ton cuolemao.
28. Sllli mlns tahdon maan peräti

hiwillä/ ft stn ylpeydelle j» »olmalle
lopnn tehdä/ «tti Isroeltn vuoret plts
ntzn anltaxt tuleman/ ellet leneugiu pi»
dä «voeldamon sijti ohttze.

29. 1» Heidin ptti tietämän/ että ml.
us olen HERr»/ costo mtnä olen maan
perätt häwtttänyt/ «icketn «nhtstufiens
tähden culn htlllä on.

30. 1« sinä lhmlstnpotc»/ sinnn Canfts
lopstc puhuvat sinua vastan siellä ft
täällä «»tulll» ja ovein edest/ jolotnen
sono totstlleus : taytäm cnuleman mlts
HERro sano.

31. Jo he tulevat sinun tygös seura,
«ndaon/ft istuvat finuu edesäs ntzncnin
mtnun Conson/ ja cnnlevat sinun sonos/
mntloelhe lee ensingin sen jällen/»aan
»theldävät sinua/ j» eli»it ahnend«s
jitten.

,2. Ia catzo/finnn täyty olla heidän l.
Lo »lrteus/ ftla he mlelellins laulavat
j» solltowat:ntzn he sinnn ftnas lyll» cun»
l«w»t/ mutto et he tee sen jilten.

33. Mntta cosc» se tnle joc» tule»» on/

saar-
nata
jää-
neitä
wastZ
hänen
Cansa
stan».

Eft.
42:20.
c.s3ii.

c2BliV

catzo/ ntzn he ft«»«« nihbs «ttä Pro»
ph«« «« h,ldsn stasans ollut.
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kupa
lahet«
tähy«
wäa
paime
»ra
Chrt-

-o. Seotähden näin saooHEßra HEv
ra heille - cayo/ minä lähdön duomtta li.
hawatn jalathain lammasten välillä.

21. Että te potkitta jalvoillan/ ja pn«
fleltahetckoja sarvillao / sijheoastt cuia
te heidän ulos hajotatte,

22. Ja tahdon aulta minun laumani/
ettei sitä ptdä enä raateluxext annelta,
mao/ jatahdon duowtlalamban jalam-
ban välillä.

2Z. Ja tahdonyhden aioocatseo patme-
nen herättä/ joca heitä on rawtdj<wa/wt«
non palweltaoi David / hän ou heitära.
vttzeva jaon heidän patmenens oleva.

24. Ja minä HTRra tahdon olla hei.
dän Jumalan»/mutta mlnu» palvelian

KER-
r»nnb
leleoe.
«olltli»
polme.
»il»,
c»»r.
«. i'

Match
»l 36.

«, <

"' '

lupa
pttä
murh?
lauma
stans.

«yls/ ftfthdo» helts calllfipalcoistpel».
st»/ jolhln hehajotetut ovat/ fijhm «i«ncosc» sumu j» plmis olt.

13. Ia tahvon heitä «iltsla Cansoista
»ievä ul«s/i«caillsta maacuuntst» cooia/
j» heitä omalle »««»«»< »ievä: jacait»
hellä Israelln vuorilla/ oftl» lylönä/ j«
«itlst ftlolsist palcotsa.

14. 1» heitäparhalll latlulmtlll»ieds/
j» heidän maftns pttä corletlla Israel!»
»uorlll, seisoman/ sijns hetdän pttä l«.
»olllsts »»rjos mocaman/ ft heillä pttä
ol«m»n llh»v» lalvnln Israeltn vuorilla.

15. Mtnä «hdon ttze mlnnn lambant
ruockla/ft mlnä «hdon hettä sioitta/ft»
no HERra HERro :

16. Codonnet tohdon etztä / ja exynel
«lltllttuotta/ haavoitetut stto/httckoj»
»ohvtsta/ lihovtta ja välevtlä tahdon
mluä lätle/ jalottzen hettä totmelltstft.

17.Mutto tetlle/ mtnun laumani/ ftno
HERr» HERro näin: «tzo/mtnä «h»
don onomito lombon ft lombon »ältllä/
jootnosten jacourtsien »iltllä.

iB.«itö sijni kyllä ole/ että telllö ntzn hy»
»ä lotdutu on/ j» jäänet tetdän lalcnm».
ston «ftlvolllonne«llatte: ja ntzn jalot
lähtetjuoda/ «ttäte jäsnet jal»°tll«nn«
tallotte?

19. Etlä mlnnn lombon» pltä syömä»
sitä cnln te oletta jolvoillonne solcunnet/
japltä myös luoman sitä culn te tallan»
net oletto »olveillanne.

luc.
15:4.

Pft,.
23;,.

iuc.iz;

Übc«
pahan,
«lk,si.«z iän,,
halt.
Matt.

HErmu sana tapahdut mtuut.
>/?» le/ jasanot:

Stoä ihmisen potca/cnousia
Israelia patmentta vastan/en-

nosta/ ja sano heille: näin sano Hsßra
HERra - w«t Israelia patmentta / jotca
ttziäns ruocktmat: eiköst patmeodenptdätS
laumaruecktmau?

z. Multa te syötte lihavako/ javerhot,
taite teitän villoilla/ ja teurastatte syöte,
tyitä/ mutta et te tahdo ruockia lambatta.

4.Hetcoista et te lucua pidä / sairaita
et te paranna/ haavoitettuja et te fido/
eryuetläel te nouda/ cadouneita «tteetzi/
multa cowtnja angarafi hallitzet heitä.

Ja minun lambavt ovat hajotetut/
nyacutn «e joilla et patmenda ole/ ja o»
vat catktve pedoille ruaxt tullet/ ja ovat
peräti hajotetut.

6. Ja käyvät exyris cailillavuorilla ja
korkeilla cuckuloilla/ ja ovat caicken maa.
ha» hajotetut/ jaet ole kerän jocahetkä ky.
sy eli tottele.

7. Sentähden te paimenet cuulcatHEr-
ran sana: .

8. Nyo totta cuta mina elän/sano HEr.
ra HEna/ että te annatte minun lambant
raateluxexi/ jaminun laumani catkille pe>
voilleruaxt/ettei heillä ole paimenda/ja
mtouo paimeneni et tottele minun lauma.
ni/waauowat sencaltatset patmenek/jot.
ca itztänsruockivat/multa minun lambai-
taut et he tahdo ruockia.

y. Sentähden te paimenet cuulcat
Heßran sana:

10. Näin sano HERraHERra: Catzo/
minä tahdon paimenille» kimpuin, / ja
tahdon mtouo laumani heidän käsistäns
vaatia/ ja tahdon heitä lopetta/ ettet
heidän pidä enä paimenena oleman/ etkä
ttziäns ruocktman: minä tahdon minun
lambant heidän suustans ulos temmata/
ja etne pidä oleman heidänruocans.

11. Stllä näin sano HERra HERra:
catzo/mtnä tahdon «tze pitä murhen lam»
batstant/ jatahdon heitä etztä.

ii.Nyncuta paimen «tzt lambaitaos/
rosca he iaumastdns exynet ovat/ vij»
tahdon mtnä myös minun lambaitant Dovld
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DsStd o» heidän stasans Päämies ole.
wa: minä HERra ole» sen puhunut.

25. Ja minä tahdon rauhan lhton hei-
däa cantzaos tehdä/ ja caicki pahat elät.
met maalda pois «ja/ etkä he surutoivna
corses asuisit/ ja metzis macotsit.

26 Ia tahdon heidän ja caicki mi-
Ps.6B: nun cuckuiani siunata/ ja onnao heille sa-iö. ta otttalla ajalla/ joca 00 armon sade
xsa. olewa.
44! z. 27.Että puut kedolla hedelmäns cau-

damak/ja maa anda caswons/ ja he asu-
mat surutoinna maesa: ja heidän pitä
tietämän/ että minä olen HERra/ cosca
minä heidänttens jutancaccatftn/ ja het.
tä olen pelastanut nhdentjsist/ joira hei-
dän pitä palweknwo.

28. Ja et heidän pidä sillen pacanoille
rasteluxext oleman/ja ei maan pedot pt.
da sillen heitä syömän/ mutta heidän P itä
surutöin ja pelkämät asuman-

-29. Ia minä tahdon heille cuuluisanwesan herätlä/ ettei heidän pidäenä näl-
kä maallakärsimä»/ että heidän ptlcksns
pacanain sess caudsmao.

" zo. Iaheidän pitä tietämän/ että minä
HERra heidän Jumalana olen heidän
tvkönäns/ ja Israelin huone 00 minun
Cansau sano HERra HERra.

Rem. 51. Ja te ihmisetpitä oleman minunlai-
-2: 28/ kumeat lauma/ ja minä tahdon olla ket.

29. dän Jumalan/sano HERra HERra.
c.4.ii. XXXV. iucu.
s HERran sana tapahdut mi-

nulle/ ja sanot:
2. Sinä ihmisen potra/pane si-mere- nuncaftvos Setri» vuorta «a--ja wa- ennusta sitä mastan/

Z.Ja sano sille! Näin sano HERra
HSRra: catzo/ minä tahdon sinun ktm-
puus/sinä Seirin muori/ja minun käteni
ojennan sinua mastan /ja tahdon sinun
peräti hömttcä.Co-cy. tahdon sinun Caupungts hä.
mtttä/ että sinun pitä «utiaxi tuleman /

'. ja tietämän että minä olen HERra.
5. Ercä te aina ja alinomatt vthatte

Israelin lopsig/ja ajoitta heitä mteckao/cosca heillepahoin kämi/ jaheidän ridd-
xensiopput.

6. Setikähdev/ vyn totta cuin minä e»
läo/ saos HERra HERrä/ tahdo» mi-
vä sinunmyös merisexi kehiä/ ja et sinua
pidä meren muokamisest pääsemän/ja et.
tämeri sinullekelpa/ vyn ei finuu pidä
merestä pääsemän.

7- Ja minä tahdon caiken Setriä vuo.
re»höwtttäja autisxi tehdä/ ettet ketän
sijtä pidäkäymän etkä «aeldaman.

8. Ja tahdo» hänen «uorens / ja cakckt
cnckulat/ laxot ja matalat patcarcusl»
lutlla täyttä/ jotca mtecalla tapetrama»
pttä/ ja siellä macaman.

9. Minä tahdon sinun tehdä yancaickl-
sexthämitvxext/ettei keneng Sn pidä sinun
Caupuugeisas asuman/ ja teidän ptiä tie-
tämän että mtnä olen HERra.

ia. Ja että sinä sanot! molemmat can-
sat ja molemmatmaacunnat pttä minun'
oleman/ ja me tahdom ne etta/ watck»
HERra nysä asu.

n. Seotähde»/ vyn totta coi» mtnä «>

iän sano HERra HERra/ tahdon mtnä
sinulle wthas ja«vaiuos Men tehdä/cuin
fiuähäoell-salast waioost tehnyt oler/ja
tahdon heidän ftasass ilmottetuxl tulla/
cosca minä sinun raugatsuut olen-

tt. Ja sinunpitä tietämän/ että minä
HERra catckt sinun pilkos cuullut olen/
cutns Israelin muoria wastan puhunut o-
lek/ja sanonut! he owat häwitetyt jameil-
le häivtttäxem anuetut.

iz. Ia olette minua wastan keitän suul-
lanne suuresti kerscaimtt / jal«-mast p«<
hunet/ jooga minä ole» cuullut.

14.Nätn sano HERra HERra: minä
teen sinun auttaxt/ että cocs maacunda
pttä ilvitzemao.

15.Nyncutn sinä iloinnut olet Israelin .
.

pertcuoda ottatsas/ että se auttana oli'oyn tahdo» minä sinun causias tehdä/että 5.
Setrin muori pttä cuttau» oleman/ ynnä
coco Edomtn cansia/ ja heidän pttä tie-
tämän että minä olenHERra»

xxxvi.lum.
A sinS thniism poica/ ennusta Is.
raeltn wmrillk/ is sano: Cuulcatsana te Israelinwuoret.
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HER-
ra lu-
pa out
ta can-saos
cotta
maal-
lens
jällenS

а. Näin sano HERra HERra: että
vihollinen pttittä/ sauodeu: ne häifet
vuoret ovat meidän pertndöm-

z. Sentähdeu «nousta/ ja sano:s näin
san» HERra HERra: että te jocapatcas
hävitetä» ja sorreta»/ oletta myös jää-
neille pacanotlle osaxi joutunet/jaCansan
»telyo ja ptlcaxi tullet.

4. Sentähdeu coulcat te Israelinvuo.
ret HERran HSRran sana: näin sano
HERra HERra/sekä vuorille että cucku-
loille/ojille jalapoille/ hyljätylle auttalle/
ja ylönannetuille Caupuogeille/jvtca jää-
netlle pacanotlle jocatahvoldaymbärtos
siaalixt jaoauroxt tullet ovat.

Sentähdeunät» sano HERra HEr-
ra: minä olen mioun palavasi» kyvau-
dtsani puhunut jääneitä pacanotta tva-
sian/ ja cocoEdomtkavastan jotca ovat
ottanet minun maani pertnnöxens/ sv-
dämeltftlläilolla ja ptlcalla/ sitä hävtttä-
xens ja sortaxens.

б. Sentähdeu ennusta Israelin maasta/
jasano vuorille ja cuckulotlle/ ojille ja
lapoille; Näin saoo HERra HERra:
cayo/ mtoä olen puhunut minun tyvau-
desaoi ja julmudefavt/että te oletta sen-
caltaista häväistystä pacanotlda kärsinet.

7. Sentähdeu sano HERra HERra
näin: minä ylöouäu minunkäteni/ oyn
että teidän lähimätsen/ pacanat jocatah-
volva ymbärtns/pttä candoman häptäos.

8. Mutta te Israelin vuoret/ teidän
piitä viherjöitzemän/ jacandamau mt-

. nun Cansalleot Israelille hädelmäo/ jo-
, ca pian pttä tapahtuman.

y. Sillä ratzo/ minä käänän itzeui taas
teidän tygöu/ että te rakttalstn ja kyl-
vetäisin/

iv. Ja teen teidän tyköoan paljo Can.
fa/ coco Israelin huonen catckt tyyni / ja
Caopungisa pitä taas asuttaman/ ja au-
ttat rakettamao.

11. Minä annan teidän Cansan ja car-
jan lisändyä/oyn että te ennänettä ja
caswatte. Japanenteidän sijheo jällens
asuman nijncuio mutoengtu/ ja teen teil-
le eoä hyvä cutn joscug ennen/ ja teidän
pttä ymmärtämän että minä olen HEr-a.

12.Mtnäannan Cansan taka teidän ty-

gön/mtou» Cansan Israelin/ heidän pitä
finusa asuma»/ ja sinun pilS oleman het.
dän pertndöos/ jaet sinun ptdä eoä lapfit-
lomaxt tulema».

»z.Nätn saoo HERra: että sivusta sa.
nokan/ sinä olet syönyt thmtsiä/ ja olet
tehnyt sinun Caosas lapfittomaxt.

14. Sentähden et enä sinunptdä syömä»
thmtsiä elt Cunsas tekemän iapsittomaxt/sano HERra HERro.

15. Za et pacanoin ptdä enä ptlckamaa
sinua/ että eoä häväisemän sinua Can.
satu seas/ja et sinun ptdä enä aodaman si-
nun Cansas horsahtua/sano HERra
HERra.

16. Ia HERran sana tapahdut mtelä
minulle/ ja sanot:

17. Stnä thmtsen potca/ cosca Israelin
huone asut maallans/ ja saastutti sen me-
nollans jatötlläns/ ntjn että heidän me-
nons oli minun edesäut nyncuto watmo»
faastatsus hänen taudtsans.

18. Stllotn mtoö vuodatin «thaot het- '
dän päällens/ sen meren tähden/ cuin he
maalla oltt wuodattanet/ ja olit sen epä-
jumaltllans saastuttanet.

19. Ia mtnä hajotti» heidänpacanatn
secaan,ja h« hajotettin maacundyn: ja
minä duomttztn heitä heidän menoas ja
tecotns jälten.

20. Ja cutu he myös tultt pacanatn '
tygö/ cunga he tultt/ hälvälsit he mtnua !
pyhän utment/ että heistä sanottto: on.
gosttämä HERran Cansa/ jooga pttt '
maaldans lähtemän?

21. Mutta mtnä säästin mtoun pyhä»
nimeni tähden/jonga Israelin huone hä-
mäts pacanatn seas/ cunga he tulit.

22. Sentähden pttä sinun sanoman Is.
raelto huonelle: näin sano HERra HEr-
ra: en mtnä sitä tee teidän lähte» te Jsi
raeltn huone/ maan mtoun pyhän oime.
«i lahden/jooga te pacanatn seas oletta
hämäisaet/jotdentygöte tullet olelta.

2z. Sillä minä tahdon pyhittä minun
suuren otment/ joca tetldä pacanatn seas
hämäifiy on/ ja pacanatn pttä ymmär-
tämän minun olemanHErtao/sanoHEr.
ra HERra/cosca minä ttzeut osotan tet-

sä het.

Et hei
dän
anfi.
oos/
vaan
hioen
ulm?s
lähden
Es».
64.6.
2.Par
24! !I.
Matt.
2Z-Z5.

Esa.'
52:5.
Rom.
2; 24.
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35. Ia heldän ples sonomau; 3äm»
maa oli turmeldu/ ja st on nyt ntzn»
tnlnlhouotrydlmaa/ ja nömst Coupnn»
gtt oltt cuktfielut/ jaotetut ja «utlot/ ja
ovat nyt »ahvat/ ft ntzsä »sulan.

si heldsn tdessns/etts mlns ölen pyhs.
24. Slllä «tns tuon letdsn poconotsta/

ja cocon tetts caltlsi» maacunnisto/ja an»
nan tlids» tulla js»«ns teldsn maahan.

25. Ja prtzstotan puhdasta »etts tttdin
pionen/ntzn että te tuletta puhtaxl «tle»
ft» tetdän ftastatstdestan/ ft puhdlftan
letts catttsta tetdän epsiumaltstan.

26. Jaannan teille nden sydämen/ ja
«den hengm »nnan mlns teihin : j» otan
pols teldsn lihasian tlvtsen sydämen/ ja
""""" sydämen lihasta.

27» Ja a»n«u mlnun heugeui lethiu/ j»
t«» ntzn «ttäte »aellatte mtnun läsiytsä»
nt/ japlestte mlnn» oltendenl/ ja «eelle
ntzden jälten.

28.1 a teldän pttäastman sills maalla/
jong»minä olen teldsn Isill«nn« anda»
nut: ja teldsn ptts oltmou mlnun Co».
son/i» mlns tahdon 0110 ttldän Jumalan,

29. Mins «vapahdan tetts «llest» tet»vsn ftostotsnd»ston/ ft ftnon jy»sll«etts
hänen pitä holvin menestymän/ eugs an»
na teidän uahdä nälts.

30. Mln» ensnnsn hedelmän pnlft ftcaswatan tnlon tedolla/ ettet pacanaln pl.
vä tettsenä «äljsutöhden pllckomou.

31. Sllloln teldän pllä «jattelemon tel.
dän paha meuo«u ja teidän töttän/ ettet
ne olle. hywät/ft tetdän pttä tetdän rtco.
xlhiu suuttuman/ ft teldsn epäjumalan
polwllnxeen.

32.En mins nätts tee teldsn töhten/
ftnoHEßra HERra/ sen plts teidän
tletsmsn: waau tetdän pitä häpemsn
teldsn lelliinne te Israelin huone.

33. Näln ftnoHEßra HERra: sini,
pätwänä cntnmtus letts «len pnhdtst»»»
calltst» letdän rlcoxistonne/ ntzn mtnä«as «hdon pann» »snftt Coupunget»
htn/ ja autlamet plts «as ratettaman.

34. I» hiwttettp ma» ptti kynnet»
timin/ ettö st 01l lurmtldn/ calckeln ohl.tzitäywilsten jilmilnedes.

36. Jane jäänet pae«Mt leldin ymbs»
rillin piti ymnlsrtsms» etts mtn»HEr»r» olen jaotetut jällens roteuvanut/ ja
höTltttdn jstuttanul: Mtnä HERra
st» sanonut ja tehnyt «ien.

37.Nitn stno HERra HERra: Is.
raeltn hnonen vit» taos mluno tysymän/
«ttä mins ttzent hellle ofttou/ ft mlus «>

nsuuän hettä/ ntzucun lhnttsten loumou.
38. Ntzncuin pyhin lauman/ ntzncnln

leruftlemln lauman hänen juhliftns :

ntzn pltä hävitetyt Coupungil täyten lu»
lemun ihmlstlnlaumolsta/ ja heldsn plts
ymmsrtsmsu mtnun olevan HERran.

XXXVII, lucu.
HERran tsfi rupets mlnnn»/

cZ-sl?!» ft HERr» »el mlnun Hengesä
tallalle levolle/ jo« olt lntta
täynäns.

2. Ia hän johvattl mlnun ntzden «utta
ymbärlns:lo cotzo/sijnä 01l stngen poljo
lutt» levolla/ j« «tzo/ ne olttperätl «i»
«etut:

3. 1»hän ftnoi »nlnulle: fino thmtstu
potco/lunlelcos nämät luut sällens elävä»
xi «levon? jo mini ftnoln: sinä HEr»
ra HERra sen lledät.

4. Io häu sauol luinulle: ennusta nöi»
stä lntsta/ft ftno heille» te «lvelut luut/
cuulcat HERron ftna.

5. Näin ftno HERra HERra nststä
lntsto : catzo/ mtnä «nnan tulla tethjn
hengen/ j» letdin plli «livixl tuleman.

6. Ia annon teille suonet/ j» c»s»«t»n
lihan teidän piille»/ft wedäu nahan tel»
din päälle»/ ja annan tetlle hengen/ et.
ls te Mens eläväxl tuletta : j» teidän
pttä tte.imän/ «ttä mtnä olen HERro.

7. Jo mtnä ennustin ntzncutn mtnulle
tössetlyoll: ntznlullhymluö/cost» ml.
nä ennustin/j» cotzo ne rupetsit ltzckn.
ma»/jo luut tulit jällens yhleu «lin js«
stuehens.

8. Ia «lnä näin/ ja «tzo/ sijhen tulit

»Sam
28.6.
H'»/»'.
20:3.

HER
raosot
t»H«»
sttltlll
le «ol
loitte»
»onst»
»tse»«sys.
Job.
19:25.i.Cor.
15» >6.
42:52.

fuoueljaliha päälle/ja höupettti ne n«.
halli»/mutta el ntzss «tels henge ollnt.

9. Ia hän sanoi mtnulle : ennusta he»,
gelle/ennusta sinä lhmistn polca/ja ftno
htngell»/ näin ftno HERra HERra :

Sssss2 sius
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sinä heugt kalt neljästä tnnlesta/ia
puhalla näiden tapettutn päälle / että he
jälleos «iSväxt tulisit.

loJaminä ennustin nijncuin hän olt
minua klflenpt/ utjn tuli hengt heihin/
ta he tulit eläwäxt/ ja seisoit jalwollans/
jaheitä oli sangen suuri joucko.
ii. Ia hän sanoi minulle: siaä ihmisen

poica/ ackmät luut o«at coca Israelin
huone: cago he sanovat: meidän luum o.
w n cutmauae:/ meidän toiwom on cadoo-
nu:/j» Me olemma huckunet.

ie. Semähden ennusta/ ja sano heille:
nä.n sano HSRra Heßra: catzo/ minä
a»an!«dä» hautaa/ ja tahdon teitä/
minun Ca»sa» / fieldä tuoda ulos/ ja
saamakeuä Israelin maalle.

iz. Iq teidän pitä tietämän/ että minä
sleoHTßra/cosca minä olen teidän hau-
ta» awannut/ ja teitä / miau» Cansao/
stelda tuonut ulos. »

14. I i minä tahdon anda minun Hei»,
gent teihin/ että te jällenS wircottZ/ ja
tahdonsaalta teitä teidän maallen/ ja
teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen
HERra.Mm Z sen puhun/ ja minä myös
sen teen/ sano HERra.

15. JaHEßrau sana tapahdut mtnu-
le/ ja sanot:

16.Sinä ihmisen poica/ ota staullss yxt
puu/ja kirjotta stjhea Judosta ja heidän
cumpaoeistaos Israelin lapsista: ja ota
wtelä stjtte yxi puu/ jakirjoita siihen Jo-
sephin jaEphratmia suca/ja coco Israe-
lin huone/heidän cumpauios.

17. Ia ltztä heitä molembtta yhten fl-
nnn kädesäs/ ngn että se tule csicki yhdext
puuxl.

18.J0S stjs siounCausas lapset puhuvat
finulle/sauodca: etkös tahdo meille ilmoit-
ta/mitäs sillä ajattelet?

iy. Nhu sano heille: näin sano HERra
HEr-a: catzo/mtaä oran Josephtu puun/
jvcaou Ephratmia tykönä / ynnä heidän
cumpaaeinslsraelin sucuiu caussa/ja pa-
nen heidän Judon puun tygö/ teen heistä
molemmistayhoen psaa minunkädesäni.

20. Ja sinua pitäne paot/ joihiuskir-
joittanut olet/ sinun tädesgh nynpitäsnäj,

21.1, sinun pitä heillesanoman: Natosano HLRra HERca: cayo/ mlnZ tuon
jäilens Israelin lapset pacanoista/ joihin
he mennet owat/ja eocsn p - cafl hei-
dän/ jaanan hetvän lulla maall is»äiles.

22. Ia teen caickt yhdexi Caas x> maal-
la/Israelin «suorilla: ja hetSä estt ila
pttä olemaayriCuniagas ja et pisä e»ä
caxt Caasa eli cahteeawalditcunsaao jae-
tut oleman.

2z. Et heidän myös pisä enä saastutta-
man ttzens «pajumalisans/ cauh sturis ja
caickinaisis ricsxis : Minä autan heitä
rastista paicoista/ joisa he o»ai r:ckouet/
ja puhd stan heitä/ ja heidänpitä oleman
minun Cansan/ jäminä tahdon olla hei-
däu lumalaos.

24. Ia minun palvelianDassid pitä 0-
leman heidän Lanlngans/ ja ca.ckein hei-
dänyxinäineopalmenens: Ia heidän pi-
tä waeldaman minun olkeudesaat / ja pi-
tämän minun täftyui ja tekemän vhden
jälkeä.

25. Ia heidän pitä asuman sillä maalla/
jongominä palveltalleni Jacobilleanda.
nut olen/ jofa teidän Isän asunet owak :

heidän jo heidän lapjens ja lasten lapset
pitä fiellä yancaickisestasuman: ja minun
palmeiian Dawid pitä olemaa heidän
Ruhtinavs yancaickisest.

26. Ia minä teen heidän cantzaas rau-
han lyton/sen pitä heille yaacaickis-o iij-
ion viemän: jaholhoa heitä/ ja enänvän
heitä/ja minus Pyhäu pitä oleman hei-
dän seafans HancatckiM.

27. Ia minun majani pitä oleman hei-
dän seasans/ ja minä tahdon alla heidän
lumalaos/ jaheidänpitä oleman minun
Causa».

28.Ntznettäpacaoaingin pitäynmtär.
tämän että minä HERra pyhitän Isra-
elin/ ja minunPyhän pitä slemau heidä»
tykönävs tzaacaickisest.

XXX VIII. sucu.
sana tapahdni mi-

A/)» oulle/ ja sanoi:
2. Sinä ihmisen potra / läävä

»ostan/ joca onMa-
gogiqmaqsta/jq yst hljmmäjMMftchin
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stans.
Apoc.
20! 8-

Ft Tnbtlll» Pillntles/ sa «unusta hsnestä.
3.1«ftno»Nsiu ft>« HERra HER.

r«: «tzo/mins tnl«n fins Gog
j,«ol«t ylimmstnt» M«stchl»ja3hnb«.
linPäsmtts.

4.1» p«l»nt«n finuu/ja pant» suitzet si.
nun suuhus/ j« «ten sinun ul,s cntlen si»
nun jonckos/he»o<st«s j» mtejkes canli»/
jotc»calckt o»»t jolost »olmlftetul/ joit»
onsnurl joucko/ ft c«nd»»at «lckt »ti.
Hills/lilpejift mleckoj».

5. Sinn» myöläs on Perfialalstt/Elhl.
«plolalsttftPn«al»tstt/j»tl» «ttlteau.
vavot kllpejs joraut«leckej«.

6. Gomer j» «lcki hänen jonckons/ ft
myösThogorman huone/joco pohjo piin

hänen juockonscansjo/j» sin«n
myöiiis on paljo Canft.

7. Wolmist» ltzes/ varusta ltzes hyvlu/
sinä ja catckt sinnn jonckos / joca sinun
myötis ou/,» «le sini heldinpiimtehenS.

8. Stnun ptts «ttengln vtzmeln rauga»
«stux» tulemon » Wtzm«»s«»ä oj«ll« pttä si.
Nn» tulema» lijheu «»»ha»/joca«n jsl«
lensft«tu mlecolla/ on myös cootln mo.
nest» Canftst» / Israelin vuorelle/ joc»
««»<,»«»« on «ulan» ollut/ jaon nyt
moutst»Cansasta,ohdaltllnnloe/jaca<cki
ftruloiuua osuvat. .

9.S!nun pltä mcllemän ylös ft tulemon
suurella rajullmolla/ft simn pnä oleman
»tzucutn pllvl/ joco maa» pettli/ finä j»
sinun jouckos/ja Canftn paljous sinuncaussos.

iy. Nälnftno HERr» HERra » fijhe»
«lcan ptts sinun stncaltotsi» atc°!man/ja
sinunmltltsts pitä oleman pahoja juonft
ja»ftttellmon >

11. Mtnä «hdon hyökytä maan kylthln/
jgm««nhttdön pMms/ jotc»surutöin.
n» ftmnrhttoinn» asumat/ nämät colck»
osuvat <»»«» »»urtft/ joilla ei. teltta ej«
lä porttto ole. . '.

12.Ettäs ryöstäisit ja r«alelisit/j»a».
««lsic tätes laydä hiwilttlyisvasiHN/jot»
c» pololnnec ownl/ ft »«stap/
joc» pa«llotst» cootlu «n/ jotc» corjo
«Hevot/j» «uppa tD«st/ jaafutval
eelkellsmaft,

13.Rleas Arabla / D«d«» / j»»««»

eanppam««het/ ja ealckl«olmalllstl jelc»
fi«lls o»«t/ plts stnnll, stnom»» :mI»H
lunl«n«ltss oltt t»ll»l ryöstämän/ ft «l«l
loonnnt jouckos«attltlmm/ottaxts pol»
hoptan j«cnllän/j» cootaxes «rft ja <««

»arata/ j» stnxta stallsta st«o«x«s.
14.Sentshden «unnst» sins lhmlsen

potc»/ jastno Gogtlle: näin stno HER»
« HERIi: E »ös ymmärrä ? cosc, ml»
nnn C«ust» Israel osu surnttomast.

15. Ntzn sinä tulet sillo»paicastas/poh»
jonsristä/st-s j 5 paljoConftcanfsts/«!c»
ll hevotsill»/ suurt j» wätewä fttojoucko.

16.1» siuu» pltä menemän ylös minu»
Conftni Istaeli «ostan/ ntznculn ptlwt /
jocamaon peltts: wtzmelsellä ajolla plts
sinnnoleman/multa mjns .ahoon stnläh»
den and» sinnn «ll» mlnnn maalleni/ että
pacanain pttä «pplmou minua lundeman
cost» «tns sinus Gog pyhttetyxl lulen
heldän silmiinsedes.

17. Nslnftno HERra HERra : sinsolet st/ jost» mlns olen muinen sanonutmtnnn palveltolni Istaeltn Prophetatn
coutta/ jotta sijhen alcan ennustll mlnnn
tahtovaniand» siuu lulla htidsn päälles.

18. Josenplts silloin tapahtuman/ «.

stoGogtnlelsraelinmaotavastan/stno
HERra HERra/ptts minun wlhan nen»
stmanmlnunjnlmudeftul.

19. lammä pnhu» näitä mlnun ltzvau»
deftnt / ft minun vihani «les» «tts
Ml» ptts suuren «aplstuxen oleman I»sraelin maalla,

22. Että mtnUn casvonl edes pltä calat
m«r«s »aptftman/ltunut t»t»au «lla/e»
lslmet tedollo/jo «lckt jotca matelevat
jaltzckuvat maanpäällä/ ja«tckt lhmlset
jst«m»an päällä ovat : ja »uoret ptts
cntisttttamon/ j» selnäl ft calckt muurlt
maahan putoman.

21. Mutc» «lnä «tzun mlecan hsuds
vaston caltllla mlnun »uorlllanl/ftuo
H«Rr» HERr»/ntz» «llä jocattzen «te»
co» pltä tnlem«».otu«n tolstaus»asia».

22. 1» mini duomttzt» hän«u rutolla ja
»erclli/ juonnonftt»rändäj» r«ell»lä/
Maft«l<kl««häut»j«hsnen jonckons«ssssz M«

cgzatt
2^..2»
<„s 2i' '

'

Goglu
loppu,
Ind.
7:22.
Jos.
12:11.
Gen.
19:^.
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Euua.
peta»
«klä
Gogt
wasts
Apoc.
2V!B.

». 17.

«salle/ jä set, plilZötl Callftu päälle/joc»
hänen «nyans on.

23.Innrlntz» pltsml»»nsuurexl/ py»
höxlftlntuxt tÄe»M«onetn pacan«<n
«des/ ett» heldsn pils ynlmsrtamsn mi.
n»U ole»»» HERrc».

XXXIX. lucu.
sins lhmlsen potc» / ennusta

»oston/ ft ftno » Näinft.V>» n« HERr» HERro : cotzo/mtnicztzHlnttn stnun tlmpuns G°g/ sini
joca olet Mesechtn jaThnboltn yllmmit.
uen Vssmtes

" ' '

2. 1» tahvon sinun polautt» jo houcn»
tellaulos/janonvan sinunpohjan«rlst»/
,» «nnan sinun lulla Israeltn «ourtlle.

~ I» lyö» joutzen pöls sinunvostmost»
tädestäs/j» heitänfinun nuoles pois oi»
lloliolädeliäs

4 Isroeli» «nortllo plli finun coolu.
mon/«tten sinnn jouckos«nsja/ ja sten
wi«ncanssa joc»sinunlytönäso»:Minä
annan sinun ltnuutlle/ «stn itänäns he
lendäwät/ «akedon «lälmlll«ruaxl.? Nun»pttä : sillä
mtnä HERraHERra °l«n st» sanonut,

6. Ia mlnä hettäu tulen Magogtn
vsälle/la ntzden pällejptc»luovots» suru.
tolun»asuvat/ j, htivän pltä ymmärlä.
män mlnun olevan HERra»

7. 1»mlnö tahvon tehdä mlnun pyhän
utm«n<tl«ttä»äxl minun Canftnt Is««.
lln stas/ j»«n tohdo euä «nda mlnun py»
h» nimeni hävsistä: «aan pa«n«<nptts
ymmirtimin minun olevan HERran

vvhsn.
8. st on parhallanstullut ftla.

pahtnnnt/ftn«HEßr«HEßla:st on st
pätvs/josta mlna olenpH

9. Ia Isroeltn Caupnngetn asuvaisten
pltälshttmänAlos/ft telemsu »alkion/
ft Mtoman sotaastt/ «troet/ soutzet/
nuole./ stlpilja canget/ jotca tefiävstpa.
,» lemmen o «Natca.i" Ntzn«t.! tarvita hnle^M
da/ellvlds medzsstä hacattoman » sillä
he poltaval sotaasttta : I» ptts ryöstä.
«sn utzts/ joilda he ovat ryöstetyt/ ja
raateleman nittä/joilda he olitraadtllut/
p»n« HERr» HERra.

11. Ia seUPttsstlol»tapOsnman/ «tts»
mlnäannan Gogtlll patcsn hantamistxt
Isroells/sen luxon josta meren tygö ttän
pslumennsu/vtznettäuejotc» sijts ««»«

»stohltze/plts fieramens tutltzeman/ j»
G«gtn zonckolneUs sijhen houlomou / ft
ft plts «tz»ltomon Gogtn joucon loxoxi.

12. M»M Israeltn hnonen pit» helts
h»ut»m«n «co stibzemen Cu««utta/
«ts ma» st» cantta ptts pnhdtstettaman.

i3.l«calt«lla m»««nnou Consolla pl.
tä «lemtst olemon heldon houtomtst.
ftns / ft plts saaman si,tä cunlulstn ui»
w«°' "ts »tus sins pinvinä cunntotte»
tur'tul«/sono HERra
.". Ia hetdän pttä aftltoman mtehtä

t«Y'»än iocapstvs «»««« ymbärtns /,»

heidän «nssans cuolluttten h»u«tn «i»
«ajat/hantamo»,iäuytt»m««n päällä/
"ä st puhdlstettatfi» : setyemen Euucou»

stls tul»
W"«w<l».

.^- ».. ««,s,^.«<
." ?" ?' '° " ««"a
l» oftcuft p»tc»s lhmlsen luut nolewsl/
h«ldHnpUssijh«nm«rk.np»°«m«n/sii^

«asti culn h«ud«n «iwaftt ne myös Go»
gtn joncon laxoon hautavat.

»6. Caupungi n»yös pttä siellä cutzutla.
mau Hamonoxl jNtzn pitä hetdän maan
percoman.
'7.Nyt sinä lhmlse po<ca/»a<n sauoHEr.

r« HErra : ftno «ickille ><»"'«« custa
itänäns he lendsvä./ »a catttlle elalmtl»
le »«doll» : cootcat tettsn/,» tulcattönne/
tul«t cocoon j«capalc<sst ymbär ldi ml.
nun tenros »hrlllenl / , ong» mlns teille
tenrastou/ ftur.xl «»«suhltxi Istaeltn
wn°rl»a/ft syötit liha/ftluocat »crt».

pltisyömsnlvatewatn ltha/
ft juoma»maon Piimteften verto/ oin».
st«n/«arltzain/ «nristen^hörtätn ,°tc«
«"ll.h«»«tfthy^^^

'9- I« teidän pttä syömän llhavatV
utzn tttä te r«»llux< tulttt»/ft Mman

'«snhrlsta/ «tn Minä teille ttnr«fia».
20. Ravltcatttltsn »lnnn piydsllsnl

he»olslst« ft ratzast«<st«/ »sllvistä/ja
«lckinalststa sotaväesi»./ ftno HER»
ra HERr». -i.^s

Prophtta «y.luc.



ai. Ia mlns annan »inu» cunniani
tulla pacanaln secaa»/ ntzn «tts calckt p«.
cannt ptts nslemän mtnnnduomlonl/jon»
g» mlns olen tehnyt : ft «luuu tätent /
jongomlns olen p«nnnt heldsnpssllens.

22. 1»Iftaelin hu«n«n plts ymmsris»
män/ että mlns HERra «««heldsn In»
«»lans/ sittä p»i»sstsja aina edemmä.

23. Ntzn myös «lcketu pa«nain pltö
ymmärtämän Istaeltn huonenp«h»ln te.
colns tähden wl«dyx< pols; sentähdtn «ttä
h« minua »ast»u rlckonet o««t / jo mtnä
pelllu «stoeni hetdän edestöns/ ja aunotn
htttä vthollisttus tisiju/ ntz» etti httdän
«lckein pltt mtecan cantta langemon.

24. Ntzncutn Heidin ricoxens ft pahat
tecons »nsotnnet «li. / tetn mtnä hellle /

ft pellin mtnun «svoni heidän «destäns.
25 Gentihden näinftno HERra HEr»

ra: nyt mtnä «hdonpelasta lacobln fan»
gtt/ j» «rmaht» c«co Israeltn huonetta/
ja ttzvoltella mluli pyhän ntmenl tähden,

26. Mutt» heidän pitä candomon hä»
«älstyxens j»rlcoxens/ftll» he ovat rlc<
louttlninu»vaston:cosc» he fnrnloinnamaallans «Mtengän hettä
peljätä.

.
.

27. 1«mlnö olen heidän Consotsta jsl»
lens cotl»tuonut/ j»«onnut hettä «thol.
listens moalda / j» olen heis» pyhtletyxl
tullut/ monen pacanaln silmäin edes.

28. Jontzn ptli Heidin, ymmärtämän/
«ttä mtnä HERro ole»heidaulumataus
jo«olen «nvannt hellä »ledä pols p»«.
noln stcaan/ j« audannl taos hellä coot»
«aollens/ft en yhlotän hetstH «ndanut
sinne jäädä.

. 5«.«s 3a «» «lnsenä tahdo peitti minun
' heldsn edestsns: sills mini olen
5 " u»odat«nut mtnun hengenl Israelln

huonen psille/ sano HERr» HERra.
X 1.. lucu.

wuotena colmatta.
mejdän fangiude-

alu</kymm«ode-
näpäiwänä enstmätsesCnucau-

des/se on ochZstotstakymmencs woost
stjkte cuin Canpuagi hälvitekktn/ >uurl st-
nä pStwävS kult HERräkäK minun pääl-
leni/ja wei minun stnne-

HER
ra nä-
yttä
Hese.
kielille'
«de»

2. Jumalan nilvyiss »ti hsn mlnu»
Israelln maalle/ ja «setti mtnnn sangen
cortlalle »uor«lle/ siellä ralelttn ntznculn
Canpungtt» etelät»psin.

3. 1«c«s« hsn mlnun «ll sinne»lenyt/
catzo/ ntzn siellä 01l yxl mies/ jong» castvo»slckyl ntzncnin »asll/ hänstistl portis/
j» hsnellsolt mlttanuora/ j» mtttarlucnhänentsdesäns.

4.1» st mies ftnot mlnnlle» sin» lhmt.ftn polc»/ catzo silmlllss/ j» cunl« corvtl.
las/ japane sodämees calckl culn mlni st»»ull« osttan : silli ftntähden olen mlnä st»nun lû»tuonut osot«xe»t sinulle / ettäs
«tckt ne «tns tiso noet/ Istacltn huonelle
ilmoltaisit.

5. 1» «tzo muuri oli ulcoistll» puolella
ymbärins/«ilen huonen/»a miehellä 01l
mtttarlucn lödes cuu.to tynärä j» lim»
menen lemeyttä plltä : jahinmtttats r«»
l«unux«u leveydtlle jacorltudelle/ calckl
tällä riulla.

6. Ia hä» tull vorlln tygö/joco «liitä
päln/ja mentylös hänen lr«puisto»,s/ft
mtttals porttn lynnyxen/ «mougliiyhtä
rtucumttta le»exi.

7. IaCammiot lotc» olit »»»olemmlll»
puolilla portla/ mtttals hin myös yhtä
rMcumttt» ptttäxt j« yhtä rtucumttta le»
wtäxt/j» Cammloitten «älln»tzttätyns»
ra le«lixl : Johin mlttols myös porttn
lynnyxen/ esihuonen porttn tykönä sisäl'
«Hlstllä puolella yhtä r«»cumltla.

Z.I» mlttols porttn «slhuone» sisäl.mälstlli puolella yhtä rtucumttta.
y. Ia mtttals esihuon« porttn «hoe.xa« tynärä/j» sen tynnyxet cohta lyng.

ritä / ja esihuonen portin fisälmsistlläpuolella.
iQ.Ia Cammlolta 01l colme «mmolla»

tl» puolella porttn tytöns lts psin / yxl
ny» awtt» cnln lolntngln. Ia «oloni»
millä puolilla olitkyonyxet/ jotcaolit yh»
den suurudet.
il. Stztte mittals hän portin o««o le.

tveyden kymmenen kynärä/ ja portto cox.
keudeu colmetoisiakymmendj tynSrä.
li. Ja Cammio» «des olt sta molem-

millapuolillakynöränleweydeldä- mutta
Cam.
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Cammlot oltt tunsi iyusrs molemmilla
pnoltllo.

13. Ia hsn «lttals portin yhden Cam»
mton «tosio loiseen «ijsicolmatt» kyM»
nttnds tynärs l«»eyd«llt: j» ovet ollt
suut» suuxln.

14. Hsn teli myös oven päMset cnusi.
lpmmeudä lynärä/j» «sihnonenoven päs
llftnyldsylldzenporttto.

15. 1» esihuonen tygö sisälmslseen pott»
ttzn oil vtzsilymmenbä lynärä.

16. Jo sijnä oltt «htot «cknnot Coml.
olft j»päällsisö/ sisälmälftllä puolella yl»
diylldzenportin. Jo«cknnot ollt myös
«sihnones «ickt ymbärlns/ j»owen päs»
llses oltt calckt ymbärtns cauntt poimu.
puntletcalut.

17. I» hsn »et minun »lelä «demmä/
srimmslseen «rtanohon/jacadzo/siellä
oltl majat/ j» permando cortouos «tckt
ymbärtns/j« colmetymmlnds Commtol.
t» permonnoll».

. iz. Jopermando 01l motemmls portels
ntzn pltts «tn por.ttttn ollt. ,I« tsmo elt
«lammalnen permando.

19. 1« hsn miltals «llmmalstst portist
leweyden sisslmststn «rtanohon asttl ft»
<a tynsrs ltiäu ja pohjaan.

29. Ntzn hän myös miltals pohftpor»
ttn/ örtmmslftn cartanohon osit/ pltudel»
l« ja leweydells.

21. Sills 01l myös jo«ldzella sivulla
colme Cammlot» : ja hänen oven pssli»
sens ft esihuonens oltt yhden snurudet/
ntznculn endistngtn portin / »Mymendö
tynärs ptlndtlla/ jawtzficolwottatymln.
ds tynsrs l«»«yb«llä.

22. Johsn«u «ckunans/ «sthuonens ft
pallnupunns oltl ntzncutn ttätftngtn por»
tiu/ ja sijns 01l myös ftivz«m«n lrappua/
jollo«endln ylös/ ft efihuone 01l hänen
edessus.

,z. Ia hän mtttals «yös sisolmsisen
«sihuouln portln / jocoolt pohjatstn ft
«dslse» portln cohdollo: j» hän mlttots
s».« tynsrsyhdest portist ntzn .otsten.

24. Stzttt «el hsn mluun»nyös etelän
psln/ cadzo/ sitllö 01l myös yxl porltt/ j»
han mittåts hsnt» «»«»s pssl»f«t j« «si.

hnonens ntzn suurexl tul» ne muntlt».
25.H«t11ä ackunot ft «sihnt»»

nec vmbslills/ ntznculn muutlln ocku»«t/

c«lm»«a»y«M«nds tynsrs lewel.
26. 1» sifts 01l myös sttdzemen lrappua

ylöepäm/ft efihuone ftn edes/j»p«lm««
puut joc»fivull» sen »ven psslisiss.

27. Ia hsn «lttals myös sisslmsist»
cortonon portln «telsn psin/fttatynärol
yhdest «leläportlst toisten.

28. Ia hän vei mluun eteliportln cout»
ta sisälmälften «rtanohon/ j»mitlois ftn
porttn etelän päin/ ntzn suurext cuin
muutkin.

29. 1» hänen cammions /- ja owelns
päältftt/ft esihonens yhden suurudext:ft
hänen ocknnaus j»esihuonensjocatohvol.
00/«tzsttymmenbä tynirä
»tzsicolmattOtymendä »ynärö leveydellä.
32. Jo sijnä ollt «sihnonetymbärillä/ wtz»
ficolmaltokymmends tynsrs ptttst / ja
vtztts tynsrs le «et.

31. Ia hsnen esi huonens olit srimmsi.
sen «rtanon edes / ja palmapnnt hsnut
oweusp«sUfis«7ft s,jusolt<ahdexätrap<
pua jotta mendin ylös.

32.Stzltt»«thän myös«inli fisälmsi»
sten portttzu lts psln / jamlttols sen per»
tl» ntzn suurexl cnln muntltn.

33. Hsnen Cammions/ oweius psölistt
ftesthnouens/j» heldin «ckunans j» esi.
hnonens yhden sunrudexl ymbärlllens/
»tzttäkymendz lynslöpttksxi/ j»»tztts»
eolmattakymmlndskyusrs le»«xt.

34. 1»hsn«lls 01l myss efihu«n« srlm»
mitftn «rtanon cohvolla/japalmupnt.
la oven psältsis »ol«m»lll«si»ulla / ja
«hvexan trappna ylöspäin.

35. Stztle «el hän mluun pohjan pnoli.
seen portttzn ftn hän mlltais ntzn suurexl
cnlnn« muutti».

zs.Hsnen Cammlons/oweins pssllstl»
«sihuonelnsj» heldsn ackunaius contZa sij.
nä ymbsrlns/ «tzllstymmends tyusrä
pittäxi/ j» »tzttäcolmaltakymmend» ly.
nsräl«»«x<.

37. Hänellä 01l myös efihuou« srlmmsi»
stn t«r»an«n cohdalla/ ja palmupuut»»

»ep

Kestin,
mätoe
care».
no.
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«en päälifis molemmilla puolilla/ja cah.
dexan trappua ylöspätn.
zll.Ja siellä olt cammto/ja sen oviport-

«tn pthttptelis/ cufa polltoohrt pestin.
zy. Mutta esihuonesa portin edes olt

jocaitzella sivulla capt pöytä/ joillapolt-
kouhrt/ ricosuhrt javtcauhrt piti «ura.
stettaman.
40. Ja ulcoisella pnolella / custa pohja-

porttia päin mennäa ylös/ oli myös coxt
pöytä/ jatoisella puolella portto esihuone
tykönä/ olt myös caxi pöytä.

41. Ntzn olijocaltzell» sivulla porttel»
«des neljä pöytä/ se on «hvexan pöyts
yhten/ joilla teurastettu».

42. Ia ne neljs pöyts ollt tehdyt poltto,
uhrla»»««n »uojolnl<»<sts/ puolv» tot»
fi« tynirä pttlsxt j»l«»ext/j» lynsräcor.
text/joille pondlncalcklnolsttoset/ joilla
myöspolttouhrt ja »nut uhrtt tenra»
stettln.

43. lalottoln livet olttlsmmends cor.
tioc jocalohvold»/ ja ntzlle piyvllle pltl
ponvoman uhri llha.

44.1» ulcolftlla puolella Mists port»
lla ollt Cammlot »elfttll» fisälmätsts
«rtouos/yxi siwullapohjan porttta päin/
joca «tzot etelään : toinen portin sivul»

l» itän psin/se «tzot pohjaan,
4;. I» hä» ftue» mlnnlle : st Cammio/

joca on etelä päln/ on Poppeln/ joiden
plts huones» p»lweleman:

46. Multa stCammto pehja päln en
ntzden Poppetn/ jolc» Marilla pol»«l«. .

»«t/neowOtZOdochln löpset/ joldenPl»
tä lewtn lopfist ostnman HERran eleen/
händä polvllemon.

47-Ia hän mtttals esihuonen sata kynä»
rä ptttäxt/ftsttatynirälevexl/uelttul.
walsexl/jaAltaltolljunriTtMplinedeS.

48. Ia hän wllmluun xemplin esihuo.
uelltl, ja mtttals esihuonen/ »tzllä kynä»
ri cummallatinpuolella/ j» poriin leve»
ydcn colme tynärs molemmin puolin.

49. Mutta «sihuoue olt caxttymmeuds
lynärs plllä/ j» yxltotst«ly«mtuds ky
näräit»e/j«lr«pnt fttsta mendl» ylös/
ft poyat oltt ove» psaltstln lylins/yxl
«mmallatl» pnolllla.

Tem.
pli.
i.Reg.
6: a.
/^?5-

Catc.
ket»
pyhin.
Joh.
IS! 7.

xem-
piin
slvucii-
mivk.

xr.r. ium.
häo vet mtvuu Templh»/ ja

AO» «tttais patzat seiniä myöden/ja
ue olit joca tahvolla cuusi ky-
närä levet/ viju levtäldä ruin

huone olt.
a. Ja ovi olt kymmenen kynärä lev-/

mutta rukin seinä molemmin puolin ove
vhsi kynärä leve : ja hän mttlais sian
Templts/ se olt neljäkymmeNdä kynärä
pitudelle/ja caxitymmmdä kynärä leve-
ydelle.

z. Ia hän meni stsälmäiselle puolelle/l
ja mittåts oven pahat caxt kynärä/ /a 0. >
wt olt cuusi kynärä ja oweo leweyö set. ,
tzemeo kynärä.

4. Ja hän mittåts sen pttudea coxtkym. i
meodä kynärälä/ ja leveyden caxtkym.
meodä kynärä remplis. Ia sanoi ml-
bulle: tämä o» se catckeln Pyhin.

5. Ja hän mittåts huone» seinän
cuusi kynärätä: siellä olit stwucamwtot/
oeijä kynärä level/ jocapatcas ymbärt
hnooetta.

6. Ja siwulla Cammtol catktlla puo-
lilla colme neljättäkymmendä toinen toi.
ftsans ktznat. Ja sijuä olit pahat huonen
seinä myöden caickt ymbärtns/ jotca vgtä
kynnitit - jaei cuitengao ollet huooen sei-
väs kyant.

7 Ja ylhallä näiden päällä olit vielä
usiammat käytävät ymbärtns / ja ne y«
limmätset käytäwät ymbärtns huone»
olit levemät/ntzo että alimmaisesi meodla
kestimmätseeo/ja keski maisesi ylimäiseeo.

B.Jäminä näin huooen corkeudeu jo«
ca tahvolda/ ja Cammiotn pernfiupet 0.
leva» täyttä mitta cuusikynärä.

y. Ja seinän leveys/ joca olt Cammt.
on ulcoisella puolella/ olt vgsi kynärä:
ne muutolit huonen käytävät fisämät.
sellä puolella.

is. Ia Eammioltte» välillä ymbärtns
huooen oli caxikymmeudä tynSrä.

n. lasiella olt eapt oive/ vältpaicaa
cohdaöa/yxt pohjaista päin/ jatoinen et«.
lätä/ javältpatcka vhsi kynärä jocatah.
volda.

». Ja muuri länbeu päin oli feltzemm-
Tttlt lym.

HefM. 4». iuö SM
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llymmends tynärs letVls/ ja stlns wtztts
lynsrs l«wls/j» yhdexsntymmendä ly»
nsrspitkä.

!3.l«hänmitta!shuon«n pllnd«n ftta
lynärs/ftpituus «ll «lcklans st« ky»
n«rs.

. . .

14.Ia huonen leveys edestä ltäu päln/
jast mitä sijni silvns oli/ olt myös ft.
la lynäräta.

,5. 1» hän mlttais raleunuxen pltuden/
«lle» st» cansja cnln sijns 011/ yhdestä
pssstä ntzn toisten/ joca haaralba ft«
lynärä/ sisällisen Templlu j» esihuonen
«»rtanoncousi».

i6.0»e1/ne ahla. ackunat/ ft colme
«unlstlandolttttu» lsytsvä caicki ym»
bärlns.

17. Ia moosi» ackunolhiu «stl/ jaacku.
n«t olit peitetyt : owefta ntzn otn» calc-
keln PylMlbään ulcomolstlda ja sisälmst»
seidä puolelda/ caickiymbärtnS.

iB. Ia se olt tehty Cherubtmeillä japal-
mupuilla/ uyu että yxt palmupuu olt cun-
gta Cherubtmin välillä/ jaCherubimtl-
lä olt caxi castvo.

iy. Yhdellä puolella nyncui» ihmisen
easivs/ ja toisella puolella nyncoto nuoren
Jalopeuran castvo; se olt uya tehty cat-
keuhuonenymbärins.

zo. Maasta yltmmätsen oven päältsen
vsti olit Cherubtmtt ja palmupuut teh-
dvt Templtn setoy».
ii. Ia Templtn owt oltneltculmaioeo/

jacaicki pyhäsä tattawast loinen totseeus
sovitetut.

, ii. Japuualtart colme kynärätä cor-
kia/ ja cahtakynärä pitkä jaleviä/ ja sen
culmat ja catckt sivut oltt puusta. Ia hän
st,noi minulle: tämä on pöytä/joca pttä
HERrao «des oleman.

2z. Ja olt myös caxi ove sekäZemplyn
että catcketn Pyhtmbään.

24. Ja taas oltt caxtkertaifet ovet:
ja nysä cahdet avattavat vähät ovet/
caxi vähä ove yhdesä/ jacaxt «otses.

,5. Ja Templtn ovyn oltt tehdyt Che-
rubtmtt japalmupuut/ nyocutn setutsä-
»tn/ ja fljuä olt paxu puu «sihuouen edes
«lcotsella puolella.

26. Jaolit ahtat ackunat/ japaljo pal-
mupuita catckt ymbärtns efihuonen jama-
lat sivulla ja huonen cammio».

Xl.ll. ilttU-
hän vet minun ulos ärtm-,

AO» mätsek cartanoon tielle pohjat-.
fia päin/ ja vei minun fijheo
cammtoon/ jocaolt rakenvuxen

cohdalla/ jocaolt Templtn tykönä pohjat-
sta päin.

2. Ja se paicka oli sata kynärä pitkä sij-
tä portista pohjaisen päin/ ja wyttäkym-
mendä kynärä leviä.

z. Caxtkymmeudä kynärä olt sitä sifäl-
vastan/ja permannon coh.

dalla stjnä artmmäises cartaoos/ jacol-
mekymmendä kynärä/ yhdest culmast nyn
toiseen.

4. Ia cammiottten edes »li käytävä
kymmenen kynärä leviä/ ja sisälle mendä-
vä yhtä kynärä/ ja nyden owet olit poh-
jaista päin.

Iaylimmäiset cammiot olit ahtam-
mat mutta: sillä culmat oltt ulcona huo-
nen alemmaistst/ jakcsktmmätsist.

6. Ge oli colmen huonen corkeus/ jaet
ollut nysä patzatta oynculn cartaoota
patzat: sentähdenneoltt ahtammat cuto
alimmaiset jakeskimmäiset maasta.

7. Ia se oli ulconatneo muuri/ jocaolt
cammtotn tykönä/ päin ulcolsta cartauo.
ta cammiottten edes/ olt vyttäkymmeodä
kynärätä pitkä.

8. Ja eammtot/ jotca olit ulcoisella
cartanolla/ olit wyttäkymmendä kyuärä
pitkät: mutta Xempli» edusta sata kyuä-
rä pitkä.

l y.Ja ylhalla Cammiottten «de» olt
läpikäytävä itää päin/josta ärimmätsest
cartanost mennän ulos.

ic>. Ja muurin tykönä itän päin olt
myös Cammloita Sejertn jahuonen edes

n. Ia sijuä olt myös wältpaicka nyden
«des/ nyncuta oydeogiu Cammiottten
pohjaista päin/ ja calkilla oli vxt pituus
ja leveys:ja catckt heidän«ZoökäymtseuS
heidän muotons jaowetas jällen.

ia. Ja nyden Cammtotn oven jäl.
te»/jotta merta päin oltt/ olt ovt tiensuusa
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suosa/ joca olt muurin edes/ josta ttä pätn
cohdastauS mennä».

, iz. Ja hän sanot minulle - ne Cammtot
pohjaistapätn/ja ne Eammtot merta
pätn Templtn cohdalla/ owat catcketo
pyhimmän stan Cammtot/ cusa Papit

. pttä syömän/ cosca he catcketo pyhtndä
uhrta HERralle uhrawat/ ruocauhrta/
fyodtuhrta/ja vtcauhrta: sillä j« on py-
hä sia.

14. Jacosca Paptt sijhen fisälle mene-
vät/ vyn et heidän ptdä jällenö tuleman
Pyhästä ulos ärtmmätseeo cartaoohoo/
mutta pttä ennen rysumao »aatteos/ jot-sa he ovat palvellet: sillä ne ovat pyhät.
Ja hetdäo pttä ottaman toiset, vaattet
päällen»/ja sijtle menemänCansao secaä.

1;. Jacosca hän catken huooen olt fisäl-
' dä mitannut/ «et hän mtnuo ulos sijhen
portttjn ttäpätn/ja mtttats sijtä catien
ymbärtns.

16. Itä pätn mtttats hän tthsi sata rtu-
cumttta jocatahwolda.

17.Pohjatsta pätu mlttats hän myäs
wyst sata rtucumtlla ymbärtns.

18. Nyu myös louuasen pätu mittåts
hän irysi sata rtucumttta.

iy. Za cosca hän tuli lände» päin/ mit-
tåts hän myös wystfata rtucumttta.

20. Näta oli muuri/ jongahän mit-
tåts / ,oca ueljäldä tahvoida wyst sa-
ta rtucumttta pttud«lla/ja wyst sata le-
veydellä/catckt ymbärtns/ että pyhä pi-
ti oleman eroitettu pyhättömäsi.

Xl.Hl. ium.
hän johdatti mtnun porttyu/

ttän päln.
2. Ja cayo/ Israelin Juma-

lan cunuta tult ttä ttetä/ja pau-
hats/nyncotusuurt wefi paoha/ ja waa

! ktrcastut häae» cuuutastavs.
' z. Ja mtnä vätn seucaltatseu näyn/
cutu eunengt» Chebartu wtrrau tykönä/
cosca mtnä tulin caupuogtn hävitystä il-
moittaman/ ja mtnä lavgitst» maahan
raswotlleut.

4 Ja HERran cuunta tult Templjjn
ttätftn porttn cautts.

5. Jahengi ottt mt«»«/ja lyet stsästifeen

HER-
ra lu-
paasua
stellä
yan.
catckt
sest.

Mtxt
HER-
ra hyl-
kä en.
disen
Tem.
pltn.

HER-
rakä»
ske nä»
yttä
CSsal»
lens
Te».
plt»
muohö

Mt»
gäcal-
tatoeu
Altart
st,hen
pttä
råtet»
tam»a

estcartaaohon/ ja cayo/ huone oli täy.
väns HERrau cuuutata.

6. Jamtnä cuultu änen minn» tygöut
huonestmja yxt mies setfot mins tykönäni,

7.Jvca sanot minulle : stoä ihmisen
potca/ tämäonmtuon istuimeni patcka/
jamtnun piytäjalcaint sia/jofa mtnä tah-
don asua Israelin lasten seas yencatcki-
s«stt ja et Israelin huone ptdä eoä saastut-
taman minun pyhä nimeni/ et he ttze etkä
heidänCuutngans/hetdäuhuorudevans/
eli Cuutugasteus raatoi» caulta heidäncuckuloillaos.

8. Jotca asetitkynnyxeaö minun kyn.
uyxent viereen/ ja ovens minun oveni
fiwu«o/ja seinä olt mtouo jaheidän «ai.
hellan»: ja he saastutit mtnuu pyhän
nimeni cauhtstuMaus jotta he teit/ joo-
gatähden mtuä hettävthasaothucuttu.

9. Mutta uyt heidän pttä huorudeuscauvas hyljämäu: jaEnutngasteus hau»
dat mtnun tyköäni/ uyn mtnä asua hei-dän tytöoäns yancatcktsest.

10. Sinä thmtsen poica/ osota Jsrae-
ltvhuonelleTemplt/että he häpetsil pa-
höja töttäns/ jaanna hetdäo wttata catc.
kl muoto.

ii.la cofcahe caickla töitäqs häpewät/
vyn osota hetllehuoncnrakeoovxeomuo.
to/ läpikäytävä/ cuwat/ catckt wenot/kä-
skyt/ »ärjestyxet ja otkeodet/ ja kirlolla
hetdäo eteeos/ että he raickt sen muodot/
jacatckt sen säädyt ptdälstt jatektsit.
ri.Tämä sa huoneoLäkt: «oorten cucku-

lollla pttä catckt se rajat jocatahwolda py-
htmät oleman.catzo tämäonhuonenLakt. .

iz. Motta tämä on Altart» mitta/ sen
kynärä» jällen jocaon kämmenen leweyt- l
tä ptdembt yhteistä kynärä/ sen jalca ett !
kynärätä corktg ja kynärä lewtä/ ja sen
ärestä reunaan ymbärtns yhtä waoxa: ja ltämäon Altartn corkeus.
i4. Ja lasta maan pääldä erottoxeen/olt

caxt kynärä corkeotta/ja kynärä leveyttä/
mutta wähemäft erottuxest enäwbään ael»
jäkynärä corteolta/ jakynärä leweyttä.

15 Motta Harel neljäkynärä corkta/ ja
neljä sarwe ylhällä Arleiist.

16. Ja Artel 01l caxttotstakymeudäky.
Ttttt» närä

Hesekiel. s»;
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Mlts
uhri»
ft»
päällä
pitt
t«btH
män.

äev.
Z!5/10.

H«b.
'5- 15.

«ttkL
Papit
HER-

väräpitlä/ tacapitotstalyniendä »ynärä
leviä/ neltculmatnen.

,7. JaAltart» päältnen olt nel,Stoista,
kymmendä kynärä pttkä, janeljätoista,
tymmendä kynärä leviä/ neliculmatoea/
»a reuna kävi ymbärins puolda kynärä
leviä/ ja sen jalcakyuärä cortta ja sen
traput olit itä» päin.

18. Jahän sanot minulle: staä ihmi-
sen poica/ näin sano HERra HERra:
nämät pttä oleman Zlltarin säädyt/ eofca
jvcu uhra stjnä polttouhria/ ja prijftot-
ta verta sen päälle.

ly.Ja Papeille,Levttatlle Zadochtafu-
austa/jotca minu edelläni kiywät/palwel-
ke» minua,sanoHEßra HE:ra: pttä st.
nun andaman nuoren härjan fyndtuhrixi.

zo. Jasen verestä pitä sinuu ottaman
ta prhstoltaman sillä sen neljä sarve ja
neljä culma jareunan ymbärtus/stllä pt.
tä finu» fensowittaman japyhittämän.

ai. Ja pltä ottama» syudtuhrt Härjän/
ja polttaman se» erthuonea patcas/«l-
-cona Pyhästä.

. .

21. Ja totsna päivänä pitä finon uh.
raman vtrhtttömSa cauri» fyndiuhrtxt/
ea heidän pttä puhdistaman Altart» cutn j
Härjlläktnpuhdtstetttn.

az. Costa se o» tapahtunut/ uh» sinun
»itä ohraman nuorea «irhittömän cal.
««tn/ ja «irhittömän oinan laumasta.

24. Ja «hra ue molemmat HERra»
«des/ ja heittäkää Papit siihen suola/ ja
«»uhrackaoHEßrallepslttouhrixi.

25.Rata sinun Pitä stitzemenpäivä uh-
ramau/ cauri» jocapätvä fyndtuhrixi:
calpeta jaoinan lanmasta/ jotca molem-
mat virhittömät oleman pitä. !

16.Ja nät» heidän pitä Marin sovit,
eaman stitzemen päivä, ja puhdistaman
senja täyttämän tätens.

.

27/ Janhden stitzemen päivä» perast
»itäPapit cahdexaudeaapäivänä,ja stjt-
te aina uhrama»Marille teidänpottt».
uhria ja kytosuhrin: shn minä tahdon
teille oN armolltiieo/sanoHErm HErm.

A hän vei minun jällensPhhäN
AÄ ärimmätstn portint!:tä jtäxätst/
Olvbmutia st Ali kUNst

2. Ja HERra sanot minulle: tämä.
portti pitä oleman khmit/ ja et pidä
avattaman/ etkä yxtkän pidä stjtä käy.
mä»: fillä HCRra Jstaeltn Jumalaon
stjtä fisälmenyt: japitä vielä fijtte ole-
man kynnt.

z. Päämiehen se olemanpitä/ Päämie-
hea pttä stjnä istumaa ja syömän leipä
HERran«des: esthuonesta pitä hänc me.
nemSo sisälle/ja stjtä jällenstnlemS «los.

4. Sjltä vei hän minun pohjaisen por.
tin tietä esthuonen cohdalle; jaminänäin/
ja catzo HERran huone oli täynäos
HERran cunotata: Ia minä laogeist»
casvotllent.

5. Ja HERra sanot minulle: sinä ih-
misen potea/ pane sydämees / jacatzö sil-
milläs/ jacuule corvtllas eaickta mitäst.
uulle sanon catktsta HERra» huone» sää-
dyistäjaasetuxista / jaota waart euing»
ihmisen ttzens Pyhäs käyttämän pitä.

6. Ja ftnio Me covacorvatstlle Jsra.
lin huonelle:Nain sanoHEßra HERra:
te Israelin huoneoletta tähänastt catkilla
teidän cauhistuxtllän kyllä tehuet:

7. Että te annatte tulla muucalaista/
koilla onymbärtnsleickamaloia sydän/ ja
ymbärtnsletekamacotn liha/ minun Py-
hääni/ jollate mtoS huoaent saastutatte/
uhratefauminun leipäni/ lihavatta ja
verta/ ja näinricotte catckt minun lhtto.
Nt/ catkilla teidän cauhistuxtllan.

8. Ja et te pidä minun Pyhäni tapoja/
mutkaolet» tehnetttzeknude» tavan mi»
nua Pyhäsäni.

9. Gentähden sano HERra HERra
oätmet yhdengäa vleran/jollaouymbä-
rinsletckamatoln sydän/ jaymbäriosletc.
»amatttn lcha/pidä tulema» minunPy»
haäni eatktsta muucalaiststa/ jotca Jstae.
ltn lastenstas ovat.

ro. Jaet myös ne Levitat/jotea minusta
luopunet,ja Israelia eansta epäjumalaiu»
jälkenerheryxeen mennet omat/ stntahdea
pttä heidän candamanomat syodins.

11. Mutta heidän pitä varttoitzemaa
minun Pyhäni o»e/ ja oleman huone»
palwiltat : ja teurastaman polttouhria/
»aMuila chreja Ga»M «vestä / j» s^s-

ratah.
to pitä
täfäTem.
plts.

Pltm.
mätae.
Pappi

40:4.

Eipi.
dä
munca
lalst»
eli ym.
bärioS
letcka.
mättä-
män
Paplxt
tulema
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Waan
uejot»
«l».
jäst
HER»
raon
luotta»
»at.

Nlts
M«.

»el»
»..z„.
«ömän
krod
2». /«

«,»

2.. .

' ''

c«!7.

«a»htlds»ed«fi»t</pal»lll«n helt».
i2.Etts he»vot p»l»tlltt htlts httdin

«pijumalains td«s / j» o»«t a»d»n«t I»
staellnhuonellepahennux«n/stntihd«n «.

l« mins ojlndanut lsttnl h«<dän piil»
ll»s/ftno HERra HERra/ «tts hetdsu
pllä candamnn heidän syndins.

13.1«tl pidä nyraman minun «dessni/
«ttä oleman mlnnn Papplnl/»t myös mi.
nuu Pyhäänltnleman/sijhen laicktln py.
htmbään: mutt» plts «ndamou hspyns
ft«uhlstux«ns/jottah« t«hn«to»at.

14. Selitöhden «len mlns tehnyt helts
hnon«»,o»«n«artto<x< coltes stn palwe»
luxes/ ja«ltlft culn sijnä tehdä».

15. Mnl« Poptt j» lewltat Zavochln
poj«t/j«tca mlnunPyhsnisäädytpttänel
owot/coscolsraellu lapset luovuit mlnn.
sta/ ne Ptts minun edelläni lsymiu/ pal»
«ellen minna/j» mlnnn «defsul seisoman/
ft nhraman mlnull«<lha»nlt«ft verto/
ftno HERra Jumal».

16. Ia hetdän plts menemän mlnnn
Pyhiint/j» tuleman mlnu pöytäni ««en/
palvellen minna/j» pltst» mtnu säätyni,

17. Iacost» he tahtovat menu» portl.
fta stfilltseeu «rtanohon/ ntzn heldinpl.
ti pukeman piilltus ltznavoattet/ ft el
»tlloistatehtyjs/ uljncauvan cnin he fi.
ftlltsts «ltanos palvlltvat.

l«. I» llluohtzpat ptts oleman hetvsu
passins/j» ltznalstt vaaltel heldän cupe»
hlllons/ ft et plds sitoma» itzens hcktltz»
,otll«.

19. Ia cost» he mt»e»sl ulcoist»» ft
«rlmmsisten «rtanohon Canftn tygö/
ntzn ytloin plti paneman ne «aottet pols
jolft hepolvelnxe» tehnll ow»l/ jatilke»
«2» n« Pyhtzn «mmloihyn/ ja heidän
p«äottoml«totfttwaattltMlltus/ettli
h e Conft pyhttsls o«<s »««ltetsons.

20. El heldsn plds ajtttmau pöälins /

«lls pltlts htnxl» lasw»tl«mon / mut«
pttä andaman hinx«»s taftlstst t«»l<lta
pmbärins.

21 El «yös vxltsn Pappi pidä wtzna
juoman/ costa höu« sisslmsisten car.a.
noon sisäl menemän pits.
«. EimM »HM lestt ett hyljsttys

5-14.

c>io!il

Deot.
17! 8.

lev.ii
i.

Nom.
18! IS.
Deuk.
I8!l.!»
Jos.
iz;?4.

zz.
Nom.
18! 8.
Epod»
lj!2.
c.,z.

19.
cZ4US
Epod.
2i!zr.
tev.eit

8.
Cutu-
ga het-
vän pt-
täja-
cama»
maan.

pidä ottama» avioxens/ mutta oettzeo I.
staelinfugost/ «li ottacaa Papin leskm.

2Z. Ia opettacan mlunn Caosaot ctetä-
män eroituxenpyhän japyh ättömänvä-
lillä/ puhtan /a saastaisen välistä.

> 24. Ia cosca rstta tule heidän eteeos /
ntzn heidänpitä seisoma» ja duomitzema»

' ja puhuman minua lakia ja säätyni jäi-
kin/ ja pitämän mtmm käskyni / ja caicki
minun pyhä päiväät ja Sabbathini py-
hittämän.

25. Ja et pidä menemän yhdeugän caol.
len ihmisen tyzö saastuttaman itziäns/
matta ainoastao» Isän» ja ättins / poi-
cans ja tyltärens/ weljeos ja stsareos/ jol-
la et miestä ole ollut / aydea tähden jocusaa iy-us saastatta.

26. Mutta että he puhdistamat ttzensjästens seiyemen päivä.
27. Ja cosca hän jällensmene Pyhään/

sisälmäiscen cartanoon/ palveleman Py-
häs/ ntzn pitä hänen uhraman syndiuh-
rins/ sano HERra HERra.

28.Ja se on heille pertnnöxt: minä tah-
don olla heidän perindöos / sentähden et
teidän pidä heille pertmtst andamanJsra-
elis: siliä minä olen heidän perindöns.

29. Heidän pitä saaman elatuxens ruo.
caohrist / syndtuhrtst ja wicauhrist / ja
caickikirotut Zsraelis pitä heidän olemö.

zo. Ia calcki evfimätuen hedelmä/ja
esicoiset catktsta teidän ytönnysnhretstao
pitä Pappetn oleman. TeidänPitä myös ,
aodaman Papeille esicoiset teidän taikina-,
stan/että siunaus olts sinun huonesas.

zi. Mutta joca cuvllut ou/elt metzän pe-
doldähaascattu/ llnnust eli eläimesi/sitä

«tpidäPappeio syömän.
j

te maata jaatte arvasta/ uyn
I« teidän pitä erotttaman osan maa- i

siä / HERralle pyhäxt / «Mol- j
mactakymmendä tuhattariucumit. >

ta pttudelle/ja kymmenen tuhatta levey- >
delle/ja se paicka onpyhäcaickts rajoi-«
sans ymbärins. :

2. Ja tästä pttä oleman Pyhään tvysi
sata rtucumitta/ ueltculmatue ymbärins/
jatsicaupuogixi vjjfitMMNhä kynärä.

z.Ja

Hesekiel. 4s. lue. zy
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Culn.
s? hei»
b"«
Pä»<
beus
pl"

»iytti.
ll""'

Exod.
zc>: iz.
1ev.27:

25.
Nnm.
3» 47.
Mtti/
ja culn
ga jnh.
lapit >

«tnä
heldän
pttä
uh«»
«»n.

z.I» sills palealla joca «u «rtzficolmat»
«lymmendi «hatt» rtucu» pltti/jo lym»
menen tuhotta levti/ plli Pyhs ol«m»u/
j» «tckein Pyhimmän.
4.Se muufijtä Pyhistä maasto pltoPop»
peln ol«mon/ jotco Pyhis pow«l«wot/
JoHERron «t«n lnl«»Ot polvelemon
hindä/ «llä h«lllö pitä «l«mon st» huo.
»«llle/ st pltä myös pyhä ostman.

5. Mutt» l«»<t»t/ jotca huones palve»
lew»t/ pllä myös ftaman wtzsicolmcttto»
lymmendi tuhatta rtucu» pttudelle/j»
lymmenen tuhatta leveydelle hetdän oft»
xens/cahdelle lymmenellecammlolle.

6. Jo Caupungln omotsudexi ptti tel»
dinyhden p»t«n jittimän »tzsi tuhatta
rtucu» leveydelle/ »tzsi colmattatymmen.
di«halt»rtucua pttudelle / stn maan si»
»nst»/ joc» Pyhä varten erottettu on : st
pttä caitelle Isr»««n huonelle oleman.

7. Päämiehelle pllä teldän myös and»»
ma» yhden paican/moltmlll» puolillePop»
peln fian ja Caupungin / ltän ja länden/
j,p,.z oleman yhtä pitkä / ltän ja länden.

z.S« pltä oleman hän»» oma oftns I.
sraells/ «lttl minun Päämiehen ptdä enä
ottima» mlnun Canftldaut/ joca hetdä»
on/ mml» pltä andaman maan Israelln
huonelle hetdän snmcunnlftns.

y. Silli niin ftno HERr» HERr» :

eitö fijni tyllä ole/te IstaeltnPäomtehel?
ftta»«t «lltsto »iärydtst jo »ötiwal.
lost/j»tthlät oittus/ j»»anhulstous/ j»
ällit «nirosittaco mtnun Cansanl/ ftno
HERr» HERr».

ic>. Tttdiu plti pllimin olllo» pnuba.
rl»/ ja oilian«aan/j» olllo» mitan.

11. «lpha ja B»th plti «lckt yths ole.
mon/ntzn «ttiBath plti tymmeueuen o.
stn Homerlst/j» «ph» tymmenenen oftn
Homerlst : stllä Homertll» pltä ne molem.
malmttattaman.

12. Mutta Siclln piti! pltömin «xl.
lymmendi Geroh : jo «xllymmlnboSt
clt/vysicolmattalymmendäSlclt ja»tzsi.
lolstatymmeudä Siclt televät Mtnan.

iz. Tämä on ylönnys nhrl/ jongotetdöu
«ndomanpltä/ cuudes oft Ephofi ja Ho»
mtllstnlsuft/ft cuudes oft Ephost jaH«<
mertst ohrla.

14.Muitäöljyst/ joca Bathllla mita-
ta»/pitä teidän andaman kymmenennen
osan Batht Cortst/ «li kymmenennes Ho.
mertst: M kymmenen Batht «tenät
Homert».

15. Jayxt uhlnen carttza cahdesta sada-
sta lambasta/ Israelin lammas lattutmel-
da / ruocauhrixi/ polttouhrtxi / ttztos»
uhrtxt/ sovinnoxt heidän edestäuS/sano
HERra HERra.

16. Caicki maan Cansa pttä tuoma»
ylöonysuhrtn Israelin Päämiehelle.

17. Ia Päämiehen pttä uhramän polt.
teuhrtus/ ruocauhrtos ja juomanhrios/
juhlapäivänä/ udella Luulla ja Sabba-
thtoa/ jacatckioa Israelin huonen suuri»
na juhlapäivinä/ hänen pträ myösteke-
män syndtuhrtn ja ruoc«uhrtn/pol touh.
rtn ja kytosuhria / sovinnoxt Israelin
huonen edestä.

18. Nät» sano Heßra HERra: ensi-
mätfnä päivänä eosimSiscstäLuusta/ pttä
staon ottaman wtrhiltömä» calpei» / ja
puhdistaman Pyhän.

19. Ja Pappiottacao syndiuhrin tverest/
japryscoeracao sillä huonen pihtipielet/ja
neljä Altaria culma/ ojja myös fisälmät»sen cartanon portin pihtipielet.

10. Ia näin sinun pttä tekemän seitze»
meadeoä päivällä Cuuila/jos jocu tietä»
mät «rheriynyt on / että te huone» pyhi»
täisttte.

11. Neljändenä totstakymmendenä päi»
vänä/ «vsimälfestä Cuusta / pttä teidän
Pääsiäistä pitämän/ japitämän pyhä
seidzemen päivä / ja syömän happama»
toinda leipä.

11. Sinä päivänä pitä Päämiehen «h»
raman ttze edestäns/ jacaiten maan Can-
sa» edestä calpetn syndtuhrtxt.

iz.Muttaohnä feiizemenä päivänä juh»
lina pttä hänen jocapäivä tekemän HEr»
ralle polttouhria fettzemen catpeja ja seid»
jemen oinasta / jotca «irhittömät ovat/
ja caurto jocapäiväsyndtuhrtxt.

14. Mutta ruocauhrixi pträ hänen uh»
ramaq Ephau calpetlle/jaEphan oivalle/
ja Htonta öljyä Ephalle.

15. WljteuS totstakymmendenä päivä»
»S



nä feitzemeuuestä cuueaudcsta/pitä hänen
pyhänä pitämän seitzemän päivä järje-
stäns/ ohncuta ne muutkin seitzemänpäi-
vä/ ja sillä kamalla pitämän syndtuhrtu
cansia/ polttouhrln/ ruocauhrtn/ja myös
öljy» causia.

XZ.VI. lucu.
Cosca
Pää-
mieh!
jaCan
san pi-
täKirc
koa tu-
leman.

«sosc»
iamlti
Diä.
«lebL
»t.z
«hr»,
«on*

sanoHTßra HERea: stsäl-
U mäisencarlaoou portti/ joca t-

painon/ pttäotzoä cuutena
l päivänä oleman kynnt/
mutta Sabbathina jaudellaCuulla a-
mattamaa.

2. Ja päämiehen pitä menemän «lcoi-
selle puolelle huone» porttia / ja seisatta-man portin kyunyxelle: Ja Papit pitä
«hramaohänen polttouhri»» jakhtosuh.
rtns/ mutta hänen pitä rocotleman por-
tin kynnyxellä/ jasijtte jällens menemän
ulos: mutta portin pitä «htofen asti amot
oleman.

z. Maan Caosa pitä myös rucoileman
HERranedes/ stn porein omesa Sabba-

k hioa udella Cuulla.
4. Multa polttouhri» / jongaPäämle-

- he» HERralle ohramao pitä Sabba-hi-ua/pttä oleman cuusi wirhttöindS caritza-
la/ ja wirhittömä» otna».
5-IaEphan sämbilöjauhojaoinancaos.

fa ruocauhrixi/ja Hinntu öljyäSphaseeo.
6.Mutta udellaCuulla pitä uhrattaman

vuori mirhttöin härkä/ ja cuusi carttzata/
ja mtrhitöta oinas.

7. Ja Epha härjäu canssa/ ja Epha
oinan cansiaruocauhrixt/ mutta caritzan
cansta ohn paljo cutn hän käkens saa/ ja
Hinal öljyä Ephaseen.

8. Ja cosca Päämies sinne mcoe/ntzn
hänen pitä menemän portin esihuooen
eaolta/jasijtä tuleman ulos jällevs.

9. Mutta maan Causa/ jotcaHEßran
eteen tulemat suurina juhlapäivinä/ ja
käymät pohjaisen portin cautta rucoile.
man/ ne pitä jällens tulemaa ulos etelä-
portista: ja jotcaetelä portista tulemat/
ne pitä käymän ulos pohjaisesta portista.
Jaet pidä tulema» ulos jällens sijtä por-
tista/ josta he omat mennet sisälle / mutta
cohdastaus totselda puoleloa ulos m«ae-
mckn.

Vo/

Psal.
-z? 4.
Joh.
IOZ4.

10.Päämiehen pitä ulos ja sisälle hei-däu canstaos käymän.
11. Ja pyhäpäivänä ja juhla päivinä

pitä uhrattaman ruocauhrixi calpet»

Psal.
4.0:9.

Kelle»
gS
Pää-
miessaa an
vajota
kto pe-
rittä»
mäxi.

Cufa
Pap-
petn
piti te-
ittä-
mäu
pyhä.

causta Epha/ja oinan cansia Epha/ja ca-
rttzancansiantzo paljon cutn hansaa kä-
t»ns/ja Hinnt öljyäEphan caosta.

12. Mutta cosca Päämies tahto tehdä«apaehdoiscn polttouhrin eli kljtosuhrin
HERralle/nljnhänelle pitä avattamaoitäportti/ että hän saa uhrata poittouh-
rius jakytosuhrtosmynculn hän sen Sab-
bathtnaktn uhra/jacosca hän jällenstule
ulos/ oh» pytä portti paodamau »hunihänen jälkens.

15.Ja hänen pitä tekemän HERrallejocapätmäpolttouhria/ vuotisen mtrhtt-tömäacaritzan/ sen piti hänen nhramao
joca amulla.
i4.Jajoca amulla paneman sijheu pääl-

le cuudeonco osan Ephasta ruocauhrixi/
ja colmanuen osan Hinnt öljyä/ secoitet-
tu sembylä jauhoyn: se pitä oleman joca-
pälmätnen ruocauhrt HERralle.

1;. Ja näin pitä heidän aina uhraman
caritzao ruocauhrin ja öljyn cansia/ joca
amulla altoomatsext polttouhrixt.

16. Näin sano HERra HCRra : costaPäämies anda yhdelle pojtstans lahja»
hänen perinnöstäns/ sen pitä oleman hä-
nen potcans oma pertodö.

17. Mutta jos hänanda lahjan yhdelle
palmeliotstaus hänen perinnöstäns/ ntznse pitä sen oma oleman vapa muoten saac-
ka/ ja nyn pt?ä jällensPäämiehelle tule.
man : sillä hänen osans pitä atnoastaos
hänen poicans perimän.

18. Ja et Päämiehen pidämitän otta-
man Cansan perinnöstä/ eli ajama» hel-
kä pois heidän omastans/ mutta pitä an-
daman lapsille heidänpertvdöns/ettet mi-
uun Cansaatults hajotetuxt pois omai-
ftidestans.

19. Ja hän met minun läpikäytämäo
fimulle pohjan porttia päin Pybän Cam-
mtothin/ jotcaPappela olit/ ja catzo/siel-lä oli yxt sia cahdes culmas linden päin.

20. Ia hän sanot minulle: tämä on se
sia/ josaPapit micauhrtn ja syndtuhrtn

ktittä.
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Ter»
«esti»
neo «e
siwuo.
taTem
plist.

teltlimsn plts / ia ltlpoms» ruocouhrtn/
cttethetarvitzentztä nlcolstlle carlonolle
coudo/pyhittämän Canft.

21. Jahän »el mluun »los fijh eu ulcoi.
feen cartanoou/ja johdatti minun ntzhin
nälftancartauon cnlmtzn/ jacotzo/ siell»
vll efihuone toinen loisens edes.

22. locattzes neljös cartanon culmas 0.

ltt esihuonet toinen tolstns cans;»/ neljä,
»ymmendä tynärä pitkät/ i» colmetyn».
meudä tynärs lewlst / erottelut wihln
poicolhln/ ntz» levtsyxi culn lolnengtn.

23.Iasielli liwl yxt wähi muurl ym»
barlns «lckl» ntztä neljä/ j» siellä ollt to»
lot lehdyt.olhallaymbärtns muurtn.

24. I» hon sonot mlnulle: nämät owot
lettoeflOt/ jotft polwcliot/ jotc» hnoues
polwelnsttetevit/ telttänisn ptts Ean.
son nhrln.

XI.VII. lucu.
hän»tl mluun jsllensTtMpli»

HQ» oven «teen/j» «tzo/siellä tus»
xi »esi Xemplln lynnyxen olot.
ye» ttsn psln : sills Tcmplln

olvi 01l ltön piln: jo «efi jnoxi Templln
»ltlold»pnoleld» lounoftnpätn/ Altarln
ohltze.
».Ja HSo «ei minun ulos pohjaista port.

«ia pitn/ja wei minunymbSrtns sitä tietä
«lcotsesta portista itä» pätn/ ja catzo/ we>
st juvxtotktalda puolelda fieldä ulos.

z. Jamies läpi itän päin / jamtttaouo»
ra oli hänenkädesäos/ ja mtttais tuhan.
v«u kyuärä/ja hän «ei minna «eteen/
minun pöytäjalcotut faacka.

4.Jamtttais vielä tuhannen kynärä/
javei minun «eteen polwtut faacka: Ja
mittåts jästens tuhannen tyvärä ja audvi
minun meuyä stjhen cupeista saacka.

5. Ntzu hän mittåts «tel» tuhanen et»
«S nyn syvä tuli/ etten minä enä pojhaau
ulottunut: sillä «esi olinya sy«a/että stj»
«S täydyt uida/ jaet ulottunut pohjaan.

6. Jahän saudi minulle: sinä ihmisin
potra/ tämän olet sinä kyllä nähnyt: ja
hän «et minun Mensoja» rcuaalle.

7. Jacofta mtaä ttzeni käänsin/catzo/
siellä oli sangen monda puuta rannalla
Molemmista puolista.

8. lohin stuel «luulle, tsms »est
joc» lls piin juoxe/ ptti juoxeinau pol»
ftn maan läpltze mereen/j» costa st tule
m«r«n/ntznstn»ed«t tclwell<stxl tnle«al.

9.1» «tcktjotca sijnä eläwit j» ltzckn.
w»t/ cuhungat »imit wlrrat «lewat/
ntzden pttä elämän : I» pils oleman stn»
gen paljo «loja/ja catckt ptts terwet o»
leman ja elsmön/ cuhuuga tsmä nlrt»
tnle.

ic>. Stznsplts oleman «lamlehel/En»
geddists ntzn EnEglolmtz» astl plts »erc.
loj» p»nd«m»n : sillä fijns pllä oleman
sangen paljo «loj» /ntzncutn sturesaktn
«eresä.
ii.Mutlo järvet,» suovedet el plds ol«<

ma» t«r»«llls«t/ mutta suolotstxl tulema.
i2.lo«ol«mmtu puolin stn ojan r»u»

dol» pitä c«s»oman co<cki»aista hedel»
mältfiä p»tt«/ joidenlehdet et ptdä v»rl.
stman/ että hedelmä mälänemämja hei»
d«n pitä joc» cuu candaman «de» hedel»
m»n : silli heidän vettns »not» Pyhistä/
hetdän heoelmsns telp» »atruaxi/ ft hei»
diin lehlens lälityxext.

iz. Näln sano HERra HCrra » nämät
«»»trojat/jotdtn jiltlntlldä» ptti «h.
dtlletolstatymmenelle Israelln fucncu».
n»ll« maanjacoman/ mnt« caxl oft tnle
lostphlnsugulle.
i4.late»dän plts ftn yhtililsest ftcomii/
ntzn yhdelle culn to»s«ll«ng<n l silli «lnä
olen »annount sen andoxenl teldän IM
ft tämä m»» plt» tulema tetlleperlnnöxt.

15. Tömson maon raja pohja päln» tso.
st» merests/Htthlonlst ntzn »tn» Zedndln:

i6.Hemathtzn/ Berolhoon/ Glbral»
mtzn/ jotcaDamastun j« hemalhtnrajat
o«al/ja HozarThitontzu/ jocaHavran
raja on.

17. Tämä pltö raja oleman meresi»
ntzn »<n« Hazar «nontzu / Domasen j»
Hemath pttäolemii loppu pohftlftn päln

iB. Mutta stn rajan ttsn psln/ plts tel»
dan wtttaman Hawran ja Dawascu»
wältllä/ja Gtleadta wältllS/ia cocoZsta-
elin wältllä/ Zordautn tykönä tdäsä/ wr«

ren saacka/ se pttä olemanraja ltSn päin
ro. Muttaraja lounasen pätn/ou Tha-

martst

~.

'

m

, .

«'"'

«.',
'

888 PröWa 47- lue.



marisi aina CadeptNrhiäiveke» saacka/ja
virta» asti sunre» meren tykönä/sen pitä
olemanrajan louoasen päin.

20. Ia se raja länden pät»/ o» isosta
merestä cohdastans aina Hemäthhu/seon
raja länden päin.

». Ja näin teidän pitä jacamanmaa»
teille Israelin sucucnuuis.

12. Ja cosca te arvan heitätte maata
jacatfanteidän välillän/ ojjn teidän pttä
muucala tsta pitämän/ jotcaasuvat teitä
läsnä/jaelävät elistjttävät lapsiateidän
feasan/ohncuiu he olifit Israelin lastenfeas synvynet lapset.

22. Jaheidänpttä saaman osans maa.
sta/ cukin sen sugunseas / jota läsnä hänasu/ sano HERra HERra.

Cula-
gaPy-
hämaa
pitä
jaetta.
maa. j

Seitze
men su l
cncun-
oan o. >
f-.

i

i
»

l
!

I
>

>

i
Pyhän i

Pap.
plln.

xi.viil.lucu.
vwat sucucundain nimet/?pohjaista päin Hethlontst/ ha.

«Mao Hemalhin ja Hazar Eno.
ja pohjan

päin/ Hcmathtzn/ se» pitä Danin pitä-
män osaxeoö/ ttäo ja iändeo päin.

2. Ltkto Dant pitä Assertaosa oleman/
tdän puolesi länden päin.

z. Likin Asscrtta pltä Nephtaltn osa ole-
man/ idän pnolest ländeen.

4. Ltk!» Nephtalta pitä Manassen osaoleman idän pnolest ländeen.
s.tiktnManasseia pitä EphraimosaoS

saaman/ idän pnolest ländeen.
6.Liki» Ephraimtn raja pitä Nubeuinosa oleman/ idän pnolest ländeen.
7. tikin Rubenin raja pitä Jadan osaoleman/ idan pnolest ländeen.

«. Mutta likin ZudS raja pitä teidän eroit.
laman yhden osan idästä »yo ländeen/ jo.
raon kWcolmstta kymmeodä tuhatta riu
rna pitkä ja iewiä/ ntzncuia muu osa on
idästä nyn ländeen/ sijnä pitä Pyhän ole.
ma». -

9. 1» sijt» pleä teldän erotttoman uh.
rl/l HERralle oft n / »tzsic«lm«ltaty«.
meudä »uhatta rtucu» ptttsn / ft lymme.
nentuh««a rlncua le»ls».

lv. I» stn Pyhän oftn ptts Poppeln
oleman/ »yficolmaltakymmtnda «hat»

torlutua pitkä/pohjaisen jaetelän päin/
jakymmenen tuhatta leviä/ ttäo ja län.
de» päin: JaHERra» Pyhän pttä sijnä
keskellä oleman,

n. Sepitä Papeille pyhitetty olema»
Zaoochtn lapsista / jotta mtnun säätyni
pitänet ovat/ jaetoleJsraelinlasten cans.fa luopunet/ ntjncuio levität luovuit.
ii. Za seulähden pitä heillä oleman omaosa eroitetustamaasta/ se catcketo Pyhin

jocaon levitoin »ajan tykönä. l
iz. Mutta levitailla pitä myös osa ole. tman / wyst colmattakymmendä tuhatta

riucua pitkä/ jakymmenen tuhatta leviä/
Pappetn rajan tykönä: sillä caickt pituus
pttä oleman »ijficolmatatymmeodä t«.
hamriucua/ ja leveys kymmenen tuhat,
ta riucua.

14. Ja et pidä stjtä mitä» myytämä»
pois/etkä vaihetettaman/ el stjtä «roite.
tusta maasta pidä tuleman pois: sillä se
on pyhitetty HERralle. >

15.Mutta ne»yst tuhatta riucua / jot.,
ca jäävät leveydelle / vhdestcolmaita»tymmenest whannest rtucomitast pitodel.
le/ pitä olema» yhtetsexi asuiofiaxt/ ja
«stcaupungixt / ja sev keskellä pitä Ca«.
pungtn oleman.

Levi-
tain.

Can-
pungia

16.Ia tsmän plts oleman hsnen mle»
«ns: neljs tnhott» j» vtzst sat» rincu»
pohjoisen jo louuose päin.» ntzn myös ttsn
ft länden poln neljä tuhotta j»»tzsi stto.

17. Mntt» tsi«upul,g<« «arten pll»
oleman «xl ftt» ja »tzsitymmends rtn.
cna/ pohjan ja'leunan pätn : ntzn myös
ttsn ja lsnden caxl ftta ja »tzfilymmlnds
rlucu».

Esica»
pnngl»

18. Mutt» mitä jää sijtä piludest stn
erottelun pyhän maon cohdall»/tymme»
nen tnhottor»ncn» »lön pätn / jaamme,
nen tuhotta rtucua länden pätn / sen plä
olema Caupungln palvellottte elotuxtxl.

19 Ia jotco Canpungls palwtltwot/ ne
pttä oltman «ltlsta Isroelln sucucun sta

20. Ia «itlsta näistäeroltetulfioeststo/
j««onmolemm»lda puoltld» pttudelle j«
le«eyd«llt/wtzficolmottc!ky»i!enbä>»h»tt»
rtucu»/ptts tetdsn «rotltamon neliänne»
oftn/stn plts Caupungln oman oleman.

U »«il» ai.Mut»

Htselitl. LB9



För.
sttu.

Muldk
whdeasucu.«uo»sosa.

»i. Mutta «itä wleiä jää molemmille
puolille stjtä eroltetusta pyhästä osasta/ ja
Caupuogio osasta/ wtzficolmattakymen.
däriucua itään ja läadeen/ sepitä Pää-
miehen oma oleman: Mutta pyhä maa/
josa pyhähuone on/pttä fijtä eroitettuo-
leman.

»». Mutta mitä on iewltain osan ja
Caupuagin osan «vältllä/jocakestellä on/
mitä jää Juvan ja BeoJaminta rajan
«Mile/ se pttä Päämiehen oma olemaa.

»z. Stz tte pttämuut sucucunnat oleman:
BeaZamtutn osa idän pnolest ländeen.

»4. MuttaßeZamtoia rajS tykönä piti
Simeonia osa olemZ idänpuolest ländeen.
»s.«tmeolltarajaa «ieres pttSlsafcha-

rtn osan oleman idän puolest ländeen.
26. Jsascharin raja» pttä Zebulooln o-

san olemaa idän puolest ländeen.
27. Zebulonin rajas pttä Gadiu osan o-

leman/ idästä ländeen.
28. Mutta likin Gavt on lounanraja /

Themauyn/rhamartst nijn Cadexen rtj.
taweten snacka/nya ojaa asti/ joca isoon
mereen juope.

,y. Näin «aapttä jaettuoleman Jsra.

Esipuhe.

elin lasten sucucundatn p«rlu»öxt/ ja senpttä oleman heidän osans/ sanoHEßra
HERra.

zo. Ja näln letvläldä pitä Caupungtn
oleman i neljä tuhatta ja«hst sata rlucua
pohjaista päin.

zi. JaCaupungtn portit pttä Jsraelto !sucandaiontmeldäntmttelyt olema»: col.
me porttia pohjaista päin : ensimätoen
Rubenin soinen Juvan/colmask«wto.

zi. Nhn myös ttäa päin neljä tuhatta
jawhfl sala rtncas./ja colme porttia: enfl.mätnen Josephto/ toiuen BenJamtnin /

colmasDantu.
zz. Stiläu pätu myös oeljä tuhatta ja

vhst sata rlucua / ja colme porttta / eost.
mätnen Stmeontn/toinenJsascharto/col.
mas Zebulontn.

Z4.Rhn myös länden päin neljä tuhat,
ta ja«hst sato rtucua/ ja colme porttia t
enstmäioeo portti Gadln/ toiuen Asserin/
colmas Nephtaltn.

zx. Näin pttä tämä catcki ymbärtns ole-
mau/ cahdexaotoistakymmendä cnhatta
rtucua/ ja nhn pttä E-mpnngi tästä pät.
wästä cuyuttamao: käsi on HERra.

Hesekielin Kirjan Loppu.

Propheta Daniel.

5.""',.p«°sl»
"""'

Ca»
puogtz
olmi.

oli myös yxi nijstäfangeisia/ jotcaCuningas NebucadNezar andoi wie<
Jerusalemisi Babclijn: Mutta mitä hänen siellä tapahtui/ ja miri cuullli»

saxi miehexi hän siellä mli Jumalan ja ihmisien edes/ cuinga suuren ilon jalol>
dumxen wiheljäiset Juvalaiset/ jotcahänen canssans ftngina oltt , hänestä sait/ sen,
caltaises heidän mmhesans.- anda tämähänenkirjans yldätylläisest tietä.

elämäsi/ cuinga pyhä ja jumalinen
hän oli/ja cuinga wahwausco hänellä oli Jumalantygs/ sencaltaises wimmams paca<
nalisesmenos/ janijnmones cauhiaspahennuxes/ cuinhänenBabelis jocapäiwänä<
temän ja cuuleman piti. ja pysyi cuitengin wahwana/ wo.ttain caickine sydämesäns-
Sentähdennäyltä myös Jumalahänelle ( cuincohm seura) nijn suuren armon ja niin
corkiast cunnioitta / ensin hengellisesi / lahjoinain hänen wijsaudella / ja ymmärryxells
ylitzen caickla lhmisiä/ sijtte myös mailmallisest/ että hän hänen nijn cowtta/ janijn
suuria ihmeitä jatöitä hänen canttans «te ja loimitta.
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~ iu. Enäne Danielin Mnia / johonga fty cosca Danielsenunen Jumalanilmoimxen cautta osa ja setittä/ ja sentähden mle PäclmiehexicocoGabclmwaldac«nnas/ja Pispaxi eliEsimiehexi caickein hengelliste jaoppenuitten ylitzen.
~ im Kirjoitta hän suuren ihmenufcosta / jongacautta ne colme miestä tulisesMsMihnlclliselkjawoimallisest warjeltin: josta tapahtui/ että Cuningas oppi lundcman

Jumalan/ jaannoitirjoituxen cautta cuulum coco waldawnnasans hänen ylifiyxens.
4. iu.- Puhutan tiuckuisten Tyrannein ihmellisest jacauhiasi rangaifiuxesi:Eltäfild<l

luurelda Cuningalda taito jaloiminijn peräti oletan pois, että hän pitä cahleifin pan»
daman nijncuin coira / ia annettalnankäydä medM nijncuin se joca ei yhtän ihmistä ly.
tönänekärsiä tainnut: Cuitengin on sefangenlohdullinen wertaus caikillejumalisilleHer»
Wille jaPäämiehille/ että Jumala tämän Tyrannin Cuninganwma caunisen puuhun/
joca caicki eläimet hedelmistänsrawitze / ja warjosans lewätäanda, tietä andain sennn jamoninaisen hyodylyxen / cuin ihmisille Esiwallan cautta tapahlu.

5. lu-Puhutan taas Tyranneja wasian wielä cauhiammast cum ennen / cusa Cunin»gas andoiitzensrangaista ja käändyi Jumalan tygö oitialla cammuxella/ nöyrydellä ja
lunnustuxella/ nijnettä hän ilman epäilemälä Tyrannista jumalisexi ja Pyhäxi mieheximli. Mutta täsä se paatunut ja cammaloinTyranni / joca nyn sumtoinna elipahndei
ftns, armotlaMafia rangaistan/ niin enä hän setä hcngestäns / maastans ja Cansa»
stans yhtä haawa pääsi.

6. iu:Puhutan suloisesi/cuinga hywä ja jumalinenCuningasDanieli nijnracastatMtta Danielin täyty sen maxa nijdensuurten öyckäntlen lytsnck / jotca hänelle osotta-
wat sen tijtolisuden cuinHerrain howis on : lajoum sijhen/ että hän heitemn jalopeu»
mnluolaan Mmm Jumala ilmoitta itzens taas ihmellisest/ ilmeisesi sa lohdulliscst/st täändä tämän asian nijn/enä Danielin wihamiesten itze käyty niellä / mitä heolit wal»
mistanet hänen eteens.

7. iu- Alcawat ne näyt jaProphetiat mlewaisisia waldacunnisia jaerinomaisesi Chri»siuren waldacunnasia/ jonga tähden caicki nämät näyt lapahmwat/ jaenD ne neljck
waldacunda/ jotca hän ennen eoises lugusa sillä suurella cuwalla ennusti/ ne näte hänWmastoiftsmuodos jawertauxes.Nimiltäm/ neljäs pedos/ enimmitten sen neljän-«n pedon / se on/ Ruomin waldacunnantähden / jostahän jotakinenämbi sano tahto :

Sillä Ruominwaldacunnan aicana oli caickein cortein asia maan päällä tapahmwa/
nimittäin/enäChristus oiitulewa/ ihmisiä pelastaman/ jamailmapiti lopun saaman.

8. iu. On Bamelillä ennomainennäky/joca ei coco mailmasiymmärrelläwä ole/nijn»
cuin endistl: Waan hänen Cansasiansludalaisisi/ cuinga heille tapahtuman pitä en»
nenRuomin waldacunda jaennencuinChristus mlewa oli.- nimittäin/ colmanneswal»
dacunnas/ jocaoli suuren Alexandrin/ cosca he nijn surkiasi piti poljettaman jawaiwal»
laman sildäjulmaldaTyrannilda Antiochuxelda.

9. im On ensist sangen caunisrucous / cusa Daniel rucoile Cansans edest /joca Ba»belis fangina oli/ja Jerusalemin Caupungin jaTemplin/ etts Judalaisel Mfit.conaMens ja jumalanpalweluxen toimittaisit. Se mcous cuullan/ja hänelle ilmoiteta»cuinga monda ajasiaicawielä oli Chrifiuxen tulemiseen/ja hänen iiancaickisen waldacun-
Uuuuu» dans



dans almun. Ia öntsmä saNM suuri ja ihmellincnitmoilus Chrifiuxesia / joca ajay
Missa nijn wisusi yhten sopi.

io. lu: On yhdestloisiakymmenennesi esipuhe/Cuitengin kirjoitta Daniel fijnä jotakin
erinomaistCngelcisi/ jota muutoinRaamams ei cusacanlöytä- nimittäin/ ettähywäl
Engelit sotlwae pahoja wasian /ja warjelewal ihmisiä. Cudzu hän myös pahal Enge»
lit Päämichixi / sanoden : Gretin maan Päämies etc.

«. lugus Prophctera Daniel Canftllens Juvalaisille jotakin sencallaisia cuin hän
cahdexannesakin lugus lete sijtä suuresi Alexandrist , janGä cahdesta Cuningan walda»
cunnastaSyriastjaEgyplisi/sentekehänenimmästAntiochuxcn tähden/ joca wapasu»
cuisexi cudzumn/ joca Juvalaisia waiwaman pitä. Mutta hän kirjoitta hänest nijn/M
sanat lopulda sinne joumwat/etläAntiochuxen nimellä ymmärretä» Antichrisius / ja o»sona sillä tätä meidän wtjmeistä aica juuri duomio päiwän edellä.- Sillä caicki opettajat
yximielisesi sen Prophelian Antiochuxest ymmärtäwät Anlicljrisiuxest /nijncuin myössa»
nal sopiwat/ jawaatiwal/ e«ei hän ymmärrä ainoasians Anliochusi: Waan secoma
hänen jaAnlichrisiuxen yhten / japimittä nijnehdollans selkiäl japuhtal sanat.

it. Luc: Nijncuin caicki oppettajat yximielisesi selittäwäl/ sopi Antiochuxen nimen
alla Anlichrjstuxeen /»ja tähän wijmeiseen aican / jssame eläm. Sentähden ei ole läss
nyt enä Historiat edjimift / waan se selkiä japuhdgsEvangelium näyttä yldätyllä / jafa<
no jocaidjelletällä ajalla / cuca se oitia Antiochus on/ jocaitzens caickein iumalain päälle
korottanut, jaVaimollisesta rackaudesta/ se on / Awiostästystä ei lucua pitänyt ole/ waan
tieldänyl sen/ janijn täyttänyt mailmanhänen jumalanspalweluxella / ja lihallisella hä-
piällck/ jajacanut mwaroita jarickaulta mailmas / elc. Silläns myös me annani sen
vlla . Sillätämän lugunymmärrys jaAntiochuxen hengellinen selityson nyt täsis/ ftz
nijnmin hän sano/ Pitä cuolluitlen ylösnousemus ja totinen wapahdus cohtapersH
semaman.

Joca nyt Danielin Propheliat jamuum sencallaisia RaamaMt hedelmälisesi jaei
huckan lute eli cuulla tahdo/ hän ältän nppuco paljais sanois eliHistorias/ oman pa<
hanhimons noucexi/ waan nijncuin nämät tapahtunet / selitetyt/ ja caikille köyhille
lviheljeisille ihmisille kirjoitetut owat/ wirwotuxexi jalohdumxexi : Nijn wahwistacan
ja lohduttacan hän myös näillä mmhellista jaheicko fydändäs / ettei hän nijsä murheitl
jawasioinkäymifis cum hänen mailmaskärsimän pjlä / epäilis / waau odotaistirsimifes
M wapahdusta / jom caicki jumaliset ja hurscal Chrisiityt itäwöitzewät ja toiwowae
meidän HERran lEsuxen Christuxen tulemises / Jumala andacon meille hänen
«rmons/ Ämen.
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5» Cunlngan «aldacunna» wnotena/
NebucadNljor Bablltn Cu»

utngos leruftlemln eteen/ ja ptz,
riltl sen.

2. Jo HERra andoiloachlmln Judon
EMnM hsnen tssiM/ ftn»WWsft

«st ioll» Jumalan huonefta/ne andoi hsn
«vteds Stneartn moolle/jumalans huone,
sen/ ja poni ne astiat jumalans t«»ara.
huonesen.

;. I» Cuntngas ftnol Aspeualle ylim»
mslstlle «amartpalweltallens / «tts hs»
nen pttl Isroelln lapsista Cunlna,altfesta
sugustaftHefrWftpW Walldzcmo».
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4. Wirhettsmlä poikia / tauotta / toi.
wellista/ whsaita /ymmärtäwäisiä/ taita-
wtia / jotca soweliat olisit paliveleman
Coningasta/ ja opettaman heille Chal-
deanktrjoituxtajakteldä.

x.Rtzlle toimitti Cuninga» mitä heille
jocapäiwäannettaman piti omasta rna-
stan»/ jasijtäwijoasta jota hänitze joi/et»
tä he nyu colme wuotta caswatetkaman/
ja sijtle Cuniogan edes palveleman piti.

6. Joiden seas olit Judkn lapsista Da-
niel / Hananta/ Misael jaAsarta.

7. Ja se ylimmäinen camaripalwelta
annot heille nimet - ja nimitti Danielin

> Belsajerlxl/ jaHananiao Sadrachtxt/ja
Misaeltn Mesachaxi / ja Asarian Abed-
Negoxt.

8. Mutta Daotel aicoi sydamesäns/ et-
tet hän Cuotogan rualla etkä sillä wyoal-
la/jota hän itze joi/händän» saastutat»/
jarucoilt ylimmäistä camartpalweltata/
ettei hän itzeos saastutat».
y. Ja Jumala andoiDanielille/ että hä-

nelle ylimmäinen Camartpal«elia ystä-
mälinen jaarmvlltueo oli.

10. Ia ylimmäinen Camaripalwelta
sanoi Danielille: Minä pelkän minun
Herrani Cuoingasta/joca teille teidänruo-
can ja juoman teimttttaout 00/ jos hän
»Siis teidän casvou laihemmaxi/ cuin
muiden teidän ikäisten/ nijn te minunsijt-
te saatte Cuningau tykönä pois henget-
dänt.

11. Nyn Daniel Melzarille / jolle
ylimmäinen camaripalwelta Danielisi/
Hanaotast/ Mtsaelist ja Asattasi käskyn
aodanut oli.

12. Coettele palweltsita» kymmeoeo
pätwS/ ja armettacao meille puuro syö-
däxem ja vettä juodaxem.

iz. Ia anna nijn meidän mootom ja vh.
deo potcain muoto jotca Cnntngan rua-
sia syövät/ catzstta / ja nhnculn sinö sijt-
le näet/ tee uyo palweltotlles.

14. Jahän totteli heitä sijnä/ ja koette-
li heitäkymmenen päivä.

15. Ja kymmenen päiwän peräsi olit
he caunimmatja lthawammat ruomtlda
cuin caickt suvlucarset/ jotcgEuningan
russisölk,

lö.NYla hänt MelzSri poks heidän mää-
räty» ruoeausjajuomaus/ja andot heil-
le puuro.

17.Waan »ätdeu neljän nuorukaisenJumala aodot taidon ja ymmärryxev
catcktnatsis kirjottupts ja wysaubes :

Waan Dauieltlle anuoi hän ymmärry.
xen catcktnatsis aäyts jauuis.

iS.Ja coscaseaica culuaut olt jonga
Cuningas/ määrännyt oli/että he piti
edes tuotaman »et heidän ylimmäinen
camartpalvelta NebucadNezartn eteen.
ly.laCuningas pnhnt heidäncaostaus/

jaet eaicketn seas yhtäkän löytty/ joca
Danielin/ Hauautan/ Misaeltn ja Asa.
riaa caltaineu oli/ jahr tulit Cnulvga»
paliseltotxt.

20. za Cuatngas löysi heidän catkis a-
flots cutn hän heitä totktsteli / kymme-
nen terta totmellifemmoxt ja ymmänä-
«Stsexi/ cutn catckt tähtein tutktat/ja wy.
sat coco hänen «aldacunuasaus.

2!.JaDaniel olt siellä hamau eosimäl.sen Corepen »noten asti.
11. iucu.
NebucadNezarin »alda-

conoa» vuonna/väli Nebucad.
«oda/ josta hän hämmä-
että hän heräts. >

2. JaCuningas köstt caicki tähtein lnt.
ttat ja wysst janoidat ja Chaldertt cu-
tzua cocoon/ sanomaa Cnntugalle hänen
undans: Ja hr tulit ja astuitCnulogan
eteen.

z. Ia Cuoiagas sanot heille: minä
näin uada/Ma minäpeljästyin/ jaminä
mielelläni tahdotsin tietä/ mikä se uni oli.

4.NY» sanoit Chalderit Cuoinzalle
Syttan kielellä i Herm Cuatngas/ Ju-
mala aodacsu sinun cauivan elä: sano
palweliotlles «ui/ otzn me tahdom stltt-
tä ftn.

5. Cuningas «astats/ jasanoi Chalde.
deretlle; mtuä olen unhottanut/jollet te
minulle ilmoita uoda ja selitä händä/ «tjn
te pitä cappaltxi hacattamau/ ja teidän
huone» häpiälisest «uktsiettamau.

6. Waan jos te minun tietäannatte «-

»tn jaselityxeo/teiySnpltä saaman lah.
joja/
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sssa/audimitaja suure» cuunian «utnul-
ba - sentähden savocat minulle uni ja sen
selitys.

7-He »ostaisit jällen»/ ja sanoit: Cu-
vingas saascao palweltoillensoaeo/ ntzn
melahdom seuselittä.

8.Luntogas wastats/ ja sanoi; toti.
fest minä ymmärrän/ että te aica culu-
ratte/ rosta te väette minun sen unholta-
next.

9. Mutta jollet te minulle unda sano/
ntzn duomio tay teidän ylitzen/ että te olet
aicoinetminun edcsäot puhua »ääryttä/
sichenasttettäatca culutS: sentähden sa-
«ocat minulleuni/ ntzn minäymmärrän/
että te myösselityxen »satte.

10. Ntzn vastaisit Chalderit Cuntn-
gan edes/ja sanoit: Et yhtän ihmistä 0-

ie maan päällä/ joca sano taita/ mttä
Cuningas ano: ntzn et ole myös yhtän
Cuuingast cutnga sunrt ja rvotmalltnen
hän olts/joca sencaltatsta tähtein tulkial-
da/ wtzsaldaeli Chaldertldä waati.
». Sillä se jotaCuningas ano/ on ylön

corkta/jaeiyxtkän muista ole/ joca se»
Cuningalle sano taita/ pattzt jumalita/
jotca ihmisten seas el asu.

». Silloin »ihastut Cnntogas sangen
suuresta / ja käski caicki vtzsat Babelts
tappa.

iz. Ia duomio annetttu / että vtzsat
tapettaman piti/ jaDanielit hänen cum-
pgnittens canha myös etz-tttn tapetca.

14. Ia silloin sat Daniel tietä sencal.
täisen duomton jakäskyn Ariochtlda Cu.
vtuganyltmmätseldä päämieheldä/ joca
meni ulos tappaman ntzsatta BabeliS.

i;.la hän wastais jasanoi Cuningaa
käskyläiselle Artochtlle: mixi ntzn anga-

' ra duomio 00 kävnytulos Cuatngalda?
' JaArioch annoiDanielintietä sen asian.
' 16.Ntzn meniDaniel ylös/ ja rucoilt
Cuningasta/että hän andats hänelle at-

l ca/ savoxens CuotogaSe selilyst.
17. Ia Daniel ment rotta jailmoitti stn

cumpantllcus Havantalle / Misaeltlle ja
Asartalle.iF.Enä he lumalalda armo rvcotliflt
sev salaisen asian tähden/ «tiet Daniel

cumpaninens ynnä muiden wtzsasteocanssa Babelts huckuts.
ry. Ntzn limoiletttn Danielille se salat-

neo asia yöllä näysä: ntzn Daniel ktzlti
Jumalat» latwost.

ro. Wastais ja sanoi: ktztetty olco»
Jumalan nimi tzancaickisest tzancatcktse?/sillä hänen on »tzsauS ja wakewys.

ir. Hän muutta ajat ja h etker: pane
pois Cuningat/ ja asertta Cnotngat:
hän anda wtzsatlle wtzsauden/ jaymmär-
täwäisille taidon jaymmärryxen.

11. Hän ilmoitta syivät ja salaiset asi-
at/ hän tietä mitä ptmtäs on / sillä hänen
tyköoävs o» sula »alkeu».

iz. Minäkylän jayllstäo sinua mloun
JsäntZumala/ettäsminulle wtzfautta ja
wäkewyttä lainat/ja nyt minulle ilmoitta-
nut olei/ jota mestoulda rucotlim: sinä
olet meille Cuningaa asiaa ilmoittanut.

14. Silloin ment Daniel Artoch tn tygö/
jolla Cuningalda kästy oli wtzsatta Ba-
belis huculla/ ja sanoi hänelle näin: Ä-
lä tapa wtzsatta Babelts/ »aan rvte mi-
nua ylös Cuntagan tygö / minä tahdon >
Cuningalle selityxeo sanoa.

15. Artoch wet Danielin ktzrost Cunin-
gao eteen/ ja sanot hänelle näin: minä
olen löytänyt yhden miehen Juvalaisten
fangetn seast/ joca Cuningalle felttyxensano taita.

16. Cuningas wastats/ ja sanot Danie-
lille/ joca Belsazerixi cuyutttn: Oletco
sinä se/ jocaminulle sen unen/jonga mi-
nä nähnyt olen / jahänen selttyxens il-
moitta taidat?

27. Daniel »astais Cuningan edes/ ja
sanot: Sitä salkutta/ cuin Cuningas a-
uo/et wtzsat/ oppenet/ tähtein tmkiat ja
noidat taida Cuningalle ilmoitta.

18. Waan Jumalaon taiwais hän tai-
ta salaiset asiat julista/ jattettäwöxi tektj
Cuntvgas NebucadNezartlle/ mitä tule.
tvaisina airoina tSpahmman pträ. Tä.
mä 00 sivun unes/ jasivun oäkys/ cuta
sinä macatstt.

29. Stuä Cuningas sinun wuotesas a-
jattelit/mttätästedes tapahtuman pidäts:
jase jocasalaisetilmoitta/ hän «n sinulle
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osoitanut/ cuiuga tapahtuman pitä.
zo.Nhn ovat sencaltatsetsalaiset asiat

«luulle tlmotetut/ et minun vysaodeot
tähden / cuin se olts suurembi/ cutn catr.
kein jotcaelävät i Waan sentähden että
sen selitys ptbäis Cnaingalle ttettäväxt
tuleman/ jasinä satsit sinun sydämes a-
jatuxet tietä,

zr. Sinä Cuniogas nait/ ja catzo/suurt
ja corkiacuva seisoi suurella ktrckaudell»
siuuuedesäs/ ja se oli hirmuinen nähdä.zl.Scn cuvan pää oli parahtmmast/
cullaft/ mutta rtnda ja käsivarret oltt
hoptast / sen vadza ja landet olit «astest.

zz.Seu sääretoli-rauvast/ sen jalalo-
lit puolittain raudast/ja puolittain savest.

Z4. Sen sinä näit/ sijhen«st« cutn yxt
kiwi temmattin ilmankäsitä/ ja löi sen cu-
«an jalcoin/ jotca raudast jasavesi olit
jamurensi ne ricki.

jt. Stllotn tulit ne catckt musertoxt/rau
ta/ savi/ wasti/ hopta jaculda/ jatulit
nijncuiu acanat suvtrijhes/ ta tuuli vei
ne pots/oyn ettet nydenfia enstngän löyt-
ty: multakiwi joca cuva löi/ tuli suurext
«vuorext/ nya että se coco maan täytti.

z6. Tämä on se uni/ nytme tahdommaCuntngalle sen sellkyxen sanoa:
z7.Staä Cuntngas olet Cuuingasten

Cuntngas/ jolle Jumala tatvost walda>
ruoaan/ voiman / väkevpdea/ ja cuo.
atan aovanut on.

zB. Ia catckt joifa ihmisen lapset asu-
stat/ ja eläimetkedolla / jalinnut kaivan
alla on hän sinun käsijs andanut/ jafinul.
le näiden caickein päälle latnats vallan:
Sinä se cullainen pää olet.

' zy. Sinun jälkes pttä toisen valdacun-
nau tuleman / halvemman cutn sinä:

> Sytte se colmas»aldacuvda/ jocavastt.
neo on/ jongaptlä catcki maacunoat hal-
lidzemau.

40. Sen neljännen pttä covsn oleman
nyncuto raudan/sillä oyncuto rauta särkrjaomrenda catckt/ ja nyucutnrauta caic-
kt rtcko/ jourtnyn tämän pttä myös särke-män jamnrevdama».

41. Multa ertäs näit jalat ja «arpal/
puolittain savesi ja pnoltttato randast/

sen pttä jaetun staldacnnnan oleman tCuttenzln pitä raudan tstuttamifest sijhevjäämän/ nyncuio sinä näit raudan o!»van savella secotletuo.
4». Ja että varpat se» jalvois puoltt.

tain rauta/ja puolittain savi oli/ sen pt-
tä puolittain vahvan/ ja puolittain het-ron valdacunnau oleman.

4j- Jaettäs näit raudan secoiteton sa-vella/ kyllä he ihmisen siemenellä secotte.tan/ multa ei he cuirengan rtpu kynot toi-
nen totsefans/ uljncoiu et ranta taita se.coitetta saven cansia yhkeu.

44. Mutta näiden Cuuingasten atcaoa
00 Jumalataivasta yhden valdacunnau ,
asettava/ joca et ltäuänsrutisteta/ja hä- !ueu valdacundaos eipidä toiselle Caofal. >le annettaman/ sen pitä catckt nämätvalda cunuat särkemän ja hajottaman/
mutta sen pitä ljaocaickisest pysymän.

45. Nijucutn sinä näit kiven/ ilman kä.sitä vuoresta temmatun/ joca raudan/vasten/saven/hopiau jarullan murensi»uya on suuri Jumala Cuntngalle näyttä,
uyt/cutnga tästälähin-topahtumanpitä;
ja tämS on totifest seuui/ ja sen selitys on
olkia.

46. Nyo langrts Cuntngas Nebucad-Nezar cafvoillens/ ja cumarfl Danieli/jakästt tehdä hänelle raocauhrta ta volt.toohria.
47. Ja Cuntngas wastais Danieli/jasanot - Totisesi ou retdäoJumalan catc>

tetn jnmatatn Inmata/ ja catcketa Ca.
ntogastm HERra/ joca salliset asiat tl.
mottta/ ettäs tämän salaisen asianolet il-
moitta taitona,.

48-Nyn Cuniogas corottiDanielio/ja'
ann st hänen suuria japaljon lahjoja/aset-
ti hauen catckcm Babeitu walsacuu-
data päälle/ ja pani hänen Päämiehext
catcketn vitsasten päälle Babelis.

49. JaDaniel rucoilt Cuningasia/että
hän pavt Babelio maacuodatn päälle
Sadrachto/ Mesachtn/ AbedNegov:
Mutta Daniel itze ölt Cuntngan tykönä
hänen carcavosans.
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«« dalstucuwan cnutlolymmendity »

eortion jo cuntto lynärs le»
andot stn panna cauullle

ledolleBobelt» moalla.
2. Ia Cnnlngas NebucabNezar lohet»

tl Päämiesten/Hertoin/ maonlvanhlin.
boln/ Dnomarelu/»istylslsten/Raodt»
henaln/ »lrcamlesten j»calckeln »olmal.
llsten persn maalla/ että he lnllfit cocon
sitä cuwa «lhllmsn/ jong» Cuntngas
NebucodNezar olt ondonut pouno ylös,

3. Slllotn tultt cocpn Päämiehet/ H«r>
rat/moonwanhtmmot/Duomartt/täfiy»
lststl/ Raadlh«li»t/ »lrcamtehet ft
calckl »oimolllset maoloa/ cuwa wlhtt.
msn/jong» Cunlngas NebucadNezar
olt ondonut panna ylös: jo heldsn pltl
«stumau cn»au etten/ jonga Nebucab»
Nezor olt ondaunt ponn» ylös.

4.lacu»lult»j» huusi wätewäst: se ol»
con sanottu Cauftlle/ sucncunntlie ja tte»
lilles

5. cosca le cuulett» Basunan helinän/
hullut/horput/ Condelet/ Psottortt/
Tromettt/ ft caickinatstt sottlamiset/
«tzn tetdän pttä longemon maahan/ jq
sitä culdatsta cuwa cnmartaman / jonga
Cunlngas NebucadNezar «n andanut
pannaylös.
6.Mutt« joca el sillolu langemaahon ft

cummarra/ sen pitä cohta lullseen pädjtn
hettettömsn.

y.Losca he sijscuulil Basunan hlllusu/
huilut/harput/ condelee/ Pftltarllja
calcktuolset solttamlstt/ longelset caicki
Canft/ maacnnnat j» ltelet maahan/ ja
lnmarsit sits cnld«lsta cp»»/ jongaCu.
nlngas NebucadNezar olt «ndanut pan»
ylös.

8. Cohta slllä httlellä «stntlmoulccchdOl
Choldeonmlehet edes / ja cannott Indo.
laistenpäälle.

y. I»ftnottCnnlugas NebucodNeft.
rllle : Herra Cuningas/Jumal» suocon
finnn c»u»»n «ls.

10.Slns Cunlngas olet andanut yhden
»ästyn/ «tts calckt ihmlstt/ jotcs cnultt
Basunan helinän/ tremellt/ harpnt/

hullut/candelet/ Pftltarttftcalcklualst»
soltomtfet/ pittlongeman maahan / j»
stlä cnldolst» cuwa cnmorlamon.

n.Wa«ni«ca et longetsmaahan ja cn.
morrale/pltt tnllsten päbztz» hetteltsmän

i2.Nyt «n ludan mtth«s/ jotcos »lr<
cothin Babelln maocnnnas asettanut
olet/ Sadrach/Meftch/ AbebNego/ne.
miehetcadzo«votylin stnun tsstys / ja el
cunnlolt» jlnnN tumalttas/ «lta cnnlarra
sitä culdaifta cuwa / jongas olet andanut
panna ylös.

»3. Slllotn täjkl NebucodNeftr tlncus
ja njhotftns/ «lä hänen eteens luomtfin
Sadroch/M<ftch ja Ab«eNego:ft mle.
hel»letin Cuningon eleen.
»4S»llvinpuhu!Nebucaduezor/ja ftnot

heille: Cutnga ? «ttätö tahdo Sadrach/
Meftch/ AbldNego/ mtnun Mmalllanl
cunnlottlo/jo sitä culdalst»cuwa cnmar»
ti/jong» mtnä olen ondonut panno ylös.

15. Nyt siis «vLlmtftacat tettsn / ntzn
Pia» cutn te cnulett» Vasunon änen/ tro»
meltt/ harput/ hullut/ candelet/ Pftlla»rit ft coicktnalset soictamtset/ntzn länget»
cot maahan ft cumortacat cu»»/jong»
mtnä olen »ndanut tehdä: I» catzo jollet
te cumarra/ ntzn tttoän pttä cohto lullseen
päoztzn hettellämsu. Annas nähdä / cu»
ca st Jumala on/joc« «lls «luun lsstfto»
»l pelast» totta,

16. Sllloln»»staifit Sadroch/Meftch/
AbeoNego/joftnott Cunlngas Nebucat,
Nezarllle: Et tarwtl»/ eltsmesinnasij»
hen »ostamme,

Cadzo/ metdsu Inmalom jota me
cunotottam/ tatta mettä tyllö autta tuli.
ststa pätztsts/ ntzn myös sinun tädestäs
pelasta,

18. Ia jos,< (hän stls l«) ntzn lieds cn<«
teogl» st sins cuntngos/elten me siuu» j«»
molltaeennntotta / «mmengs sitä cnloat»
st» cu»a / jougas olet «ndanut panna
ylös / cnmort» tahdo.

19- Ntzn NebucadNezar tuli täyte»
kluckuo/ft hänen hohmous mnnltul/ S»,
brach,/ Meftchl j»Abednegot «ostan/ j»
tsskl/ «tts pätzt ptll setbzemen terta cuu»
memoxl tehlsman/ cnln muullointehttn.
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29. Ntzn olconnyt tsms mlnnn käskyn :

Cuca itsnsus calckis Cansols / sncucun»

,o.za käski tväkcivitä miehiä cuin hänen
sotasoucofaoe olit/ sitoman Sadrachi/
Mesachtja Abeduegot/ ja tuliseen päd-
zyg heittämän.

Zl.Nhn sidottin nämät miehet hamet-
»eos/kengineos/lacktuens/ja muina vaat
teioeos/ jahetteittäkeskelle tutisee pädzio.

Sillä Cuotngan käsky piti khrust teh-
tämän/ja pädzi oli lämmitetty alwan co-
«au / että ue miehet jotca Sadrachtu/
Mesachio jaAbebNegov sisäl hettit/cno-
lit tulen ltektsiä.

2Z. Mutta ne colme miestä Sadrach/
Mesach/ ja Abednego/ putoisit keskelle
tuliseen pädjtzn / nyocniv he sidotut olit.

14. Silloin hämmästyi Cuntoga» N«-
bucadNezar suurest/ ja meni uopiastylös
ja sanot Neuwonaodajiilens: Engö me
colme miestä sidottuna sodami tuleen
heittä ? He «vastaisit/ jafattöttCuniogal-
le/totta Herra Cuntoga».

Hän »astais jasanoi: Cadjo/jä mi-
nä näen neljä miestä «allallan» käyvän
tulen käskellä/ jaovat culumats/ja se
neljäs on nyocuin Jumalan poica.

26. Sllloin NebucadNezsr me»t tuli-
sen pädzin suulle/ja sanoit sadrach/M«-
fach/ Abednego/ te catckein corkeimma»
Jumala» palweliat/ lähtekät «los/jatul-
cat tänne: silloin läxtt Sadrach/ Mesach/
jaAbedNego ulos tulesta.

27. Japäämiehet/ Herrat/käskyläiset/
ja CuntnganNeuivonandajat tulit cocoo/
jacatzeltt näitä miehiä/ ettet tuli mitan
heidän ruumilleos tehnyt / «ikä heidän
htuöcarvao»poltauut/ etkä heidän waat-
teitan»muuttanut/ etkä myös tulen car-
tua heisä mndunut.

28. Silloin puhut NebucadNezar ja sa-
noi : ktztetly olcoa sadrachtu/ Mesachtn
jaAbedNego» Jumala / jocaEngelin»
lähetti/ ja palweltan» pelasti/jotca hä-
neen uscalsit: ja ei Cuutngan käskyä pitä-
net/ vaan annoit ruumin» «vaaraan/ ettei
heyhtä» muuta jumalalacnnuioitais etkä
cumarrats/ «aan atnoastau» heidän Ju-
malataus.

i». Cuntngas NebucadNezar eallllle
Cansotlle/ ftcucunllle ft ltelllle/jolca «ft»
»«lc«it«ft maaft: Jumala andacon tell»
le paljonrauha l

32. Mlns näen sen bytvsxl / että mlns
ilmoitan teille ne mertlt jathmet enincor»
lein Jumala minulle tehnyl on.

33. Sill»hänen mercklns owat suuret/ ft
hänen lhmens «oimalltstt/ jahänen wal.
docundaus on tzancalcklnen »«ldocund»/
jahsnen «aldsns pysy sugusta sucuhun.

I V. lucu.
NebucabNezar/hyväS le.

X» I lisvos ollefaut mtuuo huouefaui/ lcosca caickt hyvin oli minua i
l

2. Näin unda/ja hämmästyi»/ ja u«
ajaiuxet cuto minulla olit «vuotesani stu
uäyn tähden saatit minua murhelltsexi.

z. Jaminäkäskin catcki «ijfatßäbeltst
luoda minun eteni/sanoman minulle mi-
tä se uni tietäiS.

4.Ntzutulit edes tähtein tutkiat /»hsat/
Chalderitja tietäjät/ joiden «des minä u»
«en juttelin/waan ei he taiuuer sen selity»
siä minulle ilmoitta.

5.Syhenostt että «ohmein Daniel tuli
minun eteeni / jocaBelsajerixt cutzutan/
minua Jumalani nimen jalkeo/ «olla on
pyhäin Jumalatn hengi/ jaminä juttelin
hänelle sen unen:

6. Belsazer flnä ylimmäinen tähtein
tutkiain seas/ jolla minä tiedän pyhäin
Jumaloin hengen olevan/ja stoulda et
mitän salattu ole/sano minun uneni näky/
jonga «ntoänähnyt olen/ jamitä se tietä.

7.Tämä on näky / jonga minä nähnyt
olen minun »uotesant« Catzo pun seisot

keskellä maata/ joca oli sangen corkta.
8. Se oli suuri ja paxupun/ ftn corkeus

B s k xx «lottui

nlsjattelttGsbrilchlt,/Vlestchln/aA»
b«dN«gonln««lat«pUcka/hsnp<tst«p.
pallxl haeallaman/ft hsnen hnenens h«.
plsllstst cutlstetlaman . Sllls el phts»
«unta Inmnlala ole / joea »tzn pelasta
t»tl«/ cutn tsms.

zo.Ja Cuotogas andot suure» vallan
Eadrachtlle/ Mesachille jaAbedNegolle 2:4».Babeliu maalla.
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»»».
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nlotlul talmasen osil/ j» hajotti itzens co.
Co m»«n äree».

9. Se» oxat oltl caunlt/ <» c»nuolt pal»
jo» hedelmäts jostacatckt syids ftlt : catc.
k< «lslmet tedolla löysit varjon stn oll»/j»
talvan linnut tstutt sen oxtlla/j» calckl
lih» elätti itzens stzts.

10. I» mlns nsln yhde» »sy» mlnnn
«nolesanl/ft catzo/pyhä v«rl<» tuli«las
taivast.

11. Se huusi corllafi/ j»ftnol nsln :

Hacatcat st puu polcki/ jaearsicat 0x»l/
ft repllst lehdet/ ft hajollacal sen hedel»
mst/«lls eläimet jotca stnalla»acavat/
juoxtfil pois/ ja linnut lendsisit pots sen
oxlld».

12.Cnlleugln jättätät cando jnurlnens
«aah»»/ mutt»hänen pllä rautatfis ft
«asttsis cahleis tedolla ruohoskäymän/
hänen pltä macaman talvan casten alla/
jacastnman/ft ruockiman itzens «lälndencanssa maan ruohoista.

13. 1» lhlnistn sydän plts otettaman hä»
neldi pols/ jaelätme sydän hänelle jillens
annettaman/ Menasti «tts settzemen aica
häueldä culuult ow»l.

>4.S«on vartlain neuvos päätetty/
ja pyhiin cansst puhes »ohvlstettu / että
elävät tunotstt yltmmi.sellä «allou ole.
«an ihmisten valdocundolu päälle/jo on»
do«aune telleugä hän tahto/ ft että häN
osttto calckeln nöyrimmän lhmlsen ntzden
päälle.

'5. Tämän unen olen minä Cuningas
NlbucodNezar nähnyt : Waan sinäßel»
ftz«rftno st» Mys: Slllä colckt «vtzftt
«lnu»»albacnnoftnl »l taida minulle tl»
moltta sen stlltystä: »aan sinä tyllä t»«
dat/sillä pyhäin Jumaloin heligt on sinun
tylönis.

,6. Silloln hämmästyt Daniel/ joca
Belstzerlxl cutzutttn/ heltext olca/ johä»
nen ajotuxens soollt hsnen murhelllsexl :
Mutt» Cunlngas ftnoi » Belftzer/ st nnl
ft sen selitys «l mahda finua murhelllsexl
soolla. Belftzer »astals/ ft ftnol: Ah
minun Herran/ tämä unt olcon finun wl>
holltfilles/ ja sen selitys finun ««luojtlles.

,7. Se pun/ jongasnähnyt olet/ että se

/»/>.

let macow» toivon «sten alla/ja castuva
fijhenostl cnln seltzemen olc» siuulda culn>
net ovott ettäs tundlfil cortetnlmalla »al»
lan olevan ihmisten »aloacnudaln pöil»
le/ja audowau ne lellengä hän tahto,

23. Mutt» «tti sanottu on/«ttä coudo
cuttengln juurtnens jäämän pttä » ntzn st»
nnn valdacundas pysy sinulle / coscas
lunbeuut olet laivan »ollon,

24. Sentähden Herra Cunlngas/ lel» 5»/,.
««tcon sinulle minun nenwon/ja pässts 3:
itzes synnistös »ouhurscoudello/ jo «a.
pox! sinun pahoista tölfiäs lanplndtll»
»alvalten cohtan/ ntzn hän sinunronhos
pldends.

25. Nsmst coicki tapahduit Cuningos Culn.NebncodNezorllle. Ao uni
26. Sills cahdentolstatymmeuen eun» 3» tä,.

cauden perästä/ cosca hsn Cuningallsts lltty.
ltnuastus Babells tsyslendelt.

27. Puhni Cuningas ja sanoi : Elli tä«
mii ole ft suurlBabel/ jongaminäroten.

donnt

snurl japaxu oli / ja hänen e«rk«d«n«
t»l««sen ulottui/ j»hajotti ttzens callenm»»n psslle.

18. Jäsen oxat ollt caunlt/ ft sen he»
delmtta 01l paljo/ jostacalcklrawlltin/ j«
elstmettedoll»«ftltsen all»/ ft t»t»«n
llnnut tstutt ftn oxllla.

19.Se oletfinsCnningas/joca ntzn snn»
rl ja«voimallinen «ltt/ fill»finun «otnms
on snurl/ ft ulottu taltvasen/ ja finun
»aldas matlma» srtzn.

20. Mntta «tts Cnnlngas pyhs» ««r.
tian nähnyt «n talvast tulevan «las / j»
sanovan, Hacatcat se pun polcki/ j«
turmelcat st/ cuitengin cando juurtnens
jsttstst maahan/ mutta hänen pltä
rautalsis <« vastlsis cahlels tedolla rno.
hos läymsn/ft mocaman latvan casteu
»lla/j» castumau/ft itz«ns eläinden canssa
kedollarnocklmiln/stjhenastl että seltzemen
aica häneldä cnlunel ovat.

21 Tsms on stlltys/HEr,» Cunlngas/
jatsmionstn corteimman nenwo/ joca
tule mlnun Herralleni Cuuingolle.

22. Slns ajetau pois ihmisien se«st/ j«
täyty elstudenstas tedoll» olla/ ja anne.
tan ruohojaftöos ntznculn härtäln/fto.
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dauut olen Cnuillgollstxl huouexl lnluuu
suuren »otmonl canlta/minnn lunniani
ylistlirexl?

28. Ennenculn Cuningas nsmst sanat
puhunut olt/tult snt «las talwast: Stnul.
le Cuningos NebucadNezar sanotan: St»
nnn walbocnndas oletan sinnlda pols.

29. Ia sinä lhmlsten seost ajetan pois/
sinnnpltä «lätnden seos kedolla oleman/
ruohoja sinun onnet»» syödä ntzncutn
härtätn/ sichenastl «ttä stttzemeu «lca si>

«ulba cuulnnel ow»t : ettäs tuudtsit cor.
lelmmalla wallan olewan lhmtsten ««l<
dacundaln päälle/ja audawan nekellengä
hän tahto.

30. Cohta fillH hetkellä läylettin ftna
Cuntngos NebucoduezarlS/jo hän ojettln
pols lhmlsten sto st/jo sötrnohojo ntznculn
härtä/ft hänen ruumlns olt t»twan ca>
steu olla/ja costllt/ fijhenosti että hänen
hiuxens caswoit ntznsnurtxt cutn cotcan
höyhemet/ jo hänentyndeus ntznculn ltu»
nun lynnet.

;i. Ven ajon peräsi nostin minä N«bu>
codNezor silmäni toivosen päln/jo tnlln
jällenstoldollent/ja ttztin sitä cortetndo/
minä yllstin jo cunniotttn sttä cntn «lä
tzoncolckisest/ jong» valda on tzancalckl»
uen/j» hänen »aldacundans pysy sugnsta
sucuhun.

32. Jongo suhten colckl culn asuvat
«»»n päällä ntzncuin ei mttän luetiul o»
«at : Hän ttte cutnga hän tohto/ latvon
sotojoncou conss» jo«o «suv«t maon
päällä/ ja el tengän tatd» hänen tältänS
«stä eltä hänelle ftno»: mttäs teet ?

33. Sllloln tulin minä jällens taidolleni/
jomlnnnCumngolistencunulaantftft.

Neuleeni ft mlnun «nolooni » j» mtnun
neuvonandajantft»°lmalltseu< etzetl ml»
unaja minä pandln jällens »aldacundaa»
nt/ jo soin »lelä suuremman cunuton.

34.S«ntähden ktztän m<nä N«bncodNe.
zar/ja cunutoltau j» yltstän t»i»an Cu.
«Ingasta / sillä cnlckl hänen lyöne on to»
tuus/ j» hänen liens olttat / ja jocayl.
ptäon/sen hän taita nöyrytts.' »v -

V. lucu.

Belftzer tett cuululftn«A vldon luhanelle Päämtehellens /

ft ftl ldzens »tznastajuovuxln nät
de» tuhauln cansja.

2. 1» costo ho» juopunut 01l / tsstlhän luodo ne culdolsetft hoplolstt «siiat/
jotca NebucadNezar häncn Isäns leru.ftlemtn Templtst ottanut oli/ jnodaxens
ntzstä »olmolllstens/ lmandäins j»»ol.
molns «nsja.

3.Ntzn tuolln ne cnldoiset «stlat/ jotca
Templtst/lumolauhnonest lernftlemlst
otetut ollt/j? Cunlugas/hänenwolmolll.
ftns/emäudäns ja»«tmös jott ntzstä »tzna

4. Iacosca he jolt/ lyltt he culealsia/hopiaisia/ »afiisio/ rcutatsia/ puisia j»
llwlsiä jumollto.

5. Juurl sillä hetkellä tatvtt sormet ntzn
cutn thmtseu tssi/ tlriotttaman tynttlä-
jalon cohdolle sttnään Cuntngan Salts/
ja Cuningos öcköls tirjotlta/on käden.

6. Silloln muuudul Cuningos/ ja häne
ajotnxens pcljöllt hänen/ ntzn että hänen
landens horjnit/ja häne polweus Höpisit.

7. Jo Cuningos huusi corliast/ että
»tzftt/ Choldertt/jo ttetsjät luotoisin: ja
läsil sono«hsotlleßebeltSlCuco itänäns
tämän llrjoituxen lule/jollmolttomluul»
le stn selityren/hän pltä pnrpurollo w«a.
teletlomon / jo culdotääiyt canlostms
nu» »oldacunuosonl.

8. Stllotn tullt colckl Cunlngan »tzftt
«des/»aan el he tottanet että ttrMnstalute/eltä sen selitystä Cunlngalle tlmolto.

9. Vtztä hämmästyt Cuntngos Belft.
i« »lelä covemmln/ ft hänen mnotous
muuttul/ j« hänen volmolllsens tulit
mnrhelltsexi.

10 Senlsden menl Drolulngl Cunln.
gan ja hänen »olmolllstens asian tähden
pilohuoneseen/jo sanottHerroCuningos/
I«««l»suoc°° sinnn pttkä l»ä: Atä ntznpelftsty sinnn a!atux<st«s/ja öls ntzn muo»
"« mnuta.
« Smuu «albacnnafts on »les/jolla

oupyhäln lumalalu heng./sills sinnn
Isäs alcaua löyttln h änes »alistus/tol.
ml/ »tzsaus ntzncutn lumolden »tz.
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sau» on: ja fi«M> Isä» RebucadNezar
pani hänen tähtein tutllain/ whsasteu/
Ehalderein jatietäjäin päälle.

i!. Että corkiambi hengi hänen tykö-
oän» läyttin/ nhn myös ymmärrys ja
taito uuta selittämän/ osaman pimeitä
puhetta/ja salaifita asioita ilmoittaman/
Daniel/ jouga Cuntngas annot B-lsa-
zerixt nimittä: Nijn cndjnttacanDaniel/
hän san» mitä se tietä.

Enni»' rz. Silloin vietin Daniel Cuningau e-
ga»ty« teen: Jaeuntogas sanotDanielille: olet-
sti Da- co fiuä Daniel yxiZudalaiststafaagetsta/
»telille jotcaCuntngas / minun Isän / ludeafi
kirjot- tänne tuonut on?
tupest. Minä olen cuullnt fiuusta sanoita»

van/että fiuulla on pyhät» Jumaloin he-
At/jawaltstus/ ymmärry»j« corktawjj.
ftus sinusa löytty on.

15.Minä olen andauut cudjua eteeni
totmelltset jawtzsat tätä kirjoitusta lake-
mau/ja sen selitystä minulle ilmoittaman
jaet he«aida fono mitäse tietä.

16. Mutta mina cuulenfiuusta/ että fi-
nätaidat ptmiätaflat seltttä/jo salatut il-
moitta: Jos fiuä nyt taidat tämän kir-
jottuxeu luke/ ja minulle ilmoitta mitä
setittä/nisu siaäpitä purpuralla puetet-
taman/ za culdakäädyt cauiasas cansa-
maa/ ja colmas Herra oleman mjnun
»aldacunoasaut»

Daniel ,7. Ntzn «afiai» Daniel /ta sanatCu-
nuhte. «Ingalle: Pidä tdje lahjas / jaanna st-iii
te E», audtmes muille/minä luen cutteugtn Lu-
uinaast oingallektrjottuxen/ jailmoitanfen seit»apäju» typen hänelle.
«aln. ,8. Herra Cuuiugas/ corketn Jumala
»en täh on fiauulfllleS NebucadNejartllewal-
Am. dacunaan/ wsiman/ cunotaoja jalou-

den a ndaout.
19. Ja sen«oiman tähden enin hänelle s

anneltu oli/ peltäistt ja cartott häodä
Caosal / sucucnnnat ja tteteti Hän tap- <
pottenen hän tahtoi/ hän jätti elämän lKäenhän tahtoi/ hän ylöofi tenen hä»
tthtoi/hSoaleosi kenen Hän tahtoi.

-o. Mutta cosca hänen sydämen» pai- ,
pti/ja häaenhengensylpeyteen paisuu»' '
xl tuli / hyljättta hän Cuutngallselda i
iDimeida/ja tuli pois mnntaftims,

Ia ajejtlnpols lhmlsten ftast/ j« hs
nensydsmens tnll »M»d«Nl«lt«»ftrl/,« 4,,,^täytyt metzän «lslnden cansj, juosta/ ja
söt ruohoja ntzncnlnhsrta/ j»hsnenrun.
«insoll tal»aneast<n alla/ ft costnl/ sij»
heuastlellshänoppl/ «ttzcorl«<mmal«
Jumalallaon »alda ihmisten «ald»cnn.
dalupsslle/ja andauettllengs hsntthto.

22. 1» sins Belftzer hsnen polcans/et
«le sydsndäs nöyryttiinyl / «htss caickl
ne »yllä tiesit.

23. W»«n olet ldzes cor«tt«nnl lal««u
HERr» »astan/ jahsnen hnonens «stlat
pitt cannettaman sinnn tlee«/j»si»ä/siuu
»olmallifts/ si»nn emsndss ja «atmos
«letla»tzst» «tzn» juonet/ Ntzn myös ho»
piaisft/ culdatfia/ »astlfi»/ rantatsi»/
pnlfia/llvlstsjnmslltaltzltsnsl/Moel»
tsuse/ eltä cnule/elkä tul» told» < Mutt»
sits lum»l«ta/ jong»ksdes sinun henge»
j» jonga lylönä calckl finun tles o»« / et

finä ole c»»ul«ltt»nut.
24.Senlähbeu on hsuelds lshetetty ts»

m» »sst/ ft lsmi »irjottns kirjotteltu.
»5. 1« lsmi on ttrjottus cnln fijns lir» Dani.

joltellnon: Mene/Mene/Xelel/ V»els«ltt»
pharstn. Ts »<r.

26. 1»tsms «n ftlltys, Mene sst «n ) jottnli
Inntala eu finnn »aldacundas lnlennl
ft «opettanut,

»7. Tetel (st on ) sins olet »aagall» pli»
»lttu/ ja alva töykslstxl löytty.

»8. Peres (se on ) sinun »aldacundas
«njaettn/MedellleftPerfialalsilleaiiettu.

»9- «illoin lslltBelftzer / ««« Daniel
purpnrall» p»«letta»n«n pltt / ja culd».
kssdyt hsnen canlaans anneltoman/ ft
and«l hänestä cuulutta: etts hsn colmas
H«rr««n»ald«cunnas. . «.. «.^«.3o.Mnlla juurisinsyöns tapettlnßel» 3«ft

ftzer Chalderetn Cnnlngas. «pah.
31. 1«Darlns Medlft sai»aldacun»»/ t» ntzn»

cosc» hsn caxt seltzeMtttskylnmends «ft» «"

stale» »anha «11. «vant»
VI. lucu. " '7"

ADarlns nsllftn hyväxi/pon.
ZFU na coco «voldacnnda» ftt» ft ca»

xllymtpendimanvanhlnda. Datt,
psslle pani hsncolnu«l<>v»

P«z«l<.

Zoo PryphetH ti. luc.
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Päämiestä/ sttsta Daniel ysci oli/ joille
maanvanhtmmat piit luguo tekemän/
vähendäin Cuntngan vaiva».

z. Mutta Daniel voitit caickt PSSmie-
het ja maanvanhtmmat/ sillä hänes olt
corktambt hengi/ seotähden ajatteli Cu-
ningas paonaxens hänen coco «aldacun-
uao päälle.

4. Jongatähde» Päämiehet ja maan.
vanhimmat eyett syyti Dautelt vastan/
valsa cuuoanpuolesta:Waan ethetatn-
net yhtän syyti etkä rikettä löytä/ stllä
hän oli uscolltaea/ettet hänes mitän vi-
ca «ikä rikettä löytä taitto.

5. Nyn sanoit »e miehet: En me löydä
yhtän syytä tämänDanielia cansia / ellc-
me löydä hänen Jumalans palaeluresa.

6. Silloin tulit päämiehet ja maauvä-
himmat joucoittain Cuntngan eteen/ja

sanoit hänelle näin: Herra Cuningas
Dartus: Jumala suoco» sinulleptikä ikä.

7. Waldacuouan Pämtehet/ Herrat/
maanvanhtmmat/ Neuvouaodajot ja
«atdamtehet ovat ajatellet/ että Lunta-
galioe»käsky aauetatstn jaangara kieldo/
että jos joco colmenakymenevä päivänä
joldaculda jumalalda«li ihmistldS/paitzt
finuidaCuntngas atooastäs/jotaktu ano/
pitä jalopeurain luolaan heitettämän.

8. Seniähde» Herra Cuningas / vah-
vista se käsky jakirjotta ala/ ettei fieä jäl-
lens muutetats/Medein jaPersian olten-
de» jälkeo/ jota et teogenrtcko tohdt.

9. Nhnkirjoitti Cuningas Dartus sen
ttrjottuxeo jakäskyn ala.
iv.EostaDaniel sat tteta ktrjottetuxt sen

käskyn ala/ ment hänylös huonefevs / js
hälltsuwthuonens ackuoat vUt ««vjomst
Jerusalemt päto/ ,a langeis colme kerta
pätväs polwtlleus/ rncotli/ttjtii jaylisti
Zumalataos/ vyucutn hänen tapaus olt
«noeogl» tehdä.

11.Stllotn lultt ne miehet joucotttatn
j«löysitDanielin rucotlkivau ja auxens
huutavan Jumaiataus.

Nyn heastuit edes/ja puhuit Cuntn.
ga» caussa sijlä Cuntngallisefla käskysi/
jasaa»tt. etkös kirjoittanut täflyn ala/
«ikä jos jocu ihminen rolmena kymmeae.

uä päivänä jotakin anova »lts jvlsacul-l
da jumalalda eli ihmtselda/ paidzt stnnl-
daatnoostss Cuniogas/ pitä jalopeurain
luolaanheitettämän? Cuntugas vastais/
ja sanoi: se on tvlta/ja Medein ja Persia-
laisten oikeutta et pidä keoengän rtckomä.

ij. He vastaisit/ ja sanoitCuotogalle:!
Daniel yxt Zudalaisist faugetstg/ <i tot.
tele fiuua/Herra Cuniogas/ eikä sinn»
käskyäs/ jongas alakirjoittanut olet/ sillä
hänrucotle colmasti päiväs.

14. Costa Cuningas sen cuull/ tuli hänsangen murhelltsexi/ jaahkrrotdjt suu-
rest/ että hän Danielin vapohdats / ja
vaivais «tzeasAuringon lasieman asti/
että hän hänen pelostats.

15.Waan ne miehet tulit joucoittain
Cuuiogan tygö/ ja sanoit hänelle:Tiedä
Herra Cuningas/ että Medein ja Per-
Maistenoikeus on/ »ttä caickt kiellot ja
käskyt cuin Cuningas päättänyt 00/ pitä
muuttamattomat oleman.

16. «illoin Cuniogas käski ja he toit
Danielin edes/ja heitit hänen jalopeurain
luolaan: Murta Cuningas sanot Dante,
lille t Sinun Jumalas/ jotas lackamat
palvelet / auttacon stoua.

27- Ja he toityhden kiven/ sen he pa.
uit luota» ovelle/ sen painot Cuniogas
omalla stoettlläas/ ja»oimaltsteos siue.
tillä/ ettet Cuoiogan tahto muuteiatsDa.
otelt vasta».

18. Ja Cuningas meul pols linnaans/
1 ja oltsyömätä/ jselaudanutmttänruo»
ca toosa eteens/«lti myös noda saannot.

I zo. Amulla varhain päivän cotttais/
1 nousi Cuningas ylös/ ja meni ttzrnstaja- j

! lopenratnluolan tygö. ,
Ia culn häa luolan tygö lähestyi/ lhuusi hänDantell surktalla änellä/ja Cu. 1ntngas sanot Daotelille: Daniel sinä elä- >

»Su Jomalanpalvella/ oogo sinun Jo-,
malas/ /»tao tlmaa lackamae palvelet/
voinut sinun jalopenrotldapelasta? ,

ai. NtznDantel puhut Cootngan cavs-fa: Herra Cuningas/ Jumala suocan fi.von pietä itä.
2-.Mtvuu Jumalan on lShettSoytE».

geltns/ joca jalopeurat»ktbat on pitänyt
Xxxxxz tynoi/
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kynnt/ettei he minulle mttäa paha tehoet
ole/ sillä minä olen hänen edsäus viatko,
maxt löytty/ en myös ole minä sinua ma»
stan/ Herra Cuningas/ mttän tehnyt.

2Z. Nyn Cuntngas ihastui jytäsuunrest/
jakästt Danielin luotosiylös otta. Ja he
otit Danielin ylös luolasi/ ja eihänes
yhtä» haava löytty z fillä hän olt tur-
vannut lumalaans.

24. Silloinkäski Cuningas / ja ne m!«.
het edes tuotin / jotcaolit candanct Da.
»telin päälle/ja jalopeurat»luolaan het-
tettto lapflnms ja saimoinms: ja en-
»mcuto he luolan pohjaan tulit/ tartuit
heihin jalopeuratja murensit hetdä luuu-
sacktn.

25. Silloin annot Cuningas Darlus
kirjoitta catkille Cansotlle/ sucocunnille
jakteltlle/jotca asuivat catkesa maasa; Zu
mala andaco»teille paljo» rauha.

26. Se käsky 00 mtnulda asetettu / että
catkes minun Cuniogan »aldacunnasavt
Danielin Jumalat» peljättämän ja wa-
ptstaman pitä: Stllä hän on se elävä I».
mala/ joca yancaicktftst pysy / ja hänen
valdacundaos on catomatoin/ jahänen
«oimans loppumatoin.

27. Hän 00 vapahtaja ja hädäs aulka-
ja/ jahän teke timoustähttä ja ihmettä se-
kä Taivas että maan päällä/ se on Daoi>
elin jalopeurain ke sistpelastanut.

28. JaDanieltolt votmalltsexi Darlu-
xm valdacunnas / ja Corexm Persiaa
valdacuooas.

VII. iucu.
Nstmätsnä Belsazerin Babeltn
Cuutngau vuonoa/ »äkt Daniel

ja näyn vuolesans / ja hän
ktrjotttt sen un! ja käsitti sm näin.

Minä Daniel näto näyn yöllä / ja
catzo/neljä tuulda taivan alla pauhaisit
toinen toistan- vastan suurella me-
rellä.

z. Ia neljä suurta peto nousit merestä/
aina toinen toisen muotoinen cutn toinen.

4. Enfimätom nyncuin jalopeura/ jolla
olit Cotca stjvet: Minä catzoin: sijhma.
sti että stjvet temmatrtll pois häoeldä ja
hän otettiu ylös maasta /ja seisot jalvotl.

laus nyncuio thmiaeo/ /» hauelle aullet-
ttn ihmisen sydän.

5. Ja catzo/toiueu peto 01l Carhuumuo. ,
toinen/ja seisot yhdellä puolella/ jaoli hä- >
neo suusauS hammasteos seas colme kyl-
kiluuta/ ja hänelle sauoltin: Nouse jasyö
paljo»liha.

6. Tämän jäikö»minä näin/ ja catzo/
toioell peto Parvin muotoinen / hänellä o-'
li neljä linnunfljpe hänen seljäsanö/ jasil.
lä pedolla oli neljä päätä/ ja hänelle au-
nettio valda.

7. Senjälken minä näin täsä näyfä yöl-
lä/ja catz»/ neljäspeto oli cauhja ja htr-
muinen jasangen «väkevä/ ja hänellä olit
sauretrautaiset hambat/söi ymbärtldäns
jamnurenst/ ja lyan hän tallais jalvotl-
lans/se oli myös pallo toisin cutn ne muut
peddtjotca hänen «delläos olit/ jahänellä
oli kymmenen farwe.

8. Mtoä catzeltosamia/ jacatzo puhkeis
uydenseas/ toinen vähä sarvi/ jooga
edestä ne colme enstmätstä sarvereväistt»
pois/ja catzo/ stllä sarvella olit stlmät
nyncuin ihmisen silmät/ ja suu jocapuhut
suurta asioita.

y.Nämätmlnä uäto/sijhenasti että istui-
met pandtn jase vanhaistui/ jonga «aat-
tetolttlumivalkiat/ja hänen pääashiu-
xet nyncutu puhdas villa / hänen istut-mens oli uhlucuiu tulen ltecki/ ja hänen
rattans ojjocutu tuli.

10. Tulinen virta juoxt ja uloskavt hä-oeu castvotns edestä/ tuhaoen kerta tuha-
Mo palvelit HSudä/ja sata kerta tuhaneo
tuhatta setsott hänen edesäos: duomto
ptd«ttlo/ja kirjat avattto.

il. Minä cadzoto/ uyden suurtm puhet.
tm tähden/ cuio se sartvlpuhut/minä cad.
zeltn sijhenastt että se peto lapettu olt/ ja
hänenruumtns huckut/ ja ruleev palama
hettetttv.

ii. Ia muiden petolu walda myös lop.!
puit Sillä heilläolt määrätty atca jahet. >
kt/ cutnga cauvan cuktn oleman piti. s

lz.Miuä näiu täsä oäysä yöllä/ ja cad- >
zo/ yxt tuli kaivan ptlvis oynculo thmt» >sm potca: jahän tuli hamau wanhan ty» >
gö/j»vtetiu häomerems.
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14. Jahs» anbolhsnellt l»«i««n/ cn».
ulan ja«»ld»cunn«n/ «tts hsnds catckl
Cansat/ sucucnnn«« j« llelet palweleman
p"ä: hsnen «aldans on tzancaickinen
valda/ joca el hucn/ j«hsnen waldacun»
vallans el »le loppn».

15. Mlns D»nl«l hsmmsfiyln sits mt.
nnn hengesänl/ja ne mtnun nätynl peljä»
lltmtnu».

is. I« mtnä mlnln yhden tygö ntzst»
jolcasijns fttsolt/ja rncolltnhändä/elts
hän mtnulle nststs catktsta ltedon and»is:
j» hsn puhut mtnnn cautzant/ jallmotttl
mlnnlle ntzdenftnoln stlilyxen.

'7. Nsmstneljs suurto peto o»»tneljs
Cuulugast/jotcoptlä tuleman mnä päälle

l8.Wo»n sen cortelman pyhät pito
«aldacunnan «mlstoman/ jo ptt» fijnäasuman tzancalcklftft tzancojcklseen.
i9.Vtzttt mlnä oltfin mlelellsnt lahtonut

ttetslotlsta tteto/sijts neljännestä pedosta
jocapaljo tojstu oli cuin coicktne muut/
sangen hirmuinen/ jolla rautaiset ham>
bat j»»asttsetkynnet ollt, joc»ymbärll.
däns sölj» murensi/ ja ltzon ftlwolllau»
lallais.

20. Jo oystä kymmenestä sarvesta hä'
nen pääsäns/ja sijtä totsesta/joca ulosput-
cahtt/ jooga edestä putoifit pois colme :

ja sijtä sarvesta/ jolla stlmät olit/ ja su»
joca suuria astotta puhut/ ja suurembt o.
it cutn ne / jotca hänea tyköoäns vitt.

A. Ja minä näin seo sarweo sotivan
pyhiä wastao/ ja wotttawa»heidän.

21. Shhenastt että wanha tult/ ja duo.
mto annetttn sen korkeimman pyhille ja
atca joulut/ että pyhät waldacounan
omistit.

iz. Häa sanot näin: Se neljäs peto on
> se neljäs waldacunda mailmas/ joca on
ertnnätueo calkista waldacunnist/ se syö
kaiken maan/ talla jaturmele sen.

14. Ne kymmenen sarwe omat kymme-
neo Luntugasta/ jotca sijtä valdacunna.
sta nousevat: jantzden jäiken tule toinen/
joca erinäinen on nijsä endtflsä/ ja uiy.
ryttä colme Cuntngasta.

25. Hä» puhu sitä corketnda mafian/
jahäivittä sen korkeimman pyhät/ja rvh.

keue ajat ja latu muutta! Mutta he am

«ta» hsueu M»s «Mtxi hetteet/ft «e.
ulcahbolxt«ftA/j» p»ol«xl «lca.

26. Genjöllen pidetä» dno«lo/ j» hä.
nen »aldans oletan p«s/ etts hsn peräti
hnlnletanjacadotetan.

27. W»»n waldacunda/ valdaft «01.m» calcken t«i»«u alla/ «unetan sen cor»
letmman pyhälle Canftll,/ jonga«vald»»
cunda «n tzancaickinen »«ldacunda / j»
calckl wallat pils hsnds pal»ele«na» ja
cnuleman.

28. Tsms ell stnpnheu loppu » Wa«u
minsD«nielollu sangen mnrhellinenml>
nnn«fttnxlf«n</j» mlnunmuoten muut»
tul/ cntttngln mlns lstlln puhe» sy»
ds«essni. >

5111. lucu.
Cuviugasßelsszerin

in vaidaconnan vuonna/ nälominä
Daniel näyn sen < "en cuio minus,
leenfistäkin uäk^iytoli.

2. Mutta cvsca minä näyn oälu / olln
mlnä Susanin llonas Elämin maalla/ ja
mlnä nät» näysi! olevani Vlatn virran
tykönä:

z.Za minä nostin silmäni/ janäin/ja
cayo yxl oinas seisoivirran tykönä / jolla
oli caxt corkiata sarve/eoiok corkembi cuin
toinen / jase corkembi jälist ulos puhkets.

4. Sylte minä näin sen oinao pusttvan
förvillans iäaden päin / pohjan päin/ja
«tetän päin/jaet yxtkäopeto tainnut seiso
hänen «desäns/ etkä häuen käsistjns pe-
lastetta/vaan hän teki mitä HS» tahtoi/
jatuli suurext.

5. Ja cosca mlnä näistä otin vaarin/
Catzo/nijn tuli cauris länuest coco maan
päälle/nya ettei hän sattunutmaahan/ ja
courtlla oli jalo sarvifilmätus välillä.

6. Ia hän tnli haman sen caxtfarvifen
oinan tygö/ jooga minä seisovan näin
virran tykönä/ jahäo juoxt vihotsansväkeväsi hänen tygöns.

7. Aa minä näin että hän lult tuimasi
oinan tygö/ ja julmistuihänen päällens/
japussi oinasta ja särki hänen molemmatsarveos: ja oivalla et ollut voima seisoa
hänen edtjäns ; vaan hän heitti hänen
maahan ja lastats hänen/ ja et kengän
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tainnui oinasta hänenkäststäns pelasta.
8. Jase cauris tuli jaogeu fuurexi / ja

cosca hän vätevemmäxt tullut olt / loh.
vatsttn se suurt sarvt/ jasen siaancasvot
neljä caunista jälleos/ neljä tatvan tuul-
da cohden. . . .

y. Ja yhdestä otjstä casvot yxi vähä
sarvi/ se tuli sangen suurext etelän päin/
itää pito ja ihanaisen maan puoleen.

10. Ja se casvot taivan sotajouckon
asti/ ja heitti monicahdat fota/oucvsta ja
tähdetstä maahao/ jatallais ne.

11. Ja se tuli fuurepi sotajoucon Pää-
miehen asti/ ja otti häueldä pois jocapäi-
«Sisen ohrin/ja hävitti hänen Pyhäos
huonen.
ii. Waan sencaltainen tvoima olt hä-

nelle anneltu jocapätvätstäuhria vastan
synnin tähden/ «ttä hän lotodev maahan
löts/ja hänteke sen/ jamenesty.

rz. Mutta minä cuultn yhdeupyhän pu-
huvan/ja se pyhä sanot yhdelle joca pu-
hui / cutnga cauvau sencaltainen näky
jocapätvätfistä uhreista vijpymän pitä/
ja synnistä / joogatähden tämä hävitys
eapahtu/ että sekä Pyhä ja sotajoucko
rallatan?

14. Jahän vafiats minua: Amusta «h-
-toseu astt caxt tuhatta jacolme sata päi-
vä/ vtznPyhäjällenS vihitän.

15. Ia cosca minäDaniel sen näyn näin
ja olisin mielelläni ymmärtänyt / cadj»/

, ntzn seisot minun edesäat ntzocuin miehen
muotoinen.

16. Jaminä cuultn Vlain kesiellä ih-
misen Sven/ jocahuusi ja sanot: Gabriel/
selitä hänelle tämä näky / «ttä hän ym-
märräts.

17. Jahän toit juuriliki minua: Mut-
ta minä hämmästyin cosca hän tuli / ja
laogetsin casvoilleutijahäa sanoi mlunlle
ota vaari ihmisen potca/ sillä tämänäky
ajallanStäytetSu.

rs. Ja cosea hän mtuu cansiant puhut/
pucotsinmtnä nääuoyxihtn maahan cas-
votllent: jahän rupets minuun / janosti
minun seisoalle.

ry. Ia sanot: cadto/mtuitahdoo sinul-
le vsotta/cutngavtzmeisen »ihan aicaua

käy pSon/ sillä lopulla o» hänen määrät-
ty atcaos.

20. Se captsarvinen oinas/ jongas
näit/ ovat Medtn jaPersian Cuutngat i

21. Mutta st carvatneu caurts 00 Gre-
ktu maa» Cuntngas: ja s« suurt sarvt
hänen silmäin» välillä/ oa seensimätuen
Cuutugas.

22. Multa«ttä utljä nousit f«u sarvt»
fiaan/cosca se särjetty olt/(muusta) «ttä
neljä valdacundasijtä Caosasta tule/wa»
et nlln väkevätä cutu hän olt.

25. Näiden »aldacuunan jälken/cosca
pahoin tettät vallan saanet ovat/ nouse
yxt häpemätötn Coningas ja cavaka ta-
pauxis.

24 Se on voimallinen/ mutta et »a-
-keos cautta: hän hävtttä ihmeltsest/jame
nesty/ ja toimitta : hän hucutta väkevät
ja pyhän Caosan.

25. Ia hänicavaludens cantta iuenesty
häoeu petoxeos/ japaisu sydämefäos / ja
myötäkäymisen cauttahän monda hävtt-
tä/ jacorokta tdzens caicketa Ruhtinasten
Ruhtinasta vastan/ »aan tlmankäfitä
hän pitä rikottaman.

26. Se näky ehtosta sa «musta mi» si-
nulle sanottu on/ on tosi/ vaan sinunpitä
tämännäyn sala ptiämän / sillä sijh en oa
vielä paljo aica.

27. Ia minä Daotet väsyin ja sairasti»
moutcahdatpäivät/sen peräsi nousin wi-
oä ja toimitin Cuaiugan ascaret/ ja ih-
mettelin sitä näkyä/ ja eikengän ollut/
joca minua neuvot.

I X. ilttU.
NstmäisuäDartuxen Ahasveru.
xen pojan vuonna Media sugu-

joca Chalderetn vaidacuuda

2. Juuri sinä evstmäisnä hänen valda-
cunvans vuonna/ löysin minä Daniel
kirjoista vuosi luguu/ josta HERra pu-
huout olt Jeremialle Prophetalle / että
Jerusalemin hävitys piti täytettämän
seidjemevdtnä kymmeudenä ajastatcaoa.

z. Ja minä käänsin mtouut «djimän
HERra Jumalalarucvuxella ja anomi-
sella japaastolla/Ms jatuhvas.

4. Ja
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4. Ia rutoilla HERra «lnun Iu«».
l»l»nl/ tunnusti» ja ftnoln : HERra sins
suurlft h rmuintn Iu«»l» / joca ltz»»
ft armon ptdst ntzlle lotc» sinu»rocoft».
»ot/jo stnun lästys pitävst.

5.Me olemmo syndls j»«äärin tehnet/
jumalattomat ja totttlemaltomat ollet/
«< olemma sinun listytstäs ft olleuxlstas
pottennet.

6. Emme totellet sinun polwelloltas
Prophetoila/ jotcaftarnolsit sinun ulmes
««idän Cuningalllem/Päämlehlllem ft
Isille», j» cattelle Cansalle maacnnnas.

7. Slnä HERr» olet vonhurscas/mut»
ta metdän täyty hävetä / ntzncnln läns»
psnlapahtu Indo» mtehille/ jolerusole»
min «snvotfille/jo cattelle Isroelllle/st.
Ts ntzlle jotco lssns elttä c»ncan» ovat/
coltls moocunuts/cuhungas heitä hyljäu.
nyt oltt hetdän pohotu tecolus tähden/
culn he ovot tehnet sinuo»ostan.

8.I» HERr»/ meidän/ j»meidän Cn<
ntngam/ meldän Päämiehem / ja mel.
dänlsim/ täyty hävetä/ että me ol»m
syndtä tehnet sinuavastan.

9. Mutto HERran meidän lumolom
en lauplus jo ondexl andamus : sillä me
«lemma vastahacoiset ollet.

»c>. Jo emme totellet meldän HERran»
lumolom ända/eltä me woeldonel olt sim
hänen tästytsäns/ jotc» hän mellle «ndol
polvellainsProphetotn contt».

11. Waan cocolsroel rlcot sinun tästys/
ft snultnt cuulemost finnn sndäs : stntäh.
d«n on myös se llrous ,» vala sattunut
methtn/jocattrjoltettnon Mosexenlum».
lan polwelton lois / «tti »e olemma syn»
dtätehnet hindä »»fian.

'2. 1» hän on ftn»ns pitänyt / jong»
h"" puhunut o»/ »että ja meidän Duo.
morettom vaston/ jotc» mettä duomitzlt
että hän ntzn suuren onnettomnden on on.
donut lulla meidän päälle»,/ «ttel stncol.
latfta catttn totvan olla lopohtnnutole /
cutn lerustlemte topahlunut on.

13. Ntznculn llrjolletlu on Mostxeu
lois/ntzn on coicki tämä onnettomne metl.
le tapahtunut: Eme myösruco.llel HEr.r«n meidän lumaftm edes/ellä me synnl»

stipalaftlstm/ ft fin»» totub«s ymmsr»
rslslm.

»4. S«»tshden on «yls HERr» «v«l»
»onut täss «uncttomudes/ joon stn ftot»
tonul metdän psällem , Stllä HERrameldän Jumala» on hurscas cattiso töt»
ftns cutn hänlete: sillä «n me totellet hä»nen ändäns.

15. Ia nyt HERra meldän Jumalan,/
joc» sinnuCanfts Egypctst nlos johdatti».
»Ut olet »ältvällä lädellä / jotehnyt ltzel»les nlmen/ ntznculn st länäpän on/ "«e
me oleiu soudlätehnet/ j»jumolallomot "?^
ollet. . »a syn»

16. Ah HERr» callen finun «anhur» """"'

stondes töheen/tssudylin nyt finii mthas "'

jo hlrmulsudes pots sinun Coupuugist«s
lernftlemlst/ft sinun pyhästä »uorestos:Slllä Mltdän syndetm tähden/ jo meidän
Isotm poholn tecolu lähden hävälstän 11.
Jerusalem ft finun Canfts calckeln stas
jotca meldän ymbärtlläm o»at.

17.Ia nyt HERra m«ldän Inmolam/cuule sinun polwellas rucous ft «nomus/
jacoyo ormolltseft finnn Pyhss puoleen
jococuttfietlu on/HVRrontähden,

«.,

»''

?,"?«

""
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»8. Calltsto corvas/ minun Jumalan/
ja c«nle/ft avoft silmäs/ ja näe cnlnga
«e hävltetyl olemmo/ jo st Conpungl jo.
c» sinnnnimellis nimitelty on » sillä en me
rucolle sinu» meloin omns »anhurston»deftm/ waau finun suuren loupludes
töhdln.

19.Ah HEr»» cuul«/ Ah HEr,» ol« ar»
molllnm/oh H«r,aotawaorl/ftt««st/
j» ili wtzwy itze »öhles/mtnunlumolon/
sillä sinuu Caupungls ja sinun Canfts on
sinun ntmelläs nlmltelly.

20. Cosc» minä »iels puhuln jo rucol»

Isroelln synllä lunuustln/ jo olln mtnnn
rncouxlstnt HERran mlnun
edes/ mtnun Jumalani pyhän lruoren
tähden.

21. Juurl fillotn/cost» mlnä näin rucol»
lln / lensi Gobriel jong» minä enne»
nähnytoltn näys/ ft rnpets «lnnnn eh»
touhrln ajalla.

22.1» hön n,nw< miilua/puhu! mlnnn
PyytzV <«ns»
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D3<«l
pa-sto com»«»tzcko.ja«u> ", C "H«z syönyt mitä» hercnlllstaruo.
b". ca)tth»ft wtzna«i lullut mtnnn snuhunt/C«». ngNdellnlltzeni/stzhenastllnlncclme
s"«s «tzcko loppunet olt,.
lähden Neljandeuo pälvänä colmaltstym»

mendä «nfimätfes cnuft olln mlnä stn suu.
ren Hldetelln »lrran lytöns.

«wftnl/ jaft»»l i D»»lel/u,t «lnä ole»
lähtenyt finn» »«»»«««»/ ettss ymnisr.
,zM,

23. Sinun rucoustes alus»nlosts»i lsst,
««mlns tulin sinulle «lmo<tlaw«n:S<lls
lins olet «tollln»» : Ntz»ot« nyt naarl
ftnasta/ «ttss nsy»ymmsrrölfit.

24 Seitzementymmeuds»tzcko on m«s»
rättv fin»» Canftlles j»Pyhslle Caupnn»
«llles/ »tzn ylitzelstmineu l«p««t«n/ ft
svnnttptltelön/ ja pahat teot so»lt«t«n/
jo tzancolcklnen »auhnrsteus tuoda» «des
ft ntty ft ennustus suljetan/ft st c»ickeln
Pyhlu«°idtll»n.

'

25. Ntz» tiedä nyt ja «t» stjtä ajasta
»aarl culn lästy uftsonneton/että heidän
ptts jällensc°tia palaftman / ft lernft.
lemr«,«tt«man Psömleheen Chrlstuxen
«stt on seltzemen »tzcko : ja eaxl settzemet»
tst»,mmends «tzcko/ntzn catnt ft muurlt
lälleusraketan/ vatck» snrttalla «jalla.

26. Ia cahden wtzcon peristä settzemet.
lälymmendssnrmatanChllstus/ftei t.
«smblole , j»Pssmtehen Canft tnle j»
cnltstaCaupungtuj» Pyhän/ntzn ettsne
loppn»«t/ ntznculn «lrran cantta/ ft st.
donloppnn«sttplts sen HHwlltltvni ol«.
«an.

27.Mntt» hsn monelle ltzton «ahvlst»
yhd«s»tzto«/ft puoles »tzcos lacatta »h»Uft ru«c««hl!nft sijpeln tytöns stift
hswtlyx«» julmus/ j» on psäl«tty/«lts se
lovvnn «stt pils bäwltetty oleman.

X imu

5. Ia »ostin silmäai/ ja catzo fljoS setsot
yxt mies lyaatsts vaattet»/ ja culdaMe»
vyö olt hanen fuolsans. I

6. Hanenruumtvs olt vijncutn Zurko»/ 1
hänen caswoos cntn pttkäifen tutt / hänen
silmtvS nyacutn tultsottot/häneokäsivar-
teosjajalcans oijocuinkyldSwä waflt/ ja
hänen pnhens nhncuin suurt hyminä.

7. Ia mtnäDaniel väin sen näynyxt-
näöt/ja ne miehet jotca minun tytöoäot
olit/ et fitä nähnet: «uttengin tuli fuurt
pelco heidän pSSlleos/ että he pakenit ja
lymytit heitän».

8. Ia mtnä jäinyxtnäni/ja näin tämä»
suureunäyn/jaet minun mitä» väke jää-
nyt/ ja mtnä tulin sangen rumaxt / jaet
minus «nä väke ollut.

9. Ia mtnä cuultn hänen puhens/ ja
cuto mtnä cuultn hänen puhers/ putoisiir
minä casvotlleni maahan.

10. Ia cayo yxt käsi tartut mtnouo/ ja
autti minua ylös polwiSeot/ja minunkät.,
tent päälle. j

11. Jasanot minulle: Daniel sinä oto- >
ltnen mies / ota väistä sanoista vaari/
jotta minä sinun cavssas puhun/ja ojenna
ttzes fetsoman/ sillä mtnä olen sinun tygös»
nyt lähetetty: Jacosca hän tämän sanan
minun caossant puhut/ ojensin minä ttze-
at javapisi».

.

11.Ia hän sanot minulle: Alä peitä >
Daniel/sillä sijtä «vsimätsestä päivästä/
cuiosioä sydämestäs pyysit tietä/ javai-
vaisit sinua» siaunlnmalas »des/ovat si-
nun fanas cuultut/ jamMä olen tullut si-
nun saoais tähden.

iz. Mutta Persian valdacuunan Pää-
mies 00 ollut minuavastan yhdeu päivän
colmattakymmeodä/ jacatz» / Michael
yxt nhstä ylimmäisistä Päämiehistä tult
minun avuxent/ nhn mtnä pysyin siellä
Persian Cuntngasicn tykönä.

iH.Mutta nyt minä tulenneuvoman si-
nua/ eutnga sinun Canfalles wtzmeisioä
aicoina tapahtu: sillä näky pttä tapahtu-
ma» hetken ajanperästä.

15. Iacosca hän näitä minun caossant
puhut / käävsi» minä rasvoni maahan
päin/ja alin äoett? c6.1»
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ts. Ia tstzo/ yxl lhmlsen lnudftlltmru'
p«ls mtnnn huutthtn/ ntzn «lns «toatfin
suunift puhuin/ ft sanein sille joca sttsol
mtnu» «dlssnl: Mtnu»H«ll«n «luun js>
stntnlw«pift»«t fijtä näysis/j» «lNlilmft
ole fillen «ufingä» «äle.

17. 1«cntng» talta mlunuHerrani pal.
«elia puhua mlnu» Herrani canssa/ ettel
«tnus «nfingän enä »ste ole / «tlä myös
«lnus «uämbi htnge ol« ?

l«. Ntzn rnpets t«»s mlnun» lhmlsen
«uotolueu/ jo»ahwlsttmlnna.

»9. l«ftnol:Hlä peltä/ finä otollneu
«les/rauh» olcon sinnlle/wahwlst»fin«s/
j»roh»alstfinns »Ia cosc» hän mlnun
canssanl pnhui : «ahvlstuln mlnä/ ft ft.
notn: puhu mtnu» Herran/ sillä finä olet
mlnnn vahvistanut.

20. 1»hän ftno» » tledälkös wingätsh.
deu mlnä olen tullut fin»» tygös? Nyt ml.ns jällens m«n«n sotiman P«rsi»n Pää.
«llhen canssa » Mntta cosca «in» menen
pois/c»tz«/ntzu tuleGrelin moö Päämies.

21. Cuitengin tahdon minä stunlle ilmo.
ltt»/ mttä tlr,olleltu on/se plts totisesi t«.
pahtuman. Ia et tengsn ole/ joc» «inu»
«ntta händä «asian/«aan teldsn Pss»
miehen Michael.

XI. lucu.
««»s «vis seisoin hsnen

N» »canssons/ eufimsisnä D»r'ux«nBL-H«udnna M«dtst/au«a»as j«

». Ia nyt mlns »lmollan sinulle lotnden:
«tzo/ colmeCuutng 'sta »lels pttsPer.
sias oltmon / »ao» st n«,jss ft» .ns»,
m«nrtckantt» / cul» calcki muut : j« costa
hän rlckÄndtftnS wältwäxl tnlt/nosta hän
calckl Gretlu »aldacund»»astan.

3. Sen perän tule yxl votmollinen Cu.
ningas / j» wolmalltftst hallltze/ j« mtts
hsn t«ht«/stn häntele.
4.1 a cnln hän corlelmmolle jouiunnlon/
särjetä» hsnen valdocundons/ft ftetan
neljään tolvan tuuleen » et hänen jällen,
tultvolMens/että stnlollotstlla «otmal»
la/cutnhänellä ollut on/ sills häni valda»
cundcms hävltetän/ jatnle mulden oftxl.
5I« EtelenCnnlngas /joca pfl hsnen

Pssmlehlfieus »lt/lule lpdlm«ll<ftxl/»nt. 4 H«.
la hs»ds»ast«n lnl« myös yxl »sl«»sxi/leA.
j« h»llttz«/ jong»»»ld» on snurl. H,«..

6. Mutl« monlcahtaiu »uotten jällt»/
yhdlstswät he ttzens tolnen lotsens c»nsj» W,.
Ft elelinCnulngon tytär tule PohjanCn g«us.
nlngau tygöystövytls telemin » Mutta «t ».

hän pysy käsivarren »oimos/ eltä hänen /

stemenettsolepysyvilne: Waan hän hyl.
jätänntzd«u caut)» jotc» häu«n tuonet o» A.,1«.
«»t/ft lasten cansso/j» ntzden
c» häyeu hellext «lc» »ahvlsianee«llt. ..

.^7.M»tt»weft tnle hinensugnstans/jo. s"A.ca lule sotajoucon volmslla/ja mene Poh> !

ftn Cunlngan »ahwoln polckoln / »»«,,>«.'
totmttt» j» «oltti». "'

8.1» »te pols heldän jumalansft cu. A'«aus ft calllt capp»lens / hoplan j» cul» 2:
l»n Egypttzn / ja menesty monlcohdat«...

vuodetPohjan Cnnlngast» »astan.
9. Jocosc» Ettlän Cuningas on »ael.

d»uut hänen»aldacundans läpitzen/ p«>
l»j» hän omalle maallens. Autl».

10. W»«n häne»poic«»< »ihastuvat /1! ,

ft suuren sotajoucon cocowal/ jayxi tnle Hjamene edes tssin ntzuculn«trla/j» l«»S
tehoitta muut »thaan hänen »»ldaenn»
d»ns nastan. ~g««

11. Vlllötn julmistu Etelän Cnnlngas/ ' '^zft ««ne ulos ja sotl Pohjan Cunlngasta
vastan/ft coco ntz» snnren joucon/ «ttäS«l«u.f«toin«nj°uckohän<nläsiht!,<«nn«tan.

«.lahsn»ttpotsstnsnur«njoucon/,»
patsncla sydsmens / etts han o» lyönet
ntzn mond» tuhatta maahan/ mutt»
hsn sittä mateVämmsxl tule. f,^.

D. SlllsPohjan Cuntngas tnle jillens
ft coco suurtmman joncon culn «ndtutn ,,,<«<
°li/ ja montcohtaiu vuolle» peräsi» tule ., fZ«.hsn callen suuren sotajoucon ja pal,on
lawaran cansja.

. „ Keron»
14. 1«fih«n«lc«n asetta monl „„^

«län Cunlngasta vastan / coro««««t
myös mnulomat hnttlndelevatsetfinun
cansostos ttzens ja täyttävät N«y» /. Ft
l«»ge»«t. Suuri

15.Ntzn Pohjan Cunlngas tule/ jatele Antto»
»allit/ ja «oilta »«h»«l Caupungll/ ia zhug.
Etelän läfiwarret el «vai «arjella / ft hi.

Vyyyv» ne»
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Sllmat 21. Hänen flaans tule kel» oteto mies/
dereö/ jolle Cnoiogavioeo runnia ei aivoitta

ollut: Häa tule ja menesty/ja saa «ai»
«ns daruonao maltoilla sauotlla.
häntä- 22.Jakäsivarret jotra nyacutn virta
petaa juopevat/ hänen«desäo» virralla votte.
«elen- tan ja särjetSa/ ayn myö» st Päämies/
«us stuga cansia lhtto tehty 011.
Phtlo- 2Z. Stllä fijttecuiu hän hänenransian»
»ator/ ltzeo» yhdistänyt 00/ teke hän ravalast
Antto- häodä vastan/ ja mene ylös ja vähällä
chug väellä itzevS vahvista.
«pi- 24. Ja hin menesty/ että hän parhat.
phanes sio maan Caupuogetht» tuleva o»/ ja
Ptol. otztä tele enin et hänen Isän» / eikä «st.
Phllo, «anhembans tehdä kattanet: heldän saa.
metor llns/ ryöstämisen» jatavaravs hän ha-
Antto- jotta: ja ajattele jnoiav»heidän ltnao-
chnxeu jaos vastan/ cauvan aica.
jsisare» 25. Jahänkehoilta voiman» ja sydä.
»otca. men» Etelä» Cuologasta vastan/ snurel.
Ptol. la fotajoucolla: Silloin Etelän Cnntn.

gas tule tehoitetupl solaan/ suuren väke.
van sotajouconraasta/ mutta «t häa voi
pysyä; sillähäahä »asiat» tthdäu peto».

ven päräs väkens et vot seiso/«ikä ole yh.
tän voima vastan seisoa.

16. Waao hän/ cosca hän tule hänen ty.
göns/ teke tahtons jälke»/ ja etkengän tai-
da seiso hänen edesäns: jahän tule myös
stjhen ihanaiseen maahan/jo hävtttä sen
käleos cautta.

,7. Ia tääudäcasvovs tullaxevs catkeu
«aldacondaos voimalla r Mutta hän
sopi hänen canstans/ ja anda tyttärcns
hänelle emänoärt/ että hän hänen hävi-
täis/ mutta et se menesty hänelle/«ikä stj-
tä mitän tale.

18. Sytte kääodä hän itzens luotoja
vastan/ ja monda oystä voitta: Waaa
Päämies opetta hänen höplällä lacka-
man/ ettet hän händä enä hävatfis.

iy. Ja ntzn hän jällens palaja hänen
maans ltnnotn/ jaloucka itzens ja lange/
ettei händä enä löykä.

20. Ja hänen staans tule se joca istu
Cuniogalises cunntas/ nyncu«n lyly :h-
-mtne»/ mutta muutamat» päiväin pe-
rästä hän särjetä»/ et cuilengan vihan
etkä sodan caolta.

»6. Ja juuri«e jotcahänen letpäns syö.
vät/ auttavat hända kurmeluxeen/ja

. hänen jvockons sortaman / että sangen
> paljo lyödyxl tule.

27. Ia molembain Cuoiugasten sydän
ajattele/ cutoga he toinen roisellens va-
hlngota tettfir/ ja yhden pöydän tykönä
petollifest totar» totsens cansta puhuvat/

l vaan et se menesty/ sillä loppu on «telä
totsept ajapt määrätty. .

> 28. Jahän mene taas cottans suurella
tavaralla/ ja asetta sydamens sitä pyhä
lykto vaston: stjnä hän jotakin toimitta/
ja «tzn hän mene cocia omalle maalleus.

29. Määrätyllä ajalla mene hän jällens
Elciäii päin/ multaei hänen menesty lot-
silla erällä/»ljncoin enstmätsellä.

zo.S>lli Chttlmist tulevat hahdet hän-
dävastan/ vhn että hän epStle/ ja pala.
ja; ja vihastu sitä pyhä lytto vastan/

>ja menesty/ja iäändä itzens jasuostu nst'
hio/ jotcasen pyhän lytoa hyljavät.

zi. Ja hänen kästvarlens pitä hänen
puolestans seisoman/ ne saastuttavat py-
hän »ahvtstupes/ ja saattavat pois
jocapätväisev uhrin/jauestavat hävt'

typen cauhistuxe».
Z2. Ja hän saatta lstkon rickojat «lco-

cullailuxt mattotlla sanoilla: mutta se
l Causa/joca Jumalaos tuude/ rohvatse
itzeny ja menesty.
zz.Jane ymmärtäväiset Causan feas

opettavat monda/ sentähden heitä vai-
nota» miecallo/ tulella / faogiudella ja
ryöstämisellä/ cauivaoatca.

Z4. Ja coscaheny» caatuvat/ tapah-
tui heille cuitengin vähä apua: mutta
monda menevät heidän tygöos petollisesi

Zs> Ja ymmärtäväisistä muutamat
langrvat/ että he coeteldaisio/ puhtaxt >
ja setttäpi tulisit/ fijhcuastt että loppu tu- i
le: sillä vielä nyt toinen oica on kästs:

z6. Ja Cauingastete mitähän tahto/
ja cerotta itzens jaylöudä itzens caickia
vastan cutn Jumala on/ ja puhu hir-
maisest jumalat» Jumalala vastan/ja se
on hänelle menestyvä/ stjhenastt cutn vi.
ha täytetän: sillä se on päätetty/ cuin-
ga caqlvan se on »lcva,

Z/.Jsäins
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. Z7. Jsillus Jumalat» el hilu tottele/ «lkS
»aimoinrackautt» /eli yhdestSkSu Juma.
lasta lucuaptdä: MS catckt» «astap hän
tyeos corolta.

... .

zy.Mutta jumalatavs Maofimthäu pal.
velet sitäjumalata/josta et hänen I-
säus mttän tiennet/ pitä hänen cunniot.
tamau rullalla/hoptalla/ ralleilla kivillä/
jacauntilla calutlla.
zy. Ja hän on uhlle/ jotca händä aut-

tamat Maosimt wahwtfiaman sen muu.
calatsen jumalan cansi»/ jooga hän «a.
linnut 00/ suuren cuautau tekevä: Ja
asetta heitä monen Henaxt/ja jaca heille
«aan palcaxi.

40. Ja lopusa pitä Etelän Cunlngau
hänen canhaos pustelemao/ja pohjaisen
Cuotngau pitä ätlst carcajamau händä
«astao rattailla/ rayasmtehtllä/ ja mo.
ntlla haaxilla: Ja hänen pitä maacun.
dyn sisäl menemän/ haastaman ja «a«l
daman läpttze.

41. Ja ihanaan maahan tuleman/ ja
mooda pitä laogemao: Mutta nämät
pitä hänen kädestäos pääsemän/Ldom/
Moab/ja Ammoota lasien esicoistt.

42. Za hänen pitäkättns maacundhn
ojeudaman / jaet Egypttkäu pidä häuel.
dä pääsemän.

4Z. Waa» hänen pitä omistaman itzel.
lens cullan jahoptao/ ja catken Egyptin
«avaran/ Lybiao jaEthioptau pitä hän-
dä seuraman.

44. Mutta sanoma idästä ja pohjasta
pitä händä peljäitämän/ ja hän käy ulos
suuresi, vthasa mooda cadottamaa ja
hucuttaman.

45. Ja hänen pitä mojaus asettaman
cahde» meren «alille/ sen ihanan pyhän
vuoren tygö: Sljheoastt cutn hänen
loppnostule/ jaet keog än händäauta.

xll. Lucu.
Illoin nouse se suuri Päämies

jocasinun Caafas la.
«des seiso: sillä surkta atca

on toleiva/jooga cattatven ei t»
känäns ollut ole / sijttecatn ihmiset rn-
peisit oleman/hamautähän atca» asti:
Slllä ajassa siiliin Sansas vapahdemo/

catckt jottakirjos kirjoitetut ovat.».Ja monda/ jotcamaan tomus maca-
wat/ heräjävät/ muutamat Aancacki-seen clämSäo/ja muutamat ijancaickiseeu
pilckan ja häptääa.

5. Mutta opettajat paistavat/ ohncoln >
taivao ktrckaus/ ja jotcamooda opetta-
vat wanhorscauten/ ntznculo tähdet ala-
ti ja hancatcktsest.

4. Ja sinäDantel peitä oämät sanat/ja sulje kirja haman vymelstnaicancstt:
Silloin pitä sen tpgö movda tuleman/ jasuuren ymmärryxeo löytämän.

5. Jaminä Danteloäin/ja catzo/ cöxi
muuta seisoiflellä/ toinen tällä virran
reunalla/ ja toinen toisella reunalle.

6. Ja hän sanot sille miehelle/ joca oli
lijnatsilla vaatteilla puetettu/ joca seisotylembänä virtaa/ cosca näiden ihmetteo
loppu tule?
7.Nhn minä olio hänestä vaarin/joca lg.
nalstlla vaateilla puetettu oli/joca seisotylembä virta: Ia hän nosti otklao javasemman tätens tatwasen päin/ja van-
noi sen caiitta joca ijaocatckisest elä/et.
tä sen pitä ajan/ja multamat ajat/ ja
puolen alca vypymän - Ja coio sen py.
hän Cansan hajotus saa lopun/ sillolacatckt nämät tapahtuvat.

8. Minä tosia tämän cuultn/vaan eu
mmä ymmärtänyt/ja sanoin: HERramitä näiden lopulla rapaluiie?
9 Mutta hän sanoi: mene Daniel/silläseon peitelty ja sulstttu/hamä vymetseo aicä
ro. Monda puhdisteta»/kircasteran / ja

coekellan/ mutta jumalattomat pitävät
jumalattomanmenon: Ja jumalattomat
et näitä tottele/ mutta ymmärtäväiset
ottavat näistä «aarin.

21. Ja sijtä ajasta/ cosca se jocapäivät- <
oen uhri on otettu pois ja hävityxeo cau- '
histns sinnepannan/ on tuhone» caxt sa>
ta jayhdexänkymmendä päivä.

12. Autuas on/ jocaodstta ja ulottu tu-
haudeen/colmen salaan javtzten päivää»neljättäkymmendä.

2Z. Mutta sinätDaniel/meue pslS/sihe-
nosti coin loppu tule/ja levä/ ettäs noafl-stt fioun osasas/ päivälo loppu» asti.
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Propheta Hosea
Esipuhe.

eli jasaarnais/ nijncuin hän Esipuhesans osotta/ koisen ja jälkimäisen Jew-
lsraelin Cuningan aicana. Jolla ajalla myös lesaia ludeas/nijn myös

Amos ja Micha elit/ muna Hosta oli cuitengin wanhin heistä.
Nijn oli myös lerobeam toimellinen jaonnellinen Cuningas/ joca patio toimitti Is.

raelin malda cunnas/ nijncuintoinenCuningastenRaamattu/ ig- as/ag. iug. todista.
Jäit cuitengin hänen wanhemmans IsraelinCuningasten epäjumaluteen / jaon ollut
sijhensicanmonda jalomiestä Cansas/ maan ei cuitengankainnet Cansa parammapi
saada sillä perkele oli Cansan sijhen hullmeen saattanut / että he alati tapoit Prophe.
tat/ japoldit lapstns epäjumalille uhrixi/ janijn täytit maan miattomalla merellä/ nijn.
cuin hän täsä ensimäises lugus sen edest Israeli uhca.

Mutta nijn on nähdä / ettei tämä Hostan ennustus ole coconainen eikä täydellisesi
kirjoitettu/ mutta ainoastans muutamat cappalet jasanat hänen saarnastans omat hae-
rutja yhken Raamattun coomt/ löytän cuitengin hänesä/ että hän molemmat mim
runsast jatäydellisesi on toimittanut. Ensist on hän epäjumaluttamastan angarast saar.
nannut/ jaCansa jalosinuhdellut / nijn myös Cuningast ja hänen Ruhtinoitans ja
Pappeja/ jongatähden hän/ nijncuinmuutkin/ cuoleman ansaitzi. Ia tapettin nijncuin
eriseurainen Pappeja mastan/ ja capinan nostaja Cuningasta mastan; sillä st on Pro-
phetain jaApostolein cuolema ollur/ janijn itze Christuxengin täydyi cuolla. Sijtte on
myös Christuxest ja hänen maldacunnastans mäkemäst ja rohkiast ennustanut/ nijncuin
a- 1; . jaig. lug. erinomattain osocekan.Mmca että hän nijn useinkertoi sen sanan huora jahuorutta/ ja a. su-nai porton-
ei sentähdenpidä ajateldaman/ että hän itzestäns oli nijnhaurellinen töisäns japuheisans:
sillä hän puhu hengellisellä kamalla/ ja st huora on ollut hänen amio emändäns/ jonga
cansia hän on siittänyt amiolapfia. Mmca emännän ja lasten piti stncaltaista häpM
siä nime candaman/ Cansan epäjumaluden merkixi ja nuhtexi/ joca oli monda hengelli.
siähuorukta/ se on epäjumalutta/ täynnä/ nijncuin häniyekin sano- maacunda juo?/e
pois HERrasta huoruceen. Nijncuin Jeremiapuisia cahleita/ ja picarin candoi mer.
tixi- ja caickikin Prophetat teit jotakin camalaca Cansalle merkixi- nijn myös hänen
amio emändäns lapsinens piti täsä huoran nime candaman/Cansan epäjumaluden mer.
kixi: sillä ei se ole uscottapa/ että Jumala kästi Prophecan huorin tekemän/ vijncuiy
muutamat täsä Hostan tahtomat ftlittä.
luma»
lataste
Hostä
«tl»
porton
«män.
näxens

I. tucu
Hm» on HERran ftna/ joca
tapahtnlHostalleBeerln pojalle/

loth«m«n/ Ahaxeu/ Ie»
«j«l.

,g . j<, I«robeamtn loaxen poj«n Istae.
lln Cllntugan ajall».

2. Costa H«Rra rnpels «sist Hose«n

cautta puhumon/stnol HERra Hosealle:
ot«porto avloxes/ja porton lapset: sills
maacudacarcapolsHErzsldahuoluteen.

z. I» hän menl j» ottt Gomlrin Dlblai.
mtu tyttären / joc» lult rascaxt / jasyn>
nyttt hänelle pojan.
Ia HERra ftnot hänelle»nimltä hludi

lesreelixi: sillä »lelä on viha «tta/j»
mins

Mts
fills
t ah»
dotlft.

3l» Prophela. i. luc.
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minaiiahbon etztä ne viattomat veret le-
sreelis Jehun huone»/ päälle ja lopetti»
Israelin huonen «aldacunna».

5. Ja sijheo aican pitä tapahtuman/et-
tä mtuätahdon rickoa Israelin joutzeule-
sreelialaxosa.

6 Ja hän taas tuli rascaxi/ jasynnyt-
ti tyttären: Ja hän sanoi hänelle: nimitäse Loßyhamaxt: sillä «n minä enä armah-
da Israelin huonetta/ mutta tahdon hei-
dän peräti heittä pois.

7. Jadan huonetta tahdon minä eniten-
gin armahla jaautta heitä HERrao hei-
dän Jumaians cautta: /a en minä tahdo
heitä autta joutzelli/ mtecalla / sodalla/
orehtlla eaickaratzas miehillä.

8. Jacosca hän olt ioßchaman vie.
koittanut/ uijo HS» taas sitkt / ja synnyt-
ti pojan.

9. Ja hän sanot: nimitä händä loAm-
mtxt - Stllä ette ole minun Cansan/ otzn
rp mioäkäa ole teidän.

l 10.Multa Israelin lastenlncu pltä ole.
man nyncutn meren sanda/jota et mitata
eikä luetta laita: Ia fijuä flasa pitä ole.
män cuin heille saoottio: Cl te ole mtnon
Cansan: ptjä heille sanottama»: r« elä-
vän Jumalan lapstt.

ii.SUä Judaa lapset juIsraelin lapset,
pitä coconduman ja pitämän hettäos yh.
den pään alla/ ja menemän ylös/potS
maasta: sillä Jesreelin päivä pitä suuri
oleman.

11. 4tttU.
Aoocat teidän veljillea t he ovat
minun Cansan: jateidän sisartl-

: heovat armosa.
l. Rydelkät teidänäiti»canssa/

rydelkät: sillä «t hauole minua«mändän/
engä minä ole heneu mtehens: että hän
heiltätspois haureudeos casivotstavs/ ja
huorudcns rtanotstaos.

z. Etten minähändä alastirtjfuis/ japa-
nts händä nyncutn hä» syadytfios oli;
Is pani» myös händä nyncutn hävttet-
tyä ja nyocui» carktata maata/engä ja-
noon händä cuoletats.

4 Ja «n armahdats hänen lapstaus:
sillä he ovat huoraalapset,

iz. Juuri nyu etzln minä händä Vaali-
min päivinä/joina hän heille sawauhria
sytytti/ja «auotstt häneys culdalehdetllä ja
caulans caunisiuxella/ ja jusxi racastaja-
tus jälkeä/ jaoyuuuohti minua/ saas
HSRra.

14.SentShden catzo/ mloä tahdo» HS».
dä haocutella/ viedä hänencorpeea ja pu-
hua suloisesi häueu canfaos.

15. Stllotu annan minä hänelle hänen
vynamätens/ jaAchorin lapon/ja tahdo»
tstlyou avata iStellä hän on lanksictewa/
«yucutn nuorella tzikäus ; ja uyncula

siu»

Sillä hetdänäitins «« huorintehnyt/
ja sejoca heidän sijtli/käyttittzens häptä-
itsesi/ jaftoot: minä tahdon mennära»castäjaqi jälken/jotca minulle» aadavat
leipä/vettä/ «illoja/pellavita/ öljyä ja
juoma.

S.Sentähden catzo/ minä aitan sinunties orjautappurojlla/ ja panen aidan e»
teen/ettei häntöytäis polcujand.

7. Za cosca hän juoxe racastajatnsjäl-
ken/nHa et hänen pidä heitä käsittämän/eikä löytämän/cosca hän heitä «tzi: ja hä-
nen pitä sanoman i minä menen ja pala-
jan minun eadise» mieheni tygö/ sillä sil-loin oli minun parambi cuta nyt.

8. Ja ei häntahdo tietä minua sixi/ jo-
ca hänelle annoin jyviä/ «yoa ja öljyä/
ja että minä annoin hänelle paljon ho-
piata ja culda/ jostaheßaaltmtoteit.

9. SentShden minä palajaa ja otan
atcanans jällens minun jyväni/ jaminun
vtjnant ajallaoS i ja otan pois villani/
ja pellavani/ jolla hän häptäos petttä.

10. Jaminä tuhdon rysua hänen häpt-
äns/hänenracastajaus silmäin eteen/ ja
et pidä keneogän HSudä minun käsistäni
päästämän.

11. Ia minä lackautan caikeo hänen i-
lons/juhlaus/udeu Cuun»/lepopäivänä/
jacatcki hänen pyhäpäivälle.
ii Minä hävitän myös hänen Ivynä-

puuosja ficuaapuuuS/ että hän sanot:se on mtaua palckan/ jooga minun raca-
stajant minulle andanet ovat: Mtuä
teen nysiä metzäo/ että metzä» pedot «e
syövät.
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finä päivänä jM hän Sghptin maalda
läpi.

16. Ja sinä päivänä pttä oleman/ sano
HERrai ettäs mtnun cutzut miehexes/
ja el sillen minua cutzu Baaltmixi.

17. Sillä mtnä tahdon Vaaliminnimet
otta pois hänen suustans/ oyn ettei keuen-
gäu pidä sitä ntme sillen muistama».

18.Waan minä tahdon tehdä heille sil.
lä ajalla lytoo/ petoto cansta kedolla/
lioduin cansia laivan alla / ja matoin
cavsia maan päällä: Ja tahdon otta
poisjoutzen/mtecan/ ja sodan maalda/
ja annaa heidän asua turvalisest.
iy. Mtnä kihlan sinun itzellent tjancaic-

Itsest/ ja kihlan finuu ltzelleat vanhur-
fcaudesa/ duvmtofa/armosa jalaupiudesa.

zo.Mtoäkihlan tostnfimia tyellent «sco>
sa/ jasinun pttä HSRrao tuodeman.

-1. Sillä ajalla/ sano HERra/tahdon
minä cuulla/ minä tahdon latvasicuulla/
jalatvan pttä maata cuuleman.
ai.Mutta maa» pitä cuuleman jyvä/vij-
na/öljyä/ja oytä pitä Jesteltn cuuleman.

az. Ja mjnä tahdon sen itzellent pttä
siemenext maan päälle/ ja tahdon sitä
armahta/jota et ole armahdettu. Jasa-

non hänelle: jota e» ollut minun Cansao:
sinä olet mtnunCansan : ja hänen pttä sa-
noman: sinä olet mtnun Jumalan.

I l I. Lucu.
HTRra sanoi minulle: mene

vielä/ ja rakasta sitä salavuotet-
sta vatmo japortto: Nyncuia
HERra racasta Israelin lapsia/

jotcacuitengtnkääooytr muucalatsteu ju>
«alain tygö/ jaracastavat vynaletliä.

z. Jaminä sovin hänen cavsiaos/ vtj.
teutoistakymmenden hopiapenntngljn/ ja
puolentoista Homertzn ohria.

z. Ia sanoin hänelle: pidä sinusmtnun
lygöoi monda päivä ja älä huorin tee/
älä toiseen ryhdy: Nyu mtnä tahdon
myös sinun tygös ttzent pttä.

4. Sentähden etts Isroelln lapset plts
monda pslvs ilman Cuulngast»/llman
Pziim»tstä/llmannhrita/llmanAlt»ltt«/
limanpsslishameta / ft tlman epsjnm».
litt«n eu»la oleman.

5. Stztle Israeli» lapset p»lajaw«t/ ja
HElXrans lumalatans etzlvitt/ <» Da»
vldlt»: j»hetdänpltä pelvoll» tnleman
HERran ja hänen hyvydens tygö »tz»
melsillä «joilla.

lv. iucu.
HERran sana te Jsrae-,

»v ltn lapset: sillä HERralla on syy
H^ostlänuhdella/ jotcamaasa asu»,

«at - Seotähden ettet siellä ole
totuutta/eltä loupiutta/ että Jumalan,
tundo ole maasa. >

2.Mutta walapattolsuS/walhe/murha/i
«arcaus ja huoruus ovat vallan saanet
jayxl veren vtca tapahtutolsen jälkeä. ,

z. Seutähden pttä maacunnan surttau
oleman/jacoickt/ jotca sijnäasuvae/pttä
hävltetkämän i Jameyän pedot/ ja ltn»
nutkaivan alla/ ja calat meres pttä
huckauduman.

4. Tosin et saa kengän nuhdella etkä ran»
gatstaketän: sillä stoua Caosas »n vjju»
ruin Pappet» ouhtelta.

5. Seotähden pttä sinun päivällä lau»
geman/ja Propheta sinun caoffas yöllä:
ja minä tahdonättts hucutta.

ä.Mtnno Canfan on turmeldu/ettet
heillä ole ymmärrystä e Että sinä hyl»
jäisitJumalan sanat/tahdon mlnä myös
sinun hyl,ätä/ettet sinunptdä enä mtnu»
Pappia oleman: Ja sinä «nohdlt sinun
Jumalaa Lain/ sentähden tahdon mlnä
myös uoohta sinullgln lapses:
/ Jota enämbt hetlä on/sitä enämmla

he tekevät syndtä mtnua vastan / sentäh'
den teen mtnä heidän canotans häptZxt.

8. He syövät minun Cansant syndiuh.
rla/ ja htmottzevat heidän syndejän».

y.Caosalle pttä »jjncuin Z Papellektn '
tapahtuman , sillä mtnä tahdon heidän '
pahat tecons eytä jacostan heille utzncuin
hee ansainnet ovat.

10. Nijn että he syövät/ja et tule ra»
vttuxt/ he tekevät huoratta/ jaet heidän
ptdä menestymän: sillä heovat hyljännet
HERran/ja el totellet häodä.

». Huoruus/ wyna javäkevä juoma
hulluxi saattavat,

i!. Minun Lansan kysy neuvo puttlda/
jaha»

I.s.
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jahllnet» sauMus ftsllla hsuelle a stlls
huoruden hengi wlellele helts/ ntzn ett»
he tett huorin lumalalans wastan.

,z. Nuorten cucknlotll» h«nhr»wal/j«
corltuxill» he s„ltz»tt«to«l/ lammet» »ll»/
h»»patn/ j»ftarnelnalla/ «tts ne »noa.
wa< sulotstn varjon »s«ntshd«» lultwat
l«ldsn lyttsr«n portoixl/ja t«ldsu morsi».
m«nn« huorlxl.

14. En min» tahdo «tzls teida» tylls»
ritan/ ft teldsn Morsiamttan löst» he
hnorin tttevst, sillä h««ro<tt»w»t ltzens
porttotn s«»n/j» huorlntetlätn cansja
uhrowitt» ja se ymmärtämstöinCanft ft»
haavoja.

15. Israel/ josfins cultenglu tahdot
huorlu tchdä/ntzn ältöu luda sentähden
«lalltstxt tnlco - Hltät mengö Gtlgaltzn/
<» ällät lulco ylös BelhAtocnln? ja äl.
tät »annoco z ntzn tottacut» HERr» «lä»

16. Stllä Isr«el on htllimätö»»ntznculn
ltzltvälnen lehmä : ntzn HERr» on myös
caltzev» hettä/cnln efywslsts lammasta
«»äras palcas.

17.Slllä Ephratm «n suolinuUt «pij».
maltzn, Anna hanen mennä.

18 He «wat hettans jnopumtstenft hnö.
rnteen laskenet /jo hetdän waldamtehens
racastawat andtmtta/ häpläxt.

iy. rnulispäsn pltä sijwllläns heldin
sidottuna «jaman pols/ ja heldän pltä
hsplssn tuleman übrelstaus.v. iucu.

stjsPaptt/j» Israelin huo.
>» ne ouacat waart/j» ot« corwtzs si»

nä Cunlngan huone: sillä dnomto
tuleman teidän päöllen/ te jot.

ca Mlzpas paulan j» levitetyn wercou
ThabortS virittänet otetta.

2. He teurastavat sangen paljo/ stntäh.
d«u »ul« mtnnn helt» calckl» rangaista.
;. Kyllä mlnä tunne» «phralmtn/ ja «l

Is"" °l« mlnnn tbestänl peltetly/ etts
Ephraim on portto/ ja Israel saastainen.

4. Et he ajattele palatta Jumalans ty.
so' sills huoruden hengt o» heidän syds»
messns/ jaeihe «ottele HENra.
f.Slntähden pltä Israelln ylpeys hej.

oän caswolns «des nörytettsmän/j» Isr«,
fttzphralm plts pahain lecolns lähden

langent»».. luttw plts »yös hetds»c«nsjans langeman.
6. He menewsl sijtte «tzllnsn HERr»l«mb»tll«uS/ j«carj«llans/w««n «t h«<«dsn plds fijltetän hsndä löytämän : hs»«n »tzens he»ldä täälldiinyl pots.
7. He owatrlckonet HERra w«st«n ftsynnyttänet wteratla lapsia/ stnlähoe»pltä myös »den Cuun syömsn hett» yn«us hetdän Isätns cansja.
8. Sottlacet Basunat» Glbeas/ solt«

tacattorve Ramaft/ hunt«c»t BechA»
»enls/ sinnu jältes Venlamln.

9. SilläEphratmin pttä rangotstuxen
psivsns lolmtllsoleman/ jost» mlns I.
sraellnsucucudta uscolltstst oleneuwount.

ic». luda» Päämtehet ovat ntzuculn
r»ftn sijrtä/st/ sentähden tahdon mtni
wthani vuodatta heldsn pssllens ntz»»
culn »eden.

11. Ephratm lärfi »sli»ald» j» ahbl»
ftttau/joc» hänelle olletn tspahtn: sillshän »udoi ttzens (thmtsten) lästythtn.

i2.M<nä ollu «phraimlllentznluin col/
j» ludan hnouelle l«rmtllus.

i; Mutta cosca Ephratm tunsi ftlea»
udens/ j» lud»haavaus/ ntzn Ephratm
ment Assyriaan/ ft lähetti I«r»btn Cn«
nlngan lygö» Waan el hän »«inut t«l»
ts «utta/ «lts parata ttldsn havojan.

,4. Sills mtns «len Ephratmllle ntzn»
cnln Jalopeura/ j»ludan huonelle ntzn»
cutn nnort Jalopeura , Mins/mlns i»
tze heils raatelen/ jamenen pots/mlns
»tenhetdsnpols/ jaet lengsuheits woi
pelasta.

15. Min» menen ja palajan taas sial»
leut/filhenastl cnln he syndtns tundewal/
j» mtnnn caswoanl etztvst: cosca hetlle
pahotn tsy/utz» hetdsnplts varhain ml-
nua «tztmsn (ja. sanoman:)

vi. lucu.
H«Rra» ty»

gö/ fills hsn on mettä repinyt/<^H^Hsnmyös metdän p«landa»Hsn
metts lyönyt/ hsn«yös mel.

ls filo.
2. Hän t«l« «eits elsvsxi c«hden pst.

»än persfts/ colmandens psslvsnö hsn
silil meltil

"ttll.
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5. Ntzn nu otan, fijts «aarln/ j« fits
phytelem/ «tts ,ne HERran tnndtfim:
Stllä hsn cottt» ntzncutn cannts amu.
rnsco/ j» hsn tule mellle ntzncuin ftde/
ntzncnin «htoftoe «lc»n«ns maan päälle

4. Mitä mtnnnpldäls finulle Ephralm
tetemän? mtt«minnn pid»is sinulle Ju.
da tetemän? Teldänjnmallsuden on ntzn.
cnln amulltuen pllwl/ ja ntznculn easte /

joc» hnoineneltalntvarhaln lange.
;. Sentähden »»oleskelen minä heitä

Prophetaln cautta/ ja cnoletan heitä mi.
n»" suuul ftnollla/ että sinun Inmatas
ftnat ilmanndnlstt»

6. Stllä m lnnlle telp» armoft el uhrl/
Jumalan lnndo ft el polttouhri.
/.Mntt» he täyvälsen ltzton ylttze ntzn»

culn Adam/ sijnähe ovat pttollssest teh»
netlnlnua vastan.

8. Slllä Gllead on Canpungt lvääryt»
lä ft »erenvttoja täynäns.
yPapltovat jouckotnensntzncntnryö.

«ärlt/ jotca vijyvät ja murhavat Si.
chemln ttellä : sillä he televät mttä h«
tahtovat.

io. Mtnä näe» Israelln hnoneft / jota
«inäcanhlsiuu: sillä Ephralm lete huo.
""/ <" Israel ftastutt» ltzens.
"' mpö* sinulle/ luda pannnt e.

lonajan/ costa mlnä Canftnt fanginden
palautan.

VII. lucu.
minä Israeliparata tahdon/

»» ntznöstennähdänEphraimluvää»
3tlw^^/ ja Samarian pahuus/ sill»

he tetewätpetollsutta» varas me»
«k jaryövärlt ulcon»ryöstävät,

3" b' cutteugan ajattele sydäme.
läns/että mins mutstan cätckl hetdän p».
hudeus : nyt ovat heldän työns heidän
ymbärllläns/ ft ovat iultt minun cas.
"ont edes.

;. He llahuttavat Cunlngan pahndel.
lans/ja Päämiehet walhellans.

4. Ja owat calckthuortotetiät/nyncuin
pätzi/jonga leipoja lämmittä/ cosca hän
vo sotcunut/ andnHä» taittoa» hapata
K» nosta» ,

5. Tsnspsnlm Mlssn Cnulngam jnh»
ft/ftPäämiehet o»« s«lr»xl lullltMtj»
nasta : hänentzutl» ptlckaftt lygsus.

6. Stll» hetdöu sylämens on p»l«»«
ntznculn pstzt/cosca he väljyvst, Mnl»
t» heldsn lelpojaus m«ca callen yöse»/
japal» amulla ntznculn tule» lteckt.

7. He ovat calckt palavat ntzucul»pstzl: he syövät Dnomarfts/ ft catckt
heldsn Cnntngans langevat/ ei ole yh,
tstän helsä/ joc»mtnu» auxeushuut».

8. Ephrolm secottta thens Cansotzu ?

Ephralm on ntzncnln tyrss / jota et ten-
gän täännä.

y. Waan muucalalset syövät häne»
tvotmans/ jot» et hsn cullenKan tottele l
Hän onmyös Harmat carval saanut/ el
hsn sijttetä» sttä huole.

»o. lälfr«ellnylpeys nöyryletän h«t»
dsn silmslns «d«sä/ «»»n et he lääunH
ttzens HERrans Inmal«ns tygö/ elts hs»
»estä pid» lucna nätss catllft.
ii Slllä Ephratm o» ntzuculn Hull»

lyhtytnen/ joca et mitän huomaltze : h«
«uxens hnnl«!v«l Egyptts/he jnoxe»at
Affurtzn.

12. Mntta cunga ttsnsns he juoxende»
levat/ helts» minä verckoul heiliinpsäl»
lens/ ft lemmanalas ntznculn llnnnt tal»
»««naloal Minä tahdon heitä rangat»
sta/ .ntzncuin He sturacnunlstns cuuistt
o»«t.

iz.Wotheitä/ etts he »ninnsta poisluo»
pnnet ovat/ heldän täyty lurmeldua :

sillä he ovat mtnu» vastan rlckonet. Ml»
nä olisin heidän lyllä päästänyt/ jollet he
olis valhetta opettanet.
i4. Ntzn et he myös mlnu» huuda sy»

dZmestäns/ «a«n ulvovat »uolelftus
He cocononvat jyvijln j« wtznan tähden/
ja owat mtnulle «wacorwalset.

15. Mlnä curiton hettä z» vahvista»
heldän läsivarteus/mutta heaftttettvat
paha mtnu» »astan.

iS. He palajawat/ mutta et stn cor»
MmmantygS/waa» omat »yvcum helli»,
nyt joutzl: Sculähden pttä heidänPää»
mtehens mies»» cautta langeman/ het»
dän uhcauxenstähde»: Tämä o» hetdä»
ptlckans Egyptin mallita B.4uu«.

Psas.
78-57'

l.

stz Prophela 7- luc.
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MI. iueu.
Uuda selkiäsi oyncuin Basuna/

sano) hän tule jo HERran
nyncuin cotcs/ et-

tä he omat minun lyttont rtcko-
oet/ jaomat mtnuu laistani luopunet.
-.Nya heldänpttä minua huutama» :

sinä olet minun Jumalan/ me Israel
tunnemme sinun:

z. Israel hylkä hyiväu/ sentähden pitä
vihollisen h että watwaman.

4. He asettamat Cuntngoita ilman mi-
nuta/ he panevat Päämmhtä/ ilman ml-

«unttekämätänihoptastaos ja cullastans
tekevät he epäjumalita/ että he juuri no.
pjafi hävtäifit.

5. Sinun «asickas Samaria sysä sinun
pois/ minun vihan on julmistunut/ ei se
taidacauvan olla/heitä pitä rangat,
staman.

6. Sillä se on myös tullut Jsraeltst/jon-
ga on seppä tehnyt/ja et se ole Jumala:
Seotähden pttä Samarian vastcka to.
murt tebtämän:

7. Sillä hekylvit tuulen/ja heidän pttä
jällens tuulispään heidän
siemeneys pidä tulema» plöDMkä hedel.
mäus jauho audaman- jajos hän vielä
annats/ oyn muucalaiset pttä sen syö.
män.

8. Israel tule syödyxi/ ja paransit yl-
täväthänen kelvottoman astiana.

y. Että he juoxit ylös Assurto tygö/
vhncuin yxtaäiuen metzäaasi: Ephratm
palcka hänellens lahjoillaracafiatta.

10. Ja että he lahjoja lähettävät pa-
rauotlle/ nhn tahdon minä nyt heitä coo-
ta: ja heidän pitä Cuntngan ja Pää-
miesten cuormaau piansuuttuman.

ri. Sillä Ephratm on tehnyt monda
Alcarita syudiä tehdäxens/ohln pttä myös
Altartt hänelle synoixt luettaman.

11. Watcka miuäpaljo heille minun Lai-
stanikirjoitan/ oyn helukevat sev rutten-
giu muucalaiftpt opixt.

iz. Että he nyt paljo nhravat/ jaliha
luovat ed«s/ ja/yäwat/ vyn et se cattcu-
gan ole HERralle otollinen: Mutta hän
tahko muista heidänpahuveas/ja heidän

syudlus etzls/ sotea Egypttzn heltsns
lssndäwät.

»4. Israel unhotti luoftus/ft rateusi
»tzu tlrckoft: I» luda tett myos moud»
wahw» Canpungtta/ wutt» mtnä lasten
tulen hänen Caupungeihlns/ joc» hänen
hnonens polttaman ptts.

IX. lucu.
Isinu» tarvita riemultzeman I.

«<> srael/ «itä öyckämän ntzncutn
sillä sinä olet hnorin teh.

'"nyt finun Jumalatas
jollas porton palcka etzlt/että calckl altat
jyvillä täytetäifl».

!. Seokähden ei pidä aitat etkä cuur.
oat stana elättämäu/ etkä »ynan pidä

l finulle menestymän.
z. Ja et heidän pidä asuman HER-

rau maalla/ mutka Ephraimtn pirä jäi»
lens menemän Egyptha/ ja pttä Assyrtas
saastaista syömän.

4. Josa ettaita HERralle vynasta jud-
mauhrta tehdä/ eli muuta tehdä hänen
mtelens ooutext: heidän uhrloö pttä o-
lemaa nyncutn murhelltsteo leipä/ josta
catckt saastuttavat jötca sitä syövät:
Sillä heidän letpäns pttä heidän itzt syö-
mä»/ ja et sitä pidä HERran huonefe»
tvietämän.

5 Mitä te fllloto tahdotta wusflcauden
pyhinä ja HERran juhlapäivinätehdä ?

6. Sillä catzs/ heidän pttä raateltata
pakeneman/ Egypti'pttä heidän coco.
man/ ja Moph pttä heidän hautoman:
NuculÄifet pttä siellä casvama»/ josanyt
heidän rackan epäjumalans hopiatovät/
ja orjantappurat heidän majoisans.

7.Etzickoa atca on tullut ja costamifen
aica/jonga Israelia pttä kyllä tnndemau:
Prophetat ovat tompelit / jakerscajat o-
wat mielipuolet / sinun suurten pahain
tecois tähden/ jäsen suurenrvastahsicotsu-
des tähden.

8. Wartiat Sphralmts pidit heitäns
hetken mioun Jumlaot tygö / mutta nyt
he ovatPropPetat/ jokeahänelle paula»
catkilla hänen tetlläus panevat/sillä vat-
nollisella epäjumala» palveluxella/ hei-
dän Jumalans huouesa.

P„.
«h«.
»a„h,

Is.
covt»
r,„g,

h,<
5Z„ ,.

«Zj„.
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l„„„s
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y. He oivät syivästt itzells <ur«ellet/ny».
cuin Gtbean atcana / sentähden pitä hä-
nen heidän pahat tecons muistama»/ ja
heidän syvdtns etzimän.

10. Minä löysi» Israelin oyncutn «h-
-namarjat corvesa/ ja nät» teidän Isän
nyncuin ficunapuus utis ficunat: Mutta
he menit sijtte BaalPeorin tygö/ja lupat-
flt hettäns sille häptäliselle epäjumalalle/
ja tulit nyn julmaxtcuia se jotahe racastit

11. Seatähden pitäEphraimin cunnian
lendämänpois nyncuin lindu / oh» ettet
heidän pidä synnyttämän etkä candaman
«li siittämän.
i!. Ia ehkä hevielä lapsiaos casvatai-

sil/ nija mtoä tahdon cutlengin heidän
lapsittomaxi tehdä/ettet heidän pidä «n-
-singäaCansa oleman: Wot myös heitä/rosca minä heistä luovun.

iz. Ephraim/ joogaminä näen/ on istu-
tetcu ja caunis nyncuin Tyrus / multa
hauen täyty nyt surmajalle lapseus anda.

14. HERra anna heille: multa mitäs
tahdot heille anda ? anoa heille hedelmä-
töin cohtu ja tyhjät nisät.

15. Catckt heidän pahudens tapahtu
Gtlgalts/ siellä minä heitä vihan/ ja
ajan heidän pois minun huonestant/ het-
dän pahan menoas tähden/engä tahdo hei-
tä sillenracasta: sillä catckt heidän Pää-
mieheus ovat langennetpois.

16. Lphratm on lyöty / hänen juurens
ovat cuivettuvet/ ettet ne sille» taida he-
delmätä canda: Ja vaicka he vielä cao-
daistt/oyn minä tahdo» cuitengio sen hei-
dän ruumin» ihanat hedelmät cuoletta.

17. Minun Jumalan on heittävä het-
dän pois/ ettei he händä cuullec/ ja heidän
pitä pacanain feas culktana vaeldamav.

x. iucu-
on tyhjä vynapuu / hedel-

A/)»män hän iyellens pitä : Ja ny»
paljo cuin hänellä hedelmätä on/

mooda Alcarita hän «nyös
teke: Syoä josa maa paras on/ siihenhe
rakeodavat cauntmmatKtrcot.
»a. Heidän sydamens on jaeltu/ja he löy-
tävät heidän fyndtns: mutta hän tahto
heidänAltartas cukista / ja heidänKirc-
koyy häviklä.

z. Sillä nyt pitä heidän sanoman: «d
meillä Cuotngast ole/silli «n me ole HEr-
ra peljännet/ mttii sen Cuutngaa pidätä
mettä auttaman ?

4. He wanaowattarhaa/ ja tekemät ly-
ton/ja sencaltainen veuwv «iholtanyn»
cata myrkyllinen raoho pellon maotsa.

5.Samariaa asuvaiset pelkävät Beth-
AMenin masickatnkähdea; sillä häuenCan-
saas oa murhettiouthäodä/ja hänea pap-
ptns jokca hänen tähtens oiit (ennen) rie-
muinet/ hänea cunntans puolesta t pllä
häa on wteky hetldä pois.

6. Ia fe (masicka) on «iety Assyriaan
Jarebto Contnga» lahjaxl: nyn pitä
myös Ephraimin häptään tuleman/ja I.
sraeltn perä häpemän «eu-vons tähden.

7. Sillä Samarian Cuvtngas onrau-
meunut nyncutn maaxtmeden pääldä.

z.Amenia cuckulat omat pyhttytpois/
joilla Israel 00 syndiä tehnyt. Ohdacket
jaorjantappurat cafmamat heidänAlta»
reillans/ja heidän pitq sanoman wuortt-
l«! peittäkät meitä: jacuckulollle: caatu-
cat meidän päällem.

y. Israel sinä olet syndiä tehnyt hamest
Gtbean «Ma / syhen myös he omat jää-
net. MutrWencaltainen sola / cuinuylä
pahoja ihmisiä mastan Gibeas tapahdut/
et pidä heitä käsittämä».

10. Waan mtoärangatsen heitä minun
mieleni jälken/ nyn etkä Lanfat pitä hei-
dänylitzens cocondnmao/cosca minä heitä
rangatsen heidän cahdeo syndtns tähden.

nEphraim oa masicka/ jocao» tottunut
mtelellänsrtdlä tappaman / janyn minä-
kin tahdon käydä hänen cäuntu caulans
päällä: Minä ajan Ephratmt/Judan pitä
kyndämäv/ ja Jacobin hänellens äjestä-
män.

ir. Kylmäkät teillen «vanhurscaubexi/ '
nyttäkät lauptudexi/kyndäkät teillen kyn-
döeetlä nyt ouaicaHSßraetztä/syhen- '
asttcutu häntule/ jasara teille «auhur-
scauden.

'

iz. Te kynnätte jumalattomutta/ jauh- ?
tätce määryttä/ jasyötte mqjhen hedelmi.
tä: Eceä sinä turmat omaaumenos/ja si-
nun moneen Eaoggrys:

»4. Nyn

lub:
is.

Ss.i:
iy.

-Luc.iz.
zo. ,
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16.
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HER»
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leco»
ftns/
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dsn ltz.
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2-15.
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Assyrl»
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sill».

Wallt
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dä» c».
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tomut»
l«ns.
G«n.
19:24.

,4.'Nyn pytä metell nouseman sinun
Canfts seas/ ja catckt sivun lmoas -pitä
hävitettSmäo/ nyncuin Salman hävitti
Arbcliu huooen sodan aicana/ jaäiti lap.
sineos cuolltaxt lyötin.

15 Nyn Pttä teillengin BethElis tspah.
tuman/teidän suuren pahudennetähden/
«ttä Israelin Cuntoga s pttä amullava-
rahin lyötämäo maahan.

xi iucu.
lsrael nuori oli/pidin minä

hänenrackana/ ja cutzutnEgypttst
minun potrani.

2. Muttacosca hän nyt cutzutan/
ntzn hekääodywät pois/ ja«hravatBaa-
ltmille/ ja suitzultavatcuville.

z Minä opetinEphraimm käymän/ja
talutin händä käsivarsista/ vaan nyt et he
tahdo tietä että minä heitä paraodaout
olen.

4. Minä annoin heidän vetä ihmisen
hestä/ jakäydä rackaudeu ohjisa/ jäminä
outin heitä/otto iken heidäncaulastaas/
jaannoin heille elatuxen.

5. Ei heidän pidä palajamaa Egyptin
maalle/ vaan Assur pitä heidän Cuatn-

> gans oleman/ sillä«i he tahdo tyens käätä.
6. Gentähdeu pitä mtecantuleman hei.

dänCaupungins päälle/ja heidän salpaus
temmaman ylös/ja syömän ne heidän neu
voios cähden.

7. MinunLausan väsykääudymäst mi.
uuu puoleeni/ ehkä cntoga heille saarna»
taisin/ uyn ei kengän hangitze cuuleman.

8. Mitä minun pitä sinusta tekemän E.
phraim ? varjeleugo minä sinua Israel?
Ptdä-stö minun sinulle tekemän ntzncuta
Avamalle / ja asettaman sinun »tjncut»
Zebotmiu ? Mutta minun sydämellänt on
toinen mieli/ mtuuo lauptudeo on ylöu
palava:

.

y. Etten minä tee minun hirmuisen vi-
han.' jäiken/ «ngä palaja Cphraimt ea.
doltamMisillä minä olen Juqala/ ja en
ihminen/ ja oten Pyhä teidän keskellä»/
iaentahdotullaCaupungtzu.

10. Silloin HERra se«ratan/j« hänsn
kiljuva nyncutv jalopeura: Jacosca hän
kilju/ utzn nepeljöstyväl/M» läuuesä l
«V»k.

n. I» ne Tgvptls «yös ptljlfiyväl
ntzncnln llndn/ j»ne Assurln m««si» ntz».
culn lyhlyinen/ ft mtnä tahdon hellää.
stlla huonetfins/ftno HERra.

«,. c..^..XH.iUcu.
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Jsrae-
lin epä
juma-
lutta.
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Phratmis on jocapatcas walhe
minua vastan/ja Israelin huone-

petos: Mutta Juva hallitze
vielä Jumalan caossa/ ja onu-

scollinenpyhäin canssa.
2. Ephratmruockittzeos tuulella/ jasa.

Mo tlä luulen perän / ja eoändä jocapät.
wävalhetta/ javahingota: He tekevät
Assarto canssa lytoo/ ja vievät öljyäE-
gyptyn..

z. OnmyZsHErialla ryta Judaocaos-
sa/ etztä lacobt haoen menons jälkeo/ja
costa hänelle hänenansions jäkeo.

4. Hän on ätltos cohdnsa polkenut alas
veljeos/ jacatkella voimallans Jumalancaossa taistellut.

5. Hän paineli myös Engelin canssa ja
vvsittchän itkijä rucotli händärßethElis
löysi hän hänen/ja siellä hän on puhunut
meidän canssom.

6. Mutta se HERra on JumalaZeba-
oth/ HERra on hänen utmeos.

7 Ny» käännä nyt sinuas sinun Juma-
las rygö/tee laupias la oikeus /ja turva
alati sinun lumolaas.

8. Muita cauppamiehellä on väärä
vaaca tadeS/ ja pettä mielellävs:

9. IaEphra-m sano: minä olenricas/
minulla on kyllä / ja et yhdesäkän minun
työsäni löytä pahaleco/ joca syndt olts.

10. Mutta mtnä olenHEßra sinun Ju-
malaa hamast Egyptin maasta/ ja annan
sinunvielä majoisa asua/nyocuin juhlina
tapabtu.

11. Ia puhun Prophetaille/olen myös i
fejocaoyn monet eonustuxet annan / ja >
Prophctain cautta minuni julista». !

12. Sillä Gileadts on epäjumalanpal- >
weluö/ja Gilgalis he uhravathärkiä huc- >
kan/ja heilläon oyn mooda Altarita/cuio lcuhiloita on pellolla.

iz.Jacobin täyty Syrtan maahan pae. '
la/ja Israelin täyty paivtlla vaimon :

lih-

Hosta. K. jaK. lue. «u?
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tähden/ «aimon tähden tosin täyty hänen
carja caita.

14. Multa stjtte «et HERra Israelin
Egyptistä Prophetan cautta/ jaaudoi sen
Prophetan cautta händä corjats-
' 1;. WagoEphraim «ihoilta hänen uyt
epäjumaltllans: sentähden pttä heidän me-
rens tuleman heidänpäällens/ ja heidän
HERraus on costama heidänptlckaus.^

xiil.ium.
puhut/ nynsijtä tu>

IN ltpelco:häucoroltt itzens Zsraelts/
jateki syndt Baalimtucautta / ja
cuvit.

i. Mutta nyt he vielä «uämmtu syndtä
tekevät/ ja waiawat cuvta hoptastans
ymmäryxens jällen/ epäjumaltt/joca
caickt sepän työ on: joistahe saarnawat/
ja.joca tahto nyden vafickatu suuta anda/
senpttä ihmisiä uhramau.

z.Seotähden pttä heidän oleman nyt»,
cutn amo utu/ja se caste jocawarahtn lan-
ge/ja rauke oyocotn acanat jotcapuhalle.
ta» pois luvasta/ja oyncutn sawu totosta.

4. Mutta minä.olen finun HERras
JumalaschamastEgyptin maasta/et tosi»
sinunptdäis muuta Jumalat» tuodeman
pattzt minua / että yhtäu vapahtajata/
waao minua ainoata.

5. Minä tuofln sinun corvesa/fijnä car>
»tasa maasi».

6. Mutka että heoivat ravitut/ jakyl-
läns saauet/oya heidän sydämens paisui/
ja sentähden minun unohtavat.

7. Minä myös tahdon olla heidän coh.
taus nyocutu jalopeura/ ja tahdon heitä
väyyä oyncutnPardt tiellä,

t ». Minä tahdon heitä cohdata nyncuiu
Carhujonga pojat ovat otetut pois - ja
reväistä heidän paatunen sydämensrtckt/
jatahdon heidänflellä ylös syödä/nyucuio
jalopeurarepi pedotrtckt.

9. Jhefinä olet sinun cadotuxcs Israel/
vaan minusa on sinun apus.

10. Minä tahdon olla/ cusa ou sinun
Cuntogas/joca sinua tatdais autta cai.
kis sivun Caupungetsils ? jasinun Duo.
warts/jststqsioä sanoit:anna minulleCu-
vingas jaPäämiehiä.».Minä tosin annoin sinnllcEnniogan

mlnnn»lhaftnl/ ft otan sen siunld» pols
mtnun htrmnlsudeftut.

12, Epraimtu pahateco on sidottu co.
con/ ja hinen syndtns ovat salatut.

iL. Hänelle plti» tuleman synyttäväistn
ltpu : hän on tyhms lapsi , sillä el hsn
taida sitä «Kalasten,svnuyttäm!sts pysy»
vainen olla.

i4.Mutta mlns tahdonhtlts psssiö hel.
«etlst/ ft t»ap«hta h«ttscnol«mast:Cuo.
lema/«tns tahdon »ll» finulle myrcky/
helvetti/ mlnstahdon olla finulle surma :

Cuttenglu on st lohdutusmlnun filmstnl
edest pettetly.

15.Slllä hsnen plts «eljesten «alhella
hedelmätä tetemän - HERran ttätuulen
pits tuleman corwesi» ja hsnen calvons
curehtuman/j» häne lshtens culvam»»/sen ptls raateleman calckeln calllmmal
calut jatavarat.

Xiv. lucu.
Amarla ptts «utl«xl lulemant

hän on Jumal»llens cova»
ollu t: heidän pttä

mtecalla laugeman/ ja heidän
nuoret lapseus palsc»ll»m«nrlckl/ ft hei.
dän rastat «vaimons plts re»sistämän
rlcki.

2.Käännä sinus Israel sinuu HERras
lumalas tygö» sillä sinä olet langennut st.
nun pahain lecois tähden.

3. bttncttt tetllen nämät sanat/ ja tään»
dätätlettän HERran tygö/ ja ftnomt
hänelle » «n»a meille catckt synnit «ndexi/
jatee mellle hyvin/ ntzn me nhramw«si»
nullemeidän huuldem mMt.

4. El Assur mells «««/ en me myös
tahdo sillen «stua «rhltten psslle/ «ngä
ftno «nä metdän lssialam tygö »te ol«t.
ta meldän lumalam : sillä sinuu tytöuss
löytö orvot «rmou.

5 Ntzn mtns taas olen parandawa hel<
oin erhetyrenS/ mlelellänt minä hettä r».
castan: sillämtnnn «ihanton lsstly het.
siapots.

6. Mini tahdon Israeltlle oll» ntzneutu
caste/ että hän cncolst» ntzuculn cuckat»
ne»/j« hsnen jlwreus leviävät ntzncntn
libilnsn.

7. Hä<
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7. Hänen oxans pttä hajomao/ että hän
tyeolis ihanainen nyncutnöliy pun/ ja
hänen pttä hajaman ostncuin Libanon,

8. Aa heidän pltä taas jstOnay hänen
«oarjous ala/ ja jyvistä heitäns ravktze»
man/ ja cucoistuman oyncutn vijnapuu.
Ja hänen muistons pjtäayncnin Libano.
vtovhna oleman.

9. Ephratm (saooean) mtcä minun on

enSepajuMlal» tiinAaZ minä tahdo»händä cuulla ja catzoa. Minä tahdo»olla nyncuia iviherjätnen houga/mt-ousa pttä sinun hedelmäs löyttämän.
is.Cuca o» «M/ että hän näitä ym°

märräts? ja ymmärtäväinen / joca
»Sitä huomattzis? Sillä HERran tiet o«
watoikiat/ja wanhurscatwaelda>vat«tzl.lä/ mutta ylihekäymärtt ntzsä langevak.

Hostan kirjan loppu.

Propheta Joel.
Esipuhe.

I Joel tee tiettämäpi millä ajalla hän on elänyt ja saarnannut/ mutta wanhathänen ollen.Hosean jaAmopen aicana/ nijn se on myös meidängin mie-
lestäm/ ja en me taida sitä paremmaxi tehdä. Ja hän on ollut simiä mies/ eikänijn

tiuscu ja nuhtele cuin mum Prophecat/ mutta surcutkele jawalitta/ tahdois nrjn mielel-
läni Cansahywäxi tehdä suloisilla ja hywillä sanoilla / jaheitä mahingost ja onnetto-
mudesi warata. Mutta hänelle on tapahtunut nijncuinmuillekin/ ettei hänen sanans o-
le ujcottu/ waan on pidetty tyhmänä. Mutta cuitengin on hän Udes Testamendis suu-resi ylistetty- sillä P. Pecari tuotta hänen edes 2:.-i7>'ja täyty Joelin ensimäifensaarnan anda/jocaChristillises kircos tapchtunut on/ Heluntaina Jerusalemis/ cosca
PyhäHengi äften annettu oli. P. Pawali puhu myös juuricaunist/ ja.sano: JocaHERrannime aupenshuma/ tule aumaxi/jocapuhe Joelis cay.2- z?. löytän.

Ensmräises lugusennusta hän mlemaisestrangaistuxest Israelin päälle/ että heidänpi-
ti Asiyrialaisilda hämitettämän jawietämän pois. Janiinittä Assyrialaiset ruohoma-
dsiri/ heinäsircoiri/ parmoixi ja turiloiMc. sillä Assyrialaiset söit Israelin maldacunda/
yhden cappalen toisen perän/ nrjncauman cuin he sen caiken häwitit/ josta Joelpuhu
»p. i- 20. cusa hän sano: Jane pohjaisest tahdon minä caumas teistä aja.

Toisexi ennusta hän cap.2. lopulla/ jamieläedemmä/ Chrifluxen waldacunnast/ ja
Pyhäsi Hengesi/ jamyös ljancaickisest Jerusalemisi. Jaettä hän Josaphatin larost pu-
hu/ cuinga HTRra caickipacanat sijnä oikeuden eteen asetta tahto/ jonga wanhat I-sät ymmärtämät wijmeisest duomiost/ jotaymärryst ei tule laitta/cuitengin näky sopiman/
että nijncuin JoelChristillisenseuracunnancutzuijancaickisexiJerusatemixi'/ nijn c«Mhän myös senJosaphatin laxoxi/että cocomailma Christilliften seuracundan sanan cauk--
ta cutzutan/ja stjnä duomitan/ja saarnan cautta nuhdellan/että he caicki Jumalan edes
fyndiset omat .-Nijncuin Christus sano - Tocuden Hengi on mailma nuhtelema synnin
tähden Sillä Josaphatin lapo on oikiuden laxo t nijn Myös Hoseakm csx>.s. cu-
tzu Lhrisiillisen scuracmman Achonn lapoxi.

limu.

.. Hsfeck. k-t. ise.
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Ämä on HERran sana/joca la-

, puhtui Joelille Pethuelin pojalle,
i 2. Cuulcat tätä vanh m«a: /

> corvyn otcacar caicki maan a-
suivaiset/ jos tämä on teidän eli teidän I-

> säin aicanatapahtunut.
z, Sanocar fljtä teidän lapsille»/ jaan-

dacat teidän lasten sitä heidän lapsilleos
sanoa/ ia nekin lapset mmlle jälkeoinle.
waisilleos:

4. Mitä ruohomato jäitä/ se» heinä-
sirckasyö/ ja mitä hetnäsircka järtä/ sen
iehrimaro syö/ ja mitä lehtimat» jältä/

' sen jyvämato syö.
' 5. Herätkät juopunet/ ja ikkekät/ja ul<
wocat caicki vynan juomarit nuoren wy-
nan tähden/ sillä se on temmattu pois
teidän suusta».

6. Sillä väkevä Cansa mene ylös mi-
vunmaani päälle/ jocaon lukematoin:
hänen hmnbaos owat nyncuio Jalopeu-
ra» hambat/ jasyömähambat nyncuiu
julmalla Jalopeuralla.

7. He hävitit minua wynamäkeni/ ja
viluun ficunapuunt calwoit/ ruorit jahei-
tit pois/että sen oxat walkiana ovat.

8. Walita nyocula neitzy/ joca säkin
päällens vetä nuorudens yljän tähden.

y. Sillä roocauhri ja juomauhri on
pois HERran huonesta: jaPapit HEr-
rao palweliat murehettiwat.

10. Pcldo oo häwitetty/ maa on mur-
hetsans/ että jywät owat turmellut: Wy-
ua on poiscutwannul/ jaöljy puuttunut.

11.Peldomiihet huonosta catzowat/ ja
Wynamäen miehet parcuvat nisuin ja oh-
rain tähden/ettei vainiosa ole mitä» tulo.

12. Wynapuu cuiwetui ja ficunapuu oo
lahoiout/ Grauattpuu/ palmupuu/ ome.
»apuu/ja caicki kedon puut owat cuivet-
tunet: sillä ihmisten riemu oo surkiudexi
tullut.

15. Sonnuflacat teitäo/ ja valtttacat
te Papit/ parcucatteAltarin palweliat/
mengätTemplyu/ ja lewälkät te minun
Jumalani palweliat fäkeis yliyötä: sillä
ruocauhri ja juomauhri on pois teidän
Jumalanne huonesta.

i4.Pphittäkät paasto / cudzucat seura-

eundacocsn/ jaeooicät vahvimmat/ja
caicki maacnooao asorvaiset teidän HEr-
ran Jumalaa huoneseeo / ja huucacak
HERraplyzö:

, i;. Woi / voi sitä päivä : flllä HER-
ranpäivä on >uuri läsnä/ jatule oyncuin
cadotus Caickivaldi^lda.

16. Eikö ruoca oteta pois meidän fllmä-
tm edest/ ja meidän Jumalam huonesta
ilo ja riemu?
l 7 Siemenet mätänlt maasa/ Jywä ai-

tat owat hävitetyt/ ryhct owat hajotetut:
, sillä elo on poiscmvannut.
, 18. Woi cuioga caria huoca/ ja laumat

ammumat! ettei heillä ole lalduinda/ ja
, lambat näändyväk.
. ly.HERra/stnuo tygös minä Hondan/

l «ttä culo on polttanut laitumet corvesa/
ja liecki on caicki puut vatotos sytyttänyt.

. 20. Medjän eläimet myös stnun tygös
huutavat/ «ttä «esioftt cutwannet ovat/
j»«tts cnlo on poltanut lattumet corweft.

11. ilttU.
olttocalßasuuall«Zlonls/huU'

mtnun pyhällä vuorellani/
catckt m»an«fuVats«t:

sillä HERran palva tule/ ja«n
lssuö.

2. Plmlä pälvs/syngiö päivä/ sumu!»
nenpilwäft «tutuen pätvä: ntzncmn a»
muruscoltzens levittä vuorten ylitzelsn».
rtj» «ätewä Canft/ jonga cattalsta el
ltänäus ole ollut/tltä vasta tule tzancaic.
kiften aicao.

z. Hänen etellens käy kuluttavainen tu-
li/ja hänen jäl.sänS polttavainen liecki.
Maa on hänen edesäos nyncuin ihana
krydimaa/mutta hänen jälisäns nyucuin
outia erämaa/ ja ei pidä kenengän pääse-
män häneldä pois.
4.'Häneo musrons on nyncuin hewoisten

muoto: jahe carcajawsk nyucuin ratzas
miehet.

5.He hyppäwälylhällä wuorten cuckolo»
illa nyncmn rattarkitu. sic/ nyr-cuin liecki
corsis tihisis: nyucuin wäkewäCansajoca
sotaan oohangittu.

6. Cansat pirä häpen edesäns hämmä-
stymän / että caicki rasrvyt «aljuxi muut-
tuvat. ?.Ht
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7. He juoxevakvyncnin ul/ai/ja carca-
samat muurein ylttze nyucuio sotamiehet/
jacuiinkäy cohdastans edes / ja «, potcke
ulo» ltestäas.

8> Et «siä kengän cuwpavttan» / vaan
cukta motcusta asetuxesaos / jacosca he
«ongemal jasisälle laagevat/ nhneihei-tä haavoiteta.

9> He ajelemat ymbärtos Caupungis/
jamuurein päällä juoxemal/ ja kypevat
huonetflu/ja tulemat ackuntsta fisSlle/vya
cutn varas.
10. Hä »en edesän» vapise maa / ja tai-
vas värise: Aurtngo ja Cu» pimenevät/
ja tähdet peittävät valkendens.

11. Sillä HCRra on paneva syltnän»
hänen sotaväten» edellä: sillä hänen sd-tamäkeuso» sangen suuri javSkevä/joca
häuen käskyns loimilta: Sillä HERranpäivä on suorija sangen hirmuinen/ cucasitä voi kärsiä?

12. Ny» sano nyt HERra: käändäkätteitän catkest sydämesiäo minun tygönt/
paastolla/ ttculla ja murhella.

iz. ietcatcat teidän sydämen/ ja älkätteidän vaatteita» / ja palattcat Hsß-ran teidän Jumalanne tygö: stllä hän
o» armollme jalanplas/ ptikSmteltve/ja
suuresta byvydestä/jacatu ravgatstosta.

14. Cuca tte»/ hän käandyja catu/ja
> jätkä jälkcn»fionaoxen/ ruocauhrt» ja
juomauhrtaHERralle teidän Jumalalle.

l5. Soiltacat Basunalla Aionts/pyhtt-
täkät paasto/ cuyucatseuracuoba cocon.

16 Covtcst Causa/ pyhtttäkät cocous/yhten cutzucat vanhimmat / yhten saat-
tacat vuorucatset jaimeväiset: ylkä läh.tekäu cammiostans/ ja morsian macaushuonestans.

i7.Paptt HERra» päliveliat/ itkekän e-phuoneojaAltario välillä/ ja sanocan:
armahda HERra sinun Caofas/ja älälaske sinuapericundas pilcka»/ oyn ettet
pacanat sals valda heidänpäälleos: mi-
pt pldäis sanottaman Caasata seaö: cu.sa 00 oyt heidän Jumalans?

' iB.NynHEWllaon tyvaus maasta»»/ja hän «rmahn» Cansaus.JaHERra vasta/ja sana Cansai-

Udest
armös
ja si»»«
nau»
renS.

Zach.
14.8.

~

'

«vro»
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_H«R»
ra lu»
?<""««
»alt»
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lihan
päälle.
Act. i.

17.

Esa.
44»?.

t

lens: tatzs/ mtnä lähetin teille jyviä/«yna ja öhyä/ että teillä piti nysta kyl- 1lä oleman: «a en sallt teitä Men häptään 1tulla pacanain secaan. >
ro. Za tahdon sen joca pohjaisest tul.!

lut on/teildä caulvas saatta/ ja aja hä-nen pols carkiaan ja hävitettyä maahan/hänen caswons tdäistä merta päin/ jahä-
neu loppuu» Srtmmäisen meren puolen/ja
hänenpttä mätanemäo ja hatseman i sil-lä hän on suuria tehnyt.

21. Älä peliä siuä maa/vaan tlottze ja
riemuitzt/ sillä HERra taita myös suu»rla tihdä.

22. Äliätpeljätkö te pedotkedolla: sillälaitumet ccrmeö pitä vtherjöitzemäo/ ja !
puut hedelmän» caudamav/ sicuoapuut ja
tvhoapuut »yllä hedelmöitzemän.

2z.Ja te Zioninlapset ilottcat jariemu-
itcot HERrasa teidän Jumalasao/ joca
teille aoda wanhurftauden opettajat / ja
laske «lasteille amuja ehto saken oyn-
cuin «nnengtn.

24. Että aitat jyvistä/ jacuurnae nuo-
resta vynasta jaöljystä täyuä olisit.

25. Ja minä saaean teille jällen» ne
vuodet/jotca heinäsircka/ lehtimato/
jywämakoja ruohomako söi/se mivu suu-
ri sotawäkcoi/ cutn minä teidän secaan
lähetin.

26.Että teidän pika kyllä syömän jara-
wttuxi tuleman/ ja ylistämän HERra»teidän Jumalan uime/ joca teidän fta-
fan on ihmeitä tehnyt i ja el minun Ean-san pidä ikönäns häptään tuleman.

27. Ja teidän pitä ymmärtämän/ että
minä olen IsraelinEstellä/ jaeltä miuä
olen HSRra teidän Jumalan/ ja ei ken. >
gan muu/ «ikä minun Cansao pidä itä.
näos höplään tuleman.

28.1 a sijtte pitä tapahtuman/että miuä
tahdon vuodatta minun Hengent catkeu'
lihan päälle: ja teidän poican ja tyttä-

reu pttä euoustaman/ teidän «aohimba»
pitä unia uvexomau/ jateidän vuorucat-sen pttä näkyjä näkemän.

29. Ja myös oynä päivinä tahdon >minä paiveltato jg pycatnpäälle vuodat-
l« Minun Hengent.

Aststaaa zv.Ja

Joel. iue. Ai»
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zo.Ja tahdo» auda tapahtua tunnus-
tähdettaivasa ja.«aasa/ veren/ tulen
ja savun suiyun.

zi. Auringon pitä muuttuman pimtäxi/
jaLuun verext/ euneucutn se suuri jahir-
muinenHSRrao päivä tnle.

Z2. Jaon tapahtuva / että jocainen
cuto HERran «ime auxeoshuuta se tule
aatuaxi: silläZtouta vuorella jaZerusale-
mis on vapaus oleva/ nhncutu HERra
on luvannut/ja jäänytteu tykönä/ jokca
HERra cutzuma on.

111. iucu-
Jllä catzo/ nynä päivinä ja fll-

' ajalla/ costa minä ludan ja
fangtuxeu palauta:

2.Lähdön minä coota caickt
. pacauat/ja viedä heitä alas Zosaphatin

' laxoon/ ja tahdon siellä heidän cantzans
rydellä/ minun Canfan ja minun perimt-
stut Israelin tähden/ jooga he pacanato
stcaa» hajotit/ja jaoit minun maani
heillens.

edes/ la mengö» ylös caickt sotawäkt.
10. Tchkät tctdäa mannanne miecot-

xi ja teidän wtcahteune kethäixt. Ia jo-
ca heickoon/ sesanocan: minä olen wä-!
kemä. 1

11. Cootcat keitän/ ia tulcat käänne caic- j
kt pacaoat/ymbärtstöldj/ ja covlcattet- >
täi,: anna HERra sinua wäkewäs sinne
alasastaa.

12. Noscat pacaoat ja mengät ylös
losaphatiu laxoou: sillä minä tahdon
sielläistua/ja duomtta caicki pacaoat ym- >
bäristöldä. l

14.Stmaltacat micahtella/ sillä elo 00 1
kypst/tulcatja astucat alas: sillä cuurnat
omat täydet/ja cuurnat cuohumat: sillä
heidän pahudens on suuri.

14.Paljo Canfa pitä oleman ymbärillä
jocapatcas duomton laxosa: sillä HEe-
ran päimä on läsnä duomion larosa.

15. Aurtngoja Cuupimenesät/ ja täh-.
det peittämät walkeuden». :

16. JaHERra 00 Ziooistakiljuma/ ja -
auda cuulla äueus Jerusalemisi/ettätai-
«an ja maan pitä maptsemau: Mutta ,
HERra onCaosans turma/ja linna J< ,
fraeltn lcpsille. »

17. Jateidän pitä tietämän/ että minä j
HERra teidän Jumalan asun Ztonis j
minun Pyhällä «uorellani: Silloin on:
Jerusalem pyhäx i tulema/ ja ei pidä ,
muucalatsen käymän sille» sen läpitze.

18.Silläajalla pitä musret maktata,
Mijaa ttuckuman/ja cuckulat rtesca wuo- <
tama»/ ja catckt Judan ojat pitä «että :
täyoä oleman. Ja lähde pitä HERra n ;
huonesta käymän/ ja Stutmta ojaan
joopeman. -
ry. Waan Egyptin pttSauttaxi tule- >

man/ ja Cdom syngiäx erämaaxt/ sen
«äärydeu tähden cuin Juvan lapsilleteh-.
Ty 00/.että he miattoman meren heidänmaasaos »vuodattanet omat/ z
2o.MuttaJudas pitätzancatckisesiasutta-
man/ja Icrufalem syancackiseen atcaan.

2i. Ja minä tahdo» puhdista heidän
»verens/ jotaen minä ennen ole puhdista-
nut : Ja HERra on asuma Aionts.
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z.Ja ovat minun Caosasiautarpa heit-
tänet: Jaovat pojanruan «dest anda-
vet/ japistän vljnaa edeft ja sen juonet.

4.Mttämyös minun on teidän caussao/
te Zorrtst ja Zidontst ja te caickt Philtsie-
xeia rajat ? vai/ tahdottaco te minulle co-
sta? joste minulle tahdotta costa/ ntzn
minä tahdon se» äktst japian costa teidän
päännepäälle.

5. Sillä te oletta minun hoplänk ja cul-
dant ottanet: jaminun cauatt. cappatenk
teidän kirckotn vienet.

6. Ja myynet ludan »a Jerusalemin
lapsttGreketlle/heitä cauvas heidän ra-
joistans saattsxe».

7. Cayo/minä tahdon heidän fieldä he.
rittä/johonga te heidän myynet oletta/
jatahdon sen costa teidän pään päälle.

8. Ja tahdon myydä jälleus teidän
potcan ja tyttären ludan lasten cautta/
nepttä heidän rickasen Arabtaao/coucat.sen maan Eaanstlle myymän: stlläHEr»
ra on sen puhunut.

y. Julistacatnäitä xacanatu seas / py-e htttäkStsota: horättäkäl väkevät/ kayköa
Paca.
»at «se

Lockn kirjan lsppu-
Pr,.
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Amos. l.luc. 5H
Propheta Amos.

Esipuhe.
anda itze aicanstietä/ etä hän Hostan jalesaian aicana on elänyt ja saar-

nannut/ ja nljtäwicoja ja epäjumalan palwelusta wastan saarnacuin Hoseatin/myös Assyrian fangiuden. Hän on myösangara / ja laitta Israelin Can-
sa enimmäst coco tirjas/ haman wijmeisen lugun loppun/joft hän Christuxest ja hänen
waldacunnastans ennusta/ jatirjans sillä lopetta/ nijn ellei yhdellätän Prophetalla ole
nijn wähä lupaust/ ja nijn paljo lattost ja uhcausi/ cuinhänellä/ ja nijn hän oikein cu-
tzUtan Amoreri/ se on/ carwaxilaickacowaxijasuutultawaisexi. Erinomaisesi että hän
oli paimen ja eiProphemin joucostl nijncuinhän itze sano 7- lu.- Ia myös mene ludan
sugusta Thecoasia Israelin waldacundaan/ jasiellä saama nijncuin nmucalamen. Sen-
tähden sanotan myös/ettäPappi Amazia/ jotahän 7. lugusnuhtele/ on hänen corennol-
la cuoliarilyönyt.

Ensimäises lugus näky hän tyllä lyöläxi japimexi/ josahän colmest janeljäst synnisi
puhu/josa moniitziäns waiwannul on/ ja cauca asian tutkinut. Mu«a texli sen kyllä
selkiäsi lietä anda/ että ne colme ja neljä syndiä/ ei enä ole cuinyxi syndi- sillä hän joca»
paicas yhden synnin nimittä : nijncuin Damascua wasian nimiltä hän ainoasians sen
synnin/että Gileadin rautaisella waunulla runnellet owat/ «c. Ia nimiltä sensynnin
colmeri janeljäxi/ ettei he sitä syndiä tunne synniri/ multa terscawat sijtä/ nijcuin he oli-
sithywin tehnet/ nijncuin wääräc pyhät caicki letewät.- Silläei syndi taida pahemmari/
suuremmari jacauhiammaxi tulla/ cuin cosca se tchdotan pyhänä/ja jumalisnatyönä pi-
<ä/ janijn perkele lumalari/ ja Jumala pertelexi tehdän.

Tämä Propheta mainttan cahdesti UdesTesiamendis: Ensisi 7:24 josa P.
Gtephanus hänenmainitze ludalaisia wasian/ f. lugusia/ jasillä wahwisia ettei he itä-
näns oleJumalankäskyjä pitänet/ alusta hamast Egyptisk. Toisen terran/otta P. I<i-
cob H6r.,f. 16. ensimäises Apostolein cocouxes hänest todistuxen/ etlei pacanat ole chri-
siillifest wapaudesi welcapääl Mosexen latia pitämän/ cosca ei Judalaisel fitä itzetän ole
pitänet/ eitä micanet pitä. Nijncuin P. Pelari K. 15.10. saarna. Ia ne owat <axi
crinomaist hywä cappaletta PropherasAmoxes.
Mitä
Amos
«n °l.
lut/j»
cosc»
hän on
«nun.
st»nul
Zach.
14:5.
Jer.
25: zo.

I. lucu.
se cnln Amos/ joca pai»

"X menltltn stas Thecoas olt/ nätl
Vsian I»d«u Cnnin.

aftlla/j» lerobeamiu Joa.
xen poftn Israelin Cuntngan »jalla/eah»
t« vuotta «nnen maan järistystä.

2. Iaftnol : HERr» on Zioutsta tilju.
»»/ ja lernftlemlst »nda hsn önens
cunlla/ «lts patmeuttte» latdntn ntzn sur.
ttana oleman ptts / ft Carmell ylhölds
cutvama».

z. Nslnftno HERra t eolmen janel<

jänDamascoo vian tähden/ eo tahdo mt-
nä händäsäästä/ että he Gtleadto rau-
taisilla vaunuilla ruodelit.

4. Waa» minä lähetän tulen Hasaelin
haonefteo/ sen pitä Benhadadiy huonet
culuttamno.

5. Jartcou Damascun salvat/ ja hä-
vitän Aveoialaxoa asuvaiset ja sen jo.
ca waldica pitä sijtä cauotsta huonesta/
ntjo että Syrian Caosa pitäKiryn vie-
tämän/ sanoHSßra.

6. Näin sano HERra: colmeu ja nel-
jän Gazanvian tähden/ «n minä tahdo

Aaaaaa- heitä
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envu-
stekan.
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heitä säästä/ «itä he ovat fangtiut vieliä!
fanginnet/ jaheidän Edvmlju ajanet. >
7>Waan minä lähetän tulen Gazan muu.
rijn/jora heidän huon?< pttä kuluttaman. !

8. latahdon Modin asuvaiset /ja sen s
joca waldtcat pitä/ Ascalonist häwittä : s
Jamlnunkäteni on oleva Lkronla »a. >
stan/ niineltäpitä huckuman mitä Phili- I
steretst jäänyt on/sano HERra HERra.

9. Näin sano HERra: colmen ja nel-
tzn Zoriu(Ca«pungio)wtan tähden/ en
tahdo minä händä säästä / että he ovat
fangit edemmä Edomln maata ajanet/
ja rt ole matstayet veljesten ltztto.

10. Waan mlnä tahdon tule» Zorin
muurijnlähet.ä/jonga hänen huooens pi.
täkuluttama».

11. Näin sano HERrai colmen ja nel-
jän Eoomt» «taa tähden/ «n tahdo mi-
nä händä säästä/ että hän on »eljeos
miecallavainonnut/ jaturmellut haluas/
jaon ollut aina hänelle paha »ihotllans
ja alati hirmuisudens näyttänyt.

12. Waan mtnä lähetän tnlen Thema»
' aha/ jonga pikäßazran huonet culut-
taman,

iz. Näin sano HERra: colmen ja»el.
jänAmmontn lasten «ian tähden/ en
tahdo minä hettä säästä/ että he ovat va«
stotuolewatftk rlckt hacannet Gileadts/
levittäxens rajojans. >

14. Waan mtnä sytytän tulen Rabban
muurtza/ sen pttä hänen huooens culut- !
taman: Nyncuin sodan aicanq parutaa/
janyncalu tuuli tule tuulispään aicaoa: 1

15. Nhn pttä myös heidän Cuningans
ja Pjhmiehensynnä wietämän pois fan.
gittuns/ sano HERra.

! I. Lucu. i
sanoHEßra: colmen ja nel. >

i?iä»Msabtn»ian tähden/en tah.
«do mtaä heitä säästä / että he 0. l

»at Edomtn Cuntngan luut tuh.
ivaxt poltanet.

2. Waan mlnä tahdon tulen Moabtzn >
lähettä/fen pttä Kertjothts huonet culut»
taman! Ia Moab pitä metelis kuolemaa j
huudosjawastttorwenhelinäö. 1

j.JnMäiahdynVnomakiniemMiä j

pols häueldä/ ja eaicki hänen Päämtehcns
tappa/ ynnä hänen cansans/sano HEria.

4. Näin sano HTRra: colmea ja neljän
Judan lvtan lähden/ «n tahdo iumä sää-
stä/ että he cgtzowat HCRran Lain ylön /

ja et pitänet hänensääky,Sns/ja andawat
hettans valhella wietetiä / jota heidän I-
säns owat seurannet.

5. Waan mtnä tahdon tulen ludaan lä-
hettä/ senpltä Jerusalemtn huoott culut-

! lainan.
6.Näin sano HERra i colmen ja neljän

Israelin vian lähde»/ en mtaä tahdo sä ä-
stä/«ttä he «aohurscat rahaan/ jaköy-
hätkengä parthto myynet oivat.

7. He rallawal vaivaisten maan to-
muun/ ja estävät raadollista jocapat.
casiPoicaja Isä maca yhden waimou
canssa/jolla he minun pyhän nimen hä-
väisevät.

8.3 a jocaltzeoAltarln tykönä he plto pl.
täwätpaotttwaatretsta/ ja juovat«hna
sackorahotsta «päjumalatns huoncfa.

> 9. Ia minä ole cuiteogin Amsrrertn het-
- dänedestäoscadortanut/jonga corkeus o-
li oyncutn Ceori puiden corkeus/ja oli
ntzn vahva cuin tammet/ jäminäturme-
lin ylhäldä hänen hedelmäus/ ja hänen
junreosalhalda.

10. Minä olen se joca teitä Egypti a
maald» toin/ja johdatinteitä corvcsanel-
jäkymmendä «jastaica/ että ce Amsrrerein
maan omistitte.

11. Ia olen teidän lapststan Prophetat
herättänyt/ ja teidän vuorucatststau Na-
zareic: eikö se nhi ole/te Israelin lapset/
sano HERra;

12. Mutta te annoitte Nazareille vhna
juoda/ jgProphetaila te haasteita/ ssuo.
den : ei teidän pidä prvpheterama».
ij. Catzo/miaa tahdon keitä uyn ahdi-

sta ruin enorma o» kynttetty/eloja täynä-
i4.Että se joca nopia on/ et pidä pääse-

män/eikä väkevä mttän wotman /ja et
»rhollsten pidävoimaa hengensvapähca.

15- I» «t joutzimiejlenpidä seisoma»/ ja
joca aopia on uoxemau / et pidä pääse-
män: ja joca heßoisella gjq/ei pldä hen.
geulsyapahtMM
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»6. Ja joeaväkeväin s«a< eatcketn mi«.
hallista o»/ sen pttä alastipakeneman sillä
ojalla/sanoHERra.

111. imu
tätä sana cnlaHEßra pn»

I» Hu teistä te Israelin lapset: räikistä
minä olen vienyt

ulos Egyptin waalda/ja fanoto:
2.Caikista suc«cunnista maan päällä o-

len minä teidän atnoastaos corjanouttsen-
tähden tahdon minä myös teitä etziä/ cai-
kisa teidän pahoisa kötsZnne.

z.Taitaco caxt yhdes vaelda/ ellet he
yhten sovi?

4. Ktljuco jalopeurametzäs/cosca eihä-
nelläraoca ole?Parr»cojalopeurS pcuicka
tuolostans/ ellet hän jotakinsaanut ole ?

5. Meonekö ltodu paulaan maan päal.
lä/cusaeipyytäjätä ole? Ottaoeco hän
panlans maasta/ jocaet mttän vielä saa-
nut ole ?

,

6. soitetangovaflltorve Caupungis/
jaetLavfahämmästy? Oogo myös lorata
paha Canpnagts/ joroet HERra tee ?

7. Sillä et HERra HTRra tee mtlän/
ellet hän ilmoita salautkaos palvelisit-
levs Prophrtatlle.
8. Jalopeura ttlju/cuca eipelkä? HER-

ra HERra puhn/ cuca et prophetera?
y. JultstacatAsvodtn huouetsa/ja Egy-

ptin maa» huouetsa ja sanocat: rveicat
tttlänSamoriaa vuorilla/ja c«tzocot/cu-
tngasuuri väärys ja väktvalda siellä on.

ro.Et he taida oikeutta tehdä/saaoHEr-
ra/vaan cocovat tavaroita s Zkiisallalla
järyöstämisellä heidän huvnstsanS.

ii.Sentähdeu näin sanoHEßra HER>
ra: tämä maa phritetän / ja stnä patsca.
tan alas sinun vallasta-/ja sinun huvors
raadella».

12. Näin sanoHEßra: Ntjocuinpat-
me» temma »los jalopeuran suusta raxt
reittä «li corvan cappsten/ ujjn myös I-
staelt» lapset pttä temmatuxi tulema»/
jvtca Samariasasasat «»ote» louckas/
jakehdon rulmas.
rz. Cuulcat jot-dtstacatlacobio hovae/

sano HERra HERra JomalaZebaeth.
»4. Sillä silloin cvfta mt»ä Jftaeiia

synnit ttzln/ tahdo» mlnä myös Bethell»Altarlteytä/ ja sen Altart» sarwet pttä
psts hacattamao/ja ne laogems maahan.
-15. Ja tahdon taltvchuonen ja suwthuo-«en maahan lyödä/ ja Elcphandm luisethuouecpttShuckuman/ ja paljo huonettapttä häwlamän/ sono HERra,

iv.iucu. lsana te lthswat lehmät/ >
I» jolca Samarian «uorella olette/

teette köyhille wääryltä/ jamu-
rennatte waiwaisen/ ja sanotte tti-

din HERroilleo: tuos tänne/anna mei-
dan juvds.

2. HERra HERra on pyhydens caut.
ta waunoout! catzo/seaica pttä tuleman
teidän päälle»/että te temmotan pois >sr.
jautappurotlla/jateidän jälkentulewaisen '
calatn ongella.

z. Ia itzecuugin teisti piti ulos mene.
mäu silrjetyo muurin läpitze/ja ylöoanda-
man huonens/sano HERra.

4. TulcstBethEitju/ja tchkät syndtä/ !
ja Gtlgalyn/ että te syndtä lisäisitte z ja
tuscat amulla teidän nhrtnne/ja teidän
kymmenejcenne coimeoa päitväoä.

5. Jafuitzuttacat hapatuxest kytosuhrt-
xt/ ja cunluitacat ja cootcat wapaehdoa
uhreja/ stllä nyn te sen mielellä» pidätte
te Israelin lapset/ sano HERra HERra. -

6. Sentähde» mtuä myös olen catckis
Caupuogeis teille joutilat hambai nnda.
nut/ ja leiwän puuttumisen jvcaitzts tet- -
dän palcotsan ija et te fljttetäu kääodäoet '
keitän miuu» tygöui/ sano HERra. "

7. Olen myös minä pitänyt tetldä pois >
saken / cosca wielä cvlme cuucautta oli e. i
lonatcan/ja mina annoin sata yhdenCau >
pungin päälle/ ja toisen Caupuogin pääl- >
ie eu andanutkgn sata: Phdeo pellon pääl.
le satoi/ ja toinen peldo/ jooga päälle et
satanut/culivetut.

8 Ja caxt rlt colme Cauxuvgtta meot
yhle» Canpuagyn wettä Mma»/ ja et
saanet toriveltanS: jaet te sijtkekSa kään.
dänet keitän minun tygöni/ sano HERra.

y. Minärangaistu teitä poudalla ja no.
ktpäiSä/jaruohumadst söit cakcki mitä
teidän krydtmaasan/ wgnamäefäa/ ficu>
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Nen»
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napisisin ja öljypuisimeafvoi: et ie sijtte-
käukääodäuet keitän minun iygöat/ sano
HERra.

10.Minä lähetin ruton teidän fecaau/vst:cuiuEgyptstn:ja tapoin mtecalla tei-
dän nuoret nsirheune / ja annoin teidän
hevoisione «viedä pois faogtna: ja an-
voin haisun teidän leirisiin teidän fieramt-
hio mennä: et te sittekänkäändänet keitän
miau» tyaönt/ sano HERra.

11. Minä tukistin ylös alaisinmuutamat
teistä/»stocuin Jomala Sodomao jaGo.
«orran cukistt/ että te olttta nstocuin tule-
sta otettu kekälä! et te sijtteken käudänet
tietän minun tygönt/ sano HERra.

ii. Sentähden tahdon minä sinulle näin
tehdä Israel: että minä «yt näin sinulle
tehdä tahdon/ nijn valmista siauas Isra-el/ ja mene Jumalata» »asian.

' iz.Sillä catzo/ hänon se/ jocaon tehnyt
vooret/ ja luonut tuulen/ ja ilmoitta ih-
miselle «itä hänen puhuma» pitä: hän
teke amurusiö ja pimeyden/ hän käy maan
corkeusten päällä: hänen nimenS onHEr-
ra Jumala Zebaoth.

V.
te Israelin huone näitä sa-

IN noja/ sillä minun täyty tämän
«alttuöveisun teistä nosta,

i. Nettzy Israel on langennut/
ostn ettet hän voi jällensylösnosta/ hän
on tukistettu maahan/ ja ei kengän häudä
ylösauta-

' z. Sillä näin sano HERra HERra:
siihenCaupuugtjo/josta tuhaoeu käy ulos

' pitä ainoastans sata jäämä»: ja jostasatakäy ulos/ pttä kymmenen jäämän Zsrae-lin huouesta.
4. Sentähden näin savoHEna Israelin

hooaelletetzikät Minua/nijnte saate elä.
5. Ja älkät BethElitä «tztkö/ ja älkät

tulco Gtlgalstn/ ättät myös BerSebao
meugö: sillä Gtlgal pitä vietämän fan-gttlunapois/jaBethEl tyhjäxt tulema».

6. Estikät HERra/ ostat» saatte elä :

ettet tuli Josephia huooeseu sytytettäis/
' ja cuiutais/et oltssamuttajat BethElis.

7.Te käännätte oikeuden coiruohoxi/ ja
' caktstatte maahan vauhursiauden.

8. Hän tele olavan ja kointähden/ ia
muuttacuolcman varjon amuxi/ ja pät-
«ast Pimiän yön teke s joca vedet meres
cutzu/ja caata »e maan pyrin päälle/ hä-
nen nimens on HERra-

9. Jocaraateluxen asetta väkevän ylt-
tze/ ja että raateli» uftalda vahvan
Caupungtn päälle carata.

Iv. Mutta he vihavat fitä/ joca heitä
julktsestnuhtele/ ja sitä he cauhistuvat/
joca oikein opetta.

11. Eentähdeu että te köyhä sorratte/ ja
otatte häoeldä suuret cuormat jyviä/ et
pidä teidän nysä huoueisa asuman/ jotce
te vuojonktvtstä rakendanet oletta: te o-
letta istuttanet caunit vhoamäet/ vaan
et teidän pidä oystä vijna juoman.

12. Sillä minä tiedän teidän pahatte-
coona/ja jotta paljo on/ja teidän syndtn/
jotcarastat ovat: te ahdistatte vaohur-
fcaita/ ja otatte sovinnon/ vaivaisit»
myös duomion edes sorratte.

iz. Sentähden täyty ymmärtäväisen
sillä ajalla «ratketa: sillä se on paha aica.

14. Etzikät hyvä ja älkät paha / että te
eläisitte/ ny» HERra Jumala Zebaoth
00 teidän caustao/uyucuint« kerstattakin.

15.Wihatcat paha/ jaracastacat hy.
vä/ asettacat oikeus porteista/ vynHEr-
ra JumalaZebaoth on armollinen Jo-sephtn jääneille.

r 6. Sentähden väin sano HERra Ju-mala HERra Zebaoth: jocaitzella ra-
rulla pitä parcu oleman/ja jscattzes cu-
jas sanottaman: voi/ voi: ja peldomtes
cutzutao murheseeuparcuman/uyde caus-sa jotca valitus veisun taitavat.

17.Nyn myös jocaitzes »yuamäes pitä
parcu oleman: sillä minä tahdvu sinun
cauttas vaelda/ sano Hsßra.

18.Woi uytä jotca HERrao päivä pyy-
tävät/ sillä miläst se teille? se HERranpäivä on pimeys jaetvalkeus.

i9.Ntzcuin jocu patenis jalopeuranedest/
ft carhn cohtale händä-j» tulls huousten/
janojals lätens seinälle/ j» tärmeldä pl»
stetälsi».

20. Eltö HERran päivä ole pimlä/ ft
«lwallla/syngisjaelselte?

2i. Mins
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«.Mins «ih3ft hylssu teldsn jnhlapsi.
«sn/en myös l»hdo hatst» tetdsn nhri»n.

22. I» »alck» te mlnulle uhralsitte /

poltlonrl»ft ruocauhrft/ «n «luscntteu»
g»n otantztä otolltstxt/ cngs catzo teldsn
llha»atattzto«nhr<»n.

2;. Wle pois mlnnnedestäni finun «lr«
«s jyrlns: fillä «n mins wot sinnn cande.
lttles laulua cunllella.

24. Mutt» otleus pltä jullst«««m»n
ntzncnln vesi/ j«»«nhurscansntznculn
»äte»ä»lrta.

25. olettaco te Israelln hnone minulle
teuras-uhrt» s» rnoc»»hr<« tehnet neljs»
nälymmenens wuoten» corweft?

26. ie caunoltt» tetdänMelechin majo.
ja/ ja teidän epsjnm«l»ln cuvt»/ teldsn

8. Sllls HERr» HERr»on vannonut
fieluns cautt»/ ftno HERra JumalaZc.baoth: Minua canhlsta lacoblnylpeys/
j»mlnä wlhan hsnen coretta huonettans/
jatahdon senCaupungtn hyljöls/ja c«lck<
cnln hänes on.

9.1» pltä tapahtuman / «ttä «valcka
lymmenen mlests yhten huonesen jötsit/
ntzn pltä heibs» cultengtu cuoleman.

ic>. Etts hsnen seläns j» «noins «els
hänen luuns ulos huonesta/ j» sanols sillejoc» sen huonen wleres on: wlelätö finuntytönas telän on ? s» stwasta: joowatc«»
ickt pois. I» ntzden pitä sanoman : ole
»att/ fillä et he tahtonet/ «ttä HERauntme olls muistettu.

11. Sills catzo/ HERra on tästenyt lys»

I,r.

«ebr.
6: ,7.

«

l: »y.

jumalatnne Tähle/jotca te tye teillenteh.
oek olitia.

27. Ntj» minä sijs annan teidän tästä e.
demmä Damascua mtedä sano HERra/
jooga niml- sn Jumala Zebaoth.

V l. iucu.'
suruttomllle Ztonts/ janhlle

heltan» Samarta» wuo.s luottamat/ joeca cutzutan
ylimmäisixi pacanain seas/ ja

Israelinhuooesa hallitzemat.
2. Mengät Calneen/ jacayocat/ja me»,

gat stcldä suureen Hemalhtn Caupungyn/
ja sielbä käytät alas Phtllsteretn Gathln/
jos ne parammat omat cuin nämät malda,
cunnat/ jos heldän rajan» omat tamtam,
mat/ cuin teidän raja»,

z. Te jotca luuletta teidän eaucana ole.
Manpahoista päivistä: ja medätte puo.
Zenne mäktmaldaifen istuimen.

4. JamacatElephandtn luise» muote»/
jacoreiletta ylönpaldtsudes teidän macaus
sialla»: ja syötte parahimmat laum?sta/
jasyötetyt maflcat carjau seasta.

Ja soitattePsaltarilla/ jaajatteletta
tetllen lauluja ohncuin David.

6. Jajuoltamynamaljoista/ jamoite-
letta keitän parhalla moitella: Ja et te
sure Josephinmanhivgvsta.

7. Sentähde» pltä heidän nytkäymän
vhde edellä/jotca mtedä» poi» faogittuaa/
jaöyckärittenwieraspit» pltä lackaman.

dä suurta huonettarieki/ja »ähtä huonei»
ta hajoman.

12. Tattawatco hewoiset calltolla sawot.
ta? lattango se härjillä kynnettä? sillä le
muuttelekta oikeuden fapexi/ jawauhur.
scauden hedelmänCotruohort.

i). Jatloitzetle tyhjäsi asiasta ja sanot,
te- engö me kyllä wäkewät ole meidän sar.
wtllamme?

i4.Sentähdenc«tzo/ mlnä tahdo» tel.
dänpäällcn/te Israelin huone/ Laofanherätlä/ sano HERra JumalaZebaoth/
jvca teitä ptlä stjrä patcast ahdistaman/
cuinHemathyu menuän/ hamancorven
ojan asti.

VII. iucu.
HERra HERra osottl ml.

U nullenäysä jacadzo yxi seisoi jo.
«ca hetnäsirckoja teki/juuri silloineosca oras rupels ylöstäymän/

toisenKerran sijttecuin Cuutogas oli an-
danutnyttä.

Cofca oenyn tahdoit catckt tulon syö-
dä maalda/ sanoin minä: Ah HERra
HERra ole armollinen/ cuca tahto la.
cebt taasautta? sillä hän on aivan »ähä.

z. Nyn HERra catut firä: et sen pidä
tapahtuman/ sanot HERra.

4. Nya HERra HERra osottt minulle
väysä jo cadzo/ HERra HERra cudzut
tulen rangaisemav/joca piti fuurensywy
de» syömän/ ja se söi joparhan osan.

5. Ntzn
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5. Niin minä sanot»: Ah HESlraHEr-
ra/ lacka nyt/cuca tahto Jacobitaas aut-
ka? sillä hänon atws» «ähä.

6. Nh» HERra catul myös sitä:et sen-
gän pitätapahtumcn/sanotHerraHer:a,

7. Mutta hän osotti minulle tämän näy
sä/ jacadzo/ HERra seisot muurin pääl-
lä/ jocamittanuoralla mitattuoli/ja hän
piti mittanuorankädesäns.8-Ia HERra sanoi minulle : mitäs
näet Amos? minä simoin - mittanuoran.
HERra sanot; Cadzo/ minä tahdonse-
tä mittanuoran kestille minun Cansaut
Jsraeli/ ja en käy sillen händä ohtdze.

p.Waan Jfaachin corkeudecpträauti-
axt tuleman/ jaIsraelin pyhydsl pltä hä-
«itettämäul jaminä tahdon nosta mtecä
Jerobeamta huonetta«ostan.
ro. Nhn BethEliuPappi Amazta lä.

hetki Israelin Cuniugan tygö / sauoden:
Amos teke captnan sinua «asian Jsrae-
ltn huooesa/ etpä maacau «oiraickta hä-
nen saoo/ans kärsiä.

n. Stllä «äin sano Amos: Jerobeamin
täyty »ntecalla cuolla/ ja Israel pitävir-
iämänfangtttuna pois maastaos.

12. Ja Amazta sanot Amoxelle: sinä
Näktä mene potS/ja pakene JudSmaalle/
jaelätä sinus siellä /ja Prophetera siellä.

iz. Ja älä BethElis sillen Prophetera:
se on Cuniogan pyhästä/ ja «aldacuo-
oa» huone.

14. Amos «astais/ jasanot Amaziolle:
«n minä ole Propheta/ eogä Prophetan
poica/ vaan minä olen carjao paimen/
jamarjat» hakta.
rs.MuttaHsßra otti minun carjasta/

jasanot minulle: mene/ japrophetera mi-
nun Cansan Jsraeli «asian.

16. Nijn cuule sijs HERran sana: Si-
nä sanot: älä prophetera Jsraeli «osta»/
älä myös puhu Jsaacht» huonetta «vasta.

»7. Sentähden sano HERra näin; sinunemändäs pltä Caupungts raifcattamao/
' ja sinun poicas ja tyttäres pitä miecolla
laugemao/ jasinunpeldoS pttä ouoralla
jaettäman: Muita tdze sinun pitä saa-

' staisesa maast cuolemao/ ja Israel pitä
ajettamaupoi» maastans.

VM.Lueu.
CRRA Jumala osottt miaulle

ja cadzo/ siellä olt Lori su» 1
j

2.Za häa sanoi: mitäs näet >
Amos? mina w-siaifln: Lorin suwtknlo.
NhnHEßra sanotminulle: minun Laos»!sanilsraelin loppu on tullut/ en mtnä
tahdo sillen mennä händä ohtdzeu.

z. Ja sinä pätwänä »itä tvetstt T«m>,
pleis ttcuxi käändymän/ sano HERra
HERra:monda kuollulta ruumista pt> l
tä jocapaicas macaman / jotca «tedäo
sala pois.

4.Cuulcat tätä l« jotcaköyhä sorratte/ja
«atvaisiamaacuonas hävitätte.

Ja sanotte usi Cuu loppu/että
me saisin, jylviä myydä; jaSabbarht/eltä
me ohria cauppatsim jamitan vähennät-
sim / j<rhinnan corottaisim/ ja «aagat
«ääräxi tektflm.

6. Että me saistmköyhät rahalla»» hal-
dum / jahäläynnet kengäpartlla/ jamyt>
sim acanat jyVäln«desiä.

7. HERra on «anooout Jacobin kor-
keutta «asian/ mtlämax/ jos mtnä tkä-
oäns caickine heidän työas unohdan.

8. Etkö maan sen tähden pidäis «apise.
man/ ja caickt sen asuvaiset murehtiman?
Ja pttä nousema» catke» sen päälle n ho-
ruin wtrta ««tämän pois ja upotetta-
maa nyncutuEgypltu «irralla.

9. Stllä ajalla/ sano HERra HERra/
tahdon minä laskeaAuringon alas puoli-
päivästä/ ja ptmittä maan «aitialla
pätrvällä.

10.Minä tahdon teidän juhlapäivän
kääkä morhexi/ ja caicki teidän «eisunne
«alttuxext/ jatahdon anda säkin jocaitzen
cnpetsijn tulla jacaickt päät paljsxt teh.
dä jätahdon heille murhe» faatta/ njjn-
cuinjocuatnoata poica murhctti/ heidän
pitä surttan lopun saaman.

n.Catzo/ue päivät tulemat/ sano HEr.
raHErm/että minä lähetän väljän maa»
päälle: et nälkä leivän perän/ eli jano
veden perän/ «aan HERran sanan
kuulemisen jällen.

», Myn «ttä heidän pitä juoxema» yh-
dest
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desi meresi ntz'slolfeen7 pohftst ntzn ltsn/
«ylmäu HERrauftna/j» el cuttengan pl.
dä löytämän.

i» Slns pälwäns pits caunlt neltzelft
nuorncatsel näändymän janosta»

'4. Ja jotca nyt Sommarlan rtcoxen
ca«ta»anno««t/j»ftn«»at:»tznlott»
cnln si!M»l»malas Danis «ls/ ntzn tot»
la cnln siuun lumafts BerSebos «ls:
ntzden ptts ntzn lange«an/ell«l he»«l jöl>
lens ylös nosta.

Ix. lucu.
näin HERrä seisovan Al»

lyöowen
ntzn «ttä pihtlpielet
sillä mtnä tahdon

h-awollta ntztä caickia / jotca heslls
psäuns otvat/ja hetdsn «lammalstns
ml«c«lla tappa. El stn plds pääsemän
joca paenu: on/ «llä ltz«ns pelastaman jo»
«a wälltsnyt on

2. Ja »alcka he heltsns hamau H«l»«t.
tln cat«»<sit/ntzu mlnnn lätenon cnlle».
gin hetts fieldsliu ha,«»« : Ja jos he
«stulsit ylös t«lw«stn/ntzn mlnä cnttengln
tahdon syöstä heldän sieldä alas.

z. Ia joshe lymytäifit ttzens Carmeliu
cuckulalle/ntzn mtnä tahdonhetdsn steldö.
,ln etztä/ jatemmata pots : I» joshehei»
lins mtnnn silmäin «des töttlsil meren
synylen/ntzn minz tssten lslmltts/että
se helts siellä plfisls.

4. Ia joshe vihollisille»- ftnglrt tule.
»«/ ntzn min» fiejdä lssken mllcka/ettsse heitä tappals : fillä minä pidän filmsnl
heidänylitzens pahaxi/ ft en hywäxi.

5. Stllä cosc» HERra HERra Zebaoth
««ahaurupe ntzn st ftla/ että caicki «su.
«»lstt murehtlm«n plts / ft «tts stpttsnouseman senpäälle ntzuculn »lrta/ja se
npottttamau/ ntznculn Egyptln »lrralla.

6. Hänon st jocaSaltus talwasenr»»
lenda/jg pllnsta maftns m»«upäälle -

hsn eutzu Mereu Wbet/js »uodatta maan
psslle/ hsnen ntmens on HERra.

7. «tteti te Istaeltn lapset mlnulle ol«
ntznculn EthloMlalstt ? ftno HERra t
«ugimtnswtenyt Israeli ulos Egyptln
manida/ ja Phtllsterlt Caphthorlst/ j«
SyrttKlrisi?

8 Catzo/ HERran HERran filmst ns.
tevst syndlsen »aldacunnan/ ntzn etts ml»
ns sen juurt maan päälds perstt cadotan:
walcka en mlns cuiteuganlacobtn huonet»
ta ralli ladot»/ ftno H«Rr».
,

9- Sillä catzo/ mlns tahdon läste/ ft I»sraeiinhuonen caickelupacanaln seasan»
dastnlotta/ntzncntn seulalla stnlotau/j«
el jy»slupldä langeman «aan ps«lle.

l°. Calckt syndtset mlnnn Canftni pltä
w<lla»acu«l«tetlamä/jolc«ftnow»tzeton.
neltomus ole ntzn läsnä/ «lt» cohta m«ltä.

«> Silla«Ma tahdon m»ns taas c»a»
tunen Davldln majan ral«ta/ft hsntn"ilsns palcata / ja parat» jällens mlts
ftrMy «n/ja uhdon sen raleta/utzncntn
st «udlstlls aftll» ollut on.

"> Etts b« ftawat nautlt»Edomln,ss.
»el/ jacalckl pacanat/ joiden stas minun
«lmeni plts saarnattaman / stno H«R»
ra/joca nstts tele,

'l.- Catzo / se alca tule/ ftno HERra /

etta yhtäh»a»«lynnetsnft ntztelsn/ j»
Ms haava «tznamsrftt solcut»»/ j»
lyl»«tän/ ja»u,t«t mallata »tzna ttuc»
»«»«t/ ft calckt mäet o»»t hedtlmsltsel.i4.«tllämlns ,äännän »lnun CanftnIft««n ftngiuxen / että he r«,e«d«w«t
«""«" Caupnuglt/ ja ntzftasn»«l : istut.
«»at »ynapntt» / ja ntzstä »tzn» juo.
»»t/tete»ztlrvd<m»lta/jantzstä hedel.
witä syövät.

15.3» minä tahdo heitcTheldsn maaftns
lstutla/ ntzn ettei heitä fillen temat» pols
ma«stau«/jong« mlns hellle andannto»
len/ ftnoHEßra finnn Inmafts.
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9z<» »M»».o5«lN«»
Propheta Obadja.

Efipuhe.
ei anna lietä millä ajalla hänon elänyt/ mmlahänen ennustuxens osol»HFtaBabelin fangiuven.- sillä hän lohdutta ludan Canft että heidän pits tule»

man jällensZionijn. Ia ennusta erinomaisesi Edomit wastan, jotcaaina ca»
delit jawihaisit Israeli ja ludan Canft/ nijncuintapahm/ cosca suculaisel mlewat te»
fienäns eripuraisexi/ lijaeengin weljexet/ silloin on wiha caickeinpahin.

Nijn olit Edomerit Juvalaisien angarammat wiham,chet/ja se oli heidänsuunilons,
ellähe olisit nähnelludalaistenfangiuden/ jotahe pititil ja pilckaisit heitä heidän surke»
udeftnsjaradollisudeftns : nijncuin enimmäst caickiProphemt Edomerejäsencaltaisen
angaran pahuden tähden laittamat. Nijncuin 1,7.Psalmi v. 7 walilla/ jaftno : HER«
ra muista Edomin lapsia Jerusaleminpäiwänä/ jotca ftnowal: repitäl maahan/ repM
maahan caickihänen perusturens asil.

Että se ylitze määrän mielencarwariteke/coscaradollifia ja murhellifia/(ioila lohduta,
man pidäis) heidän waiwaftns jaahdistuxeftns wielä päälisexi pilcatan/nauretan ia pi.
ritellän/ jollausco Jumalan päälle/ suuresi tiufttan/ ja joca ihmisen cowin epäillyxen
»etä pytä.- asetta Jumala täsä erinomaisen Prophetan sencallaisia tuimia pilckaita

wastan/ lohdutta murhellisia jaheidän uscons wahwilia/ uhcauxella ja nuhtelemisella wa<
sioin nijtä julmiaEdomerejä/se on/radollisten pilckaita/ja lupauxella tulewaisest awusi
ja wapahduxest. löca on sangen larpellinen lohdutus ja hywa Obadla sencaltaises
Vnnellomudes.

lopulla ennusia hän Chrisiuxen waldamnnast/ e«ei se ole ainoasians olewa leruftle»
'Mis/muna jocapaicas: sillä hän secoitta caicki Canftt toinen toiseens/Ephraimin/Ben»
laminin/Gileadin/Philistent/Cananerit/Zarphat/ joca ei laita Israelin ajallisesi walda-
mnnast ymmärrellä/ joft sencaltaiset sucucunnae jaCanftt piti erottelutoleman/ Most»
xen lain jälten.
kuu»»
sta E»
dome»
rejä
vasta.
Jer.
49»14.

Enstlt
«tts he
plpel.
llt / j»
»stal.
sit lln.
n»ins
psslle.
Prov.

Hms on Obadla» nsly. Nlinsano HERra HERra Edomlst:s) olemma Hsßrald» sanoman
että ft»ansa«taft on pa»

c«n«tn secaan lähetetty: nostat / j» tsy.
»sm hänoä »«stan sot»»».
t. Catzo/mlnä «le» sinnn«lendanut pa.

cqnaMs««</ja ftngeylsnc»tz»turl tehnyt.
3, Olnnn sydämes ylpeys on sinnn «te.

tellyt/ ettäs «nortenrotcols »ftc/ sinun
cortelft linnolfts/ ft ftnot syoämesäs.
cuc» talta mtnnn syistä maahan ?

»,.. Walckas ylös cerltalle menisit ntz».
cnm cotea/ft tetlsit pesistöhlel» »estelle/
ntzn mtns cuitengin syöxä»fin»» »las stel»
ds/ftnoHEßra.s.2dS»arl<,t,ttraat«Nattnle«atyöl.

lä sinua tyzös/ cuinga sinäohn lyöty 0.

let? Eikö he «arasta tsyn paljo että hetl- :
läkyllä on? Joswynan haktat toleivat
sinuntygös/ eikö he jätä «yaamarjav
oxta?

6.Ah cuinga heidänpitä Esauatutki-
man/ jahänen kätketyt tawarans etztmän

7. Caickt jotcasinun caasiaslytos omat/ !
pitä ajaman sinun pois maaldas : mie- >
het/ jothins turmat/ pettäwät sinun / >
wolttawat sinun: jotcasinun letpäs syö- '
wät/ pettä»Zt sinun: et sinulla ole ym-
märryst.

8. Mitämax, sano HERra / minä ca-
dorao silloin Edsmin «ysat/ ja ymmär-
ryxen Esaun «uorelda.

9. Sillä sinun wäktiväS Themanis pitä
häm-

Job.
59-Zo.
AmsS
y! 2.

JaG
top/
mutdc
canKa.
J«r.
9-4.5.
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SYtte/
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«tsest.

Exod.
21:24.
t.rhef
i:6. 7.

hämmästymän/ että heidän calckeio pttä
? murhasta Esaun vuorella huckuman.

. ro. Sen vääryden tähden cuins veljel.
leSJacobilletehoytolet/pttä sinun hä«
piääo tuleman/ja ljaocalcktsest hävttettä.
män.

11.Gtlloto sinä seisoithändä wastan/co.sca muucalatsct hänen sotaväkens veit
pois fangitluna/ ja vierat menit sisälle
hänen porteistans/ja Jerusalemisiarvan
heitit/ silloin sinä olit ntjncuin yxt heistä.

12. Et sinun pidä mtelelläs cotzelemaa
«elies viheljäisyden alca / etkä rtemuiye.
manJudalatsten surkiudenalcana/«i myös
sinun suus pidä nho suuria sanoja puhu-
man heidän tuscans aicana.

rz.Ei sinun pidä meNemän sisälle minun
Cansani porteista heidän surkiudtos aica-
na/etkämielelläos cayelemao heidän on.
nettomuttans/ heidän «atvans aicana:
etkä tättäs ojeodaman heidän caluuns/
heidän sarktudeoS aicana.

>4. Ei sinun pidä teiden haarots seiso,
man / murhamas heidän pakenevaisians/
ei myös thout ottaman heidän jäänyt-
täus ahdtstuxens aicana.

15. Sillä HERran päivä on läsnä
catckla pacaootta: nhncuin sinä tehnyt
olet/ nhn pttä sinun jällens tapahtuman:
janhocutn sinä ansainnut olet / oho pitä
sinun pääs päälle jällen» tuleman.

Obadlan kirjan llWpu.

Esipuhe.

i<s. Sillä nhnculn te »kelta nurun py.
hällä vuorellani juonet/ nhn pträ catcki
pacanat jocapätvä juoman / ryyppä.
män ja otelemäa/ jaoleman nynculnet he
ollekcan oli».

17. Mutta Zionto kuorella pltä «vapa-
us oleman/ ja heidän pltä pyhät ole.
man/ ja Jacobin huoaen pltä pertndöns
omistama».

18 Ja Jacobin huone pttä tuli olema»/
ja Josephin huone «ulen lieckt i mutta
Esaun huone cortena/jooga heidän pitä
sytyttämän jakuluttaman/ ntjnettetEss-on huonesta pidä mitä» jäämän: silläHERra o» sen puhunut.

19 Ia heidän pitä perimän coco Ete.
län puolisen maan / ynnä Esaun vuo.
ren cansia/ ja sen lakeuden Philisteret»
cansta/ ja heidän pttä myös Ephraimin
ja Samarian kcdou omistaman/ ja Ben-
JaminlaGtleadto.

20. Ja ne viedyt pois Israelin lastensotaväestä/ jotca Cananerein seas ha.man Zarpachin osti ovat/ ja ne viedyt
pois Jerusalemin Caupungist/ jotta Ze«
pharadls ovat/ pttä ne Laupungtt ete»
län päin omistaman.

21. Javapahtajat pitäZiootn vuorel-
le tuleman/duomttzeman Esaun vuorta:
Ja nijo pitS waldacunda HERran ole.
man.

Psal.
75-?.

Chrt.
fluxe»
ivalda-
cuiiofi.
Ps"l
I! 6.
H«b.
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Propheta Jona.
Prophetan Elian ruockei cowalla ajalla/ i

»Alilan/ että hän täsä
Sillä hänen äitins ftnoi Elialle/ cosca hän cuolluista hänen herättänyt oli .- nyt Ulincl
tiedän enä sinun suus puhe on totinen. Joca ei cuilengan näy oitein olewan: multa
hänen Isäns cutzutlin Amichai/ latinaxi verax, suomexi waca eli lönnen/ jaon ollut
Gath^epherist/joca Caupungi on Sebuloninsucucunnas/ lolu.i,z iz. Sillänäin on
tirjoitettli/ 2. »«8.14: f. Cuningas lerobeam ftiMenslsraelin rajat/ Hemachilkhaman Badon meren afii/ HERran Israelin Jumalansanan jälten/ jonga hän on
puhunut palwellans lonan Prophetan cautta Amichain pojan jocaoli Gach Hephe.

Bbbbbb, rlsi.



W. Zarpan lesti ött myös ollut pacanalinen waimo/nijncuin Chrisius ftno/ 1»uc,4.:6.
Mutta Jona tunnusta ensimäises lugus hänens olewan Hebrerin.

Täslä me näem sijs että Jona on ollm lerobeammaicana/ jonga Isoijsä Cuningas
Jehu on ollut/ ia silloin on Cuningas Vsia ludan hallinnut; silloin myös owat ol»
jetIsraelin waldacunnas Propheta Hosta/ Amos jaJoel/ muift paicois jaCaupun»
geis. Näistä tyllä hywin ymmärretä»/ cuinga jalo ja callis mies tämä Jona Israelin
waldacunnas on ollut/ jaJumala on suuret asiat hänen cauttans tehnyt' nimittäin/että
«Cuningas lerobeam hänenftarnans cautta oli nijn onnellinen/ että hän woitti caicki
jällens/ milä Haftel Syrian Cuningas oli saanut alans Israelin waldacunnaft

Multa tämä on caickeinylitze nissiä cuinhän oman Canftns seas teki/ että hän sijhen
fuureenjawätewäänwaldamndan Assyriaanrohteisruwcla/ jaftarnajs nijn hyodylli»
sest pacanain seas/ joca omains tykönä ei woinul nijn paljo monella ftaarnalla loimitta/
jolla Jumala lahdoi osolla Prophetan Eftian sanan » Joca ei sitä cuullm ole/ nijn hz.
nen pitä sen cuuleman. Opixi että caicki joillaJumalanftna runftst on/ ne sen pian
hyljäwät/ ja joille ei se tarjona ole/ neottawat sen wasian hywällä mielellä; nijncuin
Christus itze ftno/ MuK. 21:4). Jumalan waldacunda pitä leildä olettaman pois
ja annettaman pacanoille/jotca sen hedelmän tctewät.
HER»rals»
llt«Ie«
»ansaarna
«">«

Mlnl»
w«n»
'0:11/
i».
Jona
pätene
merelle
HER»
»a an.
d» tul.
l« luu.
Uspän.
Prov.
21:32.
Pftl.
107:

/e???»

i. iucu.sana tapahdut Jo.
nalleAmtthaiu pojalle/ soooden:

2. Nouse/ jamene sijhen suureen
jasaar-

na sijoä: sillä heldän pahudens o» tullut
wiauu caswvot etten.

z. Mutta Jona noust ja tahdot paeta
Tarsijn HERran cafwotn edestä / ja tult
Japhoo»/ja cutu hän löysi hahden / jsca
tahdot xarsijn menoä/audot HS«.palcan/
ja astut sijhen/ menemän hetdäa-canssans
Tarsijn/HERrancasmota edestä.

4. Nyn HERra aodot suuren tuulen
tulla merelle/ja suuritlma nouisi merellä/
vyn että haspi luukin rlckandune».

5. Ja hasxtmiehet pettäisit/ ja cuttu huu-
si jumalanstygö/ ja he hetttt calut/ jotca
hahdes olit/ mereen / kewlammäxt tule.
man. Mutta Jona oli astunut alas hah.
den toisille puolelle / ja macats uneen
nuckunut.

6. Nyn hahdenhaldta meni hänen ty.
göns/ja sanot hänelle: mtxis macac? nou.
se/ jarucoile Jumalatas/ että Jumala
muistais mettä/ etteu mehuckuis.

7. Nya he sanoit toinen tolftilen»: tul>
§at/ ja hetttMy arpa tletöpt»» ken«»gä

tähden tämä onnettomus meillä on: ja
cutu heheitit arpa / langeta arpa Jonao ?
päälle. h

8. Nyn he sanoit hänelle: ilmoita nyt e
meille/ teuen tähden tämä onnettomus »

meille on t mikä sinun tecoö on? custas x
tulet? ja custa maacunuast «li Cansast si- snä olet. l

9. Hän sanoi heille - minä olenEbrert/ h
ja minä pelkän sitä HSRra Jumalat»
tatwast/ jocameren ja carktau o» tehop».

10. Nyane miehet pettäisit suuresi/ ja
sanoit hänelle t mixis näin teit? sillä ne
miehet tiesit hänen HCRran edestä paen-
nen/ sillä hän ott heille sen sanonut.

«. Nyn he sanoit hänelle: mitä meidän
ptlä sinulletekemän/ että meri meille ty-
«veuuyis ? sillä meri käwt ja lainehti hei-
dän vlitzens.

Hän sanot heille:ottacat minua jahe-
tttäkät mereen / ny» meri teille tyweoe;
sillä minä tiedän/että tämä suuri ilma t»«
te teidän päällen minun tähteni.

iz.Ja ne miehet soudit/ että he olisit
maan jälleossaanet z mutta et he woinet:
sillä meri käwi »äketvästi HWi» ylitzenS.

14. NY» he huusik HERrao tygö/ ja sa-
ttdsli Ah HTSlra/ älä qnns meidän huc-

kna
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niele
hänen.Match
12!40.

K 164
Jona

rucoile
HEN-
M cala
mayas
Psal.
4! 2.

Psal.
120! I,

Psal.
1Z0! I.

Esa.
4ZU/2.
1.;4!7
8.

Psal. >
77! N.
Psal.
yi: 14/
15.

Psal.
li6:iB>
Psal.z: y.
Caia
sxenva
Jona»
maalle
jälleos
HER.
ra kä-
stc

»ua tämän miehen sielun tähden/ja älä lue
metllen tätä wlatoinda werta : sillä siaä
HERra teet «yo cuios tahdot.

15. Nya he otit Zonan/ jaheitit mereen/
ja meri asetut lainehtimasi.

16. Ja ne miehet pettäisit HERra suu-
rest/ jateit HERralle uhria ja lupausta.

N. iucu.
HERra toimitti suure»

t!» D U kalan/ atelemän Zonata: Ja
olt calan wayas colme
ja colme yötä.

2. Ia Jona rucollt HERra Jumala-
tans calan vayast»

z. Ja sanot: Minä huustn HERra ml-
oun ahdistuxesanl/ ja hän wastais mtnua:
miuä paruin Helvetin «atzast / ja sinä
cuulic minun änent.

4. Sinä heitit minun syvytee» keftelle
merta/ nyn että allot mtnua pyörsit ym-
bärtns/ caickt sinun latnes ja aldos kä-
«tt minun päälliyeot.

;. Minä ajattelin miuunt hyljätyxisinu
siimäts edestä/ catteogin saaumiuä vielä
nähdä sinua pyhän Templis.

6. Wedetpyrsit minua ymbärins sielu,
ntastt/ syvydet pyritit minun / caisitt-
fio peitti minun pääni.

7. Minä majoista muorien perustanen
asti/ maa salpats minun teljilläos yan-
caickisest! mutta sinä otit minun elämäni
ulos cadotuxest/ HErra minun Jomalan

8. Cosca mlnun sielun epäili mtnuft/
ny» minä muistin HEiXran päälle: ja
minunrucouren tuli sinun tygös / sinunpyhää» Templys.

y.Mutta jotca luottavat turhaan «al-
heft«o/oe hyljsvät laupiuden ltze cohtans.

10. Mutta minä tahdon «hrata sinulle
kykoxella/ mtuä tahdonmaxatupauxeni/
HERrao tykönä on apu.

11. Ja HERra sanot calalle/ että hän
> oxenst Jonaamaanpäälle.

> 111. imu.
> HERran sana tapahdut toi-
Uk A sen kerran Jonalle/ ja sanoi:

i. Nouse/ mene sijhen snureen
Caupuugyo Ntnimeeu / saarna-

ma» sttä saama/ jongaminä stnullt saaö.

z. Silloin Jana «onsi / ja ment Niai-
ween HERraa fananjätten. JaNtoiwe
oli Jumalan suuri Canpnagt/colmea päl
mäcnnnau matca.

4. Jacosca Jona rupeiS sijnäkäymän
yhden pälmäcnnaaamatcaa/ huusi HS»/
ja sauoiiwtelS onueljäkymmendä päimä/
ntja Ninimen pitä huckuman.

5. Nyn Ninimen miehet «scoit Juma-lao päälle/ja annoit saarnata/ että paa» >
stotatsts/ japnlt säkit pSälleuS/ sekä pie- .
net että suuret.

6. Ia cosca Nlnilven Cnningas sen cuu-
l</nousi hän istuimeldaus/ ja rysnt calltt.«aalteus / käärei tdjenö fäckyn ja istuttuhcan.

7. Ja audoi cuulutta ja sano Ninimen
Cuningan tahdosta / ja hänen Saaga- ,
retnö käskystä/ ettet yxtkea ihminen tatcka
eläin/ carja eli lambat pidä mitän mai-
staman/etkä lattutmellcasettaman/ jaet
wettäkän juoman.

B.Waan ihmiset ja eläimet pita säckyn
puetettamao/ jahetdänpilä lujasti Ja.
malanryzö huutaman. Ja jocaiuenpa-!
lattean pahasta tiefiäns/ jakätteas väkl-
mallasi.

9. Cuca ttes/ Jumalataita käändyäja
cacua / ja lacata htrmutsrst wthastans /

etten me hucu.
ro. Cosca Jumala näki heidän työns/

että he palaistt pahasta ttestäns/catut Ju-
mala sttä paha/jota hän olipuhuu.it he-
ille tehdäxens/ja ei tehnyttä».

IV.
pani sen comlo paha-

Un »lens/ja «ihastut.
2.Rucstlt HERra/ ja sanot:HERra/sepä se on cuinmtuä

sanot»/ cosca minä olin wtelä maasaot/fentähdeu minä tahdoin myös Tarsyn
paeta: sillä minä tiedän/ että sinäJum-
ala olet armolltaen/ laupias/ pltkämlelt-
ven/suuresta hymydestäja cadut paha.

z. Nya ota nyt HERra minun fielno
minusta pois/ sillä minä cuoltsin parem-
min cNtu eläisin.

4.Mutta HERra sanot; luuletcos oi-
kein mchastuues?

Bbhhhhz 5.Ja

Josak
totse»
kerrat.
Jona
mene
jasaar
naNl-
nives.
Ntnt-
«iterlt
«fco-
«vatja
paran-
vavat
tdzeus.
Matt.
ITI 41.
Lur.
iiize.
Joel.
2! 15.
Jer.
18. u.
Dan.
4:24.
Joel.
2:14.

HER.
ra ar-
maht»
hrltä.
Jona
närkä»
fiy/
että'
Ntnt.
tvetä
armah
detttn.
Epsd.
Z4'.6. .

Neh.
9! '7.
Psal.
»S. 5.

Jona. z./a z.iue.



8.
>45! ».

Jool.
L! !Z.

5. Ja Jona läxt Eaupnoglst / ja tflut
Eaupungtsta itä» pät»/ jatttt siellä heael-
lens majan/ jatstut siu asia »arjosa / sij-
heuastt catn hän «äktö mltä Caupuogille
tapahdut».

«. Matta HERra Jumala toimitti yh-
den peosau/joca cafivol Jonau ylitze/että
siolts häueu pään» «varjonnut/ ja «lr.
»ottaaut handä hänenwatwasauStja Jo.
na rtemutzt sijtä pensasta suurella ilolla.

7.M»tta HERra toimitti madou hao.
meneltatn/ cutn amurusco cotltt/ joca söl
sitä pensasta/ että si cutsetui.

8. Multa cofca Auriaao vosout oli/
toimtttt Jumala suuren ttätualen/ jaAu«
rtogo paifit Jona» päähän/että hän talt
«olmattomaxl: Nya hän totvoltt sielnl.

leascuolemata /ja sanot: mlaä cuoltstn
«nnencutn minä eläisin.

y.Nhi» Jumala sanoi Jooalle : luulet,
cos ottein wthasiuoes fi«tä pensasta? Ja
hän sanot: minä »ihastuu hamao cuole.
man asti.

io. Ia HERra sanoi: stoS armahdat
pensasta/ jostas el mitäu watwa oähnyt /

että sitä caswattauuk/ joca yönä caswot/
ja yönä calois.

HEr.
ra ouh
tele
stjtä
häudä.

Mtch.
7!I».

ly:
Malih
18! 1^

11. Ettöst mtoun pidais armahtaman
sitä suurta Caupungita Ntotwek ? josa
oo euä coto sata tuhatta jacaxtkymmenda
tuhatta ihmistä/ jotca et ttedä eroilta
cumbt oilta elt cumblwaaseutäsioo/ vtzo
mySö paljo «lätmttä.

lonan kirjan loppu.

Propheta Micha.
Esipuhe.

Micha on ollut Csaian aicana/ hänmainitze myös sen Prophemn sa.
e?Z! Hnat/iotca toises lugus omat/ jostahyminymmärrctän/että ne Prophecat/ jotcayh.

ten aican elänet omat/ liki yxillä sanoilla omat Chrisiuxcsta saarnannet/ nijmum
he olisit ollet sijtä yhdes neuwos toinen wisens cansia.

Mutta hän on W nijsiä jalommistaProhemista/ jocaCansa epäjumalanpalmeluxcn
tähden wäkewäst nuhtele/ jasel» tulewaisen Chrisiuxenja hänen waldacundans aina mui-
stUtta.la on ylitze caickein muiden sijnä cappales erinomainenPropheta/ että hän Beth.
lehemin Eaupungin nijn wisust osotta janimi tä/ josa Christus syndymä oli. Minga-
tähden hänmyös Vdes Tesiamendis suuresi ylistetän / nijncuin P >äaitk-uz toises lu-
gus tietä anda. Hän nuhtele/ennusta jasaarna/ mutta lopulla ajattele hän/ että jos«vielä
muut caicki langeifit maahan/ ja sekäIsrael että Juvalaisethuckuisil/ cuitengin oli Chri-
stus tulema/ jocacaicki oli hywäxi tekemä. Nijn myös meidän nyt pitä nuhteleman/ loh-
duttaman ja saarnaman/ ja «vielä sijlte sanoman - josnyt caickimuut huckuisit / cuiten-
gin on Christus tulema mijmeisnä päimjnä/ja auttamameittä caikesia pahasia.

Ensimäijes luguson hän chllä työläs/ ettei hän puhu nijn selkiäsi mumamis sanois/
cuinon: Zaenan/Achisib ja Maresa/tc. jotcahän pahoin päin tääudä ja risiijn pa-
ne/nijncuin sanomisin: Suomi . sinullen on paljon hymä suom mutta kijttämättömy-
des tähden sinä suomitan.
Enon-
stetan
6a»
ma-

I. iucu.
Ämä on HERraosana/ jocata.
pahdut Michalle Maresast/ Jo.A Ahaxe»/ ja Jehlstlan/

Judo» Cunlngasten atcana/ jooga hän rtata
näki Samartastja Zerusalemtst. jale.

Cuulcatcatckt Caosa/ sinä maa/ ota »usale.
wagrt/ ja catcktcuto stjuä on: ja HERra mtla

J«. «vasta.

5Z4 Prophcla i. iue.



3«r.
26.1 s.
Että
HER-ra 00
heitärangat
seva.es-.
26:21.
Het-
dän
syn-
dlios
tähden
Esa.
Z!I2.
1.9:16.
inc.
iy-44-
Amos.
z:i4.
Mtchä
täyty >
alasti !
käydä/ !
itke ja
«alit- :
tasicä. 1
Joel.
I! IZ.
Job.
59:16. .
2. S»,
n 20. I
Psal. 1
125-5.
Amos.
z:6.

Jumala olcon todistaja teitä vastan /

HERra pyhästä TemplistäoS.
z> Cadzo HERra lähte fiastaus / astu

alas ja polke maan corkiupta.
4. Nya että vuoret pitä sulaman hänen

allans/ja lapot halkeman/ oyncuin me-
deovaha sula tulen edes / ja nyacuiv »e

t vedct/jotca corktalda alas vuotavat.
Caickt nämät tapahtuvat Jacobin

ylidzekäymisen tähden/ ja Israelin hu>
nen syndein tähden. Cuca fijs on Jacobin
ylidzekäymys? eikö Samaria? ja cutca
ovat Jadan corkeuxet ? eikö Jerusalem?

6. Minä teen Samarian kivtrauntoxi
kedolla/ joca pannan vyoamäen ymbä-
rins/vieritän hänen ktvens laxoon / ja
särjen perustupe» asti maahan.

7. Caickt heidän epäjumalans pitä pt-
cottaman/ jacaicki heidän palckans tulel.
la poldetttaman/ ja minä hävitän caickt
heidäncuvans: sillä he ovatporton pal.
castacoolut/ sevtihden pitä heidän jäi-
lens porton palcapi tuleman.

L.Sttä minun täyty välittä japarrua/
minun täyty rysuttuna jaalastikäydä/mi-
nuo pitä valittaman vyacuin Lohitär-
met ja murehtiman nyncum nälkäcurkt.

9. Sillä tähän vttzmxeen et ole yhtän
neuvo/ joca jo Jadan asti on tullut/ja pi-
tä »tottuman minun Lansaut portttn asti
Jerusalemyn asti.

10. Älkät sitä Gakhis ilmoiltaco / älkät
andacocnulla teidän itcuao/ vaan men-
gätkuhcahuoneseujaistucattuhcao.

11. tähde pois sinä caunio Caupungtn
asuvainen/ häpiällä paljasteltu. Car-
jacaupuiigia asuvaiset ei tule ulos/että
valitus on lähtpatcois/ jotca saavat
teildä ylöspilämisens.
12 Se snrullioea Caupungt murehti sen

hyvän tähden/ sillä onnettomuS pitä
HERralda tuleman hama» Jerusalemin
porktin.

iz.Sinä Caupungt Lachis/ valjasta ra'
tastm «teen liuckat hevotset/ ja mene
maicas: sinä olet Ziooin tyttärelle syn-
nin alcu ollut/sillä sinus on löytty Israe-
lin ricoxta.

14. Sinun täyty nyn lahjat anda cuin
Gathiltn k Achsibl» huoneuptiä Jsrae.

Esa.
Z.24.

Mtcha
nuhle.
leCao-saos
ahneul
ta/ ie.
Psal.
Z6:5.
sx.
20: 17.

Ezcch.
27: 2»
c.zat»,

!

Ja co»
' vacor-
> waisut
ta In»

' malan
' Pro»

> ph«»
tatta.

l vasta.
>

Matt.
2Z- »4.

Jlmott
la Hell
leran»

! gaista»
> peu.

iin Loningasten lytost luopuman.
15. Minä saakaa» sinulle Marefa oikt»

anperllltsen / jaIsraelin cunntan pltä
Adullamtn asti tuleman.

16. Tee pääs poljapt/ jaterltze sinusfi.
nu» cauntsten lastes tähden: ajele pääs
paljaxt nyncnin cotca/ silli he ovat vie-
dyt sinuldapois faogitlnoa.

li. iucu.
oytä jotca vahtngota ajat- '

Utelevat/ ja pahoja juontavuo- :
ahkeroitzevat / että hesen täyttäisit cutn amu valista: jsillä hellläpä valda on.

2 He ahnettivatpeldojo/jotca he väki-
vallalla otlaval/ja huonetta / jotcahe 0.
mistawat/ja tekevät ylöllist jocasteo Hu»,
uen cansia/jajoeaitzen perinnön cavtza.z. Seotähdea sano HERra näin- cayo/
minä ajattelen tälle sucucunnallc paha/jo.
sta et teidän pidä voiman vetä pois ket.
dän caulanne/ etkä teidän pidänyn ylpiäst
käymän: sillä paha aica tule.

4 Sillä siallapitä teistä saoaolascu o.
teltaman/jasurkia valitus valitettaman
sanodrn: me olemina peräti hävitetyt:
minun Cansaoi osa on muutettu: cotnga
hän metldä pellot otta pois/ ja ne jaca?

5. Ja tosin ci teidän pidä osa HERra»seurac unnaö oleman.
6.Et teidän pidä t sanovat he) saarna-

taan/ muiden pitä faarnamnn: «tnydeo
pidä farnamau nya cuin te: en me »yu
ratki häptään tule.

7. Nyn Jacobin huone itztäns lohdutta/
luuletcos HERrao hengen lyhctyxi? eikö
hänen näitä ptdäis tekemän? etkö minun
puheni ole hyvä sille joca oikein vaelda?

8. Multa minun Lansan on jo ennen
tätä haogionut vyncuin vihollinen: He
ryöstävät sekä hamen että päälisvaatten
oyucuto sodafa/ vyldä jotca suruttomast
vaeldavat.
9. Te ajatte pois miuuuCansani «aimot

cannetst huouetstaos / ja alati otatte pois
heidän nuorucaisildans minun caunt.
stuxent.
lo.Sentähden noscat jameogät pois: sil-la et te saa täsä olla heidän saastaisudeostädeHetdän pttS armottomast häviämän.

11. Jos

Michz. i. lue.



Esa.
56:10.

HSR-
ra tupa
heitä
cuiten.
gin jäi
leu»
coota
Chrt-
fiuxen
cautta

Saar-
nata»
«oi.
malli,
sten ah-
neutta
ja wZ.
»ival-
da va-
stan.
Amos
4- i.

Pfal.
5« 5.

7.
Pap.
petn
«iette.
kystä
vasta.
Ejech.
iz: ro.
I«r.
6:14.
e,8.i0.
ir.Esa.
5-zo.
1er.15

9.
3°-l.
2! 2.

Zoh.
»? Z5.

». Jos jocn ltpllaärk elis ja tralheo
ssarnaja c joca sanois) minä tahdon saar.
usta cuinga teidän pttä vyna ja wäkewä-
läjuoma juoman/ sencailaiorn saaroaja
olis talle Caosalle sovelias.

rr. Mutta mMä tahdon sioaa Jacobco.
couavs csota/ ja jäänet Jsraeiis saarta
cocon: ja tahdovheitä/ oyncutnlaumsn/
yhden totseo cnosia lammas huoncftn luo.
da/ ja nyncuta lauma pthatos/ vyn myös
sen pttä ihmtstst coptftmao.

rz.Pxtsäritäpitä astuman ylös heidän
«dellens/ heidän pitä särkemän iäpiye/ ja
käymän porttst ulos ia sisälle / ja heidän
Cuntngans pllä käymän heidän edclläus/
jaHERra caickeio esi» heitä.

111. Lucu.
minä sanoin! cuulcat W teJa-

AOli cobtn Väämlehek ja te Israelin
huooesa: csimiehtet Etkö teidän
pidäis oikeuttatietämän ?

а. Mu ia le wihatte hyvä jaracasiatte
paha: Tektscottahetldä heidän vahcans
ja calvette lihan heidän luistanS.

z Ja syötte minun Lavsaot lihan/ ja
cosca te olette hieidä nahan nylkenet/ vyu
te särjettä heidän iuuns/ jahakatierickt ne
ntzncntn palaan/ ja nyncnin lihan cattt.
laav.

4.Sentähden cofca ttHEnan tygöhu-
datte/ojjnethäa teitä cunle/ waan pctttä
silloin teistä casrvovö/ nyncnin te oletta
teidän pahalla mevollanna aosatooet.
;.Nätn sanoiHEna nystä Prophetaista/
jocca minunCansant «tettelevätihesaar.
navatrauha/ cosca heille syötävät anne.
tan :matta cosca et hetdän suuhuns mltän
anneta/saarnavat he sodar. tulevan»

б. Sentähden pttä teidän näky» yöx!/ja
teidän avistnxenpimeydext tuleman. A»,
rtngonpttä lafiema» nyden Prophetain
ylttze/ ja päivän pttä pimenemän heidän
pääldäos.

y.Ja näktät pttä häpiääo tulemaa/
ja ennustajat häpcmän/jaeaickein täyty
sunos petttä/ellki siellä ole Jumalansana.

8. Mutta minä olen täyuäos HTRraa
hengenvoima/ jaoikeutta ja väkevytiä/
että minä tohdin ilmoitta Jacobille ylitze»
käymiset,?/ jgJsrqMe s?nM,

9. Ntzn tuulcat fijs täti te I«cobln huo.
nen Psälnlehet/ j«le Israelln huonen esi.
miehet/ te jotca olleutta canhistntle/ ft
lssnstle toisi» caicki mitä toimellluen on.

10. re jotcaZloniu w«rell»r«t«nn<«tt«/
j»leruftl«mlnwöärydllls.

11. Hsn«n PssmtlhenS du««<tz«»»t
lahftin tshdtn/hsnu. p»pplns op«lla»at
palcantihdtn/ft h«ldsu Prophetans a»
»v.stavat rahan tshden : luott»»«t het»
tsus HERraan/ft s«u«»«t , ellö HER.
r« ole meldsn staftm ? el tald» onnelle.
mus mettä lösitts.

»2. Sentähden plts Zlou lynnettömin
teidän lähten ntznculn peldo/j» lernftl«,n
pltä tuleman tivlranuftfl / ja Templln
vuorimetzän corvexl.

I v. lucu.
vtzmelsins palvin» plts

X» H ll stn»noren/joll»Hkßrau huo»
on/ »«hvlstuman/j»olem«u

c»icki« mntta vuo,
rt»/ ,a corotl«tl»m»n cucknlain ylltze » ft
Canftt pttä sinne juoxeman.

2. 1» monllaisttpacanat finne menemän
j» sanoman : tulcatja «stucam yIösHER»

ran vuorelle/ j» lacobln Jumala» huo.
nen tygö / «tlä hsn op«t«ts melll« hänen
tettäns/jame vaellatsim hsn«n
lans» sillä Zionist» on latl tnle»»/ja
HERran ftn« lernftlemlst.

z.lahsn on duomitzeva paljon Can»
ftn s«ae/j«rauga<ft»«»äle»st pacanat
eancalsis maacunls : Silloln plts hetdän
mieckan«wanatfl tekiwsn/ja telhsns vl»
cahdexl. Ei yhdengän Canftn plds toi»
sia Canft»astan miecka nostnm«u/ «lls
sillen tottuman sotiman.

4. loeaitzen pltä«tznapunnS ftficuna»
puuns alla peltslnsls asuman : sillä HEr»
ran Zebaolhtn suu ou stn puhunut.

s.localnen Canft pits Jumalans ui»
«es »»tldaman/mutla m«idän plt» wa«l»
daman meldän HERram Jumala» nt»
«een/alnaft tzancatckistst,

6. Sllls ajalla/ ftno HERra/ lähdön
mlvsoudulvaistt coota/ sa ft«tt« hyljä«
tyt cocon/ft sen jot»mlnä valvonut olen.
7. Ia tMyn ond»»«<sille perlllisis stat»

la/j«

-
,

l'.
''' "

.

A'"°"n
l»n»
s«l'itll>

-3".
"'i^

,

ftuxm
""'»>
"»>

°" "

<»««
"'""

AP''"«" n»»
"nou»
war
"vo«
>'^"'"ft.

,/e??.
Pftl.
26» 8.
Pftl.
27:4.
Rom.

Ioh«
'4:6.
Pftl.
"6.
Pftl»
«0:2.
Hbae.
v.21,

936



MicW l.'ft 6. lucÄ «7
»epl.
,:i9>
Ehrt
««s on
ltze sti»«z C»,
ntngas
luc. i:
,;.

D«».
7Z i4.

Enl»
lnigtn
pitä
Iud»»
,««ftl
«nen
B«be«
ltznfan
gtn».
m«n.
Es. 55:
z.9.

Joel.
, 2.

Cbrl.
sius o»

tI"°ivtty»
«ht'
w's.
Ps-"!'

M«lt.
2l 6.
Z»h.
7.41.

ft/ fthtleon suurexl Canftrl tehdi. Ja
HERr«on ltzi olevn hetdsn Cuntng«n<
ZlonM vuorella/ lästs «j« st» haman tz«n>
catcklsntl».

I" sinä Ederln lornl/ Ztonln tylls-
ren lmna/stnun tygös ptts tuleman/ ja
ptlä tuleman se endluen esivalda/ Jer».
ftlemln »yttären woloacunda.

9. Mlxts nyt ntzn l«ck«m«t huudat? el»
löst Cnnlngas ole finun cansjas? ow«lco
finun N«u»ona»d«jas huck«ue>?tltä ttpu
tartutfinun» ntzncutn syunyttsvslsten.

lo.Murehdt j»huoc» sins Ztonln lylär/
ntznculn synuyltävslnenzfills sinnn töy.
ty««lluHul«sEaupung!stj«tldoll««sua/
ft mennä haman Bebeltzu: Mutta finä
pöästelsn taas sieldä/st«lls«uHEßl« si»
nnn päästävä finn» «titholltstS tsdests.

ii. Sllls menet p«c«n«t pltä cocondn»
mnn finua »ostan/ jaftnlmon, hin on
«ldifl anuellu/metahdon, metdsn hlmom
nshoä Ztonlst.

»2. Mull»«t he HERra» «fttuxtst ml.
tö» tleos/ «tls ot« vaart hänen neuvo»
stans : fillä hin on halenut hettä «ocon/
ntzncutn lyhtel rtzheen.

13, Sentshee» nouseft lapa rthts sins
Ztonln tylsr: fills mlns tahdon finulle
tth»s r«nt»tstt sarvet ftvastlstt lynnet/
«ttäs p«lj« Canft rnndelet. Ntzn mins
tahdonmyös heldsntawarans «ldlxt «n>
d« HERralle / ft hetdsn hyvydens c«t>
l«n m»«lm«n hal!<tztalle.

1. Mutta h»ugttz« nyt finä solanalnen:sillä mettä ptzlitetäu/ j»Israelln Dn«»
marltawltz«llap°ft«il«lyödsn.

V. lucu.
A finä Belhlehem Ephrata/jo.
" wöhälnen olet luoan luhan»
"'° si""si" °n siluleva/
joc» Ifraells on hallitzta ole»

»«/ jouz» ulostäymys on ollut «lusta fttzancatcktsndefi.
z. Hsn anda h«tts fijh«nalc«nastt w«l«

st on synnyltsnyt/jol«pt.
ti syl.nyttsn.sn ; Ja jäänet hänen »el»
Mas pltä tulema» jäliens Israeltn ft.
fil» tygö.

4. Mull» hsn on «stuva edes /.ft C«l.

tzewa HCRran Wäkewydea cautka / ja
hänen Jomalan» nimen HESirao cor-
»euden caulta / jaheidän pltck levosa a.
snmamflllä hän on nyt cuuluisaxt tulema/
uhn lomialda cuin matima on.
55WE saamme myös rauhan Assurtsi/

nyt meidän maallem tullut!
o» / ja meidän huonemma tallsnut on:
Sillä häodävastan pitä settzsme» paimen '
da ja ahdepanPäämteflä herätettäwän.

6. Jotca Assurtn mea» pitä mtecalla
hämittämän/»a Nimrodi» maan heidänovtsavs: Ntjnm-Assuristpäöstecyxitu/
lemmo//joca meidän maallem tullut on/
ja meidän rojam tallannut o».

7. Ja jäänetJacobiS pitä myös monen
Caosan seas oleman/ uyncuin caste HEx.ralda/ javyacuin ftlen pisaratruoholla/
joca et ketän odota/etkä ihmistä -ottele. !

8. Ja jäänet Jacobist pteä monen pa. >
cauan tykönä oleman / nhnculn Jaiopeu- j
ra meyäo petoin seas/ja ntjncum nuori l
Jalopeura lammaslaumanseas/jota ei

kengän moi carcolta / cosca hän meneläpitzen/sotcujarepele.
9. Stann käte» jaavoiton caickla vt.

holltfias vastan/että caickt stounvihol.
lifts hävttetäo.

ajalla/ sano HERra/tahdon
vtta stnnlda pois stuun he.voifts/ ja cadotta stnun rattas. l

n. Ja tahtoo stnun maas caupuogtt HS.'wittä/ja caickt stovo lisvas särke. >
ie. Ja tahdon welhor finus HSwittS/

ettet yxikän tietäjä pidä stuun tykooäs l
oleman.

iz.Mtoä tahdon temmatapols stnun cu.vas ja epäjumalas stousta / ettet stnun pi.
dä fillen cumarkamao stnun kälkes lecoja.

t- Ia tahdon hacata maahan stnunmetztstös/ja stnun Caupungts hävitä.
i;. Jaminä tahdon cvsto htrmu.sudellaja vihalla/ caickt pacauar/ jo«caet tahdocuulla.

VI.
stjS mträ HERra sano;

I» nouse januh.kle wuorta/ja cuuican
stnun ändös.

2. Cualcatte vucret HErron rij
Eccccc ta/ja
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tä/ja «väkevät maali prrustoxet : sillä
HSrralla on ryta Eansaas cansia/ ja

> Israelin cansta tahto hän cämpatlla.
z. Minua Cansan/ mitä Minä ole» si-

nulle tehnyt/eli millä minä olen sinuara-
scaultanul? sauos Minulle.

4. Minä ol«N cuitengla flnu» Egyptin
maslda ylösvtenyt/ ja lunastin stnoo or«
juden huonesta/ja lähetin sinun«tee» Mo»
sexen/ Aaroni» jaMirlamin.

5. Minua Causa» muista fijS mitä oen-
wo Balach Moabtn Cuntagas piti / ja

! mitä Btleam Peorta poica häädävasta.
Ts /Stttimtst haman Gilgoitn asti /että «

ttedäisittr HErranvanhurfcatca töitä.
6UAIKä mluu»ptt§ HERra lepsttä.

? cumarruxella se» corktan
Jumala» «des? pitäkö minun häädä le.
pyträmäo polttouhrilla ja «uosicuanoi-
sillavasicötlla?

7. tuuletcss että HERra mielisty mo-
neen tohauden otuaaa? taicka öljyyn/
«aickafitäepälucuifet virrat täyuäas 0-
ltsil?«lt/ pitäkö minun andaman minun
«stcotsen potrani minun ylttzekSymisent
tähden ? «liminuarnumtnt hedelmän mi-
nno sieluni synnin tähden?

8. «e on sinulle sanottu thmlaen/nttkä
hyvä on/ ja mitä HERra siauldavaatl/
nimittäin/ «ltäs kätket Jumalan sanan/
ja harjoitatrackautta/ jaolet nöyrä si-
vua lumalas edes.

y. HERra» änen pitä cuuluman Ca».
pungtn ylitze/ mutta joca sinua ntmespel«
kä/ pttä menestymän. Cuulcat vttz» / ja
cuca sen o» toimittanut.

10. Eikö vielä ole väärä tavara juma-
lattomain huoues/ javähä mitta canht.
siuxext?

11. Slt pidäiskö mtnna väärät vaatja
petolliset pundartt säkets cohtaltftxl ar-
vaaman?

ia. Joiden caatta hänen rickans paljo
,vääryttä tekevät / ja hänen asuvaisen?
vaihektelevat / ja pittävättten kieli on
heidän suufans.

iz. Seatähde» minä rupea myö? sivua
rangatfemsn/ja hävitä» sima sinunfyn-
dets tähden.,

i4> «tnä syjt/ ja j«et taloa ravlku-
xl tulla/ ja sinä pttä stansas oöyrytet.!
tämiu: Mitäs kätket el seu ptdä pääse- >
mäu/ ja mltä pääse / seu miaä miecalle 1
annan.

15. Sinäkylvät / ja et lelcka e sinä fot-
cut öljy putta/ja «t saa itzes öljyllä vol-
della: ja cuurnitzet vstna / ja « saa sitä
juoda.Stllä Amrt» säädyt ahkerasipide-
täa /ja calckt Ab»btn huoaea teot / ja
te vaellatte heidän oeuvotsaM

16. Sentähdea tahdo» minä sinua au-
ttaxl tehdä/ ja seu maan asuvaiset ptl
caxt/ ja teidän pttä minun cansaothäpt-
äa caudaman. .

VII. ium.
minua/ sillä minulle tapah-
»Harota sille joca vynamäeö
teitä hake / rusa et wyna

marjoja löytä syötä/ja minun.
sielua htmoitzl varhaista/ hedelmätä. j

l. Hyvät ovat maasta cadsnet pois/
javanhurscat et ole sillen ihmisten seas/
calckt he «Ztzyvät verta
jocatnen varot toista / käsittäxens häädä.,

5 Ja luulevat hyvästi tekeväuS/ ro-.sca he pahasti tekevät. Mitä
tahto/ sitä Duomart san» / että se häael-
le jocaktnhyvä jällens tekts : Wakewäi
puhuvat oman cahtoos jälken vshtngo-
tttäxen» / javäänbelevät nhia:u.in he tah»
tovat.

4. Catcketn paras sn heidän seasans ntja
catn orjantappura / ja catckeia tstmelli- -
sin on ntzncui» o H däcket : Mutta cofcasi-'
nu» saaraajats päivät tulevat/ ja stuä!
tulet raagaisiuxt/ st-istu ei he tiedä cnhun-
ga heidän nm,emän pttä. l

5. Aikoa kengän uscoco lähimmäistû /c
älköakengän uscaldaco Päjmiesten pääl- s
le. Kätke sinunsuus ovi stldä cuiamaca<
helmasas. ,

6. Mllä potea catzo ylön Jfäns / tytär,
carca Sittas vastan/ ja mtvtä anopptans
vastan / jathm-fta viholliset ovat hänen ,

l oma ptrheus.
' «tnä tahdo» catzoHEßran

44?päDe/jq mi «un aumudeat I«ma
lata
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Jeren,
10: 2z.
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116113.
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«llä
luma
lan sen
racnn»
ta ra»
leta»
ftllens
a coco

««tl»
maa»
letvlte.

lata vdotta: «inu» Jumalcu on minua
> cuuleva.

8. Älä ildttze «inu» viholliseni minusta
> etlä mlnä langeisiu / mlnäoleo taas nou-
seva/ ja vsicka mlnä pimeydes istun/uho

> HErra on emtergin mtvun valkeuteni.
9. Minä t-chdon eanda HERra» vi-

ha» : sillä minä olen HZudä wasta» syndt
tehnyt / sijhevkfit cutu hän minun
asiani toimitta / ja saatta minulle oiteu.
den : Hän vie minun ulos valkeuteen/ et-
tä minä saan nähdä hänen «anhur-
scaudens.

10.Mionn wiholliseo pitä sen näkemän/
ja perätli häptän tuleman/ jocanyt saoo
minulle: cusaon sinun HERras Juma-
las? Minun Silmä» pitä hänen näke-
wäo/«ltä hän pttä vyacutn loca catutl-
la poljettaman.

ajalla pitä rakettaman jällens
Asiana muuris/jaJumalaa sana la-

wialda julistettainan.
i!. Sillä ajalla pttä sinun tygös Assy-

riasi ja wahvoista Ceupuogetsta tulda-
man / hamast vahvoista Caupnngetsta
vljn tvirtan osti/ yhdestä merestSutjntot.
ften/ yhdestä vuoresta njj» totseea.

ij. Sillä maan pttä auttaxt tulemana.

sumaisteas tähden/ heidän köldens hedel-
män lähden.

14. Caltze Cavsas sinun saumallas/ st-
nuo pertmlfes lauma/hjoca asu yxlnäns
metzäs/w atoioiokestellä: Anna heitä cat-
ta Bssauts ja Gtleadls/ nhvcuto eudi-
seen attan.

1;. Minä annan heidän ihmettä oähbä/
ntzucutn mntaeo cosca he Egyptin maal-
da lckptt.

16. Että pacanatsen aätistt / jacalckt l
heidän woimalltsevs häpeistt/ japanisit
tätens suuns päälle/ jacorvans tutitztsit.

17. Heiden pttä tom» anolemav oyncu-
in kärme/ janhncutn madot maan pääl. >
iä pefästäns licknman. Heidän pitä pelkä-
mäa HERra meidän lumaiatam/ ja
vapiseman sinun edesäs. !

18.Cuca on sencaitataeu Jumala cntn
sinäolet/jocasynnit annataodext / jame-
vet ohige / sinun perimtses jäänptteari.
coxta ? sillä hän o» laupias.

iy. Hän kääody/ jaarmahta meidän
päällem/ja polke alas meidän pahat te-
comma / jacatckt meidän syndtm meren ,
fyvyten heittä.

20. Sinä pidätJäcobtlle sen uscolisu-
den/ jaAbrahamille sev armon Mgas
mntoev meidän Jsillem vaooovutolet.

tän.
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Michan kirjan loppu.

Propheta Nahum.
Esipuhe.

Nahum ennusta/ cuinga Assyrialaiset pits Israelin ja ludan häwittä»3R Hlnän/ nijncuin Salmanassarin ja Sennacheribin cautta tapahtui/ heidän suur»
sylldeinstähden. Cuitengin että jäänethurscat piti mlles oleman/nnncmn

histialle jahänen weriaisillens tapahdut. Sentähden pmmärretän / enä hän on Eftian e»
dellä taicka juuri hänen aicanans ollut.

Sijtte häll enyusta Assyrian waldacunnan häwilyxesi/ja lljatenginNiniwenCaupun»
gin / jotcamuinen lonan aitana sangen jalotolit/ muna sijtte tulit taas aiwapahaxi/ ja
Israelinfangeja Mnpaldisest waiwaisil. jongatähden Tobiatin hcille paha loppua awi<
sta/14. lu. Ia nijn hän lohdutta /nijncuin se myös hänen mmellens sopi (sillä Nahum
on suomexi lohduttaja) Jumalan Canft/ctt<l heidän wihollistns Assyrialaiset pttäM-
lms häwittttsmän.

Cccccc 2 Cnsi<

Nahum. l.lucu. 9zz,



öGnsiMlliftn lugunlopusa / ennusta hän Christuxest janijncuin CsajMn / 2 inc. nij»
siä hymistä saarnajist / jotca »vuorellaraulM jatenveyttä julistaw.u/ ja nijn tästc ludaniloita/että ludas pitä sehywä sanoma/ jailoinen Jumalan palwelus hänen synans ca»
«tta olema opeteltu jawahwistettu. Sentähde on hänkyllä oikiaNahum/sc on/lohduttaja.
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Pftlm
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Nt»l.
««ts
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PftlmN.

I.
Ämä onNiatmen cuorm a/jaNa-
humtn «anustustirjaEltost.

> ». HERra on kymas Jumala ja
HERra 00 costaja ja

mihaiaen/ Heßrao» costaja mtholltsiaas
«asian/ joca et maiuolltstaos unohda.

z HERra on pitkämielinen ja suuri
«simasta/ jongaedes ei kengän ole miato-
ia: HERraa tieon taules ja tuulispääs/
jonga jalcain tomu ptlmion.

4. Joca nuhtelemerta/ jacuim» sen/ ja
tete caickt «irrat cuimaxt:Basan jaCar-
meltaipu/ jaseuäändy «itä tibaooaia
musrella cucoista.

5. Wuoret wapisewat häueu edefäus/ja
cuckulat sulamat: maa pala hänen ed«.
säus/ jamaan pijri/ja caicki jotcasijnä a-
sumat.I 6.1 a cuca seisohänen«ihans edes ? «li
cuca «otpysyä hänen hlrmutsudea» edes?
hänen vthaus pala nhncutn tuli/ jacallt-
ot lohkemat hänen «desäns.

7.HERra on laupias/jaturma hädän
aicaua/ ja tunde ue jotca uscaldamat
hänen päällens.

8. Eofta medenpaisumus juoxe/ntzuhän
senlopetta/mutta hänen «thollistäoshän
matno pimeydellä.

te ajlltteletta HENra tviistAv?
OO se joca cuiteogiu tekeldpnm

et ahdistus cahdestt tule.
10. Sillä ujjncuin orjantappurat/jotca

ftcaseurastu casmamak / ja caicketn tuo-
remmat omat? poldttan vhncuiu cutmat
corret. ....

11. Nlju pitä oleman se camala juoni/,0-ca
ca stoufla ulostule/ja pahaajattele HEr-
ra mastan. . ,

». Näin sano HLRra: vaicka he «mat
raohas /ja heitä 00 tosin mouda/ cuiteu-
gin heidän pitä maahan hacatoxt tuleman
,q MtlltMä» poih i Mä Millä OIM si»«<l

vöyryktänyt/ mutta e» tahds cutteugan
«nä matmala.

iz. Waaa tahdon silloin HZ»en ikens si«
susia säck«/jaremäistä rtcki sinun fltes.

14. Mutta sinua »asian on HERra kä>
steayt/ettetyxtkäa sinun nimes siemen py-
symän pidä. Sinun Jumalas huonesia
tahdon minä hucntta siaun -päjumalas/
ja cuwas tahdon minä sinullehaudaxl teh-
dä: sillä sinä olettyhjäxi tullut.

15. Catzo suloisien saarnattten jalat
«uorllla / ohden jotcarauha julistamat;
pidä siaun jahlapätmZs Zuda / ja maxa
lupauxes z sillä ei se jamalatolnpidä sillen
tulemaa sinun päälles / joca on cocouans
hämltetky.

Il.iucu.
pitä astuman ylös sinua

jaMättämän llona»:
mutta ota ahkerasi «aari teistäs/
hangitze itzesjalosti/ jawahmt» i

sta stnun moimas «äkemäsit.
2. Sillä HERra tuo jälleus Jacobinsuuren cuantaa/uyncutn Israelingin sau- !

ren cunaiao : matcka ryöstäjät omat hä-
»en tyhjeadänet / ja hänen «ljuapuunso»
xat turmellet.

z. Hänen wäkemänsktlwit omat punai-
set/hänen socamatenö on nijacuta purpu-
ra / hänen rattans «alistamat uhncuin
tuli soitot/cosca jbtaan meunän/ heidänkethäas häälymät.

4. Rattat mierhämät catuilla / jacoll-
semat eujilla/ he mälckymät nhncuin tult-
soitto/ja juoxematnhncuta pikkaisen lei-
maus.

5. Mutta hän ajattele mäkemitäns /cui-
tengtu heidänpitä laogemanv mstcka cu«
hungshe tahtomat/ ja heidän pitäriendä-
män muuretas päio/jasijhea marjelaxeen/
cnsa he trstana olisit.

6. Mutta portit »irtaintykönä cuttea-
at» awatan/ja huone hajotetau.

7.KsyMtPgi pitä msttämäopoiöfangtt-^
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»una/ jahänen phcans huscamä «hocuio
Mettiset/ jarindotns lyövää.

8 Nioive 00 ollut aicanans nhncuin
cal s lslmmtcko vettä täynZns/ mutta nyt
he pakenevat. Seifocat / jetsocat/ ( pitä
heitä huutamavlvaan et ole kelcko jocaka-
«ans catzo.

9. Nhn ryöfläkät hopista / ryöstäkät
culda: sillätösä on tavaraca ilman iop.
pumata/ ja caickinaisien calleto cappaleia
paljous.

10. Mutta oyt se» täyty tyhjätypi / pe-
' räti paljastekujct/ja hävttetyxttulla/sydän
on poisrauveuuut / polvet horjuvat/
laude! vapisevat/ jacatckeio cafvot mu-
staxi muuuduvat.

nyt on Jalopeurain afuinsia/
nuorten Jalopeurain laidoin?

johouga Jalopeura meni/ja naaras Ja-
lopeura jalopeuranpevican cansia/ ja «i
tohtinut kengän heitä carcotta,

11. Waan jaloptnra raateli kyllä peni-
cotll«os/ja mursi naaras jalopeuroillens:
ja täytti luolaos raakelnxestja pesiins

ryöstämisesi.
iz. Catzo/ minä tulen sinun tygös /sano

HERra Zebaoth: jasytytä» sinuarattas
savuun / ja miecau pitä sinun «uoret Ia» .
lopeuras syömän/ja minä teen lopun si-
nua ryöstämtsistäs maasa / ettei sillen pt- l
»ä sinun sanansaattajas äodä cuuluman. j

l I l. tucu >
sitä murhaeaupuugita/ joca

> täyoäas valhetta jaryöstä. >
sH^Hyttä/etkä tahdo ryösiäyxestäns >

lacata. !
2. Sillä sijnä cuullarooscot vlnesevän/

ja ratasten pyörät kitisevä» / hevotset
hirnuvan/ jarattat vierivän. >

z. Häq vie rahastajat välkkyväisillä
miecotlla /ja tjjldävtlläkeihäillä; Syoä
mooda tapettua maca / ja suuret ruumt
sten läjät/ otzn että ruomtt ovat lukemat,
«omat/ ja ntzhta täyty langeta.

4 Catckj nämät sen caunin ja rackan
p- rkou suuren huoruden tähden/ joca nvt-
tu/jsca huorudellans pacanat/ja velhoul-
jaos maar jaCknsat myynyt on.

L. Eaho/ minä tulen siuuo ttmpuuö/ sa.

no HERra Zebaoth / minä avau finuu
«aatt-s paloea sivun casvoistee/ janäy-
tän sinun HZpys pacanotlle / ja puun
hspiäs vatdacuaatlle osotan.

6. Ia teen sinun sangen cauhistavalse-
xi/ ja häväise» sinun/ja teen sinun saa-
staisudexi.

7. Japitä tapahtuman/ että catcki jotca
sinun näkevät/ pitä sinuapakeneman/ jasanomaa: Ntutve onraadeltu /ja cuca
tahko häudä armahti» ? jacusia mtnunpi-
däis sinulle lvhduttajataetztmäu?
8 parambt ruin hallitziatn Can

i»>puugi No? joca virkat» keskellä o-
li/ javesi juoxihänen ymbärtlläns / jouga
muurit javahvtstuxet ollsmere»reuuafa.

9. Ethiopta ja Egypti ylt hänen lake-
matoin väkeos/ Put ja iybtaolit sinunapnnas. !

10. Ia cuitengin hänen täych pois ajet-
tuna olla/ja mennä pois faogtttuna/ ja
hänen lapsena ovat catkllla calutlla lyö.
dyt/ jä hänencuuutalisistanshettettiu ar»

jacalcki hänenyllmmätsens pandln
cahletfiu ja stteifin.

11. Junrlnho täyty sinunmyäs juopua/
ja sinuaslymyttä/ jaturvaa «thollisiea

iki lin.
nata«
ta/ jot.
sa et
takia
että oi.
teutta
voima
sa vt.
dttä.

15. Mutta tulen pttä sinua syömän/ ja
miecao sisua surmamaai sen pitä sinun
syömän »tzncutn parmat / sen pttä
langeman sinun päälleö ujjncutn ruoho-
madot.

16. Enämbt sinulla o» cauppamtehtä
cutn tähtiä taiwaas.Mutta nyt heidänpi«
tä itzens hajottamaa nyncntn parmat/j»
lendämä» sijtäpoiS,

Ecccccz

«desi etziS.
I!. Catcki sinunvahvat Caupuvgis o,

«at nyncuin ficuuapuot/jotfakypsetfico.
nat ovat/cofca nytä pudisteta»/ nhn he
putovat sen suuhun joca nhtä syödä tahto.

iz. Cayo/ sinun Caosas pitä tuleman
ntzocuin vaimot / ja sinunmaas ovet pi.
tä sinun «tholltsilles auteuemao/ jatulen
pttä sinun satpas syömän.

14.Ammunna sioulles vettä / fljnä coln
fiuä ptzritetäa: vahvista sinun ltnnas/
mene saveen jasotke sitä / jatee vahvoja
tyiejä.

RahlttN. z- suc. 9^,



,7. Sian» vllmmäifläs on otzn monoa
atzacutn ruohomato/ jaPäämtehiätzoya
rotu parmoja/jolca hettänsätdotLe wiluu
atcaoa sioittavat: Mutta coscaAurtttgo
nouse/ nyo he sieldä lShtewät /ettet siarao
tuta cufa he on».

18. Sivun patmenes / sinä Assurtu Cu-
vtngas/ pttä macaman/ ja sivua wotmal-
ltses pttä maata paneman / ta sivunCan-

Nahumin kirjan loppu.

s,s muorille hajotettamau/ jaei pidä le.
aeogän heitä coeomau.

iy. Et pidä leoeogäu sinun «ahiogotas
parandaman/etkä sinun rangaistoxestad
sureman/ vaan catckt jstca näitä sinusta
cuutelSat/ pttä kSsiäns sinusta yhkeu lyö.
mä»: sillä ketä et ole sinun pahudeö tima»
iackamat cohdaonut?

Propheta Habacuc.
Esipuhe.

HabWc on lohdullinen Prophela/joca Cansa wahwista ja tuke s ettei he
CMuxen tulemisesi/ ehtä cuinga camalast se täwis/ sentähden hän caicte

cuin Men sopi/että usco pysyis lujana heidän sydämisäns fijtä luwamst Chri.
siuxesi/ janäin saarna.-se on tyllä tosi/ että maa pitä syndeins tähden Babelin Cu»
ningalda hckvitettämän/ mutta ei sentähden pidä Chrifiuxen ja hänen waldacundans huo
tuman/ waan sep häwittäjän Babelin.Cuningan ei pidä siitä paljo hyötymän/ mutta täy.
ly myös sormxi lulla- sillä se on aina Jumalanluondo ja lapa/ että hän autta cosca hätä
on/ ja joum juuri parhalla ajalla / nijncuin hänen weisusans on - hän muista laupiuden/
cosca murhe täsis ou»: Nijncuin myös sananlascus sanotan.cosca köysi cniMmin pingo<
letan/ mjn se pitemmin catke/ nijncuinmyös meidängin tule Chrisiimitälumalan sanalla
lohduttaja wahwista/ wijmeisen päiwän asti. Ia ehtä se nijn näty / että Christus on cau»
wan wtjpywäniins / jaon nijncuin eiollengan tulistan/ cum hän myös itze sano« että hän
on silloin lulewa/cosca wähin sijtä ajatellan/ heratendawat/istuttawal/ myywät/ ostawal,
syöwät/ juowat/ naiwal/huolewal/<tc.ettämuuttamattin/ellei caicki / uscofa olisit pysy»
wäistt.- sillä täsä larwitan/ eltäuscotan ja saamalan/nijncuin jocapäiwäsilmäin edes on.

Näistä caitisia kyllä näky/ että Habacuc on ollutennen Babelin ftngmtta/lähes le<
remian aicana. On myös huotiaymmärtä / mitä hän tahto ja ajattele.

Wlilil
ta Can
ftns
suurl»
synde.
js.

Es»,
5 - 7.
Mich.
3: l.
Pfio.2
Pftlm
«:y.

I. lucu.
o» se rc»st»us / jongaPro.
Habacuc on nshnyt:

l. HERra/ cnlng» cauva» ml.
«t stus tah»

oo cunlla ? culnga cauvan mlnnn piti
p«rc»m«n »ällvalta», lähden/ ft «l stnä
tahdo autta'

z. Mtxls minnllevalvaft työtä osotät?
mtxls mtnun»nnat nähdä ryövyttä ja
välivsld» / mlnnn ymbörilläut ? rtzt« j»
»s,fa ft» valla».

4, Sentähden hyljätsn latl / ja ollens

et coscau saa «deskäydä i sillä jumalatolo
sorta tvaohurscasta / senkähden tehdä»
wäärät duomtot.

pacanatn sess/ catzocat ja th.
ij» hämmästytät: Mä mi- ,

nä teen lyön teidän aicaoan/jota et teidän
ptdj «scomao/cosca stjtä puhutan.

6. Sillä catzo/ mtnäherätäuChakderit/ <
hattiau ja noptan Cansau/ joogapttä
wseldaman nya lewtäldä cuin maa oa/ ja
omistamanne asumiset/ jotca et heisäa o>
mans ole.

7. Jsca pttä htrmulnep ja julma ole.
Man

Babe.«
ltnfangiudejk
Act.
IZ!4I.
Jec.
6 :»a.

942 Prpohtta i. lum.



2. ja;,luc.Habacuc. 943
man / listeman ja»aatllnau/ ntzncuin
hsn tahto.

8. Hänen hevolsens owat noplammat
cuin Pardtt/ j» pnrevatsemmal cntn s»,
dtlthtolta: hauen ratzie mtehens vael.
vavat lavialda : ja hänen ratzasmlehens
»ulevat cauca / ja lenbäväl ntzncutn
cotcarlendäraadolle.

Pro-
phetaa
rucous

alnoasianscnrltt».
iz. Stnun silmäs ovat puhtat / ntzn et.

tes wol paha nähdä / jäettahdo catzo sur»
»lull»: Mtxls catzot sijs ylöuc«tz»it»/ j»
valckenel cost» jnmaftlolnftnuielt/joca
händs hurscamb! on?

14. 1« teet thmiset ntzncnln calal me.
ress/iltzncutn mabot/joryaeihaldiata ole?

15.He onglvat calckl ongela / ft we«G
»st nnotslllms jaftavat »ercolllans/ jo.
st» he «loltzeval ja tttmultzevat.

16 Sentshden heuhravatnuotillens ft
ftttzullavat wercotllcns/tltä hetdsn oftus
ntzden tantta llhavaxl tnllnrou/j»ruo.
cans hercnllisext.

i7.Scntähde»he»<elZ 0101 l helttöval

Es».
21.8.
Ezech.
z:2z.
2l u

«°l»n

WY.

y. H? tulewat catckt wahingoitkamau :

he tSandäwät caswons ttSu päin/ jacoco-
watftngejaahLcutn fasda.

10.Heldäa pltä Cuniagotta »auramaa
ja Päämiehiä ptlckaman/caicki ltanst pl-
tä heldäa letcktnäns oleman i sillä he teke-
mät wähät walllt/ ja wotttawat ve.

11. Stllota he muuttamat ylt«
tzekätwätjarlckowat / että hekerscawat
heldäa wotmans olervanhetdäalumalnS.
ii. Etkös sinä HLRra ole alasta/minun

Jumalaa/minun pyhän: älä avaa mettä
cuollä/vaan anna heldäa olla/oHeß-
ra / mellie atnoasiavs raogalfiu>exl: ja
anna heldäa/ o weldaa turwam / mettä

»nottäS nlos/ecka lack» Canft tappanulst.
I I. IUM-

Hsc. minä seison mtnun varlloft..H n,/,» astun mtnun lll»na»»i/ ja
mitä minulle

ftmttsmlllä fics va»
sta,«/j°ca»tn',» nuhtele.

2. Mutta oZRr» vaft»ls minna/j» ft.
no, ; lirtoti» se »äly /ft Ptzrrs tauln»»!/
ltls ohltzetsyps stn lukls.

3. Slllä se eunnstuS plts »ftllans lsy.
lettsmin/ j» pltö sijllttln llmaNdnmau j»
«t»llp<steltmsn. Jos ftvtzpy/ntzn odol»
hsndä/hsn tule totlstst/ ,» el «tzvyltele.

4. Mull» jocafils vastan on / el hsnen
sielnnspld» mentstymsntfill» »«nhnrstason «iäillä uscostans.

s. Mntt» wtznalele ylplinmlehen peto.
llsexl/ettet häulatd» pysyä stasans/ joc»
sieluns levltts ntzncnln helvetti/ft on ntzn
cnlncnolema/joc» tylymälöln onchän tem
m? puoleens calckt p»c»nal/ft coco tygöns
catcki Canftt.

6,MitämLx/ nimät calckt plts hänestä
ftnaulascnu tetemän/ japuhe» ja lapa»,
xen/ja sanoman :Wot stls/ joca eoco ta»
varaus muiden hyvydest/ cnlnga cauvan
st lestä ? ja silytt»paljo l«c« päällens.

7. 0 culnga ätlst ne pltä tnleman / jotc»
finua purevat/ja »eherävst/jolc» sinunsyöxeväl pots/ja sinun lsyty lulla hetlle
ftalixl.

8. Että stus olet monet pacanat ryövä».
nyt/ ntz» pitä catcki jäänetCausstst» taas
finua rvövämän lhmlsten »ere» tshdeu/ftmaan ja Caupungln ja calckeln sen asu»»atstentshden/cnlnrysstälyt ovat.

9. No» sits/joca ahne on oman hnonens
pahndexi/ etts hin panls pcsäns corten»
teen ,a pel«st«ls ttzens onnettomudest.

io. Mutta siuu»neuvos plts finunhno»
nes häptixl joutuman: fill» fins olet ylön
paljoCansojalyönyt/ ftylplssilsyndls
tehnyt.

«.Sillä livelttn setnäs piti hnntaman/
ft m«l«tharftldapltä helts»afiaman.

12. Wol sitä/jeca Caupungln verellära.
tenda/ja valmlstaCaupungit» väärydells

13.Catzo/lito usmät HERralda Zeb».
ethilda tapahdu ? Mitä Canftt ovat si.
nulle tehnet/ se poldetantules/j» jong»
tähden lhmlset ovat väsytetyt/ se täyty
huculttta.

14.Sillä maan pitä oleman tsynius
HERran cnnntanlnndo/ ntzuculnvedet
jotca meren pettlävät.

)5. W«l stnua / i°c» lihimmälfelleS pg.
"« sisälle/secottat fijhe sinu julmudes ja ju
ow«tat hands/lttss hane häplänenatisit.

16: Si-

w«l,see
ustoft.
wg»,
~ <

'

G»ft.
~,^

«,h
,0; zz.

Ean„.
«^,<g,
HM,
«astä

'S«r.
50:9.

' Jer.
22! IZ.

' Ejech.
24:9.
Nah.
j.i.

Esa.
ntpr



Jer.
25.15.
t. 51-57

V. 8.

Psalm
II!I4.

Haba-
cnchinrucous
iii».

a.Cor,
z:7.

exod.
Ram.
zaLcZ4
Joh.
1. «kr.
Zud.z:
8.^5.
«.7:7.

16. Sinua pitä häpiällä ratvittaman
cunniaa edest: Nyn juo sinä myös nyt «e-
-kas häpys paljastaisit! sillä HERran oi-
kiao käden calcki pitä sinun tygös poicke-
Man/ja flnun täyty hapiältsest oxendast.
vuo cunnias ivasta».

17.Sillä se wältwalda cutn Libauonts
tehty on/pttä langeman sinun päälles/ ja
haascatut eläimet pttä ston» peljättämäo
ihmisten weren tähden/ jamaan ja Cau-
puogto ja caickein sev asuwaisten tähden/
cuin ryöstätyk owar.

i». Mitä sijs Cu«a auttataita / jooga
puuseppä tehnyt on /ja «alettucUtva/ jo.
hon hänen tekiäns luotti / että hän mykät
epäjumalat teki ?

ly.Wot sttä jocasano caonolle: heräjä;
ja mykällekilvelle: nouse: sengö ptdäts 0.
pettämän? Catzo / se onrullalla ja höpläl-
lä silattu/ jaet ole stjnä «ostogeo hevge.

-o.Mutta Heßra on pyhäsa Templt-
sane / «aiketcoo caicki mailma hänen cas-
wotoes desä. m. jum.

on Prophetan Habacuchin
rocous wlattomatn edestä.

HERra minä cuulin sinunsanoma s/ja hämmästyin;HEr-
ra/wirwota sinun kästalas wuostcautte»
keskellä / jatee se tietkäwäxt wuostcautte»
keskellä/ wihosa muista iapiutta.

z. Jumala tuli eteläsi/ja pyhä Parani»
vuorelda/ Sela. Hänen cunnlans peitti
tatwal/ jahänen kytoxeas täytti maa».

4. Hänenpaistens oli nhocuinwalkeuS/
ttrckaus käwi hänen käsistaos : fiellä oli
hänen wäkewydeos salattu.

5. Hänen «delläaskäwi rutto/ja ivttzaus
hänen jalcaineedesa.

6. Hän seisoi ja mittats maan/ hänrs-
tzelt ja hajotti pacanat / uho että ljancaic-
ttset wuoret muserruit / ja hätsel cuckulal
ootktstuit/cosca hän matlmaswaelst.

7. Mivänäln Elhtvpian majat surkia-
va/ jaMidianttereiu kellat wapifewao.

8.Etkös HERra ollut vihainen uurra-
sa? ja sinunhirimrisadeS «estsa /ja närkä
styxes meresi ? Loscas ajoit heivoiMas/
ja sivuaratta» sait motto».

9. Sinä iveirstnunjoutzesedts/nijncums
oletsucucunnille wauoonut / Sela/ ja
jaoitsirrat maosa.

10. Wuoret näit sivun/ ja «vapisit / wir-
ta meni PO!S/ sytvyyS annot itzestäos ä-
nen/janosti fiwuns corkeuteen.

11.Auriogo jaCuu seisoit siallaos/sinuo
nuoles menitkirckaudella/ja staun sauwas
pttkätsen letmauxella.

il.Sioä tallaisit maan wihafas/ja sur
woit rickt pacanat hirmutfudesas!

iz. Sinä läxtt Eansas auttamao/autta-
man »otdeltusraosta. Sinäfirjil pään
jumalattomat»huonesa/ rautaan asti/ja
paljastit perustuxct/ Sela.

14. Zosca sinä wtelä klroisit pään «al-
dicatakyliaeos / jocca tulemat nsjocuin
tuults pää minua Hajottaman/ ja iloitze-
wat ntzncutn he olisit köyhän syönet st-
latsest.

15. Sinä ajoit hewoistllas meresS/suur-
ten «etten loas.

16.Että minä sen cuulen/ oy» minun sy-
dämen marehti/mtoun huolenwärifewät
huudosta/ märkä on mennyt minun luihi.
Nt/ mloä olen murhellioen mtnusani:
josca minä satsin lewätä watwant ajalla/
tdsca me meaemmä senCansan tygö/ joca

soti meitä wasta».
17. Sillä et ficuuapuun pidä vihotta-

maa/ eitä «ynapuus pidä hedelmätä ole-
man : öljypuiden työ ivtlpestele/ jaei pel-
lot ano elatusta-Ja lambat pitä pthatosta
carcotettaman/«ikä carja pidä uawetas
oleman.

,8. Multa mlns llottzen HERras»/ j»
rtemuitzenlumalas» mtnu Umastoftftnt.

i9.H«Rral»m«l» «n mlnunvotmon/
joca»ftlt» mtnnnftlcont ntzncutn peuran
jalat: I» »le mluun corllallen / ntz» että
mlns soitanmmnn c«ndel«tt«.n<.

Cxod.
izki4
Ps.7B:
1;. 16.
Geo.
is - 14.
Exod.
iy - 17.
Ps-"<
4. 5
Jos.ia

12.

Amos,
1!Z.

«Sam
16: »,

»Sam
5iZ.

V.B.Y.
«0.

luc. »t
46.47.

Habäcuchin kirjan loppu.
Prophe

K<4 Pröphtta z. suc«j.



Propheta Zephanja.
Esipuhe,

Ephatila on ollut Prophetan Jeremian ajalla - Mä hän ennusti CtMingas Jsfi--sAan aica na/nijncuin hänen nimeni sen osotta. Semähden ennustahan myös sijtä
Q/ cuin Jeremiakin / nimittäin Jerusalem ja ludan Cansa piti hämitettämänksa wietämän pois cammattomudens tähden. Mutta ei hän nimitä BabelinCuningast/
jocaheidän hämikkämän/ jafangiuteen miemänpiti/nijncuin Jeremia teke/waan muu-
toin sanoJvmalan andawanheidän päällensmlla onnetwmudenjatuscan/ kääiäxens
heitä cammuxeen. Sillä ei caicki Prophetat momct saada fitä Cansa uscoman ja ajatte-
leman / että Jumala oli heidän päällens mihainen. He luotitaina itzens siihen / että he 0-
lit ja cutzuttin Jumalan Cansapi/ja joca saarnais Jumalan oleman he,lie mihaisen/sepi-
detiin määränä Prvphemna/ mainotlin ja tapetein. Sillä ei he tahtonet usco / että Ju-
malan piti niin Cansans hyliämän/ nijncuin nytkin nijtä mihatan jatapetan / jo,ca saar-
naivat seuramnnan erhetyxiä jasyndiä/ja että Jumala on heitärangaisema. Mutta ei
hän amoastans Judaialsille ftncaltaist mitzausta ennusta / maan myös caikille lähimaa
tunnille ja läsnäa>uwa,sille /nijncuin Philistereille/ Moabitereille / Ethiopialaisille jaAs-
fyrialaiasille - sillä Babelin Cuningas piti oleman Jumalan mitza cyco maalle.

Colmannes lugus ennusta hän selkiäsi jacaunist / iloijesi jaamuast Chrisiuxen walda-
cunnast/ joca coco mailmanpiti lemenemän. Jamaicka hän on nijstä mähämmist Pro-
phemista/ nijn hän cuitenginpaljo enämmän puhu Christuxest/ cuin jocu suurist Prophe-
kaista/ jaliki enä cuin Jeremia. Sillä hän lohdutta Cansa/ettei he Babelin simgiudes ja
murhes epäilis Jumalasta / cuin hän heidän ijäxiolis hyljännyt/mutta että heidän sen-
caltaisen rangaistujen jälkcnpitt jällensarmon ja lumamn Wapahiajan Chrisiuxen hä-
nen eaunin maldacunnansa cansta saaman.
-k. A/.
ZZIZ.

c.6sB.
Eonu.
fiusz»
»St ja
Zeru-
stkemi
ta wa»
stsn/
hcidän
«PN»'
melan
ps>Ve-
lvxcns !
ähdm

i. iucu.
Ämäo» HERraa saua / joca ta-
pahdui ZephanJalle Chustu po.

Gevalian pojalle/ Amari.
pojalle/Jehisttan pojalle/Jo.

sia» Amooiii pojan /Judan Cunwgan a-
jalla.

2. MtvS tahdon caickt maalda otta pols/
sano H?Rra.

z Mina tahdon ihwtset ja carja»/ lin.
nut taiwav sido/ ja calat merest otta pois
pahanvuxtn ja juwalaitoman/ ja ininä
tahdon ihmiset maa» päildä häwilläsa.
no/HERra.

4. Minä ojennan minno käteni Judan
päälle/ja caickein vstdeo päälle/ jotta le.
rusaiemis asuivat: ja häwitäo Vaalimin
jäänez/ ,a MunckeinjaPappcjnntme tä-
stä Massa,

5.1 a nejotca calloln päälls talwan ft»
t«wäl« cumartavat/ javannovat culten»
gin HERren cautt»/ ft myös Malcho»
mlncantt».

6. 1« ne jotca HERrasta luopuvat/ ja
jolcael HERraenfiugsn«tzt / eitä händä
tottele.

7. Waltetcat HERran HERran edes :

sillsHERran pälwö o» läsnä / ft HCR»
ra ontenrasuhrl» valmlftanut/ javte»
r«ns sijhen cutzunul.

8. 1« HERrsn teurasuhrin pätvänä
etzt» mlnä Päämlehis ja Cunlngan ftp»
fia / j»calckt» jotc» outoja »««ttetta can»
davat.

9. MlvZ etzl» myoS ntztä sillä ajolla/ jot-
ca hxppässStkxnnvickn ylltzt/ jotta hewS»
HErrans huvtiet tvarcg«della ja ptisM»
täytläwäk.

Vddbdd i<3. Silla

Zephcmla.' ».'luc? 345



A>noS.
5, ii.

«...

"'

,»

'

''.

«t«ck

A
,'

'

°'

3«pha
»1«
»«»«

Elnl»
ftnspar»»
««r«t»

lc».SlllH aftll»/ftn«HERc»/ ptts
huudonsnl cuuluna» <«lap«llft/ ftul»
»omlnen loisella puolella/j»suurtftrleus
cuckulollla.
ii. Vl«oc»t te jotc»myllyS «sutte: sillä

catckt canpttzlatu Canft on hävitetty / ft
calckl <otc» r»h» cocovat/ovat cadotetut.
i2. «tlls»jolla tahdon mlns leruftle.

min lyuttlslls «tzts / j» «tzls ntzls mtehis/
ftlc» rahcans päslls m»ca»»t/ ft sano.
»At sydämesäns: el H«Rra tee hy»sstt
«tts p»h»sti.

»s. I» heldsnt»»»ra»S plts raateluxe.
xl tnleman/ ft hnonens «uttoxt : he raten»
da»»thuonetta /ft el ft» «ltzss »su» : I«
iftult»w«t »tznapult»/ mutt» ei heft» ntz.
Sts »tzna jnod».

»4. Sills HErra» suurl pslvs «n. läs.
nä/ se on läsns sangen ttzrnstl , cost» HEr.
ran pä<»sn p»rcuon tule»a/ ntzn »sle»
wt«e» pttä silloMhatllastlhuutaman.

15. Sllls se pstvi on c»»hl»denpäivä/
»«lnxn ja«holstnxen pälvi / tuuleu j»
tnnltspzän päivä / pimeydenft syngey.
den päivä/ pilven j»sumnn pslvs.

is. Basun»» ja »»llttor»»» pälvi/
»ahvoft Canpnugetla js corlett» llnn».
ft«vafian.i7.Ml!»z »ahdoulhmtsllle «hdlstnfe» teh.
di/j» hetdä» ptts lsymsn ntzncntn sottat/
«ttä h«o»«c HERr» vastan syndts teh.
»el: Hetdän»«rtn» plts »nodatelt»»»»/
ntzncutntomn: ft hetds» lthanS ntznculn
'"».

,». Ei heldsn hoptaus eits l»ld«ns pldä
hettäFns H«rran vtha»pstlvänH vol»
m«l» »»«»:«»«» coco m»» pltä hsnenltz.
vaudens lulelbaculutetta»»»: stlls hän
tele uopiast lopun catcketn cansj» jotca
maaft asuvat.

~ c„..."'

ttlläu jatultst tstlne/te
»H wihattawa Canft/ennenculn dn«»

Etts te si««ll«t«n psl»
»älli, pols »tzncul» ««»«</ «unen»

cnlnHE3lr»nh<rmntn«»»lh»lnl«t«lds!»
päälle»/ ennencnl»HErra» »ihan ps>
vämlettldsnpisllen.

3. «tzltst HErra »tckl fiviäl maaft/l«jotc»hänen ottendens Mälli/ «tzität«an»
hnrstantt»/ «tz iät»Kyryttä/elt» «HEr»
ran vtha» pätwänä «arjelurl tulistlt».

4. Stlls G«i» pttä hyljättsmäu/jaA
st»l«n«nttaxl tehlsmän : Asdod pttä puo»
llp«i»sst aj««am»npo<«/ jaEtrou hs»
»ltettämtlu.

5-Wol ntzts jotc»meren pnoles»snval/
ft ovat vahvat fttomlehel/ HERran ft»
n» on tuleva teldsn pssU«n/l« C«n«n«rtt
Phlltsteret» ma»cnn»««: minä tahdo»
finun hucntta / ellet leuengäu pte» sinusasuman. »

6. Se «»» mert» 111 l ptts patmenden
majotxi <« lammasten pihnlotxl j« lanl».
mlxl tuleman i

7. 1«ft «»» pllä ludan huonen jää»
nette» om» olema» / jotftHeidiin ptts c».
ltzem»» / j« Asc«lontn huonets» ehtona
macaman: fills HERr» heldsn lum».
laus«n hettä etztnyt/ja heldä»f«ng«»d«us
palauttanut. 5

z. Minä olenMoabin pilcan / ja Am. b
monto lasien häwätstyxen cuullut/ cula he j
minunCansaai hämäisnet omat/ jaker. v
scanoet hettans heidän raj otstans. r

y. Nyn tocra cuin minä elän / sano r
HZRra Zebavth Israelin Jumala/Mo- <
ab pttä tuleman nyncuia Godoma / ja
Ammootn lapset nyacuta Gomorra/ ia
njjacuto noculas peosan ja suslacuopas/
ja tzancatcktsest hämttelrynä oleman/ jää-
»etminun Cansastant p>täheitä ryöstä,
mäa: ja jäänet minun Laosastant pttä
heitä perimän.

10. Sen pttä heilletapahtuman heidän
ylpeyden» tähden/ että he omat HERran
Zebaorhto Cansa pilcanuet / ja hettäas
stjtäkerscannet.

11. HERraon hirmuinen heitä wastan
olema: sillä hän on catckt Jumalat maan
päälvä cabottowa zja eatckipacanain luo.
tot pttä häavä cnmartamau / cutta pat-
eastans.

ii. Ethioptalaiset pttä myös miecalla
tapettaman.

iz. Ja hänen pttä lätens pohja päin o-
esdaman jaAssur m cadottaman: Rtnt-

rvm

Eann-
stus
Phtli.
sterejä
«asia.
Jer.
47:5.
Amos.
li6.
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bikttttt
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»«n on hsn t«t«»z «nlftll ftearllasl ntzn
cnt» corven.

kinakcaoan» «onsen simlilla: cescamkoämyös dnomttzen/ja cocoo paealtNl/javas.
dacunnat yhte» saatan/ja viham heidänpäälle»» vuodatan/ja catkeo minun vt.hant htrmutsude» t silläroro maa» pttä»mun »ijwauden tuli syömän,

y. «illoin minä tahdon Cansollle toistoanda saarnata satoisillahuulilla/etcä het !dän catcketo ptlä HSRrao «ime auxrns lhuutaman/ ja händä yx tmelisesi palve. 1leman. s
10. Jottamtoua kumartavat/ne hoj». >

tetut flldä puolelda Ethioptan virtoja/ lpilä minulle lah/axt tuotavan. ln. Stjhen atca» et pidä sinua sillen HS.

l:is.

tvpa.
us Ev«
ang««
lmmtasaar.

vast co
coma-
tlmas.
I«r.
7?!.

14.Ia laumat plti lefiells fits m«c«.
pacanat» caickmcttstl «si.

m«t,ntz» myös r»ow»npsr<stäjätft t»rh«»
pöllöt: pttä heldäntorne.ftuS «ftna»»/ j»

laulam«» heldsnackunlftns/ <«
hävllyshetdän tynnortlläns» silläCedtl»
laudat pitärevltlämsu pots.

15 Tämä on se tlolnen Canpungt/ joc»
ntzn irstan» »su / j» ftnot sydämesäns:
mlns olen/ ft et yxtlsn muu. Cutug» hsn
on ntzn outtaxt tehty ? että eläimet sijnä
«»cav»t/,a joca läy sen ohiye / hän vt»
heleä händä/ ft pancnlla täsiäus.

l li. lucu.
7» Hi Caupungi.

EiHäu tahdocuull» / «tlä
""> «ud« händänSlnrttta iEihän
"b" »stöld» HErra»päälle/ «llä ptds
häudäns Jumalans tygö.
l HinenPäsmiehens ovat hiuens ntzn.

"" tlljuvat jalopeurat/ ft hsnen Duo.
martus ntznluln sudet ehto»»/jotc» el ml»
tsn jsts huomenlfl.

4. Hsnen Piophetans ,»at lrstalset
janliucatzoftt / hänen Popplns saostni»
lavat pyhyden/ ja tssudsvsl laln»äll»
»allalftst.

5. Mutta HERra / jocaheldsn seaftns
on/on«anhurstas / ft el <«« mltän»as»

».

e ,4"''

»

«,. ,2.
'

Eft>
47» l>

ennu»
««a»
?:,«.

«»stan
betdän
««lu»
malto»
nudeS
lsbdeu
Eiech,/. ,'
M,ch

'

~,/'

pemäa catckta sinun tecoja» / joilla» mt>»ua vastan olet fyndts tehnyt: sillä minätahdon ne ylplät pyhät silloin siwun fea.stas »tta pot» / otzn ette» enämbt tohdi t»
tzes corottamion» wnorent tähde».

i». Minä tahdon sioost anda jäädäköy.hän jahalvan Cansao/hetdänpitä HEr.ran nimeen turvaman.
iz. JäänetIsraelisi et pidä mitan paha

tekemä»/ «ikä walhettapnhoman/ja et hei-dän fuusan» pidä wtecasi ««idä löyttä-
män/ «aan he elätetä»levos ja ei »le t«-täo peljättäjät.

14.Rtemuitze sinä Ztonlu tytär /HondaIsrael/ tloitze ja.rtemoitzecatkest sydäme-
fiäs/stoä tytär Jerusalem.

15. Sillä HErra on sinun raogatsinxe»
ottanut pot» / ja sinun«lholltseskääudä-
nyt pois-HCRra Israelin onsinun tykönä» / ette» sillenpclkä ooNelro-
mutta.

rtn : «aan anda joca amnva oiteudens
jultlftst opetta/eltä lacka /«aan»äärin»
tetlä ei taida hävetä.

6. Mlns olen »ndanul pocanat hävlt»
ts /ft heldän llunaus»uttox! tehds / j»
hcldän eatnnsntzn »yhjätä/ ettet tengs»
utzlii ptds täymän. Hetoä» C»npung«ns
o»«tthävttetyt / «ttetlenengänpidäntzsi,
sillen «suman.

7. M>ns «unoln siuulle ftno» : culten.
gl. plts finun mluu«peltäman/ <» «nd».
Man sinus cnrttl» / ntzn et ptdä hänen «.

smnsians häwlletläinänettä mttän/ josta
mlnä olen hsndä nuhdellut : mutta heah.
tcro.tzlw»tcetcktn«istap«hut<a.

8 Sen'ähden/ ftno HErra/täyty n yös
t.tläu minua edoita/si)l)enastl cutn mt«.ä

16.Stzhen aican ftuotsn leruftlemtl.
le» släpellä:j» Ztdenille. slsläsiis l».fiealas.

17. SllläHERra fiuu» Inmalas on st.nu» lytönss / välevä vapahtaja: Hanon sinust» rtemnltzewo / j» on oleva sinnl.le suloinen/ja «ndilva «ndexl/ j» sinust»ptlättzioxeNaritmuttlaman.
18. Jotca murehtivat stlä lttet he olelulletjuhllin cvcolixeen/ ft o»ac sinusta/ne mmä lahoon »ot» : tämä pilck» on he.<Ue cuVrm rl.
19 C,yo/ minä tahdon sijhen cl«n
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eatckt tspetta/ jotcasinua tvativawal/ ja
Mlch. Tahvon oaduwaisia autta/ja hyljätyt coo-
-4: 7. ta/ja saatan yctvän kytoxexi ja atmexi/ ja

«aikesa maasa / josa he cadzokttn ylöa.
ao. SKHeu aican tahvon minä teidän

tähäa tnoba/ jaMa ajalla kettä coota e
fillä mtoä astiaa letdäa ntmext ja catckein
Caasat» seas maaa päällä / cosc» minä
tetdän faoginxeane käännän teidän filmä.
tn «des/ sano HERra.

Zephanjan kirjan loppu.

Propheta Haggai.
Esipuhe-

on ensimäinenProhela/ jotcaCansalle Babelin fangeuxen jälken oli an»
enustuxen caullaTepli jaJumalapawelus paraltin ja udistettin.Sijt<

'VG t< annetlinZacharlacahden cuucaudcn peräst hänen cumpanixens/että Jumalansana cahden todistajan suusta piti paremminuscollaman: sillä Cansa oli tullut suureen
«päillyxeen/jos Templi piti itänäns enärakemxi tuleman.

Ia me ajattelen»/e«H tästä Prophetastpuhutan Dan. 9 cusa näinon »Sijltäajasia
<uinkästy täy ulos / että Jerusalemraketan jällens/ aina sijhen päämieheen Christuxeen/
«n seitzemen wiscko/ etc. Ia waicka joennen Cuningas Coreren cauna oli kästy käynyt u<
sos/että Cuninganculumxella Templi pitt ratettäman/cuitengin seestyi aina Haggain
ia Zacharlan aican asti/cosca Jumalankästy heidän ennustuxens eautta käwi ulos/ett<l
le piti loimeentuleman.

Mutta hän nuhtele Cansa/ ettei he pitänet waari / cuinga Templi ja Jumalan palrve-
Hus pitiparaltaman /waan caicki olit ahkerat jaahnet omasa calusansjahuonesans.Sen»
lähden myssheits wmwattincowallawuodella/ wijnan/ jywämjacaickein hedelmäinVahingolla/ caikille jumalattomille liedoxi/tolca ei Jumalan sanasta japalwelnresta lucm
Mä/ waan pitemmin oman säckins päin owat. Nchin caickin tämä terti tule /' nijnmin
hän sano ' heidän sackins pitä awojoin ja pohjatöin oleman. Se löytän myöscaikista Hi»
sionoisia/ että cusa ei Jumalanpalweliata tahdota holhota ch autta / hänen Sanans y»
lospitämän/ntsn hän temma heidän ätildäpois/ ja anda heidän nijn itzelläns horjua/ft
saldikyllä coota/ mutta wijmeiseldä caiwahän läwen säckqn/nijn että sijtä caicki »varise ja
nuota pois ellei kengän tiedä cunga se mle/ eikä sysmistäkän pidä lähes löyttämän.

Hän ennusta myös toises lugusChristuxest/eltä hänoli pian tulewa caickia pacanotta
Mduttaman. Jofthän myös salaisesi tietä anda/ enä ludan walba ja laki pjli saamanjacaicki mailman waldacunnathäwiteltämän / jaChnstuZelle cuuliaifcxi tuleman/
loca aina tähän asti on nijn tapahtunut/ jawijmeisen päiwän saacka tapaheu/ ja Moin pt>
<ä caicki täytettämän.

I. lucu.
/>/. bisna Cuningas Darlureu

vuonna/ cnudenden»
"'. lH^tena/enstmstsnä päivänä Cu».

A/V phetan Haggatn cau ta SerubabellAe
K«»llh<«l»npoja3,/Inhan Pssmiehllle/

jalesualle lozadachln pojalle/yllmmsi»
ftlle Papille/j» ftnol: «^.

2. Näin ftno HLRr» ZMoth : tämä
Canft ftno: et sic» vieläole tullut HER» lei,
ran h uomna ratet». C^.

3. Ha HENrsn ft»« tapahdut Prophe.
ftaHaggalnegutft/ftuodln: «^h,

4.Kylla.
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avti»«
hänen
hoe-vevs
«otto-
na olla
Deut.
28!
Mich-
-6:i5.
R«u-
ivo wie
,ä hei-
tä huo-
netta
rake».
Wlis.

4.Kylläpä tekbä» ottaa da tullut asua
caunlsietotsa huoneisa / jatämän hnonea
täyty auttana olla?

5.Nyt sano HERra Zebaoth uätn: ca-
tzocat cotnga teille »äy.

l 6. T- kylvätte paljon /ja «ähän wt«lte
alttan: te syötte /jaet re rutt rawttuxt - te
Mtta/ja el le säätyvän : te verhotta tet.
täo/jaettc lämbymSxtrule/ja jocaraha
aosilitze/hän pane sen lävtlltsee cuckaroon.

7. Näin sano HERra Zebaoth: catzocat
sijS cuivga teille käy.

8. Mengät vuorille ja hatecatpuita/ ja
rakendacat huoue / se on minulle otollinen
oleva/ja minä tahdon minun cunutani o.
soita.

y. Kyllä tosin te paljo toivotte/ vaan se
tulevähsxt: Ja«ascka te parhallans co.
tta vetsilkä/ nhn minä sen cuttcngtn pu-
hallanpois. Miptoyu? sano HERra
Zebaoth: minunhvonent tähde»/ että se
on «uliana: ja cukiu teistä rieudä oman

eokmattakymmenbenä
?)« M päivänä / cuudendena Cuncau-

Cuntngas Dartuxeu tois-
« »a vuonua.

а. Ensimäissä colmattatymmeudenä
päivänä/ settzemeodenä Caucantena / ta-!
pahdut HERra» saua Prophetan Hag- 1
gatn cantla/ jasanot: Puhu nyt Geruba-
beitlleGealthielto pojalle JudanPäämie-helle/ja Zepialle Jozadachtn pojalle/ylim-
mäiselle Papille/ja jätetylleCaosalle: ja !sano: i

4. Cuca vnjääoyifä/ joca tämäuhuo. l
»en «adtses cuvuiasans nähnyt on? ja
eutnga st nyt teille näyttä? etkö se ote nga
cat» et mtläateidän silmäin «des?

5. Ia nyt Serubabel / ole hywäs tur-
vas/ sano HERra : ole sinäkin turvaa
Jesua Jozadachtn potea ylimmäinen
Pappi t olcat ca tcki Cansa maaconnafa
hyväS turvas/sano Hsßra/ ja tehkät
työtä: sillä mina olen teidän cansiau/sauo
HERra Zebaorh:

б. Sea sanan jäiken/ cutu minä tein tei-
dän caosia» lhton/ cosca te Eaypklst wa»
«lsitta/ ja mtnnu hengen pltä teidän ke-
skelläo pysymän: äikät peljätkö.

7. Sillä näin sano HERra Zebaoth: j
vielä onvähä atca/ cutn minäkaivan/
maan/meren ja manderc saatan iyckumiZ.'

8. Ja tahdon saatta caicki pacanak Itzc-
kuman : Silloin tule catcketn pacanat»
toivo/ ja minä käytän tämänhuooeu t«u,
sialla/ sano HERra Zebaorh.

y Sillä minun on hopla ja minun on
culda/ sano Wrra Zebaoth.

iv. TämänMkimmätseo haöuen cuunka
pitä suurembi oleman/enin rnsimätfen/sons HERra Zebaoth: Ja minä tahdo»
«ndarauhan rälle paicalle/ sano HErra
Zkbaoth.

11. Ntljäodenä colmattakymmeudenä
päivänä/yhdexäudeaäCuscaul«oo/tot. isna Dartuxes vuonna/ tapahtui HER.!
ran sanaProphetalleHaggatlle/ jasanot:
Nyn sano HERra Zehavth: kysy Papeil-
daiaisia/jasauo:

!!.Zos jocu cannais pyhitettyä liha hel- 1masavs / ja satutats sijttt vaattens h-l.

HSri»
neawo
heitä
wah.
wafi ra
teoda,
maa:
sillä
häa
lahc»
olla het
däa
canKäa

honens cansj».
10. Sentshden on taivas tellds casteu

pldsllsnyt/ ja m»« hedelmäns.
11.1» mtns ole» poudan cutzunnt/ setä

m»»n «ttä vuorten päölle/ »yvätn/vtzna»
iljyn/ ft callen päälle cul» maasta mle/
lhmlstenftc«lM päälle/ja c«ilenlätttn
työn päälle.

12. Nyu cuull Serubabel Seallhlclin
po!t«/)a Icsu» lozadachin potc» yllm»
mälnen Puppl/ft catckt jäänetCanftsta/
hetdän H««r«ns Jumalans änen/ ja
Prophetan Haggain sanat / ntzncnln
HERr» heidän Jumalanshänen läheltä»
nyt oll : jaCanft pe!tä»S HERr».

'Z- Ny" ft"" HERran sanan
saattaja HERran tösiysiä Canftn tygö:
Mlnä olen tetdän cant)«m/s«noHErrs.

14. 1« HERr» herätit Serubabelln
Sealthielin pojan / ludan Pöim«hen
hengen/»a lesunnlozaoschtn poftn / y.
Ummsistn Pcpni htNg-', / ft catten jää»
nen Canft» hengen/ tuleman ja lyötä le»
temön HERra» Zeb«°»h!n hetdsn In»
malans huones».

kupa
lähetkö
Mcss-a
x«a/p»
caaaiii
lvhdu-
tuxcu.

Heb«
i» ! it,
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mau lelpäsn/ pnuroon/ tvtznaan/öljyy»/
«lt «tts r»oc» se ollS /tnllsto se myös py.
hsxt? I» paplt v»st»tsil/ j«sanoit:El.

14. Haggat ftnol : jos jocn satutettu
«aoosia yhten nstsis ftltnls / tnliscose
ftastalstxl : Popit »astaisiil/ j« ftnolt :

setule ftastalstxl. .
»5. Ntz» H»gga< »»st»l«/ft ftnoi: »un.

rl ntzn on tsms C»nft / j» nsmst lhmlstt
Minun edessnl / ftno HERr» / ft catckt
heidän tättens lyöt/ j» «ttä he nhroval
«n ftostalne».

»6. Ia catzocat/ cnln«,« teille läynyl on
tssts pslvssts <» «nneucnln joc» llvl
pandlntoistn päälle HERra» Templis.

17. Että cost» joc»tull »hralätä» tygö/
jollapltl caxltymmends mttt» oleman/utz»
siellä 01l lymmlnen» cost» hän tull «tz.
nacuurnan lygö/ ,» luuli «Mymmends
Aml» lsyttäväns/ ntz» siells oli caxttym.
mendä.

iz. Stllä mlnö vaivatsi» teitä poudal.
l»/ notipälUä jaratehtll» / caltift telds»
lslten lölsäu : Et le cutteug,» läändänet
leitän mlnnnlygönl / ftno HErra.

«9< Ntz» pangat nyt mleleu tästä pii.
»äftsft ennen/ nimtttstn/ neljännestä col.

maleatymmenestäpälvasiä/yhdexändens
Cuucauteua /hama» sichen pälwäa/ cui»
HErra» Templi perustettin p»ngat mteli.

l». Tilli siemenet »»»t wlelä ftlwos/
j»ei »telä mllä» casva/ el »tznapuu/ sicu»
napun/granaltpuu/eitäiliypnu : muct»
tämän päiVäu peräst lahoon mlns ano»
siunauxen.

21. Ia HERran s»»» tapahdut toisen
terran H?ggaille/ ueljändenö colmatt».
tymmendenä pälvänä sijnä Cuucandes/
ja ftnol:

22. Sanos Sernbabelllle ludan Pää»
»ntehelle» mtns tahdon talvan ja maan
ltzcutta.

2;. I« tahdon valdacnndat» istuimct c».
tista / ja pacanain Voimalliset valbocun»
»at cadolta/ jaluistan rattalja rayas»
mtehet/ ntzn että he»otuen ft »nles pllä
cuilstettaman/ cutlncumpaulns «iecall».

24. Sillä «jalla/ftno HERra Zebaoth/
tahdon minä sinua Serubabel corftt»/ st»
nä Sealthieliu poica/ ml»un palwelt»»/
ftno HERra/ ft tahdon sinunpttä ntzn»
cutn sinelsormuxen : silläminä olen stnun
»«linnut/ ftno HERr» Zebaoth.

Hz^,
ra loh.
»„»»

Seru.
h,h,«.
Ft
pa hä,
hä n,,f,

M.

Deut.
28- ;8.
17.

Mlch.
6:15.

Haggain kirjan loppu-

Propheta Zacharja.
Esipuhe.

Prophela saarnais / nijncuinHaggaitin Babelin fangeuren jälten/että
pidäis jällensratettaman/ ja se hajotettu Cansa coottaman / cttäyriwal-

ja asetus sijnä maacunnas taas säälläisin. Ia hän on tosin caickein loh.
dullisimmist Prophetaist/sillä hän luo edes monet sulolsetja turwalliiet näyt/ja anda mo-
netystHlvälisct jamatiat sanat / joilla hän sitä mmhcllist ja hajotettua Cansa lohdutta ft
wahwista/ rakennusta ja hallitusta alcaman / jotca haman sijhen aican asti olitsuuren ja
moninaisen wastolntäymisen kärsinet. Tätä hän tete wrjdenden eucuun asti. Wijdenncs
ennusta hän yhden kirjan ja wacan näyn alla wäärist opettaisi/ joeca lulewatolit ludan
Cansaan tieldämän pois Christusta/ joca näly wielä länapän ludalaisis läytttlänän.
Cuudelmes ennusia hän Chnstuxen Evangeliuniist/ jahengellisen Tenplm raterdami.
stst/ että Judalaisel myös hänen tielsit ja hyljäisit. Se.tzmcnncsjacechderanniolysy-
tän/ ja Prophela wasta/ lohdutta ja neuwo heitä taas ratendaman/ ja hal-itzeman/ j« nisn
tämän ennustuxcn päättäratendaMlscsi.Phdexennes lule han myös lu!ewalsccn aicaan/
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ja ennusta ensist/ro 5u- cuinga se suuri Alexander oliTyruxen / Sidonin ja Philisterit
woittawa/ että coco mailma tulewaiftlle Christuxelle olls awoi/jaAsi wie CuninganChri-
stuxen Jerusalemiin. Mutta yhdcstoistakymmcnes lugus / ennusta hän Christuxen Juda-laisildacotmcnkymmeneenhoptapenningijn myytämän / jongatähden hän heidän oli hyl-
jäwä/ jaJerusalempiki wijmein häwitettämän /ja Juvalaiset exyxis paatumaan ja hajo-
ttttaman. Janijn oli Evangelium jaLhristuxenmaldacunda mlewa pacanain secaan/hä-
nen kärsimisens jälken/että händä ennen lyötin nijncuin paimenda / jaApostolit nijncuin
lambat hajotettin- sillä hänen käydyi ensist kärsiä ja nijn cunniaanskäydä. Wijmeifes lu-
gus lopetta hän / Jerusalemin häwityxen jälken/ tcwin Pappiuden/ja coco hänen me-
nens/ caluns ja juhlapäiwäns/ ja sano/ että caicki hengelliset wirat pitä yhteiset oleman/
Jumalam palweldaman /ja ei sillen iewm sugufl pitänyt toisia Pappeja tuleman / toisiajuhlia/ toisia vhreja/ toista Jumalan palwclusta. Jotamyös muutkin sucucunnat taisit
toimitta/ nijncuinEgypti ja caicki paranat.- Ft on/ Wanha Testament, pin pandaman pe-
rät, pois jahyljättämän

ä/.
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I. .iucu.
Ahdexädena cuucauiena/tolsuaCu-

»D ningasDanupenmuonna/tapah'
HERran sana ZacharJalle

Berechtan pojalle/Jddon pojalle/
Prophetalle/saooden!

2. HERra on ollut vihainen teidän
Zstlleo.

z. Nyn sano HERra Zebaoth: käändä.
käk teitän minun tygöni/ sano HERra
Zebaoth / nyn minä käänäumtvunt teidän
tygönne/saoo HERra Zebaoth.

4. Hfkät olco nyncutn teldänJsän/joille
endiset Prophetat saarnaisit / sanodea :

näin sano HERra Zebaothipalattcat tel-
dän pahoista tetstäo / jatejdän häjystä me.
nostan: Mutta »i he cuulet/ «ltä totellet
minua/ sano HERra.

5. Cufa nyt omat teidän Isän jaPro-
phetan? mielätö he elämät?

6. Eikö nyn ole tapahtunut/ että minun
sanan jaoikeuden/jotca mtnä minun pal.
meliant Prophetat» cautta kässiv / omat
teidän Jfljn sattunet? Sitä heidän täyty
palatta ja sano: vyncutoHEßra Zebaoch
ajatteli meille tehdä Meidän teiden ja töi-
den, Mkea / ny» hä» on stiyös meille
tehnyt.

7. NeljSndeoä pätmänä colmotiakym-
meotenä eostmälses cnucaudes totstatym-
meodä/joca on Sebatiocvu/toissa Cu-
ntogas Dartupen vuon»a / tapahdut

HERra» sana ZscharJollc Berechia»
pojalle/ Jddo»pojalle Prophetalle/ja
sauoi z

8 Minä »äin yöllä/ja catzo yxi mies istut
rujkian hcwotsen päällä/ jaselsattt Myr.
tein secoa» laxos / ,a hänen tacanans olit
rostia- jamsxav carwatsetja valttat he»
wotset.

9 Jamlnä saooln: mlnun Herran/cot'
ca nämä! omat? Za Eogelt/ joca mtnua
canstani puhut/ sanot minulle : Mtnä o-
sotan si-iulle/ culca oämät omat.

iv.Ja se mies jvcaMyrtetn seas oli/ma-
staiö »a sano»: nämäc omat jotca HERraon lähettänyt maeldaman läpitze maa».

n. Mutta he msstatsic HERran Eage-
lille/joca Myrtein seas oli/ ja sanoit!me
olemina «aelbanet maan läpttzeo/ja catzo
caicki maa istu alallans.

12. Nya mastatsHEßrau Eng«lt/ja sa«
not : HERra Zebaoth / cutnga cauman et
flock tahdo armahta Jerusalemin päälle/
ja nydeo JudonLaupungein päälle / jotl-
les mthatoen olet ollut oyr settzemäo tym»
mendckajastaica?

iz. JaHERra mastats fllle Eogeltlle/
joca minun canstaot puhut hymtllä ja loh-
dulltfilla sanoilla.

14. Ia se Engeli/ joca mtoua puhutte-
li/sanot minulle: saarna ja sano : Räln
sano HERra Zebaoth: Minä olen fuurest
«vihastunut Jerusalemille ja Ziontlle. i

»5. Matta miaä ole» juuri «thatoe».
«zia

«ii».
Saa

lupaa-
M/tt»
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«yZ« «Me fi»«ttoMo MMtll«i Mä
mini oltä ataoastoas »ähä «thaloeo/
mutta he aukit häwttyxeen.

,6. Eevtähdev väta sano HERrN; mi-
nä palajan Jerusalemin iauptndella/ ja
minun huonev pt»a hänes ratitramau/sano HERra Zebaoth / ja Jerusalemin
päälle pttä mlltanoura »edetlämän.

17. Ja saarna »telä/ ja sano z näin sa-
no HERra Zebaoth; taas pitä minun
Canpungetllevt hywtnkäymäo/jaHER-
ra on Ztontta taas lohduttava/ ja Jeru-
salem taas »aitta».

18. Jaminä nostin silmäni/ja näin/ja
catzo/stellä oli neljä s«rw«.

ly. Jaminäfaootn Engelille/ Jocap«.
hui minun cavstani/ mttä oämätowak ?

Hän sanoi minulle: nämät omat ne far-
wet/ jotca Judan/ Israelin ja Jerusale-
min harottanet owat.

20. JaHTRra osottt mtvulle neljä
seppä.
21.S illoin minä fanolnimitS a« tahtoivat

tehdä? Hän fanot:N« owat ne sarwet/jot-
caJudao hajottanet owak/ettei kengän ole
«oinut päätäns nosta: Nämät owattul-
let nytä carcoltaman/ja lohcaiseman pa-
«anain sarweja/ jorca Judanmaan ylitzesarwennostanet owat/ sitä hajottaxens.

11. tucu.
A minä oosim silmäni/ janäin/AO» jacatzo/ yhden miehen kädes oli/

, mittanuora.
. 2. Ja minä sanoin: cuhungas
menet? Mutta hänfauol minulle: Mit-
tamaa Zerosalemtta/ ja cayomaucuinga
pitkä jalewiä se oleman pitä.

z. ZS catzo / Eugeli joca puhui minun
xatjsiani/läxi ulos / ja toinen Eogelt meni
händä vastan /ja sanot hänelle: Juoxe
tuonne/ japuhu Me pojalle/ja sano: le-
rusalemis pitä ilma» muurtla asuttaman/
ihmisten ja carjan paljouden tähden/ cuin
stjnä olewa on.

> 5. Jaminä tahdon olla/ sano HCRrs/
. tulinenmuuri hänen ymbäeilläns/ja tich.
- dou itze olla cuouiaxi hauen keskclläns.
- 6. Wc>! woi/paetcat pohjan massta/ sa-no HERra / Mä miua häjckinlteiM mt-

jää» tiileen talwa» ala / sano HERra. /

7. Wot stnnas ZlOO/ jocaasulBabeltn
tyttären tykönä/ pelasta sinus. >

8. Silla näl» sauoHEßra Z-baoth i jo.
ca sen (ilmoitetun) cunnianjältcn lähetti
mloun ohden pacanatn tygö / jotcaketkä
raatelit: loca teihin rupe/ se rupe hä-nen stlmänS terään.

y. Sillä catzo/ minä nostan minun käte-
ni heidänylttzens/että heidänpikä oleman >
uijlle ssalixl / jotca ennen heitä paltvelit: <
että teidän pieä ymmärtämän HERran lZebaothin minua lähettänexi. i

10.Wetsa ja riemuitze Zionin tytär :>

sillä catzo / minä tulen/ jatahdon asna st»nun tykönäs / sano HERra.
11. Silloin pitä psljo pacauotta HER'rasa khnnt rippuman/ jotca minun Can-

saa pitä oleman Ia minä tahdon asna
Muu tykönäs / ettäs ymmärräistt HEr-ran Zebaothin lähettänen minua stan»tygös.

12. JaHERra on perivä Judanosa-xens sijnä pyhäsä maasa / ja on raas le-
rasalemin walitzewa.

iz. Wstketcon catcki liha HERrau e-
des: stliä hän 00 nosnuc pyhästä asuin-
siastäns.

NI. iucu.
Ahän osotli minulle ylimmäisen
Papin lesuao/joca seisot HSr-
ran Engelin edes:la Sata» set-
soi hänen viitalla tädelläos/setso

mas hänöä wostao.
». Ja«HERra sanot Satavalle: HEr.

ra rangatscon sinua Sata» / se HERra
sinua rangatscon/ joca Jerusalemin wa-
lttzt: Eikö tämä olekläle/joca tulefia ten»«
matku on?

;. I» Jesu» olt puetettu saastaisilla»».
attetLa / ja sttsolEngelin edes.

4. Joc» «astals jaftuol ntzlle jolc» hs»
nmtytönäusollt : otla<«t hön«ldäpo<s
ft»ft«tstt w»»ttet:la hi» ftnot hänelle:
catzo/ mtns olen ottanut sinuld» pots fi.
Nn» syndls / japnettauut HtD» jnhl»»«.
»llelstn.
.5. Mftnot ftckl hänen

päähsns,l» he paßt puhtstn jalft hä^
nen

cotla
Babe<
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nen pääbsns/ ft puetit hänen «aauelstn.
HERron Engell sttsol sijnä.

«I« HERran Engel,t«olstl lesualle/
i» s«"°l »

7. Nät» ftno lERr» Zebaoch:j»s stn»
vaellaemtnun tetllänt/ «ajos sinä p»«äl
Mlnu» wirttout / ntzns saat Minun huo.
»et h«lltta / j» »,<»»» cara»°ll»»<
varxll». Ia mma «uie nalstä
mnutamit» cutn läjä seisovat / ftatta»
»a» siuu». «

z. Cuu!» nyt Jesu, / sinä ylimmäinen
Pappi/ sil>äft si.!u><yftä as/«otca stnua
eveläs asuivat : siUä he owat lhmelltstt
mteh t:Catzo/ mlnö annan minun palnie.
li«mt/ WESANtulla.

9 Stllä catzo se on se ti 'i / jonga mtns
panen Jesu»» «een /,» si>l ' yhdellä ttwel
lä on stltzeuxn silmä .Catzo/ minälah.
don s«n n u»l»«: ftno HERcaZbaoth:
>a l«htzonstn n»«an syuntt ocza po s yhle.
na ps.lvän».

10. Silloin/ stno H«Rra Zebaoth: cu.
lln cutzu cumpanlns vtzuapuuns ia ficuna
Pnuns «««.

IV. IUM.
ALrgll»/ »ocamlnnn cantzanl
puhul/lulljällens/j«h«rättlmt.

nun/ntzncui» ,ocu nuefiane h«rä>
teltölsin.

2. ;a ftnot minulle : mttäs näet ? Mut»
ta mtnä sanoin: minä oäey ja cotzo/kya-
tilä>alca seisot cocooanscullasta/ ja mal»
ja sen pään päällä/ ja seitzemea lampua o»
lt hä<?cs/ja ftitzrmen cauha cufakl» lam-
pns/jvtca olit sen pään päällä.

z. vii myös sen tykönä caxt öljypuuta
yxi maljan vtktalla puolella/ja totoeo wa.
semalla.

4. Ia minä sostatflu jasauoin filleEn-
geltlle/joca minun canstam puhui: minun
Herran/ mikä se on?

5 Ia Engeti / >«ra minun cavSant pn.
hui/wasta>s/>a sanot minulle: etkös tie-
dä mikä s» on ? murra mtnä sauoin i eo mt-
vnn Herran.

6. Za hän w staid/ jo sanot minulle: seon HKRran sans Z rußabelist/sanodea:ct se pidä lopahtaman soi»wärllä/ eikä
E

woim«lla/v<a«mftU!,He»g«Nä»!/ ftnoHERra Zebaoth.
7. Cuc» st»s olet fturi «vuorl/jonga cnt»

tengtu täyty edes laftistxi
teooxt lulla ? Ia hsnen ptsenfimslseu tt»
«enlasteman/ftpttähuullaman: »rm«
armo olcon hänelle.

8. Ia HERr»» ftt» tapahdut mlnulle/
jaftxot.z

9. Zerußabellu lädet ovat tämän huo.
ne l perustanet / hänen tä:e»s pila myös
stn päättämän/ tlltäxenne että H«Rr»on minun lahellsnyt teidän tygö».

ic>. Silla cuca on se / «occlnömätba-l»
vat pälvil c«tzo ylön ? josa cu.lengtn ptts
«lotctuman / ,anähtämäl, muultn luodl
Zelubabeltntöbeft ,» »« stttzemeu HER»
innfilmä jotcocatzeltlnal catcke m«al».

«. Ia mtnä Vastaisin/ft sanotn hsuel»l«:mtls »smst caxl öltypuuca joccaoval
otllollsj» «asemalla puolellaly»ttlä)alca?

12. Ia mtns vastaisin lotsen terran / ftftnoln hauelle , mitä nämät caxl öljypuu»
oxa/jotca ovat cahden cullalie» ptzpnn te»
siellä/ jolsta cullaluen öljy «uott»?

1;. I° hän ftuol «luulle » eitöS tiedä
mttänamätovat ? Ismin»ftnoln;e»
mlnnnHerran.

>4 Ia hänftnol : ne «vatcaxl öljypuu»
t» täynäns öljys jotc» aina seisovat c«i»
ten maan HERran lylönä.

v. 4ucu.
A miuä mas nostiu silmäni / jo
»ätu/jacatzo/ fijuäoltlcuoäwä

2. Ja hän sanot minulle:mitäs
uäet ? Miitlamtuä sanota z mtnä näen
lendäwänkirjan/ joca oa caxtkymmendä
kyoärä pttkä / ta kymmeadä kyoärä lcwtä.z.Zahäasanotmimille; feon sckttous/
joca käy caltca ma stlläjocatneu
waras tastä(caos«sta)nllmuio muistokin/sano itzes wtattomaxtzja catcti »alapattst
fet tästä nyncuia mumkia sanowot itzeoS
wiattomayt.

4. Matta minä tahdon fen tuotta edes/sano HERra Zebaolh / että sen pltä tule»
man warcan huonesen / ja sen huonesen
enin minun nimcat caukta vaäriu wan»
fssse Ny:

i./?^<
z. Esth
, ?Hc
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14 I» ne Cruunut pitä oleman / Hele»
mln/ Tobton/ ledajan ja Henln Zeph»»
ntan pojan/ mutstoxt HERran Templlsä.

15 Heldän pttä eanc» tuleman ja raten»
d«m»n hänen TempltnS : ft teldän pttä
ymmärtämän HERran Zebaolhtn lähet»
tenen mlnun teldi» tygöu. Tämä pttä l»»
pahtnman/ jos te mnntoln HERran In»
malananelle cuultalset olelta.

VII. lucu.
A neljsndens Cuningas Dari»

AO» uxen vuolen»/lapahdnl HER-
ran ftn» Zacharlalle/ utljc>noe>

päivänä yhdexennes cunccm
des/ joc»cutzuran Chisteu.

2. Cosca he lähetit Sareserln/ftße.
gemMelechln / jaheldäu mtehens luma
lan hnonestnrucolleman HERran eleen.
;. I» ftuoman P»petlle/jotc« olitHEr

ran Zebaolhtn huoneft/ja Prophetallle :

vlelälö mtnu»nyt pltä ttemäu vtzdende.
nä Cuncanten» / ja vatvaman miuuant/
ntznculnmin» tähänastt muulamlua vuo.
stna tehnyt olen?

yhden
vatmö
«aras

Pro-
phela
näke
neljä
rata-
sta/ jöi
den e<
des o-
«at e-
vino-
maiset
hevot-
s-t.
Mitä

ne tie-
tävät.

ymbärlnS: ja he vaelsit maan läpttz-.
8. Ia HZ.? cutzut mtnun/ jo puhu teli mi

vlls/ja sano::Layo ne jottapohjaan me-
nevät/ andavat minua Hengcut levätä
pohjan maalla.

9. JaHERran sana tapahdut «'mille/
ja sanot - !

io: Ota fangeilda/Heldatlda jaToblal
da ja Zedaialda / ja tule jällens sinä pät
vänä/ja meoe losian Zephanjan pojavj
huoncftn/ jotca Babeiist lullec ovat. I

n. Mutta ota hopitta ja culda / ja tee
Erousuja/ japauelcsuan poianyltm-
mätsen Papto pä-hän lozadachm. s

11. Ia sano hänelle: näinfans HERra
Zebaolh : Catzo yxt mtts on jonga nmt
on WTSA : sillä hänen allans pttä sencasvaman / jahänen pttä rakendamas
HERraa Templtn.

iz. Za HERran Templt» pltä hänenra-
kendaman / m häoe, puä cunntnn canda-
mau/ istuman ja hallitzeman hänen istut-
mellaus : ja olemaa Papin hänen istut-
mellans/ja heillepttä molemmilla rauha
oleman.

-HCr-a
käste
' hänen
! tehdä
caxt

' Cruu.
nua/ja
panna
Jofuä
pää-
hän.
«itä,
settetä

«^.

~,«,z

is.

«o t Jase»pitä pysymän heidsn huone,
saas/ joca sta o» cnlattawa pntoeosja
»iwtneos.

s>JaE«g«lt/ joca »tnuncaosiaatp».
hut/ läxt ulos/ ja sanot minulle: oosta nyt

' silmäs ja catzo mitS fieldä »ay »los.
6. Ia mtoä sanota: mttck st on ? hän sa-

noti steldä käy yxt «acko ulos/ja sanot: st
on heidän silmias eaitesa maasa.

7.Za catzv/fljnä tuotin cappale plyhyä/
jafiellä istut yxt »aimo »estelle «acka.

z. Ja hän sanot- st on jumalattomus/j»
hän hettttsta «acan»estelle/jalastisen
plyhyn cappalon myös «acan suulle.

9. Jaminä nostin sttlmänt/ ja aätn / ja
catzo/ caxt «aimo täxtt ulos/ joilla olit
fijwet / jotta tuult ajot/ jaheidänfijpeas
Mny.icutaoälkäcurjenflj»et - jotcasen
«acan nostitmaan ja tatwan«ältlle.

10. Jaminä sanotaEageltlle / jocamt-
»un canstaot pnhut / cuhunga he sen wa-
can «tevät.

11. Hän sanot mtnolle: että hänelle ra-
»etäisin huone «tneartn maalla/«almt-
fiettatsia / jaasecettotsio perofinices päälle.

VI. iucu.
Aminä taas nostin silmäni/ja

AO» nät»/ jacatzo/ siellä olit neljät
rattat/jotca juoxtt cahveu wuo-
renkcsteldä/janewuoretolttwa

sttstlwuoret.iLastmätsten ratasten edes olitrufliat
orhit/ja totfie» ratasten edes mustat orhit.

Z. Mutta colmanden ratasten «des «al-
itatorhit ija neijäodenratasten «deskirja-
vat «ëwät orhtt.

4' Jaminä «ostaisin / jasanoin sille
Engelille/ jocaminun cansiaot puhut/ mi-
nun Herran/mitä nämäk owat ?

5. JaEagelt «astais/ jasanot minulle:
ne owat neljä tuulda tatwan alla / jotca
tulemat ulos/että he astuisit catienmaan
hallttztoa eteen.

6! Jofa ne mustat orhtt mentt pohja
päin/jotta ne «alitat noudatit/mutta»tr-
jawat menit etelätäpäin.

7. Ja»e wäkewär läxtt / ja mentt ymbä-
rias/ utzn etkä he calckt maat «aelfit / ja
hän sanot: menzät ja «aeldarat maata

4. Ia

954 Prpohtta «6. lucu.



! 4. Ja HERra» Zebaotht» stua tapah-
dut minulle/ »a sanoi:

5. Puhu raitille maan Lanfotlle ja Pa-
peille/ saoodea : cosca te paastotsttla ja
paruitta wydennelläja s«itz<meuuelläCuu
cauoella nyt seitzementywmendä wuolta/
«lecraco te minulle paastonne!.?

6La cosca ce syötte jacosca te juotte/
ettäkö t« syö ja»uo ttze teillenne!
7. Eikö tämä se ole »ora HERra andoi

«odjstea Prophclam saarnata cosca wte»
lä Zerusalemts asoltio / ja oli lepo Cau-
puogets ymbärillä / cosca asuirru sekäete-
län päin että laxoisa ?

8. Ia HERraa sana tapahdut Zachar-
lälle/saooden:

y. Näin sano HERra Zebaoth t Duo- ,
mttcat oikein / ja tehtät »ocamen hymä ja
laupiutta weljellens.

ro. Ia ältät tehkö wööryttä lestille ja
orwotlle / muucalaesille jaköyhille/ jaäl-
kää kengän ajatelco paha sydämesäua
tveljöos masta».

11. Mutta et he näistä tahtonet otta
«aari / «aan käänsit ftltäns minua iva-

sta»/ »atukitzit corwtuns /«tie,he cuults.
12. Ja asetit sydämenS »jjncotu De-

mäntin / ettei hecoults lakia »a sanoja/
jotca HERra Z-baoch HengelläuS lähet-
ti endtjiea Propherato cautta : Seatäh-
den on nyn suurl »tha HErralda Zeba-
»thtlda tullrtti

iz. I» s« o» »ll» tapahtunut cuiu saar-
»acetngn. Mutta ettei he tahtonet cuol-
ja / uyn en mioäkän tahtoout cuollaco-
sca he huastr/ sano HERra Zebaeth.

>4. Ja ohominä olen heidän hajottanut
ttltckem pacanaiosecaaa/jotta et he tuu-
d«»«t:Jamaaon heidän jälkens auttoxt
jäänyt/ettet kengänstjvä maella etkä asu/
jahe omat sen ihana»maan hämtttönet.

z. Nätn sano HESkrä t Mtnä käännä» rZ outokvgö/ja tahdon asuaZe- jrosalemmk MS/nya että Jerusalempi- ,
ta rotudco Caupungtxt costnttamao / jaHERran Zebaolhta »uort pyhode»
muorext.

4. Nätn sano HERra Z.-baoth: «ielä
nyt pttä Jerusalemin cadnilla asuma»tvanhat mtchei/g vaimoc/ jotca sauma»päälle nojawar maohudens tähden.Za C-upunqtn caduc pttä oleman täy.
nä »s pientä po»kta ta pycatstta / jotca se»cadutlla letk.tzemät.

6. Nätn sano HERra Zebaoth: jos ta»mä onthmelltuio tämän lämenCansa»silmäin edes/ ptdäistlse sentähdenolema»thmekiaen mtnuo stlmätnt edes ! sanoHERra Zebaolh. '

7. Nätu sano HERra Zebaolh : catzo/minä lahden lunastamtnuo Caufaot tdät.seldä maaida / ja länsimaaida.
B.la m>aä tahdo» heträ saatta Jerusa.lemyn asuman; Za hetdän pitä mlnu»Caosan oleman / ja minä tahdon ollahet-dSnlamolanö totndes ja manhurscsudes.
y. Nätn sano HERra Z.baolh: tvah.tvtstacat teidän kätenne / joeca tällä ajalla

nämät sanat cuuletia Prophermo suu»cantta, stock pätwänä jona HERra» Ze»baothto huone»perustus lastettto / T:m-pli raketta.
io.Sillä ennen näitä pätmtä olit ibmi-steo työt lurhat / et juhlatu lyö myös mi.tän ollut/ eikö ollut nyllärauha niholllstl.»a/ jorcamenti ulos ja sisälle: Wa«n mi.»ä salli»catckt ihmiset mennä / jocattze»lähimmätstäos mastan.
n. Mutta en minä nya tahdo nyt tehdätälle jäänelleCansalle/ nyncuin endistnSpäilvluä/ sano HERra Z.booth.
i!. Maan heidän pttä rauhan siemen o.leman-Myaapuupiiä hedelmäoö ooda.

ja maa cosiivns/ tatmas pttä ra.
stens aodama» ja jäänetminun Caos sta.ni/p!lä nämät catckt vm-stoman.

iz. Zapitä kap.-h.uma» / että te jotca
Zudan ja Zsrarlm huonrsta oletta eller kt«rons pacanaiv seas/ nyn tahdon mtoä ret.
eä lunasta/mä teidän pttä stunauxm ole.
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«su iNtz» ällst fijs peljätlö/ mutt» »ah.
»tfiacat letdän läce».

14.SM nälnftno H«Rr» Zebaoth :

Vttzncui» mMi «j»tlllt» «»tä c«do»t« / co.
sc« teldän Isän mlnun »lhotttt / ftno
HERr» Zebaoth/ j» en sitä catunut.

15. Ntz» »lns nyt jällens »ftttelen nsl.
»s pst»tns tehds hyvs leruftlemllle j«
luda»huonelle/ illstpeljältö.
i6, Mutta tämä on se cutn teidän teke-

mäapltäi jocainenpuhucan totuutta lä-
htmmätseos cansia / duomitcat ottein ja
saattacat rauha teidänportteihin.

i7. Za äitiin kengän ajotelco paha fy-
dämesänS lähtmmätsiäoS «asian/ja älkjt
racasiaco «äärtä «aloza: sillä »ättäcaic-
kta minä »vthao/ sano Heßra.

18 JaHERranZebaolhin sana tapah-
dut mtnuSe/ia sanot:

19.Räin sano HERra Zebaoth; nel-
jännen/ «yvenoen/ ftitzemenaen ja kym-
menennen Cuucauden paastot pllä tään-
dymäoJudan huoarlletlort ja riemupt/ja
thaoatsexi woodeo juhlaxi/ racastaeat «i>
voastauS tocnutta ja rauha.

. 20. Näin sano HERra Zedaskh i täste-
. des pieti «telä paljo Cansa tuleman / ja
, mvnetn Caupungltn asuvaisia.

ai. Ja yhden asutvaisct pnä menemän
toisen eygö/ja sanoman: täytäm rueoile-
man HERran caswoin eteen / ja etzimän
HERrc Z baviht/ minä tahdon myös

käydä teidän cavsian.
22 Ntzn tule paljo Canst ja pacaaat tn-

levat juocotn etzimän HERraZebaorht
lerusalemyn/ ja rucvtlemaa HSRran
pasmoin «teey.

az. Nhn sano HERra Zebaoth: sillä a-
Ma pttä ttzmmenea mtestScaictiaatstsipa>
ea- ato tarttuman yhoea Juvan
miehen «aat en palteseen / ja sanoman:
M tahdomma käyvä teidän caosian/ sillä'Wruulimma / että Aumala o» teidän
«aasiaa. lXiueu.

on HERra» sanan cuorma
fijlä maasta cnin on sinun ymbe.

ja Damascust / josa se on
siliä HEMllavy sil.

lyö alas hänen motmons / cnin hänellä
merellä oa/ ja hän pitä tulella culuteita-
mau.

~ Cosca Ascalon seu »äte / nyi hän pel-
jästy / ia Gazaa pitä cowta surullisen otp-
mauinynmydsEirou / että hänen tok»
«ooS oa häptään rullut: sillä otGazäs
pidä Cuatngasti, olema» / «>kä AscalontS
asuttaman.

6. AsosdiS pitä muucalaisen äpärä»
asuman / ja Nija pikä Phiiisteretu ylpeys
lyöeämäa maahan.

7 Za mmä t choon oita psts heidän «e-
-rens zctdä I suufians /ja heidän cauh stu-
peaSheidänhamdasians: että hemyöS
jä stc meidän Jamalallem/ ja 01-ste nya-
cuia Päämiehet Zuoas/ jaEkronoitS
nyncutn Zebuserie.

8. Jo mtoä tahdon ttze minun huoneni -
pyr: täsotaDäellä/ lotkiwaeidawakulos
ja sisälle,ttt-t heitä sille-, pidäWaaltaivat-
«amaa: sillä minä catzsta nyi sinä minua
siim.llän». ,

9. Ilo.tze sinä Zisnin tykär suuresi /ja
riemuitze staä Jerusalemin tyiär. Catz»/ !
sinun Cuntngas rute sinulle/ «anhorscse/
jaauttaja/ köyhä /ja aja Asilla/ ja Astu '
tamman -varsalla.

10.Silla mmö tahdon maahan lyödä ,
rarkan Ephrstmtsi/ ja hewvlsen Jerusa-.
lemtst / j 1 sodan joutztpttä sorietlämän:
sillä hän puhu ystälvSlltstst pacauaM seas:
jahänen hallttuxens on oleva meresi ha.
mau meren osti / jawirrapa hawau mail»
man loppan asti. »

11. Sinä lasketmyös ulos sinua «ereS
lyton kautta stmza ftngiö/ M wevettömä-
stäkuopasta.

12. Nyn palalicat sijs ltnnaa»/ tejotca
tviiyosq faagttut yjeiia: sillä täuäpäu mt-

««/ joca»sle lhmlset ft e»lck< Isr««lln »lh«l»
sncucunnat» l«st»

2. Ntz» «yös Homathlst / joe» heldän v»st«,
rajaftns on/ ,» Tyllstja Stdonlst / jotc» Eft.
ylön lvtzftc oval: 17 i.

3. Sillä Tyrus raleud» hsuellens lln. K 2;:,.
»» / j»coco hoplat» ntzacntn ftnd» / j» Ez ch.
cnlo» ntznculn loca catnlld». 26; l.

4. Catz'/ HERc»ulos «j» hänen/ ft

Psalm
Z4iB.

Chrt.
stuxesi.
M^llh
21: 5.
Esa.
62:11.
Psalm

S.

Ys



ied.«^

Neu-
»o r«.
evtle. i
maa ,
Evan-
geltu
«tn
«ene
styx-st.
Ma t.
? Z6.

lupaus
Aposts
leta
«oilsst
ywbä
rt cat.
»en ma
liman.

5. I» heldän pito cuitengin oleman
«tzlculnSangarit/ jotc» loantallnvat
cadutlla stdaft/ja pttä solt«an:sills HEr»
»a °>! heidän «zchans/ että ratzas miehethaplssn tulevat.

»S tahdon myös ilkiöittä/ ja cäMrcatsest
sinulle maxa.

iz. Silla minä olen Jadan minullent
joutzexivetänyt / ja Sphratmm valmi-

fiaru :ja tahdon flaus lapse» Z on herät.
tä ylttzc Grcktn maan lopsia/ m asetan si-nun oyncotnSangartnmtecan.

14.HERra 00 heille ilmestyvä/ ja hä-
ne» nuolens pitä lähtemän ulos nyocutn
pitkätsev l tmrus: JaHSRroJumsia
on Bafunalla soittava/ jamene »yvcutn
lvuoSt uuleu pyörtätset.

iz. HERra Aebavth on heitä suojele»
va / eitä he söisit/ ja satsit olans ltngokt.
vtllä / ja jotfic jartemuitztsie nijncotn wy-
nasta/latuusl-lävteaoyocutomalja/ ja
vynculn AItarin culwsc.

>6. Ja HERra heidän Jumalans on
heitä silläajalla auttava / ayncotn hänen
Cansans taumat silläpvhät kivet prrä hä>
neo maalläns »«sienaman.

17.Stllä cutnga paljo hyvä heillä 00 ?

ja cutnga suuri caoaeus heillä00? Iv'
»ät sijitävät uuorucatstk/ja »yaä ue itzek.

x. iucu.
Nocat HERralda ehtosadetka/

y/U ay» HERra reke pilven/ ja anda
letlle kyliä sata/ catkelle kedon cas.

2. Sillä epäjumalat pvhoivat turhntta/
näkevät wlhea/ japuhuvat

turhta unia / ja heidän lohdu uxens ei ole
mtlän. seniähoe hekäymät exyxis oyncutn
>'Mda / jaaääutywäl/ ettet heille ole yh>

. te» patmenda.
z Miana wihav on julmistunut polmeo-

den päälle / jamtoä t -hdön cauric etztä :

.GelläHERra Zehao h oa etz -vä la»,
mars/ Juvanhuonen/ javalmista heitä
ny- cu» haagttuit»fotahewoisia.

4. Häacldä ovat nurcat / haneldä nau-
lar/häneldä sotajoatzt/häneldä myös ynnä
vaattat tullet.

6.Za minä tahdo» vahvista Jvdanhuo-
neo/ ja varjella Josephin huonnta/ j»
tahdon hettaaseita Mens siolkens : sillä
minä armahdan hettii/ja he ovat oyucutn
he enoengio »lit/cosea minä hetdäu sysäi-
sin po»«; sillämtoä HTRra hetdänJuma-
laostahoon heitä cuulla.

Ps.N4
;: f.
Eft.
11:15,

12.Mlns tahdo» helts w«hwtfi« HEr.
raft/j» hetdsu ptts vaeleaman hsnen nt»
metus / ftuo HErr».

xi. lucu.
ltbanon porttis/ että tuli fi. Enntft

« »un Cedripuns poltals. stelan
2 Vlvocal te Hongat : fillä C«. Jer».

' drlpunt ovat langennel ja yllin, ftle»
msiset o««t hsvttetyt : Vlvocal le B». mln
sanlnTammet : fillä vahva metzä on h»> tölstst
caltu pols. hs«t«

z, Paimenetcnullan»lvo»«u »sillä hel» «yxest.
dän vslevsns ovat hsvttetyt:l«lop.» Chrt.
ran pentckaln tlljumus cnulau / fills lor- st pt»

d«»ln ylpeys on hävttetty. P«tm« l
4. NslnftnoHEßra mlnnnlnmal»» : »en ntt

c«che t«nr««l««batt« : r«st.
5. Stlls hetds» on»'staft»« tenrast»«»«<

ntzlä/ft«<luul« fijts syudlä ole«v«n. Myy»
»ät ja ftnowttl; ltztetl»olconHCr»
Zccccc z m

7> 3» Ephratm on oleva ntzncnln San»
garl/ j»hetdsn sydsmens on tlottzev» ntzn»
cutn vtzn«ft« , j«hetdsn lapseus s»«»«»
myös sen nshds / ft rtemultze»»»/ «tts
hetdä» sydamens on llotne» HERr»ft.

8. Mlnätahdo» hetlle »ihelds/ ft cool«
htltö.sillä mtnH lahoon hetts lunasta/j» heltssndyVst ntzncntn he ennengln ollet ollt.

9. 1» tahdon lylvs hetts C«nfttn se»
t««n / «tä he mnlstatfit mtnu» «ucatfis
«»»cunnts / j»«liitsit lastens c«nsft/ j«
paljalfit.

ia. Stlls mlns t»hd«n h«t<« tnod» jsl»
lens Egyptlnmaalda/ ft coota hellä Assy»
rtasta/ ft statt« hetts G»lt»dt» maahan/
jaitb«nontzn/ ft et st«älsn p«ds hellle
lylläolem»».

11. Ia hänen plts lsymln sen «httin
meren lspitze/ ja meren nloo,» lyömän/et»
ts calcklo<atn syvydet cul»»<fit z S>lloln
AssyrltN, ylpeys »lel«n / ft Egypttn val.
dlcka lack».

Zacharla. zo.An.suc.



Prophela tt.luc.958

«,pA. 2
Cm,.,

Cbrl.
«us
mny.
däu;c>
boula.
pennln
«ttn.
M«tt.
,7:,.

Rabt.
vertt.
te» ja
Thal-
mudt-
fiertt.
Ttv epä
uscost
ja rau
gaistu-
xcst.
Ezech.
Z4i».

minä olenrkcasiuuut: jaet heidän
patmevens hetiä säästä.

6. Gentähden en nnnä tahdo enä säästä
maan asuwolsta / sano HERra. Ja catzo/
mtoä jätänthmtset jocattzc» cumpantvö
käsiju/ja heidän Cuntogatos kastin / että
hee maaa muserratsit / engä tahdo hettä
autta heidänkäsistänS.

7. Ja mtoä cattzen lenraslambatka / ra
dollisten lammasten lähden: Jaminä otto
mtnulleut caxi sauma/ yhden mtoä cutzatn
sulotfext/ wnua lotsen sitowatftrt / ja cat-
tzin lambatta.

8. Za mtoä hucott» colme patmendayh
tenä cuucauleoo: sillä «n minä «vtuutkär.
stä/ «ikä he mlvuäcao kärsinet. .

9. Ja minä sanota:en minä tahdo tet-
tä catta/jocacuole/secnolcS/joca oääody/
se oääodykön / ,a jäänetsyökö» totnen tot-
sevs lihan.

10. Za mina ott» sen suloisen samvaot
ja särya/rtckoxen mtouv lyttvni / jooga

, wt»ä catktlle Caosotlle tehnyt olt».
11. Ja fr ricvtlta sinä päivänä: jara.

, doMset lambat/ jotca mtouocansiaotpl-
dtt/tunstt fijtä että se HERran sana olt.

11. Za minä myös sanota heille : jos
teille vyn kelpa/nyn tuocat tänne vyn pal-
jo cuto mtoä maxan/ jollet/ vyn salltcal
olla: ja heponnttztt vyo paljo «uin minä
maxoto/ colmekymeodä hoptapenntngträ.

iz. Nyn sanot HERrammulle: hettäse pois annetta savenvalajalle : sitäsuurra hioda/johS mtoä hetldä arwattu o
lev? Ja mtoä otin ne colmekymmendä hc-
ptapenotugttä/ ja hetttn HTRra» huone-sen annetta savenvalajalle.

14. Ja minä särjinminun toisen sauva-
vt/ sen stt»wats«o/rtckoxent«veijelts yhden
Judan ja Jftaelm wathella.

15. Ja HERra faoot minulle z ota «le-
j lä flnulles hullun patmeoeu aset.

16. S>llä catzo / mtoä Herätän paime-
, oen maasa/ joca «tnäändyvätä «tzt/ouor-

lahetcko «tholho särjettävät»muserret-
tua et porouua / että tottele tervettä:
Waa» syö tthawato liha/ jareväise het-
dän sorckaos rtckt.
i7.Wot stcä kelwototnda palmenda/

loea lauman hyljä: tutcan mtecka
hänen käsiwarlecus / ia oikton stl-määns: Cuiwakcon hänen käfivvrtens/
ja hänen oilta silmäi-.e lulcon ptmiäxt.

Xll. -iucu.
on HERran sanan cnorma

Israelisk/ ja»,o HERra/joca tat- e
venyttä/ja maan pervst«/ja e

x
1. Catzs/mtoä lahoon Jerusalemin teh. sdä untmaljayt cvikitleL nsotlle ym-

bärtcä: sillä sen rt'ä myös JudarcohtS- ,
man/ cosca Jerusalempyrtle än.

z. Ja fillä aj.Za tahdon mtnä Zerusale.
mtu tehdä catkille Ea» soille cuormati«e->
xt: Ntzn monda cutnhändäfijrtä tahtomat/
pttä hetläuö siihenrepimän: siliäcaick pa-
canar maan päällä pttä cocomaa heträns
händä mastan.

4. Silloin/ sano HERra/ tahdon minä
catckt hcwo-sel pelcurixt faatta / ja heidän
ratzastajans tyhmaxt: Molla Judanh«o>
nelle tahdon mtnä awata mtuun fllmäot/
ja catcktCansato hevotfel lyödä sokeudella.

5. Ja JudanPäämiehet pilä sanoman
sydämesäns: vlcon Jerusalemin asuvaiset
watwotn hywäs kurvas/ HERrasZeba.
othts heidän Jumalasans.

6. Silläajalla tahdon mtnäJudaoPää»
m»ehet vyncutn kuten pätztpt pana puidensecau / ja nhncutn tuttsvtton,«taliseen
syömä»setä otkialda että wasemalda puo-
lelda catckt Cansot ymbärttdä: Ja Jeru»
sstem asutan taas stavans Jerusatemts.

7. Ja HERra 00 vapahtava Judan
ma>»t oyncutn alufiokio: EllesDkv din
huonen cunntaylöu paljo kerscaiS/eitä Jt
rusalemto ajumaisen cunnlaJudatv/stä.

8. Ntjnä päivinä onHERra Jerusale-
min asutvatskl warjel-wa / ja on lapahtu.
wa/»ttä se joca silloinheidän seossn» heic.
ko on/ on olewa ntzncutn David: JaDa.
wtdtn huone on vien o i-yncuti Jumalanhuone / ntzncutn HERran Engett hetdä»
edesäoS.
9. Silloin ajattelen mtnä httcutta cstckta

pacaaotra /jocca »wac lähtenet Jcrusale.
mila vastan.
lv. Mutta Damla huonelle/ jaJeru

.
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falemln afimalsllle tahdon Minä muoeat.
ta armon jarucouxen Hengen : sillä hei.
däll pttä catzoman mtnua puoleeni/ jvnga

l heläpitze pistänet omat i MPitä wulm<»
man uyncutn jocu walttta ainocalsta pot>
cans: Ja heidän p>tä händä murehtiman/
uyncutn jocu itkis estcolstanS.

11. Silloinpilä suuren «alitusitcun o.
leman Jerusalemts/ vyncuiu Hadadrimo-
oio ttcu Megtddon kedolla.
ii. Ja maan pttä «valittaman / jocatnen

sucucunda ermäns: Davidin huonen su.
cncuuda erioäns / ja heidän matmous
«rtoäns; Nathaniu huone» sucucunda
«rtnänS/ jahetdän waiwonS erioäns.

iz> Lemin huonen sucucunda ermäns/ ja
heidän matmons erinäos - Simein huonen
sucucunda erinäns/jahetdäu«aimonSe«
rtoäns.

14.Nyn mys ca tcki muut jäänetsucueun-
var/ cuktaerinäns/ ja hetdäu watmooS
myös erinäns.

Xlll.'lucu.
Jllä ajalla pttä avojot» lähde

huonelle ja Jerasale-
asuwatfille oleman syndtä

«v? ja saastatsutta vasta».
2. Stlli ajalla / sano Hsßra Zebaoth/

tahdo» mtaä epäjumalat» nimet maasta
cadotta/ ettet sille»heteä pidä mu sieltä-
ma» : tahdon myös väärät Prophelat/
ja saastaisen hengen aja pois maalda.

z. Ia pttä tapahluman / ättä jocu
vtelä ennnstats/nya hänealsöns jaätttnS
pttä hänelle saooman/jskca hänen synnyt,
täuel ovat: «l sinä saa elä : silla sinä olet
valehtelluk HERra» nimeen. Ia ny»
hänen Isäns ja ätltvs/ ,o-ca hänen syn-
nyttäoet ovat/ pttä hänen pistämän lä-
pttze/ cosca hän ennusta.
4. Sillä silloin pttä rapahtuma» / että

Prophetat pttä näkytns cansia haptään
tuleman/cosca he evnustawat ! ja et heidän
ptdä enä jouh>waati«t:a päälleos pule.
man/jotlla he «terlelevät.

5. Mutta heidänpilä sanoman: en mnä
ole Propheta/waan minä olen peldrmies:
sillä mtaä olen»«»rndestsni orjana ollut.

6 Muttajoshänellesanotaistn: mitkä
haamat omat stoootäsisäs? ny» hänen pl.
tä mastaman : nyn minä olen haa-
Mölteitttnyöen huones/jokca mtouaraca-
stamat,

7. Herä miecka mluun paimeneni päälle/
ja sen miehen päälle/ joca minulle lähtoen
on/sano HERra Zebaoth: lyö patmenda/
»yo lombat hajomar: ja nyn mmä käteni
käänäv ptscutsita päin.

8 Japitä tapahtuman / sano HERra/
josamaacunnas on coxt osa / nyn ne pttä

HSmtämänja huckumao / jocoimasosa
pttä stjhen jäämän.

9. Ja sen colmannen osan tahdo» minä
Mtedätule läpitzt! japuhdista sen/oy«cuto
hopla pohdisteian / jatahdon sen kireästä
nyocuia culda ktrcastetan. Nämät pträ
stjS minun nimeni aujhnutamao/ jaminä
tahdon hettä eoalla/ja sanoa: se on minun
Cansan: ja heidänpttä sanoman; HE»
ra minun Jumalan.

xiv. lucu.
päimä tule HEAralle / että

I» sinun saalis pttä sinusa jaettaman:
. S-llä minä olen cocomacaickt.

naisetpacaoat sotaä Jerusalemtta
«vastan/ jaCaopungt ptca moitittaman/
hoonit ryöstektämäuja matmolraiscat-
tamS.Pusli osa Caopougtsta pttä faogixi
wittämän / ja jäänet Caososta ei pidä
ajettaman oles Caupuugtst.

z Mutta HEiXra on lähtetvä sotiman j
ry ä pacanotta mastan/ nyuculohänon l
to n mt sodan ajalla sotiman. j

4 Silloin hänen jolcanspttä öljymäel-
lä seisoman/ joca on läsnä Jerusalemtta
itä» päinilaöljymäen pilä halkemaoke.
fteldä itään jaländeen / sangen lewiäldä j
toinenrotftstovs: toinen osa mäke pttä er- >
caneman pohjaisenpäin/ ja toinen etelän
päin.
5-Ja telbän pttä pakeneman sttä laxo/joca
on näiden wuorten wathella : siltä se laxo
makein machella pttä ulottuman Azalin
asti: J« pilä paettaman oynculn muinen
paetitn maan järistyjen tähden / Vsisn
Juda» Cuutngau gjeana t Siiloin HER-

ra
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6 :zr.
c.i4tt7
Chri-
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1. Pek.

1:7.
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91:15.
Eoau-
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' ml»
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hämi.
ryx-st.
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stuxen
astumt
sist lat-
va se»
jaope-
tosia-
fien me
nemt-
ftst
catcken
mail-
maa».
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ka minun Jumalan on tuleva / ja calckt
pyhät hänen canstans.

6. Ja stjhcn atcä pitä tapahtuman/ettet
waltens ptoä oleman callts etkä sumuin?.

7> Ia yx> pätlsj pjxä oleman jvca HTr-
ralle tnktu on/et paiivä etkä yö / «an pttä
tapahtuman/«tä ehtona pttäwslkeus 0-

leman.
«. Silloin pitä Jerusalemtst elämät «e-

-' det wuocaman / pyolt osa tdätstä merta
päin/ ja roincn puoli hamon ärimätseco

' mereen/ ja senpirä sekäkesällä että taimel-
la taphtumsn.
y. Ja HERrä on caike» maan Cunt».

ga» olewa : Syhen atcan on atnoostans
yxi HERra ol«wa/ja hänen niincns yxt.

10. Zacocomaacuoo»splrä kayrämän
ymbärt oyncum tasaisellakedolla / Gibe.
«st nyn Rtmonta asti / iounan puolella
Jerusalemtta: sillä secorotetaaia asucan
hänen flasans/ BenJamm porrtst haman
«nsimäisenportin patckao/ homsncuima.
porlttn/ja Hanaoeelintorntst nyn Luoin.
gan «ynacoarnyn astt.

. 11. Ia häncsäpitä asuttanian/eikä stl.
ien pidä yhcan kirousta olemaa: stlläle-
rosaiemtn pttä lurwallisestasuman.

11. Ia tämä pitä rangaistus oleman/
jollaHERra catckta Causoja on raogai-
s«wa / jotca omat sormet Jerusalemtta
mastan: Heidän lthaospitä raukemaajal.
moillans seisotsaos / >a heidän silmäos pi-
tä lästsZos watp»mau/ja heidänktelesssuusave raukcmun.

iz. Syhen aican 00 HERra suuren me-
telin heidänsecaans nostama / eltä jocai.
»en pttä cnmpaninskäteen rupeman/ ja
panemantättos cumpanios käden päälle.

14. Sillä Zodao» myös Z-rusai-mi<
sottwa t ja seo ymbär-llc coot mca cke n
pacanatntawurar/ caldt?/ hsp-seajasg»-
geu paljo

15. Ia nya p tärämä rangaistu» tapah-
tumaa he«o ige/ muuleille Eame! tlle/
Aseille ja ca ckmatstlle eläimtlle/jolc»hei-
dän letr<säas ovat / vyncutn tämäran-
gaistus on.

16. Ia catcki jäänet catckeinpacanatn
seus/jorca lckxit Jerusalemit»»sastao/ pt.
tä jvca wuosi meaemän cumariaman Cu»
ntagast HERra Z-baoiht / ja Lehtimajan
juhiapitämä».

17.Au pttä maan
sucucunnstcj mene ylös Jerusalemintä-
täLuntngasta HERra Zebaotht cumar-
raman/et pmä he lle savcria tuleman.

18. Ia ellet Egyptiläisten sucucnndame-
otS ylös,a tuljs / nyn et heiöängän pääl
leiiS sisä satamaa - Tämä on se rangaistus
lolla HERra on pacangt rangatsewa/ j»t-
ca et tule Lehtimajan juhla pi.ämän.

ry. Sillä se 00 Egyptiläisten ja catcketu
pscanatn synvl / joccaettuleLehtimajaa
juhta pitämän.

20 Syhen aicaa pitä hewoisten kellota
päallecktriotletlu) oleman HERran Py-
hyys/ >a calttlat HERran huonesa pttä
olemä oyncuiit oasttmaljac Altarla edes:

21. Sillä catcki catttlat Zerusalemts ja
Zudss piti HERcalle Z-baothtlle pyyt-
trlht olemaa. Ectä caickt jotca uhrata tah-
tomat/pttä tuleman ja ne ottaman / ja
nysä »eittämän. Ia et yxikäu Cananert pi-
dä sille» HERra» Zebaochm huooes ole-
man fijhen atcan.

l
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ZacharJan kirjan loppu.

Propheta Maleachi.
Esipuhe.

Ebrerit luulewat tämän Maleacbin Esraxi. Mutta olcan nijncM
H/IM taila/meymmärrclmcuitengin hclncn ennusiuxcslans / ettel hän cMwan aica

Chrllluxen syndymätä ole ennustanut/ waan on ollut wumeinen Procho
ta - sMGan sano z- lugus / että HHRm Christus 01l pian tuleM. I« on jalo propheta/

>,o«
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joca suun seltW Christuxesi jahänen chvangeliumistanspuhu / jongahän cutzu puheari
«hnxi caitee mailn as. SilläEvangelium»» cautta Jumalanarmo yttstctän / jocaon oi»
tia ja puhtain tijlosuhri. Hän ennusta myös Johannes Casiajast / nijncuin Chnsius
itze/ Match. n. sen selillä, la cutzu JohanncxenEngelyens ja Eliaxi / josta Maleachi tir>
joitta.

Hän nuhtele myös cowin Canftns/ ettei he andanetPapeille tymmeneriäns ja muu<
la oiteullans. Ia cosca he sijttcttn ltijtä annoit/nijnhe annoitnijtä laitellapetoxella/ni-
mittäin / tipiöitä jakcln oltom,a lambaita/ ja jotca ei heille telmannet / ne täydyi töyhille
Papeille jasarnaille tclwata. Mnncum tyllä tapahtu / että cusa Ma Jumalan ftna ja
uscoUtstl ftarnajat owat/ n«jn nijden täyty nälkä jawaiwakärsiä ; mutta määräin opetta-
jainpitä aina lyllä saaman. Waicta Pappeja sencaltaisten uhrein tähden nuhdeltin / e«H
he otit nijtämastan ja uhraisit: sen se paha ahneus malcan saatti; mutta Jumala ofotla
täsä/ että hän sijtä sangen suuresi wchastu / ja cutzu sencallaisen wääryden ja pahudeu pil-
cari/ joca itze hänelle tapahtui. Scntähdcn hän myös uhca heitä hyljätä/ japacanat Can-
ftxcns omista. Hän nuhtele myös Pappeja erittäin / enä he Jumalansanan wäck»
rin opetit/ janijn wiettelitmonda : za nä,nPapin wiran turmelit / ettei he nuhdellet nijlc?
jotca telwotwmia uhraisit - ei myösmuueoin ollet toimellisel/ fijnä e«ä he heitä kiitit ja
cutzMl loiMtUisixt/ftadqxensheildä ainoastans uhreja jamuita tarpeita. Nijnonahneus
jawatzan murhe aina Ilunalanscman ja palweluxen »ahingoittannt / ja «te milläkin
saarnaisia ulcocullatUt.

Hän nuhtele myös heitä/että he waimons murhellisexi saalitja catzoit ylön / jollahe
«lKlnsjaJumalanp.alweluxenssaästut,t.silläMosexeniaisoli tietty uhramast Juma-
lalle murhellisia uhre»a : ja jotcamurhelliftl olit/ei pitänyt nhraman eitä uhrista syömän.
C ijhm he itze syppsät olit/ jotca ja saatit murhellisexi.

I.4ucu.
Ämä 00 HERran sanan cnorma
Israelinrygc. Maleachtn cantta.

2. Mtpä racastin teitä / sano
HERrä: Nyn te savotta: mtsäa

meitäracastit? Sttö «san ole Jacobin we>
li/ sano HESira ? jaminäracastan Ia»
cobtta.

z. Ja wihaisin Esauta/ olenmyös anti»
ox, tehnyt hänen ivuorevS / jahäuen peri,
Mlseno lvhtkärmeillc erämaaxi.

4. Ja jos Edom sanois - me olemma
köyhlvnet / mutta me rahdomma aultat
jästensrakets : Nyn sano HESira Z.«da.
srh näiv i joe he rakendawar / vyn minä
tahoon nisahov cutista: >a ne pitä coyut.
taman jvmalottcm.i-dcnrojaxt / ja sixt
Causoxt/ jolle HERva on tsihaiven ijan.
caicktftst.

5. Sen pitä teidän silmän näkemän/ ja

teidän pitä saoomanzHEßra 00 ylistetty
Israelin maan ärts.

6. Pojan pitä cuvotoittaman Jfävs/ ja!
palwelian isävdätäoe. Joeminästjs Isä
olen/cusast 00 mtoun cuvvtaa ? Jos minä
tsändä oleo/ cusa onminun pelcou? jano
HERra Zebaoth teille Papit jotcacatzvt.
te ylön minun nimeni. Nijo te sanetta;
mtsäst me cayomma ylön sinun ntmes?

7. Silloin cvtv te nhratte minun Alta-
rilleot saastaista leipä. N?» »e sanoita:
ruioga me uhramme sinulle saastaista ?

Gyoä että te sanoita; HENra» pöytä on
cotzottuylön.

8. Jacosca te uhratte jocakia cuio sotia
on/ayn et te sano sitä pahaxt: ja cosca te
«hratte jotakinooduwat «Ii sairasta/ nya
et siiäkän sanotta pahaxt. Wt« sencalcat.
sta styun Päämiehtlles/ mstämax/jos stnö
olet hänellevtvlilnen / eli jos häncas» st»

» -
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HEr»»
«chc»
nscot»
«omi»
Pap»
ptft.
tevlt.»s: 14.

. n«» pusleet / siino HERra Zebaoth.
, 9. Ntjo rucotlcat nyt Jumalala/ että
. hSn armahdats teidän päällen: sillä se sn
tapahtunut letldä. tuulettaco että hän
catzo teidän puoleen? sano HERra Ze-
baoth.

10.Cuca ou myös teidän seasäu / joca
sulke owen/tlmau pakcata? ) et te myös
viritä culda minunZlltarilleni ilman mt-
täkän. Et minulle ole suosio teihin/ sano
HERra Zebaoth: jaruocauhrt teidän kä-
sistä» «t ole minulle otollinen.

1 1.Waan hamastAuringon cvttosta »h»
laftemlsen asti / pttä minun nimen suurext
tulema» pacanata seas/ ja joca patcas pi-
tä minun nimelleni faltzurettaman / ja
puhdasruocauhrt uhrattamant sillä mt-
uua nimen pitä suurext tulema» pacaoai»
feas/fao» HERra Zebaoth.

11.Mutta te wrmelett» st» k sillä costa
te stnotta : HEZMn pöytä on saasturet-
tu/sen uhrt ou catzvttu ylöyja hänenruo-
cans.

IZ. Ja te sanotte: catzo/ se on fula vai.
«a/ jalyötte sen tuulee» / faooHEßr»
Zebaoth. Ia te uhratte ryövättyä/oodu-
waca /ja sairasta/ ja ne te uhratteruo.
cauhrixt Ptdätsköse minulle otollinen o.
lema» teidän kösistäo? sano HErra.
i4. Mutta kirottu olcon pettäjä / jougs

laumas on oinas / jacuiv hän teke lupau-
xen, Nya hän uhra HERralle keltvotta.
man : silli minä olen suuri Cooingas/ sa-
no HERra Zebaoth / jaminun »imen on
peljättäpäpacanaiaseas.

Il iucu.
' Ate Papit/ tämä käsky tule nyt

cetllen.
i Ellet te siticuule/ja ellettepane

sydämeen/eträ te »ynannatsttta
minun nimelleni cuonia» / sano HERra
Zebaoth/nyn minä lähetän teidän secaon
klrouxea/ <a kiron teidän fiunauxtao / ja
minäolen myös nijtä ktrooui / ettette firä
tahtonet panna sydämeen,

z. Catzo/ minä rahdo» turmella teidän
fiemenen/ja paistansonnan tel dän casvol-
krn/<«tdän juhlapäiväin»»sonua» ; uy»
»ttäse tzäxt leihin tarttua

4 Nya te saatte tuta/ ettäminä sen kä-
skyn teelle lähettänyt olen/ että sen piti mi-
nun ltzltont levin cansia oleman / sano
HERra Zebaoth.

5. Silla minun lijttoni oli hänen cans-saas elämään jarauhaan/ ja minä anno-
tn pelwoxt hänelle/ptlkämäyminua/ja mi-
nun nimeni hämmästymän.

6. Torudeu kaki oli häuen suusana/
ja et löytty mttän paha hänen huu-
lisans r Hän vaelsirauhvllifest jatoemel-
lisest minun «defävt / jakäänsi monda pois
synnistä.

7. Sillä Papin huulet pitä opin kätke,
män/ että lakihänen luustaos kysytäisin :

sillä hän o» HERra» Zebaothin Engeli.
8. Mutta te oletra tteldä poikennet / ja

pahoitat monda katsa / ja olena tcwin ly»
tonrtckooet/sano HERra Zebaoth.

9. Sentähdeu olen minä myös tehuyt/
että «oleita hyljätyt jaylöocatzorut cat-
ken Causan «des / ettet te pidä minuntie.
täut/mutta cotzotta ihmisten muoto kaifa.

10-. Eikö meillä caiktllaote yxt Zsäk etkö
yxt Jomala meitä luonut ole k Mtxist me
catzomMe ylön toinen tolsem/ jarecommesen lycou / jocameidän Zfätw caasia teh-
ty oli?

ir.Sillä Judoon ylöncatzojaxi tollot/
Jsraelts ja Jerusalemit on tapahtunut
cauhistus : sillä Juda turmele HERrao
Pyhän/jota häo itzeracastt/ ja olka vie.
rao jumalantyttäriä emäooixeos. >

ri. Waan HERra hämtttä hänen/ jo-
ca sen teke/ Jacobtv majasta /sekä opetta.
ja» että opetuolopsea / ja stnjoca vie >
HERrolle Z-baolhille ruocauhrta.

T rrette myös se» kyifto/etBHER-
ra» Mari» «de» omatkyyn -tet/, ttcut ,a '
huoraoxrt: nija «tttu minä enätahdo catzo
ruocauhrta päin / ett octa mastan jotakin
otollisesi/ te«dänkäsistä».

14. Za te sanotte : nttngätähden? sen»
tähden/että HERra on flnuv ja sinuaou»
orudea «aimon malhellatodist>inm / joo»
gas catzotylöv/jocs on siuuu cumpaais/
ja sinun »atmos/ johon sinä lycolla ttzeS
kyunt sitonut olet.

15,Sillä eikö hän heitä yhdext tehnyt
lvaicktk
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Maleachi. . ;. tuc. 56)
»alckahsnelts M ollut multa hengiä»
mutta mltäst st yxl le»« ? hän etzt Jumalan
stemends: Sentähden carllacat tejoän
hengen/ft sltön lengän catzocoylön nuo»
rudens w»t»o.

,6. Että (Jumal») «lh» sttä hyljäml»
stä/ftno HERr» Israelln Jumal»/ costa
jocu pelttä viärydens ntznculn »nallella/
ftno HERra Zebaoth. Sentähden cart»
»acat l«ldänHengen/ja ällät catzoco hel-
tä ylön.

17. Te olelta HERra teldän puhella»
»«ivannet/j» te ftnott» : misäfi me hän»
ds olen «alvannet? sijnä culn te ftnot»
ta: jocatznencul» pah» tele/st lelp» HEr»
ralle/ja sencalt«lstl ovat hänelle otolllsel:
«ll : cuft on st Jumal» joca rangalse ?

111. iucu.
HEna
lopt
Z-h-Custa.
janja '
sylte >
Chci.
stuxen l
Mttt. l
il l ic». >
Marc.
I!l. >
inc. i :!

i?, s- '
7!!/.
Levit.
iy, iz.
Dem.
»4! 14.

Neu- j
«o pa-
rannu-
xeeo/
»rinoo
matra-
to an-
taman
oikein
tymme
«Viä.

mt«ä lähetän minun Engelt-
IN ut/»ocaminuneteenipttä tienvat-

la cohtatule Tem-
plljns st HERra / jota te »tzttle: ja

lsttonEagell/jota l« tahdotte: Catzo hän
tule / sano HERra Zebaoth.

Matta caca «oi hänen tulemtseus
päiväkarsiäkja cucavot sttfo / costa hän
tlmanvu ? sillä hän o» nhnculn hoptastpän
tult/ ja utzocuin pefiän fatpua.

z. Hän on istuma ja sulava ja selittävä
hopian / hän on puhdistava ja hiottava
levin pojat / ntznentn cullau ja hoptan.
Ellloia pitä heidän tuoman HERralle
ruocauhrta «auhurscäude».

4-, Ia ludan ja Jerusalemin ruocauh-
rit pttä kyllä HERrallekelpaman/ ustu-
enin muioen jaendtsiuä vuosina.

5. Ia mtnä tahdontulla teidän tygönne/
jarangaista teitä / jatahdon olla noptato-
distaja noilta vastan/ huorin tekiöitä ja

> vaiapattolfita vastan: ja njjtä vastan/
jotca palcolltstlda palcan poispitävät/
leskille jaorvoille väktvalda ja«ääryttä

. tekevät / ja joccammicalatsta sortavat/
. etkäpelkä minua/sano HErra Zebaoth.
, 6. Sillä minä olenHErra/joca en muu-
tu :ja te lacobtnlapstt et te ole huckunet.

! 7. Te aletta hamast lktdän Isätn ajast a-
latt poikenuttpois mtvuu käskyistäni / ja

Zach.«z»
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«t te ole ohlä pitäutk. Nijn »äändäkär o«)t
tettän minun tyaönt / nhn minä tahdon
myösmtnuot käälä teidän lygönne /sanoHSRra Zebaoth. Ntjn te saoolta : «nisäMeidänpirä meitämkääudämän?

8. Ongo se oikein että ihminen pettä Ju-malan/ ohocnio lemmon petätte? Nhn
te sanoita:misä me sivunpetämme! kym>
menexiö jaylöooysuhrtS-

9. Sentähdeo te oletta kirouxella klro.
Tul/että le minun petätte caickt cansa.ro. Mutta tuocat täydelliset kymmeue-
xel mtoun aittaani / että minua huone-saoiruocaolts : Janjju coetelcat minua/sano HERraZebaoth / ellen mtoä myös
amaja reille kaiman ackanita / javuodata
sieldä runststt siunausta.

ri. Ja minä tahdon teildä syöjän ran-
gaista/ ettei se teildä maan hedelmätä Hu-
curais/ jaettei «vynapun teidän pellosau
olis hedelmätötn/ sano HERra Zebaoth.

ir.Nyn että caickt pacanat pitä teidän
autuaxi sanoman : sillä teidänpitä calltö
maa oleman/ sano HERra Zebaoth. .

iz. Cowastt te puhutta menua mast,n/sano HERra : ja te sanotta - mitäst me
puhumma sinua mastan?

14. Te sanotta: se onturha cula Juma-lata palivellau/ja mitä se autta/ että me
pidämme hänen käskyn» / ja maitoamme
meidän elämätäm HERrau Zebaochtn
«des?

rs.Sentähb«n me ylistämme ylöocatzot-
ta: sillä jumalattomatmenestymänhe kiu-
samat Jumalma/ ja se heillemenesty.

16. Silloin ne jotca HERra pelkämät/
lohduttamattoinen toistaas näin: HER-ra otta sijlä maarioja coule seu / ja mut-
stokirja onkirjoiteltu hänen eteenS nKlle/
joccaHERra pelkämät jamuistamat hä-
nen nimen».

17.Nijden pitä / sano HERra Zebaoth/stuä päivänä/ jongaw«oä teen / oleman
minun omaot / ja minä tahdon heitäar«
mahta / nyoculn mies armahcapoicans/
joca händä palvele.

rB. Ja teidän pitä jällenS sitä «asiannä-
kemän / mitä «rottus on manhurscan ja
jumalaktomas maihella: jäsen maihell»/
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fale-
min
wijmet
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joca Jumalat»palvele/ jasen jocaet hän.
dä palivele.

IV. iucu.
Zlläcatzo/s« pätwä tule/ joca on

ntjncuta päyt: Silloin
. catcki ylöncatzojat ja jum».

lattomat olleua oleman/ja se tule-
wa pätwäptlä heidän sytyttämän / sano
HERraZebaoth / ja ei pidä heille jättä-
män juurta eikä oxa,

».Mattateille / jotcaminun nimeui
pelkärte/ onvauhurscaudea Aurtngo coit.
ta»a/ ja autuus hänen sijpeins aido :Ja
teidän pttä käymän ulos ja sisälle / ja li-
sändymän uyacuin syöttiiät wasicat.

z. Teidän,pttck jumalattomat talloman: l
fillä hetsäu pttä tahrana teidän jalcatn
alla oleman sinä päi»äuä / jooga miaä >
tehdä tahdon/sano HEdtra Zebaoth.

4. Rutstacat Mosexen minun palwekta- !
»t takia/ jonga minä hänelle kästtn Hore-
bin wuorella/ catkelle Zfraelitie säädyt ja
otieadet.

5. Layo/ miaälähetän teilleElian Pro>
phetan / eonencutn se suuri jahtrmutoen
HTRran pätwä tute.

6. San 00 käändäwä Isäin sydämet la-
sten tygö/ jalasten sydämet Isäios lygö/
etten minä tults jalöis maataktroaxella.

Exod.
»0: l,

Herra
lupalj
hettä
Zoh.
Bapt.
Matt.
17: n.
Marc.
y-ii.
tuc.
1:17.

Maleachin kirjan loppu.

APOCRYPHA;
Orval

Mjat/jotca et ole sbrean Albllas/ jasentshden ei
«le pyhssRamatuS muiden Kirjain lvertaiset - mutta cuitengin.

owat hyödylliset lukea/
i. hudithan / s.Baruchinl 6. Maccaberein
j.Tobian s Cappalet / 7-Estherist.

4Syrachin V B. Danielista
Judithan Kirja.

Esipuhe.
jocu«idais totisista Historiaista osolta/ne cuin täsä Kirjas tiysitelan / nijn

tämä olis jalo jacallisKirja : Mutta hsn näky työläst yhcen sopiman ajan ,aOH)iamatun Historian canlia / joca on ollut suurin syy/ettei hän ole nijn täydellisexi
luettu/ eikä Ebrean Bibliaan kirjoitettu.

Muutamat luulemat ettei se ole Historia /mutta muutoin jalo / pyhän ja hengellisen
miehen leco/ jocaon tahtonut tirioilla ja osotta sen suuren onnen ja woiwn / cuinluma»
la ludan Cansalle jocapaicasandoi caickia heidän wihollisians wastan. Nijncuin Salo»
mo csrtias we,susans morsiamesta weisa/ jollahän ej ketän muuca ajattele cuin coco I<sraelin Cansa . janijncuinP. Johannes ilmestys tirjasans / ja Vaniel monda cuwa jae»
läindä /kirjoittamat .- joillaeihe sencallaisia chmisiä/ mutta coco Christillist seuracunda ja
waldacunda ymmWM. IaEpnfiusitze puhuusiast miclcllänswerlau^llaCvanseliu<

mit.:

Äq. Propheta Maleachi ' 4 iuc.



«is: nijncuin hän talman lvaldacunnanmelä kymmenen Neiljen"ltem Cauppamiehen ja
Pärlyn/sinapin siemenen / nuotan/paimenen ia lamban/ tc. menH.Cuitengin omat Istil manhan aican saldinet tämän kirjan Chrisiillises semacunnasluetla ja pidettä , sen suuren jamoninaisen hyödyllisen opin tähden/,oca täsä löytän/ eri»
nomallain/ että täsä nljn jalost opetetan/ cuinga ihmisen pitä uscos lujasi Jumalaanwr»
rvaman ja händärucolleman/ cosca kiusaus/ ja maima ahdista. Jongalähden myös Wij.
saudenKirja/joca Tyranneja comast rangaise/ja Jumalanlaupiulta ylistä / sangen jalost
jasomeliasi lstä seura/ jota myös tämäkin Kirja.caunisi opella.

Arpha
x«».

Nebu»
c"»
Neftr
«oll»
Medlt
l« lyö
heldsu
Cuntn
«»»«'

I. iucu.
Medln Cunlngas »ll

y II saanut alans mond» »»»cund» ja
ft hsn rattnstftlon j» suu.

'ren Caupungln/ jong» höncutzn
Echbaranaxl.

i. ««n muurit t«ll hsn »uojon ll»lsts/
s«ttz«m«nly»m«nds tynsräcs corttaxl/ j«
col««tymm«n»s tynsrsls paxuxi.

z. Hän tttt stn tornlt ftta tynsröts cor»
ltaxl/ ja caht«lymm«nds tynsrsts paxu»
x»/ uelieulmalstxl : Ia Caupungin portti
telt hsn ntzn corttaxt culn torutlttn.

4. 1« lnottl ltzens suur«n sol«»st««n<
ft«olm»aus.

5. Mntt»NebucadNezar Assyrian Cn.
«lngas hallttzl sijnö suuresConpungls Nt.
nlves/ j» tolsu» totstatymmendenö vuo»
ten» hsnen hollttuxens »ftlla sodel hsu/
Arphaxadt» vastan / ja »oillt hsnenEu»
phraltn/Tygrln j» H»d«sp«n virran ly»

<önz/Mäsuurella Raganl»tedoll»/ j»c«
muine» Ariochtn Eiassarin Cuntngan 01l
ollut.

7. Sllloiu luli NebucadNezarin valda,
coodawotmallistxt/ ja häueosydämeus
ylptäxt: ja hän lähetti sananraitille nyl.
le/jotca asuit Ltcilias/ Damascus / ltba-
noats.

8.Larmeltö jaKedaris / ja»ylle Galt.
leas/ ja sillä saurella Esörelomtu kedolla.

y.Za räikille ohllejotca oltt Samart»
as/ja wtsella puoleSa Jordanit»/ hama»
Zerusalemi» asti i jacoco Gesemta maal-
le/ hama»Ethlopta» rajat» asit.

ic>. Catcket» ntzdea tygö lähetti Nebu»
radNezar Assyria» Cuotngas faoansaat.
tajat.
il.Mutta he catzdtt vt catckt ylöu / ja

»

«Nn«« san«„s««ll«j«t hsplslls «lla p«.
l«lt«.

12. Sllloln »<h«fiul Cnning«s N«bu.eadNljar ftngen c«»ln c»lck«ln ntzb«nm««cundaln päälle/ft»«nno< Cnnlug«.
llstu <fiu«»«n« ft »«ld»c«nd«ns csutt»/«ltH hsn c«itl»«näl«« «««cunnille tthlolcosta.

I I. iucu.
olm«nd«u«toistatymmeudeus Cn»»H ningas N«buc«dNti»ru, »uote,

loisu»pstvsns colV«tt»tym.
mendensenfimslDöcuull» / lnllpsstttyxl NebncadNezaru, Assyrian Cu»

nlngau. huonlst/etlshäu«» ptti c«st«n,«n.
2. Ia hsn cutzuttl tygöns calckl neuvon'
«nd»j»ns/Rnhtlnan«j»Päs«lth«ns /ft»«uvo plllftlatstsl heldsn cansjans.

z.la ilmotttl helllecnlnga hsn 01l «l.
colnutcalckt nsmst maacnnal ftatca v«l.
d»cune«n< «la.

4. Costa se heille raitille ntzv kelpats:
ru«ut Cuotngas NebucadNezar Sodan.päämteheoS Holoferuexe».

5. Ia sanot hänelle:m,»e catckta «alda-
ca»dta vastan / jvtca läanesä ovat/ ja e-
rtnomattaio utztä vastan/jotcaovat ra»
tzonetylöu mino» sa»a»t.

6.Et stnu» pidä hhtä»«aldacunda sZä.stSmän/mutta catckt vahvat Caupungit
pttä sinun minulle alammatsexi tekemän.

7.Nhn Hoioferoes cutzut roro» sodan,strnes
päämiehet/ja Assyriaa sotaväenRuhtt-
nai/ja valmisti vake sotaa» / »yncotn av Cu»
Cuutngas hänelle »Sstenyt oli/sata ja ca.vtngaa
xtkymmendä tuhatta jalramtestä/ jacart. ftdau-
toistakymmendä tuhatta ambuvatsia he. pää-
voismtestä. mitS.

8. Aa anddt talltn sotaväen «ennä
Fffsff-5 MSns/

ludichan Kirja. l.lucu. z»6f
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Holo»
fernes
«oltlal
mouda
maa»
cund»
j«w»l.
dacnn»
d».

»Mils/ «pSlutuisetCamelit / ärettömän
«tljan/härjäl jalambat Caosalleos.

9. Ja andot tuoda caikest Syrtastjy.
«täletrijns.

10.Mutta culda ta raha otti hän fan-
geu paljo myitänsLaniugsnhuonests.

n.Za meni malcan coco socajoucou cau-
sta/vaunutn/ rayasmtestenja ambnttten.
raosta /jotca peitit maaunhucutn heinä-
sircat.

11. Syttecuin hän oli vaeldanut Assy-
rian maa» ärenylttzeo/ tuli hän oijden
suurten Aagen vuorten lygS/ «asemalle
puolelle Etctliata/ja voitti catckt heidän
kyläns javahvat Caupungtns.

iz.Ia rutisti se» cuulvtsa» Caupuogtn
Melothta/ jaryösti catien väen Tharfls :

jaJsmaeltn lapset jotta cotves asuitlou-
van päin Chellontn maata.

14. Ja hän vaelsiPhrathla virran n-
litze/ jatuli Mesopstamlaan/ja cuktstt cat-
kt corcktat Caupungir cut» hän löyst/
Mamren ojasta Hman meren asti.

15. Ja voitti MSCtctltan rajat/Jop.
pen rajoihin asti/ Ma lounasta, päin
ovat.

16.Ia veimyös calcki Madiaat»
set pois/ jaryösti catckt heidäntavaraos/
ja tappoi catckt ne / jotcaolit händä »a-
-stan/miecau terälle.

17.Sytle meni hän alas Damascon
maalle elonatcaua / ja poltti caikeo heidän
«loos / ja audoi harata maahan catckt hei-
dän puuns ja vhnapuuos: ja coco maa-
cunda pelkäts händä.

111. iucu.
Illoin lsh«ttlC»ntug»t ft Rl»h»Syrtast / Mesopotamtast/
Syrlan Soballst/ lyblost jaCt.
lictast ftuauftattajans catltsta

Caupnngetst» ft «»«cnunlst» : jotcatul il
Holoftlnexen tygö/ ft ftnolt z

2.Käännäwth«S pots meidän psildsm:
fillä se on p«r««bt/«ltä me elämme j» pal.
»elemma sits suurta Cnnlngost» Nebu»
cadNll»rtta/ft olemin» sinullealammol.
set/cnln että me hucumme/ ftenmtcul»
tengan mttän w»lt«.

z. Calckl meldsnEanpnuglm/tavaram/

«uorem/ tuckul<»m/p«ld«lu/ hsrtäm/ l»m.
bam/ »uohem/ h«»o<stmj«C«me«l«/ ft«lcklmltsmetllso».

4. Nhn myös meidän perhem ovat catc-
tt stnnn/tee ntjden raosta mitäs tahdot.

5. Me myös ja meidän lapseni olemina
sinun palveltas.

6. Tule meidän tygäm/ ja ole meidän
armollinen Herran»/ pidä mettä palwel-
jaoas »ijacutos tahdot.

/.Nyn läri Holoferoes alas «uorelda
«atken sotaväkens causa/ja vahvat Cau-
pungtl ja catckt maan asuvaiset.

8. Ja otti raitista Caupungeista «äke-
«St miehet palveioxeens/ «alitut sotaan.

9. Jostacatckt maacuanat suurest häm-Mästyit/ ntjn ettäRuhttnat jaylimmäiset
räikistä Caupungeista ynnä Cansan cauf-fa tulit händävastan.

rc>. Ia olit hänen vastan Craotzetlla/
taotzilla/ trumbuilla ja huiluilla.

ii. Ja tt cuileugan kattanet oyngän ar-
mo löytä:
ii.Sillä hän cuktstt heidänCaupunglns!

jahackats maahan hetoän metzisiins.»z. Stllä NebucadNezar oi» hänen kä-
skenyt hävtttä «atckt jumalat maacunni-
sta/että catckt Cansa / jottaHoloferneöoliwaattiwa alaos / pidckts hänen ainoa-
na jumalana.

14.Cosca hän oli Syrtan Sobaltn / ja
catkea Apamean ja Mesopotamian lä.
pttze tvaeldanut/ tuli hän Edomeretn ty-
göGäbaau maalle:

»5 Jawotttt heidänCanpnnginS/ja oli
sijoäcolmekymmendä päivä / stllä välillä
anddthän catckt sotaväkeos tulla cocon.

IV. iucu.
lsraelln lapset / jotcaIn»»»«G maalla «sult/ stn cnulll/peltätsit hehänds fuur«st. .

2. Ia »apisius ft hämmästys o»
ll lullnt : sillZ hepeltätsil
hsnen ntzn ttllvän lelusttem,ll« ja HEr»ran 3«mpllll«/cu<u hsn mullleltuCaupun»
gellle/ ft heldä» epäftmalalns huonetlle
tehnyt oli.

3. Sentshde!» lilhettlthe cocoSamart.
.an

HS»
cuttsta
heioän
Eau»
pun-
gms ja
epäiu-
malan
palve»

> luxenS

I
i



Achlo»
rln »a
stans
Ind«»
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j» m««
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/»/>.
11:7»

G«ls.

«««»

"- l.
1.40:c>
«M.
"8.

t» o: c»,
t»7!lc»
"??^
e.i4l

24.

ston ranhall».
5. Slllotn »«stals Achlor «ickeln Am»

monln lasten Ps«mles/j« ftnol : Mlnnn
H«rr«n / josfins tohdotmlelelläs cnnlla/
ntzn mtns sanon finulle totuuden / tssts
CanftstnjocavnottilH «sn / ft «mlns
tahdo »ulhetell» finnn «desss.

6. Tämä Canft«u CH»ld»ast tullut/j»
on enfistasunut Meftpotamlas/ ettethe
tahtonet jenrata Iftjns jumsllt» Chat»
l°e«S. ,»

8. Sentshden hyljstsit he IssinS sss.
dyl/jollftpaljojnm»llt«»lt.

9.1» p«lw«llt yhlä alnoata t»t»«n
Iu««l«l«/jota hetdän lästl mennä sieldä
pois/ ft «su» Horanle : Costac»llift ntzsä
m»»cu»nlsc«llls«lcaolt, »»«lsihealas
Egyptln maalle / siells ovat he paljoxl
tullet »eljis sadas»ftstafts/ ellei heidän
jonckonsl»ttlulnte.
io.«iutl« cosca clgypllu Cnnlngas

»»lvats hetts ftweu candamtstll» ft ltz.
l«lnl«ella/r«t«tt» höui C«npungtl2S/hun
sit he HERranstygi/ joc«lö»cot«Esv»
pttn«onmatsill«w<tz«nx<lla.

11. Costo «gypttlstfet ollt aftnet pois
hetosn tytöns/,» nal»«lackalshetsts/ j»
he lahdott hetts t««<käsittä/ ft »tedior>
jnteenftllens.

12. Avats mtvau Inmaft meren/ »h»
että vedet cahden pnolen setsott ntznculn
«nnrlt/ j»he »svil cui»inj«l»«inmere»
pohMftpWt pölli.

Joja-
»<m
lohdut
taCau
sai» .veuwo
hetrS
rucoi-
Itmaa.
/»/>.
V-9'

Moses
«rod.
»7! 11.

«s ««s» ymblrtus haman Ierlljo» «stl/
j«»«h«lftl catckl linnat vuortll».

4. I» «il muurlt l,!äl«s ymbärille/ja
totmitlt helllensvllla sodanvarax».

5. I« P«ppl Ioj«t»m ttrjoltli catckeln
, tygö/jotc» »ftltEstrelomt» päin / se on/
sen snnren l«d«ntytöns Dolhotmts» ft

' c»tck«tnntzd«n tygöjotd«n ««utta »«holli»
olt lull».

6. Etts he «arj«llsi« enckuftt »uorlll»/
I<rusal«mllapäin.

7. Ia Isra«l»"l»ps«t t«lt ntznculn Jo.
' ftlt», HERran Pappl h«tll«ol»tästenyt.

8. 1»catckt Canft huufi hartast HER-
ran tygö/ ftnöyry.tt hlttäns/ h«,«h«l.
ds» »«»möns pao stolla jaruconxell».

9. Mutt» P«p« puli sälll päsllenS / ja
läpsii m«c«»fil T«mplt»«d«s/
tahi peltttHEßron Altart»ftttlls.

ic>.la hundll HLRran Istaellnluma»
lan tygs yximtllislst/ «tt«l h«»d«n lapftus
ftvatmons »t«dils pois ftqltxt <»«««/

,» «tl«l h««osn C»npnngtns hsvltittsis/
j»h«tdsn Pyhsns ft»ftut«t»<s/ ft «tttl he
p»c»uolld» hä»s!styx» lul.s.
ii. I» lofttlm HERra» yllmmalnll»

P»ppl tävl ymbärins / n«n»ol coco I>
sr»«lln Canft. ,

, . - ««

HERr» on ttidsn rncoux«n cuul«»«/j°s
«l :« l«ck» paastomast »» rucotl«m«stH«r°
ran «des. .^.

se ftuoltl» Holofernexelle Ast
HO» syrt»nsod»upssmtehtll«/ettHl<
I3H«H staelln lapset »arnsttt ttzens/ft

lahdntl ttzens «arjella/j» c«tng«
he olt» »nanet »»»rtn cuckulolst» mäjills.

~ Sllloln julmistuiHolofernes/ ft cu»
tznl «tckt Mo»blt«rein j»Ammonllerettl
yltmmätstt j» Pssmtehet.
z. I« ftnol h«llle»Sanoc»t minulle/ml'

ls C»nft s«»»/l°c««noltll«asu ? Cnlca
hetdän suuret Caupungin» o»»« / «lts he
»«<»«/ ja mttli hetdänsot»»stens ovat
ft cnc« heldsn Cnuinaanson?

4. Etts he »ln««st««« catltsta muista l.
dslstllä maallacatz°»»t «etts ylin / ft el
«le tnllel metts «»stan/«lt«m«n mettä «a

l iz. Afttelcat Mosesta HERran p»l»e.
Ka/joc» «t mtecall» / muliopyhsllsrnco.
nxcll» lötAmaKchtn / joc» luo lt ltzenS
«oim»«ns /»» tosleens,a solajouckoons/
kilpeenS / maunnihtnsft roh^SmlehtznS.

14. Ntz» st myös pllä l«p«ht»««n cat»
»llle Israel»» »lholltstlle/ josee ntzn ltzeu»
ne p»r«t« tahdolla cntn te nyt ruvenne»
«lett». ._

15.Tämsn neuvo» jällenrneoillt heHEr»
ro/i» jäitHERran eteen : Ntz» «lla P«»
ptl tävll sätts/ja ptdtt lnhc»pääns päällä/
ft lltl HERielle polltrnhrta.

16. I» rucolltt coickt HERra caltefi
l?dän«stz-,s/ että hsn lalMls etzle» Can»
ftnslst«t«. .Vllnc». 15 Mm-
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N. Mutta eofca Egyptiläiset tljrmtt
heidän peräas coco joackoos cantza / tulit
hecaicki upotetuxi mereen oho ellei yx iän
tääuyt/ toca sen muille olie ilmoittanut.

14. Ia cosca tämä Laasa tuli punaise-
sta merestä / stoilit he ttzeaS Sinain Vuo-
ren corpeen / »osa ei yxikäo ihminen ennenasua eli elä taitanut.

»5. Siellä tuli haitta mest mattaxi / ntzn
että he sait»uooa/jahe sait leipä taiwast
oeljätymmendä ajastaica.

lä. Ja cuhuuga he menit ilman »outzi-
ta/nuoiita ilman ttlmerä »a miecala/ fiellä
soti heidän lumalausheidänedestäns/ ja
he sait motton.

>7. Jaet yxtiän tainnut tätäCaosa ma-
hingoitca: mutta aiooastans silloin, coscahe luomoitHEßraosZumalnStäftyistä.

-F. Sillä uhu usein he rucoilit muita
cutn heidän Jumalatans/ uha he lyötin
ja mietinpois häplällä.

ly. Mutta oyn useincuiu hecaduit/ et-
tä he Jumalaos käskyistä pottenuet olit/
andoi Taiwan Jumala heille taas «ot-
to» «ihollifiaus mastan.2O.Sentähden hävitit he Cananerein
Cuningat / Zebuserit/Phereseril/Hethe.rit/ Heivrrtt/ Amorrerit / ja caicki moi-
malliset Hesbonts / ja otit heidänmaaos
jaLaupungios.

ylös/ ,« heldsn lu««l<»<and« t«lis«sth«täfinnn lästjs/»tzn «tts fins helts s»«l»»»tl» stnunvatnos lle» «U«.

r.is.»k
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25. Mutta »o< ei hc ole synviä tehvet Ju-malalan» mastan / uyn en me moi mirän
heitämafian: sillä heidän Jumalaosvar-
jeleheidän/ jame tulemma hapiääu cat-

kesa maasa.
2S. Cosca Achtor näitä sanonut oli/tulit

caicki Holofernexcn Päämiehet »ihaise-
xi/ja ajattelit händä »appa / »a sanoit toi-nen totsellens.

27. Cuca tämä on/ jocasitä sano tohti/että Israelin Lapset taitamat «arjella i-
tzeus Euuiogas NebucadNejarika »a hä-
nen sotajouckons mafian ? Eikö he caicki 0-
l« asettomac/ jaei yxikän ole sotamies.

28. Mutta että Achtor nätts hänen»
walhelellexi/alju käytämme flvoc ylös / jacosca me heidän parhan mäkeos kositäme/nyn me annam Ächmrin ynnä heidän
canstoos pistä läpcheo.

29:Että ckitcki Cansa ymmärräis Ne-
bucadNezartn olema» Jumalan maan
päällä/ »a«t yhdeogän muu».

VI. iucu.
Istoin julmistut Holoferues A- ,

päälle/ja sanot:
2. Lulngastaä rohtetennusta/

että Israelin Cansalla »n var-
jelusheidän Jumalaldaos? cosa me «yt
lyömme heidän uynculn yhden miehen/ pt«
tä stuu» näkemä» / etiet yhiänmuuta Ju-
malat»ole pattz.N:bucadNezartta.

z. Ja päällisext pitä myös sinungin
Assyrian mlecalla pistettämänlckpiye / ja
cvcoJsraeiin pitä finon canstos huckuman.

4. NtznSsaal ymmärtä / että Nebucad-
Nezar eatten matlmau Herra 00 / cosca
sinä minun sotamäkent mieralla pistetä»
läpitz»/ »a macat Israelia lyötytn cansta
cuolluaa/ ja sinuntäyty cuolla ja huckua.

5. Mutta jos stnä luulet/että smu enuu-
stuxes on tosi/nyn et sinä tarmitze hämmä-
styä eli «alistua.

6: Nyocumheille käy / nyi- pitä myös
sinullekäymän: siliä minä lähetän nyt si-
vu» heille / että minäravginsistu sinua yn-
nä heidän cgatzaii».

Nqi,

5<»7.

-r. Ja he menestyit njjncauwan cuta
et he syndtS tehnel Zumalatans ma-fian: sillä heidän Jomalaos wiha mää-ryttck.

a». He oivat myösusein «unen tätä atea
ovet ajelut pois monelda Cansalda / ja
«iedytpoismieralle maalle/ että heolit
pottenetstjtä kästystä/jouga Jumala hetl-
le oli aodanut / että heidänpiti stjnä«ael-
damau.

2z. Mutta he omat ästeu tullet stjtä ml-
heljätsydestä/ josahe ollet olit/ stjttecuio
he oltrkSändäoet tyeos HERran heidänZumalaos tygö/jq »ha owat asettanet t.
yroStallewuorelle: ja asuvat Jerusale.mis/ jpsaheidän Pyhäns on.

24. Seatähdeu minun Herran/anna ky.
Mä/jos rämä Canfa on syodt tehnyt Ja.malataus «afian/nyn memeyemmä sinne

l
l

1
Esdr.
r:z. I
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Holo»
strnesptzrltlä
B«»u»
lian.

7. Ntz»lsstlH«lof<rne<i»«l»«l<«l,sA.
chiorl» ««» «tznnt / ft w»«ds B»»nl.««n
Istaeltn last»»tosiin.

8- laHolofernexe» p»l»lll«t «ltt hsntU
ltznnt/ja cosca he »ult,l«donylltze »norttn
tygö/ mentl «mbuM heili »«st«n.

Acklor 9 Slllotn p«,icke«stt h« »u«r«u fiwnlle/
«leoän ft fidotl Ach<or»n »efistl» l«lo>st puuhun/
Ind» sysslsitmoahnn ftlc>lltiän«n r.pp«w«n/
l«ist«n »«m«nllH«rr«rs »rgijslltnS.
»sftn. 10. Vn«t« Is>at«,n l«ps«t <»!>« «l««

n«n lr«Utill<ne/,a ««<> B«lnl«al./,« »t«.
tl» hsnenC«°ftn lestellt/ »«lystlllhä»
««lls/ c»tng« hänencausjens «endy «11/
ft «»ngälähoen Assyr»«l«»stt oli» hsnen
htrllänti. ,

li. Sllloln oltt siellä Canpungt» PsH.
mtehel/vzlaNlchaopotc»/ G m««n»n
sngnst«/ >« Ch«rmt/ ,oc« myösblhonte»
llxl cutzullln.

12 Ach «r ftnot vonhlnden j» «llen
Canftn ed«e c«tck< mitä Hol°f«r>»«« hä.
Neldätvsynyt/ ,»hin hänelle v«sta,nul
«l« ji. culusoHotoftlNtfln»stt stjls v«.
stauxest tahdo t hänen »«pp«.

13.Ia cutng» Holofnnes 01l »ihastu»
«ut,a lästeuy» hänen«nda Israelln lo»
fien läsijn/ mä costa hän Israeltn lapset
stts lyödyxt / rangoisis j» surm«!< hän
myös Achiortn/ »l»« hsn olt ftnonul : l«l>

«3ans» """ Jumala onheldan »«rjeluxens,
ttte Achlvl c«ick»« nätli puhunut
lllbiiu °>l/l«ss"S calckl Canft «s»«lll«t.S, t»

l« "»n "<"'HERra,a t»t<l yh«u ftuhun/ ft rn.
««!«>, "'«lt yxiMlellsest HERra.
loai 3» ftnolt : HERr» «»<»«» i» m««n
" ' Jumala, catzo heidänylpeyttsus j» m«<»

dsn nöryltim / ft cotzo «rmolllstst sinnn
pyhlss/laosolaelttSntzshyljä/ ft«»
t«t»o««t sinunpäslles : ft ettäs culist«t
nemaoh»»/ ,«ll«»tzt«nsfth«»dsn»i.'
l««n« luou«»«l.

16. Ia ntzn he «ltt ft rncotltl e»ll»n sen
pitwsn/,« lohdutt» Achorll».

17.1»ftno» : Meidän Isstm Inmola/
ftng» »»im» sins ».«sisnyl oiet/ on sinullentzn c°st««« / «ltet he ft» «tolt» sinust»/
mull» sinäfta. nshds / eutng»he lyö/

«yxl j« ««»aha» ««lux, tnlelral.
,8. I« costa HERr« m««dsn luma»

l«mpilast>Mt<osn/ntzn olcon lumnl»
sinun «nsftsw«'dön »eaftm / ja jos sini
tuhdot/ ntzn sinisant calckeln sirun o«n»t«
stes lsnsj!' «fta m,«vän staftm.

19. Co»ci. nyCanft lolnen »o-ststans «r«
coolt/olt, Ojia hänen canstane hnou«s«ns
j«»alw>st'suuren«htoils»»:

20 Ia cutzmlygöus c«cktw«nhlm«»l/
j»»illvotl tzens, «ttih« ««»-«» oll»«n»
n«n «aostonnel,

»i Nljn Cans» l»«s cutzuttlu cocon/ j<l
helUle l'l°pna Isra«<!n Inm«l»lb»h«<»
dsncolour»ftnS caitt^yösen.
,

Vli. iucu.
otsn« p««»äna »ästl Holofernes
fol»»ät«n« oll»valmisn» Beln.s^^»ll«l«»asian.

~ I« hänellä «lt ftt» ja caxt.lymmendä »uhatta »alcamtestä/ ja caxt.lv,sta»vm«tnbs lnhall» hevotsmlestä «

p»ltzl sitä jonckocnln hsn oli olt«uut c»l»
lUstl

HH» ,ougnn»a»cnnn«n ftemnt 011.
~ Täwä so»«joucko »olmlfti «tzenS I.

srneltn lopsta »asian/j» si«,ttl itzens vuo.
lell«/Doth««mln cohdalle/«t»o Belmast
h,»,,,» Chelmonln »stl/joie» «n Esdreft.
mtn cohdall».

4 Cost, Istaellu lapset uäll Assyrle»
Canftnpalionoen/ langetstt he m»ah»n/
,<, pry,c«llt tuhl» pääns psalle/,» rucol,
,»lcatcklyxtmleltstft/etts Ist»«lln luina»
,« »ahoois nöyltsl»upiud«ns Canftlllns.

5. 1, h« Varnstll ltzens ftt» »setnenS,
j« plott »««rtn »noeten cucknlotst/ft var»j,«. yjz j<» päl»si.

<z. Mutt» cost» Holofernes w»elsi sijt»
ymbärlns/ ymmärsi hän «ttä ulcols«ll«
puolella C«npu»gltaol«cal»o/ joca 10.
r«tll°Ccupn»gyni°hd»l«lluolt/ nämsl
t«llt «noot hsn potckl h»c«l«.

7. Ia wa,cka et vähät calvot allet cau»
t«n« muurlsta / joista he ftla vens «lt/
«tz» »tzsä olt «nsi.n ntzn paljo cutn he itzes
w«r««tt« t«!fi».

8. ««»lähde» luttl Ammontlerlt j«
MoabtlerltHoloftrntftn tygö/ i» ftnolt t

Gggsss El



El Iftaelln ftpftt tohbl tvltrjell» ltzens
««llä»astan/ p««tz«lllä ja uuolilft/mntt»)
«»«l «uorlll» j»cnckulotll»/ jotftheran»
h»s o»»t.

9. Sentshden »nn»»«r<«lb«cal»ot/el.
tetheftls vettä/ »tzn tsyty heldsn cnoll»
ilman ml«c«l»/ «lt hsts »oaalt hetdän »n-
-d»m«uConpnngln / jonga h« lnulewot
»otttamaltoman ol«w»n/ että se on »no.
rtll». Tsms »«uvoltlpals Holof«rn«x«l»

hz,,tn st.t«wäelltns/fthsn «stttiftt»
n,j,siz ftc» catvon tygs.
„. Cosc» he coxtlymmends pslvs ollt

vartlotnnet/ j» Betnltas et ollut
tf.zn),'tä/ «l calvols «ttä mnall»/ ntzn
fllet he yhtän psiws sille» ttzens tatnnet
wir«ott»/j» heldän täydyt jocapstvs«n»
da mitallavettä Cansalle.

12. Silloin tultt calckt miehet ft »»l.
««t/nnorel j»vanhat Oziantygö / v»N'
htmmat j» lapset/ »alttlt catckt yhten
ftuhun.

iz. I» ftnolt : Jumala olcon tetdsn
j»mcidsn »athellamDnomart / <tts te
saatatte lnelds»s«ncalla»sten hätään/ «t»
tel le «nn» meidän tehds ranh» Astyrft»
latslm causi»/

14. Ia ftntähden Jumalaon meldsn
myynyt heldsntsfijns / j» et meillä ole
yhtsn«pu» / mntt» meidän tsytynäsn»
dyäftnoonheldsnfilmäinsedes / s»huc»
»ua surtlasi.

,5. Smtähdencutzucat cocon calckt jot-
c« Caupnugts ovat/ «ttsmeannatfimi»
tz«mHotofir»«xen h»lduu»t
i6,Stllsfto»parkbt«ttsm««»nua«nemtt
dänftpääslme hengtzu cunlotttalnlnm».
l»t»/ cutnetts n« hncume/j» tuleme cat»
lelle m»»lm»!le häplsxt/ coscs meldsu tsy.
Ty nähdä että metdän «vaimomj» lapsi sur
liasi meidäu silmätm tdes cuoleman ptts.

17. Me todistamme länspän talvan ft
maan/ft metdän Isslm Jumalan edes/
ftca mettä rangalst meidän syndttm tih.
den/ettäme olennn» rucotllet letts und«-
»an Holoftrn«xellt C«npungtta/e«t«nme
slist cnolls mtecall»/ ft «ltt» n» catckt
«äaudytsjanosta.

13.Sllloln «ll fnnrt ltenft »alitus c«l»
tell» Canftll»/ muutamat stisottc»n»»n
j«huuflt Jumal»»tygs/ft ftnott :

iy. Me olemma syndtä tehnet ynnä
metdän Isätm c«»sj»/ me olemma«»s<
rln teh ne: jaolltt jumalattomat.

20. Mutt» fins oltt lauplas/s«ntshd«»
ole meille armolltnt» / j» r«»g«tst ltz«
metts/ j»«tts «esinun tunnnfinmme/ntzn
slä mettä hyljä p»c«n«ln läsijn/jo:c» et
stnn» tnnne.

21. Ettet he lerstats /ftnoden: custst ny»
on heidän Jumalans.

22. Cosc» he cauvan huntnuet ja tlle»
uetoltt/tajojotalt»»ällens«atckeuit:

2;.Nousi Ozl»/ ltltj» ftnot : hy«äl«el»
jet/ olcat cuttengtn lärflvätstt/ ft odotta»
c»m »:«ls vtzst psivs Jumalan «pu».

24. Jos hän tahtomeille armon ofttt»/
j» hänenntmenscuuliltftxt tehdä,

25.Jos ei mettä niinä »tztenäpäivä-
ns auteta / ntzn me teemme ntzncutn te o»
nonet olelta.

«»<-.,».

'"'

Suurt
ftno j»
»eden
puuttn
«ns
Bitu»
»las.

vlil. iucu
Audtthaneteen/ joca le-!

sti sli/ Nerarln tytär/ Vjia po»
/ Josephinpojan / vzian po-
Eläin pojan /Aamnoria po-

jan/ Gedeonin psjan/Raphatmin pojan/
Achi'obin pojan/ Malchianpojan/ Ena»
«tn pojan/Nithauian pojan/ Sealthtelin
pojan/ Simeonin pojan.

а. Ja hänen miehens oli Mavasst/joca
ekonatcana cuoilut oli.

5. Sillä cosc» hän oli kedossa työwäea
tykönä/tuli hän heidestä satraxt /j» cueli
Betulins srnas Canpungtsans / ja han.
dattinlsaloscaaffa.

4. Hän jätti Audithan jättens/ jocacos-
me ajastatca oli leskenä slint / /a cuusi cuu»
cautta.

Aa oli tehnyt huonens päässe salaista
macaus huoneo/ josahänphcstnens ole-
flelt.

б.Aa oli puetettu säckyn/ja paostots jo»
capäi oäpotyt Sabbachi/ vtta cupia / j»
mutta Israelin huonen juhlia.

7.1»hän oliatwan ihana /ja ricas/ ja
hänellä

Jubtth
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ludlth
nuhle»
le Ozl.
»» j»
«an.
himb».
tn ne»,
«0.

Pyhät

hänellä »lt paV» palcolisia/ja tärhtNtSy.
näuö härkiä ja lambaita.
. z. Ia hänestä puhui jsc ttnen hyvin/et-
tä häu pelkät» Jumalala/ ja «t yxtkäa tte-
täayl häuestä mitän pohuttasano.

l 9. Cosca tämä Judlthcuuli/eteä Ojia o-
lt tasannut and» C»upuogtnwhdea
päivän perästä Assyrialaisille / lähet-
ti hän «aahtnden/ Eambrta ja Carmin
perän.

10.Iacosca he tnltt häne lygöns/fanot
hän heillei mikä se pttä olema» / että Ojia
»n luvannut anda Caupuugln Assyrta-
iaisille/iosel mettä «HbeS päivä» auceta?

11. Mitkä te «ietta / että te ktusatte Ju-
mala?

12.Et uija sovi armo kerjätä/ mutta pi-
kemmin viha javaino.

iz. Tahdattaco te asetta HERralleajau
ja päivän teidän mtejen jälkeä/ cosca hä
neo pldäisauttaman?

14. Cotteugin 00 HERra kärsiväiueu/
semähden pitä metdäositä cat«mau/ja e
tztmäu armo kyyneleillä.

15. Sillä et Jumala»ihastu ohlncuin jo-
cu ihminen/ ettet häu itzeos anoa lepyttä.

16. Sentähden pitä meidän Höyryttä-
män itztäm sydämesi / jaoöyrydeshäodä
pklveiema».

17 .Ja meidän pitä ttkeiu haodä rucot-
leman/ että häu suosion»peräsi tahdois o-
sotto meille laupinden. Ja ntjncuinmei.
dän nyt täyty murhelti heidän ylpeyden»
tähden : että me tämän surua jälkeätaas
tioitz.flm.

iz. Ettiu me meidän Jsätm syodtä ole
feurannti/ jotca heidän Jumalan» hyljät-
sir/ja palveitt vieraita jumalita.

iy. Z nga tähden he vihollisillev»au-
jahäväisttn/mul-

ta en m- luune muuta jumaluta/ cutn hä-
ueu ainoan.

20. Ze tahdomme nöyrydellä iowo hä-
oeidäapua ia »ohbu usta / rchu HERra
wetd!-n Jumaiem wapshta m»idäo we.
nm meidän wldvlltsiidaw/ <a sor-a,a hä-
ptään saatta catckipacar.at / joccamettä
vainovat.

' 21. Ja te rackat veljet/ jokca vanhlm'

coetel'
l«n p»'
raunu»
xext.
Gen.
22: i.

i.Cor.
ic>: 9.
ic>.

Num.
2ll«.

Gggggg2 mllt

mat Jumala» cansian seas oletko/lohdut,
lacat Cansa puheilla» / ajattelemaneutn. >
ga meidän Jsäm myis kiusarctn/ et.'ä hel- >
tä coetellaisin/ jos he olisit palwellet Ju-
malota sydämestäas.

22. Muistuttacat heille/ cuinga meidän
Jsäm Abraham monella taivalla coekel-
din ja tuli Jumalanyfiäwäxi / st/tte cui»
han moninaisella ahdistuxellocorteidu 011.

az.Nhn myös Isaac/ Jacob / Moses/
ja caickijolca Jumalalleowat otollisetol-1
ler / owat monda murhetta wolitanec ja i
pysynet wohwana.

Mutta muut jolca «i tahtonet oita
murhetta wasiaolnmslanpelwosa/lraan :
owatkärstmättömyoest uurisoetJumalaia
tvastan/ja ptlcanner.

2;. Ne cadotettln turmeltalda ja tär-
uietldä.

26. Älkän» sentjhden olcs kärsimättä
mät läsäwaiwas.

27.Mutta tuouustacamme / että- tämä
rangaistus on Jumalalba paljo wähem-
bi cutu meidän» syndim owal/ja «scocam/
että meitä curttetao vljncuio hänen pal»
weltoitaos paraniiuxeen/ja et cadocuxcen.

28. Stzhen «astats Ojia / ja Vanhim-
mat: se on caicki tosi cutu sinä sanonut o-
let/ jasinun saootsas et ole mitan Vilppi.

2y> Racoile sentähöen meidän edistän»
sillä sinä olet pyhä ja jumal,001

wa,mo.
zo. Ja Judith fanol heille i että te luu-

letta fen olew«n Jumalalda / cnin minä
sauouut ole».

zi. NHn coetelcat nyt / jos se/ jota minä
olen alcoik!uttehdä/onJumalalds//a ruco»
tlcat/ etkä Jumala andats se» menestyä.

Z2. Olcat tämä yo portin tykönä / cosca
mlaä mene» sijlä ulos pycotueni/ja rucoil-
cat että HERra näinä. ytenä päi sä-
oä/cuin l« sanonet oletka/ tahdoie lohdut-
ta C»osar.s J>raelt.

zz Mukka mitä minä atcolaut o.'en/oyu
et teidänpldä sitä mlk maa / waau rucoil.
catatnoast»ns mioun edcstöot HERra
meidän Jumalalan» / sichcoasti cuin mmä
tlmottan teille mitä teidän pttä tekemän.

Z4- Ja Vzla Juvan Pääm.es sanoi hä>

Kirja. 5. luc. 57.



Inbl»
«h«
rucous
Gen.
34:»5.
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14:24.

«lal»,
'"'"'

«lelle t «eu« «uh«sll/ Hllslr».»led»finn»
«»nsfts/ ft cost«c«n meldäntählem wthol.
lisille : I» ntzn he lsxtt pots hsnen lytöns.

IX.iucu»
IjttemenllndlthEamMloonS/

puetti ttzens säcktzn/j» prtzstol
tnhc» pssns psslle/ ft langets

HERran eteen/ huusih inds/ft
ftnol »

2. H«Rr« «innn Ifinl Simeonin In»
mala/ joc» «nnotthsntllemlecan / ra»,
g»tst«p««»o!l«/ jotcsneltzeltshstnsisil
»«hsplssnftallt.

z. I« «nuotl ftngita heidsu »aimons
ft tyttsr«ns/ j« ryöstäytlt helts finnn p»l«
»ell«t<«»tt«/jol« finun ltzvnnxefts plt»
lavat olit : Aut» mlnn» löyhä lestt/HEr»
r» mlnnn Jumalan:

4. Sllli«lcki »pn joc» »nlneu ja sijtl,
ftscns «ut«p»hln»nt/«nfin«ld» lnllut/ ja
«lts sins tahdot/st» pits t«p»htum»«.

5. Stlls «tcki sinnntl»s ovat ««lmlste.
lul / j»finnn duomlos olet fius pannut si»nnnedes «y»«ts««e.

6.C«tz»ny« Assyrftllstt» ftlajoucko/
ntzncntns, «uiu«nEgyptllötstln sotaftnc.
l» ealzott/ c»st« h« finun lftl»«ltottas »jo»
ll t«c» ftnr«ll« joucoll»/ ft lnolll httlsns
»annuthlus/
»ätl«u«.

7. M««« costa finä «tzoll hltdsu psäl.
l«n«/ ntz» pimlys ptljstl» httbän :

8. I« ft»yys »irnhtl h«idsn ylltz«ns /

ftvebetupolll heidän.
M"«yös nyi nätll«lin t»p»htuc«n/

HERr» /jotc» «yene lnotl»«<il omaan
»sl«e»s/ »annujhtns/ lethstsiusftjo».
tztzns.
IQ. Ia «l tunne finu» / «tts stnä H«rr«

meldän lumalam ol«t stjoc» soo«l»setat
«lust«/j« sinuu ntmeson HCRr«.

11. bje»n«läfi»krl«s ntzncnln «ndisinä
«tt«t»«/ja lyö »»hollista finun »otmalfts
«ttih« finnn «ihafts huckntftt / j«tc«l«hn»
vat «tts h« t»hto»»l finun Pyhss cn»
.».st»/ j» tnrmell» finun nimes majan/ ft
lupavat mtecallans lyödä Mahan stnni»Almis.

12. N«!,s«ls< heldsn ylpeyden» heldsn
«mall«mt««lla»s.

iz. Että HS» «main fllmäino cautt» tä-
siteltätsio/ cofca HZ» cayo minun päälle-
ni/ ja»g» ininuu suloisten sanani cautta
wietellyxi tulls.

14 Anna minullerohkeus / ettenminä
häodä elihSaen vätens hämm!styis/mut-
ta että minä hänen cukistaisto.
ix.Stllä se o» sto»» »tmelles cuniaxt/et-

tS»aimo on caakanut häoeu maahan.
>6. «tllä sinä HEZtra taidat ilman

väen paljoutta anda voiton/ ja et ole sk»'
nuo halua hevolsten »Skevyteen/eimyö»
ylplSt ole coscan sinulle otolliset ollet:
matta sinulleovat atua otolliset siwiäio ja
»äyräinrucouxet.

17.0HTRra latvan Jumala/ vette»
luoja jacatcket» luotu!» HEStra / cuule
minun käyhän ruconxeo / joca atuoastaoS
minun! sinun lauptukes luota».

18. Muista sinun itzitos Heßra/ jaan-
na mtnun sauhunisaoat/m itä minun pu-
human jaajatteleman pttä / anna mtoulke
siihen o»»i

19.Että sinun huones pyhänä pyfyiS/
jacaeckt pacaaat ymmärrätsir/ että sinä 0-
ktt Jumala/ jaei yhtäkäu muuta/ pattzt
sinua. x. Luc».

hi» rueolllmast lacannt 011/
«G nousthänftcutzutptzcans:

2.l«meuthu«nestn «las/jartzsul
sältn / ja p»nl pole lestlvaatttns.

3. 1« p«st ltzens /j» »oltltt callttlla »«,

sillä/ja palmicoltzthiuxms/ ftpontpää.
ltznan päähäns / ja oltt cauutt «eatlct
päällens / »a «uutsti ttzens otzarlhmoill»
ja ftppelelll» / ft pull päällens «ickl ca».
utstuxens.

4. I»HLRr» antoi hänelle «rmon/et»
tä hän olt ftnge» thnna nähz» : Mä e» hä»
«umstanut itz<ns hecumasta/ mutta Ju»
malan cunn.axt.

5. 1» hän andot ptzcall««s »tznalellin
ft ö!jy»ftlan/j« ficuntt»/ jauhoja jal«!p»H
j«hän me»» mxtcaa.

«. I» hsn loyst portln ttzlö O,l«»/ j»
«an»

«.

"?"
A ?'

ludity
pule
psalles
"lllt
W«»ltt
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Audith
tuleAs
ftrta-laisten
ltityu.

Wle.
taa Ho
loferoe
pen ms
»aan.

wanhlwmai joicä händä odotti/ «tzocoia
«äärält» oli.

7. Jo cosca he hänen nält/thmettellt he
funrest hänen cauucuttavs.

S. Multa et he kysynet mitä hän aicot-
nut oli/maan päästit hänen olos/ja sanoit
meidänIsät», Jumalaaodaco stoulle ar-
moa/ja stnon atcoimifts menestyä/ että I-
fraelilottzis jastoun otmeStnltS
luetvxt pyhät»ia hurftasteo secaan.
y. Ja catcki jvtca stjoä olit/ sanoit t A-

men/ Amen.
10. Matta Jodithrocotli HERra / ja

, meni malcanspäcaoscaosta.'
ll. Ja cosca han warahio amulla meni

alas woorelda/ cohcaistthändä Assiria.
laisten ivarttat / ja carcaisit hänen pääl-
leas/jakysyit heoeldä custa hän olt tullut/
ja cunga hän tahdot mennä;
». Hän «astais : minäolen Hebrealat-

nenwatwo/ ja olen heidän tyköas paen-
nut : filli mini tiedän heidän tulevan
teidän kasijn: Että he o-vatcatzonct teitä
ylön/ja ei tahdo armo «tztS/ ja theus m«e-
lellänsaoda.

IZ Eentihden olen minä atcotnut tulla
Päämiehen Hoioftrnexeneteen / että mi-
ni llmsttaistn hänelle heidän salaudens/
ja sanoistahänelle/ cutuga huot.ast hän
Heidin tatdats ivoitta / o?n ««et hiuyh-
tin miestä tarwitze stjaä hucata.

14.Cosca ne miehet cunlit hanen sanan»
«atzott he hänen päillens / ja ihmettelit
stngen suuresi/että hän oli oh» ihana.

15. Ia sanoit hänelle i Se ston» tylli
auttava 00/ ettäs sen n-n»on löytänyt 0-
let/tullaxe« meidän Herramtsgö.

16.Sillicosca stoä mlet hineneteeos/
nha on hän sinullearmollinen / ja stai olet
sangen sydämesi hänelle otvlltne».

17. Ia he »veit häne Hslofernexe ma>Zä
jasanoit hänestä hänelle: jacosca hän tuli
hänen eteeos/syttyi hän häädä mastan.

. 18. Ia hänen palveltane sanoit toinen
totfellens e Hebrea»Cansa et ole futogaa
ylöocatzottapa / joja nhn ihanat «aimot
«ivat / eaaöfi me senkaltaisten ihanaisten
«aimot»tähden solia?

,9. Eofcg ludtchM HojöferNtM j.

fiuwan teldavs alla / joca caunist codott»
oli/ purpurost ja cullast/ Smaragdilla ja
«nonellarallilla kivellä cauntstetiu.

10. tangeis hän hänen «reens maahan/
ja cumarst häodä: ja Holoferne»käski hä-
nen nosta.

xi. iucu.
Holofernes ftnol hsnelle : «le

hy«sS tur«»s/ft slspelts : silliAX» «> mtns tlänsns ele tellengsn
vahtngota tehnyt / joca ttzens

Cuntngas N«bu«dNez»rln «la mlelel»
lsns »ndaunt on.

ludlth
ot«t«n
»ast«r»«r»,,
useft,

VllslH
H,lo»

ftrnesl
ja hä»
nen
halll»
«»stans

5«/>./

,

1.,.,z
„?s

""'"

». I» jos ei stnun Canfts ol« «tzonut
mlnu ,ylön/ ntzn «n mtnäcosc»» yhtstän
«sello hettä vastan ylöndäuyt olls.

3. Sano sijs/ mingälähben stnä olet hel»
d»u tytönspaennut / ft tullut «netdän ty»
glm?

4. ludlthvastals/j» ftnol.:cuul« siuu»
ptzcaaS »rmollistst/jos sins ntzn tehdä «h»
dot/culn sinu ptzcas finulle ftno»» on/ntzn
H«Rr» »nda siaulle onnen ft voiton.

5. Jumala «nd»con Nebuc»oNezarllle
oune ft terveytlä/coco m»»n Cunlngalle/
joc» on sinun lähettänyt «lckt» uppint»
statsl» rangalseman: silläsini l»td»l hä»
nelle »lemmalstxt tehds / et alno»st«ns
Canft/mnlta myös catckl pedot tedoll».

6. SlullN toin.es j»vtzftudes on cuulnt»sa coco molllnaft / j»joc« mles tietäsi»
nn» olevan jaloimman Ruhtt»«n coco
valbacunnaft / ja sinnn hyvs hallllnxts
ylisteisn calckeln ylltze.

7>Me ll«dämml myös mlts Achlor ft.
nonnt on/ j»cnlng» siasfitä »»fian hä»
nelle tehnyt olet :

zj.Sills mttdän Inmalam on »tz» »l«
hatuen metdänsyndetmtähdeu/ ettähst»
onProphelalns cantt»»ndanut llmolt»
ta t»hloa,a»s raugatst» Canft syndetns
tihden.

9. Että nytlsraellnlapset tlelävst »l»
hoittaneush-loin Jumalans/ ntzn he «»

»at fiÄU» hämmssiyntt.
ic>. Kärsivät «yäs päälisexi suurt»nättä / j» heidän täyty janon lähdennäsudys.
Vgssssz A. He

Kirja. s.LucA
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lens.

Indith
aseteta«vara
majaa.

n. He oivat nyt aicoioet teurasta car-
jans»uodarms nyden merta.
I!. Ja syödäxens sitä pyhä uhria/ jywt.

siä/ «ynasta/öljystä/ josta Jumala heuä
kieldäayt on/ellet heidän sijhen ptdäts ryh
tymän. Senlahden on se tosi/ että heidän
pttä huckuman/jotca seocaltatsta tekemät.

ij. Ia että minä sinunpycas se» tiedän/
olen minä hetidäpaennut/ ja HERra on
minun lähettänyt siauntygös näitä sinullesanoma».

14. Sillä mailta minä olen tullut sinun
tygös/ nyn en minä ole cuiteogan sentäh.
dcnJumalasta luopunut/ mutta tahdon
mielä nyt minun Jumalalani polmella
sinunlykönäs/ ja siuun pycas pttämene-
mäa ulos Jumalalarucotlemao.

is.loca minulle iimotlta/cosca hän tah-
to hettä rangaista heidän syndcios tähden
nyn minä tulen ja tee» sinulle tieltäwäxi/
ja Wien sinu,» keskelle Jerusalemit» / nyn
«tlä sinä saat haidus caiken Israelin Can-
san/ nyacuin lambat/ joilla et patmeada
ole/ja et coiracan tohdi hauckuasinua.

16.Sillä Jumala on minulleuämät il-
motttaiiut:

l7. Että häi» o» heille «ihatnen / ja
nya on minun tänne lähettänyt sinulle sa>
noman.

-8. Tämä puhe kelpats Holofernexellesa hänen paiweltoilleos / ja he ihmettelit
häneu mysauiracS/ja sanoitkeftenänS:

iy,Et ole tämän «aimon caltatsta maan
päällä cauneudes ja «ysaudcs.

10. Ja Holoferoes sanoi hänelle: sen
on Jumalavyn laittanut / jalähettänyt
sinuntänne/ eauencutn Caosa minunkä.
sijnt tule.

2i. Jos sinun Jumalas tämänuyn teke
cutn sinä sanot / nyn hänen pilä myös ole-
man mtnun Jumalan/ ja sinä olet suurcxi
tulewa Cuutogas NebucadNejartn tykö
nä/ ja sinun ntmeö tule cunluisaxi coco
tvaldacuuuas.

xli. iucu.
Illoinkäfli hän hänen mennä ta-

oleman/ jakäski
händä hävkomaldapöy-

däidävS.

Melu
vlos
ttirlst
rucol»
l«Mtl»z

Mutta Jodlth vastaiö/ja sanot , en
»tvä vielä tohdi syödä flouo russtas / et-
te» minä syndtä rekis/mutla minulla on t-
tze vähämyörmi/josta mtoä tahdo syödä,

z. Holoferaes sanot hänelle: coscas sea
syöt ruin si m nmyöläs ou/custasta me stjt-
t« eoä samme sinulle?

4. Judtth wastaiS : uyn totta cuio si'
«un sielus eli/wlo«« Herran/ennen cuta
sinua pycak sen ratten »a syöayt / nyuZa-
mala on mtaun cautlaat toimittama / mi-
tä hänen mielesjns on. Japalveltatvett
hänen majsan/nyaruta käsketty oli.

5. Zqhän rucotli että he saldisit hänen
mennä ulos «hrona jaamolla/rucoileman
HERra.

6. Nya Holoferoeö käftt Camartpal.
»eiiotdens saldi hänen roime päivä iva-
pasi käydä «lo« ja sisälle/racoilemaa In-
malatans.

7. Jahän läpi ehtona ulos sijhrn la-
xoon Betullan eleen/ja vesi itzens vedesst.

8. Syrterucotlt hän HERra Israelin
Jumalat»/ että hän tahdotö anda hänen
tiens menestyä, vapahtaman hänen
Cansaos.

y. Ia meni jällismajaan/ja piti hänkö
puhtana/eikä syönyt mttän ennen ehtota.

9. Janeljäodenä pät-vänä teki Holofer-
nes atnoastans palmeltoillens «hiottsen/
ja sanoi Bagaolle Lamaripalwelialleos :

meneja puhu sille Hebrean vaimolle / et-
tei hän estele lullaxevö minun lygöut.

11. Sillä se oltö suuri hapiä Assyrialai-
sille/ ettäseurallinen vaimo päästö lima»
maacamal meidän tytöäm / ja oy» viet-
teltö miehen.

i!. Nyn tuli BazaoJudtthan tygö/ ja
sanot; o ihanainenvaimo/ älä estele lulla
minun Herrani tyzö cunntapt / syömän/
ja juoman ja tlottzemao hänen canstanö.
iz.Stllolo sauotJudith-cuivga mluä toh

diosen kteldä minun Herraldani?
i4.Catckt mitä hänelle otollinen on/tohtö
mmä mielellänitehdä / catckeoa minun
eltnatcanant.

1;. Jahän nousi ja cauntstt itzens/meat
hänen etee/is/ja seisot hänenrdesäns.

16. Stllvm lyekm Holoscruexeo syhän;
sillä

974 lubichan ii.iucn.
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sillä hsn syttyt hlmohou hsnen tygöns.
,7.3 a ftnot hsntlle: «stn/ ju»ftol«.llo<»

»en: stlls sinä olet löytänyt «mon mlnun
»ytönHnt.

iB. ludtlh »astals - ft H«rr»/mlnä t»h»
dou oll» tlotneu : sillä en mln» «le ollut mt.
nun eltnalcanant ntzn cortlast cnniotetl».

19. I» hsn sit j» jot hänen «usjans/
mlts hsnen ptzcans hänelle valmistanut
,lt.

20. 1» Holofernes «lt tlolneu hsnen
nnhans/ft jot ylön paljon «tzn» / «ltel
hänttsnsns ntz» paljon juonutollut.

~, ...
.„eucu.

Htoua hiljan menlt hänen pal.
velians masolhtns / ja oltt catckt

». IaBagao lutitzt Holoftrue»
xen majan/j» meni mattans.

3. 1 a ludtlh jät yxtnäns yänlntygöus
majahan.

4. Cost» Holofernes macals »»ol«S ft
olt covl» jnoxl» nnckunut :

5. Sanot ludtlh vtzcillens / «lts hs»
stistls oven edes ,» varltoitzls.

6.1 a Ind!ch s«tsot wnottn«d<S/ftlu.
coili ftlaistft »yynellllä

7. Iaftnot ; HErra Israeltn Jumal»
wahwista mlnua/ ja anta nyt mtnun »r»
mollisest/täyttämäa sitä »yötä/jot» mlns
sinuun lnottam olen «icoluut tehdä/ettäs
corotaist» Caupung/s Ilrnftlemln /ntzn»
culn» luAilnnut olet.

11.«en rucouxen jällenmenl hsn pään
puoleen vuodelta /ja ottt mtecan joca sij»
n» rippnt/ ja»ett sen ulos/ ft tarttnl HH.
nen hluxtzns, j»ftnoi t»»S: H HERra
Jumal»»ahVlsta mtnu» tällä hettellä,

»c>. Ia hä» hackals hindä «hdestt Curc
tuun calltlla »otmalla : sijtte leickctts hs»
pols hanen pääns / ja viertttl ruumtn
vuolestanles/jaotltpeltttnmyötäus.

11. Stztte meni hän ulos / ft «ndoi ptz»
callens Hollfernexen psin / ja hän pani
sen evss säcktzns.
i2. Ia he menlt ynnä ulos ntzncutn het.osu topans oli/mennärucoll-man/j, me»

»lt läpi lttltn/ ft kävit ymbärlns sen la»

xou/ettlheHlisitfittalsesttUllel Caupun»
gin portin tygö.
i3.l»l»d«h hu»st»arllolta.'«»»tcat

portti: stlls Jumal» on Metdsn «nsjam/
joc» Iftaeltlle on «udannl »ollon.

14. Cost» varttal cnnlll hsnen snens/
cutzutt he coht» fineCaupuugln w»nhtm»t

15. Jotc» «ickt tulit hsnen tygöns : fillähe epätltt jo eltet hsnepitsnytpalajaman
16. Ia h«»«r<ttt tnltsotttoft/ ft ts»tt

hsndsymbärtns / ntzncauvan cnln HH»
latl»ll« tuli.

17. 1» hsn lästthttdsnoll» »att/ j«
luulla / ft ftnot nätn : ttzttslst HERra
meldsn lumalatam/locael ntztä hyljs/
jotcahänen päällens ustovat.

i«. Hän on osittanut lanpludeuMlnu»
hänen ptzcans caulta/ntzncnln hän Istae»
lln huonelle on luvannut / j»on tänä yö«
nä maahan lyönyt Canftns vihollisen/mtnuutätlent «utta.

19. Ia hän»ett ulos ssttstHoloferuexen
psän/osottt-hellle sen/ft ftnot: Catzo.
cat/ tämä onHolofernexen Assyrialaisten
sodan päämiehen pää : ja «tzocnt/ täss on
v«»te / jong»»ll» hän m»«tS juopunun»
n» / joft HERt» meldän Inmmalam
vaimon tsdcu cantta on hsnen surmanut.

20. Ntzntotta cntn HERr» els /ntz» on
hs» mlnua Engelt»sca»lla»arj«llnt/et»
ttnmlnsoleftastuteturi tullut/ ntzucau»
»an cuin mlns olen nlcon» ollut : jaon
andanut mlnnn tänne ilman syunlts ftl»
lens palatta suurella »ollolla j»«olla.

2». Sentähden Mätät händä calckl: fil»
lä h»n onhyvä ftault» »»»«.

22. 1»he calckl ttztlt HERra/ftftnolthsmlle z ttzttttyolcon HERra/jora tänä»
pän on sinun «uttas ftlltlannt m«idsu
»tholltstm häpiäsn.

23. Ia ojt» Israelln Hansan pssmles
ftnot hänelle »siunattu «l«t fins tytsr
HERr»!da/«lckeinyllmmsistlo«3um»«
latd» ylltze catckla »atmoft m»»u päslls,

24. Ia ttztetty olcon HERr» joc» t«<»
van jamaanlnonnt on/ joca finnlleonnen
on andanut t«pp» meidän »lhollisten»
Päämiesti.

25.1, on tehnyt stnun nimes euu-lul»
ftx»
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sorl / yllfi«ttH calttlb« j«t«Heßr«° <ö<-
l«lnlll»«t/ ttles olesssstänyt htngtS fi'»nnC»nsa«»urh«sft hsds«:mnllaoltt
stn wap»hl»unl HERr«n ««tdsn In.
»al»mm« «d«s.

26.1» calckl Conft stnol:AmtN/Amk.
27. Stz!t« lott h« Achlortn «des/ zollt

Indllh» ftnot: Isr»«l«n Inmala/joc»
stus cunnlottil/ «tts hsn finnn »»holllsilles
«ost» lott»/ hiuon lins yöns jnm-ftlto.
«an pss» strtenyl mtnnn tstl«n< coutt».

28. I««lls sins sen uöllsit/ ntzn on läst
Holoferntxen psä / j«« Israelln Jumal«l« ylplydes häwäts/,«, sirua luolemal-
l« uhcal»/ stnobtn, costa Israeltn Can<«
»ifilelän/ ntzn tahdon myös mtnä finu»
«no» plstsliplytn.

29. Il cosl« Achtor nslt Holofernlxen
pään/hämmästy, hän sangen suurefil.

zo. Mutta cosca hänMens »oipui/lan»
gel»hänhänen»«ll«>«,!Sjnnr«n/i» ftno»:

3». Slnnelluole» stnä finnn Ilimololoas
«ittft I«cobm maiolst.sillälslaellnlu
mala tule sinnn «mins y!»ft«lexi «<ck»in
C«uft!n sinusta cnnlt«ft«wal.

XIV. iucu.
! ltteftnot ludllh callelle Ca».

stlle:re ckal wel»tl / cuulcal ml
ripuftocal lämä pää ulos

muurin päälle.
2. Ja ntznplan cum pit-oä tule/ utzn 01.

«catletdsn s«l««st° /,«car«lc«l c«.ckl u°
los yhdest joucoft snur.lla huudoll..

3.Ntzn war.l«t pat-n<val h.rsttsmsn
htidänH«rr«ns sottman.4.1 a los«Päsml«h«llul«»atHolof«r.
n«x.n m»ft«n / ,« saavut nshdäruum.n
MaloV«n wlr,söns/ ny. h.pel>östy«ät.

5.1« cosc» le ywmirsm / e«ä h««»°t
«pöyxtS/ ftpattutwot/ ntzn stnralcat
»«hwastperäs: sills Htzßr«on«nd«liut
h«its l««««n jalcatn«la.

0. C°s« Achlor nsl» sen woim«» cutn
Israelln In»»l» »ehny» olt/ hvljäl» hän
stn p««nal«stn »enen / j» ustol Juma»
l«n päälle/ ft «ndot ttzens ymbärlnslelca»
ta/ t« lnlt Ift««l«n jouckoon lnetuxl/ hän
ft «lck hsnen jsltenlnlevatstns/h«»nan
lshsnpöiwsnastt.

7 Ja «ost» psl»s «ml / rlpnstll se
Holsserntxtn pssnmnnrlnpssll»/»» «li«
cuttn sotaaftns j» c«r«lsit »los yhdesii
joncoft suuralla llecnn«««.
8. Cosc» »"lttai stn nstl/ jnoxlthe Ho«

lof«la«x«n ma»«n ygö.
9.1» n« jolc» siellä «llt/ nostit c»pl«

nan hsn«n «»,«»««des/ j»st«hz««npltl
htröftmsn.

10. «tlls «i h« «ohttnlt colcutt« / «tlt
m«nnä sisilleAssyrlZ Pssmlthenmoftan.

i» Mm« costa ne «unc Ajsorl»» Päs»
mlehet inltt/ ftnois he m«j»n?<«»«««,

12 Nengsl sisälle »« htläl.stäl dänoät

sillähtzr«t owat»uosnet mos lävstä» s / j«
on«» ntznrobll«xl»nll«/ens he
v«l mettä härsytells.

13. Nljl» B«g«o ment sisälle / «stllt
»a«il»n lygi /,»colcuitt tädelläns : sills
hin luuli hänen «»«van 2«d»lh«n ly<
lönä.

14.1« hän cnuldell jos hän ltzckuts: co>
hän stlä cuullut/ ntzn hän nesil w«a-

l«tl«I» cosc» hän nätiHc>loferner«nruu-
m«n päälilnnä ««reft macawnu maan
päällä/huusi hän suurella snllli / llts ft
«'älS waauenS lickt. ,

, ,

'Z. I" c»tz«» luduhanm«l«an/ft cosc»
" hä° löytänyt händ»/ Mx» hän «los s«.
tawä«n tygö/,a ftnot :

'6. Yrtnäluen Heoreau »ulmo o» Cu.
«»»3" N«bucodN°i«ln huonen h«wäts.
»yt / ,» saattanut »anrrx» coco m«»»«an
«bes: sillä H°l°fer»<e«aca siell« c«°llun«
«aaft / ft han«u piäns on,an«l»s h«»
campols.

»7» Costa Assyr<«nsodanpzzml«hees«»
cnutlt/r«»s.sii he r ckt »«»cl.ns/,» ham»
'«astyll ft»g«n ftur.st / ,a h«<osn seaftns
°l'ftl>s«nft»llbuu»°.

XV. iucv.
svlawskl sen couli / että Holo»

I» fernexen paä oli pocs hämmystyt l
jalyhmistytt/ja et rieläaet wtlä >

heidän pttt »teman/ janyncatYtS
hrtdäorohkeudeoS.

Ia pakenit / «klä he hetlSos pelastai-
sit Hebrerrtldä / lorea hr nätt kulman
«a stav». za

H,l«.
ftrne»
«öyli»
cuollll»
n^

aja
laca
Assyrl-
alatsta
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z. Aa tuta ZstOelt» lapset nättvtholli.
set pakeneman /kyruttt heheidänperäos/
suurella huudolla ja «askicormetu soitta-
mtsella.

4. Matta että Assyrialaisten joucko ha-
jotettuoli/ ja Israelin lapset heidän jour-

koon» tulit / lött he raickt jotca hekäsitit.
5. JaOjia lähetti caickyn ZsraeltnCau-

puogeihia jamaacnudy».
6. Että heidän piti malmkt oleman jo«

catyes Caupuugis vihollisia ajaman ta-
ca Maaruouasta ulos.

7. Mutta se mäki joca jät Betuliaan/
«ult Astyriau letryn / ryösti ja mkt pois
mitä Assyrialaiset si,hen jättänetoltt /ja
sait fijtä paljo calua.

8. Matta cosca ne toiset palaisit Betalt,
«n / toit he myitäns raickt mitä ne olit
raustane «vienet eläimistä ja muista calat-
sta:Ja cvco maacunda tuli rtckaxt hei-
dän saaltstaus.

9. Sytte kultJojokim ylimmäinenPap.
pt JerusalemisiB-tultaau/ caicketn Pap.
pein csvsta/catzomao Judtthq.

10 Ja hän meni heidäntygönS : Ny»
caicki ylistit händä/ jasanoit:

11. Sinä olet Jerusalemin Cruun«/Js.
raeli» ilo: sinä ölet meidän Cansto eun-
»ia / jora nyn jalontyön rrhuyt olet/ ja
«Hu suuren hymä» työn Jsraeliste osotta-
«uk/ «itä Juinala ou taas heitä luaasta-
vut. Siunattu olet sinä Jumalan edes
hancakrkisest.

5«/.
i«ir.

z.HCStra o» fejoca stdälas-tta laita/HLRra o» hänen ntmens.
4. Hia sott Lansans edestä / että HL»mettä wapahdats catktlsa meidän «ihot-lisildam.

Assar tali stldä «vuorelda pohjasta
suurella »väellä: Hänen paljoudens petltt
wedet/ja hänen hewotfens petttt maan.

5. Hän »hcats polkka mtnnu maant / ja
tappa intnoo onoret mtehent / lapset j«
neitzet wtedä pots.

7- Matta HSRra catcktwaldias Ju»mala on hänenrangaistut / jaaadauul
hänen wätmon kästja.

8. Sillä et yxtkän mies/ että Sangart o«
le häodälyönyt maahan/ ja e! yxtkän «l-
jasale hänenrumennut t Mu ca JudtttzMerarin tytär 00 cauoeudellaiiS hiaealyönyt maahan.

9-Stllä hän rystt pots leste waattet/ja
otttpäälles tloMaattetJsraeltnlaste tloxt.

10. Hän pest hänens rallilla wottella/ ja
palmtcoltzi htuxens/pettämän häodä.4!5. 11. Hänen cauntl kengäos teit hänen st. ,
ktsxt/ hänen chana muoioos käänsi HL.
vt» sysämens i mutta hän hackats mtecal.
lspsie hänen pääns.
ii. Nya että Perstautt ja Medithäm»

mestytc sencaltaistamiehulltstatyötä.
N- Ia Assyrftlalsten sotajoucko mur»

hetli/cosc» m»nun vtheljäisenl tullt «des/
jotca jauostanäändynetolit.

»4. Nuolet po<c«<sttptstttheltälipltzeu/
ftlölt hetts pacoon ntzncnln lopsi»: He
ovat lyödyt maahan sodaft HERran »ni»
nnn lumalant sttajoucold».

15.Wels,t«mme nt« «irtsHEßral»le meldän Jumalallem.
,6. HERril-lumal»/sinsolel »oimal»

lluen Inmala/jec» teet suuria tittä / ft el
yxllin «ld» oll» siun» vastan.

17.Catckt luondo«pp«lelpttä sinua pal»
«eleman / jamttä sinä ftnot /sen pllä ta
pah?um«ul Cesca sinä anyat jollecnlle
rohkeuden/ stn täyty lsyes«des/ft et yrt»
ls» t«to» oll» finun ftnas ««st»».

»8 Nuorten täyty »sllstö/ft livet sn»lavat sinun edtsis ntzncuin melxuvaha.
19.Mutta jot«sinn»pellswst/ ntzlle st.

. 11. Ja calckt Canfa sanot: Ameo/ Am.
iz. Jacosca he colmelymmeodä pätmä

saallstajaconet oltt/
14. Annoit he Judtthalle calltt cappalet/

jotcaHoloferoexclläolit/ cullast/ hoptast/
vaattetst ja ralleista kiwtstä.

15. Ja jocaineu oli tlotnen / »etsaisit ja
hyppäisit sekä nuoret että «vanhat.

xvi. tueu-

Judiih
saacul-
»aja l
hopiz.
la saa.
Lto jao'
sta. ,

G«».
1,24.
Pftla,
33:9.

"elftis ludtlh HERralle
0Z « tämän vetsnn/j» ftnot:

l.S°llt««tHEßralltcaud».
Ft htllsistäl häntlleCym»

b«le.Ua,W«lsatcathHnellensi»ttsi : ol»
ca« llplset/ jq«nx«n hunl«cal hsnen Nl>mene,

tian
«les»'«ies
"">''
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va tahdot osoita suuren armon : Sillä
caicki uhri ja lihawus on ylöu huono st-
nuo edesäs: mutta HERran pelco on san-
gen snart.

10.Woipacanoila/ jotca minun Tan
fani wataowat : Sillä Catcktwaldtas
HERra rosta heille / ja «yi heitä costo-
päivänä.

11. Hän on costawa heidän ruumtsaoa
tulella »a madoilla / ja heidän pttä pala-
man jattlumao yancatcktsest.
ii Sen wottoo jälkeä meot caicki Cau-

sa Betultast Zerusalemyn rucotleman
HERra/ japuhdistit tyens / ja uhraisit
polttouhria / ja mitä he luwannet olit.

iz. Za Zudtth ripusti caeckt Holofer-
aexeo sotaasetTemplhn t ja seawaatteo/
joogahänhänen ivuotestaos ottanut oli/

että sen piti oleman annettu HERralle
aldixiyancaatckifest.

24. Za Cansa oli iloinen Zerusalemis/
Audithan raasta Pyhän tylöaä rolme

Cuucautta/ft pldltfthft lvoleosta.
25. Stztle menl cultu coltans jillens.
26. I» ludtlh lul! myös lottans jil.

lens Beinllaan / j» luli suurest cunntotte.
tnxt coco Istaeltn maalla.

27.1» el hän ottanut «tests «nsimststu
MlehenS Manssseu cnoleman jätten.

28.1» hän tnll sangen wanhaxl/j» 01l
miehen» hnoues/ sijhenastl culn hsn tull
ftd«n j»»tzdeu «ftftujan «anhaxl. I»
hin lellptzlnns »apaxt. Stzlte cnoll hsn
Belullas / j» h»»d»tt<» mtehens Manas-sen »lereen.

29. I» Canftll» oli murhe j» «altlus
hsnests settzemen päiws. Ja hsn ftcoi
calckl caluns mtehensysisvtlle.

zc». I» ntzn«UV»n cutn h«» «ll /ft »ie»
lä cau»a»stnlsltt»/ «l l«ngsnrohjennut
w«nns Israelt »ostan. I» he pidlt tet»
»olttopätvs» Ebr«r«tn seas sunrnajuh»
lan» j» pyhsns tzancatcktstst.

Eaosa
mene
ylöö
Acru-
sale.myn
«hra-
maa/
ja ilo-
tyrmä'

«»uIM
««',

'

<,

g,t,,"
H,.„.
,^.^

Hudithan kirjon loppu.

Salomon Wiisaus.
Esipuhe.

Ästä kirjasta on caumanepäildy/ jossepitä luettaman Pyhänkirtoituxensecaan/
ei -Erinomaisesi/että hänenrekiänsä andacuullai?. lugusa / nijncuin Cunin-

Salomonpuhuiscoco kirjas/ jonga mijsaus myös Cuningankirjascorkiasi
ylistään- Maan »vanhat Isär owar hänen peräti sijtä Pyhäst Ramamst eroittanet/
ja luullet/ että hän Cuningas Salomon nimen allatehty on - että hän sen cuuluisan Cu-
ningan nimellä si'ä jalombanapidetäisin woimallisten tykönä maan päällä / joiden tygö/
hän ensist ja erinomaisesi kmoitettu on.

Cuitengin on tämä kirja yxi oikia enstmäisen käffyn selitys - fillä täsä sinänäet / että
hän aina opetta Imnalara peltäman/ jahänen päällens toiwoman : peljättä Jumalan
wihalla nijtä jotcaeipelkälumalata. Sitä»vastan lohduttaja mahmista Jumalan ar-
molla nijtä/jotca hänen päällens uscowat/ jahänentygöns mrwawat/ joca on oikia en-
fimäifen kästyn ymmärrys. Josta myös ymmärretä»/ että ensimäisestä tästystä/nijn-
ruin luondolährestä cuohu/ jawuom caicki wijsaus/ja on totisesi se kästy oikiaAuringo/
jostacaicki wijsat näkemät mitähe näkemät: Sillä jocaJumalala pelkä jahänen päällens

usco/ hän on täynäns mijsamta/ caiken mailman opettaja / »voimallinen puheis ja röiS/
eaiken opin jaelämänDuomari / jocaJumalallekelpa. Sitä mastan / jollaei sitä ensi.
mäistä kästyä ose/ eikä pelkä Jumalat»eli mrwa häneen/ hänon täynäns hullutta /ei tai-

da
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hä initän ? eitä ole Mitän/ jase on erinomainen syy / mlngälshben tätä t,rja pitä tuelta»
man/ «ttä meoppisimma Jumalala pettämän/ja häneen luottaman/ johon hän myös
meitä aullacon armons cautta/ Amen.

«s«.
<6l i.
« sni.

I»«a
l« »<ll«
««<«
«j»t».
xtt j»
«nd»
Ull»
»n»ml.
»» »lei

.

«")'

l. iucu.
/?ss3lAc»st«catolttNlta/lefttc«>naa.

ha«ltz«t« : Aftltlcat HE«.V. « hyvydes / j««tzllslhsnds sy»
V.ämen yx.terlalsueeS.

~S lls hsn «nd»<Y«ns liyl« ntzlds/jol.
c» «< hsnds co«tt«le/ ft ilvottl» itzensntzl»
l« / lo:c» «« «psil« hsn«sts.

z. W«a» »äörst «,»tux«t «rottla«»t
Inm«l»sta/mnlt«tolt«ldnV«lm»ranga«.
ft«h«äl.

4. Stlls el vtzftus tnle hstzyn sieluun/
ftel »su sijnä ruumis/joc» synntn«l»«n»
nellno».

5. StllsPyhä Ht»g<j°c«olte<n op«tt«/
p»l«»« «päjnmalan p»»»«lt«<t»/ j» lshte
pots »äsrstu tylö / j«t« synnlllsrangat.
sta»/ johonh« jontavah

6. S.llswtzsan««n ntzn hy«s/«tl«i se
«n»»jalttajau l«ng»ts«m«t «ll» : sillslu»
m»l««» hsnen «fttnstens t«dlst»ft / ft
totisesi hänen sndsmens / j» luule «tckt
ftnat.

7. Sllls maan ptzrl «n läynöns HER.
ran Htnges/ j« jocapnhel tund« / on jo»
capalcas.

8. S«»«shd«n «l l»«da st ftlallu oll»/j«-
« »ssrytts puhu / j« oll«u« joc» hsndä
rangatstman p«ts/«lpldä händä oh»tz« me»
n«mä».

9 «ills jumalattoman «lvollns ptt»
duom»oll« tuleman / ft hineu puhens
HERran«t««n/«ttä hän«NPahnd«nsran.
g«tst«lsin.

10. Stlls llj»«s corv» cnnle «lckl / ft
lattlaj»» hs«slstve el ol«ftl«,

,1. Ntzn olt«c»t nyt »««rt/ ettet te hi»
välst / j» pttätst tetdsn ltelenpols »tron»
xifta : stllsmlts l« ftlalslsi puhutte/ «lpt.
dsturhan mmemän: fill» se sun/ »oc» »al>
h«»lel« / «ppa sielun.

12. Hllst ntzu pyylslö tuolemnl» tel.
dso erh«tVx«llän/ftältst«tzilo«do:«ft«
tlidän taiten töllls.

iz. Glllä ,s lumaft «le tehnyt cnole.

Sczz-il
/»/>.

-e: 2».

!

15:6,

li. iucu.
Jllä ht owal jumalattomat/ ja Matt.
sanovat! metdäu elämäm on sy- 22:iz.

ja watwallomen / ja
coscaihmtoenoncuoSut/nhnoa

ha» perätti loppuonk/ ja el ole ketän tnktu
jocaon heiweti», äpalotoont.

2.Me olemma tapaturmast syndynet/
ja menemme pots njjncuta en me «känänä
vlletcan oliS: fillä Hengen »elämys mei-
dän sieramtsam 00 savu / ja meidän pu-
hemon »«pioä / joca meldän sydämestä»
käy.z. Cvfta se sammolett» on, nijn on mel.
däoruumia pois nhucutn nöhtä / ja mei-
dän hengen calo oyi-culn löyk».

4. Ia meidän ntmem tule ajan jällen
unhotemxt, ja et yxttäu ajattele mikä me
lehnet olemma/meldäutlämäm mene ny»,
cuta ptlwt/ja cato »tzocuto sumu joca A».
rtngon paistellaajetanpois / ja hänen pa«
lavuoellans hajotettu on. '"tm.

5. Metoäo atcammc on nynruln »arjo/
jacosra me tulemina pois/njjn ei tulla j l-
lens isillä se on ntj»pääte.iy/ ettet yxitän
pidä roleman jällens

6. Ntjn «ulcamme st,s/ ja eläkäm
nyn caulvan cutn me taidamme/ j« uautil
camme metdäa «iämätäm vtz» cauwan -56-l»
enin me nuoret olemma. 1. (.or.

7. Me tahsomma täyttä mcitäm par-
HPHHHH2 HM

mata / jaey hänelle kelpa elä»ttt«> ra-
doms.

14 Motta hän on calckt laonst/ että ne
olemtsesaos oleman pidäts / ja mitä ma-
tlmas luotu 00, se on hyvä / ja el stjoä ole
mttätäu»ahmgoltfia / et myös helvetin
valdacunoa maan päällä.

15. Mura «anhurscaas oncnolematoln.
rö. Waao jumalattomat pyytäwät cuo-

iemara sekä sanalla että työllä / stllähe pi.
tätvät hänen ystäwäackns/wenewät pois/
ja yhdistävät -tzeoö hänen canstans / fillähe owat myös sen ansainnet/ette he ovat
hänen omans.
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Dt«t.
ZZ-Z.
E«I.
12:7.
!XoU.
8 24.
2.C»r.
5-l.
luma
lacuril
coetle.
le omi»
aosp»

ranuu»
Piin.
D<m»
Bi2.

Matt.
19:28.
1. Lor.
6:2.

Da».
12.2,
Matt.
25-4t.
Luc. ij»

vanhurscsfieu sielut ovat
l)» IU Jumnlan ja et cuvlcman

vaiva tSH<sty heitä.
Tatkamqttomaiu mielestänäkyvä» he cuoleva»/ ja heidän lähden,

döoö luetaa tvux».
z, I» heidän loppuos cadotuxexi / mut-

ta hr evalrauhas.
4. Jos he vielä ihmisten filmZiv «desäpaljokärsivät / nya on heillä cuttengtn

vahvatoivo / ettei heidän ikänävs cuoie-maa pidä.
5. He tulevat vähä «ajvatuxl/ mutta

heillepitä paljo hywä tapahrnmau: MäJumala coettele heitä / ja töykä heldji»
mahdollijexi.

6. Hän coettele heitä njjncukti culdo ah
jos/ ja he.tä otta vastaa vyocuia täydel-
lifen uhrin.

7- Ja siihen aica»cosca Jumala catz»
hektrckast paistavat / ja mene-

vät nyveutn kiptoäl corsis.
8. Heidän pitä taomitzemav paeansita/

jaHall tzeman C-ofsja / /aHeßra halli-
tze heitä yancaickis-st^

9-Sillä j-ica häneen kurva ivat / ym.
mättävät tomden / ja jokea kujat ovatroekaudes / et pidä hänestä luovuietta-
maa: Sillä häuen pyhZos omat «rmos
jalauptudes/ jaHZn catzo «alttuttavs.

iv. Mutta jumalattomat rangaista»
vyncuis he peikäisttkm: stllä et he vanhur-scast lucua pitänet/ »a luovuit HErrssto.

ii. Stllä jocavysaudrn ja curtkuxen e». -

tzoylän/ ftMdftnettsla/ jaheidän coi-

cmz,<
"?"'

»a
ros

Pftlm
22 -o»
Matt.
27; 4).

lne»l«»V »»m
"

Jer.
,1,19,

Hall»vtznalla javollella/slläm unh»tt«co
t«»älcnck»'sta:

8, Candacam Sepptleitä nuorista cuc»
lalststa «»»«ncutn ne lac«stu»«t.9.H<löu yxllin olco oftloin meidän l.
lostam/ «tlä jocapaicascuulla ft« daisiu/
cutnga n>« ol«mm« llotstt oiltt : stllä «l m««
<ll« tästä muuta ol« culn tämä.

10. Ahdtstacam tiyhä »anhurscasta/
<» öltäm sääftstö lestiä elt Mistä mttstä/
ältim lncua pllätö »»uhatn h«rmapäl>
d«» nnhttlemlstst».
i,. Catckt mttä me tehdä taidamme / pi»

ts olttlu oleman : sillä,o«et «id«tehds
mttä hänenmtelessns on / et hän mttän
Max».

l2.Wzjylsm»anhurs«st«/ sills hsn
lete Mtllle pal»o wai»« / ft»s«U«<tz«uSmeidsn tötlsm vostou / «a nuhtele metts/
«lls me syndls teem lall«v«stan/ftsolm»
meldsu »nenomsynnixt.

iz, Hin ftno lundlvans Inmalau / ft
t«hu «tts hsn on Jumal»»polc» :

,4. I« nnhl«l« mlts metdsn sydäme»ssm on -

15. Tyilsst me «olmm» hänen ushds .

sillä el hsnen elsmsns s»»t u,uld«n«nf.s» / ja hsnen menous on p«rstl »«flaha»
colntn.

16. Hsn plts m«tts tyhmlns / ja välttä
«tldsu ltjläm ntzulntn sttfiatsutta/ ja ft»
nowanhurscalllthyvlntäyvän/ ft t«h»«tlä Jumala on hänen Isans.

catzocam «js/ joshänensanans,u>6 «h«», j<, coetelcalN / mltä loppn hs»
«slleon.

,8 leshänontotineu Jumalanpolca/
ntz» hsn händä «utta/ ja »«pahta hänen
»amomlcstcn täststs.
,9 Häpisl.s ft pllcalla me ltdntamme

häudä/ellämtuät.simme/ cutnga jnm»
llnt» hän o»/ MymmärrslsiVme/ cntug»lslsivHtnen hin on.

20. Me l«hl>omm» händä duowttahH.psiiliseen «olemahan : silloln hän lutsnftumstailS.
2». Sencaliatst» he «tlvtvat ft wen«.

»st lvssrln/htthänpahndens «n heldsnMftjlllth»»/.

a». Is «l helUnnlIu»»!»» ftlalfia«n.»«ja/«itä ole toivonet/ «llä pyhä «lämäpllä p«t«u fta»»» > j»«how»t ylönsencunnt«» / jong» pyhämsielutft«.m«n pitä.
2,. Stlls Jumal» on luonut thnXftutzancotcklseeu «lsmsn : ft on hänen lnonnt

«ltalstxeus.
24 Mult«perlel«n «lendest» «n cu«le»m» mailma» mllut / ft »e iot« h«n«»

puoldaus pttsvst/ »uttavat myös >tz«ssijhen.
ili. iucu.

«.'""N
2?'

'7.1.

»vtls '^'
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z»h.
;!iy.
Lsa.
54:1.

tuc.
kZ!!Y.
El.
4:17
Esa.
56! 4.

Äpä-
räl hä-
viä-
vät.

«s«.
1?

»

«,.'

"'

ttdllS o»tyhjä/heidän tyäaS turha / ja
heidän tecoas on hedelmätöio.
rr. Heidän matmons omat hullnt/ja het'

dän lapseus pahaaelktset;
iz. Kirottu oy caickt mitä heistä on syn-

. dyuyl: sillä autuas on yedelmäiöta / joca
o» saastuttamakoin / ja et ole ryhrynot
syadtseo vuoteseo/ se hänelleMoia hyma»
pt tule/ cosca sielut etzitän.

14 Ntzu myös hedelmätöin/ joca «t
«ääryitä tec kädelläus / eikä mitä» paha
OMele HERra mafian / hänelle anne.
tan uscous edestä «rinomameu lahja / ja
parembe osu Hsßran Templie.

1;. Silla hymä »yö anda hywänpalcan/
ja ymmarryxen juuri ethämiä.

>» r 6. Mutra äpärät ei ptsä menestymän/
ja salamuotetsen fiemeoeopttä huckumao-

>7- Ja jos he vielä caumao elämät/ olla
täyty heiväa cuitengta «ymetn häpian
tulla/ jaheidän «käns ptlä cuitengta lo-
pulla ilman cunniara oleman.

18. Jos he marhato cuolevat/ nhn «t
heille ote toivo / ett lohdutusta duomto
päivänä:

ry. Sillä jumalattomat saavatpahan
lopun.

IV. iucu.
o» lapsirotn olla p»h.

A e : sillä sille o» lopp«m-to-
vltstys/ja sijtZ Jumala ja ih°

rxZ) miset paljo pttäwZt.
2. Cusa se on/fliä feuratav/ cufa et se o.

le/ ngn si lä catwaran / ja sijtä coreillan
Hancatckisella cauuistuxella / jq saadan
woltlo puhtauden kt lsotttelemlses.

z. Mattaiumalattomatn suuri bedelmä-
llnen joucko o» kelsoioin / /a mlcä huoru-
deg istatetan /et se syväidä juurru / eikä
w>hwast perusteta.

4. Jos he hetken alcs exis wihsttawat/agn helgcutetau tualelda / jaettä he o-
wal wa.doimet / nya he kulewst myrskyt-
dä häwiketyxt.

5 Hoötyvcfatmnrtowat/ ja heldän ht.
delmäns sn kelVstotu / jäwäkröhkäleixi
ja el kelpa syödä z
b.Silläne lapset jotta et atviotsuettsta

k

. Miu'
gäläh-

> den ja.
malt.
set tol.
sinans
wara,
HM cuo

> lewat.
Gen.

> 5» »4.«sa.
l 57i ia.
Syr.

l 44:16,
Heb.

> U! 5.

Hhhhhh 5 5i^

syunytttä/tlltlilustnwat ivaohemtlteusva.huden / cvfta heillä kysytän.
7.M»!rajos wanhurscas warohlocoo- !le/ngn hän on culteagln lewos. q>
8. Sillä et itä si.ui cunotaliuen ole / että dldau caiiAao «lä / ja hänellä on monda m

vuotta.
y. Wuantsiml ihmisten seasowatolklat st,h rrmae carmat / jaivirhttöin elämä on wsitta «vaha ikä. hj»o. Sillä hän kelpals Jumalalle jaon lehänelle racas. EHän on otettu pols elämäst synntsten 5,sesst/jo on temmattu pott/ettet pahus HS- «ne» ymmärrystävs kääonäts / ell väärä

oppl hänen sieiuaos wtcttells.
12. Sillä paha tapa turmele hyvät / ja 4pah» himokäändä «iättömän sydämen. HIZ. Hän on uoptast täydelifexi tullut/ ja iion täyttänyt mon da touotta.
14. Sillä hänen stelnas kelpals Juma-lalle / scnlähden kyruhli hänhänen pois

tästä pahasta elämästä.
15.Mutta ihmiset /jotca sen näkemät/et stjtä lucua pidä/eikä sttä sydämeeus pa-

ne/ että Jumalan pyhät armos ja lau.
pindes ovat / ja ettähän catzs walltltut-
deys puoleen.

16. Sillä euollu wanhurscas duomltzeelävttä jumaiattomta/ ja«our! joca ptqs
täydelliserlrullut 00 / duomltze wääräia
pi.kan elämän.

17. He oäkesät kyllä Vysau lopun/mutt
ia ei he tiedä mitä HEÄra hänestä ajatte,le / ia lmngätähdcn hän häädä «varjele.

18. He kyllä sen »äkewäe / ja etptdä in-cua: mutta HERra naura heitä.
iy. Ja heldän pllä sentahSeu häpiällä

langeman/ ja olemaa häväistys caolluit»
ten seas gancaickiscst /,a hän cuktsta heitämaahan eapatarmatsest / ja repi htttäpsis perustuxen astt / että he perät. hävt.telän.

-0. Heidän pltä olema» ahdistuxes/ j«
heidän muistous pitä huckuman / mutcsheidänpitä tuieman epällewälsixtsynvins
timnustuxes/ ja heidän synvins pitä het.tä »uhlkieman ivsstoio hrtda» stimläas.

..... .
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Wan«
hursca
sten
«rollko
«ymet
s-llä
dnomt-
olla pa
Holst.
Z's.

sten mene.
io. Ntzncnin laiva joca «llols juoxe/

jong» jälte ja»an» / stjtteculn se on men.
nyt ohttze/allots et löytö.

m«„ 11.Eli utzncnt» ltndn joca luuleS lendä/
,2» 10 >«ng»rata «i enä löytä /slllä hän laucuele

' j«p>exätuulda/»ftj» erottcafitä liehu»
walsilftHwilläns/ j« stjttt el löytä/merckt
stucalt»lststl«»uost.

12. Eli ntzncuin nuolt / joc» jolocnt»
eohben lastetan/hajott» tunlen/jocacoh»
t» cocondu ftllene / ellei «ta laita/«st»

Job. se mennyt on.
5 9.. iz. Ntznmyös me/ coht» culn me syndy»
Ps.»:4 M oltmma/fttmmtlopun/ j» «nmlts»

Prov. hyvä tyils ole tthuet.
l4. W»»n meolemma cnlntelul meldän

c.11.7 pahnbefim.
n. Slnä jumalattoman totvo on cnln

lomutuuleida hajsltttu/ja ntzncnln »«lelä

V. iucu.
Illoin «anhurscas seiso stinrela

nytä vastan/ jolca
ahdistanet/ ja häoetyöus

hyljännet ovat.
2. Cofca he sen oäkeväl/nyn he hämmä-

styvät sangen hlrmUtsest sttä a«ttoutla/jo.
ta «t he toivonet. ,

z Puhuvat toinen toiselle»» / ja cat»,
»at/ ja hnocavathengeos ahdtstuxest / ja

sanovat: tämä on se joogame ennen pj.
dtmmepilckaua ja naurona.

4. Me hullutpidimme hänen elämän»
tyhväaä/ ja hänen loppuns HZptänä.

5. Cumga hän nyt on luettu Jumalan
lastensecaan/ ja hänen perindöns pyhäin
ftcaan?

6. Sealähdeu olemma me exyoet Stkial-
da tteldä/ja «aohorscauden kyntllä e/o-
-le mettä «al>stao«t/ «ikä vaohurscaudeo
Aurtogo meille cotttanut.

7. Me olemma cmckt käynet vääriä ja
vahingollsta lettä: jaolemma vaeldanet
harhoja retkiä: mutta HERran kettä em-
meole tietänet.

8. Mttä autti meitä meidän coreudem ?

mitä hyödyttimettä rtckaus ja ylpeys?
9. Caickt ovat mennet ohitzen nyncutn

varjo/ja nyncutn sanansaattaja joca juo-

mahto/ joca myrffyldä o» ajettu z ja nh».cui» savu/ joca tuulelda o» puhallettu
pois/ ja »stucuta se cohta uohoteta»/ joca
ainoasta»»päivä» vierasna on ollut.

16. Muttavanhurscat elävätyaacatc- Hyivä»
tisest/joHERra o» heidäa palckao»/ ja p»lc
catcket» cortein pttä heistä murhe». ka ja

17. Seotähde» saavat he cuontaliseo pahat»
valvacunna» / jacauutu Cruuouu HEr-rang»,
ra» kädestä: sillä hä» varjele heitä oiktal- istu»,
lakädellû/ ja suojele hettäkäflvarrellä».

i». Häo otta khvaudeo» haarutstaxi/ 59:17.
javarusta luondocappale» vtholltsea co Eoh.
stoxi. 6^4,

19'Hä» poke päälle»» vauhurscaudeapaotzartxt/ japaue aogara» duomto» ktl»
«exi«

2y. Hä»ottaotkt«deo vsittamattoma»
xi turvaxi.

21. HS»keroitta julmanvihaa» mieca-
xi/ mailma» pttä we»«mäu sora» häae»raastan» tattamartomttavasta».

22. P.kkätfen mleo ambuma pttä osa-
«a» otkii»/ja pttä pilvistä tulema»/ »Ij».
cutarovq» jSuvtletyn jouhen jotacuta
cohden.

.Wää-
ryshä-
w»tä

>waan
ta hai-
ltluxi-
3°h.

l 19-"'
St»m.
ij. i.

> Pjalm
8« a, S

««

»z. Ia tajat raket jylinä»saeeo vihasta
langeman / nyn ptkä myö» meren «evet
julmistumanheidänpäällen» / ja virrat
pttä suurest cuohouiao.

24. Ia suuren myrsky» pilä pnhalda-
maahrttä vasta» ja leunättämäa hetta
»hncutn tuulispään.

VI. iucu,
caickt maacoonathävit-

japaha elämärukista voi.
mallisten istutmer.

2. Nya cualcat te Cunioga»
ja ottacat«aari / opptrat te Daomaru
maan päällä.

z« Ottacat tecorvjjo te cuin monda hal.
lltzttta/ te jotca corvkal» ttttäo Caasatu
päälle»

4. Sillä teille o» annettu valda HER
ralda javoima caicketu corkeimmaaloa.jo
ca tahro kysyä cutnga tehallihetta/ jarae-

te asetatte.
5. Te aletta häne» «aldacondan» »tr-

camlehek/ mattaet ke «e ottein teidän wtr

Wijsaudm S. lukt.



Kirja. 7.iucu W

Vftlm
«7

«>

«'''
'

« 'l'
<.

'

««n""'

,' m.,,
.„
'

3«ea
hollit»

cau lölls/ftel te plds ollentt»/ette myös
»»«lla HLRran «hdon jälley.

6 Hän lnl« hlrmutsest <» ätisi tlldsn
»zzllt» / j»«sivallanptlä »»»» dnomt»
on saaman.

7 Stllä huonoillt«pahtn armo /voon
»olmalllstl»olmalllstft rangatsta».

8. Stllä jocacolcketn päälle H«Rr« on/
«t hän p«llä l«tän / «lls c«ltat«n«ngän
»otln»/hän «n l«hn»t stls pt«n«t «llä suu»
«t/ft hänellä on yhlälätnen suru «itlsta.

9. Mutt» »olmallisist piti c»»a duo.
mio ptdtttämin.

10. T«tlle lyr»un«lll« mlnä puhun / «ttä
ltopp!filtavtzftut«/fttll«tte»llplst«lls.
'-ii. Sillä jo« p«hä oppiapyhinä pitä/

hän pidttän pyhänä/ j» joc» hän«n hyvln
oppt/bän on »yllä pysywä»n«n.

,2. Ntzn »nd««l mlnnn puhen l«ill«
lelwata / pyyläläl sitä j« «nd«c«t tlltsn
opttt».

- iz. Silla «tzftus on thana ft «to»»»
totu/t«os°l«m!elellän« ttzens ntzllt/j°t»
ca hz»däl»«stawat/ j»»nd» ltzens ntzt»
ds lsytts/ j°t« händä «tzicost.

14. Häncoht»/ j» llmottt» ltzens ntzlle/
iotc» händ» mlelelläns pyytswät.

,5. Joc» «arhaln nouse händä »ar»
ltn/el se näe p»!jo »«l«» / hä» löylähä»
nen °»eus edtft «arltoitztmast.

16. Slllä händäpyytä/ on täydellinen
t«tlo/ft joca hanen tähllns»alwo/ «tse
»srfi ptllällistä murhetta»

»7. Sllls hsn täy ymbärlns / ,« ltzl stls
>oc« hsnelle onm«hdolltu«n : j»näyllä <>

y«»s »telelläns ltllli /narllollen hindä/
«lts hsn hsnencohtals.

18.Sills joc» ltzens anda mtelellsns o»
pttett»/ fins ou vtzsaudtn alcu/ ftjoc»
hsndstotlel, / st «nda ttzens ml«l«lläns
«,«..«.

19. Joc» lytns and» mitlellsns op«t<t»
l«/s« ptts hsn«n tästyn,/ mut»» cuft ls»
«lyt plo«lsn/fijnä o» lottstst pyhä elämä.

2o.Wnl«j°«pyhä tlämälä ptls/st
lähesty Inm»l»«.

»1. Joc»»tzftntt»racast»/ stu hän tele
Hlillif».

»2. Jos le Tyrannit tahdoltaco l«n.

fan Cusisgat ja Sluhtioat olla.
iz. Nyn pitäkät «yfaus silmäin edes/et-

tä le yaacatcktsesta hallitztsitta.
»4. Murla mikä tvijstus on/ ja cusia se

tule/tahdon minä teille ilmoitta/ja en lah.
do salata letldä stlautta: multa tahdon
tutkistella luotutualusta ja julkisesi hänen
tuoda edes/ jae» totutta säästä. >

25. Et minun ole mttän tekemist myrkyl.
lisen careudtn raosta / sillä «iseuraltatsen
ole osa «jjsaudes.

26. Mutta cusa mooda vjjsasta on/ stel.
lä hyvin on matlmas / jatotmelltneo Cu»
ntogas on Canfan turva.

27. Sentähden aodacat itzen opetetta
minun saootllao/ jasen pitä tuleman tei-
dän hyväxeo.

VII. iltttt.
myös olen coolevatnen th-X» »Aminen ohocainmuutkin / syn-

sen ihmisen sugusta / joca
luotto.

i.Za olen Sttin cohdus tehty lthaxt/ lym
menes cuucaudeS veresä juostut cocvu
miehenfiemenest / htmofa secoiteltu.

z. Ja oien myös/ cosca minä synnyin/
hengen saanut yhteisesi tuulesi/ jaolen pu>
donouk msan päälle / jocamettä ratckia
randa/ jaoomyösmioungiaeofimätoea
äoeni ollut ttru / vyncutn catcketn mut-
deogin.

4>Ja olen castvatettu capalois murhella
5. Sillä et Cuutngallacaa ole muuta ai»

cu fyndymtfeea».
S. Waan räikillä o» yhtäläisen tule.

mus elämään/ja yhtäläinen lähdendö.
7. Seotähden minä rucotltn ja minulle

aauetttuymmärrys / miack huudin javst>
sauden Hengt tuli mtnauo.

«. Minä pidin hänestä enä cuin Cuotn-
ga» valdacunoast/ja tsiotmest/ja rickau-
deo mi oä pidin tyhjänä hänen suhteoS.

9. En minä pitänyt rallista ktve hän»»
ivertaoavSi fillä catcki culda on hänen
suhtens / ntznrniv huono tomu/ jahopta
onotzncuio loca hänen «htoas arvattapa.

ro.Mtoä racastto höodäeoä cutn ter.
»evttä jarauaeuita / jawalistiu hänen

«inul-

tah»»/
hänen
pttä

! »tisau
deu
cuunt»
as pt»
tämäu.
Num.
27:16.
r.Reg.
Ztp'

Catttl.
la o»
yhden
calcat-
ne» al.
Cu ja
loppu.
Job.
10; i».

Jo».
i: ».

i. Ttm
6:7.
Wysa.
«s tule
HER-
ralda.
Job.>I



ZB4 lWljsauden 8. lucu.
Wljfs
«tta
seura
caickt
hyvä.
i.Reg.
Z i iZ.
Matt.
6:zz.

ml«eu?eu! tvalkeudexi / sillä fe paiste/ joca
hänestä tuie/ et sammu.

11. Mutta catckt hyvys on minulle tul.
lut hänestä/ ja lukemacoin rtckaus on hänen kädesäus.

!. 12.Mluä olio iloinen catktsa / että vh.sans kävi minun edesäat catktsa nysä/
. mutta en minä tietäoyt/ että seucaltatsettulit Hänestä.

iz, Yxt vacatscst olen mtnä sen opetta-
«m/hyvällä mielellä mtnä händä jaan/
hänen rtckauttaos en minä sala: sillä häno» th mtsiile äretöiotavara.

14. Zotca händäpitävät/ tulevat Ju-malan ystävSxi/ja ovat otolliset/ eltähe.
tlle on annettufaidt itzens opetecta.

15. Jomala on aodannt minun vtzsastpuhua/ jasencaltalsen wysuuden lahja oi l
tein ajatella; sillä hä» johdatta wysauden
ttellr/ja hallttzcwysalta. ,

16.Sillä häue» kädesäus me olemma
sekä myös meidän puhem/ nyi» myös caic- j
tl telmi ja taito calkis astots:

17. Sillä hän on aodanul minulle vah-wan tiedon caikis osioie/ eitä minä tiedän
cutnga mailina ontehly/ jaElementein- <
gin voiman.

18.Ajan alun/lopun ja wälta/ cuinga ,
päivä pitene jalyhene/ cutnga «noden a- ,
jat itzens muuttavat.

19. Jacuinga ajastava culu/cuinga täh- ,
det asetetut ovat. ,

ao. Eläinden luonnon ja Mttzän Pekoinwihau/tuulde» «voiman, ja mttä ihmisten ,mieles on/monisaistes ruohoin luonnon/
ja jnurle» väen. ,

21. Minä tiedän catckt mitä salattu ja Ikätketty on: sillä vysaus: joca catken tai-
ds» opetta/onmtnulle sen opettanut. >

2!. Sillä häuesä on ymmärtäväinen
bkngt/pyhä/atnoa/ monltatoc»/terävä/ j
vopsa/ vaca/puhdas / ktrcas/ hiljainen/ >
xstävälineo/tarcka / vapa/hyväntah- >toinen.

2z. Suloinen/luja/ vahva/surutöin:catcki «otpa/caickt näkevä/ joca käy caic-
ketn hengeto läpitzeu/ ehkä cutnga totmelli-
ftt/ ttrckat/ jaterävät ne oltstt.

24. Sillä vtzsmiö on raickeiv selvin/hän
ii. '

mene ft tsy calckeln lspitze/hsn «n «lv»
llrcas. .

25. Sllls hsn on Jumal»»volmem löy.
»s/ jaC«tcklw«ldl«n cnnnlan paiste.

26. Sentähden et tatda mttän snosiM
tulla hänen tygöns : sillä hsn on lftncatc.
llsen »«Ilenden w«ln / Jumalan votman
sa«siutt««n«totn speilt / ft hsnen hyvy»
d«nscn»«.

27. Häno» «lnoa/ j»tele tnllengin «lc»
t!/h»n pysysinäus / jandlstacatckt/ j«
vatcntt» alati pyhäln sieluja / hsn ette
Jumalan ystämixlftProphelaixt.

28. Sillä et Jumalaracasta telan/josei
pysytä vtzstudeft.

29. Hän on jalomblAurtngota ft «lc.
lla töhtts/ cosc» händä valleuteen verr».
tan/ntzn hän on vielä psrembt.

zo. Sillä valkeuden täyty yötä paeta/
mutta pahus et ikäoäns motta vgstulta.
i. HZn ulottu päästä päähän voimalli-

sest/ja hallitzecoicki hyvin,
vlii. jucu.

Itä minä olen racastanut/ja etzi-händä hamast minun nuora»
/ jaajatteli» händä otta

Mlvan morsismexeni. sillä minä
olen ruvennut racastamaa hänen cau»
oeuklans.

z. Hä» on cunniallifest silgusta: sillä hä-
nen menons on Jumalan tykönä/ ja caic-
kein ceppalden HTRrarccasta händä.

4. Häu ou salainen neuvo Jumalan
tunnos/ja hänen työnsvalitzis.

s.Jos rtckans on callis cappale elettäis/
wtkSou rickambt wysautla / joca catckt
keke?

6. Jostaito st» keke/ cuca o» tattavam-
bl opettaja/ cm» HZ» ?

7. Jos jscu rscasta wanhurscautta/
hane» lyz»s ovat hyvättawat : sillä hän
opettaraittnde»/ toimen/ oikeudeojawö-
kewyden / jotca caickein tcrpelitsemmat o-
«at ihmisien elämäs.

8. Jos jocu pyytä paljo tietö/ vha hä»osa sekä mennet ellä tulevaiset / hän ym-
märtä piwiäcpuhet/
pauxet/ lhmet ja camai-tt häv edällä?ietä/
mttä tapahru cullatinajalla ja hetkellä.

Miv

« >.'v'"'
"

WO
> udesi
tuleD

' mau»
' tuvd»
ja caic

' tt h?
vi.t



Hyvä
neuvo
nopeus
ja toi»
«elli-
sus.

.

«?"»as yi-

M
Ylijtys

20. Muttacmn minä hywin caswatettin/
«stvoin mins saastuttamattomaxt ruu-
mixi.2!.laminäymmärsin/ettenminämuu-
toin tattanutpuhtana pysyä/jollei luma-
la sitä annais (ja st myös oli taito/ tuta
kenengä armo se on ) menmmina HErra»
sydämestäni.,

IX. iucu
Minun Jsäml Jumala/ jacai-

Hken laupmdenHCRra/ sinäjoca
caicki sanallas rchnyt.

Jalo
rucous
luma

y. Mlns ole» «lcolnut eltaxenl hsui.s
seurani : sillä mlns tttdsn hsnen mlnulle
»3daw«n hyws n«nvo / ft «lts hän loh»
dutt» minua surus jamurhe»,

10. Hänen cauttanS «n nour«c«is«ll»
«»ula Canftn stas / yltstys »anhain ly.
liuä.

n.Mius löytän ymmärtävststxi duo»
mios/j« ihmtllistxlvolmallisttn stas.

12. Costa minä lratcktnt» / odottavat
he minna/ cutn mtnä puhun / «lavat he
waar«n/ja jos mtnä cauvan pahun/ ptti»
»ät he tätens suuns edes.

15. Hänen «uttaus mln» ft«» cuole.
mattoman nimen/ft jätäntzsisen muiston
Mlnun »«lten tulevaisilleni.

i4.MinähallitzmCansoja/ ft pacanat
tulewat minulle alemmaisexi.

15. JulmatTyrannitpelkäwät/ costa he
minun cuulevat / Canftn stas minaolen
hywä/ja sodasa Sangan.

16.C0M tulduant cututan minä aicani
hänen canfjans : silla ei häneen suututa/
eikä hänestole mielen carwautta/waan ilo
janemu.

17.Näitä mina ajattelin / japanin sydä-
meeni : sillä cuolemattomus on wijftuden
ajamxes.

18.Ia jotca hänen ystäwydesäns owat/
puhdas ilo / ft äretöinrickaus tu-

le hänenkätrens lötsta/ja puhestans/ jahy-
wä ylistys hänenfturastans/ja ftnoistans/
minämmin ymbärlns etzimän ja ftatta-
manhända minun tygöni.
,9. Minä olin hywän curinenftpsi/ja sa-

inhywan sielun.

2. Ja ihmiset mysaudellas «valmistanut lan ty°
oler / että hänhallilzis caicki luondocappa- gö my"
ler/jotca sinulda luodutowat. sauöestz.Että hän mailmahallitzis oikeudella ja Gen.
wanhurscaudclla/ jaduomitzis o-kialla sy-1:28.
dämellä. 1.Rez.

4. Anna minulle wijsautta / jocaon joca- z: 9.
paicas sinun isiuimesymbärcklä/ja ätä hyi- 2. Par.jäminua sinun lastesftast. 1:10.

5. Sillä »«nä olen sinunpalwelias/ ja si-
nun pycas porca/ helckoihminen/ joca cr
cauwan ela / «olla onwähäymmarrystsi-
nun Laisas «aocktudesas.6.Jajosjoc»wiela ihmisten läpsisi olis
täydellinen/ mjn ei hän mitän maxa/ josei
hänellä ole sitä wijsautta/ joca sinuldatule.

7. Sinäo-letminun «valinnut sinun Can- i:Par.sasLumngaxi / jasinunpoccais ja tytär- 28:4.tes Duomarixi. 2. Par.
8. Jakastit minun raketa sinulles Tem- 1;

plin sinunpyhälle wuorelles / jaMarin
sinunasuin Caupungijs/joca olis sinunpy-
hänTabernacliscatraineit/jonga sinä mui- Pwv.nen annoit walmtsta.

y. Ja sinunwijsaudes sinuncansias/ joca
sinuntecos tietä/ja oli tykönäs cosca sinämailman teit/ ja tietä mikä sinullekelpa/ja
mikä oikia on sinunkästyisäs.

Lähetä handä alas sinun pyhästä tai»
mastas/ jasinun cunnias isiuimelda/lahe-tä händä/ että hän olis minun tykönänr/ja
työtä tckis minun cansiani/ että minä ym.
märräisin/i.iikä sinulleotollinen on:

11. Sillä häncaicki tietä ja ymmärtä :

Jaanna hänen talutta minua minun töi-
säm toimellisest/ jamarjella minua hänen
woimasans.

40:14.Syr.
'

-!Z.
Rom.
11: ,4.
1. Cor.
2:16.

12. Nyn minun työni tulemat sinulle otol-
lisepi/ janyn minä duomitzen sinunLansasoikein ja tmen mahdollisexiistuman minun
Isäni isiu.mella:

iz. Sillä cuca ihminen tietä Jumalan'ncuwon ? eli cuca taita ajatellamitä Ju-!malarahto?
14.Sillä .uolewaisen chmiscn ajatuxet 0°

wat epäilewäiset / jameidän a:woituxem
omat huikendelemaiset.

1;. Sillä cuotemamen ruumis maima
sielua / ja maallinen asumsia rasiaa
liitit mieldä/

Ma.



986 Wijsauden il.iucu.

Wtzft.
uden y-
listys:
Adam.
Geu.
1:26.
Catn.
c. 4:8.
Noah.
c. 6:19.
Abra»
ham.
c. 12:4.
c.22:»c>
loth.
«.»9:17

v 26.' '

Imob
c.2B:ic>

micldä / joca paljo ajattele.
16. Tuskinme osamme maallisia/ ja työ-

läst löydamme nytä/Mca käsillä omat.
17. Mutta cuca tahto tutki taimallisia ?

cuca taita tietä sinun neumos ? jos et sinä
anna mysautta/ja lähetä sinunPyhä Hen-
gescorkeudest.

18. Janyn nyden tiet ojendumat/ jotcao-
mat maan päällä/ ja ihmiset oppimat mitä
sinulle on otollinen/

19. Jamysaudellaautuaxi tulemat.
X. iucu.

suojeli hänen/joca ensist
?4ehtm jaluotin mailmanJsäpi/

pelasti hänen synnistäns.
z.Ja andot hänelle woiman

hallita caickia.
z Cosca lumalatoin hänestä luopui miha-

fans/nyn hän tulecadotetuxi/ weljens jul-
man murhan tähden.

4. Ja cosca maa sen syyn tähden iveden
paisumisella turmelttn/auttt mysaus taas/
jahallitzi wanhurscasta haimallapuulla.

5. Cosca caickipacanat erhetyxes irstast e-
lit/löysi se manhurscan / japiti hänen nuh-
tetoina Jumalan edes / jamahmistr händä
mastoin Jsällist sydändä poicans cohtan.

6. Sepelasti myös manhurscan/cosca ju-
malattomat hucuit / cosca han tulda pake-
ni/ jocamyden Canpungin päälle langeis.

7. Joca maa autiana on / ja mielä suitze
pahudentodistuxexi / japuut jotcaraaca
hedclmätä candamat /ja suolapatzas / joca
seiso epauscsisensielunmulstoxi.

B.Slllä jotcaei tottele mhsautta / heille
ei ole ainoastansse mahmgoxi/ettei he tun-
ne hymä / maanjättämätjalkenselämille
muiston/ ettei salata taita / Mlsä he erhet-
tynet omat.

y. Mutta mijsaus mapahta heitä caikest
tuscast/jotcahäneen turmamat.

10. Se johdattimyös wanhurscasta/ jon-
ga täydyt weljens mihan tähden paeta vi-
na tietä/ja osottihänelle Jumalanmalda-
cunnan/ ja annothänelle pyhäin tiedon :

autti händä hänen tyosäns / jahän mene-
styi jasai paljo ramarata tygllans.

11. Ia oli hänen canstans / cosca hänelle
tvääryttä tehtin / nhldä jotta hänelle

tett «skivalda / ft teki hänen rickaxi.
12. Ia suojeli händävchamiehildäns / ja

warM ntzldä/ jotcahändä aio:t taca: ft
andot hänelle woiton wäkewäs taisielemi-sts/että hän ymmärräis lumalisuden ole- <- ,

wanwoimalllstmman catckta. e :?-,i.Eist hyljännyt wanhurscasia/ cosca
ha» myytinpois / waan warjelt händä
synnist/.ja seurais händä fangihuonesen.

"

14.Ia ethyljännyt HZndä siteis/sijhena, Hsitettästandoi hänen saadawaldacunnan ' '

waldican /ja wallan nyoen päällä / jotca '"

hänelletett wäkiwalda ja saatti heitäwal»
hetteliaxi/jotca händä lattit/ ftannoihH-
nelle tzancaickisen cunnian.

15.Se ivapahttpyhän Canftn januhtet-
toma» siemenen pacanoista / jotca heitä
waiwaisit.

16.Se tuli HERranpalwclian sieluun/ <«« .

ja seisoi julmaCunmgasta wastan ihmeillä !'

ja tunnustähdeillä.
17.Se maroipyhille heidän työns palcan

ja johdattihetta ihmellistattetä/ ja oli he-
llle päiivällä warjelus/ja yöllä lieckinnn-
cuin tähdet. ' A7'iB.Hän wei heitä punaisen meren läpitze/ '

talutti h tttä suutten wettenfesteldä. ' '.^'
i9.Mutm heidän wihollistns hän upotti/ V '

janämät hän wett sywydenpohmsi. '

20. Sentähden otit «anhurscat saalin
jumalattomilda/ jaylistit sinun pyhä ni-
mes HERra / jakntlt ylimielisesi sinun
woitollistafättus.

21. Stllä wijsaus awais myckain suun/jn
teftkielet puhuman / jona ei puhu» tai- ,

Wijsit-
us joh-
datti
Jfrae-
licor-
mes.

Ex.i6'.i
c. 17:4.

V. 6.
Num»
zo. il.

tanet.
Xl. iucu:

E mei heidän teconSpyhänPro-
käden cautta.

z.la johdatti heitä syngian
coriven läpitzen/ nyn etkä he ma.

jansrakensit corpeen.
z.la seisoit wiholllsiansmastan/ jacostit

mihamtehillcnö.
4. Cosca he janoisit/rucoilit he sinua/ ja

heille annettinmettä corkmsta wuoresta/ ja
he sammutitjanons cowasta knvestä.

5.Ja jollaheidän wihamiehenswaiwat-
tin. -

ö.Sc
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1;.Stllä heille tuli «xikertainen mnrhe
ja huocaus / costa heajattelit ntztä cuine,
des mennet olit.

Inlr,
ii : 24.
Rom.
1:2».

luma
lalä»
hettä
lliondo
«ppa-
let ju-
malat»
tomia
costa»
mau.
levit,
26:22.
Jer.
8:17.

«.Se tuli hellle hyvsxl / eosca he hätä
kärstit.

?' nijncuin he hämmysiyit verta/
wuotawan »veden siaan käsf»)n

rangaistuxexi/että lapsia tapettaman pitt:
8.Ny» sinä annoit näille wettä yldälyl,

täisesi tietämät.
9. Ia annoit sillein nähdä heidän jano-

stans/ cuingasinä vihollisiawaiwalstt.
lo.Silläcosca nämätklusattin/M armol»

lacurttettin/ymmarsit he cuinga jumalatto
mat wihasa duomittin jarangaistn.

Näitä sinä olet ntzncuin Isä neuivo-
nutMloetellut/mutta ntztä mutta ntzncuin
angaraCuningas rangaistut jatuominut.

12. Ia tulitrangaistuxi/ sekä ne jotcaläs»nä että «ambana olit:

14.Sillä costa he multt helllens hywäxi
tapahtuman /sen cuin heitä «aivatttn/
tunsit he HERran.

15.Silla joitahe ennen ajoit pois ylön-
«tzest/hyljäisitja pllckaisit / nijtätäydyi
hetdän vtzmein ihmetellä/costantzn tapat),
tui/ettei hetdän janons ollut ntznminvan-hurscasien.

16. Ntznmyös heidän väärän menons
tyhmäin ajatusten tähden/ jonga«utta henyn petetyxt tulit/ ettähe rucoilit järjettö-
m»H matoja jayläncatzotuita petoja/lähe-,
ttt sinähetdän secaans suuren jomon me»
tzan petoja rangatstuxext:

i?.Että he ymmärräisit / että millä jocu
stnditeke/sillä hänmyös vaivata»,

18.Sillä sinun Calckivaldlalla kädelläs/
jolla sins mailman walmistamattomast
atnest luonutolet/ei ollut mahdotoinlähet-tä hetdän päällens/ «rhujoucko jarohkei-
ta jalopeuroja:

!«>.Eli wastudest luoda julmia ja tunbe»
mattomitapetoja / «tcka ntztä jotcatulda
stljtt / «tcka jotca julmanstuvun puhalsit/
"icka jotcahlrmuisita ktpenttä silmistanslastit.

2Q. jotcaei ainoasians olishaaw»it«mi-
stlla heitä hucutta tainnet / mutta myös
hirmuistllacatzomistllans heitä «ppa.

»i.laheoltsitcainnetpaitzt sitä langeta
yhdellä puhalluxellacosionvatnosta/jast.
nun «oimashengellähnckua.

22. Mutta sinä olet micki asettanut mi.
talla/lugulla/japainolla: sillä suuriwoi-
ma on ama sinus / ft cuca voi olla sinu»käsiwartes wäkewyttä «vastan?

23. Sillä coco mailma on sinun edesäs,
ntzncuin «aagankieli/ja ntzncuin amuca-'
sten piftra/joca puto maan päälle.

24. Mutta sini armahdatcaickia: sillä si-nulla on woimacaickeinylitzen / jakärsitihmisten syndtä/että he itzens parannaisit:
25. Sillä sinä««siat caickia cuin on / ja

ttviha mitästehnyt olet : Stllä et sinä»le mitsn walmistanut / jota sinä «ihata
«idaisit.26.Cutnga «tta mitänolla / jotaet sinätahdois? elt cuinga se «idaispysyä/.jot»
«tsinäcutzunntole?

27.Mutta sinä säästät caickia / Ms ne o-
HERra / sinä jocaelämätära-

«siat.
xii. iucu»

sinu» «tomatoin henges on
"^' .

2. Sentähden sina vttcan rangat»
stt hettä/jotca langewat/ janeu-

wothsjtäcurituxella / mist he syndi teke-
wät/ että he pahudestpelastetl aisin/ft usco-
lsit sinun päälles HERra.

~ Silläcosca sinä olit wihainen sinunpy-
hän maas endtsille asumille.4.Että he cauheita töitä teit noitumisella

5. Tahdoit sinä meidänIfäim käsillä hä-vittä jumalattomat uhrtn candajat / ja
jotcalapsens haluttomasi tapoit/

6. Jotca söit ihmisen liha/ja joithtrmm»
ststwer«/ jollahe luulit sinullentekewäns
palweluxen:Ia ne jotcawanhemmat oltt/
tapoit ne sielut/joilla ei yhtän apua ollut.

7.Että se maa/ jocacaickein seas jaloin,
oli/tulis Jumalan lasten mahoolllstxia»s""li"xi.

8. Cuitengin säästit sinä heitä ntzncuinihmisiä/ jalähetit sinun sttajouckos edellä-
juoxiathörhöläistt/ että ntzden ptti heitävähittäin häwittämän.

9. El tosin ollltt sinulle mahdotoin anda
liiiii 2 jum

«»<,«

,»4

~,z?'

luma
lara»'
gaist
«M.
mieli»
s» hes.
Deut.
«;,.

112:29
9.

Pftlm

mt!,tn.
_^'.

'"

'

"

la taita
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sktsiHu jumalattomiavanhurststen ala sodaft/ eli
cntt» hucutta heitä hirmuisten peloin cautta/
pahat / taicka cowalla sanalla «ickia tyynni hu-
joshäncutta.
ntzn ic>. Mutta sinä duomitzitheitä witca»/ja
t»chto. annoit heille sia parannuxeen /vaicka sinä

tiesit heidän pahan sisuistxi/ jahetdänpa-
hudens luonollifexi/ ettei he itänänspitä.
nyt toista mieldcl saaman:

ii. Sillä he olit kirottu stemen alusta.l. Pet. Ntzn et sinämyös peljännyt fetän/annoit
l«7» andexi heidän rlcoxens.

12. Sillä cuca ftno sinulle / mitäs teet ?

Elt cuca stist sinun duomiotas wastan? eli
cuca nuhtele sinua huckunein pacanat»
lähdcn/jatca sinä luonut olet? eli cuca aset-
ta itzens costajaxi sinuavastan jumalatta,
main ihmistentähden?

i;. Sillä paitzi sinua ei ole yhtän Juma-
lat»/joca murhen pidät «iktst / ostttaxes
«ttes duomttze «äärin.

i4»Sillä eiCuningat etkätylyt «ida a-
«Nl„l« liu<l lm»a «astan/ cosca sinä rangaistc.
lVän o» '5. Ettäs vanhnrfts olet /ntzn sinä halli»
«ilia/ tzet myös«ickioikein/ jattedätetteist si-

nu» Majestetttlles sovi / ettäs jongun
duomitzit pidä.
l6 .Sillä sinun wäkewydes on oikeuden

'"" alcu/ jaettäs «ickiaHMtzet/ ntzn sinä «M-Ni stät myös «ickia.
l7. Sillä sinä oltt osittanut wäkewydes

ettäs ntzncaiketi
woimallinen olit/jaositit itzes ntzsä jotc»
ylpiätoltt.

18.Mutta sina «väkewä hallitzia duomi»
tzethiljatsudes / jahallitzit meitä paljolla
kärsimisellä . sillä sinä «ott tchds mitäs
tahdot.

19.Mutta sinä opetat sinun Canfts st»-
caleaisilla töillä / että wanhurstasna jahy-
wänä oldaman ptdäis/ jasinä annat sinun
lapses tietä/että he olisit hiMäsä toiwosa/ettäsotat parannuxe»syndein edestä.

20. Silla jos sinä losies viholliset/ ja ne
/ot« «olemaanwicapäät olit / stncal-
saisella säästämisellä jakärsimisellä ran-
gatfit/ jaannoit heille aica ja tila ltzens
parat»:

«Me "' pitkämie-

linen/coscas duomtyet sinuiflapsias/jojden tila» ja
Isäin cansia sinämalan jälyton monesihy- apin
mast lupauxest tehnyt olet. paran.

22. Sentähden nyn usiast cuin sinä mei- Meen
dänmrhollisiamwaiwat / teet sinä sen me-
ille curitucepl/ että me okaisin, ivisust mää-
rin sinun hymyoestäs/ josme duomitut 0-
lisimme / että me cmtcngin turmaisimmesinun laupmtees.

2z. Sentähden sinä rangaisit jumalatto-
matomilla cauhlsiuxillans/ jotca järjctö-
indäelämätäpidit. n. 16.

24. Sillä he olit nyn peräti symälle tullet
erhetyxeen / että he myös pidit ne pedot/
cuin heidän mihoilisenscatzoit ylön / juma.
linans/ petetyt nijncuin taitamattomat
lapset.

25. Sentähden olet sinä myös lähettänyt
heidän secaans häpiälisen rangaistuxen/
nyncuin järjettömille lapsille.

2S.Ja cosca ei he sencaltaista häpiälist
rangaistusta totellet/tulit he Jumalanan--
garan rangaistuxen ala:

27.5i11ä he waiwattin nijldä/ jotca he
jumalinans pidit / jocaheille olifuurexi y.
löncatzexi / cofca henäit hänen / j ota et he
ennen tuta tahtonet / ja otkiaxiJumalaxt
tunnustit-.Sentähden tuli cadotus myme-
in heidän päällens.

Nyb«
suuri
sokeuslotcaei
luma
lata
tunne.
Rom.

«18.

Dent.
4:1?.
c. 17!»

4. Ia jos he thmettelisit ntzden voima
javäte /pldäts heidän myös oikeutta ajat»
teleman/cuingapal,o moimallistmbi st on/
joeacaicki nämät valmistanuton :

l.Sillä

XI 11.
ihmiset omat luonnöslanstur-

I» Hat/ jottaei Jumalasi mitantiedä/
ja ei tunne hända näkymäisest h»),
mydest/elkä catzo töistä cuca teklä on.

2.Waan pitämät raicka tulen/eli tuulen/
elipuufcauxen/ eli tähdet/ eli mäkemät me-
det/ Auringon ja Cuun taiwas / jotcama-
ilma hallitzemat/jumalina.

z.Muttajos heille olis hymä suosio ny-
dcn cauniscen milvroon/ ny» että he sentäh-
denpidäisit nijtä jumalainsias/pldäiS hei-dän oikeutta myöden ymmärtämän / cuin-
gapaljo parembi se on / joca nydenHER-ra on isilläse joca caiken cauneuden tekiä
on/hän on nämät luonut.

988 Wijsaudm h. lue.
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malan
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Esa.
44:9-
I-r.
io:j.
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5. Sillä fencaltaisest suuresi cauneudesi ja
luomisesi/ taita luoja »yncuin yhdeö ru-
mas tutnxi tulla.

6. Maicka et näiden ylrtzen nyn suuresi
walitcamtst ole/sillä hemyös taitamat er-
hettyä/cosca he ctzcir Jumalata/ja pyysit
mielclläns händä löyrä.

7.5111 a cosca he catzeltthänenluondocap-
palitans/ja tutkistelit nytä/ tulit hepete-
tyxi nydencatzelemisesa/että luondocappa-

' let/Ma he nätt / olit nyn ihanat.
B.Cuitengin et he sentähden ole ilman

syytä:
y,Sillä joshe omat nijn paljo ymmärtä-

net/että he taisit luondocappalen nyncor-
kras arwos pita/mixeihe pikemmin haoda
löytänet/joca nyden HERra on.

10. Muttahe omat miheljäiftt/ jaheidän
toimons on luettapacuolluitten secaan/jot-
ca senjnmalaxi cutzumat / jongaihmiset
tehnet omac/nyncurn cullan jahopian/ jo-
ca taitamasi malmistettu on: Ia peroincu-
wan / elikelmottomat kimet/ jotta manhan
aicanmalmistetut olit.

11. Nyncuin puuseppä / cosca hän työtä
etzi/ hacka puun/meistä jasiltttä sen hymin/
jasitä misuaja taitamata työtä teke/ jota
mailmancarpeis tarmitan.
ii. Mutta sen työn lastut coco hän/jakeit

täruocasyöväxens.
iz.Waan mitä lyaxi on/ jaei mihtngän

kelpa/ cuinmäärä jaoxainen on/ottahän
jamifust leicka / cosca hän jouta / leicka
taitamasi/ja teke ihmisen/eli jongun järjet-
tömänelärmen muotoisexi.

14. Iapane sen punaisexi jamalkiaxi / ja
maala caunixi/ ja jossijnä jocu mirhe on/
ftn hän tvasiudest maalilla simu.

15.Sytte teke hän sille caunin huone»/ ja
kynittä ftn seinäänraudalla.

16.Nyn ette:se outo / ja nijnhymin catzo
ftn isillähän tietä hywin/ette- st itzens aut-
tataida / siliä eise muu ole cuin cuma / ja
»armitzeapua.
i/.Ja cosca hänrucotle tamarans/emän-

däns jalastensedest/ eihän häpepuhutella
sitä/jollaei henge ole:

iL-laauotenveyttä/ rucoile «uolluelda

0. Sillä muinen cosca uljatSangarit hu-
cutettin/ pakenit ne laimaan / joillatoimo
oli / että heidän pitr lisämän mailma jäl-
lcns/jonga sinunkäteshallltzl/ jahejätit'
nyn matlmalle siemenen Mens.

7. Sillä se puu on siimatta /jonga cautta '
manhurscaus tule.

8. Mutta sitä pitä sirottaman/jocakäsil-
lä malmisietan/ jase myös jocasen tekc/tä.
mä sentähden/ että hän sen teki/ fesentäh-den/että st jumalaxicutzutan / jacuitengtn
on caromainen cappale.

y.Stllälumala mtha yhtäläisesi molem-
mita/jumalatoinda/ jahänen jumalatoin-
da työtäns.

10. Jatyö tule tekiäns cansia maimatuxt.ii.Sentähden myöö pacanain epäjuma-
lat curitetan/ sillä he omat Jumalanluon-
docappalildatullet cauhistupext/ M ihmi-
sten sieluillepahennuxexi/ja ymmärtämät-
tämille paulaxi.

. iz. Sillä epäjumaiten asetus on suurin

elamätä/ft pyyt»hänelda apna / joc»ei
mitänvoi.

»9>la sildä ioca ei käydä «ida / hy»H
matta/ja että hänen ascarans / asians ja>
tecons menestyis / pyytä hän voimatto-
mnloa.

xiv. iucu.
myös se teke/ joca tahto pur- kaiwal

O « iK lehtiä/ja on äicoinut waclda jul- la ra<-
«misallviS/hän rucoile puuta/jo- mindo

ca heicombi sitä lanvaa on/jonga etzitä»
päällä hän maelda. ja hen-

2. Sillä se on sentähden tchty/ että sillä gl aute
pitä ramindota ctzittämän / jatekiä on sen ta»,
taidolla malmistanut. Ezod.z. Mutta sinun edes catzomises o Isä hal- 14; »r
litzesitä/ sillä sinä annat tien meresä/ ja al,
domkeflellä pclkämättömän juoxun. t

4. Jollasosotat cuinga sinä carkis paico-
is mounallinen olet auttaman/ maicka jocu
itzensannais merelle ilman laimata.

5. ettes tahdo sitä turhana pl-
ta/jota sina mijsaudesas luonut olet/tapah-
tu se/että ihmisetuscaldamat hengens sen-
caltaisen huonon puun päälle/ ja tulemat
larmas taldeen/ josahemaeldamataldoin
läpitzen.

. Noah-
Gen,
6: 4.
e. 7: i<?,

c.8:17.
Psalm
»;:4.

2 iiiiz huoruus/
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Wijftuden »5. luc.990
huoruus / ja heidän alcuns onmahingoli.
nen pahennus mailinas.

,z. Silla ei ne alusta ollet/eikä yancaicki-
sestpysy.

14.Waan ihmisten turhalla cunnioitta-
Alcu ja misella he omat tullet mailmaan/ia sentäh-syy e- de» ajatellut / ettei ihmiset saa cauman elä.
päju- /s.Sillä Isä cosca hän murhetti ja itki
malan poicans / »oca häneldä marhain tuli vois/
palmc- nnnoi hän tehdä cuwan/jarupeis pitämän
luxcen. hänen/ ioca cuollut ihminen oli/jumalana/
Deut. jaasetti palmelioillens Jumalan palmelu-
iLe y. xen jauhrin.

lö.Sytte ajancululla pidettin scncaltai-
nen jumalatory tapa Lakina/ että myös ru-
ma täydyi cunnioitta Tyrannein käskystä.

17.Nyn myösLansa / jocaei läsnä olles
saanut cunmoitta / cttähemjncaucanaa-
suit / annoit tehdä sen muodon caucaisella
maalla / ja teetit caunit »voimallistenCu-
ningasten cymat/ että he ahkerasi olisit heil-
le mielen noutexi/sekä pois että läsnä olles.

18. Nijn autti myös tekiän suuri ahkerus
wah»vista»nanymmartämättömitä sencal-
taiscn jumalan palmcluxen.

iy. Sillä cosca jocu tahdoi palmcllaRuh
tinan mielixi/teki hän cuman caikella tai-
dolla caickein caunimmaxi.

20. Mutta Cansa/ joca sencaltaisella
caunilla työllä oli kchoitcttu / rupeis sitä
jumalanapitämän/ joca mähä ennen ih-
misinä cunnioitettin.

ii. Sencaltaisest asiasi tuli petollisus ma-
ilmaan/ cosca ihmisiä jotakinahdlstettin/
eli he tahdoit tehdä Tyrannille jotain mie-
lennoutepi/annoit he kimillc japmlle sen-
kaltaisen nimen /cuin ei pitänyt.

Sokc- 12. Sytte ei he sijhentytynet/ että he Ju-
us ja malantunnosta erhetyit/maan maicka he
cauhi- elit sencaltarses tyhmäs ja hullus menos/
stuS cutzuit he cuitengin sencaltaisen sodan ja
jocam »vahingon rauhaxi,

le epä- 2Z. Sillataicka he lapsens tappamat uh-
jumalärixi/eli pitämät jongun Jumalan palmc-
palme- luxen/ jotaei karmita mainitta/ taicka har-
luxest. joittamat itzens ylönftömises pahalla ta-
Dcut. »valla.
»8: y. 24. Ja ei ole heillä cnä puhdasta elämätä
Jer. awioskäskys/ ivaan toinen tappa toisen pe-
-7:2?.

toxella/ eli«nrheliftxi tefe hnorudtlla : c. ,«, l»,
25. Ia heidän stasanskäy «ickt secaisin/Ron».

veri/murha/varmus / petos/vilpt/vaa, 1:29.
timus/väärä waft/hnrs«ste levottomus.

26.Kijttämättömys/ nuorten sydänden
pahennus/mykät synntt/sucurulzaus/hno.
ruus/jaftlawuoteus.

27. Sillä häptälisten epäjumalain pal.
«elus onalcu/syy jaloppu mickenpahutek.

28. Jos he pyhs päivä pitäwät/ nijn he
tekevät cuin hullut/joshe ennustavat/ntznse on«ickivalhe/ et heoikein elä / ja ovat
nopsat walalla pettämän.

29.Sillä he uscowat hengettömät» ju.
malten päälle / ntzn et he pelkä wahingom/
«sta he wannowatväärin.

zo. Cuitengin oikein heille se tapahtu/ st.
kä etteiheillä ole oikia tieto Jumalasi/ että
he epäjumaltstottavat vaarin/ ja että he
wannowat vään» / jaei he pyhast lucua
pidä.

;>. Sillä jumalattomainpahuus stalo.
pun/ei sijtä wallast/ cutn heilläon / wan.
nolstns/ waan sijtärangaisiuxest/ cuin he
snnnilläns anftitzewat.

XV. iucu.

loh.
»7^

Rom.
yill.

sinä meidän lumalam olet
lii M U armollinen/ maca/jakärsimäi-

«ncn/ja hallitzetcaicki laupeudella
Ia josme siindiä teemme/o-

lemma me cuitenginjman / ja tunnemma
sinunwoimas / että me sen tiedämme/ em-
me syndiä tee: sillä me pidetän sinun oma-
nas.

z. Mutta tuta sinua/on täydellinen man-
hurscaus/ ja tietä sinunwoimas/ ontzan-
caickisen elämänjuuri. ,

4.5111ä ei ihmisen pahataiwoitnxet mei-
tä nynwiettele/ eikä maalarin turha työ/
kirjawa ja monen carwainen cuwa.

5. Jonga muoto pahenda ymmärtämät-
tömät/ja jokeapaha Micielläns tekemät/ ra
castawat hengettömiä jacuolleita cuwia.

6. Sencalracsia hedelmitä omat he mah-
dolliset saaman/sekä ne »otca nutä tekemät/
että ne jotca nytäikämöitzeivät ja palme-
lcmat.

7. Jos samenmalaja/ joca pehmetä same '
m aiwalla malmista/ tekeeaickinaiset astiat

meidän



Hei-
tä»
kyhmy
tens
jotca

teke-
mät i-
yellens
epäi»-!
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japal-
«vele-
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Gen.
2!/.

Psalm
IIK4.
Psalm
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meidäntarpexemme / muttahän teke sijtä
samafi sawest sekä ne astiat Ma puhtau-
teen/että saastatfutcen sopimat: Mutta mi-
hmzä cukin pttä pandaman/ se onsamen-
«valajalla.

8. Mutta se ouwiheljmnentyö/cosca hän
stjtä sawest moimattoman jumalanteke/ «a
on cuttengiii itze/ei paljo enne» maasta teh-
ty/ia mähän hetken perästä mene sinne jäl-
lens/ jostahän otettu sielu/ joca
hänellä oli/häneldä oWnpois.
y. Mutta ei hänen murhens sijnä ole / et-

tä hänentyötä tekemän pitä/ eikä että hä-
nellä on nyn lyhy ikä/ maanettä hänkil-
moittelis culda jahopiafeppäin cansia/ et-
tä hän tekis maskenmalajankamalla / japi-
tä sen cunniaya / että hän petollista työtä
teke.

10. Sillä hänen sydämens ajatuxet omat
enin tuhca / jahänen toimons on huonom-
bi maata/ jahänen elämänsylöncayottu
cutn sami.

11.Ettei hän tundenut sitä joca hänen
tehnyt oli/ja annoi hänelle sielun/ jocahä«nesä maicutta / ja puhalsi häneen elämän
hengen.

ii.Hepitämät ihmisen elämäntyhjänä/
jaihmisen menon caupantecona/ sanode»:
aina pitä moitto etzittämän pahallakin ka-
lulla.

iz.Nämät tietämätcaiketi kyllä / että he
fyndiä tekemät/ cosca he sencaltaisia turhia
rappaleita ja cumia maasta ja samesta te-
kemät.

14. Mutta he omat tyhmemmät ja wi-
heljäisemmät cuin lapsi/ sinunCansasMi-
holliset/jotca heitäsortamat.

15.Että he caickl pacanain epäjumalat
jumalinapitämät /joiden silmät einäe/ ja
heidän nenäns ei haista/ eikä heidän cor-
mans cuule / heidän formens käsisims ei
tunne / ja heidän jalcans omatsangen hi-
kat käiMän.

' 16. Sillä ihminen on tehnyt heidän /ja
jocahengen saanut on/on «valmistanut hei-tä: Mutta ihminen et taida tehdä sitä joca

hänen caltaisens on/paljo «vähemmin Ju-malata.
»7- Jaettä hän cuolemainmon/ntzn hän

cuolluntefejumalattomillakäsillens / hs»onitzevarembi / cuin se jota hän palmele:
sillä han ltze elä/ mutta se ei cosca».

i». Sltälifin palwelewat he myös caicke-
in «uhcmbita petoja/jos he muihin lärjet-
tömtn luondocappaleihinwerratanM» he
owatpaljo pahemmat.

19.Sillä ei ne ole aljutntzncuin muut e-
läimet/ jotcaowat suloisetnähdä/ ja etole
lumalaldaylistetyt eli siunatut.

xvi. iucu.
Entahden he sencattaisilla ran- luma

cuin he ansainnet ollt/nijn lä teot
he paljotlda pedoilda mat- ovat

matti». pahoil.
2.Io« witzausia wastan sinatett Can- le ran-

stlles hywä / ja walmistit heille himoruo- gaistu-
ca/peldo«noja rawinoxi/jota hehimoitzit: xext ft

;. Että ne / jotca sitä ruoca himoinnet hywille
olit/piti sencaltaisten annettmnMMtty- paran-
in peldocanatn cautta oppimiin itzens pi- nuxext.tämän pois luonollisist «rpeist / mutta Num.
muut/joilla wähäaicapuuttumus oli/pi- ii:zi.
ti udesta elatuxesta ostlllsixt tulema».

4. Silla sen piti nyn tapahtuman / etta
heille jotca ntzn mlmast teit /piti sencaltai-
nen puuttumus tuleman/joca ei lackaman/
mutta näillealnoasiansosttettin / cuinga
hetdän «iholllstns tulit moimatuxt.

5. Tulit myös näillepahat ja julmatpe-
dot / ja pahoilda kärmeildä vistetttn ja ,

turmeltt». ''7"'
6.Ei cuitengan ollut st witzaus cauwan/ '''

waan he olit «vähän aica pchätetyt paran-
nuxeen: sillähelllä oli terweyden mercki/et-
tä heidän piti ajatteleman sinun fästyjäs
sinun iaists.

7.Silla jotca fäänsit itzens sen merlin Num,
puoleen/netulit terwext/ei «yomisella/ 21: z.

8. Waan sinun «uttas /joca olet caickein
ivavalMla/ jasillä sinä osotit meidän «vi-
hollisilleni / että sinä olet se joca autat«i-
-festa pahasta. «»

9. Mutta ne heinäsircoilda ja kärmat-
sildä cuoliaxipurtin /ja ei «itänet apua „.',
löytö hcngellens:sillä he olit stn ansainnet/ ""'?'?

että heidän pin silla waiwatuxi tuleman.
ia. Mutta sinun lapsias ei taitanet ne

myrkylliset lcchikärmetten hambat wahin-
goit«
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Deut.
Z2-Z9-
i.Sam
2:6.
Tob.
152.

Ex. y:
2Z-.25.

ly. 20.

Juma
la ruoc
kijapi
tämur
hen 0-

INlstäS.
Exod.
16: 14.
Num. ,
»1:7. "
Psälm
78:4.
J°h. '
6?jt. l

gvitlä l sillä sinun laupiudes tuli heillea»
mupi japaransi hettä:

11. Sillä sentähden he nijn rangaistin ja
cohta paratttn Mens / että he oppisita-
jattelcmansinun sanas / jaei nijn symäldä
unhotupeen tuleman / maan pysymän hm-
kendelkmaca sinun hyivisa töisäs.

12. Sillä ci yrtit eikä moilet heitä paran-
danet/ maan sinun sanas HERra / joca
caicki paranda.

iz. Sillä sinun hallusas on sekä elämä et-
tä cuolema/ jasinäMdacar helmctin por-
tille/ja sieldä ylös jalicns.

i4>Mutta jos ihminen jongunkappa pa-
hudellans / Nijn ei hän caida tuoda jällens
henge/joca sijtä on lähtenyt / eli palautta
sielua/joca eroitcttuon.

is. Mutta mahdotoi» on mälttä sinun
kättäs:

16.Sillä Jumalattomat/ jotca ei tahto-
net sinuaMa/ hosutansinun moimallcsella
käsimairellas/cosca he hirmullisella satel-la/rakella/ medellä/ jotaei he paerataita-
net / manvaktin/ja tulelda culutcttin.

17. Jase oli caickein camalin / että tuli
enlmmäst paloi mcdes/joca cuitengin caicki

> sammutta. sillä mailina soti manhursca-
sten edest.

iz.To-stuans oli tulen liecki nyn masia/
ettei se polttanut nytä petoja/ jotca Ju-
malatomille lähctettin / ivaanettä heidän
itze nähdä täytyi hettäns Jumalan duomi-
olda nyn rangarstaman:

ly. Tosinans palo, liecki medes mastoin
tulen wvlma / ertä hän määrän sugun ma-
an päällä hucutais. ,

20. Sitä mastan ruokit sinä Cansas En-
geleinrualla / jalähetit leipä taimast il-
man työtä malmistettu / joca taisi anda
caickinaista himoa / ja oli jocaitzellehänen
macuns jälken.

21. Sillä jos sinuun turmatan / ilmoitta
fe sinun lapsilles cuinga makia sinä olet / ja
joca-nen teki sijtä mitä hän tahtoi / nyn-
cuin hänen himons oli/ että se nyn ja nyn
maisti.

22. Mutta näille pysyi lumi ja jääsula-
matrulesa / että he olisit ymmärtänet/
cuinga kusi joca rakas paloi / ja sates

letmahtt / turmeli Mihollistcn hedelmät.iz.Etka manhurscat olisitrawlturi tullet/
taydyi sen moimans unyotta.

»4. Silläcosca luondocappalesinua pal-
meie/ »ynculi, luvjans/ on ft woimallinenranga-seman määna / jaasetta itzens nylle-
hymaxr/ jotcaustomac sinunpäälles.

2;. Sentähden se annoi itzens silloinmo-
next muutta/ja oli sinun lahjallcs cuuliai-
mn/joca caicki ramitze/ chccungin tahtonsjalkcn/nyncuin jocu sttä tarmitzi.

26. Että sinun lapscs/jotta sinä HERra
racastit / oppisit/ettei casmanut hedelmä e.
latä ihmistä/ maan sinunsanas ne ramitze/jotca uscomat sinun päälles.

27.Silläse joca ei tuleldaculutettu/sulise cohca mähäst Auringon palstest / cosca sepalamaxi tuli.
28. Että ilmoitcttaisin / että sinua pitä

kytettämän jo ennencurn Attrmgo nouse/
jaastuttaman sinun etees päiwän waljetcs.

20. Silläkijttämättömän ihmisen toimo
pitä hukkumannyncuin härmä taimella/ ja
muotamanpocs nyncuin kelmotoin mesi.

Exod.
Y.24.

Deuk.
8:z.
Match
4-.Z.
Exod.
16; »1.

XVI!,
Uuret jasanomattomat owat si- ....

HERra/sentähden
'

myös tyhmät ihmiset erhet- Ivutlys

2. Sillä cosca ne määrät luulit polke-
mans pyhän Cansan/tulit he pimeydellä si- .

dotuxt/ja pitkäldäyöldäfangituxi/janyn. '

cuin carcurct / olit he suljetut caton alla
yancatcktstlda wysaudclda.

z. Ja cosca he luulit syndins salatuxi ja
ptmiän peitten alla unhvtetuxi / tulit he.
hirmuisesi hajotetuxi/ja peyätyxellä ca«- .

histctuxi.
4-Ettei se loucascan/josahe olit/ taita-

nut heitä ilman pelworakäcke : silloin oli
hynnnä heidänymbärilläns/ josta he pel-
jästyit/ jahirmuiset näyt Näit / jvlfiahe
hämmästyit.

s. Ja tui:ei taitannt Millan muuto ma-
tista hettä/ eikäkircasieu tähtein paiste tai-
tanut sirä hirmuista yötä matista.

S.Mutta heille näyl palamainen tuli täy-
nänscauhistusta/silloin hämmästyit he sen-
kaltaista peljätystä / jocacuismgin tyhjä

yli/
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Noi-
tuus ci
taida
aurta.
Exod.
y.ii.
eo»-

mi/le

k.10'.21.

16. Nyn että cusa jocu löyttin/sijnä
hän oli nyncuin häii olis ollut pandukyn-
»i/ ja ilmancahlcitakätketty.

»7. Joco hän oli peldomies/ eli paimen/
«li työn tckiä corwesa/waan hänen täytyi/
ehkä ciisia hän löyttln/ kärsiä mälttämä-
töindä ahdlsiusia.

18.Sillä he olit caicki yhtäläisillä pimey.
den cahleilla sidotut.

iy. Joötuuli cuului puhaldaman/ eli lin-
nut juloiscst misertelcmän paxuilla opilla/
eli jocu töminä juoxewaiscstwedesiäeli pu-
towalsista ja col simaisistakiwistä / cliettä
indmset eläimet juoxit / joita ei he nähnet/
«li että hi» muisetpedotulmoit/ eli
käwiwuorten raoista: nynhe hämmästyit

oli/ jaajallelillvieläpahembakatarjona
oleman min he näit.

7. Noitaintieto oli tyhjä / jasen ylistys
! tyli häpiäxi.

8. Sillä ne jokea olit tottunet ajaman
pois pelco jahämmästystä sairaista sielui-
sta/ tulit etze sairaxi/ nyn että heidänpel-
coans pilcattm.

y. Ia jos ei sencaltaiset cauhisiuxet olis
peljäctänct heitä.

10. Nyn heidän olis cuitcngin täytynyt
huctuahämmäsi»>xestä/ cosca pedot heidänsecaans tulit/ jakärmet joucosanynhami-

. sit/ette, he mielelläns catzonet ilmaa/jota
ci hecuitengan saanet paitzi olla.

11. Sillä joca nyn epäilemäinen on/ se»
teke hänen oma pahudens/ joca hänestä to-
dista / ja duomitze / japaha oma tundo ai-
na pahimmin pain ajattele.

12. Sillä pelco tule sijtä / ettei jocu edc-
stäns »vastata taida/ja ei tiedä custan apua.

15. Muttacusa mähä lohdntust on sydä-
mes/ nynepäil»)s teke enä maimacuinttze
rangaistus.

14. Mutta ne jotcaynnä macaisit sinä
yönä/(joca hirmuinen ja olkia yö oli / ja
sijcä cauhiasta ja symästä hclmetistä tullut
oli)
rx.Toisinanswaiwattin hirmuisillanäyil-

lä roisinans nyn jouduit / ettei he muuta
toimonet cuin cuolemata / sillä äkillinen
jatapaturmainen pelco tuli heidän pääl-
lens.

sijtä / ny» että he peräti tyhmistyit.
20.C0c0 matlmalla oli fircas malteus/

ettei työt tullet estetlixt.
21. Ainoasi näillä 01l syngiäyö / jocaolisen pimeydencuwa/ jocaheilletulewa on/

muttahe olit ttze heillens suuremmaxi rasi-
tuxexi cuin pimeys.

xvill. iucu.
EiJ-
sraeliri
lapsia
nyn
mat-
mattu
cuinC-
gypti-
lätsiä.
Exod.
10:15.

c. 15:11.
Psalm
78:17.
Psalm
-05:59.Exod.
1:16.
c.i:s.is
c.ii:4i.
c.14.17
c, li:11

c.n,zo
c.14:

Kkkkkk palme.

Utta sinun pyhilläs oli suuri <öl » I malkeue/ ja wlhollisetcuulickyl- .
« lä hecdän änens/mutta er he näh jheitä.

I. Ja he ylistit sinua/ ettei he sencaltaista
karsinet/ja kytit/ettei he / jotca heildä wa-
hingoittin/ heillecostanet/ jatoemotit/ että>
he olisit caucana heistä. >

z. Sitä mastan annoit sinänäille tulipa- i
tzan / jocaheitä malisttoudolla tiellä/ jai
etandanut Auringon mahingoitta sillä ja.
lolla makealla.

4.Stllä ne olitkinmahdolliset oleman il.
manmalkeutta/ japitikin pimeydesa nyn-
cuin cahleisa macaman / että he sinun lap.
sias fangina pidit / jongacauttaiainca-
tomawin malkeus mailmalle annettaman i
plti.

5. Jacuin heajattelit tappa pyhäin lap- s
sia (mutta yxi ulosheitttyistä kätkettin he-
ille rangaistuxexi) otit stnä suuren jvucon
heidän lapsistans / jahucutit heidänyhtä ,
haamamäkemäs medes.

6.Se yö oli meidän Jsillem ennen ilmo.
itettu / että he mahmrstettaisin jft iloitz-sit
lupauxest/jongahe uscoit.

7 Ja sinun Cansas toimoit nynmanhur.
stasten autuutta/ja mihollistencadötusta.

8.Sillacosca sinä «vihollisia malivaisit/
teit sinä meitä/joitas kygös cutzuit/jaloixi.

y.Ja cosca jumalisten pyhät lapset uh.
raisit sinulle salaisesi /ja yxemielisest pidit
JumalanLakia / silloinhe tahdoitnyncuiu
pyhät kärsiä paha ja hywä toinen toisens
cnnsia: JaIsätmelsa-stt kytosmirsiä hei.
dänedesäns.

to. Mutta sitämastan cuului mihollisten
huuto paljo töisin/ jacuulttn maikia ma-
litussiellä ja täallälapsilda.

11.SM yhtäläine mchausojiHerralla ja
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Tuli
Cansaseas.
Num.
»6-z».

48.

».48.
Exod.

:2.

palmelialla / jaCuntngangin täydyt sitäkärsiä cutn alimaisten.
i2.la,o«itzella heillä oli sangen mon»

da «ollutta / jotca yhdencattaisell» «ole-
malla «olit / nyn ettet elämät kerjännet
heitä huutaman:Sillä yhdellä hetkellä tu<
ltt heidän parhat sikläns pois.

13. Ia jotcaeiennen tahtonet»stoa / este-
tyt noidilda/nyden täydyi nyt/ sijttecutn
«lcki esicoiset «petut olit/ tunnusta / että
tämä Cansa oli Jumalan lapsi.

14. Stllacosca caicki alallans ja «valt 0.
ltt jaMripuoli yö oli/

15.Tuli sinun «ickivaldias sanas alas
taiwast Cuningalistlda istuimelda / nyn-
cmn voimallinen sotamies/festelle maata/
jocapitt HHlvttettamän.

16. Se teräwä miecka/joca sinun angara-
ta kästyäs candoi / seisoi ja täytti caicki
paicat«olluilla/ja «vaicka st seisotmaaft/
ulotut se cuitengin taiwast».

17.Silloin veljätti heitä äklst hirmuinen
unen näk»)/ ja tapaturmainen hämmästys
tuli heidän päällens.

18.Ia täsä macais yxi / ja toinen siellä
puoli cuolluna / nynettäkyllä hänesä näy-
tin/mingä syyn tähden hän «oli.

19.Sillä unet/jotcaheitä peljätit/anno-
it heille fyllä tietä ettei he olis huckunet tie-
tämätä/mingä tähden he ny» pahol» ra»,
gaistin.

2c>.Tuli myösvihdoin cuolemankiusauswanhurscaille/»a cormest tapahtui «vahin-
go Cansas/ mutta «viya ei ollut «uwan.

21. Sillä se mchtttotn mies kyruhti/ joca
heidänedesiansstdei/ ja cannol ivtrcanS
kilven/ rucouxen ja sonxnnon suitzuturel.
la/ja seisoiwihawastan/ jalopetti sen sur-
keuden/ jolla hän ositti / että hän 01l sinu»
palwelias.

22. Mutta hän «voitti stn hirmuisen me-
non/ei ruumMsella mäellä eli tmecan «voi-
malla/maan sanallapaisce.iS hän «vauva»
janalans/cosca hän ilmo.n» malan jaltz-
ton cuin Isille luivatt» oli.

23. Sillä cosca cuollet langeisit toinen
toistns päälle/seisoi hän sielläkeskellä / ja
asetti wihan/ jaesti ettet hän päästyt elä«
Mittentygö.

»4.5»11ä hänenpttlä? hqmcftns olicaic»

ti caunistus / ja Isat»«nnta neljäs kiwi
wirlwis caiwettu / jasiuu» jalouoeshänen
pääns latis.

25.Sencaleaisist täydyi turmeltan paeta
jasitä peljätä/ sillä sijnä oli tyllä / ettävt»
ha alnoasians sillä coetcldin.

xix. iucu.
jumalattomille tuli wthaXT M M ilman laupiutta loppuuasti/sillä

»kyllä han ennen tiesi / mitä hei»
dän wasta tekemän piti/

!. Että heidänpitikäskemän heidän men-
nä mattans/ ja johdattamanheitäwisust/
että heidän piti sitä catuman / jaajama»
heitä taca.

z. Sillä cosca he vielä murhetit java-
litusitcua pidit cuolluttte» Hautala tykö-
nä/jouduit he toiseen tyhmää» aivotta-
xeen/että he tahdoit heitäaja tacaa nya-
cutn carcureita/jotta he catteagta olit a»
jaaet pois suurella rucouxella.

4. Matta sen pttinljo käymää/ että he
seacaltatsella lopulla tulit hucatuxt cula
heansainnet olit/ja aahottt mitäheille olt
lopahtanut/että he saittäydellisen vihaa-
xeo/joca heillevielä tarjoa oli.

5. Z ; sinuaCaasas piti vaeldaman th«
melltstZmalca/ matta nämät uden cuole»
mista tavaa löytämä».

6. Sillä caicki laoudocappalet/ joilla o-
ma luondo oli/ maalit ttzens sinun käskys
peräni jota he palvelit / el ä siaaa lapfts j
ilm i , vahmgola olisit vaeldaaet. >

7:Pilvi olt siellä javarjois leirin: jo. >
saenaea vesioli/ oäkyt cuima maa / pu-!
aalsesta merestä tuki rte ilmaa estetä/ ja
väkevistä alloista vtherjätoeaketo.

8. Zosta ca.ck' Caasa kävi, jottasinun
kätes alla suojeltia/aähdeu seacaltatsia th-
melllstä thmeilä

y Ia kävit aijneuin h-voiset lattatmel»
1,/ja hyppäisit »tzncuiti carstzal/ jakykit
sinua hrtlä pelastit.

10. Sillä he johdatitm «tee- s mNä heil-
le olt tap htanul heidän »theljäifydesäa»
catng i maa sen fias caiu hän ennen annot
eläimttä/ nyt anaotkär«ätsia/ja vesiä»-
»oi pallo sammacotta caiat» edest.

u. Su»jälie» aätt he myö» j»d«o ltndut»
lat»

, Exod.
-4. »5.

I
l

I

»

k

JuA»
!ZCa»sao th»
Mtllt'
oen pe-
lastus.

> Exov.
i 6! 15.
RttM.
!l:5l»
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laln/cosca ht hlmoltztl jaanolt hercullsta
rnoc». poxnlla ptmeydfllä ftanutelll» / «tlijo»

«!»«» etzei ttetll emoan otveens.
17.S'llä Elementit tävt.' <o!t«n telstrs

stcaou edcslccoisin/ ntzncnin condettn t e.
lel,otll!«i lo<ne» tolstn ,äit«/ia c m» st
cnuluwal/ ntzncutn filmän «0. st tähoän.

18. Vlllä jocatoliunn, cl> ol««
mon/st olt weoesä /,« joca '»«dest 01l >ol>
tunnl ettmtln/st tcwl v««ll«.

19-Tultoll »olmalllnen ned«sä «esi»
luluondll,»/ »esi lmhllli ntiMatS f, m»
mnt»m«ses.

2Q. Ci ä »«sian tulen lleck» ei «lutt».
nutculle»«!si«Ntläiml!lln l!h«/so<«sil»
uätävtt/ «itä

I! Sillä peldocanat tulit heidän tygöus
merefiä/lackauttaman heicär- htmoans.
Tuli myös rangaistus syodisille ihmrn
cantza/joca vckkemollS pilkäiseo leimauxel.
la tapahtui: sillä se oli oikein / etta hr sen.
caltatstakärsett tuimudens.ähdeu/erlä he
olit pahoin lchnet wieratta waftaa.

iz. Muutamat cosca ne tulit / joeca et
tienne: cunga heidän pttt menemän / et ot-
tanet hettä wastan : Mu la n.uul. Mat
waadtt vleratra/ jvtca heille olie hyvä teh.

Egyp-'
ttläistk
erlno.
maiset
»>»au
xet.

'6 -17.
Tuistlt
taimet
»5»/''
16:18.

net/ oriuteeu.
14. t )aet fljnä alnoostans / «vaan yxt

rangaistus plt tuleman heidän päälleus/
että he pa hareit muukalaisille.)

15. Mu ta muutamat «atwa«str suurel-
la tusco IIS nhtö/iotca heolit ilolla «»stss/
ja annoit laustaus nautitaCaupuogtu oi-
keutta.

16. Mutta.ne myös tulit sokeudellalyö-

ruoc»/ jo««tttnM ntzuculn jöäci hl»
stll.

21. H«Rra/sinä olet caltlft cunuloitta»
nut ja jalcxi tehnyt sinuu Causts/j» el c«<
tzonut hellä plöu/ «aan atuo ja jocapal»
«s olet ollut hellle avullimn.

G»».
ly "i.

Wijftudenkirjan loppu.

Tobian Kirja.
Esipuhe.

ludichankirjasi sanottu on/se taitanmyös tästä Tobian Kirjasta sanoita.
A Jos se on Historia/nijnse on caunis pyhä Histona : Multajos se onajcueldu/

on se eotisest corkialla lahjalla lahjoitetun wärsyin kirjoittajan oitia/ caunis/
lerwellinen jatarpellinen ajatus. laonnettäwä/ että Juvalaisten seas on ollut monda
sencallaisia Runoin ajatusta/ joitahe owat harjoitellet Pyhä päiwänä ja Sabbachina/
janijn iloisest nuoruden mjeleen Jumalansanan ja työt muistuttanet/ erinomaisesi cosca
he hywäs rauhas ja hallituxesollet owat. Silläl)eillä on sangen jaloiamiehiä ollut / nijn»
cuin Prophetaita / weisatta/Runoja jasencaltaisita / jotcaJumalan sana wmäst ja cai»
tillä tawoillcropettanet owat.

Ia nijncuin ludichantiya näyttä cuinga maacunnalle ia Cansalle usein surttasi
pahtu/ cmngaTyralinit ensisi m.mast tiucuitzcwat / ja wijmeiseldä häpiälisestä maahanlangewat:Nijn näyltä myös tämä kirja/ cmnga toifinans jumalisentalonpojan ja Bor»
gann pahoin käy/Mltä wastointäymistä awio ädyson.Taas/ cuingaJumala aina ar»
mollisesta autta/ jawijmeiseldä ilollapäättä. öA«ä awiowäti oppisit kärsimisen/ ja mie»
lcllänskärsisitcaickinaistawaiwa/lolwos/oitias lumalanpelwoSjalujas uscos.

Ia näyttä Grecan Exemplar cmmmäst/ cuin tämä olis ollut inct, : sillä st puhu caicsi
Tobian uimellä/nijnmin ieiteis ihmisien tapa omSiitte on yxl oppenm mies sen sowitta»Attttt 2 nm

Kirja. lA.lucu.



Mt toimelliseen puheftn. Tähän myös nimet jdpiwatyhten.- SilläTobia onnijn pah»
cuin hurscas mies/se fijttä taas toisen Tobian /ja täyty elä murhes jawaaras/ sekä H.rännein ettäkylänmjestens tähden. Tule päälisexi/ ettei cowa onni yxinänsolis) sokiaxi,
wqmeiseldä hänenrackan Hannans cansta eripuraiseni/he lähettämät poispoicans/ja ou
eosin surkia ja murhellinen elämä. Hanna on armollinen/se on/racas taloin emendä jo.
ea sowinnosjarackaudes elä miehenscansta PerkeleAsmodeus cuyucan kappajaxi/ eli tur
mektaxi se on coto Perkele/cuin caicki esiäja turmele/ettei ihmine lastensa perhen canha c«
hunga jouduSara/onraistelia eliwoittaja jocawqmeileldä wallä saa jawoitta.On sijnä
Engelißaphael/ se on/läkitziäeli parandaja/ hän cutzu hänenöAsariaxi/se on/Auttajaxi eli
eurwaxi/sen suuren Asarian pojaxi/ se on/ Jumalan(joca on corkein turwa ) kästyläisexj
<li lahdekyyexi Sillä Jumala autta taloja pitämän /ja on awiowäenapu/ muutoin ei hesusan täldä Asmodeuxelda wapat olis. On sentähden myös tämäkin kirja meille Christi.
syille tarpellinen ia hywä luke/ nijncuincuuluisan HebreanRunoin / joca ei tuchia/ waan
parhaita cappaleita mainitze/ janijtä sangen Christilli-est toimitta jakirjoitta. Sencaltai-
fiakirja oikein seura JesusSirach/nijncuin oikiayhteisen Cansan jaPerhen Isännäno.
pettäjä jalohduttajacaikiS afiois/ jaon Tobiaestcuwa sencaltaiseen kirjaan.

Tobian Historia sopi wuoceen mailman luomisesi: ennen Christuxen syndymät.
7z?.». IleZ. 17:6.

'

Zotla
Sal.manas
ferlo
fangi.
2.Rkg.
»7:6.

I

Dtot.
I2US.

I. iucu.
li yxi mles nlmeldä Tobia/

sngusta/yhdestäy»
Galtlean Caupun»

<I) gtft» / ylembäns Asserit» tle»
»leres «astmalle todelle merlacohben.

2. G« »yös ftngtxi»<ttlnS»lm»nasst.
rl» Assyrl»» Cuntngan »l«n». I»walc>
t» hin ntzn mnncalalste» seas faugtn» olt/
,z HH, ««tteugäJumala s«n»ft>, luopunut.

lalcatcti mitä hän«llä 011/ i»col hän
»eljtll«n<j«lnt«»tll«ns/ jotlt» haun»
«nsjans faugtnaolil.

nu«rtn mi«s 01l Naph.
«halm sugust». «l cuiteng»» h»n ttz«ue ftp.
filltftsttäotläny'.

s..l«c«st« «««loin jocalnen p»l»«lt
enllalsita tvasicolta/jotc» I«rob«»m I.
sra«ll»Cu«tns»solt tthdä andannt/vält.
uhan sitä «nhlstust».

6. Ia pltl <tz«n< Ttmpltzn ja I«rns»l«.
mi»I»«»l«n pal»«lux««n/ j»p»l»ell
fi«llä HERr»/ ft rucotlt Isr»«l«n Iu»«.
l<M / «ndol myös «ficolsens j» lymmtne»
pens«l»a»nfcollts«st.

7. Ntzn «ni hin «ln» eolmanden» wu.
,y,z mtzuMMy/ jefillltnjqyptHoslle,

heidän lymmenexens «ndol.
8. Ne hän pltt uuor»defi»ns HLRr«nlain jälten.
9. Costa hän nyt miehexi castoanut 011/

otti hän »almon Naphthalt» sugusta
Hanna» ntmeldä/ ja stjttt yhden pojan/
jong»hän myös Tobtaxl nimtttt.

12. 1» opetti hänen nnorudest lum».
l»n ftnas/ I»«al»t» peltäman j« syndiä
«Hlltämän.

n. I» cost» hän «<t«n sucuus/ »at»
mons ft polcans e»»»)» «i«ln pois f»n»
get» stas/Ntnlwen C«upl»ugtzn.

12. 1» jocatnensöi pacanaln uhrlfi» j»
ruasta / »älttt hän stls jaetftafiuttanltt
ttzens f«n«lt»lstlt, rnall».

,5. I« että hi» co«» sydämestäuS HEr.
ra peltäls / andot Jumal» hänellearmon
S»lmanafs<rlu Assyrian Cnnlng»» «de».

14. Etlö hûnd«t henelll lnivan käy.
däxenscnngahäutahbot/ j«lolmttta«l.
tähenelläteitmlstäoll.

15.Ntznhän menl «lckeln tygö / jotco
fanginsolll/ jalohlmttt hettä In««l»«,
stuall».
16.1» tultMeoenlu C«npungtz»l>tag«»

set»/ j« hilnen»ytMntz 01l ltzmuene» lei»

lvifis

Deut.
«in.
1.261„
Toblä
«m»».
dä
Hasiai
hänn,
pottZS
Tobia.
Num.
zal6.
s«^
..„

« /
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Senna
hetlb.

».««g.
1,!j6,
ks«.

Lenaa
herib
l»ioäo».«eg.
19-Z7.«s».p;z».

lobl»
h»ut»
«ollut
ft.

tolfili hopl»l«/ joleä Cnuiusallhänelle
«nd»»utoll.

17.1«cost» hi» mnlnen Isr»«lltatu st.
«s nät» yhoe» sngustans / ntmelds G ab«>
«n/ joc»sangen tiyhä01l / «ndot hän hi»
nelle s«u r»h»«/l« ottt ttrjoitnxt» hsnelds.

,8. Stztle pltlin «ja» pelasta / Sal»»,
nossttlu cuolema» jälttn/cost» hänen pol.
cans S«»n»h«rtb hän«n jält«n«hallttzl/
joc» Isr««lln l»st«n»lhamttS olt.

19.Käwt Tobt» jocapälwä«lck««n I.
sr»elt!«lntytinä/j» lohdultl hettä/j«,«»
«,< ty«culleugtn hänen hä»yd«st»n< »ol»
m»u« jälten.

2o.lstwalst»bänru«ck«l/ »lastomla
hän«a»telll/ «petntl» j» cnollelt» h«n
hautats.

21. Mntta Cnniug»« Seunaherib »li
paennut ludeasi / cosc» Jumal» hänen
lyönyt olt/häuen pllckamtstns lähden.
Eostq hän nyt pala,» / 01l hän tluculstnS/
j»«nd«lpaljo Israelln lapsia lapp» / ntz-
»en runmtt toimitti Tobta h^nl««».

,2. Mutt» cos« Cuntngas sen lietä ftl/
lästl hä»hz»«nt»p«tt» / ja ottt häneldä
«tten hanen «marans.

23.WaanTobt» patent «»lmons j»pol.
c»n« c«»sja / <« pllt ltzensftl» hy»äln p.
stû<»S tylönä.

24. W»«u«tzden pälwän perästä «tz.
dellätymmends t»pett»n Cnntugas omtl.
dapo»lloe»<.

25. 1»Tobt» tnll jällens cotiauS /ja
«lckl hänen tatoarans annetlin hänllle
j«ll«ns.

li. iucu.
Enjälteu HERrau iuhlapäiwä-

Tobia haou-sa-is c».
«ieraspidon «almistauut

». Sanoihäapojallens; mene ja cntzu.
«e jumaliset meidän sugustam meidän cau»
sam roalle.

z. Za casca hän palai« / sanoi hän Isät.
leos Tobtalle: yxi Zsraeltta onruolluna
«akulla.

4.NijnnoostToblacohta pöydän tykö/
«noencutn hänsöi/ ja meat sen cuolluen
»uMntygö/ja otti se»/ ja«ahot ftla

Skl

huonesttis/ elt» hän sen ftla hanlats yöllä.
5. Ia cosca hänruumin ftl» tältenyt o.

Lt/ stl hän letpäns murhe»ftns.
6.l»aj»ttell sttä stn« cutn HERr»

Amos Prophetan cautt» puhunut olt: Tel»
dän juhlapäl»änpltä murhepäl»lft t».
leman.

7.1« menlyöllä jahoutals sen cuollue».
8. Mntt» hänenysiätväus uuhlellt hän.

dä/ j» ftnott : Hsten tösti Cuntngas sinnn
lapetta sen »sian lähden/ j» sinä olel sijtä
siihenfijtä päästyt / j» cuttengtn hautalcnollett».

11. Putota pääskytsen pesästä palavasonda hänen stlniy ns/josta hän tuli sottaxi.
i». Motta smcaltatsen «ativao anboe >

Jumala tulla hänen päälleus / että jällen >
tulewatsetoppifltkärfimän/ nllocuta py-'
hästäHlobista.

iz. Za etkä hän aina ouorudestaa» I».
mala ta peljännyt, jahänenkäskyns pttä.
nyt oli/ ei hän «Ihastunut rtkänapisiiut
Jumalata wastan, että hän oli audanut
hänenfoktaxt tulla t

14. Waaa pysyt lu/ana Jumalan pel-
wo«/ja ttzttt Jumalala caikeoeltnatcaos.

15. Za ohacutn Cuuingat pyhä Htobt
nauroit/ uh» myös Toblat nauroithänen
ystäwänS.

16. Za sanoit: Cusa nyt lluun uscallu'xes 00 / jongatähden stnä almuisat jaca»
out/ja oyupaljo cuollutta haudannut olet?

17. JaTobia nuhteliheitä/ja sanol: Äl«
kät sanoco ntzn.

iS- Sillä me olem pyhäin lapset/ja odo«
tam elämätä / jooga Jumala anda »Me/
jokca uscoa «ahivahna ja lujana pysy«
wät hänen edesäo».

ry. Mutta Hanna hänen emäadäus teki
vtriäst työtä täfilläaS / jaruocket hänen
tehrämtseilä,
ttk z

Amos
z ,c>.
~M«c
1:41.
l>«»'
.

9,Mnlt« Tobt» peltälslnmalat» euim.
mäuculu Cnnlngast» / j» caudol ftlalsestcocon ne «petnt / j» pltl ftla hnoneftns/j»yöllä hän h«ut«<« hetdän.

iQ.Mutl» se «pahtut yhtenä päiväuä/cosca hän tolt» lult «olleita hautumasi/
ja olt «äfyxls / janojats fttnuxelle/ j»
nucku!

Tobtck
tult fo»
kiaxt.
Zob-
-4.6.
Jacob
;u.
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,0. Mutta se tapahtui / «elä hän nuo.
ren wuohen toi cotta.

21. Ia cosca hänen mleheu» Tobl» cun»
ll sen miätywön/ ftnoi h«n : Cstzocat/
ettet se «arastettu ole/ anducat händä t»
fännällensjällens isillä el metbäk, stwi
syZhz «arastelusta «lusta / että sijh«n
ryhtyä.

Stzlä pnhesta «ihastul hänen emän.
däus/ «astals j»ftnot : Tästä nähden/ et.
iz stnun uscalluxtSll 01l mttän /ja sinun»lmulftsowathuckunet.

Sencallatfilla ja mulllaftnollla/sol.
malg hän häntllt hänen «lheljätsyttänS.

Ili. iucu.
Illolnhuo«!S Tobiarastasi/ja
rupeis ittemän/ j» rucolleman/

ftnot:
2. HERra sinä olet hnrstas/

ja caicki sinun työs owat oltlat ja sula hy-
tvys ja nscollisus.

3. Jo ny: mlnun HERran ole mlnulle
armollinen / jaäiä cost» mlnun syndlänl/
älä mulstele mluun ell mlnunIsäml paho.
ja tecoj».

etten me sinun lässyjäs plläuet/
ntzn me myös olcm annetut metdän wthol»
ltsillem/ ett» he meitä ryöstäwät/ ftngin»
pitä«lt/ja tappavat / j» olen, hswäistn-
xexl / nauroxt ja ptlcaxl tullet mnncallai.
sille/ cuhnugis meidät', hajottanut olet.

5. Ia nyt HERra/ htrmujset owat st.
nnn duomios/elten me sinnn täsiyjäs pttä.
Nec ole/engä oilelu sinun «desiis «atldsnet.

6. Ah HERr» ostl» minulle armo/ ja
corja mluun hengenrauhas » sillä minä
«hdoisin paljo paremmin cuolla/cnln «11.

7» Ia s« tapahtui sinä pätwänä / että
Saraßagullln tytär Mtdtrtln Caupun.
glstRagexest myös pahoin hä»ätst»n/ja
ftimatlln Isäns ptzcaldt,.

«> "lt «unlttu stttzemelle mtehelle
totneutolsens jällen/ jayxl pah» hengt
Asmodt uimeldä olthetdän catckl «ppa»
nut / «hl» culn h, «uotestu tullt hänen
tygöns.

y. Stntihden stlmals händä häu«uIsins ptzca/ ja ftnot :

»o Jumalatehttn / «lten«e ttsnsns si-

nu?» nötls polca «ll tytärtä maan päällä/
siu» miesies «nrhaja.
ii. Tohdolcos «lnunglutappa/vtzuculn

sinä ne seltzemen Mlest» «ppanut ol«l ?

12. Ntzden ftnain lähden menihäncam»
mloon huonen päälle/ja «t syönyt «tlä lno»
nut colmena pätwänä: j«t<lc,«unnteu.

j«tll«m»st/ strncotlt Ivmal»»t«/«llä hän hän«n sijtä häVäistyxeft V».
p»hd»<S.

13.Stztte colm»nd«napä<»änä/ «ostahän rncouxens päätlänyl olt / ltzitt hän
Jumalat» j»ftnot:

14.Ktzlllly olcon stnnn ntmes HERr»
metdän Isätm Jumal» : silläcosc» finä
«thastul/ oloml stnä armon ja hywyden/
ja ahdtstuxes sinä synutt anocxi annat
ntzlle/ jotca stuua guxens huutawal.

15. Sinun puoles minun HERran/täännän mtnä «swont: sinuntygös mlnä
nostan sllmänt.

16. Iarucollen finu» / ettäs mlnu» pe.
lastaistt tästä ras«st hä»älstc,xest/ «li ml»
nun tääloä corft.sit.

17. Stnä tiedät HERr» / «tten mtnä
mlestä himoinnut ole/j» olenmtnun sieluut
puhdasta pllänyt «tttstapaho.stc, htmoi»
st» : Eng» ole coscan häptmältömäln j«
rlwoln joncos ollut.

iB. MltstH ottaman ol«» mlnä mlelisty.
Nyt/ sinunpelwofts / j» «n hemblyoestck.

19. Tatck» en ole minä heteän / ellckä el
he mtnnn «ertalseni ollet/ jasinä olet ml.
un» «ttämax säästänyt tolstlle mlehelle :

2c>. Sillä sinun nenwos et ole thmlft»
»otmas.

21. Mutta stn mlnä lyllä lodexl tttdsu/
joc» Jumalat»pal»«l« / st ttuftnxen jäl«
t«u lohdntttan/ ja murhlst ptl«st«t»n / j«
curtlux«n jälttnliylä armon.

22. Stllä «tfi»äml«l»stymeloa» «dotUl
xeem . sillä pahan »lman peräst annot stnä
Anllgou patfi»/ ja parun ja lllu» petosi
täytät stnä meldän ilolla.

23.Stnun nlmlUes / Israelln lum«la/
olcon tzaucalcktneu ftztos ja ylistys.

24>Sillä heitellä cuntttn h««d<ln molem.
bal»rncouxens HESlrolda taivas.

25. In stpyhißaphael / HERran En»
geU
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gell lFhettttln h«ltö mol«mblt« auttama»
«ttä heldänrncouxens yhtä h»»»a tuolln
Hitßrantleen.

IV. iucu.
l°b!a
nm»»
polios
luma
.»» pl>
««»»

tt«l».
«:

b»r.
1:j.

Prov.
z-.y.
i«c.
14!>j.
Eyr.
4!I. K
14!IZ.
Eyr.

»y.
I.ryis.
4tZ.
S«».
Z-5.
ttvit.
IY!IZ.
Deuk.
»4! 14.
Ma».
7t 12.«s».
;il!7.
inc.
>4!IZ.

lunlt rucouxeus cnul-
I» duxt/ettähänencuoleman pttt/ca-

hän potcans tygöns ja sanothänelle:
2. Mtnun potra»/ cuule minun sanani/

japidä ne lujasi sinun sydämesäs.
z. Lofca Jumala mtnun si?l«ui corja/

oyn hauta minun ruumtoi/ja runototka fi-
oun «itiäs raickcna elinatcaoas.

4. Muista mitä vaara hän kärf-t/coscaHS-I sinun sydämens'alla candot.
Iacosca hän cuole/ ostu hauta HSodä

minun viereeni.
6. Ia ca-ckena sinun «linatcanas pidä

Jumale silmätS edes ja sydämesäs / ja
«arla e««s mihingä., syndijn mielisty/ ja
Jomalankäskyä vastan tee.

7.Sinun tavarastas aula köyhiä / ja
äläkäännä itz es pois löyhästä / nyn Zu-mala taas armvi-tsesta rayo llnna päälles

8. Cusas latoat / nyn auca rarvttzepa.
y. Los sinullapal»o on/ nyn anna run-

sast: jos sinulla wähä on / osin anua sijkä
Vähästä hy äuä m.eiellä-

-10. Sillä sinä cocot sinalleS hyvän pal-
can tuscasa.

11 Sillä atm» pelasta catkesta synnistä
jacuolemasta/ja -t hyljä hädäsä.

12. Almu on hyvälohdutus corketmman
Jumalanedes.

iz. Carta potcsn caicktnaista huorstts/
ja paitzt fiunn oma vaimos / älä kenen-
gsn mnubun suosta.

. 4 Älä anna ylpeyden hallita etkä st.mm sydämesäs eli sinun fauoisas/ stllä ft
, on raicken csdotnxen alcu.

it.Zoca sinuntyötäs tete/ aoss hänelle
cohia hänen palckms/ jaätäpidä keldä-
täo anfottiua palckaos.

16. Jotestahdo keneldäkän siaulles teh.tä/catzo ettrs stcä myös loiselle tee.
>7. Jaa letpäs tsovatselle/ja peitä ala-siomia vaattetllas.
iB. Anua almua leivästä» js vtzaasta»

jumalistenhautawlsi</ja älä syöelickä jua
synoistenraosta.

iy. Kysy aina neuvo vyfailda.
20. Jakylä aina Jumalala / ja

le/että ha» sinun hallitzts/ ja ettäs cat-
kis tö.säe seuraisit hänen sanans.

ii. Sinun pitä myös tietämän potran/
että mmäkymmenen leivistä hopiata las.,. ,5.na ollesas / lataatsiaGabeltlle Slagexeo -

Caupuogis MedeniS/ ja hänenkirjoit». '

xens on minulla. 9- «'

22. Sentähdeo ajattele cuingas hänentygöns tulisit/ ja anoisit sen rahan/ jaan-
datfltjälleus hänenktrjoituxens.

2z. Älä mnrhett potra»/ me olemma to,
siaköyhät/ mutta me saamme paljo hy.
wä/ jos m- Jumalala peitämme/ vältän»syodtä/ ja teemme hyvä.

V. iucu.
Illoin vastac» nuort ToötaJ-ja sanot: Catcki mttäs
minulle sanonut oler / minun I»sän/tthvoo ininä tehdä.

2. Mutta cutnga minun cätä raha ano-
man pilä/«n minä tteoä/et hän minua tnn
Ni/engä minä HSndä. Mitä minun pttS
merkixt viemän/ «itä hän minunuscotS ?
En liedä mlnä myös tietä sinne.

z Nha vgftal» hindä hänen Jsäos j<»
saooi:Hänen ktrjoi-axens on minulla/co»scas se., hänelle näyrät/ uija hän cohtasi-nulle anoa rahan.

4. Mene oyt ja etzl finulles uscollioe»
cu-npaot / jvcapalcan edesi sinunraosta»
meats / eccäs sen rahan Minna«läisäut
jällen-satsi-.

5- Ntzu meninuori Tobia »losi/ jalöysi
cauntnvuorucaista seisomasi / jocaoli
tztvs tvyöttZnyt ja valmistanut vaelda-

S Ia ei tietänyt / että st Jumalan E«>
geli oN/tervettthäodä/ja sanot: Cnstas da,/."
olet hyvä naorucatnen?

7>Ia hän sanot: Minä olen Israelinlapsista.
8. Tobia sanoi hänelle : Tiedätkös tie» "»4.

Meoeato maalle? Hän wastais: rtedäa
kyllä/ja olen nstin sitä waeldannl / ja o-
len maja ollutmeidän weljem Gabeltn

tykönä/

Kirja. 4 imu. >vs



tylini/loea as» Rageres Vlelxulsl/ joc»
on Egba«h«nan «uorell».

9» 3» rob»» ftnoi hänelle , Odotas «i.
hi «tc«/ stjhenastt eltä mlni ftnlsilltul
ftnon.

»o I, Tobt» m«ni j«ftnol stulsillenS/
j«Is» thmttttll/ j«rucotlt «tti ft nuor»,
««tuen «lts stsällt.

ii. I» bin m«nl sisälle »anhan tygö/ ja
t«r»«tlt hindi /j» ftnot : Inmal» »ed».
con finulle tlo.

l2.1» Tobt» ftnol hänelle : mttä ilo
mlnnlll, ole»»» ptoits / jong»plmeydes
istuman pttä/ j»t»l»an »altentta «n
uihdätaldak

let sini ottanut ft lähettänyt pots.
24. Mlnä ftlstn ettet ser«h» ltininso.

l« ollnt/ jong» lähden finä hinen olet lä».htttänyl pols.
25. M« oltsim lytyult ««idän löyhy.

t««m/se olls suurt rtckaus / etti metdin
potcamlykönämolis.

2S. Ia Tobt» stnol : slä ltte / metdin
po<c»m »»ene rattina j» palaja ter«enä/
j»sinun fitmie pllä nilemän hänen.

27. S llä mlnä nston/ että Jumalanhy.
«ä EngeU johdatt» hänen/ j» catckl hynx»
toimitta mttä hänen lolmtllamlston/ntzn
elli hin tloll» jilltns meidän tygöm p».
laj»..

28. Ntzn hän«u ilclnsvalcklnl/ja lylyt
sijhen.

VI. lucu.
Tobl» m«ul matcans / ft colr«

Aj?» jouxlhinen ««sjans : ja «nst.
miisenpäi»än matcan» tultt h«
Tygrlxen «lrran tygö.

2.1 a hän menlpesemäujalcojauS / j«
catzo/ suuri cal» hyppäts steldä/ j» tahdot
nteldä hänen.

3. IctaTobt» HBmmästyt/ja hunsitäy.
dell» änelli /j« ftnol : Herra/ hän tahto
mtnun syödä.

4. 1» Engelt ftnol hänelle : tartu hsnen
tttuximlns/ ja »edi händä ylös : Ia hän
w«ll hänen maalle / ntzn hän pyrisi hänen
jalcatnsedes.

5. Stllotnftnol Engell : Halcatse «la Tollo
cahtla/stdän/ftppi ,» m»x» pidä finnlles: ft» sn
fillä ne »»« sangen hyvät »osteri, ren «o

6.1» monlcahdat cappalet «tast» h«l«n>
paistoit /j» ottt cansjans m«tc»ll« : ne
muut he snolalsit e»äxt matcalle/stjhena»
stt «ttä he tnllfilëg«x«n Medentzn.

7»Ntzn Tobl» lysyl Engeltloä/ ,« ftnolhänelle : Mtnä rucoilen finna Azarl» »el»
jen/ettäs ftnotstl mtnnlleu / mtti »ottel»
ta ntzstä c»pp»lltst» tehdä taltan/ jo«a<
«tnnutästtttähdeUzpl.ä?

8. Ntz» Engel» ftnot : Coscas cappalen
sydinoäp»n«l tultsten htzldenpiille/ntz»
st st»n «rcotc» «lcklnatstt töpeltl mie»
hcnj» »aimo» lylö/ntznetletheeni, «v<l«
hlngottta taida.

13. I« n««ruc»<n«n ftnol hinelle : Ole
lirfiwälneu / Jumal» finn» planantt».

14.1» lobt» ftnol hänelle: «hdotcos
mtnun potcant johdatl»Ragexen Mede»
ntzn Gabelln lygö ? Ntzn mlni »nnan st»
nnlle sinnn p«l«ta« cost«s paftjat.

»5. Ia Eug«ll ftnot hin«ll« z Mtnä tah.
don hiu«n finn« «ledä/ja jslleusfinun ly»
gös tänne «od».

,6. 1» Tobt» stnolhänelle/ minärucol»
len finna/ ftno minulle / mtstä sugusta j»
lenengl sncucunnast» finä ol«« ?

17. 1» EngellRaphael ftnol : ole sue.
ti/ ettö fijnä tylli ole / «tti sinulla onft.
«»nftallaja / mttä sinun «arvttantleli.
min custa mtni olen ?

18. Cuttengtn ettäs siti »ihemmlu pel.
liisit/ ntznmlnäftnou sinulle z Mtu«o»
leu Azarl» sen suuren Ananlan polca:

19. 1»Tobt» sano»: sinä olet hyvistä
sngusta: mlni rucotlen fin»»/ «ttes »lh».
stuis/ett» mini finnn sucuas lysynyt ole».

»o. I» Engelt ftnoi: mlnä «hdon st»nnn polcas terlveni sinne j»jällenstinne
s«»tt».

21. Tobl» »asta«: ntzn mengit matcan/
Jumala olconletdin causftn t««lli/ j» hä>
nen Engellns johdattacon letti.

22. Silloin ««lmlftl Tobt» itzens / j»
Mtcktmtti hin «nsjans ona tahdot / j«
finnnis Isäns ja Htttns/ ja ment m»tc«ns
c»mp«ulu«ns.

,3. I« hineniltlnsrnpelsitlemsn/ ft
ftnol; Vl«tt>ûanh«l)en lohdntuxen 0.

10:4.
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y.Ja calan mapa dli bywa silmiä mor-
dclla/että calmo pois culu.

iv.JaTob,a sanoi: cuhunga me poickem-
me? JaEngeli mastats ja sanoi:

n.Täsä onyxi mies Raguel nimelda/si-
nun langos sinun sugustas/ hänellä on ai-
noasians yxi tytär/ Sara nimelda/ jaei
yhtan muuta lasia.

12. Sinulle on caicki hänen tamarans ai-
woitut/ ia sinä otat hänen ryttarens.

15.An0 sijs händä hänenJsäldäns/ nyn
hän anda hänen sinulle emännäxi.

14.Nyn sanoi Tobia: Mmä olen cuullut/ -
että hän jo ennen seinemclle miehelle an-
nettuon/ne caicki omat cuollet/ päalisepi >
sanotan / että paha hengion heidäntap-
panut.

.

15.Sentähdcn pelkän mina / ctttl minun
myös MjnkäivlS / nyn cuolisit minun man-
hembani murheisins/ ettäminä ainoa pot-
ca.olen.

16. Silloin sanoi EngeliRaphael / cuule
minä sanon sinulle/keiden päälle Perkelettä
malda on.

17. Nimittäin/ nijden päälle / jotcacatzo-
matJumalanylön / jawaiwoin haureu-
den tähden maimoiaottamat/nljncuinjär-
jettömät eläimet.

18.Mutta sinä/ coscas morsiames cansia
camimoon tulet / pttä sinun colme päima
pitämän sinuspois hänestä/ jahänencans-
sans rucoileman.

19. Ja sinä yönä coscas panet calan ma-
xan tulisien hyldcn päälle / nyn Perkele tu-
le carcotctuxi.

zo. Toisna yönäpita sinun hanentygons
menemän puhtaudes / nyncuin pyhätPa-
triarchat.

ai.Colmandena yona sina saat siunau-
pen/että tcrmet lapset teistä syndywät.

Mutta cosca colmas yö culunut on/
nijn sinunpnä neitzen tygö Jumalan pel-
wos menemän / enä hcdelmänhcmosia cuin
pahasiahalusta / että sinä m sinun lapscs
siunaupen saisit/ ioca Ahrahamin siemenel-
le luwactu on.

VII. tucu.

Tobia
tule
Rague
lint«p-
-50/

jongas peränkysyt/on tämännuoren »nie»
he» Isa.

6. IaRaguel noMs hanenpuoleens / it-
ki/ rupeis hänen caulaans / jasuutaanooi
hänen.

7. Ia stnoi: Hywästi filmattu ole sinä
minut,racas poican: silla sinä olet juuri ja-
lonlniehen poica.

8.Ia Hanna hänen emändäns/ja Sara
hänentyttärens rupeisit myösitkemän.

9.Syttekästi Raguel «ppa lamban ja
malmistaruoca. Ia cm» he heitärucoilil
pöydyn tygö istuman/

10.Sanoi Tobia:En minä tänapansyä
engä juo/ellet sinä myötäann» minulleml.
nnnrucoustani/ jalupa mtnulleSara si-
nun tytärtäs.

11. Costa Raguel sen cuuli/peljästyi hs,»/
muistain mitä »ylle seitzemelle miehelle ta-
pahtunutoli/ joillehän ennen hänen tyttä»
rens andanut oli/ japelkäis/ enä tälle»
myös nyntapahtuman piti.

12. Ja cosca ei hän «vastata tahtonut/
sanoiEnaelthänelle: Älä pelkä hänellean-
dapyca/sinun tyttäres onhänelle aiwotk-
tumaimoxi / sillä hän pelkä Jumalata/ Ragu-
sentähdenei pitänyt«jpikän muu sinun ty--elatti>a
tärtäs saaman. Tobial

»z. Silloin sanoiRAiiel: en minä epät- le cyt-
le/ettei Jnmala minun catkeroita kyyne- tärens
litäni jarucouxiani cuullut ole. emän-

i4> Ia uscvn/että hän sitä «varten on tei-- näxi.
dän andanut minun tygöni tulla/ että mi- Num,
nunttMrentämän saiS hänen sug-lstaqs/ z6:/.z.

he menit Ragueli» tygö/ jaRa-
guel otti mastan heidän ilolla.
2. Ja catzot Tobian päälle/ ja sa-
norHannalle emännallens: cuin-

ga kama nuori mies on meidän langoin
muotoinen?

z.Ja cosia hän sen puhunut oli / sanoi
hän: custa teoletta ininun meljeni? He sa-
noit : Me olen, Naphthalin sugusia/ nysiä
fangeista cuin Ninimcs omat.

4.Raguel sano, hielle: Tunnettaco mi.
nunMchcm Tobian? Ja he sanoit: Me
tunnem hänenhymin.

5. Ja cuin hän nyt paljo hymä puhui To-
biasta / sanot Engeli Raguelille: Tobia

Lllllk Mose-
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Mosexenkainjälken / jaalaM mitan e-
päile / minä annan hänen sinulle.

Jaottityttärens käden ja löi Tobian
käteen/ja sanoi: Abrahamin Jumala/J-
-siiachin Jumala/ Jacobin Jumala olcon
teidäncansian / jaauttacon «itä yhten / ja
«indacon siunauxensrunsast teille.

16. Ja he otit kirjan jakiroititAwiolytö.
,7. Ja kytit Jumalata ja pidit wieras

pito.
18. JaRaguel cutzui tygens emändäns

Hannan / ja käski hänen toisen camnnon
malmista.

iy. Ja-he weit sinne tyttarens Saran/ja
hän itki.

20. Jahän sanoi hänelle: Ole hywäs tur-
tvas minun tyttären/ taiwan HERra an-
»acon sinulle ilon sijtä murhcstacuin sinä
kärsinyt olet.

viii.
weit he nuoren

l Tobian neitzentygöLammiöon.
2. Ja Tobia muisti Engelin sa-
nat / jaotti säkistäus cappalen

maxa/ japani sen tulisille hijlille.
z. Ja Engel: Raphael otti sen hengen

fangrri / ja sitoi hänen cauwas Egyptin
corpeen.
4.Sytte»euwoi Tobia neitzyttä/ja sanoi:Sara/nouse/ jarucoilcam Jumalata tä-

näpän ja huomcna/ sillä nämät colme yö-
tä merucoilcam/ jasenjälken olcam yhdes
»yncuinAwiowäki.
;.Sillä me olempyhäin lapset / ei mei-

dän sow: sirä säätyä nijn alca cuin paca-
nat/jotca Jumalancayowac ylön.

6. Ja he nousitylös/ja rucoilit ynnä har.
tast/ että Jumalaheitä warjelis.

. 7.JaTob:arucoili/jasanoi: HERra
minun Jumalan/ sinä meidän Jsäim Ju-

, mala/ sinuakijttäkän taiwat/maa/ meri/
caicktwedetialähtet/ja caickiluodut/ ja

. mitä nysä on.
8. Sinä olet tehnyt Adamin maan tomu-

sta/ jaolethänelle andanutHewan apulai-
' stxi.

y. Janyt HErra/ sinätiedät/ etten minä
pahasta himosta tätä minun sisartani wai-
moxeni ottanut ole/ waan että minä lapsi»

sijtäisin / jongaeantta sinun pyhänimes
yancaickisest kytetäisitt jaylistettärsin.

10. Ja Sara sanoi: HERra armahdameidän päällem / molemmin tcr-
wenä mahdarsim meidän wanhudem saa-wutta.

11. Puoli yöstä huusi Ragnel valwelia--
tans / jameni häne canstäs hautäykemän.

12. Sillä hän sanoi: mitämax hänelleo»nyn tapahtunut/ cuin muillegin settzemellejotca hänenkihlanet olit.
iz. Jacuin he haudan tehnet olit / tul:

Raguel waimons tygö/ja sanoi:
14.lähetä pyca/ jaanna catzo/ joshän-

gincuolluton / että me hänen ennen päi-
wä hautaisin».

'5- Iapyca metKCammioon/löysi heidät,
molemmat terwenä jaraidisna /macawan
toinen toisens tykönä.

16. Ja se toi heillesen hywän sanoma»
JaRaguel ivaimoinens kytit Jumalata/ !
jasanoit: e

17.Me kytäm sinua HERraJsraelinJu-mala / ettei setapahtunut jotame pelkät- t
sim. Sillä sina olet laupiudes meille» nä- cyttänyk/ ja olet meidän wihollisem / joca lmeidänpaha teki/pois ajanut >

18.Sinä olet armahtanut näitä cahta ai- >
noata lasta. Janyt HERra / anna heidän
aina sinuakyttä sencältaisenarmon edestä/
jasinulleaina kytost uhrata/ että muut ih-
miset heisä tundisit/ että sinä olet ainoa Jumala caikes mailmas.

ly.JaRaguel käski cohtatäyttä haudan/
ennencuin päiwä tulis.

20. Jakästiwaimons taas walmista wie
ras pidon / ja toimitta heille caicklnaiset
tarpel tielle.
21.Ja hän andoi tappa caxt kihawata här-kä/ja neljä lammasta/ja cutzui caicki lähim-mäisens jaystäwäns wieraxi.
22. JaRaguel neuwoi ja rucoili suuresiTobiat wypymän tykönäns cqpi wycko.
2z.Ja caikesta tawarastans andoi hänpuolen Tobialle/jateki ktrjoituxen/että hä.

nen cuolemansjälkenft toinen puott myö»
Tobian ol:S.

IX. lucu.
Silloin

Ragu-
el kyttä
Juma-

tatajo-
ca hei-
däu
wavje-

- lut oli»
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sngeli
mene
Rage-
xenMe
lenyn
ja ot«

rahan.

n.lalumala andacon tetdän nähdä
' tetdän lapstn/m lasien lapset colmanden ja
neljänden polween: jasiunattuolcon finunsiemenes Israelin lumalalda/joca hallitze
ja wallttzeyancaicklseen.

12. Ia mm he caicki Amen sanonet olit/
istuithe pöydän tygö/ waan he atrtoitzitja
tloitzitlumalanpelwos.

x.lucu.

Illoin entzni Tobia Engelin ty-
hän luuli hänenihmi-

sexi/ia sanoi hänelle:Azaria wel-
jen/minärucoilen sinua / cuule

minun sanan.
i.Waicka minä itzent sinulle omaxi orja-

xes andaisin/i.yn ei cuttengan se mitän olis
stnun hylyjnn tecolS suhten.z. Cuitcngtn rucoilen minä / ota tämä
palweliaja Cameli / la meneGabelin ty-
göRagexcen Medenis/ jaanna hänelle tä-
mäklrMtns/ja otMäneldä se raha / jaru-
tolle händä minun häihini tuleman.

4. Sillä sinä tiedät/minun Isän luke het-ket japälwät/jajos minä päiwängin enä
wywyn/nyn hane steluns tule murhellisexi.

5. Ja stnätiedät cuinga hartast Raguel
minuarucoillut on / etten nnnä hänelda
kieldä taida.

6. Silloin ottiEngell Raphael neljäßa-
guelinpalweliata/ ja «xlCameliä/ ja me-
niRagexeen/ja löysi Gabelin/ja andoi hä-
nelle kirjoituxen/ja sairahan häneldä.

7.Ia ilmoitti hänelle caicki mitä «pah-
tunut oli Tobian pojalle / jacutzut händä
häihin.

8. Iacosca he ynnä tulit Raguelin huo-
nesen/ löysithe Tobian pöydän tykönä/ ja
«tzo/ hän nousi hänentähtens / ja annoitsuuca toinen toistns.

9. Ia Gabel itki / jaktztti ja
sanoi-.lsraelin Jumala siunatcon sinua/
sillä sinä olec cunnialisen/hurscan ja juma-
lisen «niehcn poica / jocawaiwaisillepal)o
hywä tehnyt on.

10. Siunattu olcon sinun watmos/ ja si-nun wanhcmbas.

nuori Tobia häidens tähden
cauwanolipois/rupeiswanhaTo- t

hanenJsäns murhettimanjasa- k
noi: mix: mmun poicannyn cauwan r

pois on/ja mikä händawywyktäi t
2. Mttämar Gabel on cuollut / ja ei ken- i

gan tahdo hänelle raha maxa.z. Jatulit sangen murhellisexi/Tobia ja
Hanna hänen emänd ans/ ja itkit molem-
min/ettei heidän poicans määrätyllä a-
jakacotia tullut.
4. Jahänenäitins itki nyn ettei hän tah-

tonut itzens lohduttaanda/ jasanoi: Woi
minun poican/ Woi minunpsican/ mipi
me olcmpäästänct stnun waeldaman ? mei-
dän ainoan ilom/ meidän ainoan lohdutu-
xemtvanhudesam/ meidän si)dämem ja
meidän perilliseni.

;. Meillä oitskyllä tawaratollut/ jos en
me sinua olispois päästänet.

6. JaTobia sanoi hänelle: ole äneti ja
hywäs turwas / ei meidän poicam Juma-
lanawulla hätä ole / hänellä on uscollinen
cumpani canstans.

7. Waan ei hän tahtonut itzens anda loh-
dutta/ jajuoxi jocapäiwä ulos ja catzoi jo-
ca cujalle / c usta hänen tulemanpiti/ jos
hänjosacusa hanen nakis.

8. Mutta Raguel sanoiwäwyllens To-
bialle:pysy meidän tykönäm/minä tahdo»sanan lähettä Tobialle stnun Jsälles / ja
hänen tietä anda / ettäs terwenä olet.
y. JaTobia sanoi: minä tiedän että mi-

nun Jsänja äitin parhallatts lukemat jo-
caitzen päitvän jahetken / ja owat minun

lillll 2

Wau-
ha To-
bia .

murM
ti poi-
cans

tähteni cowin murheisans.
10. Jacosca Raguel monilla sanoillaru-

coili Tobiata ja ei hän mtllän muoto sttätehdä tahtonut/ andoi hän hänelle Saran/ !
ja andoi hänelle puolen caikesta tawara-
stans/palwelioisia/ pycoista/ carjasta/Ca- '

meleisiä jahärjistä/ japaljonraha /ja an-
doi hanen terwenä ja iloisnatyköns mennä
pois/ja sanoi:

11. HERran pyhä Engeli olcon stnun
canstas tiellä / ja saattacon stnun terwe-
nä cotia jällens / ettäs wanhem-
bas terwenä : ja Jumala andacon minun

silmä-.



lsc>4

Tobta
mene
edellä
cotta
Mns
»yg§.

silmäni nähdä teidän lapsen enen euin mi-
«ä cuoie».

ii.Jawanhemmatotit tyttärens / ja
Muta annoithänen / ja päästit hänen ty-
köns. . /

.

iz.Janeuwoit händä «ttahän pidäis
miehens wanhemmatcunnias / nyncutn o-
mat «vanhembans / racastais miestäns/
hallttzis «visusi pcrhen / pidätö iyens cuy-
nialisest.

Xl. iucu-
ttells cosca he tulit Haranijn/

HOlljocaonpuoKwällsNimwet/ en-
päiwänä toistakymends.

2. Sanoi Engelt:WeljenTobia
sinä tiedät/ mihtngs tilaan sins jsttt Isäs.

z. Jos sinun«htos on / nyn käykäm e-
dells/jaandacamsinun«aimos/ »senja
«rjancansja jsljests«lla.

4. Ia costa stTodialle kelpais/stnoi Ra-
phael/ota myötss calan stppe/ sillä st on
«arpeMnen : NynTobias otti tygöns «ja»
lstppe/jahe menit ny»edellä.

5. Mutta Hanna istui jo«psi«s tten
»teres mäellä/ ntzn että hsn st» «tzo «u-
Hvasymbsnllens.

6.1 a cos«hän siM,pai«S «tzeli/ näki
hs» poicans «uca jatunsi cohta hsnen / ja
juoxi ilmoittaman miehellms / jasanot:
Catzo/sinunpotcas mle.

7. Ia Raphael sanoi Tobialle : cohta
eninsins hnonestntulet/ nyn rucotle ja
huuda HERran tygö/ ja ftztähsndä/ja
mene sijte Isäs tygö/ jaanna stuta hänen.

8. Ia «ottele cohta hänen filmänscalan
ftpella/ cuin sinullaon / nynhsnensil-
mäns cohtaaukenewat/ja finun Ists taas
«äkeftfimreftilmtze.

9. Nyn juoxicolra edellä/ jongahe «ns-
ftns ottanet olit/jaKehacoitzi hännällsns/
h,)ppelijaoli ilo:»en.

10. Ia hsnenstkia nousi Hflst / ja
tiruhttntzn cowt»/et« hän louckats ttzens.
Ny»hsn cutzui palvelian tygöns/joca hän
>ä talutti kädestä cohtainan poicans:

ii. Sttäteki myösätll / jahesuuta an-
Mt hsnen j«itkit molemmin ilosta.

12. Ia cosca he rucoillet ollt ja ktzttä-
»et Jumaftta/isiuithe «Mmahan.

i3.Oilloin ottitobia «lan stppe/ja iooi»
tel» Istns silmät.

>4.lahankärsisitäpuolenhecke/ja«i-
hi lsxi hänen silmistäns / nyncuin munan
«lwo.

15.Ia Tobiaotti se» /jarewsis pois hs.
nen silmtstans / jahän stt cohta »sköns
jällens. «

iS.lahe kytit luMalata/ hänjahanen
emändäns )a caicki cuin sen tietä sait.

17.Ia Tobia ftnot : minä kytän sinu»
HERra sinäIsraeliFlumala/ ettäs mi»
nua «ritit/ja autit minuajsllens/ ntzn et-
tä minä räckan poicani saan nähdä jällens.

18. Ia seitzemenpälwänperästä tuli Sa-
ra hänenpoicans «vaimo/ «iken perhens/
«rjans m toi paljora»
ha canfjans/ nyn myössenrahan/ cuin hän
Gabelilda saanutolt.

19. Ia Tobia jutteli «anhemmillens
cuinga paljo hywä Jumala hänelletehnyt
oli sen cumpanin «utta / cuin hänen «ns-
stns waeldanut oli.

20. IaAchlor jaNabach/Tobian langot
tulit hsnentygäns ja loimotit hänelle on-
ne/ tloitztt hsnen canfians caikesta sijtä hy-
västä/«in HERra hänelle andanut oli,

21. Ia he stit yhdes seitzeme» psiwä jao»
liltloistt.

Xli. lucu.
Jjtte cutzui polcans ty-

sanoi: mttämeannam
(^V^lMpyhällemiehelle/joca sinun

cantzas macldanuk on.
2. JaTobiamastats Isans : cutnga me

tatdammaxa hänelle ne hymät työr cmn
han mmulletehnyt o»?

z. Hänon m-.nun termenä mienyt pois/ ja
tuonutcotta jällens:hän toi sen rahan Ga-
beltlda ttze/ jaautti minuatälle emännälle/ '
nijn hän myös ajoi pois pahanhengen/ ja
teki hänen manhembans iloisexi; Ja hän
autti minua ltze/cosca mtnu suuri calaniel-
lä tahdoi/ jaandoi sinullenäkös jällens/ ja
on tehnyt meille sangen pahon hymä.

4. Cuinga sijs mc tattam maxa hänelle
sencaltaisethymät työt ? Mutta minä ru-
coilen sinua Isän / taritze hänelle puolt
Mesta fijkä tamarasta Mn me myötäm

tuonet

Wa»t<
ha To.
biaft,
näkyns.,
jällM^

Sar«l.

TM
p-täl
sans
cantz»
neuw»
mil»
heidän
pitää»
dam»»
Enge»
M.

Töbiatk n.fa ie ittc.



Monet olent / etta han ns ottais.
;.Ia molemmat sekä Isa että po.ca cu-

tzuttyänens erinäas/ ja rucoilttyäasa ot-
taman puolen caikesta sijtätamarasia/cuin
h« myö.äns luonet olit.

6. Ja yan saudi heite salaisesi: kijttäkät
te jacunnioittacat tarwan lumalata joca-
ttzen edes/että hän teille sencaltaisenarmon
näyttänyt on.

7. Cmiingasien ja Päämiesten neuwo ja

5«/>.
4? 12.

'> !
!

E-igeli
tlmo.t-
tayeil-
le/cuin i
ga Ju- i
mala o
liiahet
tänyt
hanen.

l
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l
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salaisuctapltasatattaman: mlMa Juma-
lan köliä pttä corkiasii yiisicttäman ia juli-
sicttaman.

8. Sencaltainen rucous paastolla ja al-
muijällaonparembi cuin paljo culdacoo-
tatawaraxi.

y. Silläalmuifat wapahtawat cnölema-
fia / pyhkiwät pois synnit/ japitämätc-
lämäs.

ro. Mutta jumalattomat saattamat itzes
poishengeldäns.

11.Nyn minä nyt ilmoitan teille totuden/
jaen sala teilda fitä salaistakäskyä.

12.Cosca stnä n.jn catkerasti itkit jarucst-
lit/ janoust trualda/ ja hautaisit cuolletta/
kätkit mu nit sala huoneses/ jahautaisit
ne yöllä/ silloinmma cannoin sinun rucou-
jees HERran eteen.

iz. Ia ettäs Jumalallekelpaisit / ntzn sen
piti nyn olcyian; ilmankiusausta ei sinun
pitänyt olemä/ettäs o..sir coetelluei tullut.

14.Ia Jumalaon mmun lähettänyt pa-
randaman sinua/ jaajaman pois sitä paha
henge / jocaSaran sinun pottas emännän
tykönä oli.

15.Ia mina olenRaphacl/yxi nysiä seitze
mesiEngclist/jotea ftiso.ne HTRrau edes.

16.Iacosca he sen cuulit/ hämmästyithe/
tvapisik jalangeisit maahan caswoillens.

l7>Ia Engeli sanoi heille ; olcar hywsis
turwas/ sir älkär peljätkö.

18.Sillä se enin mmä teidän ttskönän ol-
iut olen/sen on Jumala ny» tahtonut / kyt-
täkät ja cunnioiktacat hända.

ly.Miiiä oli» syöpänäni ja juopananl
teidäncanstan/Mutta minä nautilzennäky-
mätöndä ruoca / jota ei yxckän ihminen
nähdä taida.

-tv. Ia nyt on aita/että MMmenen taas

hänen tygönS/ jotaminnn on lähettänyt/
cuunioittaeat te lu.ualata / jailmsitcacak
hänen ihmeitäns.

ui. Jacosca hän sen sanonut oli / catois
hän hettän siimälns edesi/ja ei he hända e-
nämb: nähnet,

ai. Ja he langeisit maahan cölmexi het-
kexi/ ja cunnioctlt lumalata/ sijtte nousit
he ja sanelit nycä / jailmoitit hänen suuriaihmeitäns.

Xlll. iucU.
Tobia awais stuns / kijtt»X» » »Jumalala/ jaftnoi : HERra/

olet suuri jawäfewä lum».
jasinun waldacundas pysy

2. Sina curttat/ja lohdutat jällens: sins
«idät sysätäHelwettyn/ja taas ot« sieldä
ulos: sinun ksttss ei ««da fengän wältts.

3. Te Israelin lapset / kyttskst HERra/
ja >)listäkäthändä pacanain edes.

4. Sillä sentähden on häntetdän hajot-
tanut pacanain secaan/ jot«ei hands «n-
ne/ilmoittaman hänen ihmetcäns/ja että
pacanat ymmärrmsit / ettei kengän ole
Catcktwaldias Jumala/ waan hsn alnoa-,
stans.

5. Hsn on cunttanut metts meidän syn-
deim lähden / jahänen laupiudestans hsn
meitä jällens autta.

6. Catzocat nnt» hän »teidän «nsiam
tehnyt o» / jakyttäkät händä pelwollaja
«apistuxella : kyttäkät hsnds hänen töi--
säns/ ylistätät händs Ma tza^atckistfihaAitze,

7. Ia minä myös tahdonkytts hsnds ts-
sä maaft/ joft «ne fangina olemma : silla
hän on näyttänyt ihmens fyndiselle Can-
Me.z. Sentähdenpaftitcat te syndistt/jateh»
kät waichurscauttaJumala»edes/ jaufto-
cat että hän teille laupmdens ostt«.

9. Ia minä «hdon nyt sydämestäni ilot.
«Inmatas.

io.Kyttäkät HErra te hsnen«aittluns/pltäkät tlopäiw«/jakyttskst händä.
il.lerustlem sins Jumalan Caupungi/

lumaft«rtt« sinua sinun tötdes tähden/mut«hs» «as armahta sinua>
Utttl z n.Kljtä

Tobia
kyttä
lum»
la« hy
wätn
tecoi»
edest.
Bent»
, 2:39.i.Sa»»
2:6.

».

16:13,

stus^e

r<l

«,.ft«"
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Ci ns-
mät
fanglt
palain
net/sen
tähden
täsä pu
huta»
Chrt-
stuxen
walda-
«iiast.
Eft-
;c>: 5.
Act.2:s

Apoc.
21:18.
Lea?,?7'

Tobia
ikä

lZiKijtä HCRra hänen lahjains edest/jaylistäyancaickista Jumalaca/ että han
taas rakennals sinunmajas/ja tois jällens
caickistnun faNgis/ nyn ettäs iloctzistt yan?
caickistst.

> iz. Emunpitä paistaman nijncuinkircas
walkeus/ jacaikls mackman äriö pitä sinua

, cunttioitettaman.
14.Caucaiftlda maalda pitä sinun tygos

tuldatnan/ ja lahjojacannettaman.
15.Sinusa pitarucoildainan HERra/ja

sinua pltäpyhäxi cutzuttaman/HERran
suurta ntme pitä sinusa auxhuuttaman.

16.Kirotut pitä cacckioleman / jokeacat-
zowat sinua ylön / cadotetuxipitatuleman

5 caicki/jotca sinuapilckawat/ siunatutpitä
oleman caicki/ jotca sinua rakentumat.

17. Mutta stnun pitä tloitzeman sinun
lapststas: sillä hetulemat caicki stunatuxi/
ia pitä coottaman HERran tygö.

iz.Autuat omat ne jotca sinua racasta-
wat/ja jotca sinulleonne toiwottawat.

:y. Minun sielun kyttäkänHEßra/ silläHCRra meidänlumalam lunasta Jeru-
saleminCaupungm caikista murhnstans.

ZO. Zlutuas minäkin olen /jos jäänetmi-
nun sugustani saawat nähdä Jerusalemin
cunniasans.

21. Jerusaleminportit pitä Saphirist ja
Smaragdist raketuc oleman/ jacaicki häne
muurins calleistakiivistä joca curilda.

2!.Walkiasta ja puhtasia Marmoristapitä caicki hänen catuns laskccur oleman/ja
joca catulla pitä wcisattamanHattelujah.

2z.Kijtetty olcon Jumala/ jocähänen on
lorottanut/jahänen waldacundanspysy-
kön liancaickiscst hänen päälläns/Amen.

XIV. jucu.
Ssca nämät olit tapahtunet/ja To-

IU bia oli näkyns saanut Mes/ eli hän
wielä sijtte caxi wijdetttäkymmcn-
dä ajastaica/ janäki lapsens lapset.

2. Jacosca hän sadan ja cahden ajastaian
wanhaoli/haudattin hän Nmiwes cunnia-
lisest.z. Sillacosca hän cuusi cuudettakymmen-
dä ajastaiea wanha oli/ tuli hän sokiaxt/ ia
cuudendenakymmendenä wnonnasai hännäkyns jällens.

4. Ia stn mlmn tksns culutti hän ilolla/ja menestyi Jumalan pelivos/ft cuoli i)»)«
wäsrauhas.

5. Muna ennen cuvlematans cutzui hän^» ,.

poicans Tobian eteens/ jaseitzemcn nuorta ,f° „"
poicaista/ hänenpoicans lasta/ ftstno» N"

6.Niniwepttz pftn häwitettsmän: silläeiHERranstna puutu. Mutta Medenis
pitä wielä sijtte «uwan rauhan oleman: '

jameids>i.weljem/jotca Israelin maald»hajotetutownt/ jällens.
7.Ia metdän maan, / joca nyt kylmillä Estr.

on/ pttä joeapaicas asutuxi tuleman: ja 3»«.
lumaftn huone/ jocapoldettu on/pitä ra- c. 0:14.
kettaman jällens/jacaicki jotca Jumalalapelkäwät/ sinne tuleman jällens.

8.Iapacanat pits myös hylkämän epä»
jumalans / ja tuleman Jerustlemyn/ ja
siellä asuman.

9.Ia caicki pacanat ft Cuntngat pttä
siellä tloitzeman/ ja valweleman lsraelinJumalala.

10. Nyn cuulcat nyt minun poican, tei- HZne,,dan Isanne : palwelcat HERra totudes/ wymetjaolcatwaathänes/ ja «rwatcathäneen «eneu.täydellisesi.
11. Tehkat mitä hänkästenyt on / ja opet- ftpsil,

«catse teidän lapsille» / että he myösal- lensmua anoaisit / että he aina JumalalaDeut.pettäisit / ft luottaisit hänen päällens «i- «:i,.kesta sydömcstäns. c^si,.,
12. Ia rackat lapset cuulcatminua/ ja 24:14,slkat pysykö täsä Nimwes/ waan cosca te

teidänäitin haudannetolma minun tydq-
mmmunhautaani/ nyn nostat menemäntääldä pois.

13. Sillä minä näen/ ettäNiniwen syndt
lopetta hänen.

14.Ia cohta äitins cuoleman jälkenme-
ni Tobia Niniwest emändäns/ 'lastens ja
lasten lastens «nsft Medenyn appens iahänen emändäns sucuin tygö/ja löysi hei-dän terwenä h»)wäst «voimaftns/ ja hänholho-.s heitä.

15, Ia co!« he «olit/ painoi hän myös
he.oän silmans fynni / ja sai nyn caiken
perinnön jaßaguelintawaran/ft,ettha-

man

1006 Tobkan, !4.sucu-



Kirja. l.lum 1007
Nuori ntau wydenden pslwttn/ ja näki lapseus
Tobia ja lasiens
eli oy. 16. Ia cosca han yhdexankymmenen ja
«j.iscai yhdexän wuotineu oli / jotcahän luma-

lan pelwos ilolla elänyt oli/ hautaisit hä-

nen hänensueuns.
17. Ia caickt hänen sucnns elit jnmalisest/jacunnialtsest: Nyn että he sekä Juma-lalle että ihmisille/ ja caicktlle cut» maa->cunnas asuit/otolliset olit.

Tobiawkirjan loppu.

Jesus Sirachin Kirja.
Esipuhe.

Ämä Kirja ei olewanhoilda Isildä lueltuPyhänRamatun secaan» muttamutt-
x caunin ja wijsall miehen tirjaxi/ silläns se myös laitaolla.

Tämä JesusSirach / nijncuin hän Esipuhesans tunnusta / «li mllut Egyp-
tiin/ Cuningas Euergetexen aicana/ja siellä on hän tämän kirjan lopettanut/jonga hä«
nen isoistins ensin alcanut oli- janäky nijnculn hän olis monesta Kirjasia tähän coon-
nut pgrhat / cuin hän löytänyt on .- Mä ei täsä seura yxi cappale loista järiesiäns/ nijncuin
jongun lekiän tyo/mutta owat secoiteml toinen toiseens/nijncuin se olis monelda tekiäl-
d«l/ jausiasta Kirjasta coottu : nijncuinhunaja imetän ia monesi cuckaiset coolan» Ia on
nähdä/ että tämä Jesus Sirach on ollutCuningasDawidin sugusta / ja on.mllut Amos
Sirachista/ jocaoliylimmäinen Päämies ludan huonesa -nijncuin Philo osotla / lä-
hes cahta sala ajastaica ennen Chrifiuxen syndymätä/ ei aica ennen Maccaberejä.

Tämäon tarpellinenKirja yhteisen Cansan lähden .- sillä täsä ahkeroitan tekemän ih-
misiä / erinomattain perhen isännitä/ jumalisixi/hywixi ja>nopsixi/ cuinga Heidiin itzens pi-
<ä käyltämän/lumalam/lumalan sana/Pappeja/ wanhembita/waimo/ lapsia/oma ruu-
misians/tawaratans/ palwelioilans/kylänmiehiäns/ ystäwitäns/ wihamiehiäns / Esiwal-
dans ja jocaisiawasian/ nijn eltä sekyllä hywin taimn cutzUtta huonen curimxen kiriaxi/
elihywän perhen isännän myös oitia hengellinen curitus
on/japitäfixicutzullaman.

Sirach on elänyt Ptolomeus Euergetexen aicana/ ä. ;/40. ennen Chrifiuxen ai-
ta liki 231. ajasiaica.

HesuS StrachtnEsipuheKtrjastanS-
jalomiestä omat ollet/jotcameitä Lajsta / Prophetaista ja muista nijtä

wijsautta opettanet owat/ jailmanepäilemät sencaltainen wijsau.
den oppi tule Israelin Cansalle cunniaxi. Sentähden pitä nqden / joillase on

jataitamat luke/ei ainoastans itze sijtä wijsaxi tuleman/mutta myös kirjoittamisella jalu-
kemisella mul<a palmeleman

Minun isoljsen lesue/sittecuinhän erinomattainahkerast luki iakia/ Prophetaita ja
wielä fijtte muita Kirjoja/jotca meille Isäldäjä-ttyt omat/ ja hymin nijsä itzensharjoit-
tanut oli/ kirjoitti hän myös jotakinmijsaudesta ja hymistäkamoista / että ne jotta mielet-

läns



läns tahdoit öp'pla jataitawäpi tulla/pitä siitä yn märcäwäisemmäisexi / jahywäänelä.
mään soweljammaxi tuleman.

.

Mmgätähden minä rueoilen / että te sen hyn-äxi ottaisitte ja wrjsusii lukifitte/ ja andaj.

sitte meille andexi, jollem me ole nqn puheliat cuin tarwitaisin ? siliä se cuin Hcbrean kie.
lellä' on kirjoitetlu/ja kääkän toisella kielellä/ nqn ei se euulu mjn caunisi: ei amoastans rä.
mä minunKirjan/ mutta myös iaki / Prrophetat ja muutKirjat cuuluwatpaljo toisin,
cuinhe omalla kielelläns cuuluwar.

Cosca minä tulin Egyptijn cahdepandena neljettäkymmendä Cuningas Ptolomeus
Eucrgetexen wuonna/ jaolin siellä nijncauwan cuin hen eli / sain mii ä siellä tilan paljon
hywä lukeaxen ija kirjoittaxeni. Sentähden näkyi minulle hytväxi ja mrpellisepi ahkeroi,
ta käändämän tätäKirja. Ja että minulla oli siihen aica/ tein minä työtä / täyttäxeni M
ja andaxeni mlla walkeuteen/että muucalaisetkin/jotca oppia tahtowat/sijkähywijn tapoy»
harjanduisil/ jaeläisit HERran lain jälten.

I. lucu.
Caicki
wysa-
us on
luma
lalda.
i.Reg.
z: 9.
Rom.
it:)4.
luma
länsa-

.na on
lvhstn»
den
lähde.

"t,,«,a
lan sa""'„
« mei,3 «3lämän'

wystus on HErralda luma-
»« lalda/japys»)hänen tykönäns yan-

2. Cuca on imenut meren sannan/
jaftten pisarat/ jamailman päiwat?

z. Cuca on mitanut laiwan corkeuden/
ja maan leweyden/ jameren sywyden ? Cu-
caon lumallinwtjftuden tutkinut?
4.SM hänenwystudens onenencaickft
5> Jumalan sen «lcketn corkeimman stna

on wystuden «iwo.
6. layancaickinenkästy/onhänenlähtes.
7. Cuca «idais muutoin tietä/cuinga ih-

misen wystuden jatoime pitskäsittämän?
8. Mon caickein corkein / caickein luoja/

Caicklwaldias/ wäkewä Cuningas jasan-
gen hilmuinen/jocaistu lsiuimeUaus/ hal»
litzewe, Jumala.

9.Hän onPyhänHengens cautta sen luo-
nut/ft nähnyt/tietänytft mitanut.
IQ.Ia on wuodattanm wystuden caicke-

in tecotns päälle / ja«iken lihan päälle/
nrmons perästä / jaanda sen «ylle/ jotca
händäracastawat.
"' bEßran pelco on cnnnft jaylistys/

riemu ja«unis Cruunu.
«- HERran pelco »fthutta sydämen/ ja

anda ilon janemun ft pitkän yön.
')- I°ca HERra xeM / hänelle läy hy-

win wymeistsä hädasä/ jahän sta lopulla
siunanxen.

stamä
lum«
lata.
Psalm
m: 10.
Pro»,
1:7,

14.Racasta Jumalala on caickein caunin
wijstus.

is.lajo« sennäke/hänra«stasitä:Sil-lä hän näke/cuinga suuna ihmeitä se teke.
16,HERran pelco on wystuden alcu/ jo-

«onuscollisten sydänden pohjas / ja asu
walitttlin waimoin tykönä: ja löytän
ainoasianswanhurscasien jauscolllstcn ty-
könä.

i7.HERranpelco on oikea Jumalanpak-
welus/

iS.loca sydämet warjele/ja teke hursca-
xi/ja anda ilon jariemun.

iy. loca HERra pelkä/ /hänelle käy hy-
win/ Mcoscä hän lohdutusta tarwitze / ntzn >
hän tule siunatuxi.

20. Peljätä Jumalat» on täydellinen
wysauö/ zoca teke rickaxi /ja tuo myötans
raicke hymyttä.

21. Se täyttä coco huorien lahjallanö /ja -

caieki paieat tamarvtllans.
22. HCRra»pelco onwhsaudenCruunu/

jaandahymän rauhan ja termeyden;
2z.Ja ne molematovat Jumalan lahjat.
24.Tämämysauö teke ihmiset oikein toi-

mellisexi:lajocastjnä mahmastnppuktzn-
ni/se autta händacunnialia.

2;. Sillä HERran pelco on ivysauden ?
juuri:

26 Ia häne oxans cucoista yancaickiseff.
»7. HERranpelco aja synnitpois.
-8. EiKä jvca vnilman pelwvta / ei se kel-

pa ' .

Jesus Sirachttt '.Luc.



Kirsti - luc. loo>,
v« humalalle / jahine» ylptyteue maa>
hoi, cutista hinen.

29. Mut« siwtä «dettafitcl alca/ culn
hsndä lohdntais.

zo. Stllä »«lcka hänen asiansonsorltu
niaxi/ntln tuttelgin ltjltäwiillotmellistt
hänen wijstuttans.

zi. Jumal»»ftna on jumalattomalle
«uhstus:Sillä ston «tjstuden «»ära/
joco häneldi»»öltetly on.

z2.Vilnnnpoican/jos sini» «hlotwij.
stxl lulla/ nljn ope listyftnal/ja luma.
la onda flrull, wtjftuden.

;;. SllläH<lßt«u pelco on oilta «tjst.
ne/ culltns / usto s« lätsimys telpa In>
«alolle.

;4,Catzo/«ttll finun Jumalan vlleos o.
le nlcocullatsne/ ft älä pallvele hcmdä pe.
toll slllo sydämellä.

35, Hlä ltzt tljlest lhmlsten tylönä nlco»
lullatstft: ja catzo mtlä sinä puhut/ «stot
jaallvott:

;6. Ja älä ttzes corota/ etttS langets/
ja häptäön lulls.

;7. JaHERra llmottta finnn ftftlsu.
des / ft maahan cuttsta sinnn julllstst lh-
«isien nähden.

,8. «ttes ole palwelut olllas Jumalan
pelwoe/ja stnun sydämes on «llut pelvlllue.

Zhmi-
stv pi-
ti ttzes
»almt
jlamaa
kiusa»-
peeo.
Mallh
IV!ZB>
c.16.24
2.Ztm.
Z! 1,.

Prov.
-7-z.
i.Pet.
4U2.
Luona
maa
Zmaa
laa

ii. iucu.
jos sinä tahdot olla Jo-Tmala polvelta/oho valmistasi-

kiufauxteo.
2. Pysy vahvana jakärsi/ja ä-

! lä ole e opta storamao/jvs sivua sijcä ha»,
cotellav,

z. Pidä sinuas Jumslao tygö / jaSIS
potcke/ettäs vahvtstoistt.

4. Kärsi mielelläs catckia cotu sivun
pöälles tule / ja ole kärsivätneo caikesa

> mvrhesa.
5. Sillä nhncuin culda tulen cautta/ohn

myös nejotca Jumalalle telpawat / mor-
hen tulen cautla coelellao.

6 tuotaiizes Jumalaa»/ nhnhäoaut-
la sinua: ojenna ties /ja toivo hänen
päällms.

?.Te jotca HERra pellätte / loottacat
heneevGllä ei hän puut» teiidä.

8. Xe sotta HERra peltätte / toltvocol päälle,
häneldi hywä/ nljn te löydätte armon ja Pftlm
lohduluxeu. 37^5.

9. Iol« HERrc» peltätte / odottacac
hänen armoue/ft ältatpoitelco/ «tlet le
hucku!,/.

10, Cotzelcat lvanhaln «simeltejs / j«
otlacatnyftällaart.

ii. Cuca on coscan häptääntullut/joc«
«n »o wonut hineu päällens.

12, Cuca oncoscan hyl,älly/jo«Ium««
lan pelwos on pysynyt ? «li cuca oncoscan
hänelda hyljäily / jocahänoäonauxen»»
huulannl.

15. Slllä HERra on armollinen ja lan»
plos/bön «nda synnit audexl/ ja autti»
hidäsä.

14. Wol nijtä/ jotca Jumalastaepäile»
«ät/jaet pysy «vahwana - »ol sttä juma»
latoinda/j°« ltzens finne ja tänne täändä.

15.Wot nijtä epöuscotsita/ettet he nsco/
sentähden et ptds hetdän myös warjllluxl
tuleman,

16. Wol nijtä jotcael ole lärstwälset.
i?. Cnlngahetdän fiilotu lily / costa

HERro on hettä etziwä'. Ja pl»
18. JotcaHERra pellcwät/ ne nstotvat tämän

hänen ftnans/ft jotca händäracastawat/ häue»
ne ptläwöt hänen tästyns. ti.

ly. Jotca HERra pelläwät/ne telewät skyns.
mitäbanlUeonololllnen/ ja jotca haudä Hlob.
racastowat/ue pttäwit lain ottetn. i4.!1.

20. Jotca HERra peltälvat/neojenda»
»«sydamers / ja nöyryttäwät tyeus hä» 2Sat»
«en «teens/ ja sanovat : 24:14.

21. Me te,hdömme parammln langeta
HERran täsijn/cuin ihmisten täsijn: stllH
hänen louptndlns on uljnfturt/ cutn hän
lljtttn on.

_.

Hl. iUM-
lapset cuulcat mlnua tet» Cuiift

din Isän. t« I,
Li Ja tehtät näln/ettl ttllle sts ftV> täwis. äittaS.

z. OM HERra «hto / «ltäftpsetl» Exod.
säns cnnnlotltawat/ ja mitä äiti läste lap. 22:«,
fille/sitä hän tahto pidettä. Deut.

4.l»ca Istns «nntottta/hanen synb<> 5: »6.
äns et Jumalarangatft. Eph.

Mmmmmm . 5.1»c,:1.



Malt.
i;:4.
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lv.
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pyydä
«orti».
<« »lr
«a.
~Pe».
»t<s.
Rom.
»2:;>iio

5 Ia joca «ltläns cnunloltto/ se coco l.
tzellens hywän tawaran.

6. Joca Isäns «nnlottta/ st saa ilon
lapsifftns : ja costa hänrucolle / nijn hin
lule cnulduxl-

-7 Joca Isäns «nutottla/se sta «u»«n
«li: j« jocaHERran tähde» »n cnnllal»
«n/ st lohdutta ätllus.

«. Joca HERra peltä / se cuunlolll»
myös Isäns / ja pal»el« »anhembltans/
<» pttä hettä Herranans.

9. Cnnntotl» Isäs jaäitläs työllä/ p».
Hell» ft tärsimtftll» :

ic,. «ttä heidän fiunanxeus tnlst siun»
päälles.

n. Sillä Isän siunaus ralenba lapsille
huonet / mutta ällin llrons ne maahan
cnllsta.

12.Hlä naura Isäs yloucatzelto/ sillä et
sinnn ole fijtä cnnulata.

iz. Cunutoitt» Ists on sinun oma «n»
ut«s / ja «tzo ylin älliä/ on stnun om»
häpiils.

R«ca< lapsi corj»Isäs hänen »»».

halla tjälläns-ja älä saat» händä murhelli.
ftxt nijncanwau cnln hän «lä.

is.Kärfihznoä/j°s hän tnle ftpsilllstxl/
j»älä «tzo händä ylin / »alck» stnä oltt
»alombl.

16. Sillä st hyi»ä cnl» »anhemmllle
lehdän/el itänäns unhoteta: j«»aick«s
,l«tsyndlnen/ ntzn sinulle cuitengin hywin
ttpahtn.

17. Stnua pltä tustas mulstetttman/ j»
finun syudls pllä huckuman/ nijnculn jää
Auringon palsteft.

!8» JocaIsous hyljä / plla hälvätsiä.
«in/ jajocaäillns mnrhelllsexl ft»««/
ftonttrotlnHEßralb».

19.R««s lapsi/ pysy mlelelläs »lamal.
sest säädysä/ st on parembl cnln «lckt /jo.
t» mailma pyytä,

20. Jot»fin» olet lorlftmbl/fitä «nä«.
l»l nöyrytä finnas /nyn on HERra sinulle
»rmtas.

2i.Stllä HERr» on calckeln corleln/
jocatele suurt» töttä niyrätn «utta.

22. Älcspyybä cortemb» «tr«/j»Hl» »«

Mli» ylttze stn«n»olm»s.

2z. Matt» «itäAumala -a finuu käske,
nyt/ota stjtäwaart.

»4. Sillä et se hyödytä flnna/ josflnä st-ta Pyydät/Ma ei sinun ole käsketty.
25. Joca siimawlrcaas et so»t/ Slä fljtä

tottele; sillä sinun oa eoäkästetty/ cuiu»taidat toimitta.
26. Seacaltaioeu mieli o» moada pet-

tänyt/ /a heidän ylptydeus 00 heitä cokt-
staaut.

27. Sillä joca mlelelläa» and» ttzens
vaaraan/se hucka si/nä.

28. Za ylöoaonttna ihmisen käy lopulla
pahoin.

29.Pipiä ihminen teke ttzellens paljon
paha/ »a syadtoen teke syodtä sySta päälle.

zo.Eillä ylptä sydän et tee mitä» hyvä/
jaei makean saata muuta cuto paha.

zi. Toimelltuen ihminen oppi mielelläos
Jumalan sana/ ja joca »ijsuutta racasta/se cuuldele mielelläos.
z2.Nhncuio weft tulen sammotta / otjn

myi» audo pyhtt synnit-
zz. Plimmätuen cosiajaou sen moista'

«a/ja a»ar,«le hänen wahiugosta.
.

IV. iucu.
lapsi / äiäköyhä hätaytä/

V i/^jaälä ole cowatarwitzewalle. >
«5 V, 2. Älä tsoivaisia catzo ylöu/ ja -
!>- tee murhelltfext tarvltzepa 1

hänen «atvatfudesans.
z. Murhellista sydändä älä tee evä mur-

hellisext/jaälä wywylä lahjaköyhäidä.
54. Älä catzo «iheijätseo rucousta ylö»,
jaäläkäänä cafwos poig köyhän puolesta.

5. ÄläkääonS pois silmtäs tarvitzeval-
da/ ettethän sinun ylitzes vaiitais.

6. Sillä se jocahänentehnyt ou/ cuule
hänen tucouxens /cosca hän murhellifeS»
sydämellä sinunylitzes »alitta.

7. Älä olertztatoeu oikeuden edes/ japi-
dä Daomart canntasa.

8. Cuuleköyhä mielellä»/ ja«»sta hä«u
dä sälöisesi ja sivtäst.
y. Jolle väktwalda tehdä»/ ntzuauta

häodä sildä/joca hänelle teke wäSrvttä:j«
Slä häMsty/ cofta sinunpttädnomitzemS.

10.ole isättömilleIsä/ jaheidän ätttl-
lessayacuiu perhe» »sändä.

«.RV»

Dan.
4! 24.
Deut.
4.3».

Aln«<
ftsta.
D««t.
,5.7.
lob.
»: 9.

tol» JesusSyrachlti 4iut.



«. Nlj»fins olet ufttuU» c«lckel» eor.
»elmmanpoica/ »« hän ««finn»r»l»st«p»
«ns cnl» finun ow« sttts.

i2. Wtistus ylönoi lapseus / j»«ron»
»»/j««»hsndä etzltoät.

i;. Joc»fitä i»c»st«/st «lämätäracasta:
ja joc»händä «ht«rost«tzi/ft onftap» stn>
»en llon.

,

,3ym«.
l«» p».
!./!,"
lolnde
"°st
p'"'
ma»»
'"öv.

l 11.

14. Joc» sijni ltzens««h»«u» pltä / s«
»n saapa suuren cnnnt»» : j» «nila hän «t.
cot/ senHErra »nd» menestyä.

15. Joc»Jumal»» san»cunn<«l«a/ se
tele olt»n Inmal»» p»l»elnx«n : ft joc»
fi«äl:«t»fta/ händä myös HErra racasta.

»6. Joc»«ljstlttt»cnnle/hän t«ll»mnt<
««tl» «hmlfis opett» / j»,oc« pllä hinen
pnoldans/se st» aft» l«»os.

l7.l«a»n»llpttlin/st stahän«n/ j«
hänen jält«Ulnl«»als«»S pttä menestymän,

ilj. I« ,os se ensin itzens lotsin liyt»<
händä «»stan.

19 I» «le hänelle «sllvau j««hdlstnxen
j»coellele händä «<tz»»«ns/ jatnllt cnrl.
«nxellons/ fijhmastl cnln se löylä hänen
»llplltimLxt.

20. Ntzuselnle jillenshänen lygöus/ol»
llall» «ellä/fa tlahntl» hindä.

21.1« llmoltt» hänelleftlalsndenS.
22. Mntta jos häne» löylsn »ilppt/nlj»

st hylls hänen/fthänenlöyly hnckua.
2z.Rac»s lapsi ot»»jafi» »aart/ja «öl.

tä lvöärla asioita.
"> Älä häpe lnnnust» henges edestäfi.

ts cntn otletnon.
25. «tlli lhmluen t»ll» utjn hävetä/ el»

tä hän sijnä syndli tele : j» thmtuen taita
»yös nljnhineti/ «tlä hänen fijts «rmo
,», cunnt» on.

,6. Hlä »nu» yhd«»gän finuas teholtt»
tvahtngoon/«ll ptljstlä finu«S cadomxeen

27. Multa lnnnnst»rohllast / se cuin o<>
kein on/costa finun Cans» »nlt»m»n ptts:

28. S,llä lunnustuxen cault» tolnns j,
«tttus «imet «le.
t 29.Ä1ä puhu toiuutt» »astan/mntl» »n.
ua hipiän»nila päälles/ fts finä »ftlllnen
olet.

30. Alä hipe lunnnst««s«s/jo«fins rlc.
»onul ol,»/,« ili sodl»lrl» »afta».

mata.
5. Älä ok snrutoln //o» flnnn syndts «»

vielärsngatsemata / /a tahdotalaa sen-
tähden syodtä tehdä.

6. Älä ajattele: Jawala «o plän lanpt.
a»/ et hänrangaife minua/minä teen sya«
dtäoho pallo rata mtaä tahdon.

7. Häa talta aha plan olla vihainen
rulnarmolltoengin/ ja hänen«ihan» et
lacka jumalattomista.

S.Seutähdeuäläwhwyttelefinuaskääa.
dSmästHEßranlygö/ jaälälxckä»hde.
stä päivästä toiseen.

y. Sillä hänen wihaas tnle oopiast/ ja
costa finn» ja cadotl» sinun.

10.Älä tuora finna» väärään calnhn»t
fil!» et se am» finna / cofca kiusauxet tnle.
wat.

11: Älä anna finnas pmbärios vietellä
calcklna-filda tnnlilda / älä myös jocatfia
tietä seura uyncutn hutkndelewatfit sytä»
wet tekcwät.

Mmmmmm »

zl.Alä' tyhmä p«l»«l« HH«» «si».sane/ j« älä «tzo hsnen jalo««an».
32. Mutt» ««st» t»tnd«»pnol«st «nole »« »«.»»n «Stt / nljn HERr» Jumala o» stt».w» finun «destäs. "

33. Al» ole nijnculn ne jotc»p«ljon l». .„,»,.
p»»»t /,a cuitengin et st» «l:äu»tcoin. .'

» .

34. Alä ole jalopeurahuones»»/ ft jiil» !,-!«,.
»a perhettss »«se»u.

35.El sinn» lätes pidä ol«»«n «ln»
»ot ott««»n/ft pt»o»tn «nd»»»». *

e V. lucu.
li luot» ltzesrlckantees : jaälä «'lue.V)»fttt«l«:»lnull«on»«»z. ,2:17.

2. «lä senr» on»» ylptyftä»/ z>e«
s»»tl»: jaälätee »ltäs tahdot.

3: Hlä »,»««»« ltzelläs» «c»ftn mlnnl»

staj«/«ns»»l«sta»«.
4» Älä »j»tl«l« < jomlns ole» «uengln "l l.

syndtä tehnyt/ j» elmlnnlle mttän p»h»
tapahtunut » fillä HERr» on lofin tärsi,
»sinen/ mntta ei hän pidä fin»» rangaise»

e.l6m
»

t
l '

I.

I

k

' Pro».
rs: l.
-c.,iL4i
Ez-ch.
7 i -S.

12 Mu»» ole ««htv»ftnotsts/ ft Pyst
yhdest puhcft. I«e.

13. Ole »almls ««lem»» j» »ast«»l.i?.
ma»
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/»/»>
'

A'
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M» «<»«««n»

z
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«a» «itä oikeil» o» / ja älä hoputa.
14. Aos sinä asia» ymmärrät/ ojj» neu-

vo lähimmäistä»: joöet/ajjnole äueti.
15. Stllä puhe faatta runolan / ja puhe

myös faatta häptä» - jaoma ktelt ihmisen
langetta.

> 16. Älä ole panetteli»/ älä myö» väjjy
kielellä».

i7.Wara«on häptSltn«u / mutta pa-
»etttlta ja captktellaeo on paljopahcmbt.

i«. Älä mlkäa pidä halpana/joco se olis
«ähä eli paljo.

e VI. Lucu.
tule ystävä» vthamtehexi: Stl-

/st lä paha «iml fijtä saa häptä» ja
'^R.hävätstyxen: oh» Mös panettel-

».Älä ttztäs ylöu vstsasoa ptoä joca «le-
stäouhtelemav.z. Ettei sinu» lehtes surcastu/ ja fina»
hedelmästurmella / ettäs vtzmetn tulet
utzacul» cutva puu.

4. Stllä sencaltatoe»häjjy ihmtue» wa-
hlogottta ttzeos / jatule«thamtesteusptl-
«axl.

5. Matta se joeacaickt asiat parhain tol-
«ttta/saa itzelleas moada ystävälä: ja se
joca asian porhot» pätn puhu/ häuestä
muut jällen»hyvtupuhuvat.

. 6.Pldä ttzes joca miehe» causia ystävä-
ltsest/ mutla usco tuskin yxt tuhannesta.

7. Älä osto yhtäkäa ystävätä / jolleö ole
händä koetellut hädäsä.

8. Stllä monda onystävätä »hocauva»
cuto heidän fijtä hyvä on / mnttaet he
pysy vahvaua hädäsä.

9. Moni on ystävä / jatule plan «tha-
«iehext/ ja jo» hän tiedät» murhan sinun
eanstaa»/kyllä häa<e»sansls.

1» Muutamat ovat myös pöytäysiä»
vät/ ja el nekin pysy vahvana hädäsä.
ii. Cosca sinunkäy hyvin/ ntzu hän on

sinun cumpant» / ja «lä sinunhuonesas,
jchocuiv hänflellä cotomtes olis:
». Mutta jo» sinun käy pahoin / «ha

hän on sivuavasta» / ja et händä «yö»
»nstaa löytä.

iz. Erolta sinuswihamt«hlstZö/ja carta
Myös fin»»» ystälptldä».

!4.Bstolltne» ystävä o» vahva turva/jocast» liykä/ HZ» löytä suure» tavara».
15. Vjk»lllneo Mv» «l tatta maxettapaljollakalasta jarahalla.
16. Vscolltaea ystävä o» elämä» turva:

i«ca Jumalat»p«llä/hä» saa semaltalse»ystävä».
l?. Joca Jumalat»pelkä/häoellS o» me-

»esty»ystävät» cansia/ja ohncutn hj» ttze00/aljn o» myös häae» Ystävän».
18.Rlcas lapsi / aaoa vpetta fiaustes >vstsautta nuoruoesta/ »st» flausta tulewh> Ifas mles alaa «anhutto astt.
iy. Suostu häaee»/ »Kncuto st joea ly»-

dä jakylvä / ja odota häae» hyviä hcdel-
mltäns.

io Wähä alea pltä stou» häue» täh-
teä» työtö ja»atva kärstmao/mutta juu-
ri plaa saat staä nautita hänen heoel-
«itäus.

li. Carva» o» hän nijlle / jotca et ole
händäkoetellet / ja ttzevaldatneu el pysy
häueatyköoäas:

11. Stllä se on hauellecova coetusktvl/
jahän heittä sen pta» pois tykääo».
-z. Moni kersca itzeu»«tzsaudest/ mutta

vähän fijlä lietä.
14.Raca» lapst caule mluu» opptaot/

jaälä cztzo ylöa aiiuun neuvoni.
25. Aamt jalca» häue» cahleistns / ja

caalashäaen ikensala.
16.Lallista olcas ja caoua häaoä/ja ä-

tä ole häue» streiläus vasta».
17.Pidä finuas hänen tygöo» calkestsh-dämest / ja pysy caikcsta «aimolla hänentetllän».
18.Kysy händä ja etzi händä / jnnh»

sinälöydät häue»: ja coscas hänen saanut
olei/ohn äläpane händä poistylösz

ly. Slllä sinä olet lopulla saapa levo»
hänestä/ jastnu» murhe» onitojcikäS»'-
dyvä.

zo. Häae» cahlen» yltä olema» sinulle
vahva turva/ja häue itea» cuma vaate»

zi Häuelle on cullatne»Lruuau / jahä-
ue» fitens ovar Purpuraine» cauaistu».

zl.Sen cuauta vaatte» pitä sinunpuke-
ma» ylläs/ja st» caunta Eruuaun pähä»
paoemam

Racas

Wljft.
«s.
lukr.
5« 35,
H'»»,
1,«.

i.Ti».
1:7.
/»/»'.
;,/^



IllNla
lanst'
»»«stop
pe »h'
«lnen
«ljst»'
lM>
"/»

l!5.
Psalm

Ii ih.
mlsea st
»idä
pytä> °

mi» r
tdrkeu-
iiwtr- d
ti»! l
Z.ly. I
Eccl. l
7!17. '

Psalm
142:2.

;z.3l»t»< lspfi / jossinä ttttelel /»tzus
lutet»tjstxt / j» joesinä p«»et sydämees/
ntzns tulet lolmelltstxt.

34. Jos finä mlelelläs cnnlet/ ntzns s»»l
pmmirryxeu/ j» josfiui e«r»«s calltstal/
ntzns tnlet »tzftxl.

3;. vle mlelelläs ««nhaln joucos/ j» ««

st »tzfts mles on' / ntzn ole hinenseura»s»ns : Cnnle mlelelläs Jumalanstn» / j«
ot»»»»rl »tzftuden ftuanlastnlfta.

Cnfts niet tolmelllsen «lehen / ntzn
riennä sinu«s hänen tygöns/ ft löy joc».
palcasulos j» sisällehänen causjans.

z?.T«ell »ln«lnm«lantästyjä / j»»ut.
ft, hänen sanans» se wah»lst» stnun sydä»
m<s/ ja anoa finulle «vtzstuden jotashl.
moltzet.

VH. lucu.
e

tee paha / nyn ei myös sinulle
V» II paha tapahdu.

2. Wältä wääryttä/ nyn etsi.
' aulle wahtngvla tapahdu,

z. Älä tpltvä wäärydea pelvo/ nyn et sinä
sijtä scttzemen tertajfest jällenS nytä.

4.. Älä tunge finuas mihiogän «irca»
Jumalan edes / ja älä pyydä Cuntngalda
walda.

5. Älä Jumalan edes ole oletvaoas hy.
wä stjhen tälä myös Cuntngaa nähden 0.
leolewanaswysas st.h-u.

6.Älä pyydä Duomario wtrca: sillä et

sinä «ot estä wääryttä. ratta tapahtua/
ettäs pelkät corktata / ja annat oikeuden
häptällä poljetta.

/.Äläanaa itzes csptna» nostaitteo se-
. ran Caupuogis /älä myös rtpn kynnt yh-

tetsesä Cavsasa.
8. Ettei cahtalainen syy tule sinunpääl-

le»: sillä etkengän pääse rangatftmata.
y. Älä myös ajattele: Jomalaotta sen-

tähden minun uhrini olollisext:
y> Jacofta minä uhran Jumalalle sille

aatcketu corkeimmalle/ nyn hänokta sen o-
tdllisexi.

10. Coscasrucoilet /-nyn älä epäile / S-
lä myös ole hidas almua anöamau.

11.Älä HZwätseoiurhellista ; sillä yxi on
joca tatta aleta jayletä.

levit,
,9:14.

«»«.

6:7
G«.
,»,7.

"vll.

28. Joskuulla on valmo/jocaflnua ra.
cajta/nyn älä anna stnuas hänestä käätä
pois/ ja älä usco vihansuopa.

zy.Cunoioita JsäscatkestsydSm<st/ja
älä unhota / culnga rascas sinä olet ollutäitilles. . Z'9'

zo. Muista että sinä olet heistä syndy-
nyt / ja mitä sinä taidat heilleMä tehdä/cuin he sinullekehoet owat.

zi.P-IkSHSRra cattesta sydämcstäs/
ja cunnioita hänen Pappivs. Deut»

zi.Racasta händä eallesta «olmastat 6:;.

Mmmmmmz jyt»

12. Älä «aihetta ajattele ystS»ätä« eltlweljes wastso.
iz. Älä totuta stouas walheseu: sillä seon wahingsltnea capa.
i4.+ä ole suupaltti ivaohatn joucos:

jacoscas rucoilet/nyn älä paljo puhu.
16. Jos stuä työläst elatoxes saat peldos

«iljelcmiscst/nyn älä sitä pane pahaxeS tsillä Jumalaon sen nyn säätänyt.
17. Alä luota sinuas si/hen/ että sejouc-

ro on suuri / jongacausia sinä paha teet:
18. Mutta muista ettei rangaistus olecaucan» sinusta.
iy. Sentähdeo nöyrytä itzes sydämest:sillä tali ja mato 00 costo jumalattomille.
20. Alähyljä ystäwätäs calun tähden/ja sinun uscollista weljes parhan cullankahden.

21. Älä erotta sinuas totmelllsesta jahy.
tvista vaimosta : stllä häu oa callimbl
culoa.

22. Vicolltsta orja ja hyvän tahkoista
tyoa tekiatä älä pidä vahoin.

2Z. Racasta toimelltsta orja/ ja joshänvapaxi lullakaita / nyo älä estä händä.
24. Jos sinulla ou car<a / oya holho ny-

tä/ja jos he owat sinulletarpelltset/ nyn
ptdä nytä.

25. Jos sinulla 00 lapsia / oya curtta
heitä / ja notkista heidän caaläs miorudtst.26. Jos sinulla 00 tyltärttä / nyn holhoheidän ruumtstaos/ ja älä salli heille ttze.vallaisutta.

27. Naita tyttäres / nyns olet suurentyön tehnyt / jaanaa händätolmtlliselle
michellt.
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zi 6.
Matt.
5:25.

Gal.
<: 1.

ievlt.
19:32.
F«o

'

joca sinun tehnyt on/ ja älä ?yljä hänen
palvellottaos.

zz. Peitä HERra ja cunnloitaDapvia/
ja anna hänelle hänen osaos/ nyvcuin si-
nullekäsketty on.

Z4. Sstcoisista ja syndiuhrista/ ja ylön-
vysuhrlsia/ jacaikcsta jotcauhrixjpyhl-
tetän/ >a caiktsta eficotfista.

Z5 vjeooaköyhälle käteö/ettäs rnnsastl
siiioaluxt tulisit.
- z6. Ja sinun hyvä lyös teki» sinun otol.
ltsept caickein eläväin thmtffeo edes: Ja
osota myös hyvät työs cuollntlle päälle.

Z7. Lohduta tlteväisiä / jamurhedt mur-
hettivatsieucaosia.

zs. Älä väsy sairaita oppimasi : sillä
näiden tähden sinä racasteta».

zy. Mitä sinä ttäoäos teet/ oynajattele
loppua/ ja oyn «t sinäcoscan syadiä tee.

e VIII. imu.
kärytele voimallisen cauffa/ ette»

7> l»»ge hänenkäteenS.
Älä rijtclerickancaosia/ettet

' hän tule sinulle rascaxi.
z. Sillä moni anda itzens lahjojarahal-

la : ja lahjat kääodäwät Cuniogasteugtu
sydämet.

4. Älärjjttelt rytoisen cansia/etle» cao-
datspuita hanen walkiallenS.

5. Alä tee leicktä taitamattoman cansia/
ettet HSn häväisi» sinun sucuas.

6. Älä sro syudiä soima / jocahävens
paranda: multa muisia että me caick» wte.
lä nyt olemma vialliset.

7. Älä catzo vavhutla ylön: silläme at-
«vimma myös vauhaxi lulla.

8. Älä tloiye vtholltses cuolemast/vaan
muista / että meidän pträ myös catckeia
cuolema».

9. Älä catzo ylön mttä vtzsat puhuvat/
muttaaseta sinua» heidän sanaolascnn»
jälten:

10. Stllä sinä tatbat heildä oppia hyvä
neuvo/ja cptnga sinuaylimmäisiä totmel-
ltsest palvelemaa pttä.
ii- Älä hyljävanhain puhetta, sillä he

ovat myös «ppeuet Jflldäu».
». Ja sinä taldar heistä oppta/ cutvga

sinun pilavastamaa / cvsca tarvttg,,.

tahdoisil: sillä «t sinä tiedä mttä sijtä seura.
11. Älä jocamtehegcsydändäs ilmoita/

taita tapahtua/että sinuapahoin kytetäo.
e ix. tucu.

pahon luule fioun «mändätäs/
yjoca sinulleraca» on: silläfeacal-

luulo et saata mttäu hyvä
matcaan.

2. Älä anna vaimon sinun päälles val-
da/ ettet hänrupet» sinua halllllemao.

z. Wältä portto / ette» tulis hänen pan-
laans.

4 Älä harjoita sinuas laulajan «at.
mon tygö / ettet hänkäfitäiö sinua lteha-
coltzemisellans.

s.Älä catzele pycoja/ette» heihin syttyi».
6. Älä ryhdy porttoihin/ «rte» omasta»

päästs. '
7.Äläcurkistel« finnejä tänneCaopua-

gis / ja älä juoxe joca louckasen.
8.Käännä pois casvo» cauoista vaimo.

sia/ja älä catzo muide «aimotu cauoeutla. -
y. Sillä caunit vatmor ovat monda '

holluxt tehnek i <
iv. Ia paha himo fytty ojjnrni» -

A!ä

iz. Hiäwirltäjnwalsttemon ««!»«««/
««tes myös sijnä / p»la<« hänen tulen»
llettstä.

14. Hlä hörsyttele pllckajata/ettel hän st
nun ftnofts täsndäis.

15. Hlö latua »olmalltstmmllle sinua/ e. »9:4
mutta jos sinslalnal hetlle/ntznpidä st e»,
botetlun».

16. Hlä tae» ylön »olmas/ jos slns sen
tnl/ »tzn »«««le «axawas.,7.Hlsrtztele Dnomarll»««stan: fill»hän ftno duomlon ntzuculn hän tuhto.

18.Älä lvaella ylönannetun «nsia / el» Pro»,
lel hän fta« sinua »ahliigoon: sills hän 22:24.
tele mlts hän tahto/ja hänen hulludeStsh. 25.
den plts finun »ah ingot» tärsimsn. ,

i9.Hls rtzttle »»halsen canst» / ils Gen.
myös mene metzäsn yxlnsnS hänen «ns» 4 ,z.
ftns : sills hän wnodalla »eren / ftel hän
sitämtnäupldä.coscaet myössinnll» «le
apua / ntzn tappa hän sinun.

20. Hlä pidä hullun «nsj» »«»»»: sillä
el hän pane fitä sydämeenS.

21. Hls tee »leran nöhden/mltäs stlat»

Geu.
6:2.
Prod.
Si».

Matt.

Gen.
34:2.
-sam
Ili -.

Judit.
lviii.
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W»»'
h«<
yst«n«

.owat
usta
»ah»«em«
Prov'
»4l i.

H»»z
haldl»
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lahja/
«ntt»
»,h<,

«a».
«nnan
tulmel
«».

I«c.
«19.
P,ov.
,9:12.
». 28:
»2.15.
«. 29,8
Dan.
«»:«.

«.Älä tstn-tolsk «tehe»emänne» tykönä.
«. Älä mycks hala häudä.
il. Äläpldä ptco hänen canstao»/ ettet

sinun sydamessaosial» häneen/ja ettet si-nun «tele» tuli» tyhmyteen.
14.Älä hyl/ä «aoha ystä»ätä: sillä et

Vsi »le hänen caltatstns.
15.Vsi ystävä on oyncuM vfi tvtzna/ an-

na hänen«aoheta / »yo hän sinulle hy-
vla matsia.

-6. Älä tottele jumalatoinda fuuresa
cuontasaos: M«t sinättedä mtngä lo-
pun hän saa.

17. Älä mteltsiy jumalattomainatvot-
tuxtjn t stllä et he tule costan hyväxt/et
Helmettlngäu astl.

is. Ole raucana sitä jollaon «otma tap-
pa/nyn et sinun tarvita pettämän / että
hän sinun tappa.

ly. Jos sinuatäyty olla hänen canstans/
uija äläloucka finuas/ ette» hän ottats si-
nun henges / costa» «ähtmmäo sitä ajat-
telet.

20. Tiedä/oltss ««llc-t panlalu lestel.lä/ j» täytylhällä corl,«ln lnlc»<noen
päällä.

2i. Opi «allella «vireydellä tnndeman ls»
hlmmslfiäS ij» jos finä nenwo t»r»ttzet/
ntzn etzt fitä »tzft«ld»lhmlfildä.

22. Zatpstle toimelllstld» / j» lolmlt»
laickt»fias Jumalanftna» jälten.

'i> l)l« hylvänlalsteu ihmisten seuras»/
l« ole iloine»: m«ttl«c»ll«ng<n Jumal»»
Ptl»of».

»4. Työ lelläus llsttä / j»tollnelllfia
Päämiestä hinentyöns.
»5»«««» »»«ralllnen h»llltn<»irae/jo»
" pvytä paljon puhua:»» se joc» nops» on
pnh»MW/tnle hipiään.

X. iucu.
hallltzi» hsllltze hy»tn
/ jacnst lolmelllne»

e«tckift««»
ll«st toimlltlan.

». Ntzuenlu h«llltzl» on/ntzn »»»l «yi»
hänimlästyläiftns.

3. Htljncui» «aadlmlthet «w»t / ntzn »»
»»< «yös Caupungln «st»»lfttt.

H T»U»m«t»l«, Ennlnstls tupluele

maas jaLans-m/ mutta cosca Päämiehetovattoimelltfct/ silloinCaupungt on hy-
vin.

5. Hallitusvirca maas päällä on Ju-
malankädesä/joca hänelletolsinaos au»
dakelvollisen hallttzia».

6. Jos ihminen menesty / se au Joma»
lankädestä/hän auda myös hänelle jaloa
neuvon audajon

6. Älälähtmäiselles caickta väärytkä
costa / ja älä pyydä vihas sammutta / co.sca stoun pttä rangatsemao.

7. Jumala ja ihmisetvthavat ylpeitä/
sillä he tekevät väärin molembita vastan.

B.Wäkt»ollaa/ »ääryden ja ahneuden
lähden fljrtän valdacuonau hallitusCaN'
sasta Cansaa».

9. Mtläs corellel fins «»!»«<»«» tnh.
c»j»muld»?

10. Joc» el cnllenga» nutin mnul» o-
letulntlllälocaelslsäs.

11. 1»»atck» lstsrlt can»»» hellänS
fijtä »alwawat.

12. Ntzn se cutlengln sijhen loppn : tä
näpsn Cnnlngas/ huomen» «ollut.

13Ia cosc» lhmlnenoncnollut/ntzn hs»
nen syiwst madot j» touc«t.

i4>Stzts lule calckt ylpeys/ cosca thmt-
nenlnopn Inmalast/ jahänen sydamens
lääudy pots luojastans.

15. Ylpeys yllytti «lckljn synnelhln/
jolla se on / se «ond» cauhistnft» m»tc«n
stalta.

16. Sentähden «n HERra »ndanut »<<

na ylpeyden «lln hiplään / j» on s«n«tz<

levlt.
'9»;»
>7 »«»

Min»
lläläl)»
de»
»«"

lunlx»
st hal»
lttns.
»<««

bätvl»
""n.
Vlp««
vs on
stv
catltzn
studel»
H»N.

metstldi cullstauut.
17. Jumal»on ylplil Päämiehet lstnl. lue.

melda enttstannt / j« «»d«nnl nöyräln ttjl»

lstu» Heidinfiafts.
iz. Inmal» on hävlttäuyt ylptät n pa»

«natu juuret/ ft on stjhen fiaan »finll»»
nnt nöyrät.

19.Iumt.fton pacanaln maanylts»ftl<
fin täindächl/ j» peritt hiwtttinyt.

20. Hän on »ndaunt hetdsn «»»«ttnt»
j» hiwlltä / <« on pyhlluyt pots hetdän
nlmenS luann pssldi

21. Et ihmiset ole luodut ylpläxl /«ltH
ne lnlnmft jotc»»»tmost» syndynet o»»«

VM»



Wljsa-
us pt-
tä cua-
vtus
pidet-
tämän
Zer.y:
24! 25.
Prov.
l7> 2.

t. 12:9.

Ge».
11.40.
Dan.
2-48.
Psaim
?o:io,
Psalm
iiZ-7.8
Ach
u; 21

a». Mutta joca pelkä Jnmal«a,fe pysy
tuuntalla vahvana.

TZ.Waao joca Jumalan käskyn ricko/se tule häptään.
24. Jolca Jumalala pelkämät/ ne pitä-

Wit Päämteheos tunnias / sentähden
«arjelehän hettä.

»5 Li yxiläa ricas etkä köyhä /el suori
etkä pieni pidä muusta kerscamao cuio stj.
tä että hän peikä Zumalata.

26. St se telpa mttäu että ihminen toi'
meilltsta köyhä ylöucatz»/ ja jnmalatotu.
dartcasta kunnioitta.

27. Päämiehet / Herrat ja hallttztat o-
«at saures kuoutas / mutta et he ole oyu
suuret rutu se Joca Jumalala peitä.

28. WHsasia palweltata täyty Herranpaltvella/ ja coimelllueuHerra et nurise
sitä.

. 29. Älä tee «lrafas omaa pääs perä»/
älä ylpeilecosca sinuatarvita».

zo. Se on parembt että ihminen otta
vaarin ascaristans / joillahän itzeosaut-
ta: cuio se että hän paljon aicoi / jatulesen cauttakärjäjäxi.

zi. Poicao/ ole rohkia «astolntäymt-
f««/>a luota itzes «lrcaos.

Z2. Sillä se joca epäile «irastans/ cnca
lah/o händä autta ! «a cnca tahto händä
cuontas pilä/joca oman wtrcans häväise?

zz.Köyhä cunniotletan wy sandens täh-
den/ja ricas tawarans tähden.

Z4. Mutta jos «ljsaus on ylistettävä
köyhäsä/ cuinza paljo enSmmtnrtckasa?
Ia mitärickan pahoin sopi/ se sopi köy-
hän paljp pahemmin.

Xl. kucu.
miehen tvhsanS soatta

Vtz m A hänen cunntaau/ja tstutta hauen
HPäämiesten sivuun.VXLF 2. Et sinun pidäketä» khttämän

jalondens tähden / etkäketäy catzomao y.
löu muotoos tähden:

z. Sillä Mettinen 00 pieni-ltodu/ ja an-
da euttengiuratcketu matetman hedelmän.
4. Älä csretle «aatt«las/ja älä ole ylptä

cuuuiasas t sillä HERra on tötsäo» th-
melltnen/ jaelkengän ttedä/mttä hän teh-
hä tahto-

Monen Cunlngan ja Tyraouio täy-
ty istua maahan / jaCrnunn on paudu
seapäähäa/jotaei ajottella laitta.

6. Moodit suurta Herra on langeoont/
ta jalot Cnutugat »vat muiden käsijo jo«.
tuaet.

7Älä ketän dnomttze ennen cutnS asian
tiedät/ tlttk- ensin jarangatse sijtte.

8. Älä duomitze ennen cutns asiaa cuul
lue olet / ja anoa Toosan ensin asia ulos
puhus.

y. Älä secolta itzes toisen miehen «siol>
hin/ ja älä tsto vääräs dnomtos.

10. Poicau/ äläanna itzes moneen a»
fiaan: sillä jossinä otat moninaista etees/
nhnet sijcä paljon «otla.Jossinä «vielä co
«to pyydät sicä/ohn ec sinä cutteogä saa:
ja»atcko cuhunga sinä sinuskäännät/oho
«t sinä sijtäcutlrnga» pääse.

11. Moo» pyrit »a pyylä rickautta/mut-
ta et hän muuta saa / catu «ijvyttä sillä
ttz:n«.

ii. Mutta moni taas hiljaxenö oleskele/
jocaMmontar »itzetvatoen/ ja on myös
hetcko jakHyhä.

iz. Händä catzo Jumala armollts«st/ja
autla häädä »theljätsydest/ ja saatta hä-
nen cunoiahao/ aho eitä moni händä th.
mettele.

,4. Catckt tule Zumalalda / ooot ja on.
oetlomus/elämä ja cuolema/ köyhyö ja
rickaus.

i;. Jumaliselle anda Jumala pysyvät-
set rickaudet.

16. Ia mitä häit aicoi/ oho se aina me-
nesty.

17. Moni 00 saita ja säästä / ja tule se»
cautta rtctaxt.

18. luulekyllä ttzeilenS cocowSs/ja sanot
19.Nyt minätahdon elä hywta / syödä

ja juoda mtnun tavarastani.
20. Ia et tiedä/eitä hetki on tullut/ jo.

na hänen pttä caicki mtttile jättämän / ja .
eooleman. -

Ti. Pysy Jumalan sanas / ja harsolta !
itzes fijnä/ja pysy »trasas. ' :

22. Äiä tottele cuinga jumalattomat
calna pyytämät, turma sinä Jumalaan/
ja pysywlrasas.

Sillä

z M«

«xäh '

>,',"
M
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Mna--ran.
Matt.
10:11.

Catzo
kenel-
lcshy-
tvä teet

-.Cor.
B:iz.i4.
c.9.v.7
Ecil.
6: ic».

iz. Sillä se ou HERri» tdes huolia s-
ktst köyhän rickax» tehds.

24. Jumal» siunahywsintawaran / ja
costa »n» tule/ntzn he ätist cosiuwat.

25.Hls stno : mitä st autta mlnua /ja
mitä nyt minun sijtä on?

26. Hlä stno.mlnulla on kyllä/ «inga
minulda taita jotakinpuuttua ?

27. Cosca sinun myödenkäp/ ntzn ajatte-
le /että sinun taita myös pahom käydä.

28. Iacosca sin. n pahoinkäy / ntzn ajat-
tele/ että sinun «tta myöshywinkäydä :

sillä HERra «i« jocattzelle costa cuole-
mae ntzncuin ansaittuon.

29.Paha hettitete / ettäihminen cattcn
ilons unhotta/ jacosca ihminen cuole/ ntzn
hän sta tietä / cuingahän on elänyt.

zo. Sentshden ei sinun pidätetä» ennen
loppuattzttsmön: millinen hän on ollut/se
löytän hänenjäänyittenstykönä.

zi. Hlä jö«miestä o« huoneses : sillä
mailma on täynäns wieckautta ja petosta,

22. Petollinen sydän on ntzncuin haucut-
telta lindu fttlmes/ft wartioitze sitäcuin-
ga hän «idais sinun otta ktznni.

3;. Sillä st hywä cutn hän näte/ sen hän
käändä pcchemmaxt/ ja sitä cuin«ickin pa-
ras on/chän enimmänlaitta.

34.Kipinästä tule suuri tuli / ja jumala-
loin ei lacka «en«in hän wer«wuodatta.

25.Wältä sen«ltatsia pahanjuoNlsia/ei
ole heille hywä sydämes/ ettet he statasi-
nulle tzäistähäpiäts.

js. Jos otat muucalalstn tygös/ntzn hän
tete sinunrauhattomax» / ja «rcona sinnn
omatsudesiaspois.

XII. lucu.
Os ntzn «hdot hywätehdä / ntzn
«tzotenellesteet/ ntznsinä stat
ktztoxen.(>lc>l?o 2. Tee h»)ws jumaliselle ntz» se

sinulle runstsimaxetanjäUtns/ joseihö-
neldä / ntzn cuitengin totisesiHEßraldc».

3. Mutta pahanjuonisten/jotca ei hywin
työn edestä ttztä/ eipidä hywin täymän.

4. Anna jumaliselle/jaälä jumalaloin-
da armahda.

s.Tcehywä waiwaiselle/mntt» «läju-
maftttomalle ann» mitän.

6.Pidä itze l«ipss/ja äls anna hänelle/
ettei hsn sijts wahwistn/ft «lla sinn»«<;5:ll.
ftns: hsn tete Mlle ntzn paljon paha/cniN
sinäkin olethänelle hywätehnyt.

7. Sillä «tckein cortein wiha jumaftto»
inda/ft «htohänen rangaista.
- z, Costa hywinkäy/ntzn ei «itaystawa»
tä oikein tuta : mutta cosca pahoin täy/
ntzn eiwchansuopa «waitzens salata.

9. Sllläcosca hywinkäy/ ntzn wihansuo-
pa «detti si« : muna jospahoin täy / ntzn
ystäwätmyöspoisluopuwat.

ic>. Hlä wiyamtestäs itänäns usco : sillä E» <»i-
ntznculn rauta «tta jällensruostua / ntzn hamie-
ei hän myös lacka pahudestans. hts ole

ii. Jos hän wtelä «martele jalyytists/ usco»
ntzn pidä cuttengmwaaris j»«r« händä: mine».
Jos sinä hänen tircastat
ntzn hän cuitenginruostu >

.

i2.Hläotahändst»)gö^/ette»hänsilMS
ajapots/ja astu sialles : Hlä händäwieres? ,
istuta/ etteihän rupe sinun istuindaspyy-
tämän / jasins muistatwijmein minunst-
nani/ft mdut.

13.Ntzncutn cosca «nato panerupiata/ei
händä tengän armahda : Ntzncuin myös
cosca jocu peloin«nsft seura pitä/ja ntzldä
rewlton: juurintzn myoe silletäy/joca suo,
stu jnmalattomahan/ ja stcvittaitzens ha-
nenstndtzns.

14. Kyllä hän hetkenpysy sinun «könäs/
mutta jos sinä combastut/ntzn ei hän odot» ~

sinua.
15.Wihamies a»ldahylvtä sanoja/ja «a-

-lit« sinua/ja on olewanans sinunystäwss/ "

«i« myös itkeä:
16.Mutta sydämesänsajaftelehän/cnin-

ga hänsinunhautaan ftngetta/ja joshsn
sta tilan/ «tzn nhän«idatullarawi«xi
sinun weresi»s,lvs jo««hto wahingoit,
tasinua/ntznonhän ensimmnen: Hsnon .

tahtowanansant«sinua/ ja cuitengin st»
«un salaisesi lycka maahatt.

. . >
'

!?> Han waandä päätäns ia naura sala»-
stst/ Mtta sinua,a stu«ns ammottele.

xlll. iucu
terwaan rupe / se stasiuttaExod.

Ait?»ltzens> ja jocaanda itzelisylpjHin 23:32.
«3>» seuraan/st oppi ylpläxi. ..Deut.VW2-VNNNNNN. A1»712.
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Woi»
malll»
sien
cansja
elä on
työläs,

2.Älä anna itziäs woimallisen ja rickan
seuraan : muutoin sinä otat rasian cuor-
manpäälles.

z. Mitäon sawiastia waskipadan tykönä?
silläjos he louckawat toinen toistans/ nijn
se rickandu.

4.Ricas teke wääryttä jaöyckä sitä/mut-
ta köyhän täytykärsiä/ ja päälisexi kyttä.

s.Nyncauwancuin hänenon sinusta hy-
wä /nijn hän tahto sinua: mutta cosia et
sinäenämbi woi/nyn hän hyljä sinun.

6. Nyncauivan cum sinulla on jotakin/
nijn hän nautitze sinun cankas : mutta jos
sinä häiviät/nyn ei hän sita tottele.

7>Cosia hän sinua tarivitze/nyn hän taita
kyllä suositella sinua janaura sinulle/ lupa
sinullepaljon /anda hywiä sanoja / ja sa-
no : tarwilzetcos mitä» ?

8. Jacutzu sinun petollisesi sydämesi wie-
raxens/ cahdesti eli colmasti/ nyncauwan
cuinhänsaa sinun omassinulda pois.

9. Mutta wijmeiseldä häwäise hän sinun,
lv. Ia jos hännäke sinunhätäs/nijnhän

käske sinun menemän jawäändele päätäns
sinunpäälles.

11. Sta sentähden waari / ettei sinunyxi-
kertaisudes petä sinua/ ja saata sinua wa-
hlngon.

1?. Joswoimallinen tahto wecä sinuaty-
göns/ nyn kiellä/ jahän wetä sitä enämin..

iz. Älä tunge sinuas hänen tygöns / ettes
«jetaiSpois: älä myös sinuasylön cauwas
sijrrä/ että sinua tarpen aicana nautita
saadaisin.

14.Älä kiellä/jos hän sinun jotakinkäske:
«utta älä luota itziäs häneen/ waickahän
»n ystäwälinen sinun cantzas:

1;. Sillä hän coettele sinua/M tutki sinua
Pilvisellä käyttämiselläns.

16.Costa hän sinulle«vihastu/ nyn ei hän
enä pida ystäivällstä puhetta.

17.Eckä tee leicktä rangaistupella jafan
giupella,

18.Sta sentähden waari/ ja catzo hywin
«tees:sillä sinä elät suuresi, waarasa.

ly.Jocamen eläinracasta wertaisians :

20.Nyn myös jocainen ihminen pitä
»ertaisenötygö itzens pitämän,
ai. Se on jnurinyn/cuin susi meniö lam-i

masten jouckon/ costa jumalatointnle ju.
maltsten seuraan.

«.Ntzncuin Hyena anda itzenscoiranseuraan : ntzn tete ricasköyhän «nsft.
23. Ntzncuin»aftpeura syö metzäasin cor-

»es/ ntzn myös rickat syömätköyhiä.
24.Ntzncnln ylplä suuttu nöyrään/ ntznmyösricas suuttu köyhän.
25.Costa rtcas lange / ntzn hänenysti-

wcms auttawathändä ylös : mutta cosc»
töyhä lange / lyckäwät hänen ystawäns
händä peräsi.

2t». Cocaricas tete määrin/ ntz» on mon-
da händä auttamas / ft cosc» hän puhu
määrinntzn se anneian olla ntzncnin se ot-
tein olis.

27. Mutta josköyhä osa tehdä määrin/
ntzn se punnita» ylön «rcast / ja waicka
hän wielä wtzftst puhuis/ ntzn e» se cuilen-
gan löydä sians.

28. Costa ricas puhu/ntzn «ickt «vaickene-
wat/ jacorottawat hänenpuhens «iwasen
asti.

29. Mutta josköyhä puhu/ntzn he sano-
mat: cuca tämä on?Ia joshän jotakinhor»
jahta/ ntzn hänelle pahoin costttan.

zo.Rickaus on tosin hywä/ cosca se ilman
Mitä nautttan / mutta jumalattoman
töyhys opetta hänen paljonpaha puhuma.

zl.Mitächmilensydämeson/senähdän
hänen silmistäns / olcon se paha elt hywä.

z2. Jos hywä onhänen mielesäns/ ntzn
hän «tzo suloisesi:

33. Mutta jollaon paha sydämes/ ei sillä
ole lepo.

XIV. lucu.
Utuas on se/joca ei anna paha neu-

-7)/I wo/jaei hänellä ole paha tudo sijtä
2.Autuas on se/ jollaei ole paha

tunvo/i» ei häne toiwons ole turha,
z. Saidan ei sinvi rickan olla/ ja mixi cal»

jaraha oliS saidalle?
4. locapaljon coco/ jaei tee itzellens sij-

tä hyivä/hän coco muille/ ja muut pitä sen
tuhlaman.

s. loca ei tee itzellens hywä/ cuingasthän
taita muille hywätehdä? ei hänen ole ikä-
länsilocalustans.

locai.
ncnst-
pt p»«
«hin
»ertaisens
«nffa.
2. Cor.
6:14.

"aha
catzan-
b"»"
moltta
Hmtsi.

Syr.
19:1?.

Ahne-
us o»
häjy
cappa-
le.
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Cst.
4« 6.
lac.
1: >o.
1. Pet.
>»24.

Wysa-
uden
ylistys
Pjaim
1:2.
Matt.

6.Ei ole yhtäkän pahembata cuin se VN/ kcosca ei ihminen suo iyellenö hymä / ja se
on oikia rangaistus hänen pahudenS tähde.

7. Jos hänlotakm hymä teke / nyn ei
hä»ymmärrä sitä/ia han tule wymc.>.i sen-tähdenkirr-xi.

8. Se on paha ihminen / jocaei suo ihmi-
ste hymä tehtämän/ muttakäändä casmons
pois/ jaci armahdakctän.

y. El ahne ihminen ikänänö tydy osaans/eikä taida ahneudentähden menestyä.
10.Ei satta tahdo mielelläns/ että ihmi-

nen sois/ ja se teke hänenpaha / että hänen
ruoca andaman pirä.

11.Pottan/ tee omastas itzclläs hymä/ ja
anna HERralle uhri nyn paljo cuin hä-
nen tule:

12. Muista ettei cuolemamymyttele/ja si-nä kyllä tiedät/ mikä lytto sinulla on cuole-
man cansta.

ig. Tee ystämillcs hymä ennen loppuas/
jaanna köyhälle maras jälken.

14. Älä unohda köyhä cosca sinulla on i-
loinen päimä/nyn sinullemyös ilo tapah-
tu jotas halajat.

15.Sinun täyty cuitengin maimalloiscn
hikes muille jäitä/jasinun työs perillisille
anda.

16.Anna miclelläs/nyn sinullemyös an-
netan/ japyhitä sinun sielus:

17. Silläcosca sinäcuollul olet / nyn onsecaickipois culutettu.
18.Caickiliha culupois nyncuin maate/

sillä se on manha lytto/ sinunpttä cuolcmä.
iy. Nyncuin se tapahtu miherjäisen leh-

den cansia caunisa puusa /muutamatputo-
-matpois / muutamat casmamatjällens:
nyn myös se tapahtu ihmisten canffa/ muu-
tamat cuolemat/ jamuutamat syndymät
jällens.

20. Cqicki turmellut cappalet saamat lo-
pun/ Jane jotcanysä omat / myös hukku-
mat ynnä. >

22. Autuas on se jocaaina Jumalan sa-
naracasia/ jasitä seltttä jaopetta.

2Z. Tutki sitä sydämesäns ja oppi oikein
ymmärtämän /ja etzi enämmmja mäm-
minmysautta:

24. Jariendä itzens sen jälken/ ehkä <u-

hungasemene / curkisiele hänen ackuna-
sans/ ja cuuldele hänen omens edes.25-PyYtä maja lähes hänen huoncttans/jaasetta majans hänen semänskygö.

26. Jocahänelleon hymä asumsia / hän
pane lapsenshänen suojaans/ japysy hä-nen oxains alla.

27. Sen alla hän marjellan palamudelda
jasicliä onhänelle caunis asmnsta.

XV. iucu-
Sca HERra pelkä/ se teke hymä/
ia joca itzms pttä Jumalan sana-
sa/ se löytä mysaudcn.

2. Ia hän cohta handä nyncuin
aiti/ ia ottahänen mastan nyncuinkihlattu
morsian.

z. ramitze hänen ymmärryxen lei-
wälla/ja anda häne wysauhen wcttä juoda.

4. Sytä hän mahmistu/ että hän taita
wahwana olla: Hän pttä itzens sentygö/
ettei häntule häpiään.

5. Se ylöndä hänenlähimmäisens ylitze/
jaama hänen suuns seuracunnasa.

6. Cruuna hänen ilolla ja riemulla / ja
lähiöittähänen yancaickisella nimellä.

7. Mutta ei tompeltt löydäsitä/ jaei ju-
malattomat saa nähdä sitä.

8. Silla se onylpeistä caucana/ jaei ulco-
cullatut tiedä mttän sijtä.

8.Ei jumalatointaida oikein opetta:sillä
ei se tule Jumalalta. (

10. Sikias opis tarwitan wijsaus/ja Ju- r
mala anda siihenarmons.
i,.Ei sinun pidäsanoman: jos minä o-«

len opettanut määrin / nyn sen on Jumala -
tehnyt: sillä jotahan wiha / sitäeipidäisj
sinun tekeinän. ,
»12.Ei sinunpidä sanoman: josminäo-
len opettanut määrin/ nyn hän on minun

ei hän tarmitzc jumalatoinda
iz.Silla HERra miha caicke epäjumalan

palmelusta/ jasejoca händäpelkä/mälttä
sitä. «

14. Hän loi ihmisen alusta / ja andoi hä-
nelle ehdon:

15. Jos sinä tahdot/nynpidä kästyt/ ja
tee hymäs uscallupcs sitä cuin hänellekelpa.

>6. Hän pani tulen jameden sinun etees;
Sca cumbis tahdot.

4:4.
Johan
4 tio.

Hz
peitä
määrä
oppia
lumasan ft»
„<,^

Ge».
1:27.
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, Wiec»
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telpa
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lalle.
Heb.
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Hylvi-
sti ft
pahoi,
sta lap
««a.

,lum»
lun an-
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»syndl»
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'sl
'4.
l"l
21:10.
Mun»,
?4121.
llec».
<. 6:Z3.
<.2t«65
H.Pet.
,: 5.
Fea.

,7. Ihmisen edes on elämä ja«olema/
«mmanhsn tahto/st hsnelle annetan.

19.Sills Jumalan»tzsaus on suuri/hän
onwoimalltnen janäle «tckt.

20. Iahänen silmsns «tzowat ntztä jot-
« hsnds pelkäwät/hän tietä tylls mitä oi-
lein ontehty / jamits ulcocullaisuson.

21. E» hän täste yhdmgsn olla jumaftt»
toman / että annatenengän lupa syndtä
tehds.

XVI. lucu.
l^llsläiloitze/ettssinullaonmondahil-e?)» limätötndä lasta / jaälä luota itzes>^R.sijhen/että sinullaon monda lasta/

sts et he peltä lumalata.
2.Hlä sinuas luota heihin / sls myös li-

stalla heidän»araans.
3. Sillä parembi onyxi hywä lapsi/cuin

tuhannen«mafttoinda.
4. Ia parembi on «olla lapsitoinna/

«utn enä olis jumalattomia lapsia.
5. Hywänftinen mies «tta Caupungita

autta/muttawatcka mondaolis jumalato-
inda ntzn ne cmtengtnhälun häwittäwät.

6. Stztä ole» minä eltnatcanam paljon
nähnyt/jawieläenämmän cuullut.

Tuli poltti «tten jumalattoman jou-
n,, / ft w,ha stttut jumalattomihin.

8..El hänstästäm)t ntztä wanhoja San-
gartta/jotcähucutt wätewydestns.

« N hänntztätän säästänyt/soiden tyts-
Moth muucalainen oli/mutta «dotti hei-
ca heidänftdamens coreudentähden.

,Q. Ia haivitti«tten sen maacunnan ar-
mottomasti / jonga he sylmetlläns tsytts-
«et olit.

i,. Ntzn hän myös hucutti cuusi ftta tu-
hat«/ ett» he olit cowacorwalset / cuinga
hsn sijs pidäis colVacorwaifen rangaise.
mam?

,2. Hsn ontosin ftuptas / mutt» hsn
onmyös wihainen. Hän leppy tyllä/ mut-
ta hsnrangaise myös cnnhiastt. Ntznsuuri.
cuin hänenlaupindenson / ntzn sturi on
myös hsnen «ngaistuxens / jahän duo-
mitze jocaitzen ansionsjälken.

iz. Jumalattoman ei ptdä wsärybens
«nsja päästlnänrangaisemata/ja hywin
toiwo ei psta mrhaystM»»,

,4.Jocainen hywä työ pitä stans löytä-
män / >a cnllekin pnä tapahtuman ansionsjäiken.

15. Älä sano: ei HERra catzele minua/cuca kysy minua tauvasa?
16.Ei hän muistaminua nijn suures jou-

cos/mitäminä olen suure mailmansuhte?
17.Siliä catzo / taiwas/ men ia maa wa-'

pisewat/ muoretja lapot wärifcmät/ coscahän nytä etzi:iS.Eiköstäsijshäncn pidäis näkemän si-nun sydändas?
ry. Mutta mitä hän tehdä tahto / sitä et

yplkän näe: ja tnulda / )oca on hänenkade-
siins/einäe yxikän ihmuien.

20. Hän taita paljon tehdä/ jotaei ken-
gän näe:

21. Ia cuca taita puhua jakärsiä / coscahän duomitze? mutta sencaltacnen maati-
mus oncaucana silmäinedestä.

22. Cosca tyhmä ihminen sen cuule / nijn
hän cuitengmpysy hulludesans /a erhetype-
säns.
2j.Potcan/cuule minua/ opiwijsautta/

jatottele minun sanani täydellä todella.
24. Minä cahöon/uida sinulletotisen 0-

pin/ja nenmon sinua selkiäsi.
25. Jumalaon alusta työns hywin aset-

tanut / >a andanui heille jocaiyellcoman
työns.

26. Ia pitä heitä ijäti sencaltglsesa järjc-
stypesä: että he aina mircanö toimittamat/
jaei ypi estä tmsta.

28. Mutta omat aina hänen käsiyllens
cuuliaiftt.

2y. Wielä sijtte on hän myös catzonutmaan päälle/ jaon senhymydclläns täyt-
tänyt.

zo.la täytti maan elätinillä/jotca maaxtjallenstulemat.
xvn. 4ucu.

Umgla loinhmistnmaasta / jateki
hänen jälleusmaaxi. i
2. Ia määrätS heilleheidän elin- i
aicans:

z. Ia loi heidän molemmat/ja andoi lu- >
ondonscumallengin/ ja teki heitä omaxi!cuwaxens. l4'HänMvihettä ealken sihan peljätä/

ja

> ?lla o.
lesmn
toin;
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4-.iz.S-
-11:7.

ig.Heidän menons on jocapaicashanen
edcsäns/jaei ole mitan salattu.

14. locaitzcn maacuudaan asetti hänhal-
litzian:Rem. ,5. Mutta itze on hän Israelin HERra.

: n 16.Caicki heidän tecons vmar julki hänen
Jama kdcsans nijncuinAuringo/ ja häne silmäns
la hal- näkemät lackamat caickein heidän menons.
litze itze 17.Caicki heidän pahudenS on ilmei ha-
»ma nen edesäns/ jacaicki heidän syndins omat
MsaS jnlkihänen edesänö.

iz.Hän kätke ihmisten hymat työt nyn-
cuin sinetti sormuM/ la hymät teotnyn-

Syr. vuin silmäterän.>6:14 ly.Wymeiselda herajä hän/ jacosia jo-
Rom. caitzen pään päälle / nyncum hän on an-
-2:6. stiinnut.Eacu- zo. Mutta jotca parandamat itzms/ ne
muxc- anda hän tulla armsihin/jannia jotcamä-
siä. synet omat/ lohduttahän/ ettei he epäilis.
Jer.z: z,. Nynkääimä sijs nyt sinuas HERran

12. tygö/ jahyljä syndincn elämäs:
Act. Rucoile HERra jalacka pahasta.
Ziy. zz.Pidä stnuäö se» corkeimmantygö/eriä
Ps6:6 wäärydcst:
Eka. 14. miha epäjumalan palmelust to-
K'. 19. kudetta.

2;. Cuca tahto sitä Corkeinda kyttä hel-
tvetls sillä elämät taitamat ainoasians
kyttä.

Ah, Euollet/jotca ei sille ole/ej taida kyttä.

jaettä heidän M Hallitzeman täickia elai-
mitäjaltndnja.

s>Hä» andoi heille jäkjen/puhen/filmät/
cormat/ymmärryxen jatunnon:

6.Ia osottiheille sekä paha enä hymän.
7.Hän catzoi heidän puoleens erinomai-

sesi muiden eläinden suhten.
S. Ssottaxensheillehäncn suurem Maje-

stettns.
9. Hän opetti heitä/ jaandoi heille elä-

män kai».
ro. Hän teki heidän canstans yancaicktseu

lyton/ jailmoitti otkeudens.
rr.He näit silmilläns häncnMajcstetinS/

jacuulithänenjulklsenanens corwillairs.
12. Jahänsanoiheille: carttacat caicke

wääryttä/ja andoi myös jocartzelle kasiyn
lähimmätsestäns.

Jum»
laon
töisänS
mttta-
matoin

xviii, imu,
joca elä yancaickisisi/

l>R » k caickicutn hanteke / seontä>> Ai'
2. HERra on yxinänswaw-

hurscae/ ei taida kengän ulospuhuahänen
töiläns.

z.Cuca woi käsittä hänen suuret ihmens?
4. Cucataita mitata hänen suuren msi-

mansk Cuca taita luetella hänen suuren
laupiudens?

5.Ei ihminentaida sitä»vähetä eikä mä-
tä / jahänensuuriaihmeitänö ei taida hänkäsittä.

6. Mutta ihminen / cosca hän parhans Ihmi--
tehnyt on/nynon se tuskin aljettu: jacosca nen on
hän luule sen päättänens/ silloin se wielä heicko.
paljon puuttu. Psaln»

7. Sillämtkä on ihminen ? mihinga hän 90:10.kelpalmitä hän taita auttaeli»vahingoitta
Jos hän canman elä / ny» hänelä sataajastatca-.Nyncum pisara mettä on coco

merta wasian/ja nyncuinfannanhtucka o»
uteren sandamastan : nyn Harmat omat hä-
nen muotens ijancalckisildenfuhken.

y. Sentähden kärsi Jumala heitä/ ja
muodatta laupiudens heidän pääliens.

10.Häunäke kyllä jatiecä/cuinga he caic-
ki omat cuoleman omat:

n. Sentähden hän armahti» heitä sitä
runsammin.

12. Ihmisen laupius ulottu ainoasta»»
lähimmäisellens/ mutta Jumalamiaupi-
uskäycaiken mailman ylitze,

izHän curittaja rangaise/ hänöpetta ja
caitze / nyncuin pqime» lauuMS.

27: Sentähden kijtä HERra nyncaumä
cuins elät/ jatermenä olet.

18.S cuinga suurionHEßran laupius/
hän on cackille armollinen / jotca itzenökaändamät hänentygöns. °

2y. Sillä mikä tattachminen olla/ ettei
hänoleumlematoin?

zo. Mikä onkirckambi Auringota/ jonga
cuitenKin täyty huckua? Ia mitä liha ja
meri ajattele/ se on paha.
i zi. Hän näke mittamattoman kaiman
csrkeuden/ mutta carckl ihmiset omattuhca
ja mulba.

Nnnnnn z ,HM
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8. Älä myös ilmoitasitä/jos sinä sen tai-
dat tehdä ilman pahata omata mnnota.

9. Sillä kyllä sinua cuullellan ja oteta»
«vaari sinunpuhestas / jacuitengin sinua
sentähden «vchatan.

10 Jos sinä olet jotakin cuullut/nyn an-
na sen molla sinusas/ nyn sinullaon kelvol-
linen sydän/ jaet sinä sentähden cahtia pa-
cahdu.
ii. Mutta tyhmä tahto sen cansta ulos/

nijncui» täysi aicatnengin lapsi tahto ulos.
ii. Cosca tyhmä sanangm mule/ nijn se on

mjncuin nuoli lsiuiö kijnni häne reidesäns.
iz.llmoitasitä lähimmäiselles/mitamax

ettet hän ole sitä tehnyt / mutta jos hän o»
sen tehnyt/ettei hän sitä enä tekis.

14. Puhu sijtäystälväkes: sillä kyllä pal«
joihmisten päälle ivalehdellan.

15. Älä sijs usco caickca mitäs cuulet.
16. Toisinans pääse ihmiselda sana ta-

paturmast/jonga hän toisin ymmärtä:sillä
cuca on se jocaei toisinanöcä sano-sans exy?

ly.Puhu sijtä lähimmäiselles ennen cuinö
rijtelet hänen cansians/ja muista Jumalan
käskyt.

18.Sillälumalanpelco teke ihmisen iyes

laupti
desi.

,

Ihmi-
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wele-
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6:6.
c.iz:i4.
i.Pet.
2:11.

k- Hän äkmahiätäickia nyta jocca itzens
opetta andawat/ jaahkerasi cuulewat Ju-malan sana.

l5.Poican/ coscas jongunhylvä teet/mjn
älänurise/ia coscas jotakinannat/ nyn ala
teehändä murhellisericowilla simoilla.r 6. Caste palawudenjähdytcä/ nyn myoö
hywa sana on parcmbt cuin lahja.

i/.Ja yxr sana on toisinans parembt cuin
suuri lahja: ja toimellinen ihminen anda
ne molemmat:

tB.Mutta tyhmä soima toisia hävyttö-
mäsi /ja ylönmielinen lahja ei ole otolline.

ry.öpe ensin itze encn cuins muira opetat.
20. Auta ensin ltziäs / enen cuins muita

autat.
21.Nuhtele ensin itziäs/ enen cuins mui-

ta duomttzet / nyn sinä ly«)dät armoncosca
muita rangaistun. -/

22.Älä wywytä cattimusias sijhen asii
cuins sairaxitulet / mutta paranna sinuscoscas wielä syndiä tehdä taidat.

2z. Älä wywytä hywäxitulla/ja älä wy-
wytä catumustas cuoleman asti.

24. Ja jos sinä tahdot Jumalata pal-
" wella/nyntee se wilpittömäst/etteskiusius"-Jumalata.
- 25. Muista sitä wiha / cuin lopulla pitä

tuleman.
26. Sillä cosca ihminenrawittu on /nyn

muistacan etta hänjällens isoa/ jacosca ih-
minen ricas on/nyn ajatelcan että hän jäl-

"

lens käyhäxi tulla taita.
27. Sillä ehtona taita toisin olla cuina-

mulla oli/ja caicki nämät akist Jumalan
edes tapahtumat.

28.Wysas ihminen pitä näisä caikisa
waarins/ )a wälttä syndiä/cosca hän wielä
si)ndiätehdä taita.

29. Joca toimellinen on/hän otta sencal-
taisen wysaudetygöns/ja jocasen saa/ hän
kyttä sitä.

zo. Joca sen opin oikein oppenut on / se
. taita «visusi itzens käyttä/ja hywtn sijtäpu-

hua parannuxeri.
zi. Älä seura paha himos / muttakään-

nä pois sinuntahtos.
Z2.Sillä jos sinäseurat paha himos/nyn

sinä saatat itzes wihamiestespilcaxt.

,5. Ali ole tuhftja / ilämyös harjoita stnuas tuhlaman/ertes tulisterjsjaxi.
34> Iacosca e» siuulla ole sillen raha cuc-

taros/ntzn sini» täyty «swolle lainaxi ot«.
Xix. iucu.

työmies ci ricastu / ja jo«
c3^»"wähäkänkätke/ seenäinniinftenämmin häwiä.

2.Wtzna ftwaimot tekemät wtz-
stt miehet hulluxi/ jane jotcaporttoin cans
ft yhtyttä pitämät/ tulemat mielipuolixi.

z. Coi jamato on heidän palckans / ja he
cuiwettuwat/ muille julkisextopixi.

4. Jocapicaisest usco/ se onköykäinen/j»cosca hän anda hänens mielellä / ntzn ha»
wahingottta itzens.

s.lo«coirudestans iloitze/ se tule ylön-
«tzocuxi: mutta joca«viha kelwottomia pa-
netteljttä/se marjele ttzens mahlngost.

6. Jossinä jotatmpaha cuulet/ msn älä
stno sicälsillä wait olla ei mahingoitze tetän

7. Ei sinunpidäsanoman ysiämälle/ eitä
Mihamiehelle.

Gen,
ly:iz>
r.Siez,
11:4.
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6.Wtzstson sijhenasti äneti «inhan ai-
«ns näte/mutta rohtia t!)hmä ci «ida 0-
donaaicans.
7» Jocasuupaltti on / hän suutucta thmi-

stt ttzens / ja jocapaljon «valda otta itzel-
lens/händä wiha«n.

«.Monelle täy pahasasfts myöden/mut-
l»st tapahtuhänelle «ahlngox».

cailtsasiois wisustkäyttämän/ ja Juma-
lan kästy ovetta «tcki asiat toimelllsest te-
temän.

19.Camalus ei olewtzstus / ja jumalat-
tomain petos ei ole toimettlfts.

20. Mutta on pahus jaepäjumalan pal-
»ellls/»a on«lckt hullus jaty hmys.

21. Pgrembt on «vähä ymmärrys Juma-
lanpelwos / cmn suuriymmärrys Juma-
lan ylöncatzen cansja.

22. Mom ontarckaymmärryxesiä/ja on
cuitengin payanjuomnen/ ja«tta määtä
asiancunga hän «hto.

25.Hän«lltsta pääns/ ia «tzo yxiwacai-
sestl/ja on cuitengin caicki petos.

24.Hän laste silmäns alas / jacuuldele
corwilläns /ja joset sinä ot» waan / ntznhän sinun penä.

25. Ia joshän on heicko sinua wahingoit-
«man/ ei hän cuitenqan tottele sitä/ jos
hän tilans näte/ ntzn hän tete paha : tyllä
st hänestä nähden.
26.Toimellinenmies hawaitankäyttämi-

sesläns.
27. Sillä hänenwaattens/ naurons ja

käymisens ilmotttawat hänen.xx. iucu.
Hminen nuhtele usein lähimmät-
stä«,s sopimattomalla ajalla / ja
tekis wtzstmm /jos hän olis mait.

2. Parembi on julki nuhdella/
«uin sala wihata/ja jolle st kelpa/mjn se tu-
le hänelle hywäxi.
3.lo«wakiwalda teke oikeudes : hän on

ntzncuin se huonenwartia/ jocasen neitzen
häwäise lota hänen piti »varjeleman.
4. Muutamat owatänetl / ettei he «ida

edestänswasta«.
5» Muutamat owat watt / jaooottawat

«icans.

9.Moni anda usetu/ft ei hänsijtä hyödy/
mmm sitä mastan/ moni myös anda/ joca
hänelletule parhaxi.
ic>.lo« paljo coretle/ se sta sijtämahin-

gon / mutta )o« itzens alenda/ se yletän.
ii: Moniensin osta halwastt/ mutta sijtte

maxa sen «lllst.
12. Ntzsts tefe lahjans otollisexi stloisel-

la sanalla/ muttamttä tyhmät andawat/
stn he itze tekewät kelwottoinaxi.

13.El tyhinän lahja tule paljon sinun hy-
wäxes: sillä yhdellä silmällä hän anda/
mutta seitzemellä silmällä hän «tzo mits
hänen sijtä jällenssaaman pitä.

14.Hän anoa »vähän jaftno paljon an-
danens/ ft huuta sijtä ntzncuin wtznälasiia.

»5. Tänäpänhän laina/ jahuomentahtojällens/ nämätowatneihmiset/joita ei
woida kärsiä.

i6.T«)hmä walit«: ei yxikän ole minulle
uscollinen/ eikengän lytä minua hywästä

i7.lajot«minun leipäni syöwät / ei
puhu minusta hywin.

18. O cuinga usein ja monelda hän ha-wäistän,:
19. Seycaltainen puhe teke hänelle pa-

hembata/cuinjos hänputois ales corkiasta
huonesta.

2V. Juurintzn tapah« pahoille / jotc»
«vnmein äklst langeman pitä.

21. Häpemättömällä ihmisellä on fturi
suu/hän puhu ajattelemat» «icki cuin hä-
nen mieleens joutu.

22. Waicka tyhmä jotakin hyws puhuls/
ei se «ltengan telpa : silläei hän sitä puhu
oikialla ajalla.

2). Köyhys estä monda paha tetemäst/sij-
tä on hänelle se «voitto/ettei hänellä ole pa-
ha tundo.

24-Moni teke ennen paha/cuin hsn mista-
is cunnians/ jateke sitä jumalattomanih,
mifcn tähden.

25. Moni palwele toista wääräsasias/ja
statta ntzn hänen wihamiehexens.

26. Nalhe on suurihäpiä ihmiselle / ja st
löytänemmmästvahain ihmisten tykönä.

2>7.Ei waras olentzn pah» cmn walehte-

lahjoi'
sta.
luc.
14:».
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lii»/ he molemmin wa-
hingoon tulemat.

28. Walhe on ihmisille häpiälinen / jaei
häntule ikänäns cunniaan.

20. Wysas Mies cunnivltta itzens Mysal-
lapuhellans/jatoimcllisest miehesi Pää-
Mlchet paljon pitämät.

zo.Joca pelvons hymin rakenda / hän
täyttä salmons/ ja joca itzens pitä Pää-
miestenrygö/ nyn että hän herllekelpa/ se
taita paston paha estä.

zi.Andimct jalahjat somaisemak mysat/
japanemat smtzer heidän suuhuns/ ettei he
taida rangaista.

z2.Kärketty mysaus ja salattu tamara/
Mlhjngä ne molemmatkclpamat?
zz. Parcmbl on se ihminen jocatyhmydens

kätke cuin se ihminen jocamysaudens kätke.
XXI. iumz

/ jos sinä olet syndiä teh-A!> » nyt/nyn lacka/ jarucotle/ että en-
tehty sinulleancttaisin andexi.

?vS 2. Pakene syndiä nyncuin kär-
mettä: sillä jos sinä tulet händä lähes/nyn
hän pistä sinua.

z. Hänen hambans omat nyncuin jalo-
peuran hambat/ja tappamat ihmisen.

4>Jocainen syndi on nyncuin caxiteräi-
nen miecka/ja tekc sencaltaisenhaawan/jo-
ta eikengän parara taida.

5. Joca mäkimaldaja määryttä teke / se
tule mymetn kerjäjäxi/ja se jocaylpiä on/se
tule mymeifeldä pois huonestnsjataloistäs

6. Silläcosca radollinen huuta /nyn Ju-
mala cuulc/jacosio tulenopiast.
7.Joca ei sali,ncuwo itzens/ hän on jo

parhallans jumalattomantiellä.
8. Joca Jumalatapelka / se taltta itzens/

mutta jocaniscuri on/sen Jumalataamba
näke/ ja taitalvahamaitze hänen huckuman.

y. Joca huoncns rakenda toisen miehen
rahalla/ se coco klwiä haudaxens.

13.Peljätä yxitotistst lumalamon »tz-saus.
14.Cust e» järleole / ei siellä oteta oppi»

wastan.
15.Muutamat owat fylls toimelliset/

mutta he matcan stattawat sen «nsja pal.
jonpaha.

16. Wtzstn miehen oppi «vuota ntzncuin
«virta/ jantzncuin eläwä lähde.

17.Tyhmäin sydänon ntzncuin wuotawa
astm/ftei «ida pttä oppia.

18.Coscatoimellinen cuule hywän opin/
nynhän ttztta sitä/ja lewtttele händä:Mut-
ta jostyhmä sen cuule/ nnn ei st telpa hä-
nelle/ja hän heittä sen selkans «a.

19 Tyhmän puhe paina ntzncuin lack»
tien päällä/ muttacosca wtzfts puhu/ se on
suloinencuulla.

20. Ncuwon pitämises otetan waari wtz-
stnpuhesta/ia mitä hän neumo/se on setso-
waincn.

las>
Prov.
12» 11.

c.28:i9
kahjoi-
sta.
Exod.
2z: 8.
Deut.
16:19.

WSltä
syndiä.
lup.
5:6.

. 21. Tyhmän puhe on nyncuin caatunut
huon^/ jata-camattoman ncuwosi ej ttedä
kengän mitan.

22.Loscajocu tahto neuwo tyhmä/ nyn
hän asetta itzens nyncuin jocu tahdois sito
hänen kätens ia jalcans.

2Z. Mutta mysas licke sen hänellens cul-
laisexi caunisiurexr/ja rannereiigapi hanen
viktas kädesans.

24.Tyhma juoxerohkiasi toisen huonesen/
mutta tozmcllinen pitä suuren eroituxen.

25. Tyhma curkrsiele rohkiasi toisen acku-
nasi/mutta tsimellinen seiso ulcona.

26. Tyhcklä cuuldcle oiven tacana/ mutta
toimellinen pitä sen häpiänä.

27. Paljopuhuwaiset sanomat paljon si-
tä cutn ei somi asiaan / inuttamysat pun-
nitzcmat sanans culda maalla.

28. Tyhmäin sydän on suusa / mutta my-
sasten suu on sydämes.

29. Tyhmä naura corkiast/ mutta mysas
naura cohtullisesi.

zo.Cosca jumalatoinkiroile sitä paha/sil-
loin hän kiroile itziäne. ,
zi. Lorman cuiscuttelia mahmgoitze i-

tzcne/ ja ei kengän pidä hända mielellänö
tykönäns,

luv. 10. Jumalattomain joucko on nyncuin
16:7. rohtimet/jotca tulella pitäpoldcttaman.
Wusit- ". Jumalattomatkaywat tosin tasaisia
sten ja tietä/ jongaloppu onhelwetinsywyys.
tyhmä- t2.Joca Jumalankäskyt pltä/ ej hän seu»
tn erol- raoma päatänö.
'US.

Ins.
28:l5

XXII,

1024 J<suS Syrachi» u. sue>



Kirja. 1025

P«b«n
elllsist
lapstst»

st tob
mät o»
l«»n»
ttzens
«oltu»
«st.

,«/>.

"' '

Gm.
;o! 10.

U! I!.

«.

"'

XXII. Ktttt.
Aisca ihminen on nyncuin kivi

D y joealoasmaca:
2. Joca sen otta ylös/hänen pi.
sijtte kätcnS pyhktmän.

>0 z. HZvytöi» potca on Jsälleus häptäxi.
i 4. Toimelltnen tytär kyllä «aidan/ mut-
i- ta paha» tavatuen tytär aonetanolla/ja

hän saatta Isän» murhelltsext.
s.Jocaylönrohkta on/ hän 00 seka I-

sägens että miehelle»» häpiäxt/ jä hetldä
molemmtldavihatan.

6.Puhe joca sopimattoman aican puhu-
tS/ov nyncuin harpun soittomurhelltselle.

7. Oitialla ajalla pitä ihmistä curttetta-
a men/ja opeteuamav:motra ioca tyhmä o-
, petta/se tahto lyttärtcotuo cruusin cappal-

da/jateke nyncuin se joca joogunrascast
. unest herättä.

8. Jocatyhmä puhuttele/hän puhu ma-
cavan cansia:

y. Cosca se on loppunut/ nyn hän kysy/
mikä se 00?

10. Cuolutta itketän / ettei hänellä enä
'' ole valkeutta: Mutia tyhmä pitä sinun

itkemän/ ettet hänellä ole ymmärrystä.
11. st ihmisenpidä ylöu paljo cuoluita

itkemän/sillä he ovatlepoon tullet.
12. Mutta tyhmän elämäon pahembt

cuiu cuolema.
iz. Eetyemen päivä kuollutta itketän/

>. mutta tyhmä ja jumalatvinda coco hänen
«ltnaicans.

. ...

l4. Älä tyhmän cansio paljon puhu/ älä
myös ole taitamattoman seura»:

15.Wältä händä/ette» tulis tuscaan hä-
nen canstans / ja tahratufi hänen saastat-
sudestans.

16. Pakene händä /nyus olet raohas/ja
«ttule ahdistureen ja hätään hänen tyh-
myöens tähden.

17. Mikä onrascambi plyyyä ? ja cuio-
ga pitä ihmisen cutzuman tyhmä muupt

. cuio plyyyxt?
' 18.Kevembt on csvda sanda / suola ja
' rama/ cuio taitamatoiuda ihmistä.

iy. Nyncuin huone / jocatoisen huone»
cansta on vahvasi stdöttuyhten/et tvuliS.
pääldäcnkisteta;.

20. Nynmycs se sydän/ jocaasian» hy«
«tn tietä/ et pelkä yhtäköa peljätystä.

21. Nyncuin cauv ist caikilia sivuttuta-
sainen seinä e» pysy sates cauntsna: «li ai-
ta corkellawuoreUa tuulen «desä;

22.RYV Myös tyhmän sydäme huono ai-
voitus/ ei ole seisova tue peljätystä vastä.

2Z. Zos ihminen silmän» palnottele/
uho fljtä kyynelet «uotavati Jos ivcu osa
toista sydämee/otznse ilmoitta aivottnM.

24.Joca lasketta ltndutnsecaan/se peljät
tä heidänpois: ja jocaystävätäos häväi-'
se/ se rtcko ystävyden.

25. Waickas »edätfitmieckäs ystävätäa
vastan / «t sinä cutteogao sillä nyn pahoin
tee «uin häväistyxellä.

26.Sillä flnä taidat jällen» tulla ystä-
växt/cosca et sinä pakene händä / mutta
puhut hänen cansiau» : stllä calcki asiat
taitan kyllä sovitella pattzt häväistystä/
ylöncatzetta/salätsoden ilmoitusta ja pa-
hoja juonta/näilläystävys ajeran pois. -

27. Ole «scolltven yfiävälleö hänen köy- >
hydesäns/ ettäs hänen caosians ilottztsttfcosca hänen hyvinkäy. i

zB. Ole vahva hänen cansiaos cosca k
hänellepahoinkäy / että sinäkin uautttztstlhänenonnens hyväxes.

29. Sauvu ja tomukäy edelläcusa tuli
pala tahto/uyn myös hävätstyxestä tule
veren vuodatus.

zc>. Älä h«pe vastata ystävä» edest/älä
myös händä pakene.

zi' Jos sinulle jotakinpaha häueldä ta-
pahtu / nyn jocainen cutu sen cuule/ vält-
lä myös händä.

z2. Josca minä taitaisin panna lucun a
suuni eteen / ja paina vahvan sinetin zhuuldeut päällr/etteo minä seucautta lan- s
gets/ja mipu kieleni »ahtagottais minua.

xxiii. lucu.
ERra Zsä Jumala/jamiu»» elä-

HErra / älä anna minunIjoutua ptlckaitteo keskelle / ja älä
o>D anna mtoua heidän seasans tur. "
melda.

i. Joscaminä tatdoifin hillitä minun a-
jaluxeoisuttztlia/ jacurttla sydämeni Ju.

Heb.
4NZ.
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lesuSnrachin 24. lucu.1026

Pan«>
tus.

Turha
vanno
minen
Exod.
Ao: 7.
Matt.
5iZ4.
Zac.

malan sanalla: ja etten minä sZSstäis mi-
nuant minua erhekyxesänt.

z. Etten minä syndtä tetts jakults snu.
ren erh«tyxeen/ja lekis paljon paha/ jolla
mloun täytyt» langeta wihamtcsteai ede-
fä/ jaolla heidännaurooans.

4. HTRra Isä Jumala/jaminua elä-
mäni HERra/ varjele minua hävyttö-
mistä filmistä:

Ia käännä minussa pois caicki pahat
himot.

6.Älä salli minun tulla tuhlajaxt ja saa»
statsext/ja varjele minua häpemättömä-
stä sydämessä.

7. Rackat lapset / oppecat suunne pitä-
män kynnt: sillä jocasuuns pitä kljnnt /eise «xy sanoisn.

«.Nyocuin jumalattomat ptlckajat ja
ylpiät sen cautta langevat.

> y. Älä Hart»»» suutas vannoman /ja
lausuman turha» Jumalan ntme.

ic>. Sillä ntjocuin palvella / joca «setn
vihallaptestän/ ei ole ilma»vandrtta.
ii. Ntzo ei myös se taida olla synnistä

puhdas/ jocausein vanno/ jaJumalan
Mtme turhaan lausuu.

ie. Joca usein vanno/ se uselu syndtä
teke/ ja ei rangaistus pidä hänen huone-
stauS luopuman.

iz. Jos hän vanno / ja ei ymmärrä st.
tä / uyn hän cutteugtnsyntiä teke - Jos
hän sen ymmärtä ja catzo ylön / uhn hän
teke syndtä caxtkertaisefi.

14. Mutta jos hän turhaan vanoo/ohn
«t hän cuttengan ole ilmaa synnicä/ja hä-
nen huonens pitä rovin rangaistaman.

15. Se on myös cuolettavatnen kiroile-
mus / josta Jumala Jacobin huonetta
v-arjelco»!
16.Ja jumaliset sencaltatsta välttävät/

«ikä tahra ttzon» fljnä syonisä.
17.Älä harjoita suulas kevtästi «anoo-

man/flllä se tule pahasta aivottuxesta.
18. Älä uohoda Jsäs ja äitis oppia/

«hnöolet Herrat» seas istuva / eikä finua
pidä uohvtittamao.

iy. Ettes harjannut»tyhmytee»/ja soi-
sit vymetseldä/ ettes syndynyttä» oli» / ja
fiuäklrot syntymä pälväs.

10. Joca ltzens harjoitta panetteleman/
«i se paranna ttzens catckena eitautcanäS.

11. Toistamisen syndtä tehdä on ylön-
paljon: sillä kolmannella kerralla tule
rangaistus.
ii. Joca haureudesta on syttynyt/ se on

vyncutn palava tuli / «ikä lacka sichenasttcuinhän ttzens poltto.
15 Hecumaltfella ihmisellä et ole lepo

hänenruumisans / stjhenasti cuinhäntu-
len sytyttä.

14.H«cui»alisen ihmisenon caicki ruoca
matta/ jaet lackaennen cuto hän htmons
täyttä.

15. Mies jocaavtoskästyus rtcko/ ja a»
jatteleitzellens: cuca minun näke?

16. Plmeysonminun ymbärillänt/ ja
seinätverhottavat minun / nyn ettet ken.
gän näe minua: Ketä minun pioäis cart»
laman? se corketn et tottele mtnu syndiäni.

17. Tämä välttä ainoastans ihmisten
silmät/ ja et muista HERran silmä paljo
kirckammaxt Auringota.

18. Jocaoake catckt mitä ihmiset teke-
wät/jacayo salatfiogyn iouckatsthin.

ly. Hiin tietä catckt cappaletennen c»tn
ne luoduxi tulevat/ oyncutn sijttektn cosca
he luodut ovat.

zo. Se mies pttäjulktsest Caupungi»
rangaistaman.

zi.Ha pitä otettamanktznni/ cosca hän
vähimmän eteens catzo.

zi. Juuri nijn pitä myös Me vaimolle
tapahtuman/ joca mteheas hylkä/ ja saa
loisestaperillisen.

zz. Ensiss on hän covacorvatne» Juma-
la» täjkylle: sttälttintele myös syodiä mie.
stäos wastan / jacolmanncxi saa hooru-
destans lapsen.

Z4. NämZt pitä crottettaman seuratun,
nasta/ja hauen lapfenp pitä senmaxama».

Z5.Si hänen lapseus pidä juurtuman/
«Ikä hänen oxans hedelmät» candaman.

z6. Häo jättä kirotun muiston »älkens/
ja hänen häptäus et pidä ttäuänS pyhittä-
män psjs.

Z7. Stztä oppivat jalkentulevatset/ettel
mitä» ole parambala/ ruinpeijätäJuma-

lata

2«a»Z.6:7.
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Ft«/ ft el 01, »ltän m»lft«ba/cu<nvlt»
»aarilumaloulistysts.

XXIV. iucu.
ltjtts ltziäns/j» cnnnlo.

hsnlsns Conft» se«s.
2. Hsn starn» Jumalan sen»

rcl«nuas/ja ylisiä nztsnsmal-
dacunnaftns.

3. 1«stn» : Mlnä olen Jumalanftna/
j« lycnn ymbsrt «lcke maat» ntzncnln
pl»l.

4. Mlni,«sulusi»» «n ylhälläcorteudes.

Wilft»'
lltius"*'

Prov.z: iz.

»32:13.

Deul.
34- 3>

2Q. Mtns olen «swauut ntznculn »ah.
der / mtnä tmnotn ltzestsnlsulolsen hajun
ntznculn C.»ntl«ft «lllt yrtit/j» nyncuin
paros Minham.

2i.l.ynlutu Gnlbaan j»o»tchj»Mlr»

5. Iamlnun lstu.ment pllwlft/ m»uä y»
xl»ö»solen»ocapat«s.

6. Nyn cwaralda culn t«i»ae on:
7. Ia nyn sylröleä/culn sywyden peru.

stus on.
8. Joc»'palcas meress.
9. locapalcas maan päslls/ «lckltn

Canftt» stas/ft«.«tetn pacanaln seas.
,c>. Nilde» calckeln tylöns olen mln»

ltzlnyt«stlnsla.
ii. löytäxen»fiant johonguu patckaan.
12. Slllotn tssttmlnua «lckein luoja/

j«ie ,oc«» mmm, luonut ou / sissi mmulle
»snlnfian/ftstnot-.

pt.ä finun astman/j» Israel
pttä finnn penndös olema».

Ennen ma,lma / alusia olen mtnä
>1,0,u / ,a pysyn yancotcklstst / jaolen mu»

p lweliui hänlneoessnS.
,5 Ia olen sijlle saanut Ztonts «ah.

»on paican. Ia hän pant minu» pyhään
Caupuogtzn Jerusalem!hollltzcman.

,6. M«nö olen »unrlnnut cunntotletns
Canfts/ joca Jumalanpertndi on.

17. Mlns olen cortmxt cas»»nut/ ntzn»
cutn Cedrlpnil l>banon»e/ft nyncuin Cy.press» Hermoni» »vuorella.

,z. Mns olen cas»anut ntzncnln Pal'
mupuu»lrran lylons/ft nyncu»»» ruusun
»eftt/ jotca lerlhoft «swowal.

19. Nyutntn «unls öl»ypuu lnllall» te.
dolla.

loh.
»5» i»
l. 6:;5.

zz. Jostawystus on wuolanul / ntznculn
Plsonln »tr«/costa se juuren.

34. 1» ntzncnln Ttgris / cost» ft l«»s. Gen.
lllscuohn. 2:».

35. Sy»» onymmärrys wuolanul/ ntzn» Joft.
Cu»»» Phrotlnwllt» / cost» se suurt «n/ s» z ; 15.
nyacuin Iord«n« «lou»l«na.

z6. Stzts curttus ou tullut ntzncutn w«l»
leus/ ja ntzncut» N«lnxen»lrt» stxyllä.

37. «< ole yhlän ollut jocosen «tten op»
penni on/ el tule myös yx tän ttsnsns/ »o»
«sentsydelltsefi « t»a«<«.

zB. Stlls sen «telt on rtckambi merl» t
I» sen neuwo sywyytls sy»embt.

39. Mtnust» »uol» mond» oj» lrydl»
maihin.

40. Ntzncnln sinne»että johdatettalstu.
4». Sllls minä «stanmlnun trydtmn».

Nl/ »a juotan mlnun nyltnnt.
42. Silllä minun ojont fnnrixi »lrrotxl

«lewol , j» minun lttrlani lsttxtmcrext.
43»SM»«nunopPinl»«lista».yna»»'

raldaluw«mii««il«»»S/ »»«äbapiiist».
O o op 00« Ia

rham/ javyvcuin pyhä sauwu Templis.
22. Mtoa vieujio vxaot oyncuto lammt/

ja minun oxant oitt cauntl »a suloiset.
iz. Mtnä aonotomattaa hajan miau-

stanl nyncum ayvapuu.
24. Ja nunun c ckotseoicanvott joca

wuosiruasao hedelmää.
25T»>cal lävne Minua tygöat caickt jok»

ca minua aootla:
26. Ia ra««cat tettöa wtoua hedel-

mästäsi.
27. Aitona saarnaat oa maktambt hu«

aaj ta:
28. Jamtooa lahjaat o«at matiammat

cmn mesiletpä.
2Y. Jocaminusta syö/se eaäuimtn tso mt-

vua - ja joca minusta juo/ s« jaao «aäm-
m>n minua.

zo. Joca cuule minua / et se tule hä«
piääa :ja joca seura mtnua/ sea ptlä nuh-
tetotuna oleman.

zi. Laickt vämälowat lhtoukirja / joca
cactem cortetmmaa Jumalaaraosta teh-
ty on.

Z2. Nimittäin toki/ joogaMoses Jaco-
bin huouelle cawaraxt andsuutvo.

1027Kirja- iuc.^4.'
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v. 16.
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Zac-
Z!2.

l

l

C«wa-1
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44. Ia mloun oppi» vuodatta Prophe-
tiaa/joca on yaacatcktsest pysywä.

4;. Syni te näettä / etten minä ainoa-
fians ttzelleni työtä t« / multa myös rai-
tille jotra«yfautla anovat.

XXV. iucu.
on caunistarappalda / jotra

/tz Jumalalle ja thmistlle telpawat :

> V. 2. Cofta «eljexet omat yximieli-
s«t/ kylänmiehet racastamal toinen

toistaos/ jamles ja»aimokästenänshy-
> «la soplmat.

z.Colme cappalda minä sydämestäni
vihan / jaheidän meuoas saatta minulle
mieltrarwauden : Cofta köyhä 00 ylptä/
jaricas wiel-llänswalh«ltele/ javanha
tyhmä onhuortntetiä.

5. Jos«t sinä nuorna roro/mitäs tahdot
töytä «anhalla yälläs?

6.0 cuinga cauais se on/ cofta Harma-
päät «ysat orvot/ja mandat tatlawak.

7-ZaHerrat totmellisek ja ymärlämäiset.
8. Se on «aohatn Cruuou/ että he pal-

jon coecellel omat/ ja se on heillecuantaxi/
että h« Juma lata pelkäwät.

y. Yhdexäcä cappalda minä fydämesä-
vt ptdän corcktast yltstettämäus/ja tymme-
vettä minä suullanikytän.

10. Ihmistä »olla o» ilo lapsistaas: Jo-
ra ay icaumao elä/että hän näke mthamte-
hens olema» maahan lyödyt.

11.Autaas on se jollaou toimeSioen «ai-
mo : Zora et puhellans ketän «ahingoitze?
longaet pidä pahembatans palveleman.

12. Autuas on sr / jolla on ustollioeu y-
stävä/Autuas on se »ora on cattama.

iz. Ja joca stllstn opetla cofta händä
mtetellän»ruullaa.

14. v cuinga suuri se on joca«ysas on.
15. Mutta joca Jumalat»pelkä/ et hän.

hä ylembäuä ole kengän.
16. S«llä Jumalanprlco voitta catckt.

,7- Jocasen vahwsst omista / keoengä
taidan minä hänenmerrata?

iz.Etyxttän kipu cle nyn suuri cuio sy-
dänieo murhe.

<xt yhdeogä» cavalus «vita «aimo-
incämainlla.2o.EiyhdenLäuwSyymtn«a «ojia wt-

hamlehen «SyymifiS i Ei yxtkäu costo dle l
pahembt «thamtehen costo.

21. Et yxttän pää ole vyn cawala cnia
kärmen pää/ei yhdengSowiha ole oyn cat.
tera enin waimo» mtha.

12.Ennemmin» aMstn jalopeura» ja
Lohikärmeu cansta/ cutn pahan »aimo»
raosta.

2j. Eofca hän «ihastu/nyn HS» muutta
hahmons/ja tule rymäxt cutnsäcki.

24.Häue» nitehellens on HZptä hänestä/
ja cofta hauelle sitä sotmatan / nyn se tete
hänenspdämeas kiptäxt.

25. Eaicki «teckaus 00 «ähä «aimoin
«ieckaudca suhten/hänelle tapahluconnyn
cutn jumalattomalletapahtu.

26. Suupaaltti «aimo si»tällä miehel-
le on »yncuin sandataen tie ylöspäin «aa»
halle miehelle.

27. Älä hänen cauneudens anna sinuas
pettä/ölä myös fentähdeu himottze händi.

28. Jos «aimo saarta miehen rtckaxi/
nya et sijtä seura muuta cutnryta/ tora/,
yläncaye jasuuriptlcka.

2y. Paha «aimo saatta murhellisen sy-
dämen/ surktan cayanooa jasydämen ah-
distuxen.

zo. Waimo/ josta ei miehen ilo ole / se
faurmca hänen caickqo cappaleihto.

zi. Syadi ontullut «aimosta/»» sentäh-
den täyty meidän caickcia cuolls.

Z2. Nyncuia ihmtsea el pidä andamau
»edele sta i

zz. Nyn ti pidä myös miehen sallimaa
«aimolle hänentahtons.

Z4. Jos »l hän tahdo olla finun mieldäS
myöden/uyu erotta händä sinastas.

xxVl. iucu.
on se nues/ »olla on tolmel-

. liaen waimo / si» ä hän caxt sen
elS.

2. HymS taloin maimo on mie-
helleus iloxi/ jalekeh >nen elämäuS liwol.
ltftxi.' '

z. Hymän tapainen »aimo on callls lah-'
ja/»a annetan sille joca peitä Jumalala. '

4.. Jocohän on ricas cli köyhä/ oynhäu
on cutengtn hänelle lohdutuxex» / »a a«na

. häqsätlahakli».

«aim»
tst».
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,9.Etole mltän rackambal» maan pasl.

ls/ cutn hälnelläs «aimo :

20.1 a ti ole mttän «lltmbala culnpuh.
das tvotmo.

21. Nynculn A«'rir.go nosiuans «unista
HERran cortlan laiwan : nyn myös hy»
»sn «paine» watmo «unista hnonens.

22. Caunts walmo /joca hywydes cal.
lentitoicans wi>hn ana pyst / on nynculn
lttcos lampn pyhäsi tvnttlajalas,

25. Pxlwacoiuen walmo on ntznculn cul.
lallet p tznl hoptaftlcam päällä.

,4. Caxl saattamat mlnnlle mlel.ca»

Colmeenhlrmutsta cappa'etta / ja
neljäs on cauhta:

6. Petos/ capina / viattoman veren
vuodatus.

7. lotca catckt ovat pahemmat cuole.
mata. .

-

,

8. Mutta se on sydämen murhe / cosca
lnulia vaimo loisen cansia rytele/ jahä»
vätse händä jocaitzen cuulden;

y. Cosca miehellä on paha vaimo/nyn
he ovat nyncuin sopimatoln pari härkiä/
jvtca ynnä vetämän ptcä:

ia. Jocascn saa/ hän saaScorpionin.
il.lusppoi vaimo on suuri rangaistus/

sillä ei hän taida pctträ häpiätäns.
Portto kuia» hävyttömäsi catzan-

aestanSjastlmtsiänS-
iz. Jos ei lyttärcs ole häveliäs/ nynpi»

dä händä curitupes/ ettet hän paha lektS/
eosca hänelle tila annetan.

14. Coscas ymmärrät hänen ylön reh-
tiäsi cstzovan ymbartlleuö/nyn ota vaa-
rt: ia >oS et sinä sitä tee / ja hän sijtte teke
sidiua vastan / nyn et stmm sitä tarvita
lhmetlelemän.

i;. Nyncuin matcustamalnen joca jano/
ava sunos/ ja juo vettä cusa läh>o on / ja

istu cusa hän cannon löytö/ jaottamitä
hän saada taiia.

16. Suloinen vaimo tl-hutta miehens/
ja cosca hän p tä hänens tvlmrllisest/ nyn
hänw>rwoccah6nensydäm«»e.

17. Watwo joca taita watt olla / on Zu-
matan lah,a:

18. Ia hyvin opetettu vatmo et taita

tungeta» muaryn.
». Z.Nya myös syadt tunge ostajan jamyy.
jän välille.
4. Jos et han ttzens vtdä ahierastHErrä

pelwos/ nya hänen huones ptan cuktstetZ.
5. Cosca seulotan nya cauoat jäävät:

nyn myös mitä ihminen aicot tehdä/ nyn
fljhen aina jotakin saastaista tarttu.

6. Nyncutn pätzt coettele udet padat/
nyn myös murhe coettele ihmisen mielen.

7. Hedelmistä tuodu/cumga puu on cat>
zottu: oy» myös puhesta ymmärretäo mil-
linen sydän on.

8. Et flnun pidä ketän lyttämän ennea
cuins hänen cuullut olet: stllämies tukan
puhestans.

y. Jos stoä «anhurscautta feorat/nyos
fen saawotat/ japuet se» päälles nyncutn
cauntn hame».

kc>. itanat lähistelewät «ertatstavSiNya
myös totuus pttä ttzens sen lygö jvca hän».
dä cuole.

ii. Nyncuin jalopeura vartioitz» saalt-
sta: vyn myös syodtvymetnottatyntpai
hantektZo.
ii. Jumalinen puhu aina terwellifiä/

mutta tyhmä muutti!nyncuin Cuu.
iz.Coscas lattamattomain seas olet/nyn

ota »sart mitä aica saldt ; mutta ole wy>
sasten seas ahkera.

14. Tyhmäin puhe on ylön nurja/>ä hei-
dän naurons onaiva syndl / ja cuitengto
hesitäailacottzevot.

Cusa ihminen cuuke paljon »annotta-
van/ siellä hänencarvauS uouse/ za hei-

000000 j

«anoen / j» colmas «ihottt» minun.
25. Cosca «ah»» ftlamlcs wymelstlds

toyhytlä törsi / ja»tzftt N«u»«naudaj»l
»ymetfelos «tzo«nylin.

26. Ia jocaolltastustost lnopu »ääriin
uscoon : stn «nlnmal» duomlnnulml«l»n
»l».

XXVII. iucu.
»sltts «yiläst w«äry.

» » den/ ,a myyjä synnin/ Stllä r»h«n
tähden »«te monl »ssrytls/ j» jot.
«rlckaxt lull» lahlowal/ lssndi.

»st po s silmsus.
2. Ntzncntn »»«ft cahden tl««»»älllle/

Uhn«.
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dänrtztaus statt» lhmlset cor»»us tnllt.
zeman.16. Costa ylplät rytelewSt / stjtä stuka
veren vuodatus / ja se o» uurja ruulla/
rosta he totstans häväisevät.

17. Ivra salatsuden ilmoitta/ fe radotta
«stoa/ etkäsaa siitte ustolllst ystävätä.

18. Pidä ystävä» hyvänä/ ja ole hänel-
leustollinen.

ly. Mat a jos sinä ilmoitat hänen salat-
sudens/ nyn «t sinä saa händä jällenS.

20. Jolda ystävä tnle pois / hänenon
stjtä ny»paljon paha / ruin sto jongavt»
hamteS pääse.

21, Nyncums linnun päästät »ädestäs:
oyii on myös st/rostas pääset ystävästäs/
vya et finä saa händä »älleos.
ii. St flnuo tarvita juoxeman hänen

peräns/hän on taambana / ja on hypän-
nyt pols nyucninmttzScauris Verrosta.

IZ. Haava«litan sito / ja ylpiät sanat
tatrao stvstta:

14 Mutta jocafalalsuden ilmoitta/ «t
hänestä stjlte mitän ole.

25. Zora silmä tske/stllä on paha sydä-
mes/ ja et stanna käätä pom ttzeas.

26. Sinun edesäs taita hän kyllä makt.
ast puhua/ jaylistä flnun puhettas/mutta
tacana puhu häntoisto/ ja täändS stnuosanas pahemmin pam.

27. En minä taida mitän «yn pahoin
kärsiä ruta sitä/ jaei HERraran händä

i kärsi.
28. Jocakiven heittä corkialle /se puto

hänen päähäns: ia jvra joogun salaisesipistä/ se haavoitta itzeos.
ly.lora haudan catwa/ft puto itze ftjhe.
zo.Zocapaulan virittä toisen eteen/ hän

kietoi ttzes.Aoca toista rahio vahingoitta/
ny» st tule tietämät häsie oman raulaans.

zi. Plptät ptlckavat ja häväisevät/
muttarosto »arttoitze heitä »yncutn jalo-
peura.

zi. lotca tloitzevat rosta hyville pahoin
käy / ne fangitan paulalla/ ja sydämen
murhe calva heidän «noen culn he cuo-
levat.

33. Wthaj» julmus o»at«uh<»t/jolca
molt!l»ln«tj»m»ftttoW«ll» owat.

xxvm.lucu.
<tz« cost» / hänelle Hsßr»

jällenscosta/ft hsn p«lä möys hä.
nen syndtns hsnelle.

2. Anna «ndext lählmmsisellesmlts bsn on rtckonnt finu» »stan/ jaru.
colle silttt/nyn finnn syndts »nnetan finnl»le»ndext.

z. Ihminen »lh» lolst» / j« «tzl armo
HERrald». .

4.Hän onarmotoin»ert»lstan«»«st»n/
jatahto lucolllc,syndetns edestä.

5. Hsn joca ltha on/ pits »»ha/ cuc» sij»
»nnals hsnell««nvexihsnen synotus?

6. Muista loppua/ ft pane pots »lh»/
joca cuoleman ft cadotuxenetzt.

7. 1» pysy tsstys»no,sa.
8. Mulst» tistyt/ ,a hyljä uhcanxes lä.

hlmmitftss »astan.
9. Mulsta corletmman ltztto/ jaann»rl.

«s andex'.
10. Nslts rtzl» / ntzn mond» syndl jss

lacapert».
ii.Sllls »lhalnen lhmlnen fta»t» «.

ptnan/>«jumalalötn sylyttä secaunuxeu/hywälngtn ystäwstu wslllle: ja hylyttä
ne «o«sen totstanswastau/joill» hy»srau»
ha on.

>i. Costa paljo puita on / sillolo kult e-
näne/jarosta ihmiset ichat oval/ nyn vt-
ha tule suur.cmaxi.Ja jos thmistt owat ric
kat/nyu wthatulesttä wakeweniäxi:ja jos
ryta cauwä posy/nh» st stlä evämän pala,

iz< Olla valmis rytelemän / sytyttä tu-
len / ja olla vopla capinaso / st wuvdatca
werra.

14. Jos flnsliptnsts pnhallat/ntzn st tn«
le suur«xl ltetlx, : )os fins syl,« tt.pmsn päille/ uynst ftmm i / ja nemo.
lemmai taltawat sinun stusias lulla.

15. Coltl.ancutscUtltllalft»ssrät wiec.
la» sunt owaltirotut: siiiä ne turmelema»
mond"/joilla ou hyms rauha.

lö.Paha ttell tete monda ihmistä eri.
puratstr,/ja sngs hellsuls yhdests maa.sta nyn loiseen.

17.be cutlsta »ahw»t Caupungtl/ ftsä.te waldacunnat.
»8. Paha tlel! aja pols jalot »aimot.

Ia
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ly.la lyhssxl tele helts fijtä jostaHei.
1.,6.27 dä» «oalwa ja työtä on ollnt.

28. 20. Joca sttä cuule /et hsnells ole tls.
c.iB:6. nsns lepo/että fta «ftn ollarauhas.

2l.Ruos« telt »»no«l/ mntt» paha tie.
ll ssrte luut,a calckt tyynni.

22. Monda on langennut mtecan tersn
«utt»/mutt»ei ttsnsns ntzn ust» / cntn

laina,
sta.
Matth
5-7.

pahan kielen cautt».
2z. Hywin Me lapahtu / joca on sildä

warieldu / ja et sildä waiwata/ eikä täyty
caoda sen hestä/et myösole sidottusen cah-
letsin.

24. Sillä sen ijes on rautainen / ja sen
cahlet omat mastesia.

25. Sen kipu on catkerambt cuolemata/
japahemhthelmetttä.

26. Multa jumalisia et wot se polke a-
las/ ja ei heidän pidä sen tnlesa palaman.

27. Zoca HERran hyljä / hänen pttä
sijhen langemau ja siinä palaman/ jota et'
pidä sammutettamao. Sen pjtä hänen
päällenS hyöcköämän nyncuto jalopeura/
ja turmeleman hänen nyacalo Pardt.

28.Sinä aitat tamaras orjantappuroil-
la/ mtxes paremmin tee owe jatelte suuS
«teen ?

2y.Sinä punnttzet hopias ja culbas/
mixes myös sa»o,as culda maalla punltze?

zo.Ola maart ettes sen cautta horjah-
da / ja lange mthamiestes käsijn/ jotca si-
nua wäyywäk.

XXIX. iucu.
lähmmäiscllens laina / hän

teke laupiudentyön/ ja jollata.
«arata on/hänen tule se rehdä.
2. laina lähtmmätselles cosca

hän karwtye/ ja anna sinä lähimmetselles
jällensmäärätyllä ajalla.

z. Pidämttäs puhunut olet/ jaäläole
petollinen hänen caasians/ nyus aina saat
sinun earpes.

4. Moni luule sen löytyxt / jooga hän
latnaxt otta/ ja teke sen murhelltsext/joca
häädä on auttanut.

Hän anda hänen lätens suota/ hänel-
dälainan ottaisauS / ja puhu nöyräsi lä-
htmmätsensrahan tähden:

a. Mutta cvscahänen pldäls max amau

jällens / ntzn hsn »tz»yttelt j» »alilla
snurest/ettsalcaoncaUts.

7. 1«»alck» hsn wtelä »ots / ntzn hsn
»nd» työlläst puolen jäll««s/ja lute sen hä>
nelle moltoxl.

8. Jos et hsn »ot / ntzn hsn lete hsnen
tyhjäxt rahastane : Ntznon st ttzlllens »«

stanltt wlh«mtthenrahallau«.
9. Ia st maxa hänen tlrouxell» j» hs.

»slsiyxells/jaand» hänelle lyloxest» pilc.
taftnat.

iv. Monl laina ylönmieleu / el pahasi
»ftluxtst / mullah eltä lyhjsxt jäswäuso»
mastans.

i,. Kärsi cuttengtn lshtmmäistss hidä.
Ss/ja t«e myös se »rmo/ettss annat hsnel.
le »lc».
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12. Auta köyhslästyntshdeu/ja sls »n»
n» hänetytöe lähte tyhjsns hsue hädsssns

Ole millelläs rahas paitzt »eljes j»
lshlmmiists tähdtu / ft älä tälle fils tt.
»en ala/cuft st cummingiu huckandu.

14. Coco itztlltS «»«rata yltmmsisen
tästyn jällen / ston sinulleparembi cnln
culda.
>< ,5. Pane almus «rlnomälseeu palckaan/
joca sinun on catcktft onnettomudesta «ut»
la»a.

16 Ia on stti«a sinun puoltstas finu»
wlhamiehlss »astan/ par«mm«n culn 111.
ptKeihäs.
mslftns : Mutt» häpemätöin ihminen jät.
Ts hänen.

i9.Hläuuhod» t»«uSmieheshy»styö.
ts/sills hsn on pannut ttzens sinun edestä».

20.Iumal»lotn »l««l»usmi«heuswa.
hingoon.

21. 1» lljttämslöin »nd» »apahlajans
tsina »ahlngos.
! 22.Tacaus on mond» rlcast» lhmlsts
hswtttänyt/ja on hettä hetttänyt finne j»
tänne/ ntzncntn allot meress.

23. S« »n ajanut pots jalotmiehet/ jol.
den täyty «terällä maalla cultlana tsydä.

24. Jos jumalaloinon taannut/ja juo.
uittele fijtä psssisxens/culteugtu et hänen
pidä rangatsiustc, »välttämän.

25. Ant» lshlmmststss wolmas perii.

Kirja. -Z.jutu. ,
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fiä/ja catzd/ «tles ttze sentähdeo tule wa-
htogoon.

26. Sijna on kyllä tähän elämän/ että
ihmisellä onvettä ja leipä/vaattct ja huo-
ne/ joillahän larpens peiltä taita.

27. Parembi 00 köyhän elo lautacato»
alla/ joca oma on/ cutn herculllnenpöytä
muucalatsten seasa.

28. rydy sijhenmttä sinullaon vähä e-
li paljo: stllä se on häptälioev elämä/ fijr-
lähuonestahuoneseo.

29.Cujäjocu on moucalaluen/ et hän
siellä lohdt suutans avata.

zo. Hänen täyty heitävierananS pitä/
ja anda heidänjnodacanfians/ jaet saa
yhtä» kylvsta.

ZI. Hänen täyty myös cuulla pahoja sa-
noja:

Z2. Nimittäin sinä muucalaiueo / mene
javalmista pöytä:

zz. Anna minun syödä caofias/ mitä si-
vulla 00.

Z4. Mene tästä ulos/ sinä muucalainen
minä olen saanut conutalisemmaavtera»
minun veljen tule minun lygöot.

Z5. Sencaltaisec oval toimelliselle mie-
helle työllät/ etkä hänen asutnstan lähden
nytä sanoja cuuleman pitä: jaettä hänelle
soimata» sitä cuin hänelle lainattu oli.zxxx. öucu.

lastansracasta / sepitä HZ.
nen aina curituye» alla/eitä hän
sijtte saa ilon hänestä.

Joca lapsens pitä pelwon alla/
se saa ilon hänestä / etkä tarvita hänen
tähteos tuitawatos tykönä hävetä.

z. Cosca jocu pottans curtlla / vhu hän
teke «thamtehcus mielen pahoyt/ja iloitta
ystäväns.j

4. Sillä jos hänen Zsäns cuole / nyn se
00 uyncuto ei hän oliscan csvllut: stllä hän
on callaisens Mens >ättäoyt.

5. Cosca hän «li/ näki hän hänen /ia ilo
ltzt hänestä, r-cosca häu cuolt/ nyneihä-
ven tarvittu murehtiman:

6. Sillä hän jätti jalkens vaflvxenvi,
hsmtehtäos vastan/ ja seojvca ystäväin
Mtrlen jöllevs veutStaita.

7..Murtaj»ca lapstLens xehme en/ hä»

välittä sm tSandeita: jautzu vseta cuin se t
itke/ »ha hän peljästy. ,

8. Curittamalvin lapsi tule »jja cangta. /
xicutohilltmäkSinhevotnea. «

9. vie pehme pojalles / nyo sinuntäyty >
edes päto peljätä hävdä: leikttze hänen ,
caustaos / aho hän sinun »hmetu saatto,
murhellisext.

is. Älä tee letcktä hänen cavtzaos/ ettei
sinun stjtte pidä hänen caasiaoS murhel-
timan/ ja »Hu sinuntäyty «ohmein hänen
tähtens hambattas kirisiä.

11. Älä anoa hänen valda nuorella häst
läus/ja älä vasta hänentyhmydens edeff.

11. Cumarra hänen caulansnuorna/ja
lyö häodä selkää vähänä / ettet häu tuliS
sinulle nifcurixija totteiemattomaxst

IZ. Opeta lastas/ ja älä anna häaen jou-
ttlasna käydä / «ttes tulis häpiään hänen
tähtens.

14.Parembt on jongu olla köyhänä rast -
disna ja tervenä/cuio rickana jakiptänä.

15. Olla ratdtsua ja terveoä on parembt
culda/ jaraidis ruumis on parembt cuin
paljo calua.

16. Ei mtkänrtckaus ole verrattaparast
ttsen rmimtftn / jaeiyxtkäu tlo ole sydä»
Milisen ilon vertainen.

17. Cuolema o» parembt cuin ktvulloi-
nen elämä/ja alinomainen sairaus.

18. Se on vhncuin hyvä hercku / sensuu» edes joca et voi syödä / ja nhncuinse ruoca/ joca cuollueu haudalle pannan.
iy. Sillä mttäst uhri on tarpellmm e-

päjumalalle? jocaet taida syödä «ikä hai-
sta ? Nya se 00 myös rickalle / jongaJu-
mala salrajlteke.

Kyllä hännäke sen silmtlläns »a huocafi-
tä/ja on nhncutn cuohittu/ jocaoettzen 0.
hes maca ja huoca.

11. Älä tee itzelles murhetta / älä myös '
vaiva fivuas omilla ajaluxillas.

ir. S tllä iloinen sydän 00 ihmisen elä- '
mä/ ja hänen tlone on hänm pitkä tkäns.

IZ. Tee ttzelles hyvä javahvista sydän-
däe/ ja aja murhe cauvas lykcöe.

14. Stllä murhe on tappanut monda ih-
mistä/ ja ei kelpa mihtngän.

15.Khwans ja viha iyhkNdk elämä»/
/a

Ei 5,,.
Ilman
heille
itzewal
latsut,
ta.

7:25.

Raidis
ruu-
mis on
jalo
lahja.

Pro».
i;nz^
17:
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Ahne-
»s.
i.Tim.
tip.io.

Pöy-
tcmca
"at'

Matt.
7. ,2.

jamurhetele chmisett ruuen äicans man-

lloiselle sydämelle maistamat caickt
hyminmltähänsyö.

XX Xl. ilkM.
Almoa rickautta/ syöruumin/ja

V sijrä murhenia/el anna maata.
2.Cosca jocamaca)amurhetti

!. nyn hän aina herä/nyncmn suu-
nti sairauskin ainaherättä.

z. Seon ricas / joca ainatyötä teke / ,a
raha coco / jawältstä lacka/ ja nautttze sitä.

4. Mutta st on köyhä /joca työtä teke/)a
kimitän menesty /ja maicka häu mielälac-
ka/nyn on hän cuitengin maimainen.

5. Jocaraha racasta/ e, st ole synnitöin/
ja jocacatomaista etzi/stn täytyyua huckua

6. Monirahan tähden tule mahmgvon/
ja sen cautta turmella» omaen siimäins
nähden.
7.Jotcasille chrawat/ se rukista ne maa-

han/ja tattamattomat se ottakynni.
B.Autuas on se ricasioca nuhtettomaxl

köytän/ja et etziraha.
.

9.Luca se on / mme tahdoma kyttä han-
ba: sillähän teke mäkemitä töitä Cansans
seas.

10.Jocatäsä coetelluxi jayximacaisexi
köytän/sitä syystä ylistetä».

11. Hän tmsi kyllä paha tehdä /ja ei cui-
tengantehm)t: hän taisi «vahingoitta/ja ei
«vahingoittanutta»/stntähden pysy hänen
ramarans / ja pyhe.t ylistäwat hanenal-
muans.

. ...

12. Coscas istut rickan poyden tykönä/
ntznälästutasammottele.
iz.Hlä myös aftttele/tyllä täst syömiston.

14.Muna mmsia pahasil»nä stidaxi.
15.Sillä mitä on tiwimbi min stncallat-

nen silmä / jocattte cosca hön nätejongun
ottaman.

16.Alä rupe «icktzncuins näet:
17.Hlä myössijhenrupe )o« hsnenede-

säns satte on.
18. Ajattele itzelläs / mlts sinun lahim-

mälsts mtelelläns elt ylänmielenhywänä
pitä/ ft täytä»tzcs totmelllsestcaitiscap.
palls.

l9.Syö ntzncuin ihminen mitä etees pan»

Proi».
,2:9.

scanejuoxlsowat.
,2. Wtzna pldendä ihmisen elämän/ jos Cghtus

sitä cohtullisest juodan : ,^^„

zz.la mikä elämä se on/ «st ei wtzna ole?
z4. Wtzna on sitä warttn luolu/ että stn

pitä ihmistä llotttaman. wlrwot
,5. Wyna «rpext juotu iloitta lhmistn

ruumin jasielun. mlsen.z6. Mutta ios sitäpaljon inodan.
37. Ntzn se tuo pahon paha myöiäns.
38,.Iuopumus «te hukun wielä hullun,- <H

'"

maxi: 41:20,;9.Ntznettähänhaasta jauhca:
,

40. Stzhenastt cum yän loucatan/ lyö- '

dän)ahaawoice«n. Pl0o'«
41. Älä nuhtele lähmimälstäs juomlngis/

älä Myös ylöncatzo händä lloftntz.
Pppppp Hlä

du on/älä my»sylön paljon sisö / ette: ih-
miset sinulle mihasruis.

10. Lacka ensin cunnian tähden syvmäst/
älä myös ole tytymätöm / ettes moittaiS
wiha.

11. Costas istut monenkeskellä / nijn älä
ensin ota.

11. Hywän tapainen ihminen tyty wä-
hängin/ scntähvcnci hän tanvuze imutta
wuotesans.

iz.la costa watza cohtullisest rawitan/
silloin ihminensuloisesi leweja/ja kaita ma-
rahm amulla nosta ja oua ilonen.

Z4. Mutra rycymätöin syömäri maca le-
woktomast / «a hänelleon ivaanne >a wat-
zan tauti.

15. Jos sinäolet ylön paljon syönyt/ nijn
nouse/)a mene )a pane iemälä.

16.Poccan/cuuie minua/ jaälä catzo mi- i
nua ylön / ettei minun sananimijmet» si- z
nulla cohtais.

1?. OtaEtakin tehöäxes / nyn ei tauti tu-
le sinunpaälles.

28. Andiasta miestä kyttämät ihmiset/ ja
sanomat: hän on cunnialinen mies/)a ftn-
caltatnen puhe on hymä kytos.

29. Mutta tylystä ia nälkäisesta puhuco-
coCaupungi pahoin/ia sen hän oikem sano.

zo. Älä ole miinan juomari: sillä wyna
on mondaturmellut.

zi.Ahjo coettele juotetunraudan/ nijn co>-
etrele myös wijnaylönannetut sydämet/co-

Kir/a. )1.5M '»ozz



Eccl.
Z-7-

20.7.

Hiob.
3«6.

1:11.

4,. Alä anna hänen paha sana/älä myös
cohtahändä comalla puhella.

XXXII. tucu.
he omatsinun asettanet johdat-

AO» tajaxcns / nyn älä sijtä ylpeile/
maan pidä ltzes heidän caltais-
nans / ja aseta ltzes nyncuin he-kin/nyn sinä istut oikein.

2. Jaannasiihen mitä sinuntule / jos si-nä tahdot siinä canffa istua.
z. Että he olisit iloiset sinun cansias/ nyn

sinäsaat cunman / ya cutzutanrairamaxi
ja hymin elänexi miehexi.

4. Wanhimman pitä puhuman: silla setule häneu tehdä / nyncuin sen jocacoetel-
lut on.

5. Älä estäsoittaica:
6. Josmyös mirsiämeisatan/nyn älä st-

coita itzes nyden secaan / mutta säästä wy-
faudestotsexiajaxi.

7. NyncuinRubyn Malisia caunisaculla-
sa/nyn myös meisucaunista pidon.

8.Nyncuin Smaragdi on caunisa cullasa
ihana:Nyn myös mirrct omat hymän wy-
nan tykönä.

10.Puhucannuorucainen kerran eli caxi/
«osta nyn rqrmitan.

11. Jacosca häncldäkysytän/ nyn hänenpitä mastaman lyhykäiscst.
12. Japitämän «tzens nyncuin se jocaei

paljon tiedäis/ja paremminwatt oleman.
iz.Ei hänen pidä itzens Herrainmcrtais-napitämän/ia cosca manha puhu/ ei itzens

secoittaman hänen puhesens.
14. Vckoisella on suuri culen leimaus

myötä-.hämeljäisys teke suure mielisuosiö.
1;.Nouse pöydän tykö aicanans / jaälä

ole mymemen.
i6.Muttamene nopiast cotias/iloitze siel-lä jatee mttäs tahdot : cultengin etteö mi-

tänpaha tee/eli ylpiästipuhu.
»7.Muttakytä händä caickcinnydäne-

dest/jocasinun luonut/ jahymydellans ra-
Minnuton.

>B. JocaHERra pelkä / seandaitziansmielellänsopetta/ ja joca aicanans itzens
sijhen somitta/ se löyra armon.

19. Jocakysy Jumalan sana / hän an sen

runsast saapa:mutta jsca el sitä täydest to-
dcsta/attele/hänpayenefijtä. a

seosaoiklano- 1pin/ jahaatta wanhurstauden walrstama» q
nyncmn walkeusen. ,

anEl jumalatolnanna iyiäns curitta/
ja ttetä curtcngin autta itziäns loisen elä-mällä hänen aiwoltuxesans.aa.Ei coimellinen mies catzo ylön hymä
neumo:

2z. Mutta ylönannettu jaylplä eipelkä/
maicka hän on tehnyt nntä hän sn tahtonut

24. Ala tee mitä»ilmaaneuwotä/ nyn etsinä cadu sitä sijttecmn se tehty on.
25. Äläkäy sitä tietä jollaslänget/ talekanysa joisas ltzes kiwyn louckat.
26. Älä siihenltzcs luota / että tie on ta-

sainen/ jacawahda myös omia lapsias.
27. Ehkä mitä sinä teet/ nyn turma Ju-.malaan caikesia si)damcstäs: sillä se on pi-

tä Jumalan käskyjä.
28. loca usco Jumalansanan/se pitä kä-

skysanat/ja joca HERraan luotta/ eihä-nelväpidämttän puuttuman.
XXXIII, iucu.

öca HERra pelkä / ci hanen ta- I
AOII pahdumitänpaha: mutta cosca Ihänkiusattu on/ nyn hänen pttä '

jällensmapahdetuxltuleman, r
2. Wysas mies ei miha Jumalansana/ s

mutka ulcocullattu hääly nyncuin haaxi isuures ilmas merellä. l
5. Vmmärlämainen ihminen pitä itzens t

Jumalansanasi» / ja Jumalan sana on
hänelle mahma nyncuin selkiä puhe.

4.Tuckihywinasia/ japuhusijttesijtä/
anna itzes ensin hymin opeteua / nyns mu-
stata taidat. ,

5. Tyhniän sydän on nyncuin mannuin
ratas/ja hänen ajatuxensjuoxeymbärins '
nyncuin rattan pyörä. s6. Nyncuin suodanhaldia hirnu jocaista -
tamma mastan : nyn myäs ulcocullattu
rippu»ocnitzes pilcka;as / jafan o:

7. Mxl pitäyxipäimä oleman pyhembi'
toista? sillä Auringo käy jocapaimämuost-'
caunnayhtäläisest.

B.HERra» mysaus on ne nyn eroittanut.
Ia

Psälm
m: lv.
Pro»,
n 7.

Luc.
11:28.

Juma
listen
saalis
o» pa-
rembt
cvi»
juma-
latto-
main.

Tyh-
mät «l
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Juma
lan sai
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>lU7>
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Oem
2, z,"'

Esi,.
4^.9-
Jer.-
>B-6
Scvm.
9: 20,
Sap.
V7.

24:47. l

Vle itzevmas
Herra
«lätsäö

y.lahä«tmWe»sett»nutt««oden ajat
j»pyhs psiwst.

"" muutamat walinnutft pyhit»
tönylmuiden pä.wäin suhten.

ii. Nyncuincaitt, ihmiset owat mansia/jaAdam onmullasta luotu.
12. Ia HERra on cuttengin eroittanut

heitä sanomattomasiwystuocsians/ jaon
asettanut monmaistt«wat heidän stastns.

13. Muutamat on hän siunannut/ «»ot-
tanut ft pyhittänyt/ japalweluxeene.cn-
tzunut: mutta muutamat on hän kironnut
alendanut ja heittänyt pom heidän säädy-
stäns.

14.Sillä he omat hänen kädesänö nyn-
cmnsami mmchan kädesa/ hän lete eaickl
tyons ntzncuinhän tahto.

75. Juunnyn omat myös ihmisit hänen
käde jans/ jvea heidän tehnytvn/;a hän an-
ta »ocaitzcl e nynium hänellenai y hymäpi.

16.Nhn on myös hymä astrciru paha ma-
stan/ ,a elämäruolemcila mastan/ ja juma-
linen lumalacoindawastan.Cal o näin eaic.
km sen ivtkcin.n an töitä/ nyn on eapi ase-
tettu cahta mastan/ja yxi yhra mastan.17.Mma olen jäikinnäherännyt/nyncuin
sejo a syxyllä jäilöpoime. Ja Jumalaan-
dvi minulle siunauxen/etlä unna olen myös
täyttänyt minun mynacuurnanl/ nyncuin
täydellä syxyllä.

18.Cahvcat / etten minä ole itzellenttyötä
tehnyt/mutta räikillenylle/ jotca mielel-
läusoppia tahtomat.

ly. C uulcat minuate suuret Herrat/ jate
Cansan haldmtpangatsitä sydämeen.

! 20. Älä anna poicas/ emändäs/melje»
ja «)stäwäs »vallitta sinuas nyncauman
cuineelät/ älämyös annatamarataske-

> nengän haldun/ettes cadU sitä/ja sinuntäy
ty sentähdenheitärucoilla.

21. Nyncauman cmns elät nyn äläanna
itziäs yhdengän ihmisenhaldun.

22.5 e on p«rembi että sinun lapststar-
Mitzetvat sinua/ cuin se että sinunpltä hei-dänkäsijus catzeleman.

2z. Ole itze tamaras halhia/älä myös an-
tia otettapois sinuncunniarae,
24. Costa sinun loppus tule/ja sinun pitä

tääldä«riämän/nyn jaafilloinp««udos.

2f. Asti! Me st»o» hänen ruo«»«/
ruosta ft cuorma: nyn m«)öe p»iwe»
lian hänen ltipsne/ curttuxens )» lyöne.

26.Pids pa.wellas työst / nynsstat hä»neldälewon: mutta ,os sinä annat hsnentäydä loutilasna/ ntzn hän tule ylptäxi.
2?. Hes >a ohftt nottlstawat«Man/ »tzn

pahanpa.wel.an haawatft lyömiset.
28. A)« händätyöhän ettet hänkäy jouti,

lasna/täyoä joutilastaovetta paljon paha.
29.Pane tyo hänen eteens / se «m pal»

lup.

Vnet
ia tur-
Hat aja
tuxet
miene-
lemät
monda
Deut.
iz: i.
Eccl.
5:2.

Jer.
2Z!2s.
c.27!y.

' c. 29.8.

Ppxypp » M/

melialle sopi.
zo. Jos«hän cuule sinua/nyn pane hän-da jalcapuuhun: älä cultcngankellenzän

yioa pa.jv tee / mutta pidä cohruus ea-iktS
asiolS.

ze. Jos sinullaon palwelia / nyn pidä hä-
nestä «aannynculn itze sinustas: sillä se jv-
ca hänen >vtaktn tele / se wä»y sinun hen-
gcs jaelämäräs. Jos sinulleonpalwelia/
nynanna hänvä pidettänynculn sinä itze0-
lisit: siliä sinä tarwltzet hända nyncuin st.nunomahenges.

Z2. Jos sinä pidät hänen pahana/ nyi, et-
tä hän carca sinuntykös/custas tahdor hän-
daetzia.

XXXIV. tucu
ihmiset pettäwät itzens 'hullulla tonvolla / ia hullut luot- l

itzens Hoiirauxyn. !
2.Joea uma tottele/se rupe war- >

joon/,atuuldatacaaia. >
z. Cl unetole muuta cuin cumat ilman o- -

lendota. >
4> Se cuin saastainenon/ cuinga se taita

puhdas olla? ja se cuin petos on / cuinga
tatta se tosi olla? '

;.Lmaarmo »a selitys jaunetet ole mi-
tän / ja ne saattamat cuitengin rastat a-
jacupet.

S. Ia joset se tule sen corkelmman ilmo-
ituxrst/nynälä sijtä pidä mitan.

7. Sillä unetowar monda pettäi«et/ja ne
häpeäntullet/ivtea nyh.nomat luottanet.

8. El sijhentarmua malhetla/ että chml-sen pitä Jumalankäskyt pitämän / /a Ju-
malan fanas on kyllä / costa ihminen oikein
opetia tahto.

9.Hymin harjoiteltumies ymmärtä pal-
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tan vel
co
daroh-
leuden.'

I«ma
latto-
mam
«hri ei
ole Ju
malal-
le otol-
linen.
Prov.
2,: 27.
Est.
1:1;.
«. 66:3.

Deut.
24:14.

jon / jahywin coeteldu «il» puhua wtz-
studest.

iO. Mntta joca ei ole mitä» harjoitettu/
st wähän ymmärrä:
«Ia erhettlwälstt henget saattamatpal.

jonpaha.
i2. Costa mlnä wieläexyxis olin/ taisin

«inä myös paljon oppia/ jaollnntznop-
penut/ etten minä taitanut caickia sanoa.

i,.la tulin sentähden usein cuoleman
«vaaraan/ sijhenasti cuin minä sijtä wapah
dettin.

14.N«)t minä näen / että jumalisillaon
oikla hengi.

15. Sillä heidän toiwons on hänen ty-
göns/jocaautta «»«.

i6.10« HERra pelkä / ei hänentår-
wita hämmästymän eli wapistman: sills

on hänen toiwons.
i7.Au«as on joca HERra pelks: mi.

hingä hän uscalda? jaimkäon hänen loh-
omuxcns?

18. HERran silmät «tzowat ntzdenpääl-
le/jotca händä racasiawat.

i9.Hänon woimallinen turwa / suuri»ätewys /«varjo palawutta wastan /peite
cuumapuolipäiwäwastan/warjeluscom-
bastusta «vastan/ apu langemusta wastan.

20. Ic>«sydamen ilmoitta / caswot iha-
fiutta/anda myös terweyden/ elämän ja
siunauxen.

2i. Jocawäärin saatua «lua uhra/ sen
uhrionpilcka.

2:.Ja stncaltainen jumalattomat» hä-
wäistys etmillän mumotelpa Jumalalle,

JumMttomainlahM/ ei telpa ensin-
gansille corketinalle/jastnniteitulestwi-
tetuxi uhrein paljoudelta,

24. Joca ichraköyhän «warasta / häntc-
ke ntzncmn se joca pojan teurasta Isän sil-mäin nähden.

25.E»köyhällä ole mitänmuuta «in wä-
häinen leipä / j««sen otta häneldä pois/
stonmnrhaft.

26. Joca toiselda otta pois hänen ela«-
xens /se tappa lähimmäisens.

27. Joca« anna työn tetlällehänenpalc.
kans/se on weren wuodattaja.

28. Costa joc»3 ratenda j» jällens xscfo

maahan/ mitä hänök sijtämutita o» Mia
työtä?

2y.Cofta jocu rucoile ja jällens kiroile/
cuinga HEöira cuule hänen rueoupens?

zo.Joca itzens pese cosca hän cuolluefe»sattunut on/ jarupe lijhen jällens / mitähänen pesonSautta handä?
zi. Juurinyn onse ihminen/ jocasynde-

ins tähdenpaasio / aina jällens syndia
tekc/ kenen pidäis hanenracouxcns cuule-
man/jamitä hänenpaastons hända autta?xxxv. iucu.

Jumalankäskyt/ se on ricas

i.Corkiana pitäJulnalan kä. >fvS flyt/se uhriauttahymin. >
z.Aoca Jumalatakyttä / se onockia säm-bylauhrt.
4- loca laupiutta harjoitta/ se Moi-

kiankytosuhrm.
t.HylMtäsyndiä / önlumakan palwe-

M/)oca HERralle kelpa: jalacatapaha
tekemäsi/ onolkla sowindouhri.

6. Muttacrsinun pidä seruähden hänen.eteenstyhjäna tuleman: '
/.Sillä senpitämyös meidän tekemän. -

HERran käskyn tähden.
8- Wanhurscan uhri teke Altarin rickapi/

jahänenfuttzuttamiftns on makia sen cor«keimmanedesä.
y. Wanhurscan uhri on otollinen / jatihändä pldäikanäns unhotettaman.
10.Anna Jumalallecunnta iloisella mie-

lellä/ja sinun esicoises ilman puutumuxeta
11. Mitäs annar «yn ana mielelles/ja py-

hitä sinunkymmenexes iloisesi.
12.Ana sille corkeimmalle nyncuin hän si-nulle andanut on/ja mitäs woit/ nynanase iloisellamielellä.
iz. SilläHERra/)oea maxa jällens/ on

sinsinullemaxawa selyemen kertalsesi.
14. Ää wähennä lahjas : sillä ei se olee-

tollmen.
15.Alä etzt oma parastas/cosca sinun pi<

ts uhraman: silläHERra on costaja / joc»
etcatzo yhdengän niuodon jälten :

16. Hän autta köyhä / ft ei«tzo kenen-
gnn muoto/ pc»!N.)ös««lestnstttll»r»-s

.

>y:ii.
t.Pe«.
2:10,

PeljS.
tä I»
malm»
on pa-
ra»
r».
i.Sam
15:22.

Exod.
2z.15.Sc
Z4i20.
Oeut.
i6.i4»
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De«.
'> P">
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Jer.
»m 25.

17.Eihän catzo ylon orivsinrucousta/ ei-
kä lesteumalitusta.

18. Lesten kyynelet tosin wuotawac alas
ftsupächin:

ly. Äkutta ne huutamat ylöspäin sitä
mastan cuinheitä muodattanuton.

> 20. Joca Jumalat» imelclläns palmele/
hän on otollinen: ja hänen rucouxens u-

l lottu haman pilmchin.
ui.Wiheljaisen rucouS tunge itzens pil-

meinläpitze/ jaeiftlsata/ siihenastl-cuin
hän tule eteen / eikä lacka ennen cuin se cor-
kem catzo sitä.

22. Ja HErra on oikein duomitzema ja
. ranqacsema / eikämymy / elikärsi mymy-
tystä.

2z. Sijhenasti cuin hänricko armottoma-
inlandet / jacostasencaltaisilleihmisille
jacadotta caicki/ >otca omathändä mastan/
jacukistamaahan pahancekiäui molman.

24. Japnda jocaizelleheidän töibens jäl-
K/ja maxa heille nyncum he »tnsainet o vai

2;. JacostaCansans puolesta / jarlahut-
ta heitä laupiudellanö.

id.RijnculN sade on poudalla tarpelli-
»en/ nijn myös laupius tule häoäs ocklan
«icau.

XXXVI. iucu.
ERraCaickiwaldcas Jumala/ar-
mahoame-rä.

- 7 2. Ia catzo tänne ja peljätäcatckt
Lansat

z.Nostakätesmuucalaisten päälle / että
he sinun moimas näkisit.

4.Nyncuins hccdän nähtcns meidän seo-
stun pyhitetän: nyn näytä myös ltzescun-
malisept heidän päällens meidän nähdem.

Että he tundisit/ mjncmn me tunnem-
ma / etteiyhtän muuta jumalataole cuin
sinäHEßca.

6. Tee udet ihmct jatunnus tähdet.
7. Ssola kätes ja »Ma käsiwartcs cun-

malisest!
5. Herätäwiha jawuodata julmus.
y. Temma pois wastanstisowa/ muserra

Vihamies.
10. Riennä/ jamuista sinun malas/ että

ihmisetylistäisit sinun ihmellisiä töitäs.
u, Tule»viha euluttacon »e/jotca surul-

romastekemät/ jane huckuco»/ jotca sinunLansalles paha tekemät.
12.Sär, e Päämiesten pää / jotcameidän

wlyamlch.-m omat /ja sanowar : me alem-ma YtiN.Ms.
iz. idoco calcki Jacobin sucucunnat/ja an-na heidän olla sinun pericunoanas nuncuin

alustakiii. 1
14.Armahda sinunCansas / jolla sinusta .nimiön/jaJsraeli/ jonga sinä cutzut esi-coisexes.
1;. Annahda Jerusitlemin Caupungita/josta sinuaPyhäs on/ ja jostas asut.r 6. Ravenna taas Zion/ että sinunsauassiellä saarnataisin / ja cunniastulis Lan-sanseas suurexi.
17.Ssoca sinus heille/ jotca alustasinunomas ollet omat / ja täytä ne ennustuxet/

jotca sinun nimes ilmoitetut omat.
18.Costa mjllc jotca sinuaodottamat/että

sinun Prophctas totiscxi löyttäisin.
ly.Cuute HERra sinun palmeliais ru-cous/Aaromnsiunauxen iätken sinunLan-sas ylitze / että calcki jotca asumat maanpäällä/rundlsit sinun olemanHErran uan-

caickisen Jumalan.
uo.Watza otta caickinaista ruoca tygöns/

cuitengin onyxi ruoea parcmbi cuin toinen.ul.NhNiUin kieli maista metzänotuxen/
ny» myös rouuellmen sydän ymmärtä pe-
tolliset sanat.

z!. Wiecas ihminen taita toisen saatinmahingoon/mutta joca hymin coeteldu on/se taita otta maann ltzestäns.
upCaicki äitltracastamat poikians/ cui-

tengm on tytärto-sin.'.s parembi cuin poica
24. Caums maimo iloitta miehens/ jaei!miehelle ole mitänrackambata.
25. Jos hän on myös ystämätlncn ja hy-wä/nijn ei löytä sen miehen merta.
26.Jollacmändä on/senhymys enäne/jahänelläsn uscolllne apu jatuki / johonhän

taita itzens nojata.
27.Cusa ei ole aita ymbänlla/ sijnä calu

hajoteta» / jamsa ei emändäkäole/ sielläperhen isändä epätiedoskämele.
28. Nijiiiiiin ei ihminen usco ryömäritä/

jocayhdestä Caupung-sta toisecnjuoxe/ ei-
! ka sitä miestä uscota / jollaei pesä ole
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luma
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tvaan Mä oleskele / cusa ehto tule-
XXXVII.imU.

tosin sano: minä
olen myös ystäivä / mutta muuta-
mat owat ainoasians nimeltä y-

-2. Costa ysiäwät teinen toiscns cansia wi-
hastuwat/ «Mwcha pysyhaman cuotcman
asti.

z. Woi custa sijö se pahuus tule/ että coco
mailma on p erostataynans?

4-Costa ystäwällr hywrnkäy / iloitzewat
he hänencanstans / mutta costa hänelle pa-
hoin käy/tuicwal he hänen whamiehexenö.

;.He murhelliwat hänen cansians ma-
han tähden/mutta costa hätä tule/ turiva-
walhekilpeens.^

6. Älä unhoraystäwätäs ilosas.
7.Ia muista hänbä eojcas ricasiut.
Z.locamen neuwonandM rahtoanda

- neumo/ mutia nmukamat neuwcwar oma-
> xt hywaxcns.

9.0« stntähdenwaart muwonandaisia/
ajattele ensin jos se s,ywä en .sillä mttän.ax
hän aftttele ncuwoxene >tzcl.ens parhaxi/
jaanda s>mincoettlla/>a ftno:'

ia. Slns olet ottialla tiellä/ jahän stift
cuitengin sinuawasian/ «tzomas cumga
st sinullemenesty.

11. Aiä neuwo sen «nsia pidä/ jollapaha
»ftrus on sinua wastan / sa älä ota ntztä
neuwos/)0t« sinua cadehnwat.
i2. Ntznmin waimolda neumo kysyisit/

«inga sinuu pidäis ystämälisest oleman
hänenrtzta sisarens «nsft? elt pelcurildä/
«inga sinunpitä sotiman? eli cauppamie-
helda/ «inga«lltxi hän «hto armata fi-
nun rystas hänen caluansmafian ?

»3. Taicka ostaftlda/ cuinga «llist sinun
»mas andamU» ptdäis ? elitlMlloä/cutnga
hywä pidäis tehtömän ?

14.Eli armottomalda/cuinga armahdet-
taman pitä ? eli laiscalda/ rastasta työstä :

«li «vuoden palcolllselda/ cuinga työ täytet-
tämän ptta ? eli laiscalda palwelialda/
uionestaastaresia.

15.Als nälden ihmisten «nffa neuwo pi-
dä/ mntta pidä itzes jocapaicas jumalisten

ihmisten tygö jetcastiedätpitäwäuJuma-
lan käskyn.
i6. lotca sillämielellä owatcum sinäkin/

jakärsimät sinuncnnsias/M sinäosat hor- jjahta. .
i7>Mu Pysy heidän neuwosans : sillä cc'

sinä löydä ustolllstmbaneuwo. !

hywät
anda.
wat
parhg,
neuvö.
Exod.
i»»5.

«8- Ia l)xl sencalMlscst «im usein pa»
remmin nähdäasian/ cuin seltzemen «var-
tiota»otca ylhällä wartlvitzewat.

19.Cuitengin «itist näisä rucoile sitä«rkeinda auttaman sinun työläs/ ft ettet
hänsinuldaaunais mitän puuttua.

20.Ennen culnsjvtakln alat/ ntz» kysele/
jaennen cuins jotakinteet/ny», o« neuwo:

2i.Sil!äjoejotaklnvttaal>etan/ntznsij»
hen tule yxl nä.stä nel,ästä : hywäeli paha/
elämäelt«olema / jotca «lcki klellatn»
hlllltze.

22. Moni on soweltas muita neuwoman/
ltzellcns on kelivotoin.

25. Moni «hio wtzstsli neuwo / jaei cul.
tengan cuuua hauda Mittel,äns/ jom tule
kelftläxi:

24. Sillä ei hänellä ole HERrald» armo
sthen/ia el hänesä oic myftutla.

25. Meni on wtzfts oman harjottuxens
«ut«/ jastatta neumollans hyödytyxeu/
laosaoitem.

26.Wysts mies taita opctta wätens/
tuotta hyodytyxc neuwollans/ja ost o.tein. >?«/.

27>Wtz,as!mescortiastlunni0lcetan/)a 9:21.
«tcki jotcahänen nätewät / ne ylistäwät
händä.

28. Jocoitzelft on määrätty elinaicans/
mutta Israelin mca onmäärätöln.

29.WtzstsonCanstns cdes suures cun-
nias/M hänen nimens pysy tzancaickistst.

30.Poican/ cocttele mitä ruumillcs ter- Ral>
wellinen on/ ja«tzo/ mitä ei hänelle ole tiuS.
terwellinen / älä hänensitä anna. ».

31. Sillä ei «ick» sowl«ick»l.e / ei myös ,1.2,.
jocaitzelleeaicklkelpa. 1/^.

32. Alä täytä »tzcs ylön täyte» «lckinai- 6:12.silla herculilsiua ruilla /Mätä stö ylön ah- l.ic>;«
»esti.

33.Silläylönsyömys teke ihmisen fipiä.
xi «a tytymätöin syömänfta taudm.

34. Mon» on itztn» cuollax» syönyt/ nmt.

«K/F lesuSyracbin ;7lucu.
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XXXVIII. ium.
paraudajata cohtuliscst/

> N ettäs stilsit hauen hädän «ueana :

». Sillä HLgiea on luonut hä-
nen/ja parannus tule stldä corkem-

malda/ja Cuninzat cunuiotttamat händä.
z. Parandajan taito coroktahänen/ ja te-

ke hänen suuMi Päämiesten ja Herrain
tykönä.

4.HERra andaparannuxen casiva maa-
sta / ja tounellinen ei catzo sitä ylön.

5. Larmas mesi tuli puusta maklaxi/ ettäsen mvima piti tuttaman.
6. Hän on sencaltatftn taidon andanut

ihmiselle / että hänenpiti ylistetyxi tule-
man hänenihmellisis töisans.

7. Sen cansta hän parauda jaaja pois ki-
wun / ja moiten keittäjä teke stjtämoitcn.

8. (Lyhykäisesi) caickiJumalan löytä ei
taida kengän luetella / jocacaicke hymaan-
d« maanpäällä

y.Porcan/coscas sairas olet/nyn älä cat-
zo sitä ylön/ muttarucoileHEßra/ nyn
hän teke sinun termexi.

10.Lacka syndiä tekemäsi / jaatee kätes
nuhcettomaxi / japuhdista sydämes caiki-
sta pahvista töistä.

11.Vhra makeata samua ia sämbylöita
ajatusuhrixi:ia am»a lehama uhri /nyn-
cuin sinunpioätS pois täalda.

la-Sytte silli ParanMa tulla tygöö :

sillä HERra onhänenluonut: jaälä pää-
stä hända pois tykös/ ettäs cuitengin tar-
vitzer hansa.

IZ. Sillä hetki taita tulla/ että sairas ai-
noastans näiden cautta tule autetuxi.

,4.Costa herucoilewat HERra/että hän
stänm pamrnais / ja hän sais ttrweydens/
«auman eläxens.

15.Iocaluvjansedes fyndiäteke / se»
täyty tulla Parandajankäsijn,

16. Poican/ coftajocu cuole / nyn itke
hänoä/ jamalita nyncuin se jocasuuren su-

> runon saanut/jakääri hänenruumins coh
tulliftst / jaanna hänen cunnialisest tulla
hauran.

i »7. Sinun pitä cackerast itkemän /ja jh-

dämest murhellinen oleman/ja malitusit-lisestcuapitämän/ senjälkencuin hän.on ollut/ haudN-mahimmäxikinyxipäimä eli caxi /ettei st- ta.
nua pankttellais. .

18. Ia otajälleus lohdutus / ettes mur- 21:11.hella räytetäis: sillä murhesta tule cuole- ~Zhe'tma / >a sydämen ahdistus teke molinatto- ~

mapi. Prov,
ly. Murhe jaköyhys saattamat sydämen

walittaman ylitze määrä»kiusauxes.
20. Äläpäästä murhetta sydämes/mutta 22.estä händatykös.
21. Ajattele loppua / ja älä unhota sitä :

22.Sillä ei sieldä ole palausta/eikä se auta
händämttän / mutta sinä teet itzelles ma-
hlngoon.

Muista/ hända nyncuinhän on cuol-
lut / nynpitä myös sinungin cuoleman-
Eilän piti minun/tänäpäna sinun.

24. Sytte cosca cuollut rauhas maca/ 2 Sam
nynlacka myös sinäklnhändä ajattelemasi/ 21.
jalohdutta sinuas hänen tähtens / että hä- Wirca
ncnhengcnson tääldä nyn mieroitettu. Miehet

25. JocaRamattua oppimanpitä/ «se ei tai-
saa muutatyötä tehdä/ jacoscajocu pitä da tut-
opetmaman/ nyn ei silläpidä muuta ceke-kiaßa-
mlst oleman. matui-

-26. Cuinga se taita opista maarin otta/ ta.
jongapitä kyndämän ja joca härkiä
lellänsruoscalla aja/ ja muuta ftncalraista
työtä teke / eikätiedä muusta cui» härystä
puhua?

a/.Hänen pitä ajattelema» cuinga hän'
pellonrakenda/ jahänen täytijhiljainja
varahinlehmiä ruockia.

»8. Juuri nMmyösrakendajatj» punst-
pät/jotca yötä jä päiwä työtä tekevät/ ja
cuwa keickawat /M nyn ahkeroitzewat het-
tans moninaista työtä tekemän. Heidän
pitä ajatteleman ettäse Mts oikein tehdy-
xt / jawarahin ja Hiljat» siitä ahkcroiye-
man/ ejtä setulistchdyxi.
i Nyn myös seppä/hänen pitä olema»

alatsimens tykönä/ ja ottaman «vaari»
pajastans / hän tule voimattomaxi lieki-
stä/ja teke työtä ttzens «äsyxyn ahjon ty-
könä.

zo. Wasara lukitze hänen corwans.
zi. Hän ahkersitzc stjkä/ cmnza hän työns

ta«dais

Kirja. ;z. 4ucu. »vzz»
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taidyis oikeintehdä / ja pika ajatteleman
cuinga hän sen saa wa!u!-ri / ja marahin
jahiljain ahkeroitze sijta / cuinga hän sen
taidais hyminlopetta.

ja. Nyn myös jamen malaja pitä työ.
stans ottaman maarin/ »almotllans pitä
hänenpyöräkäändäman/ ja a.natekemän

- työns murhelia / jahänellä on määrätty
päimätyons.

zz. Hänen pitä käsimarrellans samesta a-
siianmalmistaman/ jatäyty cumarca itzes
jalcams tygö mäsijxyn.

Z4. Hänen pitä ajatteleman / cuinga hänsen hymnisiliäxl stmu sisäloä / ja pnä wa-
rahin ja hchainkämälftman pätzin.

z;> Catckl nämät turmamat mircaans / ja
jocainenahkeroitze että hän taidais työns
tehdä.

z6. Ei nytä saada olla paitzi Caupungis.
Z7> Mutra ei heitä taita maldacunnana-

fivllle lähettä / ex heilletaica myös malda
anerta/ja ei he taida hallita yhmstäEansa.

zB. Ei heille ole ymmärryst opettaman
Ramattua / eikä staarnaman oikeutta ja
wanhnrscautta.

zy. Ei he taida liike sananlascuja/ mutta
heidän täyty otta maari ajallisesta clatuxe-
sta/ eikä edemmä ajattele cuin he työlläns
moitta taitamat.

XXXIX. lucu.
jocatahto itzens siihen an-

li» » R daettä hänen pttä oppiman sen
lakia/ hänenpitä

tutkiman caickein wanhmn wy-
sautta / ja ahkerasti lukeman Prophetat»
ennustuxea. »-

2. Hänen pitä catzeleman mysasten mie-
sten kirjoituxia / jaottaman ivaarm mitä
ne merkitzcwätja vppettamat,
z.Hänen pitä oppiman hengelliset sianan-

lascut/ jaharjoitteleman ltzens sywisa pu-
heista.

4. Hän taita palwella Päämiehiä/ ja
olla Herrain seas / hän tietä itzenö käyttä
wieralla maalla.

z. Sillä hän on coeteöut mitä ihmistenseas kelpa ja ei kelpa.
6. Jaajattele / cuinga hänen pitä mara-

hin nouseman HERra etzimän / joca hä-

»en luonut««/ ft rittoitoma» sen corkeim.
man edess.?.Hänawa ftuns rohfiast/ j» rucoile
caiten Canftn stndeintähden.

8. Jacosca HERra lepytetty o»/ nijn
hän anda hänelle runstst wystuden hengen,

9.Etts hsn «i« anda wystsia neulvo/jaopettawoimall»,
10. Sentähden kyttä hän HErraruco-

uxestns/ jaHERra andaarmo» etts hä-
ilen neuwons jaoppins menesty.

11. Jonga hän ensin ajattele itzelläns/ jasano sijtteneumonsja ovpins ulos/ja mah-
Mista'sen pyhälläKirjoituxclla.

12. Jamoni ihmittele hänen mysauttanS/
jongacl lkänänspidä huckuman.

iz. El hänoäcoscan unohdeta / mutta hä-
nen nimens pysy yancaicklsest.

14. Mitähän on opettanut/ pitä mäsiä-kin saarnattaman / ja seuracunnan pitä
händäylistämän.

15.Nyn cguman cuin hän elä/ nyn hänel-läon suurembi iilmi cuin tuhannella muul-
la/jocamyös hänellä cuolemansktn jäl-
ken pysy.

16. Minulla on mielä jotakin sanomistisillä minä olen nyncuin täysi Cun.
17. Cuulcarminua te pyyät lapset/ja cas-

macat nyncuin istutetut cuckaiset juoxe.
man ojanreunalla.

18. Ja andacat makia haju teistä» nyn-
cuin pyhä samu. I

19. Cucolstacat ntzncuin walmut/ st hy-
wäliähajacat/ weifttcat ttztos «virtä.

,20, Ia ttzttätät HERra «ickis hänen
tölsäns / yllstätäthänen nimcns suurella
cunialla. Ktzttätät händäft yltstätät wtr-
sillä jacandeleilla/ja stnocat ttztos näin:

21.CaickiHERrantyöt owat sangen h»)-
wät/ ja mitä hän täste / st «pahtu ockialla
aialla/ ja ei tengän rohke stnoa: mthlngä
tämä? silla he tulewat ajallanstotwottt-
tnna.

22. Ntzncuin silloin cosca ivesi seisoi hänenkästystäns ntzncuin muurit/ja medet hänensanans jälte/ntzncuinhe olisit ollet suljetut:
23. Sillä mttä hän tästylläns toimitta/

ston suloinen / ft elteuengän ele wa-
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Mamisi että jotakinhän? ävustS» puvluu.
,4. La>ckt ihmisten työt ovat hänen e.

desäns /»a et hänen silmätas ed- siä ele wl-
iS.. salattu.

25. Hän näke caickt cappalet n-atlmon
alusta haw«-i moiima»loppuu esti/ jaet
häneneoesät Sole yhtckäv cappoldaykta.

»6. Ei chmt co ptvä savomon : mihivqä
tämä Z silla San on luonm jvcattzeo/ uya
ettäne tvyviiguu telpavst,

27. Sillä HOnei siuoai-rens vuotavyn.
cutv wlrta / ja tuoreutta maan vyncuta
juoxeva vesi.

' iz,L itä vastan/ hänenvthcrs sattu
' paiaoothm/dyocuio silivincosca havan-
oa vettset» maan cutvua.

29. Hänen työvs ovat pyhäln edes vill.
or/ mmla jumalattomat louckavar lyens
nyhn.

ZO. L-lckt culn alusta luoto VV/se on hy.
wtk yya ä/ mmta,uwatalcamille vähin-
e»oi aeo.

zl.ldwlvevtarvltzeelämääne/ vettä
»v ueia/routa/suola/ jauho/ huoajara/
xie>ca, k yna/ oiyyäja vagltttla.

z2. Caickt vamät tuitvar hyville hyvä-
rt/ ja jumalattomille u ahmgoxt.

zz. Tuulei vvai mydö puoltrrato luodut
cosioxi / l» heidän puhalluyeliavö tekevät
ve vohmgola.

..

-

-4. Ia cosca raugatstus ptta tuleman/
vyo ovat oe julmar/j»täyttävät luv,a»s
tv

z;. Tull/ raket/ välkä/ cuolema/ catckl I
vämät ovat luodutcvstamun.

z6.M«tzäo p dvl/ Scorpionlt/kärmet >
jam eck a/»vai myös tuoout cvsioxl/raook- i
tamoojum.laltow»a.

z7.Jie leken ättlolia hänen»ästyas/ja !
ow>»l v alu.»» ryi ga Hu» htiia »»rvttze
maan päällä/ »a cvsca huti mit/oya et ve
olejbutilar.

z« Tämä ov st josta minä rupeisio/ jaa.
jaitelt»kirjoitta.

zy. s?.inuuöt„) että catcki HERrav l
tyvi ovat hyvät i ja cukm vv «jallavS tar-

»en.
. l

40. Siyn ttlti ihmtft» tarvita sano- s

man: el ne calckl »le b«M : sills jocamen
~ ,

4' Sentähden pits «hmtsen ttzttamsn
1" y' stsmsn HERran nime,ydsm«lläj»
suull».

j«cU.

Jhmi«se» »H»
hellät-
sySlä»
sä ma-
ilma».
J/b.
i^il.

> -

Ge».
7:11.

Ge»,
z. 19»
S»r.
41!IZ.
Eccl.
i -7.
Lah ak
ja wää
tys.

Oqqqqq s- t^o?

,O surtta meno o»
ihm stt» elämöllä/ ha

S n»cohbust» / »h» siihen
asiicuii he jällt»sma>iha»hau-

data» / toca vn mevän caicket» ätt»m.
2. Täällä on atno murhe/ pelco ia vyme»

to cuolema odottaminen;

z. Nijn sen cum suures cunntos tstu/
«utu hutwtmmangto maan päällä.

4. Nyn ftn l°ca silcktä>a Cruunaa cau-
da/ cutnsengin »ora rohiimthlnonpue-
«l u.

5. Täällä onatnawtha/ kyvaus/tusca/
fota ja cuoleman tvaara/ ryca ja tora/j»
cosca ihminenyöllä levä ja maca vuote-
ssns/oya lulewal monet ajaluxet eteen.

6. Ia vatcka hän vähän lepo faa/nijn et
se cmleogan mttän ole: llllä hän peljätc»
tänuotsan»/ nyocata hän «thamtehct
näktg.

7. Za cosca hän heräjä / javale hänena
olewav tlma» vaaraia/ nyn je on hänelle
vyncuto sille jvca sodastao» pääsoyt / ja
ihmettele ettei siellä hätä ollni.

8. Seocoltalsta rapay.u caikellc lihalle/
sekä ihmisille että eläimille / murra juma-
lattomille settz-men keri» evä.

9.Murh«/wert/rhra/mtecka/vahtogo/
väitä/ hucka javaivu / caickt vämät ovat
«s«>elutjumaialtomtavastan.

»o. Sillä veden paisumuS ptti Myös
heitän rahteiis tuleman.

11. Laitti mttä maasta tule/ pitä maaxt
jilltvö jniemav/nHacntn caickt vedet u-r

reeniSiienSiuoxevar.
12. Caickt «ahjal javäärin saaru «alv

pttä hnckumaa / mutta totuus pysy yao- <
catckejesi.

iz. Zumalattomoin calu route tyhjän/
jacuiva nhncuin vja/ ja uyucu o uckeiaco
sal«st li.cka.

14 He ovat iloiset »YNtkwvau lu>» he
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lahjoja vttaivat/ muita tvtzmetselbä pttä
heidän cattengin huckuman.

15. Jumalattomain jälkentulevaistenet
pidä wesotman/ja väärintektätn juuri pt-
tä seisomaa patjalla canlla.

16. Ia vaicka hän vitiä setsols jotakin
syvä» ja vedenlykäaä/uijn hän pitä cul.
teogla HSvttellämän/enen catn hän kypsy

17. Mutta hyvin tehdä on nhncutn siu-
nattu krydtmaa / ja lauptus pysy tzan-

- catcktfest.
18.1°ca igens työlläus elättZ / ja kyty

, sijhen/hänellä on levollinen elämä/ se on
löytä caicken parhan tavaran.

iy.tapsia synnyttä/ ja Laupuogita
parata/statla yälsea muistoa: mutta cun»
uialtaen vaimo «nämbi cuia nämät wo.
lemmat.
20. Wljna ja candele iloittavat sydä-

men / multa vjjsaus on sulotsembt nhkä
molombtta.

21.Pllllt j» harput «nuln«»t hy»ln/
«uttaystswslinen pnhe on ntzts parembt.

22. Stnun silmäs c«yo»at mtelelläns
sitä cuin otollinen j» iaunts on/ mutt» ml»
htrsttnen tylmö ou parembt nyts.

23. Vsts<nstul« ystäwsns tygö tuscas/
«utta mies ft «vaimo paljo enämmin.

24. Welt »u»t« weljens häoss / mntt»
louplus »utt» paljo «nsmmtn.

25. Culd» j» Hopi» tnttwolmlehen/mni»
t» hy»s nenwo paljo enämmin.

26.Räh» j»rysta roh»atse»»t / «»«»

HERran pelcopaljo enimmin.
27.El HERran pel»old« mitän puutu/«itä se t»r«ltze yhdengsn apna.
28. HERr«n pelc» on siunattu trydl»

«a» / j» «<ole mltiin nyn«nntst«cutnse on.
Pelcan/älä pyydä terjäls / parembi

t,» «olla cntn terjstä.
3". Joca ltzens luota lotsen pöytän/ el se

««ttele itztsns elstts «untatlsefi , sills
hänen tsyty teyos syndls lotsen miehenruan tshden.

zi. Mntta tolmelllne mles co«aht» sits.
32. KerjsyS matsia hspemsttömsu si.

nulle hy»tn/ mntt» st tule »tzmetn hänelle
f«l)«xl.

Xt.s. iucu.

OCuolema cuinga catkera stnj o. Cuvk.tofta ihminen sinua ajatte. ma.
/ jolla oahywät päivät ja

paljon calua/jaclätlmSsuruta.
2. Ja jolle caickt asiat hyvin kätwäl/ ja

tvielä hyvin syäoä tvoi.
z. O cuolema coin hywin sinS teet tar«

wttzewalle / joca heicko javanha vn.
4. Ja catkesa murhcsa elä / etkä ole pai

rembata loiwottopa «li odotettava.
5. Älä veliä cuolemota/iohdatta mieleeS

että tämä oa oäin ase ettu HERralda
caikellelihalle/sekä oyllejotca sinun «del»
läs ollet owat/ että »ylle jvlca sinua jäi»
ke« tuleman pttck.

6. Mitäs olet Jumalan tahto vastan/
jocoselät kymmenen / sata eli tuhannen
ajaiiatca?

7. Sillä ei cuoiemas kysytä/ cutnga cau-
wanthminan elänyt 00.

8. Jumalattomain lapset/ jajotca itzeos Zy»,»,
jumalattomainseuran aovawat/ tulevat jaito.
caohistuxexi. maia

y. Jumalattomain lasten perindöcalu p,lä
pilä huckuman / ja heidän jälkentulevai- huck»sens pttä oleman yloncatzorut. MN.

ic?. jaste» täyry valttra jumalatoinda
Isä: sillä he ovat hänen lähteuS ylöa»
cayotut.

ii. Wst teitä te jamalattomat / jotct»
hytjälte sen corketmman tai».

iz. Zvco te «iältä eli cuoletta/ uyn te 0-
lelia kirotut.

IZ. Nqncuin catcki cuin on maasta / tule
jällen»maaxt: nyn luievat myös jumit'
laltsmatktrouxesta cadotuxeeo.

14. Ihmisen 'ärsimys olcon täällänhn»
cauwan cutn hän elä/ mutta jummaiatto»
malo »tmi p>tä pyhittämän pols / joca et
mitZnkepa.

i;. Cotzo ettäs vidär hyvän nimen/ joech
wahwembano Pysy cutn luhanoeo suurtt»
cnllnistntavarata.

16. Sicou elämä nyn hyvä cul» se tai»
ta/ cutteagm le pysy ivädän «tca/ mustahyivä otmt pysy yancatcktsest.

17. Polcant/co!ca te lle hyvin käy/ nha
catzoc-l/ja py/ytäi Jumalan petvoja.

M<j.<
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,z. Mlxl lt hFpelte mlnnn sanojani ?

19. Ihmmen häpe sil.otn usein / cosca ei
häntn pldäls häplmsl, / ja mielisty ustln
sthen «uin «t hsntn vtdsls miellstymsu.

2o.Hswelsänlsä ja ötlt Huorudest/Pss.
mits ja Herra wal:

Dnomarl,s neu onandaft »aär»).
htst / « yhtelntn Cans comacormalstoest.

22. lähimmäinen »« ystsms mahlngol»
lltemöst/fttyiöumies »arcandtsi:

23. Hspt / ttlss »äst»alltllas macal
pöydällä lllmänpsslis.

24. Häp»/ «ll«s »estä lugnn lastemists/
j»tttes lytä coscn sinua terwtl«l>w.

25. Häpe/ettäs porttoja catzot/j» tssu»
»st casmos pois stculaiseftas.

26. Hspe/etlss muucac perluinj» huo»
menlahjan / j« ettäs himottzet lotst» e.
mönosts.

hlmoltaxes toisen py.
"/ ft stlftexts hönm«notens lytöns.

28. Hspe/ettss solma»ystämslse/ ,aco.s« fins hsnellt jotatln annat/ nyn älä si.lä solma häntlle.
29. Hspe sano» «ickl» mllös cnnllnt 0.

Lel / fttlmotttasalaistaja uscotlua pn.
petta. Nyn slua oitetn hspet ja tulet r»«.
stetuxtjayllftelyxl «ttllda thmtfildö.XI.II. tucu.

Vtta älä näiden tähde» ensin-X» »R gäo häpe / älä myös tee kenen-
Hgäo tähden wäärt».

2. Älä häpe Jumala» lakia jasen cortelmmao lyttoa / jaautta jumali-
sta otkeute».

z. Slla «scollivenlähimStsellesjacom.
pavtlles / anda s«c«laisteo saada pe>
rtndöns.

4. Ahkeralta pitämä» alkiota mltta ja
waacazty yä jocoswottat paljöeli »ähä».

5. Ollet» tehdä ajallisen calua ostamtses
ja myymtses: apetta lapsia ahkerastilyödä pahoja palvellalta.

6. Kätke hyw.ia amae pahalda walmal.
da t caicki hpwlv latita / cnfa palja» otta»
mlst a».

7. Niitä heille s» andamtve» /caickl loke
japunalta: caickt avdo ja ottoktrtatlla.s. Neuwo taitamattomia ja pöhlöjäja

p-rätti »avhoja ihmisiä/ ntei heWorteacanha rtjlelts. Näin sinä lulec
«hmisext, ja joca mieheldä kytecyxk

y. Nal'tamaloin tytär saatta
murhe häoestä olta

pal on unda häneldä pots. Cosca hän vuo»
kt vo/eilet hän naidupttule/ eli cosca hän
miehen jaa/«ue» siidä wthatrawaxi tulls.

iv. Ele cosca hän «leiä neitzy on/mah.
tois hä lätstyxt ja Isäas huooes rascaxt
tulla.

11. Eli cosca hsn mlehens tytsns on/et»
te» hsn ptts »tztns cunntaltsest/ «lltitti
hän fta lasta h,nen «nsjans.

12. Jos el sinun tyttsrcs olt hsmeljäs/
nyn olt co«a hsn«n «nhans/ttttl hsn tee
sinua »lhamlehesptl«xl/.a coco Caup»'
gt fta sinust»» puhumift / ja stnun ptts ,oc»<
ltzelda häpisn luuleman/ft joc»mlehen e»
des hspemsn.

i3.Hls catzele ymbärlns caunlt» ihmistä/j» slö mlelellös ole »atmomäeu stas.
14. Stlls nyucutn »aattetst» tnle c.,i/

ntzn myös paljon pah» tule »almolsta.
15. Parambt on olla pahan wtehen c» n»

st/culn vsiäwslllstn »aimon «usja / ftn
»almö cäfj» joca nanroxiso ptlcaxt statt».

16. Minä yltstsn H«Rran lölts/ ft py>
hästäRlimatusts nyts ilmotlan/ nyncullt
minä nysts lulenut olen.

17. Auringo «alista calteu mallman/j»
ou tsyusns HERran cuunlata.

18. E» se ole »iels anntttu pyhil.
le HERrald»/että he calckl hsnenthmes
ulos ftno» lattamat: sillä Catcktmaldtas
HERt» on tehnyt u«ntzn suurext/ ft «ic.
Lt cappalet o»al ylön suuret nyn Vltsttltä
cnlnlulls.

19.Häo pxtnäns tutki si)wyd«»ja ihmt«
steo sydämet/ ja tietä mitä he ajattelevatt

20. Sillä HERra tietä caickl cappalet/
janäkemtllä ajalla cukiu pttä tapahtuma.
Hän ilmoitta mitä tapahtunut au/ jami- j
tä tapahtuva au/ ja ilmoitta mitä salat-.
tu an. j

-e. Hän ymmärtä caike» salaisudeo / ja
«i pxtkäo asiaole häoeldä peitetty.

22.Häo osatta tvjjsaudeos suurella cunt.
olla/jahä» pyKchauMMM tzaacaicktsee.

Ei

Hem»
b«il tyt.
cärest
pttä Si»
telta»
man
vaark.

St»
rach y»
Mz
lum»
ia».' lh»
melii»
stä tst»
ls.

Ps«,«,
~'

Prov.
«

c?sg'
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2Z. Et thmlae» tatdä tehdä händä snu.
remmapt eikä mähemmäxt et hän myös
tarmitzeyhtäkänneumo.

24 0 cuMga suloisetomat caickt hänen
tyZas/rvaicka ihminentyöiäst caira ainoa-

stanskipinän stjlä ymmärrä.
25. Ne elämät caickt / ja ny» myös yan-

eatckifest pysyvät/ ja mthmgä hän heitä
»arwtye / »yo ne omat hänellecuultaiset.

26. Laikts paicots ovat caxt cahca ma-
fian/ jayxt yhtä mastan : ja mitä hän te.
ke/oyn et sijtä mttäa puut».
27.Za hän on asettanut jocattzen/cnhuoga
se tarpelltaen oleman pltä: /a cuca sau.lu
ratzomast hänen suurra conntalans?

Xl-111.
ERran cunota näky sijnä ylöu

> eorkeudts/mahmuden ttrc.
/ ja roiman cauoeuoes.

2. Cosca Aaringo nouse / nyn
hän rimoitta pätmä» / se joca oo yxt sen
Eorketmman ihme työ.

z. Puoltpätmäst culma hän maa» ja
euca mot olla hänen palamudesans,

4. Hänoapalamambt catn monoa pät-
ziä/ja polcra muoret/ ja hohrapatamul.
t« lytöns / ja anda nijn tirckan puisten itze.
«äaö/että se silmät häikäise.

5. Se mahla simrt HTRra olla / joca

häaeu tehnyt on / ja on taflrnyt hänen
vyn ooptast luosta.

6-Ia Luun pnä caikeS matlmas aj.it.

tans paistaman/ »a erotttaman cuucaudet
»ajacamanmuode».

.
.

,

7.Luun jälten luetan juhlapäimät/seon
valkeus jocavähene ja casma Mas.

8. Se trke Luncauvet / easmaj» muutta
ttzensthmellisest.

y. Walista myös caickt tatman sotajouc.
ko ylhällä mahmudes / ja ttrckat lähdet
kaunistamat tstman.

10. Nyo en HTRra corkeudes käskenyt
nijdeu ma.l«»»«llst». -

il In«al«n ftn»n cantt»pltz»ät n«
«//««/ M el «äft »alwomast.
„ EaVo «iw«n«»rt»/ »a tytä hsnds/

< '» st??..^on : stng" «u
'^..'

myrjäisext / /a se» corketlimau käfl on sen
Vtaylläoy'.

14 Häneosanans caulta sata paljo lua- z
da/ja häoanda thm«iltsest tulen letmah> ,
tasecatsta/oyn että ratmas ama tyens. ,

15. Za ptlmechSa.ymätnyacutn ttaaut,
lendämär.

16.Hänteke «otmallonspilvet paxuxi/.
»yn että raket sieldä satamat.

17. Hänen VckotseaS jylinä peljättä
maan/ ettämuorerktohänen«»esänsmä-
kisemät.

18 Hänenrahdostans puhalda etelä tau.!
ltjapoh/aluult.

ry. Ia nyocutn linnutlendämät/ iya
kääiidämat myös tuulet tyeas/ja puhaton.
mar luasa cocoa / nyn että haa aja tluo«
xeen/ »a se puloaias nyncutn hernäsircat.

20. Se on nyn malita että se hätraise stl<
mä? / >a sydämen täyty ihmetellä sencal»
laista camaiata faoerla.

ii. Hän vuodatta härmä» maan päälle -
nllocutu suolan/ ja cosca se kylmetty/ vya <
stjcä tule jäck/nyncutnlerollelul serpäl.

22. Za cosca kylmä pohjatuuli puhalda
nyn mest tnie jääxi: Lusa we,cä on / siellä
se puhald»/ ja pute meden päälleoS/
culn haarnlscaa.

2Z. Hän turmele vuoret ja poltta cora
vet/ jaculmacatken mchauaon oyncum
tuli.

24. Gitä mastan aotta syogiä ptlmi/ ja
cape wirmotta caickt jällens poudan jälte,

2;. Saaallaoö estä haa meren pysymän ,
siasans/ eitti se «demmä pääse / »a hän on -
paanut luodoc sijhc».

26- lolca merellä maeldamat/ ne jutte-
lemut sen maaroista / ja mejolca sitä cuu«
iemma, ihmelteiemme.

27. Siellä ovatcamalatihmet/ mo»t«
narset eläimet,a Walascalat/j» oydeote»
skei ä hepuriehlimak.

28.Häaen sauallans pysywät caickt cap.
paiet.

zy. Ia jos me mtelä ealjdngto sano-sim.
me / »yi en me cu»t-ngan?erckiä caickyo/
Iyhykä>sest: hän ou caickt tyynni. !

zo. Za maick» wc wieiä caickia corkiast
cun«»j»itaistm/m»läst se olle? häaoomte.

Lk

lnml
,a ptl.
,»,s„

«...

s".^"""'

"'"».

Hsr»ms»

Mert.

Catckl
pysy-
wärla
mala»saaao
cautta
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Pftlm
96.4»

P»hs»
<°)ss.
<n,li.
Ove.

lä jijttenglnlpaljo corklambi cut» catckt
hänen lvöas.

Zl. HERra 00 sanvmattomast suori/ ja
hänen wormaos on ihmellinen.

Z2. Kytläkät ja cunnioiltacat HERra
tetoûviinanneperästä: Hänoasijllt.
ltocorttamh!.

zj. YltstSkäl händä callesta wotmasta
ja älkär iacatco / el ee-cutlenzan taida lä-
jiltä
Z4. Cuca on hänen nähnyt / että hän hä>

»estä sanoa tatdats?
z;, Euca ta>ra händä ohn corltast ylistä

«utu hänon?
z6. M« näemme ainoastans »äbtmmä»

hänen tötstänS - stllä paljo suuremmat 0.

vat meildäwielä peitetyt.
Z7> Sillä caickl on HERra lehnyt/jotca

hän aoda jumalisten tietä.
XI.IV. iucu.

Ijttätäm cunntalista mtehlZ ja
metdänZstam/yhtSlvtseos jätte.

I V-> i. Monoa cunntaltsta työiä on
HERra lehayt heidän caunanö

jo alusta, hänen suurellawotmallanS.
z. He o«>« «aioacundaos hywtn hallin»

vet/ ja jaloja töitä trhoet : Hr owat »h»
sost neuwvnet/ja ennustanek.

4. He omat maoModio ja Canfoja hal.
linnet oeuwolla jaßamat on ymSrryrelle.

Hr o«at lanluja opettanet/ ja hengel-
lisiä weistrja ajalteiet.

6. He omat olletrlckal/ jahetlleonollut
paljon tavarota/ ia omatrauhoja hallto»
vet nsncauwon catn he täällä olit.

7. Nät» »wat he calckt alcanans ollet
»yrettawät / ja nhvcauiva» he cltt/suur«S
tunotas pidetyt.

z. Ia jättänet jättenseunialtsennlmeo.
Y.Malta muilla ei ole ybtän tijlosto/jot.

«a owathuckuoet / nyncutnet heenftagän
«' S eiänet/jo owat syndynet/ nijncum et
he oltfton ollet/ Nya myös heidän tapseas
heidän jättens.

ic>. Mutta pvhtlle lhmWe/jotdenvan-
hurlcaus et unohdeta / on hywä pertndö
jäänyc/non myös heidän lapsillcns.

«, Htldän MktMltvailekö pysyit ltz.

»o</ jaheldän tähleus pysymäl heidän
ftsteus lapset yancalcklstst.

12. 1» heldsntytoxens «» ptoä hncknmä.
13.He owat rauhas haudotut/ mutt»

hetosn ntmens «ls yancalcklstst.
i4.C»nst puhu htldsn myftndestanst

15Ia seuracund»»lmottt» heldsn tytoxe».
16. Enoch lttpalS HERralle/ 1» »lettlu

pois » Että hau olis «cttllnalle neumo c»>
Gen.
5-24.
H«b.
lUS.
/»/>.<
49- >6,
Gm.
6:9.
c. y:ir.
Gen.
I2iZ. Ä
15:5-äc
17-4.L.
Sioin.
4-16.

17.
Gen.
22 i 12.

Ge».
2ö!Z.4.
Gc e.
27-28,

26. Hsnen fiunats hsn armolllstst / «n»
dl» hänelleptrtnnöl,/ ttoitll hsnlu ostnS
ft ,»c°l hsnen cah<«nlo»ft»»,m»»e««» st»cucuno»»».

xc.v. 4ucu.
Äo aidot hänestä lulläpyhänwie« g.

K Mosexea/ ,oca ce.kelle mati-
nalleracas la vlollinen ol>/ jota

sekä Jumala että thmtfel racastt./ '

jooga ntint corttast cunnioretan. '

2. Händä cuautoiltt hg» NgUtllll» pyhiä

tumuxeen.
17. Noah lövttinnnhtlttomaxl/ j» »l»

han alcan» löysi hsn armon.
18.Ia tallilla ptd«l»ln maan pöslls co.sca »edtnplllftmus tult.
19. Hsn ftl l»»on mallman puoltst/etlel

yxttän Kha plds sillen »eden pa»su»u»stll»
huckuman.

20. Abraham cortlast cunnleltetlumo.
Nt» Canftn Iss/ «oll» el ote »««» cunn,.
aft : hän pilt sen corkelmman loln/s» Ju
mala tel» hsaen «ntzans lyton.

21. Hänen llhaans »secllhsn stn ltzton :

ft h!n lsyllln silloln ustolllsextcost» hän
llusttlln.

22. Senlähden Jumala »alall» lupa.
»s hä.lelle/ctls hsnen siemenenS «Ulla pl-
t» calckt oteta»»» fiunaltaman/j» hän ntzn»
cutn maan »omu ensttämän.

23. 1« ha:,en siemenenS corotettama»
ntz »cuin tshdtl/<a oltman pertlltstl yhoe»
siä merestä nyn toisttn/ft »trrast» H»«»N
matlm ' uren asti.

24. Ny» myös h«n «ahwisti ltzton I.stach n «nsja/ hsnen Istns Adrahamt»
löhd.n.

25. Ia »ndot hänelle calckeln ihmisten
fiunauxen j» lycou/ ft »ahmtstt st» Iaco»
bin pöä«, psällä.

Kiriä. 44. iucll.' »^4^



Eyod»
7:10.
c.8:6.
c.y:6.
9.2Z. >
c. 10;

V2Z.
c.12.2y
c.i6::o
Num.
12:8.

Exod.
4i 14.

?

Sxod.
28:29.
5-5.

Jsiä/jacsrotti hänen suuresi /. nyneltä
wthamtesteu täydyt HZndä peljätä: jaan-
dol hänen tehdä wonda ihmettä sanoista.

z. Hän tett hänen cunntalisextCuntngZ-
steo edes/ja andot hänelle tästya Cansans
tygö/ ja osotti hänelle cunntans.

4. Häumaliqt hänen pyhään säätyyn/
hänen usconö ja siweydens tähden / >a wa.
litzt hänen catktst thmtsist.

5. Hän andot hänen cuulla oman äneos/
jaoltt hänen syngtäao pilmee».

6.Hänandothänelle läsnä ollcsanstä-
stysanat / elämän »a «ysaudeo tain/ että
hänen pttt opeltamanJacobille hänen ltjl-
tonS ja Israelille hänen otttubeus.

7. Häu coroltt myäs Aaronin pyhäxt/
hänen cattaiftxens häoentrchens temtv su»
cucunnasta.

8-Hän tett stancatcktse» lyton hänen
caosians/ja andot hänellepapptuden Lan.
san seas.

y. Hän maatettl hänen cuvntoltsest ja
cauotst/ja puetti cuoma hamen hänen
päällens / jacauntstt hänen calckiuaisilla
caiintstupilla.

10. Hän «alnnstt hänelle calltnkäädyn/
. hän pnkt alatseu maatien hänen päälleaö/

sen psttän hamen ja päältshamen.
il.la rtpustt monoa cullatsta culcutsia

ja nasta hänen päällens/atua ymbärtns/
hel.seman coscahän tämi ulos ja sisälle ;

Ja se helinä pltt cuuluman Pyhään/ »olla
ptlt Jumalan edeö hänen Caosauö mut-
fiutettamau.

12. Ia pyhän hamen cullallo/ tellatsella
filtillä ja purpuralla neulotun/ wättkttwen
rtunalle / malteuden ja otkeudeo.

13. T»tt»wast ommellun calletll» tt»llls/
jolhtn lahdeulolstalymmenen Israeltn su.
tncnnnan nlmet «ilvelnt ollt/ ja t«»lin
«nolstld» inld»»n siotleUul / «n» h«»,ä
Jumalan «des pttt mnistettaman.

14. Culdalaeiialis/ johonPyhys «i.
metln oli/ joc»caicki oli cauni»/ callls j«
ihanainen.

15. Jongocollalst» el ennen ole uöhly.
16. El sitä slouut tengan p«»n» pääl.

lens/ mutt» »lnoastaus hänen poicans j»
hänen poil«ns poj»t tz«nc»tckls«n «stt.

i?. Hsnen nhrins lehtln cahdesi»' »oc».
pstwä.

18. Moses tsytti hsnen tätens / j»»01.
tell hänen pyhslls öliylls.

19. Hs.ien «nhuns tthtln ltztto / «lts
bsu j»hsnen poicans piti händs palwele»
man yan«lcklstst/ntzncau»an culn «ewä
pslVälol» / pltl Popll oleman siunamas
hsnen Canftns hsnen nlmtns.

20. Hän »valitzl hänen cuittsta els»lstä/
ruocauhrla jaftwuuhrla uhrama» HEr»
ralle matlaxt ja mulstoxlCanft st»
»tttaman.

21. Hän haldun andot häoe» sanans
wtra» / opetta Jacobille hänen tvdistu-
xens/ja hänen tatllans Zsroell «alista.

Muuc asetit tosia ttzens händä va-
stan ja cadecil handä corwes / xvlca Da. F
lhanta jaAdiruwio cansta oUt/ ja«»ucui»
yeva Corahn jvucko.

2z. HENra nätt fen/ ja et se kel»
Vanut hänelle/ >a hemelttntUlmaS wibas.

24. Hän andvi nähdä hetsa cauhtan th»
men/ ja söi heila tuleliavö.

25. Hän cunntoitrt myös wlelä Aaro> c.
ntn/ja andot hänelleperinnön/ mnutlät»/
hän jgcot hänelle cotckt estrotset.

26. Caicketa mutden suhlen lähetti hän
hänelle caickeinenstn leipäkyllä: sillä het»
däo piti syömän HERran uhrin/ »ooga
hsn hänelle ja hsnen siemenellens»ndot.

27. Mutt» el hellle pttsuyt ost maaft o«
leman/ «lts perindöls ottaman Canftn st.
»s/ »utt» HERra ltze »ll heldänosans
ja perlndöns.

28. Plnehas Eltszarln polc» 01l colmas
täs» cunnlas/hänellä oltltwans Inmata»,
p«l»oft.

29. Ia cosc» Cans» pois.langels/01l hän
uscollinen / w»h»» j«rohtt»/ j« sowlttl
Israeltn.

30. Sentähden »nnettln hänelle rauhan
ltztto / HMtzeman Pyhäft Canft / joc»
myös pttt ynnä hsnen siemenes cansj» pl»
tsmön paptllistu cnnnl»n tzaucalcklftst.

31. Nyncuin ltzttotehttnD»»ldln cans.
Ft ludan stcucuunl-fta / «tts olnoafian»
hsne pojtstans ptt» yxtCuuiugax! tuttmä.

32. Ntz»myös Aaron j»hänen siemenes
piti

< ,

""''

'
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piti okemän sen perilliset/opettamaa «eli.
ke »ysautei ja halliyemas hänen Taa-saos oikein : ettei heidän säälyns ja cna-
vian» olts huckunuc/ mutta pysynyt heillä
staucatckisefi.

XI.VI. lucu.^

Issn.
10 z 12.

Num.
»4:6.

Jos».
I4l»i.

Nawen polc» 01l nljos st.
das/i»ProohetaMosextn stlltn/
joc» ntmens »siten st» suuren mot»

»allttutn ptlastnxes.
2. 1» he costtt »lhamtthens/ «occ» non.

sit het»,»asian / «tti Israel olis saanut
ptrlmlstns.

z. Hin stl cunnian cosca hsn ojensi ts»
tens/ja wettmleckans Caupnngtlc» mastä,

4. Cuca on enn«n hinds ntz» mlthullt.
«n ollnt? hän oltl ftngixt HERran »l»
holltstt:

5. Hänen tshtens selftiAurlngo/ j»yxi
p»lwi oli ntzn pttts cutn caxt.

6. Hsn auxenS Huust stlä corltlnd» j»
»ättwlndä/ cosc» hän «lholllstns»hdlstt
«tlele» curlld» :

7» I» st sturt HERr» cuull hänen r».
eouxens/ ja andot suuret ttwtratet l«nge>
<» »lholltstenpäälle/ j» lappol ne upptnt»
stålsetmennesins alas.

8. «ttä pacanat h»»attzlt mlltä sota»,
set näillä ollt/ ft etts HERr» ttze olt läst
ni sodas/ ja»jot ftloj» ««.

9. 1, Mosexen »lcan» teti hän myös
Caltblephunne poiolle hymsn lyön cosc»
ht olit!«ucko«»stan/ft eftll Canft synd,ä
letemäst /jaasetit»ahingolisen «pino».

lo.Senlihdln «apahdelltn alnoasians
t«x< nystä cundest» stdaft» tuhannes,»
rnlthests /,otc» Canftn johdatit p«r«n.
diöne/ siihtn maahan soft rtesc» ja huna»
jal»»uol».

«. Ia HERr» pit! Caltbln «stsäns
haman manhuttn asti / m«n<msn »uor«Ue
«aacuauas/ jonga stemen myös pltl pe»
llnnin.

,2. Elts calckeln Isat»» lasit» pltl nä.
lemsn/cnmq» hy»» ,ncuulla HERra.

13. Ia DuomiNlt jocatnen »lmlldins/
j«t«e» «psjumalita palmelltt/ «tläHEr»
«asia luopunet/myös yilstet»».

14. Heidän luuiiS vielä nytkin viher-jöitzewät/.rusa he wacawat.
1;. Ia heidän nimeos yltstetän heidän

lapsisans/jotca sen perinet omat.
16. Ia Samuel HERran Propheta/jo.

ca Zumalalsaos racastetttn: hän asetti
waldacunoan/jawotteli Paämieheet hä»
«en Cansans.
i- Hän duomltzt CansaHEßran kala

jälkeä/ »a HERra catzot iällens Jacobmpuoleen.
18. Ja hän löyttin waaxi ja uscolltsextProphctari/ että hän ymmärsi oleman

«aonstllicesons tortsen.
19. Hän rucotl, stcä wäkewätä HErra/rosca hän vtholltsiaos,oca haaratda ah-

disti/ia uhrats nuorta carttzolta.
20. Ja Heßra jylisi alastat»asta/ja

aodot cuulla itzens sunresa tuulesa.
21. Ia löi Tyrin Päämiehet/ jaPhtll-

fierin Herrat.
/22. Ia loppuns edellä ennen cuolema-
taus/ tunnusti hänHSRran/ ja hänen
votdeltanS edes/ ettet hän yhdeldäkäa th»miseldä cgut raha ottanut/ei yhtän keogä-
käa / oy» ettet yxitän ihminen tatoonl
händä laitta.

2z. Ja cosca hän pois niickuoutolt/ en.
»asti hän ja ilmoitti Cuntngalle hänen
loppuos/ jaaudot ttzeos cuulla maasta/ ja
awtstt jumalattoman Cansaa huckuvau.

XI.VII. iucu.
I,tt« ennusti Davidia aicanaa^^Nathan:

I. JaDavid »li Israelin lap.
sist»alitta / ja oyocutn lihava

uhri Jumalalle omistettu.
z: Ha» ol» jalopeurain cansia nijncoin!

vohlain/ jaCarhutu cansia/ uyucutu ca» i
riyat».

4.Nuorella hslläns tappoi hänSanga»
rtn/ja otti pois häpiäa Causasta.

5. Han nosti käteas ja pai cats lingolla/
ja löi maahan yiptän Goliathtn.

6. Sillähänrucotlt HErra siräcorke»
loda / ja hänvahvisti käkens lyömän sitä
wäkewätä socamiestä/ja cvrotti oya Laa-sans farmen.

7. Hän «ahot häädä ylistä kymmenen
tuh»».

-Sa»
ivir.Se
i6:iz.
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4 21.
2Y.

c, z: 2.

<»0:27
<.11:2.

c. 12:16
27.

tvWne» «desiä / ja cunvloltti Jomalan >
stuaauxella/eltä hän sar CuningSSruuoii.

8. Hän löiviholliset jocapatcos/ jolöi >
maahan vastansetsojons Philistertt/ /a
musersi ricki heidän sarweus / nyncui» se lvielä täoäpänricktmuserrettu 00.

9. Jocaiyesta työstä thttt hänPyhä/sitä
parittavaränneillä veisuilla.

10. Hänveisat» ra «kesi syvämest /ja ra» j
castt sitä joca hänentehnyt oli.

11.HäaasetttloulajatAltarintygö/ ja i
auvoi heidän veisata hänen suloistavei»
sujanS.

12. Hän asetti cuonialisest pidettä pyhä- >
päivät/ «itä cvcoaiasiojas ptdäts cauntst l
vuodenajat matstelcamanHEßraa m- >
menkhcoxella/ veisaten omulla Pyhäs.

iz. HERraaodoi hänen synvins ande- !
jci/ ja corolli hänen sarwevs yancatckistst: i
jateki lylvn hänen cavstans/ että vaiva,

cuoda ja Luningalinea istuin JsraeltS pt.
Lt hänellä pysymän.

14. Hänen jalkens tuli hänen vhsas poi»
cans Salomo Cuntngoxt / jolle Isä oli
juottanutlevon/ hallitzema» ranhas.

15- Sillä Jumala oli caicki fvoar aset-
tanut ymbärtstöllä/ että hänolis ratenda»
«ui hänen otmetienS hoonen / jaylöspao.
uut Pyhän/ pysymän yaocaictlsest.

16.0 cntoga hyvtn stnä olet oppenut
vuorella hälläs / jasinä olit täynäns ym-
mSrrystä/ohncutnwesijotca maan petttä.

,7. Za sinä olet caicki täyttänyt sanan
jäsenillä ja opetnxtlla i !

18.Ia sinua utmeö cuuln taucana luo- i
hotS j» fittpn ranhas lähde» rarastettt»
finna/ ja pal»on sinusta ptdettin. ,

19. Caicki maacunnar ihmettelit sinua ,
vetsu,as/sanaolafcajas/ vertaux»os ja
selttyxiäs. i

,0. Za rytit HERra/jocaIsraelin Iu»
malaxi cutzutav. j

2». Sinä saatit tuloa vyn paljon cuin ti.
va/ ja hoptam ahapaljon coio plyhyä.

,2. Sinun sydäme» suostut vaimothta/
jafina annoit «xyrtä sinus / jaannoitvtr.
hen talla cunvtahas. 1

2Z. Sinä kett että sinun lapsts hyljättir,/
javiha sattui si»»» MmwtrmaW/ si. l

auo lyhmydesrangatfiuxert: cosca waiva-
csnda d-»ot.ittn/ ,a Sphratyns epäjn»
waltnen walvacunva tult.

24. Mutia et H«Rra palainnut lau.
ptadestans/että muultanut luvattua työ.
täas.

2;. Ei myös perätt cadottanut valittu»
inö jiltenrulewita/eiiähyljännytracasta»
jans siemendä.

26. Mutta tallella piti jotakin Jacobin
Cans>sta/ja juuren Davis sta.
'

27. Ia Solo no nuckui IsäioS caosia:
28. Ia jätti fiemellefiaos Roboamta/

tattama.toman miehen / Sansa hall/tze-
maa: Jollae, ymmärrystä ollut/jvca öeu-
wollans saattiCansa» luopumaa. >

29. Ia JerobeamNebathm poica / joca
Israelin vei epäjumalan pai veluxeen/ja
saairt Ephratmin syudiä ekemä >.

zo. Joiden synnit olit monet / että he
tyyme n ajettui pois mäaloans.

zi. Sillä he säästc caickinatset epäjnma»
lonpaiveluxet / sijheoastt että costotuii
heldäu päällens.

Xl-Vlll. imu-
Propheta El>a kult «des

« ruw tott/ ja hckueo fanans palot,
nyncolo tulisvltto.

2. Hckn ardot betlle cowat vuo-
det tulla / ia wahevsi hetlck ktzwaudesans :

z. Sillä hän julki HSRrun sanalla tat-
wan/ja andot cvlmosil mlen rulla alas.

4. V cuinga cuuluisa oltl sinä Etta sinun
tllvnustckhdetllös ollut? ruca o« njjo cun> >
lutsa curn sinck?

5. S«o corketmman sanalla ol«t sinä ht.
rätrcknyt cuollnca / ja rott hänen hauoasia z
jälle..s. z

6. Stock cuklsiit ylptckt Cuutogat wvo. <
tetsians/,a hucutit heitä. v

?.Strick cuulttStnatn wuorella tulrwat»sen rangolstuxen/ »o rosioo Hrreblva.
8. Htvä»nousitt Cuntogotllc/ jvtca piti

rangaiseman/ ja asetit sinunMes Pro.
phetu'.

9. Sinä otetttopois lunlis/tulisillarat»
tsiva »a hevoisika.

10.Sinä läbeietttn rangaiseman ajal»
la»s / ja Ottama» tocha tnneacutn htr.

mat»
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«nlsnstullt Kttnöämänlstl»sydämet
l«sten tygö/ j»s»«tt«m«n lacobln sugnl»
le oitla» menon.

i».Au»u»t owalne jolt» sinun nähdä
s«aw«l/ ja sinun ystsmydes lshdt» cun»
»loltetnxt lul«»»t: stells me saamme ot,
lian elämän.

12. Cost» EN» 01l pots «nules/ lntt hs.
N«n h«ng«n« Eltstn psill« runftst.

13.E« hsn p«l,änuyt «lcanans yhtä»
Päimt«stä/«t«yö« llngä» händä »011.
tanut. ,

»
'""»'

""'

14. Et hsn «udcmnt itztsns »«»tla/ft
cost» hsn »o «ollut oli/ nyn häntn r»u-
mins ».«ls stltc tnnuftt.

t.13!21. 15' Hsn «tl elstssns lunnustshttä/j»
«ollun» thmtltä.

16. El cuuengan nämät calckt »nttunet
Canftn par«nnnxe«n/»a lackaman htldän
syuntlstans/ mutia ht ajeltln ulos 0.

Masia maastans / ja ha,olellln «lckyn
waacundyn ymbsrms.

17. Cuiltngl» ftt piscalnen joucko/ j»
Pasmics Davtdtn huoutftn /

1.11 l 3. lotdlnstasmuutamat tett sits cutn
Jumalalle te»pa»s/ mntt» muutamat lett
syndtä stugen «scastt.

3<hl. 19. leh.sti» «ahmistt Caupunglus/ j»
fil«. johdslt»finne »eden« hsn »ndot «tm»

tehds «<»»,».

32:3. 20. Hsnen «jallans menl Snnhertb y»
Sa», lös, j»läheltt Robftlen/ joc» nosti ,s.
h«rlb. tlns Zlontta mastan/ ,« uhcats sitä suu»
2.21«g. reti» ylptydllls.
«: 13. 21. Stllotn »ärtsi htldän sydamens j»

lältns/j» he strcutlellt hlttäns nynculn
»atmo lapsen ttwus».

22.Herucotl«» sits lauplafi» HERr»/
j» nostlt lätens hänen tygonS.

23. Ia ft Vyhä lntwast cuull noplast
httdän ruconxene/ j« ptlostl hettä Ie»
satan «ullo.

<.»9»3 l 24. Hän lö» Assyrialaisten sotajoucon/
ja hautnEngellns hucuttt htldän.

25. Sillä Ithlstia let, sitä cntn HER»
«lle lllpa»/ ja pysyt Istns Davldtn
«lells/ »tznculn lestta hsnen opettanut
el,/ ioc» ml sturt j» loltnen Prophtt»
«dnusiuxlstns.

26. Slllä »ftll» ts»l Anliugo »«pe.
rin/ fthsnptdenfi Cuntngan yen.

27. Hön ennusti sunltll» h«ng«llä «ttä
»tzn«lstllä «pahtu»» oli/la »ndol mur.
htlllstlle ZtoniS lohdu'ux«n/ ,oll» he h«l«
tsns ysiicaickistst pllt lohonllän.u».

28. Hin <l„>olt>» tu!«»»lstl ft stftist»
»siat/ ennenculn ne «poheult.

Xl.iX. lucu.
Ostan muisto ou nynculn callls
ftnwu ««lawast ««hl» »olle»
»«.»lä»slds.

Joc»on matl» sunft ntzncnln
hunaft : j» nynculn c»nd«len stltto wy«
n» juolots.

3.HsueUä 01l suurl lahja tssndö Canft,
j» panna polS'tpsjllmalan c mh stustci.

4. Hsn pttt stosmens HERran »ygö/
j» ojensi jällens oltlan Jumalan p»l»e«
luxen/ cosc» maacnnd» olt tsyuäns epä»
jumalan palwllust».

5. Calckt Cuntngat/paltzl Davldlla/
Ithlfil»»» j» Iostal» o«»l rlckonet:

6 Stllä he hyljstfil sen Corletmau lain.
7. Senjsltt» ftlt ludan Cunlngat lo»

puu : sillä hlldsn löydyt «albaculldaus
anda mutllt/ ft h«»dsu cunutane muu»
«lalstlle Cansalle.

8 locca poldlt malltunpyhsn Caupnn.
gtn/ ja telt häu«cu,ans «nltaxt: ntzn.
culn leremt» o.» ennnftanut:

9. Io«h« pohot» »«»»»lsit/joca «i.
ltus cohdus Prophetaxl »»ltlt« olt/ hä.
»tttsmsn/ sslttmön j« cutist«m«n/ ntzn
myös jällensrattndamat. jatstnlsaman.

10. Htsettel nstl HERran cunnlan
nsys/ jonga hsn näytti hänelle Cher».
bimtn ral«t«.

11. Hän «ouvsti «tholltsia «astaa/ ja
ilmoitti lohdutuxeo uylle zocca leit ottc-
teudeo.

12. Ia cahdevtotstatymmene» Prop he-
tan luut w«elä nyt wtheriöitzewnt cusa
hemacawat: filla he omat lohdnttapet
Zacobl/ ja lvwanvet wapaudcn/ johon
heidän lu>ast ttzen» tuottama» pui.

ez. Luioga me yitstäm Sorobabelita?
jora otl uyoluio>ormuö oltiastades.

14. Ia lesusta loseoechmpolca/jotca
«ie»»Rrrrrr
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a»t»N»n< Templl» rakusit/ft HERralle
pyhi» huonen jsllens lett/ tz«nc»ick.s«xi
cnnntaxl pysymän.
if.la Nthtmlal pils aln» ttztttlämsu/

j«c« Mtille «tlstetut muurit jsllens r».
tenfi/ j« sioittlportltftleljtt/ja rateust
«eidsn hnonem jsllens.

16. El «l« maan pssllä yhtsn lnotn E»
nochlnwermtstxi/ joca on otellu pots
maasta.

'?' losepblng»»/ »o« »eljel», her»
ra o«/j» Canftns holhoj»/ jong» ll»nt
"lettu cotta jällens.

18.Seth j« Sem ollt suurts Cnnni»»
C»nft» stas.

19. Mntta Ad»m on cnnnloiteltn c»lc»
t«ln «lswlttt» stas/ joc» «tckltu ensi»
Jumaftld» lnottn.

i., lucu.
Imon Onian polca yllmmälneu

joc» alcanans ratenst
huonen ymbärllle/ ja

"«tti sinn» p,tz»l/
2. I» corottt p«rustux«n caxl stn »«r.

t» ylemms/ t» »»lmtstl ymbärtns täy»
lä»än Templi» päälle.

3. Hänen «tcanans ollt lähtet sto»
net/jotc» hsn iMtell» »»rustt.

4. Hsn murhetlt Canftns »»htngo»
t»/j»»»hwtstt Caupungln »lholltst»
«»stan.

5. Hs» tett lnnuiallsen työn / joc»
«ndol Canftn tull» jällens oittaan järj»»
styxeen.

s. Costa hän lull nlos huonest» «ssrl»
pu„lte«n/ntz» hsn »»««sti culn cotntsh.
tl pllwen lsplye/ ntznculn täysi Cuu.

7. Ntzncnln Aullngo paist» sen Cor»
letmman lempliu psslle/ s» ntzncnln
«alman Caarl on hsne» cau»tuo«stns.

8. Ntznculn caunlscuckalnt» toosilla/
ja ntzncnin cuckalsel »eden reunalla/ntju.
«»tn pyhän ftuwun puu tewätll». sftns:

9 st:ytetty pyhs stum» »stl».
io.Ntzncnlncullalne» asti»/ c»ickin»l.

sill, «llellla lt»llläcaunlftett»,
11. Ntzncutn hedelmällinen öljypnn/ j«

»tznc in cortia Cypresstpuu.
12 Cosc» h«» pnll päällens sen cannl»

Vz.
rlnsj«
palm.
lux«»«
T<«.
plts.
Exoz.
28.4.
H'»«.

15. Ia «ickt Aaronin pojatcnnnftstns/
jaHERran uhrit ollt heldsn tsstssns «o»
co Israelin ftcncnnnan «des.

16. 1» hs» päätti »trcans Altarln e»
bes/ i» tett ntzn sille cortetmmalle j«
C«lckl«»ldl»ll« «unln nhrtn.

17. Hsnojensi tätens iuonmuhrln cans»
f»/ j» nhr»« pnnatst» »tzn»/ ja »uodal»
tl Alt«rtn pohjaa» matftxl h»juxl fillt
Cortetmmalle/joc» on catcketn Cuntngas.

iz. Sllloln hunfit Aaronin p»ftt cortl»
«st/ j» pnh»lsl» »asttlorwtzn/ j« lett sun»
ren huminan/ hettä muistella stn Cor»
teltnman «des .

19. Slllotn «lckl Cans» langels ätlst
«»»h»n castootllens/ ,»rucotlt HERr»
C»lck»w»toi«ft» heldän cortelnd» In««»
l»l»ns.

Cul»
»ja ht,
fin.
Canst

24. 1»ftnolt: Ktzttstst nyt «lckt I»ft
malat»/ joca snurl» töitä tele caltis p«i<
cols/ joc» meitä «lswtns »arjele hamast
ällln cohoust»/j« lete mellle catck«hyu»H.

25. Hän andilcon metlle tlolsen syds»
men/ j»latn»tc»n rauhan joc»p«tc«s
Isr»el« metdän «lln«le»n«m.

25.1«

pilts» hame»/ j» coco pngnn/ft tnlt py.
hä» Altarln tygö/ sillotn caunlsit hsn
catten Pyhän.

i3.Mutt» cosc» hs,oltl nhrin capp».
lel Pappet» tssists/ja setstt «len tytö.
ns joc» Altarllla palot.

14. Stllotn seisot, hsne» neljens hs.
nen ymbsrtllsns/ ntzncntn istutettu Ce.
dripnu llbanonls/ j» ptzrtltt hsnen ntzn»
cutn palmupuun oxat.

20. 1»»tlftftt lytlt hönds Pftlmell»
l»/ että st cajahlt coco huonesfilt» stlol»
stst» snestä.

2i.laC»us» rncolll Ium»l«l« sitä Cor
lelnd» olema» »rnlolllsen/ sijhenastl cn!n«
Jumalan palwelus loppnl/fth«wtrc«u<
päättänet oltt.

2,. Costa hän sällens menl »las/ «tz»
hän ojensi tätens coco Isr«4ln stur».
«»nalle/ ft «ndol hetlle sunll«n« HEr.
r«n stunanxen/ j« tolmottl heille t«r»«y.
den hänen nlmeens.

23. Ntzn rucolltt he jillens/ jaottt «».

stan sinnanxen sildä Cortelminalda/

Jesus Sirachsn so. imu.



Oll»»
«hl»
«llftn
päalos

Gr«»
cd"""
«"s.

io. M» H «tz>» «hmtfiloi »pu» / j<» «n
löytänyt.

26. Joettö hsnen armens aln» pysyis
»tlo»» lytönsm/ »a »ap< hoais mtlts/
vyncau»»» «m Mt elsn».

27. Cahialaista reste nthan »loi sy.
bsm.stänt/ ft colmanntll» olen mini nyn
julma/ etten m«ns ol« lellengän nynculn
hellle:

28. S»««rtt«rtlll</PH!l'stere<lll/ j»
sillt hullulle mäelle S«chtMl,.

»9. Tsmiu opln ,« wystuden «n lshs»
llr,an tlrjolttannt JesusS»r«ch<» potc»
I«tnsal«m«st/,« on m«od»ll»««l lyesme.
stsns tsms» optlux«n.

jO.Au«u«S on!t ,oc» ltzens lshs» har.
joltt»/ za lsmsn pane stoomeen»/ hsn
lule »yftxi.

31. Ia jos hsn sen jslten telt/ ntzn hsnon «ickyu t«l»«ll«utn, sill» HERran
«alteusjohdatta hsnes.

I»l.lucu.
ITsus Simchin pojan rucous.

Inä ltztän finu» HERr» Cu»
XR « «l nlng»S/ j» ylistän finna luma.

«l« mlnun lvapahtaftm.
2. Mlnä tylin sinun nlmes/

«tts» mlnun »urjelluxen j«»pnn «tel/ ft
olet lunastanut «»nun runmtn caootu»
xesta.

3. Sen wleck»n ltele» paulasi»/ j» ntz.Sts ftl«»»lhell».lyckn»at.
4. I« «lel auttanut mlnn» »lholllfi»

»asian/ j» «apahlanut m<nu» sinunsuuren j» eortlast yl sttltsmsn lanp»u.
des »slten / nydt» »lhnnost»/ >»l« mi»
nun n«tlls «hdKtt :

5. Nyden täoests jotca «lnun hlngtnl
perän stlfoll/ j» suuresta murhest» / jvft
Mlns macaisin.

6. Tulisista tetsllsts jotc» mlnnn o>
lil oyrlllsnet : »tsteldä tuldo/ e»l«n ml»
Ns stns palan»».

7» Sywift» helwettn juomasta/ petol»
lisistä pauelltli««jil«/ »alheltellostaC»>
Mngan l0t« ,» »isrästs onomlosta.

8.M,»» vl»n sangen lsstä luol«»»«/ja
W«n»n elämän «hdol »»,ot» helmellyu.

9. M»n» el n pyriltlly/ ft e» teugsn
»Nlianu >- tnna.

»Silloln mlusalatteltn sinun »anpim»
«s HERr»/j« «ing» fin» «m» »ml»,
nnl ole».

12. Sllli finä ontot «lckl» ntztä jotc»
finu» odott»»«l/ j» p«l«st»t htltä p«»
tanotn »äststs.

13. Mtnä rncollln Jumalat» heldsn
jnlmultauswastan/)» rucotlt» lunnstust»
cuoitmasta.

14.Ia auxhnufin HERr» mtnun I»
fin» »a hallltz alan»/etltl hsn hyl s«««i«
nn!»«sc««»/cosc»n« «»»lsyoom stä puc»
t»llll/ :» «l mlnulla yhlsn «pu» ouut.

15 Mlns lyläu finun nimes l»ck»w«t/
j» yllsiin ft ty sn sinu».

,6. Sillä mlnun rucouxen tvll cnuld»»
xi/ ft fins «lel «ntlnnnl mtnu» «d»lu»
xest j»«!»«stp«host.

17.Sentshden tahdon n»tn« ttztcs j»
yllfis sinuaHERra/ ft cnnntottt» siun»
NiMIS.

Wtzs«.
«S,

22. Silloln opt» mlnä hy»tn ft ensn'.
fin mtnuanl »ahmast hsnen «uttans.

23. Sentähden mlnä »ylsn hindä/ »oc«
mlnulle »noot wystuden.

24. Mlnä atmotn tehdä sen jällen/ j»
»hteroltt»hy»s/s»entullu si»ei ospäs».

25. M«s pyysin fits sydämestäni / j«
«ht«rottz'tu tetemsnsen jslten.

26. Mlns nosttn »sttnt tatlvastn psln:
Silloln »»laisttu «tuuu sitluut »ys«»
udest»/ «tts minä tunfin hullnoent.

27. Mlns pvyfin hsnds »»«udella/
hsn ft mlns oltmma yxt sydän alusta/ j«
mmä löysin hsnenpuhlan».

28.S«utshdtn en mtns tule hylj^yxl:
29. Mlnun svdsmtn »ls iltzt hsndä/

1» »"s ftln hywän t«l»»ran.
Rrrrrr» 30. H2»,

18. Cosc» m!ns wttlännorl olin/«nnen»
culn mins tnltn »ltttllyxl/ «tzein mlns
»tzftut a jultlstst mluun rucouxtllant.

19. Templts rucoiltn mtns stls/ ja«h.
don «tzls homan loppuni ost«.

2o.Mtuunsyoäm«nllo!tzt sijts/ ntzn.
cnln silloin cosc» »Ynamar«l typstwst:
Mmä ls»ln »ttlala tt«ts hänt» tygöns/
ftttzttn hsnds jo nuorudtsta.

21. Mtuä «tztln hsnds/ ft ottn hänen
»astan.
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zo. HERra on anbanul mlnulle hsnen
lauttaus uden tieten/ sillä tahdon minä
händs ttztta.

31. lähestytät tsune mlnun tygönl/ te
jotc» ette mitä» coettllet ole :

32. 1» tulcat mlnnn Schouluul/ jos
lelld» j»la<» pnultu/ ntzn te «ldalte
täällä oppia: sillä le «lett» tosin suure»
ftl janomatftt:

33. Mtns olen »»»lnnut snuul j» olen
opetltanut/ »j«t«lcat nyl ft ostacat »tz<
ftutla/ cost» te stn ilman rahata stad»
«tdatte.
zj.Ja audacat leldZn ntscaa HSnm

it«u««l»/ j» «»b«e»t opett» teitän:
nyt liyts» hän sangen lästa,

35.C«tzoc»l mlnua» «luull» o» »§h»
«i« ollut w»l»»j» työtä/ j» oleck löy»
timyt cuitengin suuren lohontnxe».

36. b«»c»l oppl/ ntzncut» ftnlt hopl».
t»»»r»/ ja talletat hsndä ntzncnlnsnnr»
t» cnldalsjää.

37. Iloltcat Jumalan lauplndtst/i»
sltät häwettö hsnen ttzlostans.

38. rehlät mlts tttlle on tästetly/ ntzn»
«n»«n cuin tltllä alc» on/ ntzn hän
tttlle ajallons hylvin max».

Es».
55- l.

ZEsuS Sirachin pojan kirjan loppu.

Propheta Baruch.
Esipuhe.

kirja on tyllä nöyrä/ waicka cuca tämä Baruch olis ollut/ Mei se sle
ettei Prophetan Jeremianpalwelian/ jocamyös Baruchixi cutzut-.

jolletämä lähetyskirja omistetan/ pitänyt oleman cortiammcm ja rictam»
man hengestl/ cuintämä Baruch on: ei Myös sowi wuosi lumyhten leeoin cansia.
Ei cuilengan ole tämä ilman hyödytystä tähän pandu muiden secaan/ enä se kirjoilta
nijn eowin epäjumalan palwelusta wastan/ jamuistuttele Mosexen lakia.

e»ch
lute
»lrjäs

geln e-
desû
bells.

1. lucu.
on ft puhe/ jong»B«ruch

Nertanpotca/Mahasian pojan/
pojan/ Zedetn pojan/

pojan/ ttrjolttl tirjaan
Babtlis/

2.Wtzd«nd«uä tonottna/ ftltzemendenä
pätwänä Cuucaudeft/ stjheu «tcan cutn
Chaldertt olit Itrustltmtn »ottt«n«t/
ft st» tnltll» polttanet.

3. Ia Baruch lnt» tämän tlrja» lechan»
Ia» loatlmlu pojan ludan Cunlngan
,„,g, j,matten Canftn cor»alncnulden/

sttä cnnlemau tnllt/
4.3» Päämtlsten corwal» edes/ j»

Cuningasten polcaln edes/ j» »anhlm»
mltttn edes/ j« calten Canftn «d«S/setä
pstndtn että suurten/ jotc» astllBabells
Suddt» »irran tytöns.

5.1» he tttit/paastoistt jarncolllt toti.
sest HErran «d«s/ clengtn w»r» oli/
6,H« «lM f »h» NljN pslft «NIN llll»

7. Ia lähetit lernftlemtzn Pspllle
loallmille Helchnn pojalle Salomt»
pojan / j» (muille) Papetllt/ j» cal,
lelle Cansalle jotc» hänen eanstans ollt
leruftlemts :

8. Wlebsxens ludan maallene HEr»
r»n huonen astiat/ ,ol« mutnen olit o»
tetut Templlstä pots/ Slbaniu «un lym»
mendenä päiwänä: ntmittsln/ ne Hopi»
astiat jotca Zedechta Hostan polca/ In»
da» Cnnlngas 01l andanut tehdä l

9. Stzllt culn NtbncadNtzar Babe»
lln Cnnlngas olt «tenyt pois lechan»
Jan j» Psmlehet/ ft ftngit/ ft »ol»
n»lltset j»m»«n Canftn lernftlemlst/
j»lnonnt Babeltzn.

»o. I« he llrjoltithetdän tygöns nslnt
Catzo/ me lshetsmme tetlle r»h»/ osta»
«t sillä polttouhria/ricosuhrl»/ suttzn»
tnsta ft tehtät ruocauhrt»/ ja uhratcalse meldö» lumalamAllarlll» :

,i.I»
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Dtut.
'8»5»

20. Sentähden ou nyt meldän p«äl>
lcm tullut se rangaistus ja tirous/ jong»
HERr» on julistanut p»l»tl«ans Most.
xen cault»/ «st» HERr» johdatti met.
dsn Isäm nlos Egyptin maalda / «nd».
xens mellle «»«n/ ioc»rl«s« j» hnn»»
j«t» »uot».

2i. I« emme totellet HERran »ei.
llän lumolamänbi/ ntzncutn Prophe>
t«t metlle ftnolt/ jotc» hin meille li.
heili z Waan .««Unen menl pah»» st.

«. I»rucollcat NevucabNezarln B«»
bell» Cunlngan hengen edest / j» hsnen
potaans Belftzerln hengen «dtst/ että
Heidin pilwins olisit ntzncnln «lman
pitwit maa» piälls.

i2. Ntzn HErra «nda meille »olm»/j«
«alatse metdän silmsm/ j» me saamme
«lsBabellu Cuntngan NebucadNezartn
«arjon »ll»/ j» hsnen potcans Beltft.
zartn »arjen »lla/ j» Palmella helt» can»
»au/ j» löydsm armon heldsn edesäns.

13. I»rucollcat meldsn edefiäm H«r.
l» meldsn lumalaftm : sills me olem-
««rlckonet HERr» meldän Jumalaton,
»aston/ s» hsnen julmudeus j» «lhans
«l ole tsiätly meistä pots / »lu» tähän
pgimsu astt.

,4. Ft lutecallsmslirja: fills sentsh-
de» olemma m« sen lähettänet ttlllt/ «tlä
ltldsn plosts stls luttman HERran huo.
n«S pyhs pil»lus/ j» wuoden ajoilla :

15. 1» ftnocal: HERr» meldsn Ju»
malam on »anhurscas/ mutta mttdän
tsyty hä»t»s/ ntzncnln st nyt «pahtu

Judosi/ ft »tzlle leruftlemist/
'6. Ia meidän Cunlngoillem/ ja Pss.

«tehtllem/ft Papeillem/ft Prophttaille.
17. Etts me HERran. edes rlckonet 0.

lem/ <» emme händä ustonet.
18.1» emme totellet HERran meidän

lumalam snds/etls me olisimme »ael<
danel hänen »ästyuS jälten/ cnln hän
mellle on »ndanut.

19. 1» sijtä »ftst» «lu hän meldän
Istm toi Egyptln maalda/ »tna «hs»
päiwinaftt/olemma mc ollet HERralle
metdsn Jumalallein, co»acbr»atstt/ j»
«m tottelet hsnen indins.

Dtttk.
28YZ.

u t;,6-HERra meidän Zumalamoa «an-
hurscas/mutta meidän /a meidän JsZm
täyty häwetö/ nyoculn se nyt tapahtu.

/.Catcktse paha cutnHErra ovpuhu.
uul Mettä wastä/oo tullut meidän päällem.

8. Za emme olerucotlletHEßra/ että
jocattzenptdöts täändämäa ttzeos pahaa
sydämeos ajatuxista.

9»I» HERr»on tvslwonut «eivänoll,
nettomudexem / jong»hän o» «noanUf
«eldäu päällem tnll» : sillä HERr» O»
»anhmscns «ltisttötsäus/cutn hä» o«»
mellle tsfienyt :

10. Mutt» emme totellee hänen ckn»
dans/ waeldnxem HERran MyM M
le»/ culn hs»mellle andnnut «n. gei»
ii.l» nyt H«Rr»Isr»«l<»Ii,nl»l«/jo. r»con<

c» sinnnCanstsEgypttn ll,«alo»olttwie« lum»
nyt »älepälls lsdells/ stnrell» »otmal. l«« ly«
la ft cortlall»»allall»/ tnnnnslähtetn j» gö»
lhmetten cantt»/ft olet tehnyt sinnn nl» Dan.
«Ts ntzncuin se nyl on/ 9'

Mrrrrrz i,,M«

dsmens «saluxenjälteu/ft palweltmwle»
«tta lumallta/jalelmme pah» HER»r»n meldän lumalam «des.

11. lucu.
HERra on ptli nyt ftnans/fAl?» jong» hän puhui metlleftmel»

dsn Duomareillem/jotc» Istae»
ll hallitzlt/ j» lneldän Eunln»

golllem/ ja Pismlehlllem/ ja Israeli»»
jaludan miehllle.

2.'10 on «ndanut sencaltalfen suuren
rangatstuxen tnll» metdsn päslltn»/ntzn
tttet sen «erla lalmau «ll» ole «pahtu»
nut cutu letustlemillt/ ntznculn Mo.s«x«u lals on tlrjotteltu.

3. Etts ihmtsen pltl syömän poicans j»
tyttsrens llh».

4. Ia hän »ndol heldän pols orjtxl
«tckin »aldacnndln / jotc» jocapalcas
ymbslllls o»»t/ hä»ätstyxext j» tlrouxe,
xt «lcketn Cansan, stas/ jotcaowat m«l»
dän ymbärtllsm/joidtnga ft«an HEr»
r» hetdsn hajottanut on.

5. Joh« «w«l tullet »lemmatflxl/ j» el
ylllumsifix» : stlls me olemma rlckonet
H«3lr» metdän Inmafttam «aftan/sij»
nä ettm «e ole totellet hänen äudänS.
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Deut.
2S: ls.
Es,
Sj Is.
Ps-.

Jer.
ZS:

ie. M slkmma j»ollet jama.
lanomat/ja määrin tehoet ratcti fiann»Sskyäs»asian.

lj. Wot HERra meidän lamalam/
lacka jnlmudestas metdä» päällem/ sillä
me olemina juuri «ähäxi joatnuel paca.
vain seasa/jothio» meidän hajottanut olet

14-Cuul« HERra meidän rncouxem ja
Meioän aaomuxe/ja auta meitä staao täh»
t«s/ja asia meidän löytä armo heidän ly»
lönäns/ jotca meidän omat wiener pytS:

15. Ectä cocomatlma t'edäts sionn ole-
maa HERraa meidän Jumalaiu: sillä
Israel ja hänen siemcnens 00 nimitetty
sinun otmes jätten.r 6 Catzo HERra sinua pyhästä huo»
nestas/ ja ajattele meidän päällem/ eu
marro HERra rormas/ jaruule.

17. Awa flimäe HERra/ «aaäe: sillä
roo -u theiveliö/jotde- jhengton lähtenyt
ruumista/ et puhu HERran cunniasiä ja
Maohurscaudesta t

18. Waao sielu joca o» sangen murhel»
linen/ ja käy rumarruxis surltostt/ ja on
silmänä pian tticnyl puhki/ ja»sovatneu
sielu ylistä HERra sinua cuantatao ja
manhurscautlas.

iy. Janyt HERra meidän Jumalam/
me olemma «desäs meidän ruconxillam/
«n meidän Jsätm ja meidän Cnniaga.
strm tähden/maan sivun laupMdes tähde/

20. Ettäs olet andanut jnlmades ja mt-
hastulla meidän päällem / otzocatn sinä
sinun palmeltas Prophctaia cantta ole»
puhunut/ja sanonut:

21. Näin sano HERra: Comartacat
tetdan «Iranne/ jaaodacat teträn Babe-
lta Cuntagaa ala/ nyn te saatte olla sij-
»ä maasa/ jongatytaä teidän Isille» ».

lev andanui.
22. Mutia jollette HEöiran ändäruu-

le/aodainkeitän Babettn Cuntagaa ala/
2Z. Nya minä Zudan Lanpaogetsta

ja Jerusalemisi otan pois iloa ja riemua
ävea/ »a yljän ta morsiamen äoeo/ ja
roro maan pttä oleman autiaaa/ ja et
kenengäasijaä asomaa.

24. Motja en m, totellet sinun äodäs/
että meolisimme aadauet iSabelja

Cauingao «la/ sentähden olet sinä «ah.«a ollut sanotfas / olct puhunut
sivua palmeliaiS Prophetatn cantja/
ntjn ettj meidän Euntngastem luat ja
meidän Jsälm luut haudoistaos po-Shet»
tetyt ja hajoteturomat/

25.NYU «rs he päivällä Auringofa
jayöllä rostesa maannet ovat/ ja juuri
surltastt cnollet/ näljän/ mtecau ja fan»gtuden raotta.
26.1 a Zsroeltnhuoiien jaJudan hoooen
pahuden tähden/ olet floä sinun huoncs/rusa sinun otmes euroillan/ aadaoutru»
ktstetta / nyncuin se tänäpä» tapahtu '

27. Ja sinä HERra utetoäa lomalam >
olet meidän ransiam juart armollisesi ja >
ratten sinun suuren lauptudes jällen j
tehnyt/ - ,

28. Ntjncoln sinä palveltos Mosexen,
rau ta puhuoit olet/ finä pätwänä/ rutn
sinä läskit hinro ttrjottta sisun LaktS
Israelin lasien edes/ja sanoit:

2y. Jolleice luule minun äodänt/ nyn
pttätoltscsi rämän joucon/ jocaon kyllä
suuri / sangen vähäxt joutumanparaoa»
»n feas/cuoga minä heidän hajotan:

zo. Sillä minätiedän / erret he tottele
Minua isillä se on rang ta Ca osa: Mutta
heidän pträ tääadämäo ttzeoe sillä maal»
la/josa he otvar joogina.

zi. Japttä oppiman tietämän / mlooo
olevaa HERran heidän Znmalaos: Zaminä annan heille ymmärtäväisen sydä»
men/ »a rorwat jvlcaruulewat.
Z2.Ntj» pttä heidän sijö ylistämän minu»

sillä maolla/josa heowot ajat»
telemaa mlnno utmeäoi.

zz. JakäSodämän ttzens heidän cangel-
sia nifcvistans ja rtcoxistans: sillä heidän
pttä ajatteleman ruiuga heidän JsäioS
lästkävi / jotra olit rickonet HERran
«des.

Z4. Ja m«aä «len heidän jällens sishe»ma,-han/ longamioä heidän Jsibeos/ A»
brahamille/Jiaacitlle ja Jacobille «an-
Uo' Ut pliN/ ja h: däoplkä siellä wallitzt.man : ja minä tahsro e- äodä heitä /ja «o«ähetä.

Z5. Ja tahdo» tehdä hancatckisen lyto»
h.lesl,

?am»
la oa.
laupi»
j>aar.
molli«
Nk».
i»v.
26: 14.
Dr at.
28:14.

Prophela iucu.
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Jsra.
elin
ed«st.

Eyy
Jsrae
lin lan
gemu-
quree.

saastutat tyes cuolluttea seafa? ettäs
vydeo jouckoo luettu olet /jotca helveiya
menevät?

i». Se o» syy / ettäs»ltt hyljäottyt »tzsaudeu caiwon.
iz. 3»s sinä olisit pyspa,t Jumalaa liel-

heidän taosians/nljuetiZ mlnä tahdon 01.
Ia heidän lumalans ja heidän pitä ?ir.
..,a minua Cunfoni: ja mtahvoeoäaja
pois mtnun Cansaot Israelt maalda/ iov-
gamiuä heille andanut olen.

111. iucu.
HERra IsraelinRT Jumala / täsä suuresi ahdtstuxesa

tnscasa Hondan minä sinua.
2. Cuule ja ole armollinen HER-

rs/sillä me olemmarickonet sinuavastan/
z. Sinä kalliset yaacatcktsest/matta me

hucumme yätscst.
4> Caicktivaldias HERra Israelin Ju-

mala/cuule nyt IsraelinrucouS / >otca
owat cuoleman ktdas: ja heidän lastens
rucou»/ jvtcarickonet owal sinua »astau /

jaet torelletHEßrau heidän Jumalana
ändä/ sentähden on myös rangaistus ollut
jocapaicas meidän päälleni.

5. Älä ajatteli: meidän Isäin, pahoja te-
coja/ «aan ajattele nyt fiouo tälläs/ia si-
vun otmes:

ö.Sillä sinä HErra olet meidän luma«läm/otzn n,e tahdom HERra sinua kyttä.
7. Sillä sentähden olet sinä andanut st«

»unpcicos meidän fydämym/etlä m- aa-
pt huudstsimme flnun otmes/,a sinua met-
däu fangtudcsam ylistäisimme/ sillä caickt
meidän Isätm pahat test/ jolca owat si-
nun edesäs rickonet / vaivavat meidän
sydändäm.

8. Caizo me olemma nyt meidäy/aagiu-
desam/ johonsmeidänajanut vlet/hämäi-
Kyxext/ kirouxexi ja cauhisiuxeri caickein
meidän Jsäim pahain lecoio tähden/ jot-
caHEßrasta heidän Jumalastans pois-

owat.
9. CuuleIsrael elämän käskyjä/ ota oe

> corwhs/ettäs wysaudeokasitäisit.
ro. Cutnga se tule Israel/ ettäs uääo.

Nyt pacanain maalla?
ii. ettäs olet «ieralla maalla? ettäs

lä/nhns olisitallnoma rauhas asunut.
»4.Opi fijsoitia vtzftus / ettäs corkell-

si» / cuca se on joca pitkän hän/ tavaran/
riemun jarauhan anda.

is.Cuca tietä cusa häa asu? Cuca o» ol-
luthänen Cammtoisans ?

»6. Eosa ovat pacaoaln Päämiehtt/
jotca maan petoja hallttzevat?

17. Jotca leickitzevät taiva» lindula
canha/jotcacocovas hoplata jaculda/joi-
chinga ihmiset itzeos luottavat/ ja et ikä-
aäns sijlä taidaravituxi tnla.

:8. Sillä he cocovat Hellens raha /ja
pyytävät sitä/ja oa cutteagta caicki turbs.
»y.He ovatsyösiyt pois ja helvttttza ala»
meoaet/ja muut oval tullet heidäa staaas.

10. lälkeotultvaifet väkevät kyllä «al»
»cuden/ja asuvat maaa päällä /ja et osa
cuitengau sitä tietä/cusa »tzsaus löylän-

zi.Gillä he caysvat sev yläll/stzv myös
ovat heidän lapseas «xynet.

». Ei siitä mitja cuulu Canaas / The-
manis et fitä näy.
rz.Hogaria lapset etzivätkyllä mailmal-

lista vjjsautta / oijo myös Merarta caup-
pamiehet/ja ne Thcmaats/ jotca luule-
vat iyens taitavaxi:Mutta et he osa cvi-
tengaa tietä/ rusa wjjsaus löytän. Wllsa-

»4. Wol Israel/ cutuga suurion HEr- ««

ran huone/cuiogaavara jaisot on sea a-
sumasta?

25.Ei sillä ole yhtäu loppua/ jaon mää-
rältömän corke.

2S. Muioea olit Sangarit/ isott cuv-
luisat miehet/ ja jalot sotamiehet.

27. Ei HSRra nytä valinnut/ «ikä
ilmoittanut heille ymivärryxeo tietä:

»8. Jaettei heille ollut tvhsautta / ovat
hehulludesanShuckunet.

ry.Cuca oa ylösastuuut talvasta/ja oasea ottanut/ja sea pilvistä temanvut alas?
zc>. Cuca oa «aeldaout meren ylitzea ja

sen löytänyt / jacallin cullaa verostft»
cotia tuonut?

zi Et ole ketän/joca ston» tteo M polun
tietä/josa »tasaus löytän.

Z2. Motta se cuin caickt tietä / tunde feu
ja00 ymmäxryxelläns löytänyt sm / joca
maaa yaucaickisest ajast on «almistaout/

j»

Gantch. - iosf



«>5«

I» Ju
malan
pyhss
stna».

Icrn.
stllM
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raelln
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«tl».

j»täyttänyt se» calcklualfill» eläimillä,
,;. Joc» «nd»»«lttudlN coltt»/ jaco»

s«» hänft» cntzuMtNS/ntzn stn pllä hän»
dstotteleman,

34. Tähd«t p»lst»»at järjestyxessns <»

loll».
35. Ia cosca hsn utzls cutzn/ntzn ne «a.

stawat/ tsss me olcmma: m patstawat l»
lolla hsnen löhltn» »o« htldänon luonut,

36. Tämä on metdsn lumalam/ jaet
lengsn «tta»errata hsneen. .

37.Hsnoulöylznytwyftuo«n / jaan»
danutstn palwtltallt»«l»c«b<lle/ j»l>
sraelllle hänen rackallens.

38.Sylttonstnälynyt/ maan päällä/
ja thmlfie» st» s «sunut.

IV. IUM.
Ämä on Jumalan lsstystualn
lirj» / jalalt joca tzancaicktseft

Catckt jotc» ftn pttswst/
elä/ mutta jotc»ftn hyl.

iäwät/ntzoen ptli cuoleman.
2. Palas» sthen Jacob jällens/ ft ru.

v«sishen/walll»stn«all«udenjälten/jo.
l» «tsss palsta.

3.Hls muille stlä «nnla«s/ft sinunl».
»«ratas muucalalstllt Cansalle.

4.0 antuat me IstalllS : sillä Jumal»
on melllt lahtous llmolttannt.

5. VlehyVslls mttlllls Mlnnn C«ns»n/
sini Israellnyllstys.

6.T«ol«t«myydytpa«no<lle/«l«do.
<nx««n : mult» «tlä t« olltt» Inmolan w<»
holttanet/olet te teldsn »tholllstenhalbnn
gnnetut.

7.5111 s te olett» »lholttanetstn «in
«eidsn on lnonnt/ stnä ettet «ole luma»
lalle/mntt» perleletlle uhrannet.

8. Tt vl«« unhollantl tjancaicklstu
Jumala»/ joc» ltldsn on luonut: ft
murhtlltsext tehnet lerustlemlu/ joc»
teldsn «n «swai«nul.

9. Sills hön ounähnyt Jumal»» «i»
h»»/ joc» leldi» pöslltn pttl tultman/
j» sanonut » Cuulcat te Slont» »st,
»alstl/ In«»l» on «ndanut mtnulle stu.
«n murhe»,

iy. Stll» »<nä olen nähnyt mluun
polcatnt m lylärttni stngiudtn/ jong» se

tzanc» lckln» heltan päällens on «ndanut
t»ll«.

nMlnä ol«n tas«»tl»nnt htldän l«
lolla/ multa ttculla ja mnrhell» olin ml»ns nähnyt hetts »l«lswän po»s.

il.Alton ttngsn llolico mtnust» / «ltt
mtnä lestl/ ja monelda hylfttt, olen/ mt»
ns ol«n hswlt«tty/mtuun lasten» rlcoste»
tshden.

13. Stlls he o««t pottennel Jumala»
lalft»/ j« el ole hsnen olteuttans tunde»
net/cl he ole«lsn«« Jumala»tsstyuftl«
len/ «llä pttsnet hsnen täsiyjäns.

14. Tulcat tänne Stenin asuValftt/
j» juistacat mtnun polcalnt « ly«tl««
ut stngius/ «in se yaucalcktnen on »n»
dannl »ull» htldän päällens :

»5. Stlls hsn on andanut Canftn «n»
« tnll» hetdsn, p»sll«ns/ julman.Can»
st»/ lundemaltomast t»«l«st/

16. Jotc» tt «rt» »»nh» / «tts »r»
mahda lapsft, N« ow«t »lenet pots
leste» rackat (pojat) j» yxmätftloä lyt.
lär«t p°lslemmann«t.

'7. Mult» culng» mln» taidan teili

Dent.
28:49.

«uc»» ?

l».Sllls joca tsmsn onneltomuoen on
stallauul tttdsn pislltn/ hs» on pel»,
st»«» «lts tttdsn »tholllfitn tosista.

'9- lshlttst pols te rackc.» lapsec/ lsh.
tttsl pois / mntt» m»nä olen hyl,ält,
yxlnslftxl.
".Mlns ottnryftnntmluun llowaat»

teen» ft puteunl päälleni mnrht»»att«l/
mtns tahoon huu« lftncalckistn tyg,
calckeu» mlnun «l!»at«n«nt.

«> 0l«t hywslli »ntelellä lapset/
huulacat Jumalan tygö/ uyn hnn p«l«»
fta lellii »lhHUisten »allaft ft täfifi:

22. Sllli w«ls mmä tot»ou ftn »an. -"«> !
t«lcktsen »u,m»c,n l.lts/ j» min« «l«u rucy
stap» «l°n Pyhslds/ sen laupluoentsh. «?««

ten/ joc» tetlle pt«n metdän yancotckt. " II»
ftld» »apahl»j»ldam on «pahtu»». "Ft"»

23. Mtnä olen andanut tttdsn m«nnä " ""

murhtlla ja ltcull»/ mutt» Jumal» °n !. °""

«nd»»» teldsn mluulle ftllens »loll» ,» ''^

rttwull» yan«tck«fest.
24. 1, ntzncu!» Slonln »st»»tstl «'

Propheia 4. lut".



tult/ sills sinun »tholltstson »»tnonnut
sinua/ j» sinä oltl plan nälevä hane»
hä»tlyxens/ft polte»» hsue» caulans.

26. Ml»uu lapsncalsent pltä täymän
pahattetä/heoVatnledytpotsnyncntn
laum»»lholllfiid» ryöstetty.

27. Ölcat hy»slla mlelells te lapstl/
j».h»ulac»t Jumalan tygö: stlls HH»/
joc» on «ndanut tettä »ltt» pois/et ole
letts unhotta»,,

28.Sentäh»e ntznculn le olett» »hterol.
»et polckem,» Jumalastapois/ juuri ntzn
myös nyt palaltcat/j» aht«r°ltc«ltymme.
«en terlaenäetztMänHEßra.

29. Slllä joc» tämän rangalstuxen on
«ndanut tulla tttdin pssllen/ ha» on»ut.
t»w»ttits/,»tz»uc»tckts«»tl°nl° mtt.»»»

30.Itrufti<moll hywëml«l«llä/si«z
s< °,n finu» lohduttama / jonga ntmen jäl»
len fins ».mitelty olet.

31.0 con »«»atwalset/ jotc» siun»»at-
»»net/,» finu lanMmlsestas «lolvet o»« .

3'» Qlcou ne Caupungll »al»«lset/ I°.
t» sinunlapsts p»l»«llet«wat: ,«»»«.

«alnen olcon se ,o« filinn lapsts ftngiu»
,

33. Silli ntzncnln hän sinun langemlse.
stas tlotnnnt/ ja sinun hswttyxestss rie.
mninuut o»/juur! nyn vlts oanenmurhel»
ltsexi lulenm»/cosc» hsn lule hswlttlyxi.

34. 1« mtns otan pots hsntn suuren l»
lons,»töä»nsn hsnen lerscauxeus »all»
lusttcuxt:

35. Stllä tultn pttä hänen päällens lu»
liman sildä tza»«lcklstlo» mono» päl»«/
j« ptlttltllls plts siellä c»nn»n «sum«»
sian oleman.

36. C«tzo ymbirllles Jerusalem ltän
piin/ja «tzo fitä lohoutnst» / joc»sinulle
lule lumalald»:

37. C»tz«/stn nn lapsts/ jotc»o«v«t»le.
dyi pols/tnl«»»t / he tMI»<U «olnt stl»

»at nähnet tetdÄfimMenne/ usta pt-
tä myös heidän pian näkemän amun
teidän Zumalaldao/ joca on tulema tei-
däo päälleo suurella cuoutalla ja Hau.
eaicktsella lohdutuxella.

25. Te lapset/kärsität kärsimältsest sitä
«iha/ joca Zumalalva teidän päälle»

tbsstä ettälännestä/pyhän sanan cautt»/
ft iloltzewat Jumalan cnnntat».

V. lucu.
pvts pääldäs Jerusalem st»

nun murhewaacreg/ja pue pääl-
,

pyhä cauutstus Jumalaldsi
-»

2. Pue päälles Jumalan wanhurftau-
den hame/ ja pane sen yancatckisen cun«
otan cruonu päähäs.

z. Sillä Jumala on jultstawaKuun cn»
otas coco tatwao alla.

4. Sillä sinun otmes pttä cutzuttamaa
Jumalalvaaancatckisesto / vaubursrau-
denrauhaxt ja jumaltsuven cunntaxl.

5. Nous«Jerusalem/js astu corkeuteen/
ja catzo ymbärtlles itä» päin/ja catzo sinua
lapsias / jocca setä tdäst että lännestä coo»
tut o-vat/ pyhän sanan caulta/ jailoitze-
«at / «»a Jumalao»taas ajatellut hei-
dän päallens.
6. He owatjalcaisi» wthollisilda »viedyt .

pois sinun tykSs/ multa Jumalatuo hei, '

tä siuun tygös corotettuna cunnialla/nyn. '

cuin waldacunnao lapset.
7. Sillä Jumala tahto aleta caickl cor-

kiac «uoret/ja pitkät rannat/ jalapot tä-
yttä maan tasalle / että Israel sats leivo!»
ltsestwaelda Jumalancuoniaxi.

8 Mutta metzät jacatckt hywin haja-
«atset puut/pttä Jumalankäskysi Jsrae-
li marjoman.

9. Sillä Jumalaon tuopa Jsraelt tä».
ne jällens ilolla/hänen jalollalohduruxel-
laos/laupiudellaus/ja wanharscaudellZS.

VI.
ulosklrjottuS fljtS lähe»

tys ktrjasta/coin Jeremia lähetti
jotca piti wtetämän pols

Babell» Cnntngalda/
jvsa hän heille sencaltalsta jullsta/cuiaJm
mala oli hänenkäskenyt.

1. Teidänrtcosteon» tähden/cuiu te otet-
ta tehnet Jumalala«astan/ pttä te wtetä-
män faagittuua Babely» NebucadNeza-
rtlda Babelin Cnntngalda.

2. JaBabeltsa pttä teidän oleman cau-
psanalra/ nimittäin seitzemcnkymmendä

Ssssss »«vtV

N«I
jotta
hettä
fort».
«at/
pttä
hucku-
maa.

Baruch.' s. ja6. luc. loh



wustta/ stjttt minä -sas stes kettä Ma 17. Ia PM wirMwZt epijumg.
tatn Tempitn omilla/ tncuilla lakeljt.'.
lä / ett-l ne ryostätidä marastetrat»/
nyacntn cosca jocu pannan faiigtuke«y/
ja tallella ptdecän/se cntnoa tehnyt Cu-
niagasta mastan/ ja on cuslemaaa dno-
Miltu.

18. He sytyttimät nhden eleen lampa-
ja/ ia paljo «oämbt cuta itzc ereens /

ja et ne cuttengsnnäe/ae ovaknyncutn
malat Husncsa/

19. Za makelemaiset madot maan pääl'
lä syöwje heidän syoämens jamaat-

ei ne cnitengan mtläatnnne.
20. Nyden casmot omat mustat husnen

saumasta.
ai. Mköit/ ja muut linnut

istumat heidän pääus päälle/ aya myös
kiKat.

22. Josta te mahdat vmmärtä ettet ne
ole »umatat/senrähoen äliät si>tä peljätkö.

2Z. Culda joca nyden päälle pandaan
cauaistaxext/ et se kyllä/ jos ei ruoste-
sta perata: ja culn aewaletttn/ «« ne
mitä» kundenet.

24. Catctmaisest callsst ainest omat
o« tehdyt/ ,0 f» et cmrengan oie henqe.

25. Ettei he taida käyda/nyn pitä ay.
tä olcapätllä canneuamaa/ »osta ihmiset'
kyllä rattamat ne haonoxi nähdä.

26. Nydea pltä häptmän jotca ntzti
kunnioittamat/ ettet neetkä ttze nosta »at-
da/ cosco he pulomat maahan/ eikä ly>
cutta itzcns/ cosco mcu ne pan«»ohoogun
paickaa pystyälle/ jo>ossecallyia/ ei se
kaiva o-era «tzeos ylös. lanyacain uh»
rt cuolluttten «reen / juuri nya pauna»
myös heidän eteens.

27. Mutta heidän Pappina tuhlamat
nyden uhrit jakconylle annetan: nya
myös heidän waimoos coreiiemst oy-
stä/ ettäanna fl, cä jvtatn watwalsek»
le eli soiralle 7

rauhasa ulo».
z. Mutta fillä «ältllä pika teidän näke-

män MtbeliSölcdpätllärannettaman ho-,
pta/ ealda japuujumaltta/ jottapacauat
peltämät.

4. Sentähden cawattacat tettäo/ ettet
le-tee seNraltatsiahetoän peräas / ja ellet

' te tule pacanain wertatfext :

5. Jacosca te saatte nähdäEansa» / jo-
ca edtllä >a perästä kjy/rucotlema, epäja-
maltta / nyo sanocat teidän sydämtsäa :

HSRra/ sinuapttä racotldaman.
6. Sillä MtaNo Engeltnt pttä oleman

teidän tykönänne/>a hän »a kysymä tel-
däa stelutane perän.

7. Slllck heidän kieleos on tekläldä hy-
Utu cauatStetto/ ja silatturullalla ja ho.
ptalla/ja hetlle oakleatat kielet/mutta et
«e ok otttatkielet/että taida puhua.

8. He cauatstamat nycä rullalla / ayn-
cula nettzyttä joca coreutta racasta/

9. Paarmat Cruunua nyden päähän/
joPapit varastamat epäjumalttda ho»
piika ja calda/ ja culuuamar kcskenäns/
syömät ja juomat porttotoraasta huora-
huonesa.
. ,0. Za caunistelemat hopta / culda
ja puujumaltta maattetlla/ uyncutu ue
plistk-thyttftt:

ll Mutta eine tatsa «arjella ltzeus
ruofiesta ja cotsta.

12. I» jos purpura hame pueteta»
heidän päällens/ nyo pttä tomu pyhik.
tämän poiS/joca laske «tzenSnyseo päälle.

. IZ. Ia sr canoa maldican läoesäoS
uyocnin Euntngas/ ja et kalva rangat»
sta yhtän/ fora teke häädä mosta»/
i4.Stllä »n myös mtecka »a «rmes

»ädesa/mutta «t taida tyens «arjella
«arcatlda jaryöstätldS/stjtä kyllä näd-
däa/ ettet ne ole jumälat / fenrähden
ällät nytä peljä lö.

15.Nyocula astia jota tarmttan / on
kelpamatoi»/ cosra se o» särjetty/ juu»
»t nyn on Helvin epäiumalans.

16. Coscanepanna»hnvänhuonefijvs/«y» nyden fitmäl tulemat täyleo tomu/
«chdea jaimotsta cutn tukivat PM».

Chal-
värein
j«mu>
»at.
Esa.
44tt0.

iZi 15.

Dcut.
6: ij.
Mark.
4tio.

Eps.
julu«'
lac el
«id»
«utl»
itzeuss'

».

28. Saastalstt »olmot/ j»ne jet» «»»

«»»» l»psen »uotes / ftltu««l hetoä»
übryns/ josta l« tylli ymmärrättt/ «l«t
»e ole lumalnl/ senlähdm sltäl nyH
peljötti. >'

»9» I» mistä «ttztä ptdäisnlnttltxl e».
tz»«l«««»
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«««»«»»? slllä «»l«et«rstw«tenlda/
hop,., s» puuiumal<«.

30. 1» Paplt isiuwat heldin Ttmpli.
ssns ltivlälls Chuorlcapall»/ a,ele«at
partons/, ja heilleon lucka pssssns/jstu.
»o» p»l,as pssns /

31. Ulwowatj» huutamat «pslumalalns
«des/ nynculn «p» «n cuollnlten haut».
m<fts.

32.Pap<t warastawat ntzden »aattet/ja
waattl«watntzl.zemsnbsuS j« lapftns.

33. loco hyws «l» pah» ntzlle tehdsn/
ntzn ti ne«tt«ngan«ie» cost» «tts «sttt»
tets» Cuntngan «lrcaan/ «ll panna po.S.

34. E,ne taida and» «dael, «lu»:
Jos jocn jo«<» nylle lup»/ ja et si« pt»
dä/ ntzn et ne wllwol sttä.

35. Et ne «tdo yhtslän thm.sts peln.
fi« cuolem«st/«>ls aul« httcko »st«wsl'
ds/ ells yhlätsn fttlal, lehds nslemön.

36. Ei n«t»<d«enstngsn lhmlsts alitta
hzoifs.

37. Eine armahd» lesttjs/ «lts »ut»
viwoj».

38. Sillä ne o»at puu cullall» ja ho.
piall» caunlstttut/ nyeentiwetn callalstt/
jotca wuoresta lohwoistan/ sentshden p<.
ti hetdanhspissn tullman/ jotc» nyts
eunnlotttawat.

39. Cutnga fijs pitä ne jumalina p<>
dettämsn/ elt ntzxt «tzutMman ?

4o.Etttl myös Cholderiltäuhelsts pal.
jo pids? Sillä cosc» he nsttwst mytsn/
joca et taida puhua/sen he wt«»it Be.
l<n «t«n/ ja ftnowat: mytän pltä hän.
di rucotleman/ nynculn hin stn ym.
msrrsts.

4!.la»aickahetletzwät/«tt«isills ole
htnge/cutttugln juox«»»t h« ntzden «ygö.

42. Mutt«w»lmot tfiuwat»trcon ed«s
»yölttyt töydtlls/ j» candawal hedelmt.
Ts uhrixi :

43. Ia jos jocn joca mene ohltzen/ot.
ta yhdln heistä/ ft ma« hsntn/ntzn ft
lthu silä mutta »asian/ «llet he ole ntzn
mahdolltstl olltt cutn hän/ettö löysi «l«
helst» ltrwoteluxl tullut.

44 Catckl mitä hetlds «pahtn/ st on
sula petos/ culng» fijs ne pila jumalin»

ptdettämän/ellich» tutzuttamav?
4;. Eeplldä ja culdoseptldä vwat «e

tehdyt ja mllä wlrcamtehet tahtomat/
st pträ siitä tuleman/ «1 muuta mitän.

46. Ia jotca ne tehoek omat / et taida
caumaoelä/ cutagast ne omat jumalat/
jotta heildä tehdyt omat?

47. Htvä he omat jättänet petoxen ja
häviän jältenkulematfillens.

48. Stlläcosca sola llt muutoin jocu
pahaoouflS/ ogn Paptt veumo pträmät
kesieoäns/ cutuga he hettäns epäjumali»
neo» lymytlämän ptlä.

4y. Senlähden kyliä taitan ymmärtä/
ettet ne ole jumalat/ jotca hettans/ etkä
sovast eikö muusta oonettomuvest marjel»
la latoa.

50. Stllä el oe cuttengan muu ole/culn
puuiumaiat/ rullatut ja hoplasta silatut/
sentähden tattao tästälähin kyllä ltetä/
etlä st on petos / oaiktlle pacanoille ja
Cuntogaille ilmoitettu/ ettei ne ole Ju-
malat/ maan ihmisten käsillä tehdyt/
ja ei nysä ole yhtäu Jumalan työtä.

si.Seutähden taita jocatoen ymmärtä
ellet ne ole jumalat:

SiVäet ne pane yhtän Cuoingast
maalle/ että anna thmlsille sadetta:

zj.Et ve hallitze eikä rangaift / euä
cutn linvutcan/jotca tuulesi» sinne ja
tänne lendclewät.

54 Lasta pnujumalaia cullattuin ja
hoptalla silattuin jumalatn hoonet tulel-
da polteluxi tulewar/ nyo nyden Paptt
juoxetvat stjtä pois/ ja warjelewat ttzenS
mahingosta/ mutta ne palamat oyncuja
muutttn malat.

55. Et ne taida olla Cuoingotta ek<
jotacuta sotawäke mastan : cninga sijS
nytä ptlä jumalina ptdellämäo/ eli ntjpl
rvtzultamao?

;6. Puujumalat/ hopialla silatut ju«
malat ja rullatut jumalat et taida itzens
warcailda ja rpösiätldä «arjella/ sillä
ne omat heitä wätewämwät.

57.Nyn että he ryöstämät heidän ja
rysumar heidän alasti/ ottamat heidän
culdans/ hoptans/ waatltn«/ja pakene-
«at/ ny» ei ne taida autta hettäns.

Ssssssa 58.Se«,
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5?. Seutihbeu o» yxl Cuuingas paljo
parembl/joca taita osolta votmans: elt
tarpelltneo talot» cappale / joca ralots
tarvita»: «li ovi/ joca varjele huoneo,
«ltpuupayas Cuningalises salts: cutu
väärät samalak.

59. Aurtngo/ Cu» ja tähdet paista-
vat/ jaovat cuultatset stjoä/ cutn Ju-
mala heitä käske:

60. Ny» myös pitkätseo lelmauS wa>
laise/ ny» että se nähdä» t Tuult pu-
halda catkesa masa :

61. Jacosca Jumala käske pilvet juo»
xeman coco ma ilman ylttzro/ uyo he te-
kevät mttä hän hetge kätke:

6a. Ny» myös tult ylhäldä poltta ja
eulutta vuoret jametzät/ ja teke mtlä
hänen ontäsketty.

6z. Mutta epäjumalat el taida lycut-
ta ttze»s/ etkä jotain tehdä: seutähden
et pidäoylä ptdellämäu mwaltua/ etkä
«ya cutzutkamau/ sillä et «e tatva ran-
gatfia etkä aulta.

64. Että te nyt tiedätte / ettet ne ole
jumalat/ »ijo äikät myös oylä peljätkö:

ба. Sillä et ne tatda Cuatngotta ki-
rota eikä siunata-

бб. Et myös «täyltä pacanoille jo-

«m ihmlttä l«stva« : «l «al«lst» ny»,
lutn Aurlngo/ eltä »010 ane» nyncnl»
C»u.

67- Järjettömät luoudocappolet o»»t
paremmat ntzls/ ne Mst» luo»laon/ja «arjella «tzenS.

68. Sencahden on st peräti stlte/ ettel
ne ole ,„»».«: ftntshoe» sltst ntzlspllftoö.

08. Stllä ntznculn «t ptllslys «ld« »l.
ls» »arjella llyel!N»ast/nyn o»«l myös
hetds»tpsjnmolans/ cnllolut /» hopl»
»lla siftlntlumalal/ «t mlhtngsn t<lp«»
»»»set.

70.1» ntznculn pensts trydlmaas»/
jong» psällä «»ctinatftl linnut tftuwat:
«lt nynculn «ollut / ,«« on hauoust;
ntz» ow»t heldsn puujumalan»/ cullalut
j» hoplall» silatut «malat.

71. I» fi»ts «!«» ymsrls/ «tt«l n« o»
l« jumalat/ sillä purpu«»««le/ jos»
heldsnpöslläns on/ stodan cotlda / ft
n« ttzt «nh» »ymtln/ ntzn ett» jo«ln«n
h«tts syltt.

72. 0 sitä onn«lltsta thlnlsis/ joc» on
wanhurstas/ jolla «t yhtä» «psjnmala»
«» ol«/ «t st »nl« nauroxt «tl» pltcaxi.

Baruchln kirjan loppu.

Ensimäinen Maccaberein Kirja.
Esipuhe.^

chnä Kirja on myös yxi nijstä/joita ei löylä Ebrean Biblias/ ehkcsseonpuheie
sanois nijncuin muutkinPyhän Ramatun Kirjat/ja ei ol,s ollut mahdoioin

nijden secaan/ että se nyn hywäjatarpellmen on/ ymmästä Pxophet»
Danieli sijnä n.iugus: Mä mitä Daniel sijnä lugus ennusta siitä cauhistuxest/ jaIs»
«aelinCansan luscast/ siitäwähäst awusta/ <cuin hän sijnä sano) ja suuresta wcnnosta
sttä Pacanoilda «tä petollisilda ludalaisilda/ stn tämäKirja »täyttä oiewan täyte»
ilyn Cuningas Amiochus Eptphanexen alla/ joca Maccaberem aicana nnn julmasti
Vimilti ludalaist/ ja Jumalan patweluxen/ jongahän aicoiperäti häwlttä.

lonzatähden on tämä Kirja myös meilleChristllyille tarpell«nen lukca : Ensin/ elli
ft UntiochM pidetänAnttchristuxen esicuwana/ jocasencaltaisen julmuden/ ja luma»
laNpslweiuxen häwityxen e«ensotti/ ei patio enney Christuxen ensimälstck tulemista;
MMM M mudeman sen oiklgy Amichpistuxen/ jocaChrtstuxen toisin jawijmeisen

. tulemt-
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tulemisen edellä Jumalan Cansa (se on Christityitck) fa sitä oitiata jawtista Jumalan
Palwelusta pyysä häwittä jamachan lyödä. Että costa sencaltaista tapahw/ja meilleon
«silmäin edes/ etten me hämmästyis/ waan wahwistmsim meiläm fillä toiwolla/ että me
ynnä caickeinChristitlyiden cansia wielä lopullakin ylös pidetyxi lulemlnn/ ehtä cuinga
suuri waino jaPertelenhlnnuisus »oscus tarjona olla la»dais: sills me näemme kyllä stn
»wun/ waicta hän näky wähä jap,en, olewan/,onga Jumala joalcanut on meille osotla.

JapyhäEvangelium on se Mecka jollameidän aicanam Anttchnstuxen canl)a ur>
holliststa lmstellan/ ehkä se tapahlu suurella weren wuodatuxella ja lvaiwa.Ua/ llljn e»
euitenganilmanhänen m.tlsta wahlngoeans jalangemusians. Nijncuin JumalaMac-
laberemmiccan cautta Cansallens awun teti/ waickaei se tapahtunut Uman«vai-
nota ja suurka sydämen surua/ cmcengin puhdistit he wielä Templm/ ja asetit jällens
Jumalan palweluxen ja statit Cansan yhten/ senendisen HaUituxenalla : Nijn myös
Evangelium tähän aicanpuhdista cmten epäjumalan palweluxen/ ja nijncuinChristus
sano/ että hänen Engelins pitä percaman caicki pahennuxet hänen walvacunnastanS/
ja cocoman jällensoit«tChr«siltyt yhten siihen oiklan wanhan Christilliseen uscoow lo-
tisijn hywijn töihM ja Jumalan palweluxeem

Sltällkin : enä me myös meiläm sillä lohdulaisim/ että Jumala au«i heitä ei> ainoa-
sians Antiochustajn pacanoita wastan mutta mvöspettältä ja luopuneita ludalaisia
wastan/ jotca itzensannoit pacanain puolelle/ ja tehoitil heitä wainoman/ waiwaman
ja tappaman heidänoma Cansansta weljiäns/ nijn että jos ne määrät Christityt ja e-
tiseuraiset wielä nyt astttawat itzens meitä wastan/ waiwaman ja nmhingoillaman An-
tichristuxen mwalla/ nljn cuitengin pitä wndänolemanhywäs mrwas/ ja ei peltämän.
Silla Daniel on nämätcaicki sanonut jailmoittanut/, meille lohdutuxexi/että semjnon
tapahmwa/ että meidän ommginEanfam lapset pitä osottaman pewxens/ ja
wat muitakinmeitä wainoman. Sentähden en me taida parembata meno saada/cuin
oli jumalisilla ludan Canstn seas/ heidän petollisten weljeins keskellä AnliochuxeM
eli heidän Annchristuxens mallan ancma.

Mutta wijmeiseldä cuitengin ne »vihamiehet ja pettäjät sangen woimallisest lu»M-
-lalda rangaista»/ ja heidän Zyranncudens ja peloxens ei ole ilman costoea: että »ne
iloisesi ja wahwalla uscalluxella catzoisim Meidän Anttchristuxitam/Tyranneja ja »vääriä!
opettaita/ ja tärsisim heidän suuria jaylpeitä uhcauxians/ ollen wahwat ja lujat/ ettei
he cauman nijn saa tehdä/ paljo »vähemmin sitä täyttä/ mitä he mielimät .- waan
tuin Anliochus jane ptttäjät) tyllä hopus heidän ansaitun palckans saamat/ nnttcuin
ft io cnimmitten tapahtunut on/ ja wielä nyt päiwäpäiwcklvä enämmin tapahtuman
näky maicka paatunet ja soklat ei sitä tottele/ci myös sijtä mitän ole/ Mhe s<chtowat
tiustta/Nijncuin muut ennen tehnet owat jongaJumalapian tapahtuman suoeon/ AmeV-

Ale.
xandei
Ma.
S»uS.

I.
PhtltppnZe» potea Wa-

'k cedontanCaaing.-s/ joca ennen
Greca» maalta halitnnut ol>/läxt
Chlttmlu maacunnasia / nosti

sauttt sodat/ otti wahwal Lauxunztt :

2. Ja iii DariuxenPersian ja Meveti,
Lukiagan/ja hallitzt hänen siasar>e> ja se»
»äiken muat Cuntngat cattls msacnnm»
woittt alano.

z. Ia atoa lvaetjsedemmä/ ja otticatc.
Tt maal/ja saldacunnat/ ja «t kenaäo
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rohjennut ltzens aseltc händi »»fian.
4. Ia hinen sydimeus palfti ja »ult yl»

plixt: olt myös hänellä sangen »äktwä
sotajoucko.

5. Costahän ne »aldacnnnat 01l st».
untalanS/ tuli hinstiraxt.

6. Waan cutn hi» hawattzl/ eltä hä»
nen pltl cuoleman.

7.C»tzul hän PäimlehenS tygö»s/jot>
c» nnotudest ollt hänen canssans «swa»
net/ j« siasi «litsäns heldän maacnn»
daln ruhttnolxt.

8. I« Alexandercnoll cosc» HZn «xl.
tolstasymmendi »uotl» «lt »allinnnt.

9. lälten hänen cnoleinans tult »al.
dllcund» häntn Ruhtlnolllens/he ottt
maacnunat culln patckans/ jä telt het.
t»ns Cuiilngolxi.

,o.la ht/j» heldän jillentnlewai.
seys hallltztt «»»»»»<«/ j» suurt ftt»
olt heidän »illlläns/ j» paljon tust» jo»
«palcas mailmas.

11. Ia yhdtstä nälstäRuhllnolsi» st»,
dyt wahingollnen pahuden juurl/ ntmtl»
dä Anttochus «piphanes/ joca Rnoml.
ft«lt ollut «cauxena Isäns stn suure»
Anltochuxen edestä. Ia tämä Anttochus
Eplphoaes rupels hallitzeman ftdall»
«btmeltymmentllä j» stltzemellä «uodell»
Gretln »Hld«cunnast«.

,2.Ntzh<» »lcol» olit Isroelis »äärät
mtehet/ jotc»yllytit Canft / ja ftnolt :

tehtämme ltzttoymbärtasuwatste» poc».
nai» «nsja/j» ru»«t«m hetdä» jum»<
l«N p»l»«luxens , Sillä meidän ou t«y.
tyuyt »ärsiä paljo pahult» fijtä »jasta/
culn «ne olemma heistä luopunet,

iz. Tämä n«u«o telpa.s hellle chyvln :

»4. 1» he lähetit muulamtt» Ca».
sast» Cuntngan tygö : Joc» »ästt het.
dän «tt» p»c»n»ln säädyt.

15. Stllotn he asetit leruftlemts pa»
can«lis«n harjoitus huonen.

16. Eitä ymbältletckausta pitänet/»»»»
stngelsit pots Pyhästi lljtosta/ j».pidit
ttzens ntznlnt» pacanat/j« «ltt perält
paatunet tetemän catckluatst» syndiä j»
häptätä.

,7. Cost» AnlioctM olt »«h»lstanut

w»ld«cunl>«l»S/ «lcol Hl» stno»
Egyptln w»ld»cu«nan/ ja ntzn ptli mo»
lemmat »»ldacunnot.

iB. I«hän menl Egypttzn sangen
»»n»/ »«unuln/ E>«ph»»tetn/ HewotS»
mlcsten/ j» latwatnpaliondell».

i9.W»«n Ptolomtus ptltäls japatenl/
j» langels mond»Egypttn mltsti h»»»
»oltettuna.

20. Ia Aullochns s»l »anhlmmat C»n«
puugtt Egyplls/ j» ttstol suuren saalin
j«««tpoi«>

21. Mntt» cosc» Anttochus Egyptts
timin »oiton saanut oli/ ja pnlais «.

llans sadalla ja colmannell»»nodeil» »tz»
dettitymmlndä /

22. Meni hin ylös Istaeltzu/ ja lern»
stlcmtzn ftnrella joucolla.

2,. I» men!röycktistt Pyhäin/j» »n.
dol olt» poiscullalstn Al«rt»/ tyutilä.
jalan/jacatcki n«capp»l«tcnln ftn piäl.
li oltt/ ja lttpäuhrt pöydän/ ja ptc«rlt/
j» malstt/ cnllalset lustcat/ «firtpnn m
crnnnut/ ja «llalstt Templt» cauntstu.
xet ja lii calckt rlcki:

24. Jaotti h«pl«nj» «llan/ ja «tckl
calltt »stlat/ j» tättetyt »»»arot ne culn
hän löysi : j» »et calckt«uyöläns omalle
maallens:

2;. Ia andol paljo »äle snrmat»/ j»
puhul juurt ylptisil.

26. I» suur! sydämen suru olt coco Is»
raelts/ j» catlls patcots/jotst he «fult:

27. 1»Päämiehet j»»anhlmmat mur»
hedtl/ ueltztl j» nnorucalstt/ sunrtft snr»
«stuit/ mtthtt ja»aimot »allttt.

28. 1» loco maacnnd» 01l surulllneu
sijti julmnoest»/ culn siellä «pccheut:

29. Ia coco lacobtn hnone olt täytetty
«llerudella.
Z0.I» cahden »uoden perästä lähttti

Cuntngas »eropäämlthen ludean: st
tull lernftlemy.! suurella »iellö.

zi.l» anoi »stäwiltstst/ että hänenpttl
fäistmin sisälle/ ja «i luwannut mttin
wahlngota tthdä/waan se olt catckl petos.

Z2. Costa he nscotr hinen/j»ftllttt lnl»
l» sisöllt/carcats hi» p«toxtll» Caupnn»
gtn päälle/ j» löi paljon CanstlsratlijK

3).I«

Antl».
chus
»oltt»
Egy.

Anllo?»
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47. Ia poltteuhria ja ruscauhrin ja
s ndluhrm pyhäs stas/ Sabbathni/ ja
Wuur >uh>apäiwät maahan lyömän:

48. Ia kasti että Pyhä,a fr pyhä Caa»
f» pin saasincettaman:

49 Zaavdoi raketa Ai arit/kircot/ ja
«ps>amaiar»
;o.Za Uhrata fiaa lthoMM Mtlitt! saa-

statsua »iiMtS.

;,.I»to«M 3«upu«,g<»/ ja poltit
huonet / cuttftt muurlt/

,4. I» »et pols »»tmot / l«ps«l j»
c»r»»n.
;s.l»D»vtdln llnn«n hä» »ahtolsil

»ahwo»ll« mnurelll» <» tornlllla:
36. Jaaftlti sijhen mmolatloman jou»

con/ «oc» stini «lckl»pahutt» tttl/
37» I»h«ryi»ä sic ftlaaftt s» elatn.

xenlerusalemlnLsupnnglst»/ ja panlt
sinne.

38. I» ptzrltte Pyh»»/ j» »stytt- Can»
st/ jotc» Templtz» mentt/ j» hyöckötstt
ltnnast» Pyhään/estixens Jumalan
palvelusta.

39. Ia nuod«lt pohä« stas paljon »l»
«tolno» »«rt»/ j» saastutit ftn.

40. I» Itruftleminasuwalstt pattnlt
j» muu«<»ls«l »äli fiaan : W»»n n« ,ot.
l» filnä syndynet 0111/pitt lähltmin potS.

4i.Pyhäsi» oli tylmillä/ pyhä päl«ät
tnllca<ckt mnrh<pit«ixl/ i» «abbalhtl
surteudexl/ j» «tckt htldön cunnlan»
tyhii» rauteiS:

42. Ntz>» tnnluist «ln Itruftlt» olt
«unen ollut/ »tzn sulkia» ,« w»tw»ll«ls«n
täydyt sen sijhen »can oll».

43. Ia Anttochus »»»ot myös ymbiri
catten «aldacuniaus tästyn/ että «lckt
Canft yxtlnltllsest pltl yhdeneallatft»
In«n>»lan,alw«luxen pttimä».

44. Slllom hv'stlstc»lck< E»ns» l«.
llns/ ,» nntllstyltAottockuxt» tästyn:

4;. Ia mond» Istaellst st h«n «»ugttfit/
j» uhraisit tp»,u«al»llej»tulmeltt V»b.
b>lbm.

46. Anttochus lihettt myös liljat le,
ruftltmlln/ j» «ickyn lulx.n «upunget»
hl»/ jos» hin t,stt «tlä httdöu plti p«.
i»n»ll» jumalan p«l»lluxen ottaman
»afi«».

5». Iakielsi ymbärinsleickanxen pois/
ja tästi Caason tormetta catckyn can-
histuxyo/ että heidän piti Zumaiaa lain
javitiuden unhottaman/jatoiset tawat
ottaman:

sa. Ia cuca ikänû ei ollut täsä asia»
Annochuxelle cuultatoeo/ se pitt surmat-
laman.

SZ. Tämän kostyoandot hän käydä u«
los pisteen »aloacunoaaos/ ja asetti
Päännehet/ ivtca Cansa piti maaliman
ca«ckia sencaltalsta pitämän:

54. Nämäi ts-mittt että Juvan maal-
ia uycatttn/ja käflit että oyo piri pidet-
tämän:
' 55 I« monda Canftst lno»»lt InMa»l»n la,st hetdin lygöns :

56. He »ett calcke pahutt» ««»«»»«s:
j» catcot!t Israelln pots/eltä hetdan läy.
dy» lymyltä ltzens j» tätte »nostn/ het»
oän pacstns.

57. «vadallaja wtzdeunells »»«dell» »tz-dellätommtndi/ wydtNot»i päiwänä
to<st«tyn,m«ndä Casien Cuulla»nnol Cu.
ntngas AntiochuS pano» ha»llyxen can» »>»«/«

htstnxtn Ium«l»n Alcar<lle.
.

58Ia»noolp»»d» Altarlt ylös joc» « «««ludan Eanpungls/ ntzn että socsmteS
cacuill» julttstft ,» huonlNSedes ftltzult». .

ma» j» nhramun pllt. »

'

59.1»»nd0i reptä rtck HERr»» «tl» """'

liljat l» poldect» :

60. I» murh«« catckt ne joldt» tytö»
nä Jumalan lljton K»rj«l tiylltn/ja stt»c» HERran latn p»o»t.

si.la täsä heltlt httdän sotamätllän»
jocacuu/ cosc» Canft lntt cocon Caupun»
gelst. ,

62. I« Vtzdendtnö pätwänä colmatl»»
latymmeudä cu«st»/uhra»stt h« Ailartl.
ia/ jong» he r»l«nd»»tl ollt HERr»»°
Al«rt« »ostan.

6z. Za ne waimot/ jotta lapsen» YM-
bäriltlckatfit/ tapeilin/ nijncuin Antto»
ch»s otitäsicoyt:

S4. Wanhtmmat tapettta, hooaetsaos/
ja lapset hirtetktn.

äx.Mutta monda Zsrorltn Canfafivltt
»ahwai/ st,t tahtdnetsyidä saastoista:

'Kirja.' l. suc.



«H!

Mata.
thtas
Pappi
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66. Ja aniislt ennen iyens tapetta/
cuin he ihcns saastutit.

67. Etkä tahtonet luopua Jumalan py.
hästä Laista/ senrähden tulit hesarmatuxt.

11. imu-
pät»tnä uousiPapptMa.

«,» Ss thalhtas lohannereu potta/
pojan/ loarlmtn su-

> Jeruftlemlft : joca »stl
Modin lvuortll».

2 I» häntllö, olt »tzsi polc»/ Johan,
nes ltstlda ntmeldä Gaddte.

;. Simon ltzald» nlmtldi Thasst.
4. Indas ltzald» nlmtldi» MaccabeuS.
;.Eleaz»r ltzald» nlmtleä Aaron/ j»

lonathas lyalda uimtleä Apphns.
6. Nämät mnrhtlltftngen co»«n fitä

suurta ftrttutta / culn Indeas ja lern>
salemts 011.

7. Ia Matathlas »Mtl j» ftnot:
»otettamlnä filä «arten synnyin/ «ttä
mtnunPttä nittminmlnun Canstnt j«
pyhä» Caupungln häwltyx«n/ j» »t«lä
sijttettu alallans öl«man/ j» andaman
»lholllst» tehdä ntzncum hän ttze «hto.

8. Muucalaiset pttäwät hallustns Py.
hän/ ja Jumalan Templl on ntzncuin
cuolemaan duomltln ihminen:

9. Sen counistuxtt o»at »ledyt pols/
wanhat owat «luilla lyödyt/ ja nuoret
mlehttmuucalalsiida syöstyt lipltze:

ia. Waldacunda on «llut catcketn pa»
canotu ftalixl/ >a ryösiäwätstn.

ii. Calckl sen «uni» on tullut polS:
jo« ennen 01l ntznculn snurl Drötlngi/
se on nyt ytöncatzotuxt orjaxl tullut.
li. Catzo/ meldän Pyhin l«s«ux«m/

ja cuunlamon pots/ pacanat owat stn
höwttlänet.iz.Kellengätlo enä elä olls?

14.1» MatalhtaS rewils »aaltens :

hän jahë potcans/ ja putl sätlt pääl»
lens/ ja mnlhtdlt sangenrustasit.

15. Costa Anttochuxtn kästylitstt sinne
tultt / »»«itman myös ntztä jotc»Mo.
dl» Cnnpun gtzn p«ennet oltl/ luopuman
Jumalan laista/ j» «päjumaltlle «hra»
man/ japyhi stwua stltzutt»m«n :

16. Sllloln ll»«put mo»d« Israelln

Canstst heldän tygöns: mutt» M«««
thias j» hänen po»«ns pystit »«hw»n».

17. Ia Anttochuxtn tiskyläistt ftnoll
Matachiaxelle: sinä olet ylimmäinen
jawoimallisiorästi Caupungis / ja si-vulla on mooda potca jasuculalsta/

rB. Sevtähdeo astu sinä «osin »des/ jla
tee mitä Cuntngas 00käskeoyl/ nhncuia
caickt «naaconoat/ nyo myös Judan
miehet/ totea «vielä Jerusalemia owat/
tehoet omac: »yu Cuntngas leppy sivul-
le jasinun pojtll«s/ja lahjritta stvulle ho-
ptata ja culda/ ja suuria lahjoja.

iy. JaMatathias mastais lu,ast/ ja st. ?
not : jos vielä caickt maacunuat Autio- >
choxelle cuultatsei olisit/ ja jvcaivea het. j
dän Isäins laista luovuisi/ ja mtelifiylö i
Cnotogan kästyyn.

20. En cutteagan minä/ jamlnunpoi.,
cant ja «eljent tahdo hyljätä Jsätu ia» >
kta/ fijkä mettä Jumala marjeicon! <

ai.Etseolts meille hyvä/että me Ju> >
malan sanasta ja Laisia luotsaisimme. ,

22. En me.tahdo mielistyä Anltochu»
xen kästyyn/ ja uhrata; «ngä luopua
meidän ialstaw/ja toisia sääiy>ä otla.

2Z. Cosca hän nämäl sanat puhunut o»
li/ tuli yxt Zudalainen catcketo silmäin
nähden/ja uhrats epäjumalalle Aiturilla
Modin Caupungis/ uhucutn Cuntngas
oli tästenyt. ,

24. JaMatathias näki sen/ja se pisti
häneo sydämeen»/ ja hänen kymauxens
syltyt iatntähden.

25. Ja hän juoxt ja tappoisen Zudalat-seoAllartn edes/ ja Anitochuxen tästy.
läisen/jocauhrama» waadet/ ja cukisti
Altart» maahan.

26. Sen hän teki kyvaubes iatn tähden
nijocotn Phtueeö teki Zambrtlle Sala-
min pojalle.

27. JaMatathias corotti äneos caiken
Caupuugi» ylitze/sanodc: jolla00tljvauS
tatsta/ia tahto pttä lyton/hän käykän mi-
nun cansiant Caupuoglsta ulos.

28.NYN pakeni hän ja hänen potcauS
vuorille/ja jätitCaupungho caicki mitä
heillä oli. (los. erämaihin.

ey.ZamyM hnrscasi thmist lär» n.
zo> H»

Mata.
thtas
ja HS.
oen
pot.
caas et
tahdo
«yäju.
maltlle
uhrata

Maca»
thta-
xeo ky»
«aus..

Nam.
25:7.8.

k. Maccabttsiti »sucu.



Jotc»
«l »ah»
»ol»
tzens
»«.

l«ll«/ne«ob
bocht»
n« l««
pemn

»ttomast «palle.
38. 1»»tz» h« langetsit heidän päällens

Subbalhtna/ « «polt hetdin/ jahti,
dän watmons j»l«pstns «haunln ihm<>
siä/ ia htldän «rians.

39. Cosc» Matathlas j» hinen ystä.
«äns stu cuulla sttt/ murhedtt he sangen
cowtn /

40. Ia sanoit toinen tolstllens: les
w« catckt ntzn tehdä «hdom/culn metdä»
»eljemme lthnet o»a« / ja «mme ftdl
pacanott» »astan/ ««tn me »arjelisim
metdin hengtin j» lattm/ nljn et hetdän
ole lyötä mettä peräll hucutt» m»«n
päild».

41. I« he piitlt lesttnäns/ ftnoden:
j»«h«tul«w»t «eloin päilltm S»bb«
lhlna/ ntznwariticam melläm/ etteu me
catckl huctuts/ «tzucui» metdän »chem
tvnorltn ro «w»t.

4l.I« ft«ri joullo htztststila jhmifis

zo.la olit siellä «almoluens/ lapsiutns
«rjetntns/sillä julmnsoli s»ug«n suu>

rexl paisunut.
zi. Multa cost» Cuntngan »äti le'

rustlemls Davlttn Caupungis cuull»
sttl/ «<tä mnummat olit ltzens asetta,
net Cuntngan lösiys »asian/ j» andanet
hettans ClmpnugistnloS tlömalhln/ st»
I«tfiju patckotzn / «lä he olisit heitänS
lymyltänel j» pelastanet/ jaella paljo
Cansa oli heldön ftnroonS mennyt.

Z2. Ktzrutlt hchlltäns «rc«m«n hel»
d«npäällens Gabbathin päiwänä/, j»
»nnett helllesanoa: »«lito t« nyt tah.
docte co»acorw«lstt oll»?

Z3,Käl,täl ulos/ l»l«htät mitä Cunln.
g»s ou tästenyt/ j» t« statle oll» rauhas.

;4> Ia h« »astatfi» : «n m« «hoo läh.
te/ «ngä nckoa Sabbalht ntzncntn Cu
nlug»« täste. (ltne.

;5.1» hthyöckötfit sodalla heldän päil»
;6. Ia ne ,oc« siellä olit/ et hctlins

»arjelltt: Että ttwltän hetttäutt/ «itä
myös luolaugau suuta tnttuntt/ »aan
ftnolt:

;7. Mt «hdommt näln cnolla meldsn
»laltomudtftm - Tatwas ja ma» pltä
todistaman/«ttä te mettä »iörtn j»»l.

Mal».
chtas
ncuw»
/a loh»
dutt»

potkt.
avs.

Se».
2!! 9.
c.41!

40.
Num.
25! IZ.
Syr.
45! 28,
Zosu.
1:2.
Nam.
14! 6.
J°h.
14:15.
2Sa«
2:4.
2.Reg.
2!U,

coroisit heitäus vhirn/ joitä caickt taisa
olit pysytväiset.

4Z. Ja catckl jotca julmuden tähden p«'
«unetolit/tultk heidän tygäns.

44. Ja he myös nousit ja löit monba
jumalatoinda ja ertsematfla kymaude-
saos ja wlhksaos ! matta ne muut pa«
teoit/ ja pääsit paransin secaa».

45. Sytte Macathias ja hänen ystä>
wävs waelsit lujasti Israelin maata ym-
bärtns la cukifitt maahä heidän MerinSt

46. Ja ymbärinsleickalstc lapset/ jotra
«tetä ymbärioSleickamst olit.
47-I« hyöcköifitjnmalattomttteu pääl-

le : ja se menestyt heille/
48. Ny» että he pysyit laisa ratckei»

paransin jaLnntngasten wotma wasta» t
ettet jumalattomat yhräkäa moimutt»
heifä saanet.

4y.Mutta cosca Matathias luuri mau-
ha oli/ sanot hän ennen caolemataos
potjliens: nyt o» tullut meidän päällem
suartahdistus ja maioo/ ja suuri julmus.
ja rascae rangaistus i

;o. Sentähden rackat potrani/ pttäkät.
kymaus sato tähden/ ja Sltäl säästäkö
teidän hengen meidän Jfäimlyto» tähd?:

51. Ja mielenne johdattaratmitkä työt
meidän Jsäm aicananStehoet omat: Ny»
te tvoitatte suuren runnia»/ ja yaocaicki-sen nimen.

5 2. Abrahamkinsatttn/ ja löyttin mah
mox! uscos/ seluettio hänelle manhursca
udept. (li Egyptin Herraxt.

sZ.Jostph watwasaospiti käjkyn/ja ru-
-54. PhtneeS meidän Zsäm p-tt kywau- !

xen Jumalanruon tav tähden/ ja sat tv
dtstuxen/ että Peppius piti hänelle yäti <
oleman.

55 Josuatojmitti senkiiflyo/cutu häoel
le annettu oli/ sentähden iuli hän ylim
mätsext Pääw»hex> Jsrseliö.

56. Caleb annot tod stuxeo/ ja nuhteli
Cansa/ sentähden sat hän erinomaisen
perimisen.

57. David jomaltsudesaoö peri Luvin,
galisen mvldacnnoan yonra.ckistst.

;8. Eila piti ky«audt» kaista / ja otel
stn ylöö t itvaseu.

3.1,t51t f?.M<
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Da».
» i6.
r.6:22,

Mata-
thtas
»»ele.

' i
!

Judas
Macca
tcu«
tul»
Pää-
w!»hk'
st.
Z80?.

dlrr.
>6).

zy.Auaula/Azarta jaMisile! ustoit/ja tulista pelasttttin.
60. Daniel wtattomudens tähden pel»,

stetttu Jalopeuran kidasta.
6,.Näin mieleen johdSttacat mitä tul-

lakin ajalla tapahtunut on/ nha te löy-
dätte/ että coickt «e/ jotca Jumalaan «s>
caldawat/ pysyvät «vahvana.

62. Seutähdeo älkat peljärtö jumalat-
tomain uhcauxia/ sillä heidän cuuuiaos
on löca ja toucka:

6j. Täoäpäu häu on corotettu/ hoome-
«a et hända cusao löytö/ sillä hänon tul-
lutmäoDällms/ja hänen ajatuxens on
hockunut.
64. Sentähdeu rackat lapset/ olcatte

rohktat ja miehulltftt Lais/ oyn Juma-
la ttitä csrotta jällevs.

65. Catzo teidän veljen Simon on tvij.
fas neuvosi»/ cuulcat hända aina otzn»
cuia Isä.

66. Judas MaccabeuS ön väkevä ia
jalo sotamies hamusi auorudestauö hö.

vea p!tä oleman Päämiehen jasotimaa:
67. Ja ottacat teidän tygön caickt ne/

jotca tain pitävät: Costacatse väki-
«alda cuio teidän Causalleo tehty on/

68. Ja maxacat pacanoille feojälken
enin heansataset ovat/ js lnjastt pysy-
tät iaisa.

69. Sytte hän siuaais hettö/ ja tuli
cotzuruxt JsStns tygö:

70. Ja cuvli culnhän oli sadan jacun-
dea ajastaicatoen vtzdettakymmendä sJa
hän»» potcaus hautaisit hSa«o Jsäns
hautaan ModinCaupungts/ ja cocoZs-
rael murhedt händä suurella murhella.

! ! i !, iueu.
Judas joca cutzuttto Macca-

beux.xitult Zsäus siaan.
2. Jacaicki hauea veljenS/ ja

. catckt jotca häncn JsäuS «antza
yhtä pitöoet olit/amit häädä (vihollisia
«vasta») jasodeit Israelin edkst ilolla.

z. Ja Judas saatti fuurcn cuontan
Cansalleos: hän oli harutscoifansuiju-
cuin Sangart/ ta warjrli miecallaos so-
rgjouckooSt

4. Häu oli rehkiä ntjncuio Jalopeura/
/» ptlkSmätöjn ptzutus» DMs kiljuva

lalopmra/ cesca se juoxestalln jällen.
5. Hin «ytt lnopuuell» <» jumalstt»'

mt«/ jotc» »«»»«lt Cans» luopuman
laisi»/ rangalsj» poltlt heldän:6. Ntzn «tti hänen »lholllsens pelläl.
sit händä ««ttts patcots/ j« palentl/ jalnopnnetlnlllpoljemxl/ ,« hiustt onne»j» »olton.
7. Tästä stt mout Cunlngas «rw,n

mttltu/ w»»n Iacob.ll« o.t st tloxt/ ja hä»nelle ttze tzancatcktstxt mmstoxt j» cunnloxs.8. Hän »otlst luda»Caupungltn tä»pltze/ j« ftrm2<s tumala«omt»/j«lzzu.
Si pots »lhan Israeltst.

9> I» hän olt cuulntft haman m,»u
ä«n/ntzn että «lckt maahan poljelnt
patentl hänen tygöns.

»o. Senlähden cocols Apollonlus p».
«nolst/ ja Samartast suuren sotaväen/sotima» Ista«lt »astan.

ii. Cosca ludas stn cnnll/ «enl hz»händä «astan/löl j» tapol hänen/ jasuu.ren joucon »lholllsi» ynnä hauen cans.ftns/ »aan ne >ot« pääsit/paleult.
i2. Ia ludas ftt Hildan «luus/jaotti

Apollontuxen mtecan/ jong» hän sijtte
«nuoi catten ellnatcclns.

13.Senjälten/ cosc» Seron Syrlan
s»d«npäämlts ftl cuulla nstolltsten jou.
con pttäwonyhtä ludan «nsj»/j» si«uä«lewancoos suuren sot«»äenjoncou/ s»»not hin:

14. Mtnstahdo» »ottt» cnnnlau/että
mtnä yllsttttälsin coco »aldacnnnas/ j»
tahdon lyödä ludan ja hänen jonckons/
jotcaEunlngantästyn o»»t «tzonelylö»,

15.Sentähden hangitzi hän hänens/ j»
suuri»il! ment hänen cansians costama»Istaelt/j» tultt hama» VtthHoronm «stt16. Stllotn meut ludas hindä»astan»ähillä joucolia:

17. Mult» cosca heftlt nähdä »tholll.
Stt/ ftnott he ludalle: Meltoon »ähä/
st me olemma myös helcot paastosi»/
cutnga sijs »e »olmme lyödänyn stnr<
t» »äkewätä joncko?

18.Multa Indns !«nol: ft ealta tyllä
tapahtua/ «ttä «äbä stucko »«<«» ft».r«» : sillä Jumal» ltlMfzllä »no» »»<>

M.

Apollo

I»Se
ronlu

lud«<
»äteu»
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«»»/ »h» kvSHSt» ioutvu tuta palsovgtn
c«uera.

19. Sillä voitto tule taiwast /a et vä-
en paljoudesta.

20. He uscaldavat suuren väkeeas/
jaatcoivat tappa ja hävtttä mettck/met-
»än watmom ja lapsem:

21. Waan meidän pttä meiläm varjele-
man/ja sotiman meidän hengen, edest ja
meidän taktm edest:

22. Seotähden on Jumala heitä maa-
hau työpä meidän stimätmcdes: ei tei-
dän pidä heitä pettämän.

2Z. Cosca hän näin puhunut oli/ hyöc-
tötS hän hopust vihollisten päälle / ennen
luin he sen äckäisit/,a MSeroatn jahä-
nen «äteos pacooo/

24. Ia ajot heitä taca BethHorouist
alaspäin nhnlakiallekedolle/ ja löi het.
stä cuolmxt cahdexao sala/ ja ne jvica
päästr/ pakenit Phtlistereiu maalle.

25.Ny0 t«!i suuri pelco räikille Can-
soille ymbärtstöllä Judan ja häoeo vel-seos edes/

26. Jacaikis mascunnis puhutttn Ju-
dast/a hänen leoifiavs/ ja se tuli myös
Cmnngancorvtllc.

27. Cosca Anktochusnämätcaickl cuul-
la sa</j«lm>stut hän ylönpaldisest/lähetti
saannot käflyncaickeo valdacuodaans/
ja cocois suuren väen:

28. Ja otti eavaraftoos / ja valmisti
vuoden palca»/ ja andot käskyn/ että
caikis päicois piti oldamaa valmtua
sotaan-

29.Mutta cosca hän näki/ ettet hä-
nellä ollut raha täydepi/ja ettei maacun-
da ntzn paljon anda voinut/ sen sodanlähden cuto hän cauvan oli pitänyt lakia
vastan /

zo. Pelkäts hän/ ettethän voinut sen'
rattaista culutustavasta tehdä/ cuin fij-
heo päivän asti: Sillä hän oli pqlcka
ja lahjojaenämmän andaouculos/ cutu
catckt Cuotngat hänen edellävg «

zi. Semähdeu tuli hän smnlltscxi / ja
marcustt Perfiao maaia «erollesexe ta-
fiemoa/ja cocomanxahon raha.

j!. Ja hän jäit»siaanö yhden Päämte.

Aotto»
chus
lähetti
tyfioa
Z«dal
<a J«-
rusale
mita
«asia»

phlttl^

hen Cunlngätt asta» päälle roco valda-
cundaans / ruveken euphratist/ nyn
hsman Egyptin asti.zz.Ja andot hänen casvatta hänen
poicans nuoren Anttochuxen/ fijhen asti
cuto hän palajava oli.

Z4. Ja andot hänelle puolen sotaväe-stä/ ja Elephavtetsta/ja käski HSudä cai-
kista sstotsta/ ja Judan ja JerusaleminasuvKtststa:

Z5. Että hänen piti lähettämän sota.»vucou hi.ttä vasta» surettaman ja jää-
nen Csp.sanJsraeltsja Jerusalemis Hu-
cutlamt-n heidänmuistons fijtä patcasta/

z6> Ia asetcaman moucalatsta finneasuman: Ja että pacauoille piti maa
jaetcaman.

Z7. Sillä seitzemendenä vuotena vtz-dektäkymmenbä toista fata/läxt ,Cu»tu-
gas Caupuogistaos Antischiasta/ ja me-
vt Euphraken virran ylitze/ ja vaelst
ylimmÄstcumaacuvdain läpitze.

ZB> Mutta tystas valitzt muutamita
voimallista miehiä/ Cuntogao ystävistä
Päämsehtxt/ otmittäto/ Ptolomeuxe»
Dortmeutu pojao/Ntcanortn jaGorgtö/

Z9- Jaandot heille neljä tuhatta jal-
camicstZ/ jaseitzemea tuhattahevoismte-stä/ että heidän piti menemän Juvaamaadsu/ ja hävittämän Juvalaista/
ngncuin Cuningas oli »ästenyt.

40. Cosca he nyt tällä väellä lähte-
net olit/ tulit he ja sioitlt heltäos Änv
maonin tygö/ tasaiselle kedolle.

41. Cosca st-, maacunsan csuppamie-
het ymbärtstöllä sen luulit/ tulit he let»
ryn/ ja loit myötäns paljon raha/ osta-
Ms Israelin lapsia orjaxens. Ia Sy-
rtast/ ja muista pacanotsta meni enä so-taväke heidän tygöns.

42. Cosca nyt Judassa hänen veljen»
uäir/ctlä vaino«näni javiholive macai»
hctßo rajotllans/ jahe sait ymmärtä/ et-
tä Cuningas oli käskenyt hucutta ratkea
Judean:

4Z.Rohwaistt he itzens/ja olityhtä pk-
tävmset/ että hetahdoit Cansans avuxtehtiä, >a sotia Pyhän eoest;

44- Sencähdeu cocoistt he sotaväken»TttttlH
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Stztte

yhteen/ että he ollfitalcauaus »almlt ft.
tlman/ j» rucolleman lumalald» armo
ja apua.

45, Mutta sijhen atcan »ll Jerusalem
yxllän Israelln lzpsist

«nä asunut/ jaPyhä olt stastutettu epä-
jl„ualtlla/jotca sinutpannut ollt/ ,« p»«

llnnas/ ja calckl «nut» 01l
lacobist olltlu poi</ << myös silliä cnn>
,„„ul huilua«ltä candeletta.

Sentähden lult Coust yhten Mlj.
pgz/ on Itluftltmlu cohballa : sillä
Mizpas pttl Israelln «ndlsin »lcoln r».
cotleman.

47» Täsä palcas tnllt he myös nyt co.
«n/paastolsit/ j» pnltsätlt päällens/ja
pantt«h« pääns päälle/ j» rewälfil
»aattens rlcki.

48. Ia loit latltlrj«l «des/jotta pac»>
»at olltetziä andautt/ttrjolttaxens ntzhtu
«pijnmalalns cuwal.

49. He »elt myös sinne Poppeln w««t»
let/ esicolset ja tymmenexet: leit Naza.
reuxla/jotca määrätyst «jast plll ott»«
mau «aarln /

50. Ia hunstt ftrtlast «lvastn / stno.
Ben; Mttä «« nyt nätllt te«mme? j»
cnhuug» menämät vtemme ?

51. Stllä sinun Pyhis on stastutettu/
j» Paptt o«»l ajelut pots :

st. I» catzo/ p»«u«t cocowat heltäns
»eltä»astan/ eitä he mtldän peräll c».
bolaisit.

53. Sinä tiedät mttä Heidin mttlesäuS
on meitä »aft«n. Cnlnga me «idämme
heidän edesäns sttsta/. ,ollet sinä mettä
»»«meldän Inmalam?

54. Senjälten »n»ot Judas cutzu»
Cansan w«stttor»illacocon/ ja asetti hal.
liluxm Päämiehet/ Esimiehet/ »ätn a»
setlasti/ ja tuhannet»/ stlatu/ «tzdtn»
lymmtneln/ j»tymmtndtiu johdatMiat:

56, 1» «ndot cunlutta/että jotca «r.
«noita rakudoutt ollt/ ja »aimon llh.
l»»>«t/j» wtznapui« lstuttantt/«lljotca
z>«lcurlt olit/ pttt cottons palajaman/
«tjuculn latl «nda myöts.

57. Stztte he lixtt matcan/ ,» fiotltt i«
tz«s myösEmmaonln tygö/elelin pn°>
ltlie.

58. laludasnenAot välens ja sanoi:
Haagtrcat ja ällät hämmösiylö / etkä te
huomeaext walmit oitsitta sotiman pa.
cauotta «asian/jotcomettä/ ja meidän
Pyhäm aicotwat maahan lyödä.

59- Sillä se on meille parembt / että
me cuolemme sodas/ cotnfe että me nck.
emme sencaltaista tusca/ joca on tollnl
metdäa Cansam ja Jumalan palwelu-
xcm päälle.

60. Multa nyncuin Jumalantahto on
talvasa/ nya topahcucon.

IV. imu.
A Gorgtas om wyfl tuhattaAO» ialcamtesiä/ ja tuhannen para-

yöllä
salaisesi Juvalaisien leiryn/
hän olis ttetämätä langennut

heidän päällens t Ia muptamat nysiä
cuin tiu noo maannet olit/ olit heidän
johdartajans.

z. Waan Zudas sat se» ymmärtä/nya
HS» nousi/ ja wahwtn wäti hänen cans-
saus/ ennättämän ja pettämän Vihollisia:

4. Ja lyömän heitäcosca he «vielä siel»
lä ja täällä hajalla olit.

Cosca Gsrgtas Jnda» leirin txgö
tuli/ ja et sieldä tetäo löynnyt / etzet hän
heitä wuorten pääsäisillä hän lnnit hch>
dän paranen hänen edestäas.

6. Mutta JudaSriensi/ että hän war»
hain amulla olis joutunut levolle Väl-
jään colmella tuhannella miehellä / joil-
la et cuttengan hsrniscoita ollur/ maan
atnoastansheidänwagttens ja mieckaas.

/.Cosca he näit eckä.V!hollisel hyvin
hangitutia ravbotrelutoiit/ ja että heillä
olit jalot sotaiset/ja harjelettu fokawäkt/

8. Sanot Judos Väeöens - Ällät
peijätlö tätä suurta jvucks/ja ällät >
hämmästykö heidän «olmavs- i

9. Muistacat cutnga metdäa Jsäm '
punaiftsmeres lulrt petgst-lnxt/ cosca
Pharao suurella socajoucolla heitä ajot
tacä;

ia. Ja huotacam nyt taiwaseo / ojjn
HERramyöS meitä ormahta/ ja mutsia
lytoo/jongg hän tehnyeoa

u. I»

! mene.
- wät he
> wtho?tsiawa.
stav.
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10! I!.
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«n,«s
l«ö o»
canat
«««on

Psal.
»8! I.
Ps«l..

n. I» lyö melbän Mlholltsem maahan
meidänfilmäim e»«S länäpän/ j» «tckt
p»t»n»t pttä ymmärtämä»/ että se Ju»
mal» on/j«c« «ull» j»pelasta Istatlln.
i 2 Los« pacanat nslt «tts Indas tn»

tl heitä »astan,
13. läxlt hemyös lelrlstäns sotiman In.

»ast< »»ftan.
Mutt» Judos «unol puholoa «a»

st«°twtzl, ,» löl »lholltfia/ j» paco»
""< lystin pacoon / j» he palentt sil.
dä »ällld»/ j» ne Mmmälstt langelfil
miecaa «des:

15. Stllä Indas ajoi heitä taca haman
Afsaremotia ja Edomto keton asti/ As»
dottnjaJamnianastt/ ja heistä laogets
Ma coime tuhatta miestä.

16. Mutta cutn Zudas ja hänen sota»
väkeos palats heitä taca ajamast/ haa.
stot hän »äkeos/ ja sanot: et teidän
pidä mitan saalista ottaman:

i?. Stllä meidän pitä «telä kerran
sotiman Vihollista mastan.

18. Goraias o» «äkinens meidän ede-
säm mäestä/ sentähde» setsocat nyt nya
caty te asetetut oletta mthollista »osta»/
ja »arjelcat tetlä»/ ja rata te oletta «vi-
holliset lyönet, »yn te saatte pelkämät
ja «lman maarata saalin otta.

iy. Cssca Zudas oättä puhui/ näyt y»
xi jsucko:

rro.Ja Gorgtas näkt että hänen makens
lyöty oli/ ja heidän ietrtns poloetto/
stllä hän näkt sawun/ jostahän ymmärst/
mitärapahtanut olt:

-I. Näit he myös Zodan ja hänen
sotamätens «öljällä oleman haugitut
soraa»:

aa. Seotähdea hämmästyt Gorgtas
sängen comau/ ja pakeni pacauatu
maalle.

2Z. Ja vyn käänst Judas häoens ta>
taperin saalia päälle/ cutn leiris olt/
ja ftt simren tamaran/ paljon culda/
hoptata/ Stlcktä/Purparata/ ja paljon
muut» rysta.

. ,4. Syktt menit he cotians/ kykit ja
cuoniotttt In «alata «etsmlla/je sanoit:
tyttäkät HESvra/ MS hän an laupias/

ia HSaen laupiudtna pysy yancaickiseff.
zs.Täaäpän faiJsrael cuUlusatu «olio.
26.Mutta ne pacanat jotca pääsaet o.

ltk/ tulitkystan tygö/ ja sanoit hänelle
cutnga heille» tapahtunut oli.

27. Cosca häasea cyuii/ tuli hj» fa».
gea murhellisexi/ ettet se nyn tapahtu-
nut/ cui» Cuulogas oli käskenyt.

28. Seotöhden cocois tystas taas tois.na vuonna cehta se» perästä paljon sota-
wäke/ cuuflkymmeodä tuhatta jalcamie-
stä/ >a vysi tuhatta ratzasmiestä lyömän
Juvalaisia.

29. Tämä sotajoucko ment Zdumeao/
ja siotllt iyess Betzurau tygö: Stnne
tult myös tuhauuella
miehellä.

zo. Mutta cosca hän nätt että »tholll-
sella »yn paljo wäke olt/ rucotlt hän ja
sanot: Kytos olcon sinulleflaä Israelin
vapahtaja/ sioä joca sinun palweltas
Davidin käden cautta löit se» suuren
Saugartn z jacoco pacanatn sotajou-
kon annott Jonathan!» Saulin pojan
jahänen paivelianö käsiin.

zi. Minä rucoileu sinua/ ettäs myös
tahdotflt nämät meidän viholliset»
anda sinuaCaofas Israelin käsij»/ että
he vakens jaratzasmiesteos causia hä-
piää» tulisit:

Z2. Aoaacheille hämmästynyt ja «apt»
se <» syvän/

zz. Ia työ heitä nhhen mtecalla cutu si-
nua racastavat/ että catckt mahdatstk
sinuakyttä »a canntottta/ jotca sinun ul-
mes tuadewat.

Z4. Sytte lii hä» heitä/ jakystan vä-
estä langeta wysi tuhatta miestä.

z;. Mutta cosca kysias aäki/ että hänen
vakens pakenit/ ja Juvalaiset olik rohkt-
at/ ja tsalmik sekä cunntaltsest elämän/
etkä cuontaliftfl cuolemao/meot hänAu-
tiochiaa» ottamanfolaväke jälleas/ että
häa vielä wahwemban» olts lnllut lu-
valalsia vastan.

z6. Muna ludas ja hauen vekjens sa-
noit : että meidän viholliseni on carco-
kettu/ Nya käykSm puhdistaman »a «dista-
ma» pyhä sta.

ivHn,Tttttlz

lysiai.

JndZ
rucouS
iSam
17! 50.
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sta PY-.
HS»
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Zzoy.
Alilla
Ckr.
»6,.

sot»t»«t yhten/ <»
mentl «tckt ylöi» Slonln »norelle»

38: 1» cost»he näit/että pyhä sia oli
hälvltetty/j» Altart ftastuleltn/ porllt
poldetut / j»esicartanots«eftt j»rn«het
caswott/ ntzncutnmttzäs j« mäellä/ j»
Poppeln »stmasial m»ah»n ranwenmxl.

39. Silloln h«re»äislt vaatlens/ja »l»
ltt «tterast/ja pautt «hca päins päällt/
' 40 langtlsit maahan caswollllns/ j«
»nnott soilt» »astttorvella/ja hunsit lal»»astu.

41. Ia ludasastttl yhd«n joucon/ e.
stämänmthollifia/ jotc» ltnnast oltt/co»
st» hän olt puhdistama pyhä sia.

42. Iaasetti sijhen Papit/ jotca el l.
tzens stasiuttantt/ »aanollt ollet pysy.
»alsel latst. -

43. Nämät puhdistit pyhän fian/ j»
««il pols «nhtstuxtn jaftaftalset ttvet
saastatsteu palckan.

44. 1» että polttouhrin Almri myös
stafinlettn olt/ pldtt he neuwo cnlug»
stn cansja p«i heidän tetemän :

45. Ia löysit hywän nenwon: Ettäse pitt pnZtt maahan purjettamau/ ettetsijtä pahennusta pitänyt tnleman/ että
pacanat ollt »stastnttanel stn/ stntähdcnlyötin se «tckt maahan.

46.1 a pantt lallelle liwtl mätllt läheshuonetta/ erlnomatseen patckau / sijhtn
asti cnt»jocu Propheta olls «llul/j» st.
nonutmlts ntzlläpiti leheämäu.

47. Mutta h« «tlt tolftt nd«t «uolt.
«»«omat ti!«et laiu jällen/jatelt uden
Altart»/ stucaltalstu cntn se endtnengtn
olt«llnl:

48.I»ratenfitpyhän huone» Mens/
ja istuimet jaPappetu oltnfiat huonelftl49.1 a aunott ndet pyhät »stlat tehdä/lnlfttstu lyuttläjalan/ Sultzutns Al«»
rl»/ja pöydän/ja »el, ne Mens Tem-
pltzn:

sc>.l«pault s»«ncalun Allarllle/ jasytytjl lamput lyuttläjalas »alistama»Templlsä/
51.Panit leivät pöydälle/ j» ripustit

ylös»strtpnn/j«lotmltl»ttmpsjn con.nlstjällens.

Uhr«
ja ast.
ta I«.
malc»
pai»,,
lux,».

Soh.
io:«!

Wah.
wtsi»
Pyhä»

V. iucu.cosca pacilnalymbärlstöl-
O» » R "M"/ «tti Altar» olt jäl»
AAKlens panen ylös/j» Pyhä puh»

julmtstntl he stnge»
co»!».

2. I» ajattelit cutnga he »««stt h»,
»ttlä coco Jacobin stcucuuuan/jarupel,
stt tappaman catckl» luoafttfi» h«ieänrajoiftns.

3. Mutt» ludas »aelfi Idnmeaan E» kstn»
ftun lapsi» w«st«n/ j« hyöcköts hedän lapstl»
päällens Arabacht»/ «is» heIsraelin l».

pstt

52. 1» vtzbentenä päl»än« colm»l«.lymmendä yhdexännes cuncaule»/ j,«
cutzutanCasitu/cahdtxanden» ««olen»»tzdetlälymmends t°tst„ stt»/

53> Nousit he »arhalnylös/ j» uhraisitlatu jältenpolttouhrl» Altartlls.
54. Tämä «ll st «nfimöiuen uhrl sijtte

cnln pacanat Pyhän saastuttanet eitl/j»
tämii nhrt ndlstetltn »etfttll»/ hulluilla/
cnndeletlla/ j»Cymbaltill».

551» «tckt C»nft langllscaswollltns/
rucotltt jaltz/it H«Rr» tatwast/ joc»
hellle onuenj»«»otton »ndanut 011,

56. Ia pldtt uden Altarln juhla «h.
dexan päilvä/ft uhraisit stn päällä poltto»
nhrla/ jattztosnhrt» >loll«.

57. Ia «unlstlt Templln cnllaisill»
lrantztllla/ ja tilwlllä/ j«telt ndet portit/
jaasmnhuonee.
58. 1» suurt 110 olt Canftn ftas / «ttise hsplä heildä otttttn pols/ jonga paca»

nat ollt saattanet hetdän päällens.
59> I« Indas i» hänen «eljens/ j»

«lckt Israeltn Cans» »stttt joc» »nofipidettä/ «vtzdennest pälusst colmattatym»
m«ndä Casteu» cuull» «hdexan pälwä/
ftn ndeu Altarln juhlatlolla j» ttztoxlll».sO.Ia he raleusitlujat Munrtt j» lor.
nlt Ttmplin ymbärtns Stenin wuorella/
ntzn ettelpacanat olis «llantt ft»d» ja
hiVlllä Pyhä ntzncuin enne».

61.1» Judos pant sotawäte tvarjele»
»SN Pyhä/ hänwahwst, myösVethzn.
ran/ «tlä Canftlla olls ltnn» Idumeat
»astan/ joft he oltsil tallanet »arjeli»
hellons.
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pst«pijrlltH««t»l<t/jalil «ond» Honme.
relst cuoltaxl/ j» oltl hetdän «luns pol».

4.1» «ttä myös Beautu lapset01l ttitl»
lä pettänet j»murh,net Israelt» lapsia:

5. Afttieli Indus myös fitä/ j» perä.
«lhncnttthttdän/ japolttt htidän l,n.
naus/catcltln ntzd«n canti»lott» fijnä ollt.

> 6. Senjällen waelfi hän Ammontn l»>
pfi» »astan/ jotc» hy»»n »arustelnl o.
l»l/ »a heillä olt paljo somwile/ j» hel»
d«n Päämiehtns olt Tlmolheus.
7.1» ludaspttt hebän canffans mou»

b» sota/ jafat »ollon.
8.1» «oilll lazertn Canpnngtu j»

mun« ymbäriole»»<stt tylät/ j» palals
ludean jällens.

9. Mutta pacanat Gal»»dls hangltzit
myös Israelt »»stan hetdän rajotftns/
hettä sur<tt«m»u.

io. Waan C»nsa paleul D«them«n
llnnaan/ j» ttrjoltlt Invan j» hänen
»eljttns tygö/ näin :

ii. Catckl pa«n«t täsä ymbäristöllä
oval coounet ltzeus «eltä v»st«n/ mettä
l«lckla häwtllämän/ j» hltdän Piämle.
hens on Tlmolheus, Nimät «htowat
lnlla »äliryunilöLä metdänlinn»»m/jo.
Hong» me olemma paennet:

»2. Sentähden me rucollemma/ «tti si>
lullfit meille awnxt warjeleman met.

lä/m«ttz«n«cW: sillä »lholltset o»at
monb» m»«hm lpönel/

iz. I» Tubls tappanet 111 l tnbatla mle.
stä/ ja njenel pols heidän »»tmons/ la»pseus jatalogrgtiS.

14. Costo lätäKlrj» luettlu/ tullt tel»
fet sanansaattajat Gallleast/rewstfiylllä
«vaatteilla/ surcuttellt/

ls.lastu«tt/ että pacanat «llisi»
Caupungelst» siju» ymbärl o»«t wael>
bLNIt suurella »olmall» Galile»» läpi.
tz«: Ptolomolst/Tyrost ja j»
«ttä coco GaUle» 01l täynäns »lhollist»/jotcatulletssit Israell häwlttämin.

16.Cosc» ludas j» Canft tämän cuu,
llt/pidll hen«»«o/ cntng» he olisit »oi»
net »ntt» welj«iä,.s läss »at»<>e.

»7» I» ludas »öst; »»ljens Simoni»
»«lst» ttzellenl) llMMssm »»«,/ j«

mennä Galilea» auttaman »chejäns;
jattze tahdot hän»elj«ns Jonathanincansja matcufia Galaaetzn.
»8. I« tetl lostphtn Zaharian pojan/

j»Az«r<an st» »äe» Piämtehixt/ cnt»
cotl» jät ««rieltman Ind«t:

19.1« lasti heidän hollit» Canft/ j»
ttelsi lählemäft »tholltsi» läsilleltmän/fijhtn »stt cutn hän olls tullut »älltns.2o.l»S<mo» ««llsi Galilt»»» col-m«ll» tuhannella Mtehlllä : Indas G». Simo
laadtzn «hdexall» tuhannella. lyö

21. Cost» Vlmon «ll G»l<leaan/tap. p""»
pelt hsu monaftl pa«u«tn «nsja/ «""G«»olttt/ ja»jo< hellä «ca haman Mol», lileas
«»lu portln eteen :

22. Ntzn «ttä lttl colme tuhatta pac».
u»«l»pettM/ j»Simon ottt hetdän ta»m«r«ns.

czll».
,10.

Hmmo
»ln.

23. Stztle tnll hän jsllens »eljelns ly<
go Galileaan ja Arabathtzn/ j» täsllheldän ja «apsinens m»tcn»fta hänen «nsianslndean/ j» »et hel'dän sinne suurella ilolla.

24. Mntt» Indas Maccabtus jal».
nmhan hänenweljens m»tcnft»t lorda»»ln ylitze erämaahan/ colmen pätväcum
na» matcan.

3<mo.
lhtllS.

-5. Silloin kullt heidän tygSos N-iba.thertt/ ja olit heidän ystävältsest wa.stan/ ja juttelit heille cotnga heidän we-ljtlleos Galaadts kävi i
26. Ia että monda oli viety fsngtna

pois Barasaan/ Bosorjjn/ Altmaa»/Csstsov/Mogetyn/ ja Caroaimjjo/jst.
ca catcktvlit suuret ja lujat Caupavgit/
että Myös monbaoyfä nmifa Galas-
din Caupungetö faugina olit.

-7- Sentthdcu he pää tt.-että he coh'ahuomeoeilaiusen jällentahdoit mstcusta»tziä wahwojs Coupungetta vastan/va.tä väkisin ottaman.
23. Ja Zadas palais päiväcunnan

matta» tacc perin/ ja mcai B »sorinCaupungin päälle/ ennen cuta h«'raisit pitä vaarios/ja saifta välisin'jaanootfimä tappa caikeo mieheapuo-
leo/ ,a vt t heidäsz lasarakö/ ja poltti
EMpaagiu,

Bok»
ta»'

'L'MN-
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Andas
onlla
oytä
jorca
pyri.
tetyt o-
lik.

,

V''
»a«l»
«a«an»«l»»»

,y. Seojälken «kiit HS» cohta yöllä
linnaan johon hänen veljeos ahdistetut
olit.

zo.Zahän hoomeneltatn sinne tuli/
näki hän siellä sangen suuren jvucon vä-
ke/ joiden lucua et tietty/ jotca ttcapui-
ta ja sotaaseita canooil/ ja rupeisit rtu»
darynniköllä hyöckömän sisälle.

zi.Ja Laupungts olt surkta huuto/»Hu
että s« cajahtt ylös tattvosen.

zz. Silloin neuvot Zudas väkeos so-
liman veljetnö edest ja auttamaa heitä.

zz.Za tekt cclme joucko/ja löi taca h et-
dän päällens/ja andot vaflitorvet soida/
vaau Cansa huusi corktast/ ja rucoiit
Jumalala.

Z4> Mutta cosca Ttmslhcuxeo sotajouc-
»o näki/ että Zudas oli heidän tacanaus
pakenit he/ ja lyötin covto/nyn eitä hei-
stä cuolt sinä päivänä itki cahdexan tu-
hatta.
zf.Shte matcusttJndasMazphaZ jakävisen päälle «äk!rvnäköllä/ja voitti sen/ja
aouoi myös sijnä tappa coicki miehenpuo-
len/ otti tavaran/ ja poltti Caupungio.

z6.Sijtte voitti hän Casboniu/ Ma-
geltu/ Bossrin ja muue Caupuugtk Ga>
laadis.

Z7. Mutta Ttmotheus cocots taassuuren joucon/ ja sioitti itzcns Rapho-
nin cohdallc/ sillä puolella oja.

zst.Nyn lähetti Judas miehet sinne
tu kimau ja catzomau cuingavahva vt.
holltoeu oli/ ja cuinga he macaisit.zy. Nämät toit hänelle tiedon/ että
s? oli sangen suuri joucko rallista paca.
noistaymbärtstöldä/ja heillä olt myös
palckavSke Arabiasi/ ja tämä väki ma.
Cats toisella puolella oja/ ja olit war«.
stetnl tappeleman : seotähden meni In-dasylös heitä vastan.

40. Ja Ttmotheus sanoi Päämithil.
lens t josZndastule ojan tygö/ja on
»ho röhkin/että hän tohtt tänne tulla
vlttzen/ntztt-Mme «oi olla händä wa-
stan/ vaan hän lyö meidän :

4!. Mutta jos hän pelkä/ jart useallatänne ojaa yliye/oyn me tahdomme »e-
M ylttze M» sygön?/HMlä häykst

paällevs/ ja lyömme häan».
4!. Cosca Judas tuli oja» lygö/ asettihän Papit raataa»/ ja annat heille kck»

ftp» caicke «äke wsatima»/ ettet yxikä»
viis jäänyt/»aa» ollet avulliset lyvma»
»thollist».

4Z> Cosca Judas tuli jouckolneoS»ede»
ylitze/pakenit »iholliset/ja pudotit het >
dä» afens maahan/ tulityhkeu rempiyu >
Carnatmt» Caupungis.

44. Mutta Judas sat Caupuugi»/ ja i
potti Z«mplto/ja caicktue jotca stjnä olit.
NcktnCoroatm cukistetttn/ ja et wotnul
itztus »arjella Jadasta ivasta».

45' Stztte annot Judas tulla cocou
catkeo Israelin Cansa» cut» Galaadis
oli/ pienet ja suuret/ »atmor ja lapset/
menemän canstaos Judeaao.

46.Za heidänmarcasans rultt he yh-
den suuren»ahmaa Caopuugin tygö E->
phro»otmeldä/ jocaoli walda maau-tes/
joogaymbirt et saatu meanä / »aaa
hetoänptlt waeldawaa sen läpttze:

47. Ia »e Sphrootst et tahtonet päästä
Juvostasen iäpltze/

48.Waan oltt Caupuogts ja pidit
portit kynni.

4y. Multa Judas lähetti heidän ty-
göus/sanot heillerauha»/ ja rucotli y-
stäwältsest/

zo.Eltä heolistt heidän lofteuet läpitze/nyn ei heille pitänyt yhtä» »ahtngota ta-
pahlumäo häneo Caosaldaos: Ei häu
mitä» muuta anonut/ »aa» «tuoastaua
»aelda läpitze z mutta »e Ephrmris et
tahtonet heitä päästä fifälle.

5:. Njju Judas cuulu'tt/ ja sa»oi cak-
kelle sotawäelle/ että itzecoogt» heistä pt-
lt astuman stallens/ ja hyöckömän wätt«
rynnäköllä Caupungya/ cuk-ajoucko pat-
rastans: Ja »yo he leit coco sen pätwä»/
ja catkeo se» yö»/ ja wotttl Caupungio.

5». Ja Judas aoooi stjnä tappa cat.
ke» miehenpuolet»/ otti heidäntatvaranS/
jacuitsti Caupungtu/j» vaelfl sen läpitze
cuolluttten ruumisten ylitze/ ja he tulit
Jordania ylitze tasoiselle kedolle.

55 Ja Judas»aadet joutuma» Cau-
sa/ joca pejäs oji/ja lohdUii heitä cat.
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Z»ch«»
rian ja
Ztz-rt-
a» rö-
PlktyS.

60. Ia löt Josephin j» Azartan p»»
coon/ ja »soi hellä «« hamnn ludan
maalle. Ia Israelisi lull pels sinä päiwä»
nä paljon Väte/ l«tt caxl tuhatta mttftZ.

.61. Ettel he ludan j» hänen veljens
lläsiyä toltlltt/j» oltt stn tthnel omast
röyckeodtstins »eltt»x«us cuuntata «

62. Ehttt he ellet ne mtehet jotcalu>
malatd» suodut ollt/ että Israel heleän
cautlans plt» autetuxi tuleman.

63. Mutta luoast» ja hänen «veljl»
stins pldettln paljo «co Iftaells/ j»
calckeln pacanaln seas:

64.1cz tl.sa hetdän ntmens ««tnlttin/
fijnä he yllsttlttn.

zndtlS 6;. I« I udos ment ulos «eljlueus E«
»oltl» ftun l»psi» »asian lonuan pätn/ javoit»
Hebr» l< Hebronin ja ne tylät ymbärtstilbä/ j«
»lt». pglttt hänen muurtns ja torntus :

66.1» palats jsllenspacanain maal.
le Samariaan /

67. Joft 01l monba.Pappi» tapeltu/
jotta myös röyckiöt oltl ollel/ j» löst

».. v, lellet pacanotta neuvomat j» ilman ls»"""''skyla.
«wtt». 68 Stztte vaelsi ludas Astodtzn/ p«.

«nain maalle/j» epäjnmaftn Al«rlt
c«llfi./j« poltit epäsumnftt/i» ylll saali»

te» st»«atta« siHeuasii/ tulo HSu «et
heidän Juda» maahan.

54. Silloin meuit he ylös Siontn
Vuorelle saarella ilolla/ jouhraisit pol-
touhrta/ että Inmata oli heille wotko»
andanul/ ja saattanut heitä ilolla co>

> tians »ällenS.
55. Mutta cosca Judas ja Jonathan

«teläGalaabts olit /»a Simon heidän
veljeoS GaltleaS Ptolemato »des ;

fä.la Joseph Zachartaa poica/jaA-
zaria Päämiehet/ cuulit heidän woi«
tostsns/ja suurista lsistäus/ sanoit he:

57.Metshsomma myös voitta cuont.
av/ ja lyödä pacauoita/ jotca täsa ym»
bärt asuwat/

58. Ja aunoit käskyn sotawäelleus/ että
heidän pttj nousemaa/ ja matcusti Jam»
»isan.

59. Nya Gorgtas käwt ulos heitä «a«
stansoläwäktnevs/

CanplMgelsl»/ ftlnlljzlten» «lian» lu-
dan m«alle.

VI. iucu.
costa Cuning«s Anti». v«»i«,

t)R V lch»e »aelst sinne j» t««mes"'"Hyllnsifts »»ldacumlas/ stnol. «,».

hämlleststi cMl»ls«st»C«n- «».m»
puugisi» «llmadist/joc» olt Persian m»». «».

«nnas/ mä fijns «Upalio culd» j» ho.
pt»ta/ j» fturee rtckandet/ " '

~ Ia että Templls oltt suuret t»»«r«
ja lullaisit M»lt«t/ harnlscaej» Nl»«t/jotl»Phlltppuxenpotc» / C»».ng»S Ale.
xanber Macedoutast/sijht» aubaunt olit.

3. Tnlt seutähdt» Anttochus stn Can-
pungt» »la/saaman j» ryöstsmin stä/
«utta ne jotc»Canpnugis oUt/ ollt «»«,

"

rnstetnt, j
4.Seutähd«n ollt h««almlt «»rjele-

m»n hellin». I» el Anttochus «lnnnlmltsu toimin»/ »«an täyoyl palat» jäl.
lens tietsnsmyiden B«bellt» psl» sun-rell» «urhell».

5. Silloin sai h«n ftno»»»/ että hs,
nen stt«»ält»S/ionga hän lud«n m»»l.
le lihettälmsoll/ lyöty oli/j» lysian Mtäytynyt psel».

6. I» «ttä lud»i«ls«t ollt wettt«u««
hänen leirtstäns suuret t»»»r»t/ j» pal.
jon sttnafttta/jM» he stjtte oltt ltzens >

paremmin varustanet/ ja tullet »olmal-
llstmmaxl:

Aotts«
ch-ZS
cl.ol«
murhe
sta.

.<N^

?.Ia olik heittänet otos cauhtstsxenJerusalemin T-wplistä/ ja »ahwtstanetPyhän jälleuswabwalla muurilla/ ull»,
cnia euoengiu / ja myös sohvista-
netBechjuran.
ll.,CofkaÄnttochuStämän puhev cu»«

lt/ hämmästyi hän sang» simrest/ jatukt
ylöopalpisest murhelltfext/ja lasti hänen»
vuotelle/ ja culi murhesta sairaxi/ ettet
hänen atcoimisens menenestynyt:

9. Ja »ypyi cauvan si/nä Caupua-
gis: sillä murhe/ jota ptdemmäldä/ sitäse oli rascambt hänellä/ ja .ek, hänenvynhetcoxi/ «ttä häa ymmärsi häaeus feucautta cuolenan.
ro. Sentähdea cuhui hä» ystäwäns ty.

gSus/ ja saaoi heille; E» mjuä taida
UUUUUIt.
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«nä unda saada faore» murhe» ja sydi-
me» sura»tähdeo/cuiu minulla on.

ii. Wotcntnga caickt minun «enoni toi-
siapäin tSäodyoyt on! Ngocauvancui»
minä olen hallinnut/ on minulla ilo ja
«voitto ollut/ ja olen minun omtldaotra-
kasteltu ja suuraa pidetty.
ii. Mutta nyt olen minä ogn sydämestä

Murhellinen: ja minun mieleni johtu se
paha/ cutn minä lerusalemts tehnyt
olen/cosca minä catckt culda ja hoptaasti-
at Tempitstä «etu pois/ja annoin tappa
«viattomat ihmiset ludeay.

iz. Stztä tule nyt minulla catcki tämä
vonettomus/ ja «vteralla maalla
täsei sorus cuvlla.

14. Za hän cutzut yhden ystävönSPHi-
lippuxea/ sen hän asetti coco tvaldacon.
nan Päämtehext.

i;. Ia annot hänelle Cruunun/ caa-
puu jo sormuxen: ja käski hänen cas-
watta hänen potcaos nuoren Aottochu-
peu/ j» asetta «aldacundaan.

16. Ja ngn AnttochuS cuolt stjnä Cau-
pungts/ yhdexändenä ajastatcaaa vgdet.
täkymmendä toista sata.

' 17.Cosca tystas cuult että Cuotngas
cuollut oli/ teki hän AnttochuS Eptpha-
nexen pojan Cantngaxt/ sen nuoren An-
ttochuxen/ jonga opelustsä hän oli ollut/

> ja nimitti hänen Eupatorixi.
' iS.Japacaoat joiden Stontn linna
' vielä oli halluS/ teit Israelin Caosalle
paljon «ahtngota Pyhäs/ stllä heillä oli
hyvä luja linna z

19.Seotähdea ajatteli Judas ahdista
heitä/että hän olts heidän surettanut.

20. Ja Cansa tuli eocou vgdeudenä
kymmendeuä vuotena toista sata/ ja toit
sen eteen caicktoalsia sodan aseita.

21. Jamuutamat pacanotsta läxlt ulos
ltvnasta menemän Cuutogan tygö apua
anoman. Heidän seuraavs annoit
iyeoömonda/ jotca Jsraelist luopunet
»iit/ ja menit heidän canhaus Cuutn-
gao tygö/ja sanoit:

22. Mixes tahdo rangaista/ jametdS»
tveljeim tähden «osta?

iz. Sillä «e tahdoimme olla stouo I»
sälles alimmaiset/ ja hänen käskylleas
kuuliaiset:

24. Seatähdeo meidän Cansa luovuit
meistä/ ja rosa he sait meistä jongun
tyout/ ngn he tapoit sen/ ja jaoit mei»
dän perimjsem teskenän».

2;.Za et atnoastans ole vaivannet mei»
tä/ mutta senkaltaista ovat he tehnet
coeo maacunuasa.

26 Ia nyt ahdistavat linnan Jerusa»
lemts/ ottaxens fitä/ ja ovat vahvaxt
rakeudanet Pyhän ja Belhzuran.

27. Ellet flnä nytriennä sinoas estämän
heitä/ ngn he tulevat vahvemmapi/ ja
tekevätenä vohingota/ja et stnä taida
stjtte «oä heitä hillitä.

28. Cosca Cuomgas seocaltaistta cuult/
julmistut hän sangen suuresti/ ja amioi
cutzuacocon/ Ruhtinaos/ ja jalcaväeo
ja hevoisväen Päämiehet/

29. Ja otti muukalaista palckaväke
luvtocunatsta/

zo. Ia cocots sata tuhatta miestä jal.
caväke / ja caxtkymmendä tuhat.
ta ratzasmiestä/ ja caxtoeljättäkymmen-
dä El-phantia/jotca sotaan olit har-
joitetut.

zi.Tämä sotaväki vaelst Jdumeao lä»
pitze/ja cosca he tulit maalle / pyritit he
Bethzuran/ jaasetit sen alla monevcal»
täiset sodanneuvot/ mennäxeoS väktryn»
näköllä fisälle. Multa Juvalaiset tulit
ulos/ ja poldil oe raieunuxet/ ja sodeit
mteholltsest.

Z2. Ia Judas luopui Siontn linnasta/
jakuli sotaväen cansta Betbjacharaaa
Covtiigaan leiriä voston.

zz.Silloin oli Cuuingas huomeneltai»
ivarhstnylbällä ennen päivä/ ja johdat-
ti sotaväen Berhzschoran l.elle/ ja a».
do»aseltartodasodav/ja vasttlorve soitta.

Z4> Japcyscotta Elephantte punaisella
vyoalla / jaMorin «arjan oestcllä / ke»
hotltaxcos hettäkäymän edes/ja vihastu-
man.

zz. Jajacot Elephamtt jouckoiatestel»
le

>

1
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«äkl lerusalemtju/ jakulit Indeaa».
4y. Muita ne jotcaB«'hjuras oltt/ el

voinet evä simä olla uäijäurähde»/ silläse oij settzemes wuosi/ jollapttt maalle le»
po olema». Ia he si»l luvanCuutvgalda/
että hetdäa p»«t menemän ulospelkämätä.

50 Ntzn Cuntngas olttBethjuran / ja i
psur siihensoramäen/ varjelemanltnna. j

,1. Ia maelsi Stonstn / japyritti pyhän!
caumoxi atca, ja «valmisti sijoi caikttuat.see sodan aset.

51. Mutta Israelin Caufa varjeli ihens
pyhäe mooda päivä/ ja rett he myös mo-
vtoajsia soraaseita vihollrfla vastan.

SZ. Mutta et heillä myös ollut mitä»
syörävätä/ että se »lt se seryemes wuofl/ja
«e vteratjrrdalaiset/jotcapacanatn maäl-
da judeaaotuodut olit/ että he olisit fiellä
ollet varjellut oltt cailenraviauoa cuiut»
taaet.

54. Japyhät oltt sangen harvat: fillä
he cupltt näljästä/ sentähden täytyt heidän
erata toinen totsestaos / jaiyens jaca
cuktu patckaaus, >

Sillä välilläsat lysias cuulla/ «tta
Philtppus/ jolle Cuntnganjsä sen nuoren
Cuniegan ja valdacnonan eläisäus olt
halduo aodanut.

56.5UMens tullutPerfiasija Medist/
sillä sotaväellä / jongaCuntngas sinne
vienyt olt r ja että Philtppus rupeis hal«
litzema». ..

57.Sentähden riensi hän pois jtMstlh
cottoo» jällens «alparuudaau / jä
Luntogalle jaPäämiehille: MetärsiruMe
tätä vaiva/ ja et ole meillä mträn söytä-
varä/ja metldä o>< paljorväke tullut pois/
jatämä sia/jvnga me pyrittänet olemma/
on sangen wahwa/ ja merllä on kyllä koto-
na vatdacunoas totmirtamlst/ jotca asiat
corkemmat ovar. «

58. Tehkämrauha tämän Cansav canf-
sa/ ja salltcam heidänpirä heidänLakios/
nHncat» he envevgtu pitänyt ovat.

59. Sillä atasastans sentähden he vi-
haiset ovar jasottvat/ että me tahdomme
panna pois heidän sakins.

6c>. Tämä puhe kelpats Euatugalle ja
Päämiehillehyvt».

Lt / elt«cnngln<klephaubln tygö 01l »se-
tett» tuhannen jolcamttstl lnntaftteilla
jaharnlscellla/ja wtzsi ft««h»»ots mtests

36. Nämät otit »aarln Elepbonltst»/
ntzn «l«t h« «sltlänlt pots ftn tytö/j» cu.
hung»Elephanll lästttu / »inne myös
heidän pllt ltzenstäändäms».

37. 1» cnttn E<eph»»t< cannolsellsstns
plmtornt» / joft c»x< »«ljsttstymmends/
so«mi«sts olt/ jaftmltSsec» «lätnbä ujot
j»Hall tzl.

38. M mnnt h«»olsml«het «stttl hsn
molemstllle puolille «stsmän ftl««ät«
toinen«tsestan s hajomast.

39. Ia tvscc». Auringo cottll / j« palstl
nijbtncnllotsten tiipeinpiille/ leimahll
coco »nort sijlä/ntzncuin st eatckt olis ollut
tul».

'

Bethx
zora.
saadS»

40. Ia Cunlngan sotaväesi «ent yxl«s»»uorelle/ jayxl oft »las tallalle lldol»
le «lftstt/hywäs iärjestyxes.

41. Ia joca hetdäncunlt/st peljistyt sij.
lä hlrm«lftst pauhlnaft/ j»sunitst «est,,
paljoudest/ ft sijtä hillnäsi/ jongahttoä»
harntscaus ft «utaus htistäns »nnotl/ sil.
lä se olt sangen suurtja hytvtn «artustet»
ln sotajoucko. »

42. Ialudas myös lätvl «des iouckoi-
nens »arjeleman häudäns/ j»löl cunsi ft-
l» cuoltaxl Cuntngan »äestä.

43. Ia ElegzarSauran potcä olttwaa«
rlä yhdestäElephantlsi»/ e?lä se 01l suurl»
ja paremmln «cUmlfitttu cntn muut / ja
luuli Cuningan st» päällä ole».an.

44.1»rohleul st» t<mpuun/ että hän o»
lls awun staltenut Canftllens Isr»«ltl»
le/ j»s««nut tzancctcktle» ntmen.

45. 1»»noxt se» tygö sturell»rohttndel.
l» / j» tungt ltzens »lhollisttn läpltz»/ j»
«ppol monda httstö / mvltmnulba puo.
llldaus/

Ele»,
z«r.

4<s.Ja aonot itzensElephandtuota/ ja
ptfit sen ojjn että Elephantt langets hänen
päalleuSja cuolt/ cuolt hän myös ttze sen
alla.

47. Mutta että juvalaiset näit/etkä Cu
otvga» sotaväki vyn väkevä «li / mällit
he sivulle/ja hyljäisirvtho/ iftk sillä «ällä

48.jSevtähdeu meot Eunmgaa soeo-
Uuuuuu» Ia
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sl. I» C«ulng»< lähetti heldF»tygöns/
tetemän rauha hetdän cansians : Mult»
cnt» ht tnl il ulos linnasi»,

62. Menl Cunlngas stune sisälle : ft «ln
Cuntngas nät» että st ntz» »ahw» olt/ntzu
«t hinpltcmyt walaus/ waan »sstl «lcki
«nnrtt ymbirtldä lyödätälleus maahan,

63. Stztte »aelfi hän ltzrnstl Antlo.
ch<»a». Silloln ftl hän ymmällä että
Phlllppus oit siellättzens tehnyt Cuntn-
lftrl/ sentshden sedel hän hänen cansjaus/
jaettl Canpungt» jällens»älllvsellä.

vi l. iucu.
Nfimätstä»uoun» mndettalym»

«!»>- mendä toista ftt»/lult Demtlrt.
Seleucnxen potcn.Romlst»

(Mens »alea«»dans)j» stt yh»
deu merlcaupungtn «Hhills «äellä / j»
halljtzl sijni ntzncnin Cuningas.

2. Ia coscahäu Pääcanpnugtz» Aulio.
chlaantult/ottt ftt»»äli Anttochuxm ja
lysian ltzunj/aud»x«s hetts D«mec»lux«u
haldn».

z. W«n cost» se Demelrlnxtlle ftnot.
ttn/ tttlsi hä» htltä andamast»lulla hs«
nen silmsins eleen,

4. Sentähden «ppol sola«äll hetdän.
5.Cost» Demetrius 01l »aldacunnan

ftanut/ tnll hänen tygöns mono» ,uma.
latolnda j» luopunuttaIsrael lsi/joyltm.
mälnen helstä 01l Alclmus / jocooltsmte»
lelläns ollul ylimmäinen pappi.

6. Nsmst «noeltl ludan ja oman Can»
ftns päälle/ ft ftnolt: ludasft hänen
Mljens o!v»t tappanet / «ll »ftuel »lios
metdsn maaldam «lckt jotc» sinullel»h.
doit cuullatstt oll».

7. Stutähdln lähetä sinn« jocu jong»
finä nstot / s» anu« catzoa cuinga hemei.
dsn ja Cuningan maan o»athi»tttäuet/
ft «un» heits «ngolst»/ j» «tckt» cntn p<<
tsvst heidän «njftns.

z. «lntshdm «lt Cnnlngas ystswsns
Bacchtdexen sjoc» jalo01l waldacunnas/
ftjong» Cuntngas paljon nstot) coco stn
maacuunan Pssmithexi / tuolla puolen
Euphrnlln »lrran.

9. 1» lähetll »)än«n causian» sen lnopm
«nAlclmnxen/ jonga h«» myös ylim»

mätftxt p«plxl tell/ja »äfii hänen Ist«»«ll»C»nftr«nga»st«.
10. 1» he«enlt <»d»«n «»alle stnrell»s«t»jo»coUa/j«läheltt ftnanftattoftt 3„.

lm» j« hsnen »eljens tygö ftwlnbo toi»
mlttaman/ft ttettelttitzens ntznculn he o»
llstt tahtonet pltär«nh»n hetdä» cansjanS»
n. Waan ft oli colckl petos : sentähden

el I»d«s hetts»stonut/ sillä hän nsll «ltH
he ntzn jalosi»»rustetut olit/ j»nsln ftn-
rell» fttajoncoll»»»«lfit.

12. Mntt» monda pappio tnliAlclmu»
xen j»Bacchtdtxen tygö/ j«mond» mnnl»
h»rst«sta/ jotl«Ifta«lls oltl/ jalolvott
hywäAlctmuxest».
i). I»«noit rauh»/ j»ftnoltt
14 Alclmus ou pappl Aaronin sngU'

sta/ el hsn mettä p«lä.
15.Alclmns lnpats heiller«nh«u/ ft te»

li»«lc«/,a sanoi : E» me tahdo teille/en»gs teldsn ystävtlleu mllänp«ho tehdä.
16.Costa hentzn uscolt hsnen / »u«ol

hsno»l» ttznni cuusilymmellbs hetstä / j»
«ppotcotcklyhleuä psttvllnö/ ntzncntn ttr»
ftllettnon.

,7. Stnun pyhsts llh«t o»»t he pedolle
audoutt. he o»»t »nodattonet ««rt»vm>
bäri lernstltmln/ntznmln vettä/ja el ol»
lul fiellä telin/ joca hetts h»u«ts.

18.Senlähden «li sangen snurlpelco j»
»aptstus Cansalle/ jotc»«allltt/ ««< Al.
clmuxes ollut »stolllsnlta/fil-
li e» HHupilänyl»«l»n«.

19. V cchldes »aelsimatcans Jern»
stlemtst joptzrttlt Bethzechan / ja lähetti
ftondo! ett» monda ttznut/ jol« «nsiu ollt
ltztns andanet hänen tygöns/ »aan peto.
xen tähden jillens lnopuntl hänestä/jaan»
dot monda heisiä lapp» / ja heltta suuren
luolaan.

20. Stztle annot Bacch.de» »n»»» Al»
ctmuxen halduft/ jajättl stt«wst< hänel-
le/ /» «en! lälleus Cuntngan tygö.

2i.3»Aiclmus«tlol «ätlwallalla olla
ylimmäluen papp».

2,2.3» »ett tygöns «lcki luopunetlsts»
ellst/j» otti vätlsin 3udonmaon aftns/
ft «ajtval» Israelin Cans» ftngen r».
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h.Cosct» Indas nätl / että Alclmus j,
»« luopunet Israelisi »lt paljon »ahin.
«ota Istaelts.

24. M«ni hsn l«a« ymbsri «co ludan
«<, «ugats ne luopunet/ <» «sttette, he«.
»z sinne että tänne rehjennet maacunnas
«»eldo.

25. Mult» cost» Alclmus nätl/ että Ju.
d»« ft hänen »äteus lilleuS »olmaanS
tultt / j»ettet hän «tnnnt olla hells»»-

sian/m«nl hsn»älltus Cunlngan tygö/ j«
canuol cetvtn heldsn päolienS.

26. Senlshden lähetti Cuningas sinne
yhden suurenRuhttnan Nicanortn/ joc»
Israelin C»n!c Uesuur<aim,etotn«ll / j»
»öst, hänen peräti Ifr»«ltn Canftn hä»
«ttlä.

27. Ia Nlcanor m«ut suur«lla solajou.
coll«l«ruftl«mtzn/ ft lähelttsanan lu>
d«u fthsuenwtljenS tygö petoxell»/ntzn.
cntn hän «hlount otts rauha heteän «n»
ftns tehdä/ftstno» :

28Minä tahdo» pitsrauhan teidän «n»
st «vähällä »ätllätnll» so»lnnos pm

hultellmau sinn».
29. Näin tul» Ntc«nor ludantygö/,a

olttl°lneulo<st«S»ostan/ j»puh«teltt
»östenins st»lnnolla ; »aan st olt lolmt-
ttttn / että Indan pttt stellä otettaman
Wnl.

zo.S» tul» Juvalletiettäwäxt /tttä Ni«
ranoroli tvöueokeamaohändä iymn pe-
tvxella/ sevtähde» cartlihän händä/ «lkä
tahtonut enäwb! tulla hänen tygöns.

zi. Jacosca Nicanor seuhavatyt, «tll
HZnen alwotruxensolt julli tullut / Ment
hän Jadasta vasta» / ja tappeli hänen
«ansians Caphar Salaman tykönä.

zz, Stz«ä tult po»s Ntcavcriida »ijfi
tuhatta miestä / ja hane» «äkeuS täydyt
paeta Davidia linnaan.

zz.Tult myös Nicanor sevjälkea nlös
pyhää» Sivuta vuorelle / ja papit ja
vaohimwat menit ulos ottaman hända
rauhsllisestvastau/ ja andsmaa hanen
»ShsS / etlS hr Cuningastähden suuren
uhria lehuet olit.

Z4. Mutta Nicanor sylkiHtttä/ja heidän
Jumalanpalmj«stq«lf / saa-
DtMluhrt»,

Z5. Javaimot valan/ja sanot:Ellet tesoam Juvasta ja hänen mäteos minun kä-
sijat/ »yn minä tahdon poltta tämän huo-ne» / vynpian cutnmtoä rauha» tähän
jSll ens tulen: ja »aelsi malcaoS suuresjulmudes. '

56. Matta papit mentt sisälle/ja astuit
»itarin-reen remplis/ itkit ja sanoit i

Z7. HErra/että sinä tämän huonen ma.
linnut olet/stuua täsä rucotlda ja fivustasaarnatta.

zB. Nya me rucotlemma/ ettäs tahdot,
sit costa Ntcaaorta/ja hänen jouckons/ j«
muista / että he sivu»pyhäs/ jafinua pii.
cannet omat/ja ettäs rahvotstt heitä car-
cotta pots maasta/ jahucutra.

zy. JaNtcanor maelsi matcans Zeru»salemtst/ ja fiotttt hänen» BethHoronja
tygö: Syhen tuli myös ypt joucko Syri-
ast händä auttamao.

40. Mutta Zudas asetti väkeos händä
mastan Adasarts/ colme tnhattamiestä/
rucoilt Zumalata/ jasanot:

41. HERra Jumala/ cosca Cuntnga»
Senaahcrtblidä lähetetyt miehet stum>
ptlckaistt / lähetit flnä Engelin joca löt
maahan sata cahdexankymmendä ja vyst
ttihatta mttstä.

42. Nyn lyö myös tänäpävgln oämär
meidän mtholltsem meidän nähtem / ja
duomihe Ntcanor hänen suurten pahain
tecotnS iälkco/ että muut ymmärrätstt st.nuo händä senlähdeorangatsaeu/että hän
sinun pyhäs hämätsnyt on. -

4Z J« colmaudena pätmänä totstskym»
mmoäAsartn cuusta tappelit he totvm
toisens cansta / jaNicaoor tult catcketn
»nstmätstiälyödyxt.

44. 1 cvsca HSoeo makens sen nätt/het»
ttk heasenspots ja pakeatt.

45. Mutta Judas ujot heitä taca pät.
väcunna» mattaa Adasorost haman Ga«
saranasi!/ jaandot wafiitorwella soitta.

46. Että caickt Cansa cotktsta kylistä
ymhärms sm maacvnaaa/olistktvll-t hä.
nm tpgöuS händä auttamaa / jslyömS»
mchollisto :Ja hetulit Juvantygö/ja pt-
dtttaos yhtä HZnm caostaus. Nät» tuli
Ricar-orin mäkj lyödyxi/ ettet yxtkäa het-
siä pääsyyt, I»
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4?» 3« Jutss»ltt heidän ftallus j, «.

luns/j»»<t myilänS.WaauNtcanorlld»
andot hän pään hacata pots/ja oltian tä»
»«»/ftngahän»aftftnsyiöenestanutoi»/
cosc«h»»pllck»<<j« »hcals pyhä: ft «»'

notftlspssn etts tsdtuwltds pots/j» le.
rnftltm s rlpusta ylös.

48. Slllotn Canft tnll jsllenssuuresi l»
lotstxl/ ft pidit tämän psiwäu pyhänä
suurellailolla,
49.Ia ssäfit «tts sins pslvsns joc»«no.
«/nmltlätn colmanoeu» pstvsns tolst».
lymmendäAoarln cunll» pltl pyhs pldt«>
lämä».

50. 1»nätn tultranh» jällens Israelin
m»«lle»ähixtaj»xt.

VIII. jucu.
Judas cuult / että Roma»

«laiset olit sangen voimalli»
» «»-'«:/ia mlelelläos otit muucalat-

warjeluxeusala/ jotcahcil-
dä apua eyett / ja pidit sanaos uscolltsu»
deöjatvtmelltsudes-

а. Sillähän tuuli/ euingamotlNallisia
töitä he olitFranirykin asuvaisia «ostan
«ehaet/ jottah« vaatinet/ jaalaos saatta-
net olit.

z. Za cuioga suurta sota he Htspantas
pitänyt olit/ jasen mnoren josta culda ja
hopiata caimetan / olit heildä ottanet
pois/ jaettä he mondakauraista maacuo»
daRomista suurella toimella ja wahwu-
della olit woiltanet/ jaalan» saattanet.

4. Että h» myös monda jalo Cunioga-
sta/ jotcahetdäamaacundaansolit moi.
malltsest astunet/maahan lyönetolit / ja
ajanet pois / jaheidän«aldacundans ot.
taoet alaos.

5. Ia että hemyös äsken Philtppuxeo
Kithimia Cuatngan/ ja sen jällenhänen
potcaosPersenolit voittanet.

б.Cuu!i häu myös sijtä suuresta Antio»
chuxesta/ Asian Cuntngasta/jvka Roma»
laisia «asian oli mennyt sodalla ja cah.
dellakymmenellä Eiephaodilla/jalofit han»
giruillasotanru»otlla ja«aunuilla.

7. Waao Romalaiset löit hänen sota»
«äkms/ jaahdistit hänen oyu että hänen
täydytrauhailncotlla !ja lastithänen/ ja

hänen jälkenlulemaistenl perilllsteos pW«

suuren «eron/ jonga heidänpitäßoma-
l-itsillejoca wuosi oodoman/jolbitlä pää»
lisexl täydyt läheltä Romalaistlle yhden
miehen padiifaugixt.

8.Otit hr myös häneldäpois lonian/
Asta» jaiydtoo/ ne calckeio parhat
cuonat/ja annoitne CuaingasEumenille.

y. Nousit myös Grektlätfet heitä
stan suurella mäellä.

icz.Waan h, lähetit yhden päämiehen
heitäi«asian / jocalöi heidän iasat maan
jaandotLaupungetsa muurit jaotta/ et»
tähetdäntäydyirauhaoptkä/ ja cuultal-
set olla.

n.Seocaltaiseomtehoden osotit he catc»
tia wihollisianswastan/ ny»että he caickia
nytä ahdistit/ jotca heitä «asianttzeos a»
ftttt. Vscel.«.Muttaystawlttens ,» ltzttolvcheln, liftst»nsj»ptd<l h« hywän r«nh»n uftolltstft/ ltztto
ft oltt ntzn »alblal ells hetts «»lisma», «eljtä
<»°»"pelM<n

, ~ ~ . «astä.i3.l°t«h«a»ttt/st tnlt warjelnxi/,»
fti °ll» «aallans : »»«n ,«« he tahdoitso«« /ft lult »jetnxt pots m»»ld»ns ,« >.

»aldacnnnastans: he oltt sangen »aldiat. L"
14.H« oltt ntzn yx<»»«ls«t/ttl«< yxt. "pe»

täu httstälehuyt ttz-äns «untugaxl. >««,.

'5. 1» «< heillä myös ollut Cuntng»st»/
n»»tt« n«n»°naud»lat/ colme ftt» ft «.

xllymmendä miesta/jotc» hyvin hiUtylt.
16. 1« joc»»nosthe HMtzlt yhden pää»

mtehen/ joc» »allltzi «tck» hetdän m»«.
cnnd»ns/ ft hsnds pttt catckt tuuleman.
El myös siellä ellut ylpeyttä/ «tenlt»/
l»ick» «r«pur»lsnttah«toanltst«nsns.

'7» I« I»d«s »»lttzl Enpolemo» Jo» luda»
hanntxen pojan/joca 01l 3«cob<» p«l«/ft»«»
<» lastn<nEl«azartn pojon/j» löhlttt htt. Ft»««.dä» Romtzn tetemän yst»«.yttä j» ltztto j«««e.
Rem alalsten «nsja/ «tti he «ltsit hetlle». »ewät
«ulltstt. R«.

'«- Ettet IsraelinCunlngan »»ldacun. «tzy.

woelfitRomtz» sangenptltän

«. ludas MaccabeuS !« hanen «el»
»'»« / Canft o»al lih«tlän«t
meldän teloo»logon / llt«««n r«n»j«

lijuo
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lytto teidän täkffa»/ »ttS te tshdslsitte
meitä otta teidän «arjeluxen ala / oyo-
cuin ystäwttä ja lyttoveljtä.

ai. Se kelpats Romalatsille hyvin-
Ja annoit kirjoitta lyton wastlsijn

taulayn / jotcahe lähetit Jerosalemyn
muistoxi seocaltaisestarauhasta ja lytosta
jaoli oätu kirjoitettu.

23. Jumala andacoo Romalatsille ja
Zudolaisille onneja rauha , sekä vedellä
etkä maalla/ ,a «arjelcon heitä sodista ja
«tholllfista yancatckisest.

24.Mutta josRomalatsille sota tapah-
. iu/ raicka Romis / »li heidän maacanni.
' saas/ja patckacunntsans.

2;. Nya Zudalaisten pitä uscollisest
auttaman Nlomalaisia/seujäikeo cuin tar-
«e o».

26. 1» el ptdä heidänRomln »lhollisil.
le mllä» «latusi/asetta/raha/ lal«°ja/
«l»muuta tarwllta lähtltämäu. Nätiä
«nowatRomalalstt lubalnlsild»/ j» Ju»
dala sten ln e nömäl «ppalet nstolltsest
plts/ tlman ptloxtta ja »tlpttä.

27. Sttä »osta» , josIndastlsillt stt»
tarjona on/ ntzn plläRomalalstt» ustol.
llstst hettä auttaman/ stujälten cutn tar»
«e »a«ti.

28. 1»«< plds h«ldän ludasten »lholll.
fillt »lnlust» / osttta/ r»h»/lat»oft/ talc.
l» muita tarptll» lähettämän: Täts l».
pawatßom«l«ls«tln°alalfill«/ ja «ah.
,ow«t stn«ltt.tstu ltzten uscolltstfi <» tl.
««n petcstz plts.

29. Nätn on ltzttoRomalalsteu j» In»
»»laistenwältllttthly.

30. Mutta j«S lösteets jomblcumblpuo.
Ll ajattele sijhen «niwbäls ltfsts / «tcka
jololln muulla/ «ll fijtlivähendä/sijhen
plts Molemmlllt puolillewotma oleman :

ft mllä h« sijhen ltstwät / «tcka sijtä nä.
htndävät st ptlä catckt lujana jatvah»»>
»a pldettämin.

3'» I°s myös Cunlngas Demetrlns
Ind> n Coustlle vällwaldatete/ stcä me
elewma llrjolltanet hänen tygöns tällä
taw.>lla: Mlxl finä »alwat meloin ysts»
wltim ja ltzttc»,ljläm ?

z» Jos he lästilähin candaml sinun

päalleS / ntjomeidän pttä heitä ««rjne- uxev
maa/ ja tahdomme sinua »tmpaus sekä tygö.
«edellä että maalla.

Ix. i«m.
Bac»
chides
jaAlck
mus
tule»
«at
taa»
Jude.
aa».

Juba»
«äki
h«lo.

Ms

JlläwälilläcuinDemetriuSym-
että Nicauor sotajoockoi-

lyöty ja «ditettu oli/ lähet.,
tt hän jälleos Judeaan oämät

caxt/ Bacchidexen ja Aictmnxeo ja het-,
däncansiaas parhan sokawätens/ jotra
sodtsa alatt osttalla puolella pidettio. ,

-.NämätmenttGolgala päin/ pyritit
javottic MasiothioArbetas / ja tapoit
sielläpaljon wäte.

3.Srajälten totsoa «usnoa cuudelta»
tymmendä toista sata evsimälsella cuulla/
malcostlt he Jerusalemiin.

4. Ia sieltä Bereaan cahdella ipmm»
nellä tuhannella jalcamiehellä, ja cahdella
tuhannella hevoismlehellä.

5. Ja ludassioltlt itzeoö Latsao tykönä
colmella tuhannella miehellä.

6. Waau cosca hänen wäkens näkt/ että
vihollisiaoyo suurl joucko olt / hämmä.
styit he ja pakentt/vya ettel enämbtZudan
tygö iSänyt cuin cahdexao sala miestä.

7. Cosca JuvoS tämän näki/ ettei HZ»
»en sokawätensyhdesä pysynyt/ja «vihol-
liset cummiogm täytit hänen päälleoS/
tule hän surullisexi: jacosca hän oätt/ettel
hänellä tila ollut rohwaista «Sten» / ja
saatta heleä yhten jälleos.

8. Sanoi hän läsä ahvistuxes jäänyille:
ylös/ja coetelcam/ jo» we wihollisie»
kimpuun tohdin, / jaheitä lyödä taidame.

9. Mutta et he tahconet, «aan estelit
seopols/ja sanoit: Et se ole mahdollinen
että me jotaintaidamme tehdä: mutta an-
na meidän tällä erällä ivälttä/ja palatta
pois/ ja hakea meidän tveljem yhien/jot»
ca metldä paennet ovat: sijtte me tah-
domme jällen» tulla «vihollisten tygö / ja
lyödäheitä: nyt on mettä sangen «ähä.

ro. Matta Zudas sanot: pois se/ ««ti
meidän pitä pakenema»: jos meidän at-
ca m on tullut/ vyn me tahvon, cunntali»
sest cuollaweidin weljetm lähden ja ei sal-
lia meidän cuootatamhäpiäxi ulla.

ii.Ja »tholliset nousit / ja asetit het»

Kina. A-itttu.
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,l« ambnjst/ j«p«lh«l fttnmtehel ftlsttt
«nfimslsns.

«. Hewolsmlehet ollt ftelut cahlen
jouckon/ yxl joucko cummalleugln puolel-
le»: PiZruhtlnos BacchloeSel' ottlall»
puolella. he ed««/
suurella huudolla/ja ««stitor»ttn änellä.

13 Ntzn «nuol myös 3nd»S «ostttor,
»tz» pnhald»/ j»Meniheldän tygöns/ j»
lappell heidän c»nt)»n« / huemenest h»,
ma», ehtostu asti / ntzn että m«a jsrlfisijtä
sturest» metellstö.

14.Cosc» 3nd«s nstl että BacchlbeS
ttze jasuurt jouckoolt «tllalla pnolllla/ ntzn
hsn carcats itze st» psälll / hän j» ne
muut jotc» el hengens sässtänet/j»peljättt
heidän.
15. 1«101 l ftn jouconolltaft» puoleld» p«>
«oon / ft »jolt hettä l»c» »ln» Astoeln
«neren tygö»

16. Mutt»costa ne/ jotc» wastm«ll»
p»ol«li» ollt/ nstt sen «tts 3udas»jet h«<.
Ts tac» /rtenfit he myös lueanperän.

17. Ntzn tsydyt Iud«» tssues hsuens
ntzls »aston/ ja »«rjell ltzens «n»an :

j» sijni l«p«htul sturl »ere» »vuodatus/
ntz» että mond»tuli h»»»»<l«tnx</ ft cno»
lftxt lyödyxl molemmlld» puoltld».

iB> Ia lud»< myös »tzmetstldstnll lyö»
dyxl/ rtzn paleult ne jotca jäänetollt.

19. 1» Jonathan jaStmonettt «eljens
Ineanruumin/ j» h»utatfit hänen jsäns
hontauModtnCanpungls.

s 20. 1» Ist«elin C»nft strttl»d«st can»
»»»«<«/<»»alitit hsnoä sangenrastasi/zft ftnolt:

2,.W0l elt« se ftngarl ftngenum on/
jo«Israelt »arjellnt j««ap»ht«n«t on.

22. Tsn»s on Hiftori» Indast»/ mntt»
hsn «ntotels mono» «nnt» ftnrl» mle.
hnlllst»«ll»t,huyl/ jolc»et «tckl paljon-
dlnsshdeuolellrjottetnt.
«. Indanlnol«m«n Men/ tulltjnm».

laltomatj» luopunet jsllenswolm«lltstx<coco Israelin m««ll».
24. 1» stjh«n «<e»n 01l snurl nältä

m«»«»/ ntzn stlä c«<«Fs Canft »lftos stzensV«lchst«r«n«ft.

25. Sllloln ««Ntzl Väechldes j«««l«l.
lomiamiehls/jotc» hän tet, »trcamtehixt,

26. 3« »ndot iocapalcas etztä luda»«mpanttt» layftsvtls/ j«ec«tns ,»«>»/
«ttsyänolls lofianut hetlle/ ft pllc«lnu»e
helts.

27. 1« Israells «tt stucaltotuensnr»joahdistus / ettei sen »ert» «le ostntjälte»
Prophelstn «j»u.

28. Senlähden tulit Ilft»» cn«p»nll
cocon/ j»ftnott 3on»th»ntlle.

29. Slnnn »eljes 3«»«n cuoleman lsl-leu/ ei ole meilläyhts» enä hänen «<t»l<
stans/ joc» meitä »ar»«l s metdsn »iholli»
fildam jaBacchtdexen tDstä/ jolc»«elti
w»lno»»t.

30. Sentähden »alltzemm» «e finnnhänen siaans Esimlehex. ,» Päärutzt<n»<xl/pltämäntötästta:
31, 1» ntz» «ll Jonathan htldänEsl»mtthtxens/ j» hallltzi«tljtue sias.
32. Costo Bacchides tämän ymmärsi/

»nnol hsn etzlö hsndä/«tlä HH» olts sure!»
lannt hänen.

33. Cosc» lon»th«uft Simon hsnen
»el,ens sen ymmärsit/ p«tenll he/ j» «lc»
tt ne jotca hetdän «usftnS elll Thecoe»
corpttn/ft stottit ttzens Asparln »ehe»
tygö.

34. Tämän ftl Bacchldes lletä / joe»
nousi/ j» menl hettä »ostan.

35. 1«lou»th»n olt lähettänyt Pää»
miehen»eljenlohannexenyfismäins N»«
balhtltln lygö/rncotliman htlts/ltis he
heldänrtzstons jo lawarai,s Canpungtzn»
ottalsic/ft«««ll»p<l»lfit.

36.Mutt»I»mbrtn pojat läxtt uloS
M»gdab»ntn Cullpnngtsta j» ftngtiilt
lohanuexeupäslle/j» «tll hänen ttznni/
j«ollt häneldä calckl mttä hsnen myölsns
011/ ja»ett hetdsn CanpuugtzoS.

37. Senjslten llmolteltln lonalhantlle
ft Slmontlle hinen»ll.ellens/ etts I»m»
brln pojat »almlsttl suuret häst/pl»» «no.m»n morsiamen Nadabaft suurella cor«n«
d«ll«/ fillä st 01l Päsmtthe» lylär C»'
nnan maalda.

iB.Ntz»3on»than ft Stmon »jattelll
sttä / ettänäMhejt»»» »eljens Johon.

Men

Ioh»»
uesl»
nach»»
nln »e
lt ot«.
l»n
ttzlnM.

1080 l. Mattabtttkn p.lucji.^
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«exen ttpptluet »ltt/ seutähben menlt he
ylös/ j» tätlll heilsns vuorten ongalot»
htn >» «orttoitzlt Jambri» ftpsi».

39.305c» yllä sijt» m«tcnsti ysiävtnens/
js p«ljoll»»ä«lli j» t««»r«ll«/ hnilnlllo
jntrumbnlll»/ j» callelll» «unlsiuxllla/
40.Cor«l< Stmeuja lonmhan alas

»uorele»/ja löit hettäft tapoit mond»/
«tzn ett» nerotta pääsit, täytyi paem »uo«
«lle/ ja ottlpots htlds»rtzftaus.

41. Stllotn häst «urhext «uutult/ j»
hntlnln ilo tt«xt.

42. Niin costtl he st» mnrhan/ jec»
hetdsn »elllLens lthtyolt/ ftpc,laifitjil.
l«!«S/ jovaelsit Jordanin tygö.

43.Ntzn tnltmyö«B«chlees Jordanin
tygö suurella ftMjoucoll» Sabbalhm».

4F. I» Jonathan ftnot Canftllens :

Vlös/ javaruftacot leltsn tappelen,»»/
sllls et te ft» täsä nyt levos olln/ntznenin«nnen t

45 Sillä »lh«lllstlo»atstapullla/mel»
hän täyty »arjella mellon, / emme cnl»
tengan lalda lvälttä : fillä «»tllä on «l.
holllstt sttsedefäm/ ettäperässm: ntzn
on3ord»ntu»trla »)hdt«ä puolella/ toi»
sellaowat suot ja nuoret.

46. Sentähden pltä teldän huutaman
talwafen/ että le «lholllsttn lasisi ante.
talsin.

47. Ia he tullt tappeleman/ ja Jon»,
chlin löi Bacchtdestä: mutt» Batchides
anno: hänens lacapertn.

48.51110, n hyppils Jonathanft hänen
vitens lordantz»/ j»tnllt »lrran ylltze :

»aan Bacchldexen »Hlt el tohtinutand»
ltzlus wlr«»n.

49. 1» sini päivänä langeis Bacchi»
dexen pnelelda tuhannen mtestä.

50. «enrähdenpalats Bacchldes I«rn«
ftlemtzn/ jarupels wahwlstaman Can>
pullgiit» maast : häa »ndol r»te« p»r>
tlt/ »«ortftl muurlt/ lerlhen ymbärl/
Emaonln/ Be:HH«t«n«n/ Belhelln/
TalNliatantn/ Pharanlu j» Toponln/

51. Ia pani ntzhln s«t»»ät« »arlftl»
11/ jotc» Istaell »alvaman pt tl.

52. Ntzn «ndol hän myös »«htvlsta
Beihzura»/ G«j,an/ ft ltnnan lernft»
lemls/ ja/p»nl myös sijhe» sota»ät« j«

tolmlttt heille ravlnnon.
Jaotti ne yltmmätste» lapset pa»«

dipi/ japtti ne »ynnt Jerusalemin linas.
;4.Lolwand»na vuonna cuudettatym.

menoä loista sara/ toisella cuucaudella/
käflt A.stimus myös maahan jaotta stsäl-
listt muurit rartanosta/ joca caickeio lt»
lin Templin edes olt/jotca pyhät Prophe»
tat oltt andlmet rateta.s 5 Ja costa tähän työhön ruvettln/
löi Jumala Alctmuxen/ ntzn että tämä !
aivoitus tuli taas estetyxi: flllä hän hal-
vatiin nyn ettet hän saaoulZ mttäo pu-"
hua/ taicka jotat» totmitta ja lastta a»
fioitans:

;6. Ia nhu hän cuolt suuresa ktvusa.
57. Mutta costa Bacchides näkl että

Alctmuö cuolt/ matcustl hän jällen»Cu.
otugan tygö: nhu 01l rauha ja lepo mas-sa caxt vuotta.

58. Mutta »e luopunet maalla pldtt veu.
Vo/ ja sanoit: Jonathan ja hänen seu-
ran» istuvat alallao»/ heillä on rauha/
ja ovat suruttomat/ cutzucam nyt taas
Bacchides: hänlatdais catckt hetdä» ot«
ta tynut yhtenä yönä.

59. Ia he meolt Bacchtdexen tygö/ /«
saaott hänelle heidän neuvoos.

60. Nila Bacchides aoust ylös suarel-!
la väellä/ ja lähetti kirjat salatsest cum-
panitteos tygö Judan maalle, että he,
Jonalhaoto/ja catckt ue jorca hänen
cansiansolit/ piti ottamaakhlaot. Matta
tämä neuvo tuli Jonathanilletiettäwäxt/
sentähden el he mitäa matcao saanet:

61. Maan Jonathan otti ktjnut ltit
wyfitymmendäylimmäistäpois iuopunit.
ten ja jumalattomttten joucvst/ ja audok
heidän tappa.
6:. Sijtte polckeisit Jonathan ja St«

moo väkiaens «orpeen yhlen hävitettyyn
Caupungljoßethbesenhn/ sen hän raken-
si jällens/ jateki vahvaxt.

<Zz. Cosca nyt Bacchides sen tietä sat/
nousi hän catken wäkeus caosia/ sijhen
myös ajot Joöalaift»cansians i

64. JameniBelhbefeayn / ja olt sen '
alla canvan aica/ jakäwt wäktryvnä. I
köllä sen päälle / ja teki ambumuS ja >
munt sotaaset eteen. '

«rfffcx. 65. Mntt»
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lvztKirla. 9. iucu.
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sf. W«tt« <«l»l C«upnn.
gin «eljens Slmontn haldnn/ j« meut
yhdellä joncoll» ulos/

«6. 1«löl Otmrenln j» hänen »eljens
j»Phoserouln lopfet heldsn majolftns.
W»»n «tts ft m«n«fiyt hän«ll«/ langilS
«ns C»ns« hänen tygöns/ ntzn «tti hsn
tult wäkewemmäxi.

67. Sillointuli myös Simon Caupun-
gtsta »ihollikeu leirijn/ ja poltti sodan
rakenouxel/ jalöi Bacchidexea pacoo».

68. Ja Bacchtde» sai sangen catterau
sydämen/että hänen atwottuxeo» janeu-
»oosali turha/

69. Ja»ihastui petollisten Zodalatsteu
päälle/ jotca hänelle sttä u«u»o olit an-
daoet/ että hän jällen» tuli fijhen maa»
cundao/ja annot heistä mooda tappa/ ja
«almtstt hänevs menemän matcaos jäl»
lens omalle maalleu».

70. Cosca Jonathansenymmärsi/ lä«
hetlt hän sanan hänelletehdäxeo» rauha
hänen caosian»/ ja rucotlt händä/ että
hän oli» andanut saalin jällen»/ ja fan-

> gtl irralle.
71. Stzheo mielistyt Bacchtde» mielel-

län»/ ja teki nyncutn Jonathan anot/
ja»annot hänelle »alan/ ellet hän «aä
tahtonut tehdä hänelle paha caickena e»
ltnaicauans :

72. Ia »nnolhänelle jällens«ln»/ j»
Ind»n fa»gll llr«lle»s/j» paftls omalle
MlMllens/ ft el «nä tullut Juo»»maalle.

73. Näin «a< «ll rauh» Israeltzn/ j»
Iou»lh»n »ftt Machmas/ johollltztfijns
Canft/j« strttlt»« pttollistc poi«luop«n«l
Israellst. X.iucu.

lymmendeuä »neten»
«ista ftl» lnli Aftxandtr A» hte-

«/ chux«n Epiphamxtn potc»/ft °"0lt.
y PtolemaluCaupungin/j» hallttzl

«! »

2.Mutt» cosc» DemetrtuS sen tietä sai/
colo<si h§n suurlusotawäeu/ j» menl A.
lexanerl»asian/ ajaman händä pott.

z. Sentähden lirjottti Demelrlus Jo.
««thonin tygl/ j» ftnot hänelle/ että hän
«nheot plts r»nh«n hänen «nsjans/ j«
tehdä hänelle «lek!» hywä.

4. Sillä hän «fttteli: st «n parembi/
<«» «inä »tdänhsnen mtnnn lygönl »n»
nen eutu hän mene Alexanorln pnoltlle
miau» »«ston/

5. Ells mns«polnhänen »eljens/ j»
hänell« ja hän«n C«ns»ll«n» paljo pah»
tehnyt ole».

S.Ja Demetrius kirjoitti Joualhanta .
tygö/ja annot hänelle luwau otta ylös ja j
pitä sotawäke/ jatehdä solaaseita/ jaet» ,
tä hän hänen lyttoiveljen» piti oliwan/ja ,
käski että Jonathanille piti annettaman >
ne panctfaugitjällen» irralle/ jotca lin-
oas olit.

7.Se»tähden tuli Jonathan lerusa-
lewyn/ja annot luke tämän kirjan catken
Cansa» «des/jantzden jotca ltonasa olit.

8. Coscahe nyt cuultl/että Euntoga»
hänelleannot luwan ja ivalla» vtla sola»
»Ste/ ja tehdä solaaseita/ ja että Lunta»
gas piti hänen lyttowkljeoä/ pettäisit he
händä saugeosuurest /

9. Jaannoit hänelle pantifaogit trral»
le/ ja Jonathan audot ne jällen» heidän
»anhimmilleos.

10.NStorupet» Jonathanasama» le-
rusalemi»/ ja rakeodamau ja parauoa»
manCaupungita/

».Ja annotrakem muurit/ ja wahwt»
Aa Ztooin wuoren hystllä wahwotlla
muureilla/catcti hacalulsta kihistä.

».Näin tuli Jerusalem jällen» «ah-
»axt raketuxt/

iz. Ia pacanat »ähtstä Caupungetsta
jotca Bacchtde» olt andanut wahwaxt
tehdä/ pakenit pois omalle maalle»»/

14. Murta pidit atnoastan» Bethzu-
ran/ »a ne luopunet juoxtt sinne/sillä se
oli h-idän asutnsiaos.

15.Losca Alexander ymmärsi/ ettäDe-
metrtu» pyyrt yfiäwytlä pitä Jonatha-
nin consta/ jaciiul. nektjtettäwät työt cuio
Jonathan jahänen »eljen» tehnet olit/
sanot hän,

,6. Sencaltaista jalomiestä «n me tal»
da liytä/ senlähden tahdomme» me kir-
joittahäneo tygöu»/ että hän meidän y»
stSwäm jalyttoweljem oleman pitä/

»7.Za kMttlnätn;
»z.C»'

Dlme»
,yH,.
»alh».mny.

ts.
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iz.CuntngaS Alexander tot«otta «cl.

sieran jtileos J°u-thanille terweyttä i
ry. Me cuulemma sinua ylistettävän

«otmalisex, mtehex /ja mahdolltsext mei-
ms z» dän ystäwytew,
natba- 20- Eeoläheen asetamma me sinun/
nin ty. sioun Cansas yltmmäisext Papixt/ ja st-

«an pitj cutzuttamaa Cuntngan ystäwä-
xi/ ja nyt lähetämme sinulle purpura-
tvaittteo/ ja cullatfen Cruuuu»/ sencäh-
den ptdäuscollisesi meidän caostam/ ja ole
meidänystäiväm

21. Za vyn puki Jonathan päällens
Popin «aattet/ cuadendena kymmende-
vä «uonna toisia sala/ settzemennellä
luucoudella iehctmajao Juhlapäivänä/
ja cocois somjoucon ja annot paljo sola.
asetta tehdä.

- 22. Mu ta cosca DemelrtuS tämän ym-
märsi/ tuli hän sangen suralltsexl/

2Z. Että Alexander häoelda Zuoalat.
set potswäänsi tygöus/ ja sen cautla lult
woimallisemmaxt /

24. Ja ajatteli hän myös ysiäwältsest
kirjoitta heidän tygöns/ ja cunntata ja
tawarata lu«ala/etlä heidän piti hänel-
le» apua lupaman.

De«t'<
triuxea'
kirja ja
suuri
lupaus
Zuda.
laisille.

25. Ja kirjoitti näin t
26. Caotogas D-metriuS lot«olta In-

dalaisilleterweyttä:
27.Me olemma mtelelläm cuullet/ ja

'stsiä tlotnnet/ ettet re meistä luowu/met-
dän wthollistem pvoielle/ waan catkella
«scollisuvella meidän canstam pidätte.

28. Ssntähdeo rucotlemma me/ että te
wielä nyt otjn tästedes tahdolsitte meille
uscollisit olla/ ja el anda tettän wäätä
pois meidän puoleldam.

29.Tämän teidän uscolltsuden me tah.
dom moxa/ ja kcwtttä tetldä monet ra-
fcaudet/ ja anda evä «apautta / ja ar-
mv tehdä.

zo. Jo nyr minä anasn raitille Juda-
laisille «eron «apaxi/ suUarullia/ Cruu-
vuo teoo/ cvlmavoeo mttsi. jyvistä/ja
puolen calckiuaiststpuiden hedelmäst/joca
Minulle ruitS! tämäo cuorman alba pikä
tösi'des Judon maa/ ja ue colme kihla-
cuoda/Mca sijhro lisätyt divsit Sama-

riast ta Galistast/ aina»apat olemant
Zl> Ja Jerusalem pttä pyhä ja »apa o»

lemao cait-starasituxest/werosia/ jakpm-
menixtstä.

Z2. Minä tahdo» myös Jervsalemin
ltniian teille jälleosavata/ /a ylimwät-
fta Papia haidauaada/ellä hane» pttä
sta saamaa/ /apitä paatma» wäk« fioae/
jotca HSo caheo/ sitä warieiemaa- .

zz Za caicki ae Judaiatftl/ jotca ml-
uua waldacaonusaat fangtaa ovat/ pltä
wallalleas annettaman/ ja wapat ole-
maa/ ja heja hetdäa carjaas pltä wcrost
»apat olemaa.

Z4. Japttä hctllt wapaas olema» eat-
tesa nnaaa waldacunaafaut/ pttä hetdäa
Vabbathtas/adet Caaasa/ jamaat mää-
rätyt pyhäpätwät t

Zs' Ja eolme pätwä stkä edellä cttä jäl-
»ca jahlapätwäo/joca mteheldä estäwätä
olemaa hetdäa Jumalan palwelaxesaas.

z6. Ja pttä colwekymmeodä tuhatta
miestä Judeas »alittamaa/ vylle mtaS
tahdoa palcan anda/ otjucuta mutllea-
gtamiaunfotaväelleni/ ja ae pltä Ca-
atogaa «ahtyota Caupoagelhta asttet-
tamaa.

37. 1» ntzstä plti «nut«m»t »«litta-
»»n/ jotc»Cnnlngalle hänen corlelm»-
mIS «fiolftns ntzncuin hsnenyy»iu nsto-
tut Neulvonandajans oleman pllä. El
pldä myös Juvalaisillayhtän muucalal»
st»/»»«n omasta Constst »apalPssmlo»
h«lol«man/«ttshe hetdsn l«linspllälfil/
ntzncntn IndlMgln m»»ll«.

38.I»n«colm«llhlacnnda Samarftn
maas»/ j» Gallleaft j«tc»I«d«»n o«
mal ovat/elpldä yhdengsn al» »unetnt
oleman/ «»an alnoasians yllmmäist»
Paptu/ että st tlettswä olls/ «ttä hän ~

rlnäns sen Herr» on .

,9.Ptol«m»i» Caupungln/j» n««»I«
cunnal ymbirlllä/ jotc» sijhen tuleM/
»nnan «lnä leruftlemln Templtzn/ sij»
hen culnluxeenmln »hrtzn t»r«lt«n.

40. 1» tahdon myös to<»ttt» Tem»
pltn «lennnxeen joco »nosi »tzfilotst».»ymmenos tulfttta Slcll hopftta «Mun
»mafian» :

41.1aXxxxx,'x2



4». Ia «ltH «l»l ««»»balla «<»»» »lr»
««»< pnoltst ole» »elcops» ollnt »nd«»
««» Tempitz»/ se pllä tästedes «yös «n»
„«tt»m»n.

„... . .

41. Ja ne «Yst tuhatta Stctt hopla/
iotca minua vircamteheot templtn ylös-
cannost ovat ottanet pote/ ne pttä taas
«uost vuodtlda Pappein omat oleman.

Ja pttä Templillä tämä «apaae
oleman/ että caikes minun »aldacunna-
fani/ joca jongun rangatstuxen aosatont
on/ja pakene Tempiya/hänen pttä stellä
«urhetotn oleman hengcne ja tavaraos
puolest.

44. Templin rakennuxee»/ ja muurein
ja tornein paraunuxeea lerusalemts/

45. Ia mualla «aasa tahto Cuotn-
gas myös omasta otostans culutuxe anda.

46. Mutta cosca tämä kirja luetlin Jo-
vathantn jaCaofa» edes/ et he tahtonet
«sco häodä/ eikäsijtS ttetämänänS 01.

< l«t/ sillä he tiesit hywi» mtngäcaltaiseo
' petoxen/ ja hirmuisen tyraontudea hän

ennen Israeli mastan tehnyt oli/
47. Ia päätit tehdäxens apua Alexan»

drtlle/ joca ennen jo ystämyttä heildä a-
oot/jarauhaa lamannut olit hända he
autit joca atca.

48. Cosca nyt Alexander ja DemetrluS
toinentoistanS «astan menit tappeleman/

49. Nynpakeni Demetrtuxen sotamäki/
jaAlexanderkyruhtt heidän jälkenö/

Zlleran SV. Ja teki hirmuisen meren «suodatu-
der pen huomeaest hamaoehtosen asti/ja De-
«voitta melrtus tulilyödyxt siaä pätmSoä.
ia lyö 51. Sesjälken lähetti Alexander sanan
Deme. Egypti» Cuntngan Ptolomeuxeu lygö/
triuren tämän asian caosia:

si.Että minä olen tullut minun malva»
enndani jälleos/jaiflu»Cuniugaltftlla t.
fiutmella/ja saanut hsllituxen mivulleni/
jaolen carcottcnut Demttrtuxen / ja pe-
rindömaaot motttaaut/

;z. Ntjn minä Pyydän sinulba ystäMyt-
«a/ jarucoilen sinua/ että sinä tahdoisit
aodatyttäres minulle amtoxi/

54. Nya minä tahdonpttä minuui si-
nua »astan/ nyocuto «ämyu tule/ jaky.
toliinen olla/ ja anda hgittSt Luntnga»

lisen hnvmtk>!ahjan«

55. «tzheu maflals tol»
«olttAllxanortlle onne/etts hsn Istnsmaalle ftllens tullut/ ft «»ldacnndaus
«olttannl olt/

56. I» lupals hsnelle ntzn tehdä cul»hänltrjolttanut oli/ hänen tnll»
Ptolemltbtzn hänen tygöus/siellä he «h.
dolt lesteaäns lotnen »otstans puhutella/
jäsen natmistnpäättä.

57. Tolsn» vuonna
dä tolst» ftta/ »«elfi Ptolomens tyllä»
rens Cleopatrau cansi» Egyptistä j» tuli
Ptolomaidtzu.

58. Stzhentnll myös Cunlngas Alex»».
der/ ft Cleopatra «nnettiu Alexandrtlle/
j» häät ptdeltl» suurella Cunlngallftll»
corendell».

59. I« Cnnlngas Alexander lirjoilli
Jonathanintygö/j» «tzulhsnentygöns»

60. Ntzn «lt Jonathan suurella cun-
nlall»Ptolemalotzn molembatn Cunln.
gasten tygö/ ft lahjotttt hellle j» htldsn
yfisvtlltns «llit» lahjoja/ cnllast ja ho»
plast/ j» stl ystsvyden hellds»

61. I» mnulanmt luopunet Iftaellst
tultt sinne caudsmau Jonathaninpäälle:
»«an el Cunlngas tahtonut cuull» helts/

62. Mntt» lsstl Jonathanin paun»
pols »»«ltens/ j» pute purpnravaallet
päällens/ joc» myös ntzn l»p»hdul.

63. Sllloln lstuttt Cuntngas hänen ff.
«nnns/j» »ndol tästyn yllmmstfillens/et»
lä he hänen cansions ymbärl Caupnngtl»
täymän ptttft cuuluttoman/ «lttl l«n«u»
gä» pltsuyt canoaman hänen päsllens/
tolck» muutoin hsndä «atwoma».

64. Mntt» cost» hsnen psällecands-
j»u< nätt/ eltä Cuntngas händä ntzn cor»
»i«stt cunnloltzt/ stls purpnroll» että fälls
«ulutux«ll»/ntzn pattntl hecalckt malcans

65.)» Cuntngas tett hänelle suuren
«nntan/ ja annot hänen t!r>oltt» yllm.
minsten ystä»!tteus ftcean/ja t«l< häne»
Päsmtthexl / ft lählmmslstxi Neuvon»
»nbajaxens.

66. Stztte »aelst Jonathan jällensle-
rnftlemtzn ilolla/ jahywäsrauhas.

67. Wtzdennellä »uooell» ftitztlneltä»
»ymmends toista ftt»/ tnll Cnnlngas

D««

»v,,«.
!».«

„,,,

«Leo»»

,«z>,
"
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SiuKt
Veine-
trius

Apollo
vias
tule-
vat
Jona-thant
vastan

ZB-7-
a.di. c.
144.

7!. Jos sinä tahdot kysyä cningq vah-
vat me oiemma/ minä ja ne maut jotta
wtnua senrawat/ ja minua auttavat/utznpiiä sinulle sanottaman: E« te tai-
da setsovatsek olla tämän Cansao «des/
jotlva teidän Isiin cahdestt lyödyt ovat»masa maasavs/

7Z. Paljon -vähemmin taidat sinä la-
stallakedolla seacaicalsen väkevän Can-sao «des sekä hevotsmtehistettä jalcamte.
histä selsvvainen olla fijnä patcas / josa
«i yhtän vuorta eikä «aha ole/ joiden-
ga varjoon jocu paeta tatdats.

74. Cosca Jonathan senkaltaisen ker-
ftauxen cuull/ vihastut hän/ ja valitzt
tymmenen tuhatta miestä/ ja läxt Jeru-
falemlst/ talimyöshänentygöosSimon
hänen veljeos auttamanhckndä/ ja siotltt
ttzens Zoppea eteen.

75. Multa Joppen Caupungin asu-
vaiset ei päästänet heitä stsälle/ sillä A-
polloaius oli pannut sichen «Zke varie.
luxexti sentähden Jonathan langeis hei-
dän päällenS väktrynnäköllä:

Jona- 76. Ia ne Caupangis peljästyit/ jaa-
Zhay voisit porlie. Näin sai Jonathan Jop.
saa .p«» Caupungin.
Zvppk. 77- Costa Apollonius tämä» cuuli/ a-

settt häu hänens Joppen eteen kolmella
tuhannella hevoiSmtehellö/ ja paljolla
jalcaväellä/jateetteli itzeus uyncuiohän
olis tahtonut vaelda Aftodyn/ että hän

vlis h«uc»ttll»k Jonathanit, M jygl.

Demeirluö fen «»disen Demetrluxeo pol-
ea Cretast perindövaldacunbaaos.

68. Silloin Alexander peräti suuresihämmästyi/ ja tuli Aukiochiaan.
69. Mutta Demetrius saatti Apollo,

uiuxendygöns/ joca oli Päämies alim.
malses Syrtas/hän cocois sstajoucon/
ja tuli Zamntaan/ ja lähetit Jonatha-
nin ylimmäisen Papin tygö/ ja aodolsanoa hänelle:

70. St yxtkäu tee meille vastusta/ vaan
finä ainoa/ja saatat sen/ että minä ca-
yotan ylöo.

71. Sinä olet röyckiä vuorilla/multa
jos sinä tahdot urholltsen työn tehdä/
nhn tule alas latialle kedolle/ sijnä coe-
telcam toinen toistam.

. Apslls
' oius
' wolte
tan»

Ptolo»
meuxscawq-
lus
Ale.
xasdxL
w»k«q

jään/sillä hänellä oli funrt joukkohkvois-
väke/ joihin hän «scalsi.

78. Jonathan riensi hänen peräns As<dodhn/ javaelsi cuktn joucko järjestyxc-
säns valmisna tappeleman.

79. Mutta Apollonjos 01l salaisest jät-
tänyt leiryn tuhannen ratzssmttsiä:

80. Nyn ymmärsi Jonathan/ettäväki
oli salattunahänen tacavans/

Br. Seotähdeo cosea ne hänen väkens
lähenit/ pidätti Jonathan jouckons ohn-'
cntn hän oli heidän fiolttanNt. Silloin
ambuisitratzasmiehet väen päälle coeosen päivän/ huomenesta nyn ehtosen/ sij-hen asti että heidän hevoiseas väsyit.

84. Sylte otti Simon väteas ja löi vi-
hollisia/ nya ratzasmiehet pakenit; sillähe olit väsynet-

-Bz. Ja tulit sinne jatänne väljällä ha-joketuxi/ ja pakenit Asvodyn/ ja riensitepäjumala» Dagooin Templynj että
he siellä olisit pelastanet hengens.

84- Mutta Jonathan hävitti Asdodt»Canpungln/ ja ne kylät ymbSrildä/ ja
poltti ne. Hän poltti myös epäjumala»
Templtn caickeia vyden cansia/ jotcasin-
ne paennet oltt.

85. Janydea luc« jotca lyödyt ja pol-
tetut olit/ oli yhten liki cahdexau tu-
hatta miestä.

86. Seajälten vaelsi Jonathan sota-väellä Astalooin tygö/ ja cauppamlehes
läxtr Caupuaglst HSndä vastan / ja an-
noit itzens/ ja otit hänen «asian suurel-la cunoialla.

87. Näin palaistaas Jonathan Jeru.
salemjjy socaväkens jasaqltas caoffa.

88.Jacuiu Alexander nämät cuult/
cunioittt hän Jouathaulvielä juuremafl/

By.Ja lähetti hänelle cullaise» wyön/
»yncuin tapa ouaudaaiaoastansCuntN'
gasten langoille. SghenmyöSaoooi hän
hänelle lahjaxi ja omaxt Accaroaln / ,a
mttä sen alla oli.

Xl. iucm
Egyptin Lontngas cocoisvä..AO» ke/ nyo paljon min sanda o»

meren pohjasi,/ja paljohaaxta/
meni Alexandria Mldacuoda

Mxxxz xelpL

Kirja. lucu' kvlx
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petoxella saaman alans/ ja molembtta
valdatundia hallitzeman.

2. Sentähdeo meni häa Syrtaan/ ja
vlt hyvä ystävä olevaoaos. Nijn a-
watltn hänen eteens caicketu Caupua-
gein portit/ja käytin händä vastaa/ ja
vtettin conntaltsefi vastan/ nijocuin Ale-
xander olt käskenyt: että hän olt hänen

z. Mutta cuhuuga Caupungyn Pto-
tomeus tuli/ siihen hän myös jätti sota-
joukon «arttaxt.

4. za cutn hän Asdodijn tuli/ osotit he
hänelle/cuinga JonathanDagoatu Tem-
plin ja Caupuogtn polttanut ja maahan
lyönyt oli/ ja cutnga cuolluitten ruumit
siellä jatäällä hajotettuna macatsit jz tei
detu vierin sauriajouckotn haudatut olit.

5. Ja sanoit Cuntngalle/ että Jona-
thansen vahingon «li tehnyt/ saakka-
xeas händä Cuningan vihoin. Mutta
el Cuntngas sijhen mttäu vastannut.

6. Za Jonathan meni myös Cuntn-
gasta vastan Zoppeea/ siellä he puhut-
telit toinen toistane/ ja olit yhdes sen
yöseu.

7. Ja Jonathan seurats Cootgasta ha-
maa Eleutheruxeu virtaa asti/ sijtteu
menihän jällens Zerusalemtju cottans.

g. JaLuvingas Ptolomeus sat Cau-
pungit haman Geleuctao asti lähes mer-
ta/ ja ajatteli Alexandrita aja pois.

y. Ja lähetti sanaa Demetrtuxeu ty-
gö/ että hän tuliS hänen tygöns tekemän
jättö hänen cavsiauS. Jalupats hänelle
tyltäreos/ joca Alexaudrilla «li/ lupais

' myös antta händä Cuntngaxt.
' 10. Jo sanoi catuvans sitä/ että hän
' Alexaodrtllelyttärevs oltaodavut.
> 11. Ja janot Alexandria syyn/ hänen
seisonen hänen hengeos ja valdacuodaos
jällen.
i2.Ja ofottt vthans julklfest/jaerotttt

hänens Aleraodrtu ystävydesiä/ ja otti
häaeldS tyttäreos pois/ja annotDeme-
triuxelle t

iz. Ja «uin Ptolomeus tuli Anttocht-
aan/panihän molemmat Cruuoutpää-
häns/ sekäEgyptin että Astan Eruuon».

14. MottaCuntngas Alexander olt sij-
hm aicao muuamat Cau'
pungit olilfiell- hänestä erinnet.

15. Cosca hän soi cuulla Ptolomeuxe-
sta/ meoi hän häkzHj vastan sotiman hä-
nen caostans > motta Ptvlomrusolt pa-
remmin varustettu/jd meni händä va-
stan jaa/oi hänen pois.

16. Ia Alexander pakeni Arabiaan/et-
tä hän siellä olts saaont rauhas olla/mut-
ta Cuntngas PtolomeoS olt sangen «ok-
mallinen.

17.Sentähdeo aodot Zabdtel Arabiasi
vieraus Alexandria pään hacara pois/1
ja lähetti sen Cuoingas Ptolomeuxelle: t

18.Ptvlomeos cuolt colmaudena pät. >
«änä senjälten: silloinmyös nesotamte-l
het/ jotca PtolomeoS oltasettanot Cau- >
puogeihio/ tapettia uyldä jotca Cau< >
puogels asoit. e

ry. Näin sai Demetrtos valdacun-!
aan/ seitzemendevä wooteaa settzemettä- >
kymmenoä toista sata.

20. Stzhen atcan cocois Jonathan <
väkens Jodean maalla vmtstaxens Ze '
rosalemin linna jällens/ jaanoo» sen e-1
teen panoa rakennuxet ja sotaaset. >

21. Ntja muutamat luopuneista menit
Cuntngas Demetriuxeo tygö/ ia caonott
Jonathanin päälle/ ja sanoit/ että hän
oli linnan pyrittänyt.

Z2. Silloin vihastut Cuntngas suure-
sti ja meni kyrusti Ptolomaidyu/ ja kir-
joitti Jonathanin tygö/ ettei hän linna
olts ahdistanut/mutta cohta tullut hänen
tygöos Peolomaidyn / siellä hän tahdot
händä muutamista asioista puhutella.

2z. Mutta cosca tämä sana tuli Jona-
thanin tygö/andoi hän linnan olla pyri-
tettynä/ ja «valitzi muutamia vanhim-
mista Jfraelis jaPapeist/ jotca händäseuraman ptlt/ja uoufl ja annot häneos
hengen vaaran.

24. Ja otti monba rallista cappalba t
myötäns/ rullasta/ hoplasta ja vaattei. r
sta/ ja Meni Ptolomatdya Cuningao ty. >
gö/ ja löysi armon ja ystävyden hänen >
tytönäns- l

25. Cosca fijs ne jotca hänen Canfa-
stans
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stans luopunetoltt/canbeltt häne päällros/
26. PM Cuoingas hänen cuaulas.

utzocuta hän myös euueogtu pidet-y oli/
ja teki hänelle suuren cunntan caicketa
Päämiesiens edes/

27. Ja «ah «tflt hänenylimmäisen Pa-
pin «trcan/ ja cotcktoaiseeo muuhun con-
«taan/ joea hänellä stjheo pätwän asti
oli ollut/ ia piti hänen ylimmätsnä y-
stätvänäas.

28. Jonathanrucoili myös Cuuingasi/
että hän caiken Judean/ ja ne colme kth-
lacuoda Samartas jaGalilcas olis auva-
vut «erotoiaoa olla/ ja lopais hänellesen wapauden edestä colme sata letwistä»
tä culda.

-9. Se kelpais Cuniozalle ja aodot Jo-
nathanillekirjan näin:

, zo. Cuoingas Demetrius toiwotta wel-
> jelleos Jonathanille ja Judan Caosalle
terweytlä:

zi. Me lähetämme keille uloskirjoltuxen
yhdestä kirjasta/ jooga me meidän Isäl-
le»Laftheoexelle teidän täh:en kirjoitta-
net olemma/että teidän sen tietämän pitä.

Z2 Cuniogas Demetrius toiwotta I-
sällenS Laftheoexelle teriveyttä:

zz. Me olcmma ajatellet meidän ystäwil-
lem »a uscolltfille lyicoweljlllem Judalai-
sille tehdä hv«ä heidän uscollisea ystä-
vydens tähoen mettä «asian.

Z4. Seniähden me asetam että Papit
Jerusalemi? caiken Judean/ ja ue colme
Ciiupungtta/Apheremon/Lydan jaRama.
thanjotcaSamariasta o«ar Judean tygö
pannut / raMnens pitä omistaman.

z;. Me teemme heidänmyös «apaxi cat.
kesta sijtä cuio he ennen piti Cuoingalle jo-
ta wuost andamau: jywistä/ hedelmistä/
kymmenextstä/ «erosta/suola tullista/
ja muista Cruuauu teoista.

z6. Näistä catcktsta pitä heidäntästedes
«vapal oleman / ja seocaltainen «vapaus
pitä heille wahwaoa ja lujana pidettämän

Z7- Tämän caltaioeokirja pitä annetta-
maa Jonathanille/ jonga hänenpitä pa-
neman pyhälle vuorelle cunntaliseen ja
joltiseen siaa».

jB. Costa CnutogaS Demetrius näki/

»»st»»/ psästt hän catleu oman m»»n st»
tnväeu »nenemän cnnglnmajollens. Mut
t» muucalalsensttaväen/ftng» hän p»c».
nollo» luodoista ottarnl»11/ pllt hän tykö.
näns/ jong» lähden myös oman moocnn»
nä» sttacnitl hindi sturest »thatfil.

39. Multocesc» Tryphon yxl Päämle»
htftö/ joca mulnen Alepandrtn ysiäwä 01l
ollut/nätl että s«l»»äll Cuntngas Deme,
trtusta »thals/ment hänEmalcnellnAr«»
blalaisentygö/joc» stn nuoren Anttochn»
xen Alexandrtn p«ftn castvattannl «11.

4Q.S«tä hän neuwel nnorncalsta häni
holouus»ndamon/ j» lup»lshsnen »fttl»
Isäns »aldacnndon jsllens, I» jutteli
sille Arabtalatftlle/ cntng» j» mtngstih»
de» stt»»jtl rupeis »thoman Cnnlngas
Demetrtust»/ ja ntzn wtzwyl senArabia»
laisin lylönä «nvonaic»,

41. Silloin Jonathan ltrioltllDemetrl»
nxen tygö/ jarncelll händä lästemän nijtä
jotc» llnnos ollt/meuenlsn pois/ j»linn»
hänellens »nd»«»n/ fillä hetelt Israelli,
paljo pah».

42. Sllloln lirjolllt Dtmelrlus Jona.thoulnlygö näin : et «lneast«ns tötä/jot»
sinäanot/ mult» poljo suuremman cnn»
nt»n jo hywyden mlnä lohdon sinulle j«
stnunCanstlles tehdä / ntz» pln» cutn mt-
nä taidan.

43 Mutt» nyt mlnö ostn snures »»««

ros: sentäheen tee ntzn hywtn mtnu» w».
ston/ j» lähetä mlnnllen »pu». SlllH
caicki mtnunsolawittnl on mlnun hyljsn.
nyt i« asettanut hsneuSmlnu» »ostan.

44. Stncsheen läheltt Jonathan hs»
nelle colm« tuhattajalo sttHMllstä. Ne lu.
llt Anltoch iaau Cunlngan tygö/j» Cunln»
gas lhastut heldän tultmlsestaus sangensuur st.

45 Ntz,, Canft uestt Canpungls «pi.
n»n/j,!« 01l stl» jacaxltymmeudä tuhot-t» «iestä /tahdoit lappa Cuntngan:

46.Mutt»Cnn<nges patent «Mnaans.Sllloln stlawätl omtftt Caupungln cnjotjatahdot välisellä lluu» ftada.
47. SenlihdenCuntngas eutzut lud».

että «ttes «»ldatnnuasr»nh» ft ««.

«l yxlksn enämbl «sttfanut Mzens hsndH
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laifii häodävs varielemä». Ny» juoxic
«aickt JndalaifttCuningan avupt/ ja ja-
oil h ettans Canpuogin cujille/

48. Za löit sina päivänä sata tuhatta
miestä/ ja sytytittulen Lanpuogis/ia otit
heidäntavarana. Näin he antit Cuniu-
gasto.

4Y.Cosca Canpuogin Caosa väki/ että
Zudalatfkt Caupnngln satt halduns/
«yönoytt he/ ja hunstt Cuotogao tygö/
jarucoiltt rauha / että Juvalaiset olisit
asetetut/ ettei he myös enämbtväke lap-
panet olis/ jaCaupuogita peräti hävit-
tänet.

50. Ny» tehttn rauha/ ja Juvalaiset
heititaseuspois/ jasumest cuaniotltttin
Cuotngalda/ jasait corkian nimen roco
tvaldacunuas.

51. Ja mcuit jällenS cotians Jerusale-
mia/ jawett myötäos paljon hymyttä/
jongahe olit sodasavoittanet.

- ;e. Cosca sijs Demetrius taas surutöin
oli/ jarauha oli raitis patcois hänen vai-
dacunnasans.

- SZ. Ei hän ensingäa pitänyt sitä / m'tä
hän Jonathanilleluvanvur oli/mutta pe-
räti eroilit ttzens hänestä / ja oli hänelle
kyttämätötn hänen hylväin tecotus edestä/
jq osottt hänelle petolltsudeus.

' 54. Wähä jälkeä tuli Tryphon lälleos
vuoren Aottochuxen cavsia: Tämä An-
tiochus tuli Luningaxt/ japaodtn Lrn«.
nu hänenpäähäus-

-55. Ja hänen tygöns tnll catcki se sota-
väki jollen Cuntugas oli luvan andanut/eosca hesodeilDemetrtuxeo ransta/ löit
he hänenpacoon/ ja ajoit HSudä taca.

;6. Ja Tryphon otti Llephaadtr/ ja
voitti Antiochiau.

57. Januori Antiochuskirjoitti Jona-
thanin tygö/ javahvisti hänen ylimmät,
sen Papin vireän/ ja myötä auvoi että
hänen ne neljä Caupungtta piti omista-
man japitämän/ ja oleman Limingan
ystävänä/

58.Ja lähetti hänelle tullaisi» astioita/
ja auyoi luvan hänelle pikä culda pöy-
bälläns/ japurpurata ja tuliaisen vyön
cenda suolillaiiSz

59» Ia «lmsnin Jonathanin»eljen le.
Tt hän stn m»«t»nnan Päämlehext Ty»
roft njsn h»»»» Egypttn «stl.60.3»30«a1han ul«slöxl jamenl vlr
ran ylldze/ j» luit ntzhin Caupnugethin/
jotc«oltt ymbärtstöllä. I» hänen tygöns
m«nl«<ck< solavält Sprlost auttam»»
händä. I» cnln hän tnli Astoloulnal»/
lävttCaupungtn osnwat hänen »ygins/
jacunntallststt ottt hänen w»st«u/ j» «n.
nell hetlöns hänen «lans.

61. Seujölten menl hsn Voz«n eleen :

Mntta ne jetca Goz«s «llt / «t «hlenel
hsnds lpssftä sistlle: Sentshden ptzrittl
hsn stn Caupnugtn/ j»polttl u« lshlftt esi,
«npnngltft oll» saalin.

62. Ntznrncoillt Gazan «snvalstl «n»
h»/ft Jonathan telt rauhan heldän can-
fjans/ j» oltl mnnlamit»hetdsn lapfians
pantl fonglxt/ j» lshettl Jernftlemtzn »

Mntt» hsn meni lspldjenmaacunnanD«moscnn «stt.
63. Mutt» cos« hän cuull/ eltä Cunln»

gasDemetrluxen Päämtehel olit suurella
sotojaucoll» tullet Kedexten/ joc» euGa»
ltleas/ omistamanstlä maacnud»/ jonga
Cuningas 01l hänelle and«unt.

64. Meut hän hettä»»ftan/j» jsttlv«l.
JensGlmontn fians sijhenmaahan.

65. InSlmon menlßelhzuraan/j» fi-
tä ntzn covln oheisti «n»»n »te»/ «ttel
sijtä yxltän tohllnnt tull» ulos.

66. Senlähden ne rncoiltl ranh»/ j«

heidän peltsmätä tiydä nlos / j» omisti
Canpungt»/ japani sijhen sotawäle fitä
»arjeleMan.

67. Mutt» Jonathan meni fttavsll-
nens Geneftrelhlu meren lygö/j» 01l
huomenelmlu»arhaln ylhälls/ j» he tu»
ltt Hozarin kedelle.

68. Ntzn menit pac«n«t händä «astan
fttiolle/ fthtlllsoll ftlalnen jouckovuo.
rella.

69. Costa Jonathan löt fitä tolsta jeuc.
loa/ntzn tuli ftlalnen jouckonnereld» hä,
nen päällens.

7». Ntzn p«leni «lckt Ion«lhonln ftt».
»ali/ ntz» »ttes Mlt» jäänythsnen tygöns
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culn alnoasians sedanPalmlehet/ M».
tHth'»s Abstlvm<npet«/l« ludas C»l»
phtn polc^.:

71. StlleMrewsiS Jonathan»«»ttens/
<» pant mulda pääns päälle/ rncollt/

72. Ia meni »ällens Vihollisten lygö/
ft löl heldsn pacoon.

7,. Costa häu«»»ätenS/ cnln«un«n 0.
lltp»«un<t/stn »ält/ käänsit h« htttsns
»ull»m»n lonalhant jälllns/ j» »jolt
«lholltsians ta« haman K«dtx«n ltlrin
»sti/j» hemyös sijhtnsiottltttztns.

74. 1» sijni tult finä psiwsus tspe.
tuxt lltt colme «hatt» p««n»l». Sen.
jällen menl Jonathan leruftlewtzn jäl.
lens. XII. iUtU:

leua.
thann
llfia
ltzton
Vtom»
loisien
cansj».

11l »3>

Ia
Spar.
tan«<
stwat,
sten
cansi».

todexi osttla.
8. I» Oui» «ttlttldiu lähelttyt mlthet

cnnnlaltstst wasian/ ja wastan om tti.
dän ysiäwydtn ft ltzttenne nymuln tlrfts
»lftlr,ettt»tu.

9. Ja »aickaen me tällä erillä muu»
lalmjlen «pn» t»rwttz«t sillä me lurwam

coscalonalhou näll hä>
lllon oltwau/ »alltzt

Hhsn Mnut«mtta/jot«hä»Re.
Oci»^mtzulähtttl/udlstaman j» «ah»
ostaman ltzilo lälltnsRomalalstl «nsja.

Hz„ »irjotttl myös Spartan nsuw«l^
stll, lygz/sg mnlhln maan paickoln.

~C°sca lähettlyl«tthlt tultt Romtzn/
Mtntt ht Raadln «teen/ ft stnetl : lo<
uolhan yllmmstne» Pappi/ j» ludan
Canft ««at mettä tänne löhettsnet/ udt»
staman jällen»filä ltztto/,oc»'«l<däuwä.
ltllem «nlnen tehltn.

4. IaRomalalstt »nnolt httlle tiettr.
i«n/ että hl»»»n pltl staman ranhas co.
ltans palait».

5.1» Jonathan lirstltll Sp»rt»n «s».
»litsten tygö / niin:

6. l»nath«n yllmmälnen Poppt/ Can»
ftn «anhlmmat ft muut P»Ptt/ ft Iu»
d«n Cailst/to<»ettawstwll,lUens/ jetca
Vpartos owat/terweylls.

7. Ennen muulomlt» »ftftalcoja ttr»
jotlit letbin Cuningan Areus meidän y»
limmölstn Papin Vnion tygö/ että te e»
l«t« meidän »elje»/ntzncuin settrft stn

melbän Aamalam sanaan/jota me joca.
päivä luemme:

10. Nija ruitengtn «« lähetä» teille
saoan/ eitä te udistaisttte ja «vahvistat»
fitte veljellisen jaystavältseu ltztou met»
däo välille»/ ettea me sttä unhotat»/sillä stjlle on suuri «tca cvi» te meidän
lygöm lähetitte.

11.Se t« myös tielkät/ eriö me aisa
Juhtapätvtnä ja muina päivinä cosca
«hrataa/meidänrucouxtsam ja uhreista»teitä ajalrelem/ nyncuiu myös veljiä
tulekin ajatella.
ii. Iateidän cunnta» ja terveyden o»

meidän tlöm.
iz. Mutta fillä välillä o» meillä fuurt

vaiva ollat/.ja suurt sota Cuntogastea
raosta täsä ymbäristöllä.

14.Mutta en me ole tahtonet teitä/ ja
muttametdäoystävttäm ja ljjttoveljtäm
vaivata nysä sodista.

15. Sillä meillä on apu ollut tatva»
sta/ ja Jumalaon mettä varjellut/ ja
maahan lyönyt meidän «tholltsem.

16. Mutta että me oyt lähetäm namät
meidän afianajajat Numeniaxeo Autio,
chuxeo pojan/ jaAnttpatrtn Jasonin p».
jao Oiomalatstea tygö/ udtstaman ystä»
vyttä jalytto heidän canstans.

17. Nij» me olem myös fijnä heille kä-
skyn andanet/ että chetdän pidät» myös
tuleman teidän tygönne/ ja terveklämä»
teitä meidän puolesta»/ ja andamao letlle
tämän lähetystirjan udistetta meidän
«eijeltst lyttom/

18. Jarucoilemma tähän vastausta-
-19. Mutta tämä 00 ulos kirjoitus stjtä

läheiysktrjasta/ jooga Area» Spartan j
Cuntugas muine» meidän tygöm lähetti;

10. Arcus Spartan Cuutvgas toivot- l
ta OatalleylimmätsellePapille terveyttä, i

11. Me löydäm vanhoista kirjoista/että >
Spartan asuvaiset/ ja Juvalaiset ovat 1
keskenäns ollet veljexet/ (Stllä molemmat
Laosal Abrahamista ovat tullet)

11.Että me oyt sen tiedämme / rucol-
lemma me teitä/ että ie klrjoitaisttte met»
pän iygöm/ cuioga teidän käy.
ij. I->cs letlle iiyn ktlp«/ «jjn pttä
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Dtine.
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pakene
wat
Jona.
rhaot.

vei.'

meidän carjatu/ hyvydem ja tavaram ja
mltä meillä ot>/ oleman uyncuin se olts
teidän «maa: I» mitä teillä on/ pitä
oleman ntjncuio se meidän omam slis.
Zämäu me olemkäskenet teille ttettävöxt
tehdä.

24. Sylten cunlt Jonathan/ että De-
melriuxen sodanpäämtehet jälleos tulit
paljo suuremmalla voimalla «ula euueu/
jatahdoit tulla händä vasta»..

»5. Sentähden meni hän ulos Jerusa-
lemista heitä vastaa Hemathto maalle:
sillä et häu tahtonut odotla uyocauvau/
ruin he olisitkerjtoet hänen maacundaans.

-6. Cosca häu «acojat lähetti vihollt-
steo letryn/tulit ne jällens/ ja sanoit/et-
tä viholliset olit alcoiuet fijtä yöaä laa»
geta heidänpäällens.

27. Sentähden andot Jonathan kä-
skyn sotaväelleos ehtona / että heidän
pitivalvoman/ ja catken sen yön ole-
man harnlstotsa ja.valmistettuna: ja a-
setti väte ymbärtns leiri vartlaxi.

' zz.Mntta cosca viholliset näit/että Jo-
it uathau oli hänensvalmtstanot sotiman/
tuli heillepelco/nyn «ctä he nousit ja me.

t utt mattans: Ja ettei kengän fitä oltse ymmärtänyt/ anvott he valttan tehdä
«fianpatcka» letryos-

-29. Sentähden Jonathan et luullut
heidän menevän pois huomeniseu asti/
sillähän näki tulen olevan usias paicaö
heidän letrisänö.

zO. Muttahnomeneltaln ajot häu heitä
taca/vaa» ei hänkäsittänyt heitä - sillä
he ennätitpäästäylitzeoEt-utheri» vtrrä.

zi.Silloin palats Jonathan Arabia-
laisten tygö/ jvtca cutzutan Zabtdeixi/
löi heidän ja «tkt heidän ftalins.

zr Nya hän myös piUais sicldä/ja me-
niDamafcaun/ ja hävitti maacmmat
caikis patcois sey ymbärildv.

zz. Mutta Stmon meni Ascalonyn ja
muihin «vahsota Canpungeihin jotta läs-
nä olit. Syttekäänsi haa itzenS Zoppeu:

Z4. Sillä hän ymmärsi että ve tahdoit
hettänS andaDemetriurePäämiesten hsl-
duu« Sentähden tuli hän eunäköllä ja
omisit Jeppen Caupungio/ ja afittt sota-

wäke stjhen varjeleman Caupungita.
Z5- Senjälken tnlt Jonachaacvtta jäl-

lens/japttt neuvo Caosan wanhtwmit»
ten cansis/ että muutamila Caupimgel-
taJndeaspltt vahwtstcttaman/

z6. Ja Jerusalemin muurit corotetta-
mau/ ja yxt corkta muuri linnan ja
Caupuogiu wältllä raketcamao/ euä
Caupnngt linnasta olls tullut erottetuxt/
nyp ettet uejotca ltnoas asuit/ oli» saa-
net tulla nydm päälle jotca Caupungts
asuit: Ia ettei kengän olts saanut heidän
tygönsviedä/ «ikä heille «uitan «nyydä.

Z7. Cssca «väki tuli yhten/ oyn heru-
peistt ratendamao: Ja että se muuricuia
oli tdäu puolella ojan yltyen/ oli maahan
langennut/rateunsik he ftncappalen ylös
jällens/jocacuyucan Eaphnam.

z8 JaSimo» rakensi sen linnan sora
cutzutan Adtda Srphelas/ jateki sen
«vaxt/ ja varusti sen vahvalla portilla-

zy. Nya aicoi Tryphon Asian valda-
cunda otka alaus/ ja panna Cruuoun
päähäns/ja tappa Cuntngau sen nuoren
Anttochuxeo.

40. Mutta että häu pelkäis/ «tta Jo.
nalhani» piti sen estämän/ ja häodä va-
stan neuseiqaa/ehei häu myös tila enin.
gahän oltssaanut otta Jonathaninkyo-
ui ja surmata.

41. Sentähden meni hän Bethsaan/
finne tuli myös- Jonathan neljälläkym.
menellä tuhannella hyvin varustetul-
la miehellä.

4!. Mutta cosca Tryphon näki / että
Jonathanilla nya suori väki oli/ pelkäis
hän/ ja et tohtinut jultisest olla häodä
vastan/

4Z- Mutta otti hänen vasta» cuouiak.
la/ ja käski myös ystäväkö hänen rönt-
as pttä/ja gnnoi hänelle lahjoja/ja käskt
sotsväkevs ny» Jonathanille cuultaiset
olla/ enin itze HZnekeuS.

44. Ja sanot Jona»hailille: Mtxi sinä
ttit Cavsalle nyn suurta vaiva / cosca
et meidän välltlläm ole yhtän sota?

4;. Anna heidän palatta cotiavs/ jao«
ta sinulles vähämäke/ jotta sinun kykö-
uäs ovat/ ja käy minun eanstavt Pto»

lemaft
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It«Hldist. «en Canpungl» mlnä «h
don »nd»finntle/ft nt muut»»h»«lCau.
punglt/ ft «hdon sinun haldus »nd»
«tten sttalvätn/ ft Päämiehet. Stllä
minun pltä mtnlmin «c»p«rln jällms/
jo ainoasi ns sen syyn lähden minä olen
tänne tullut/ stuliihden cntlengt» seura
mlnu».

46. Jonathanustol hänen/j» onnel »ä»
lens meni p°ls tylöäns lubeaZ coltons/

47. 1«p«tcolme tuh»t« wal»oln «.

»önäns/ joista hsn caxt «h«tt» löhtttt
Galileaa» / mutt» st yxt tuhat »tn»»,
stans sturals händä.

48. Cosc» Jonathantuli Plolemalbln
Canpungtzn/ annot Tryphon porltt snllt/
ft lonalhLnlnoll» ttznnt j» hsnen »ä»
lens «pp» /

49. Ia lshettt ftlä ftlcamlthtä «tlä ra»
tzaslnllhti G»l!l«aan/ lewlille l«d»ll«
hncnttama»fitä Jonathanin totst» sola»
joucko.

50. Mntt»cosc» he ymmärsit/että Jo.
na»h»u 01l ftngtxl onttu Nälmtns / n«u-
wo«» he t«iu«tolstclns»almistaman htl-
lista wast»n.

51. Mutt» cosca »cholltset «stl itzlns
sijnä olewan hengen wa«ras/j» tltä uä>
mällohdolthtltäns »eritlla/lssnfit h«
««ptlM/ja menit matcsus.

52. Ntzn se »ält myös menl cottans
jällensrauhas / j» llltt lonathant / j»
mul« jotca hänenfturastnS lapttut oltt/
jo calckl IftaeliS oltl strullistt leualh».
uin tähden. .

53. Jo catckl pacanat ymbältstöloä ru-
plistt langtman httdin päslltus j» w»i.
»om-m Conft/ j» stuolt»

54. Et heillä ol« ydtiin Psämlestä ells
holhojolo tnämb»/tiytäm nyt heili»».

ston/ ja häwlltätäm hellä/ ja pyhtlläm
pois heldänulmens mc an päälds.

xiii. iucu-
S mon cuult/ että Tryphon

«H suuren sotawät» coonnut ol» / me.
ludalalsi» »astan ft hi»

».llämän hettä.
H. I» näli Canftn pslMyne» j« hsm»

Simi
«ali.
tanJ».
uaiya.
ota sia
a»
Pää-
Mithe.
xt.

Try.
phon
taritze
Isoa.
ihant
luna»
sta St.
montl-
le.

nitistynen/ tultHS» Jerusalemtzn/vahvt-stt hettä ja sanot;
z. Te tiedätte cuingo suurta sota minä

ja wtnuo weljeo/ jaJjäu/ talo ja Py-
hän edestä olemma pitänet / ja otetta
nähnerftnvaivao/jssa caickiIsrael o»
«lluc/

4. Jos»myös catcki mliiun veljeni Is.raelln lähden owor huckunet/ ja el heistä
stlleo yhläkän «iuula elä culu mtnä y-
xiaänl.

x.Nyt e» minä tahdo'sSSstä hengent tZ.
sä surus ja watwa»/ fillä en minä ole pa»
rembl cuto ml-mnveljtnlkän/eogä myös
pyvdä par-mbata meno cula heillä oli.

6. Muna mtnä tahdon rosta minun
Canftut edestä/ meidän Pyhäni/ met<
oän watmomta lasten, edest; stllä calckl
pacanat täsä ymbärtos owat julmistu,
»et meidän päällem/ ja rocowak hettans
mettä hucuttamon.

7. Tästä puhesta sat Caasa Lohduluxcsjällens/ivohivtstutt/ja wasta«sit/ja huusit
8- Sinun ptlä oleman meidänPäämte-

hem Judan ja lo.nalhaotn stoun wel>'
jeissias/ svltmsn vihollisia vastau:

9. Ja me tahdomme olla sinulle cuu-
liatstl nhsä raitis cutn sinä meitäkäsket.

10. Ntzn rutzut Stmon sotaväen yh-
teen/ja aodoi käskyn/ että Jerusalemin
muurit olisitätitzeldä-paratut/ ja Cam
pungi/ tnlts caickt ymbärtns hyvtn tur«!
vacuxi ja «ohvistrtuxt;

11. Ja lähetti JonathaninAbsolomta
pvm» solajoucon caosia Joppeo/ ja Jo.
Nathan ajot viholliset ulos Joppesta/
ja omisti Cäupuvgin. '

ia. Silloin meut Tryphou «loöPtolo.
maidista suurella sotaväellä/ ja atcot
mennä Zudeaan / ja vei Jooathaot»
faogina myötäus.

iz Matta Simon käsi hänbävastan/
ja asetti leirtns taltalle kedolle lähes Ad >
tusta.

14. Mutta cosca Trypho» ymmärsi/
että Simo» veljens Jonathanin sian oli i
tullut Päämteh«xt/ja ajatteli tapilla hä- !
»en canhaos/lähelit hän sananSlmoutl !
le/ja annot hänellesauo: !

Yyyyyy» is.Mi.
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Minä olen Jonathanin pitänytkhn-
«trahaa tähden/ joogahän wtrcaas puo-
zestaonCuotngallevelca.

16. Jos finä tahdot lähetta minulle
tataletlvtstStä hoptata/ ja and»coxt HS-
«en potcans paudipt / ettet hän nieidäu
tyköäm pakeuis pois/ «ikä asettelis. thi-
Sosmeitä vastan/ cysca hän «allalleas
pääse/ntzn minä tahdon hänen irrallt
päästä/ta stnulleanda.

»7. Waicka Simon ymmärsi sen catkeo
»levän peroxeu/cuiteogio hän oho toimit-
ti/ että raha ja lapset tulit Tryph snille
lähetetyxi/ettti Eansaolis hänen yltheas
»valtttaoul/ jasanonut:

18. Että Jonathanin piti sentähden huc-
ikumao/ettet häntahtonut häodä lunasta.
iy. Sentähden lähetti hän hänelle ne

Lapset/ jasata leivistätä hoptata/ mutta
Sryphon ei pitänyt lupaufiaus/ että Jo-
vathani trralle päästänyt.

20. Ia vielä stjtte meni'Tryphoo «-

demmä/että hän olis taitanut tulla maal-
le vahjngota tekemän/ javaelsi Havortn
tietä. Mutta Simoa sotawäktuens oli
jvcapatcashänenfivnllaus/ja cungahän
tahdot mennä/ seo ennätti häoeldä Simö.

21. Nyo myös ne jotca ltooas olit/lä-
hetit sananTryphonille/että hän olis va-
«ldaoul heidän iygöos corveu läptheo/
«nne» cntnStmooolis ennättänyt/ja että
hän oltsaadanut heille «iljatuoda.

22. Sentähdevkssrultt Tryphoucaickeio
»ahasmtesteas cansta menemän heldäoty-
göns/mutta stuä yönä tuli favgeu suori
lumi jaesti häueo steldä.

lz. SMte hän meut Galaadin/ja Ba-
scamau tykönä annot tappa Zonathain
poiktnens/ jotcafijuä haudätkttt.

24. Ja Tryphoo Imut MeuS omalle
l maalleus.

25. Ntzo Simo» lähetti noutmna»
tveljens rvnmi»/ ja paotsen oman Jsäss
hautaan Mod tn Caupungts.

26. ZacocoJsrael valitti cauwau ja
itki Jonathanit
l/.ZaStnion annot tehdä JsälleoS ja

m-liilienscorkiao handah vuolyuista kt-
«tstä/

Joogapäälle hänpaot feltzeme» pa-
hasta/liki toinen totstaus/Zsällcos/ Ätttl-
leos ja neljälle Wcljclleas.

ly. Zaandoi suuret pahat seo ymbärtl-
letehdä/ja asetti atzdeo päälle heidäa a-seos stancatckisext mulstoxt/ ja afelteo fi-von aoaot panoa hacatut hahvet/ jotca
porjehtivatset meresti oäkemäo piti.

zo. Tämä hauta onModts wtelä tänä-«pänä.
zi.Mutta Tryphoo johdattelisttä nuor-

ta Autiochosta petolliscst sione ja tänne
maacooots/sijheo asti cnio hän salatsest °

häoeo tappoi.
zl.la stjtle paot ihe Cruunoo päähän»/ ?

tuli AstanCnutogaxt/ja waiwats Judan >

maacnodä sangen coivao. .
zz. Matta Simon rakeost monda Cau-

pungilaJadeas/paxutlla Muureilla/cor-
keillä Torneilla ja wahwotllaPorteilla/ -
ja toimitti Wilia wahvtwbtu Caupun-
gethio.

Z4. Ja lähetti walituita miehiä Canto-
gas Dewilrtuxen tygS/rucotlemaohänel-
dä ltewitystck stjtä cuormasta/jooga Try-
phoo oli laskenut hänen päälleos: stllä ei
Tryphoo muuta tehnyt Maacunnaa/
vaan wätt»alda ja murha, (oitti näio:

Z5. Syheo wostats Demetrius la kiri-
z6. Cootngas Demetrius toivotta y. -

limmeiselle Papille Simootlle/ ja van» <
htmmtlle/ ja JudanCaosalle teriveyttä. ,

Z7. Senkullatseo Cruuoun ynnaPal- <
muu caosta/jongatt minulle lähetitte/ 0.,
lemme saanet/ja olcmma malmit tekemän >
hymänrauhan teidän canstao/jakirjoitta-
man meidän käskyläisten» tygö/että het.
dän pitäondamao teitä caikesta stjtä cuox
mosta vapaa olla/ jostame «onen olemme
luvannet teille vapauden ando.

ZB. Is mitä me teille luvannet vlem/
sepitä uscollisestlujana ja vahvana pi-
dettämäo. Csickt ne linnat jotca te olette
rakendantt/pirä teidän pitämän ja oauti-
heman.

zy. Ia aooam äodexi eaicki/mitä te toi-
finans oletta tehnet meitä maston/ Cruu-
oun teot jamuut «erot/ jotta Jerusalem
piti ttkemäy/nt anoapsme teille andexi»

4°: Ia
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40. Ia jolca mettä tahtoivat palvella/
»e me cahdom otta vasta»/ ja metdäa
vältllämpttä hywä rauha oleman.

41. Seltzemeodenätymmeodeaä Vuon-
na toista faea tuli Israel vapadetuxt pa- !
kanain tken alda:

4i. Ja ruvettln kirjoittaman heidän
Aflattrjoihins niin: Snsimetsnä Simo. !
oin ylimmäisen Papin ja Judglakstea
Päämiehen vuonna.

4Z. Nyoä päivinä pyritti Stmon Ga-
zan Caupungin/ ja asetti sen eteen vah-
vat sodanrakeanupet/ javälisellä voitti
Caupungin/ ja sat yhden Tornio.

44. Ja ne jolca tulit Tornin päälle/
> hyppäisit Caupuogyn. Ja Cousa/joca oli
Lapungis/hämmästyi ja perätipeljästyt/

45. Ja juoxtlVatmoineos jatapstueos
Murein päälle/ reväisit vaateosja huu-
sttcortiast/ anoit armo jasanoit-

-46. Älä mettä rangaise meidän pahm
dem jälke»/mutta ole meille armollinen/
«yn me tahvon» hyvällä mielellä cuultai-
set olla.

47. Tämä lepytti Stmootu nyn/ettei
hän audanut heitä tappa: Mutta käski
heitä mennä Caupungtsta pois/ta annot
puhdista ne huonet/ joihin epäjumalat
pannut olit.

48- Sylten meni hän Caupuogyn/ kyt-
tl ja cunntoitti Jumalala/jaauvoi caicki
eanhtstuxet otta pojs ta hävittä/ ja.pani
siihenLausa/joca Jumalan iatn piti/ja
teki Caupungin «ah»apt/ja rakensi jäl-
lent sijhen ttzclleiiS huooeo.

4y. Jane jotca Jerusalemin kinnas 0.
ltk/ suljetti»/ nyn ettet yxikän saanut käy.
dä ulos taicka sisälle/että mitäu osta tatc.
ta myydä/ mutta kärsctt suurtaNZlkä/uyn
rtlämonoa ptti oäljäst cuolemau.

;o.aJa seulähden he huusttiSimonin
tygö/ jarocotlit rauha ja annoit ttzcvs.

, RYu teki Simon armon heidän canstan»
jaaadot heidän elä. Mutta heidän piti

' Ltnafi» menemän pois/ja Simon audot
tina jällenSpuhdista caikista cauhistvxlsta

51. Ja sai sen colmandeua päivänä col-
mattakymmendä tetsna cuuona/ «usimäis-
nä vuotena cadexattakymmeudä toista fa-
ka/ jaMiDllt Pasmqs'

xtlla»a «aickiaaistllaCandeletlla/kytktJn.
malata/ «ttähafljtä suuresta julmudesta/
jocaIsraelin päästä oli/ tulit «apadomxt.

;r. Jakästisea päivän jocavuofi ilollapyhittttä.
;z. Ia rakensi vuoresta Muurit ymbä.

rtus Teinplt/lSsoä linna/ja teki ne vielä Joh»»
vahvemmaxt/ja asut ttze siellä/ hän jano nesEi-
jotcahäotyköoäos piti. moni»

54. Jaettä häu uäki poicans Johanue. p»tc»
xeo toimellifeu ja kelvollisen miehen ole.t«levan / asetit haa hänen caike» sotaväenPäämtehtpi/ja pani asuman Gazan. miehe.

XlV.iucu.
Sisua Wuooua cahdexatta kym-
mevdä toista sata cocois Contn ZBzz-

-9 Demecrtus sotaväkeas/ ja
MedM apua saaman Try. ckr.

phontvastau-
Multa costa Arsaces Persian ja Me«

dtn Cuotngas ymmärsi/että Demetrius
oli mennyt hänen vaivacundaos/lähettihäu yhdea Päämiehtsiäushävdä vastan/
jakäski hänen fangixt otla/ja elävänäty>
göns tuoda.

z. Se Päämies löi Demetrinxen sota- Deme--väeo/ottt hänenkyoot/ja vei Cuniogas trios
Arsacepen tygö/oyo piti Arsaces hänen faogi-
fangina/ja andot hänestä otta vaarin, xiote-

4. Silloin oli Judeas lepoja hyvärau- eanha/oyucauvao cuio Stmon «li/ ja Stmö -per-
hallttzi sangen hyvin/ja teki maacuooalle sias<.paljon hyvä/ayo että hän Hyvällä mie.
lellä ptdettta-Herrana caickina tkäpaivi-
näns.

5.3 a hänvoitti sunrellacusnialla Jop»
pen Caupungio/ja sen sataman/josta hän
sat purjehtia merelle liiotolaistentygö:

6. Ja voitti alaos maacundta/ja ra-
jat omasa maasave fljrsi edemmä/ja pää-
sti monda/jotca ennen olit poljetut alas ja
fangiaa ollet.

7. Hänellä myös oliGsza jaBelhzur».ja Jerusaiemtn ilona/ jooga hän vasto-desta puhdisti / jart yxikäu tohtinut ollahändä vastan.
B.Jocaiuea kyndi peldojans hywäs rau»

has/ maa cafwot viljas/ ja puut hedel-mää ranoott.

Kirja. 14,5uc.
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W«uhl«««th«llitzlt llmiM estetä/ j«
lolmtllt l«ickthy»ln : Cauppomtthelmc-
nlstylt johyibylt canpotstus/ jo»olmt»
sttt hetllens osetlo m »ora» »lhellisi»

«ostan,
iv. Slmon myös tolmltlt jy»läft »11.

j«Canpungelhl»/ «tzn että torpen «lc».
nattu pttt heillä tylls ol«man/ft hsn olt
«nululft mies colles mallmas.

11. Hän pttt «uhan m»»tunn»«/ntzn
«tts «tckl Israel tloitzt,

i 2. I» jocatnen nantitziWtznomslens
j«Kryetlnoans rouhos/lo etz heletonpel-
jsnnet/silli el yxttän tehtlnul heitä «vat-
vota.

iz. Ia et Syrlan Cunlngat tehllnet stj-
hen otton htllle mttin paha tehdä.

14. I» hän teli oikendtn m»»«nnos/
j» »arjtlttöyhtä Canftns seas wätl»»loa
«astan/ jorangass «ickl»äärst/ j» Hu»
cnltl jnmalottemal.

15. Pyhs» ftatl» hsn jällenscunnlaan/
j« »nuet pyhä «lua sijhtn lisätä.

16. Jäcosca ft stnom» cnnlul Romis
i« Spartas/ «ttä lenothan tapettu o.
Lt/ lnltt he catckt strulltstxt.

17. Mult» cosc» Romalalstt cuullt/
«tlä Simon hsnen »eljens cli yllmmät.
«en Pappt/ ja olt moocnunan omtst».
nut/ ja »lholltstt »ftnnt pots/

18' Ntzn he udistit ftn ltzton/ cnln, he «n>
nenlndan ja hänen «veljens lonotha»
nln cansja tehnet olit/ jakirjoitit »«stt»
«nluthtn ft lählllt häutlle.

19.Seltrjotlus luetttn jnlllsestCanftn
«des leruftlemts.

2Q.1» Spartasi tlrjoltelttn Simonln
tygö näln» Ntl»«vonaudaftt/ft Sporton
»sumatstt telwettonmt ylt«mätstllt P».

StmoMll«/ja «anhlmmllle/ joP«.
petllt/ j» Judo» Cansalle/ omille »tlill-
lens/ terweytiä.

2i.Teteän afianaftj»t tnllt »tetdön ly.
göm/l» ftnolt/ että l« teldän »lholltsen
«leu» lyönec suurella cunntalla/ jnol«l«
nyt hywäsrouhos/ josta mellle ou su»rl
110/ me olemm» myös meldän Canpun»
gtu lirjolhl» «ndauet ttrjoltt»/ «llä he
toimittanet o»at/ näin»

22. Ind»l«lsten «fian»j«j«t/ Nnme»
nlns Antiochuxen pol«/j»Anllpater 3«»
sont» pell»/ »nltl meidän tygim uotsta»
mon ysiä»ytls 3nd«l«lsten j» meldsn
»älillem.

23. Ja me yxlmlellsest tolmltlmm»/ «l»
lä ne sanansaattajat cunntallsest pttt ««

tettaman »«ston/ j» hetdän puhene Cau»
pnngluKirjaan kujoittttamou tzaucotckl»
stxt mulstox». Tämän »ostauxen he ttr»
jotttt Vlmonille ylimmätstlle Papille.

24. ««»jälten lähtltt Slmon Nnme»
nluxen jillens Romtzn/ «temäu suurl»
cullaistaiilpe/jocapalnot «hannen ieivl»
stälä/ ia udistaman ltztle heldän«nsjans.

25. Costa Romalaistt cnullt hsntn »«

sionS/stnoU h«: Meidän ptlä tlmon <»

stel tltcmiu Stmonille j» hänen lopfil»
lens curntot»?

26. Sillä hän ft hänen »eljens o««l
mtlhulllftt ollet/ j« Israelin »arjellel/ j»
»iholZtsit ajanet pots/ senlähden wahVl»
sttt stn Romalaistt pximlelistst / «ttä
ludalotstt pttlwapat oleman/ jo he cm-
noit stn tlrjoltto »«fillaulnthllt/ jo»c«
pitt Patzaisiulyöismän Slontn vuorelle.

27. Tämä sturoHOtuen ttrjottns en teh.
ly cahd«xand«opätwsnä leistotymml»
dä Elultn cuulla/ toista »nonn» «hd«.
xott» tymmtudä totsto ftt» yltmmätstn
P«pln «lmouln Soramtllst colmaude»
ua halltiuxen »nen»»/

28.Sunres »ranhtmmitten/ Pappetu
ja caiten JudonCanstn coconxes.

29. locoltzelle olcon ttetläwä <» jul
ltneu/ että ntzsä fturis stdts/ «t» «et
dä» waacunnis owat ölltt/ Stmo» Ma»
«thtan poica/lartbin ftgusts/j» hänen
»tljens/ owathengens andanet »aaran/
ja olletom»» Canftns »lholllsil, »ostan/
ttttl Pyhä ft Jumalan lakt olts «llnl
moahanlyödyxt ,» häwltttyxl/ ft owat
saattanet Canstns sture«n cunr taan.

30. Sillä Jonathan cocols Canstn jsl>
l«ns/ jo otti hallitnslvtran j» tuli yllm»
mätsext Poplfl.

31. Mutta costo hän cuolt/ tnltt »lhol»
ltsti jäll«n»/j» tahdoit hstvttts maacn».
nan ja Pyhän.

32. Nijn
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Z2. Nhn Slmonnousi/ ja sodel meidän
wtholltfiam vastan/ ja lotmlttt meidän
sotaväelle aseita/ ja maxot heidän palc.
taos omasta rahastan» ja hyvydestän».

zj. Javahvisti Canpangtt Juveas/ja
Bethzuranrajacaupuagio/ josa «tholli-
ftt ennen sotaaseas ja sodan valmistuxet
pidit/ja pani Juvalaista sitä varjeleman.

Z4> Hän vahvisti myös Joppen/joca
00 mericaupungi/ ja Gazan /joca on
Ajiodta rajoilla: Sillä Gaza oli ennen
ollut vihollisten linna: mutta Simon o>
mistt fen/ japanisiihen Juvalaisia/ ja a»
setti sijheu hyvän halliluxeu.

z;. Cosca Cansa Simoni» «scollisuden
ymmärsi/ ja tiesinehyvät työt cowhän
heille tehnyt oli/ valitztt he hänen Pää.
miehexeos jaylimmätsexi hä-
nm hyvydensja uscollisndenstähden/jo»,
ga hänratkeile Cansalle osotti/ ja ahke.
rotyt alimmaistllenscatckehyvä tekemä».

z6. Slllä hänen aicaoans aodot Juma-
la menestyxen hänen kätten» cautta / nya
että pacaoat meidän le.
rosälemista jalinnasta tulit ajetuxt pois/
josä he olit/josta he myös läxtt ja hävi-
tit Pyhän/ ja puhlao Jumalan
xen socaisit.

Z7.Mutta Simon omisti linnan/ ja
pani stjhen Audalaifla varjeleman le.
rusalemiu Caupungita ja maacuoda/ ja
corotti Jerusalemin muurit.

ZB. ZaCuntngas Demetrius vahvisti
hänen ylimmäisen Papin vtrcan/

zy. Ia piti ystäväoänS/ ja teki hänellesuuren cunniao.
40. Sillä hän ymmärst/ että Skoma.

! laiset Jndaiaisteo asiamiehiä cunnialisest
otit vastan/ ja olit tehnet lyton heidän
caustans/ ja ottanet heitä vsrjel-ixens/

4k.la että Juvan Canftlla jaheivsn
Papeillsnö yximielisst scneu»oo!i/ et.
tä Simoa piti heidän Päämeihens ja
ylimmäinen PapptnS alinomaisesi ole.
man/ stjhenasti että Jumala heille sen
otkiaa Prophettin olis herättänyt.
4i. Ia että hänenpiti Pckämiehe oleman/
jaPyhän varjeleman/ ja asettaman kZ.
stylWt maacnndan/ ja caicki sodan ne».

«otia linnat pitämän hallusaus ja «ot-
mafans.

4Z. Ja että joeaitzen pltl häädä cuokr-
mau/ja catcki käskyt hänen «tmelläns käy-
män ulos/ ja että hänen pttt Purpuras
jaCullis käymäu-

44.Caickl näwät plti uscollisest ja vah-
vasi catkeldaCaosalda jacatktlda Papett.
da ptdettämäa/ jaet yhdengän pltäayt a-
setamä ltzeos tätä vastaa/ etkä yhdelläkäa
olemaa votma maacunas causa yhtea en,
tzua/etka Purparacataicka enllatsta vyö-
tä canva/vaa» hänelleatnoastans.

45. Mutta jocateke tätävasta»/ ja tä-
mäa säädyn rick»/sen pitä vtcapääa 0.
leman.

46. Näin lupais catckt Canfa Gtmo-
oille olla cunlialnen.

47.Stzh«o myöS Simon tydyt ja tult
ylimmätsext Papixt/ ja Juvan CäosanPäämiehext.

48. Ja yhteinen Causa kästt tämänPääiöxenvasttfln tauluthln ktrjoitta/ja
panda Templtn läpikäytävän julkisen
patckan/

4y. Ja yhden seocaltatseu klrjotluxen
stjtä panna veroarckun/josta Simon ja
hänen jälkenkultvatseas pttt sen aina löy-

Aatto-
> chus
Deme»
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Ne/i

tämän. xV.
A Euntogas Anttochus Deme.I lriuxen potea kirjoitti luodoistaSimoaiu ja Andan Caofao ty-

näin: >
2. Cuotngao Auttochu» toivotta Si. I

monille ylimmäiselle Papille ja Andan!Cansalle terveyttä. iz- Että muutamat capinan nostajat o> >
wat ottanet mioulda pois mtuun peri».'
dövaldacuadaai.

4. Nya minä tahdon sen jäll-ns alani
otta/ ja snva sen oikiain perillisten ala
tulla: ja seatähden olen minä muucala».
sta sotasäke ottanut/ja haaxia teetellyt/
ja tahson valdacoodani käydä/ että mi.OS c.pioan nostajat rangaWn/ jorca
minua waldacunnafani paljon vahingo.
ta tihnet oivat/ja mouda Canpungitai
häwtttänet.

5. SeutShdt» minä annan sinulle cat ckt
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«e/ enin Cuulngat ennen sinulle oudonei
«ivat.

6.3» »nnon stunlle »om,»» myudsts
vmas maacnnnofts-

7. Ia leruftltmft Pybspttä »apa o»
lem»»: Stnunom»spttä myös oleman
calckl ne ltn»«l »ol«s rakendonnt olet/
ft catckl mttäs tähän »stl pltsnyt olet/ja
caicki ne sotaastljvtca sini »ehnyt olet.

z. I» »nnan finulle »»ponden coitlst»ntzstä «in Cnntugollt tehts«in pidäis/
jo «nutotnCnntngonomot owot/ lsst»
«joft ruweten/ ntzn tzgxl pitwöxl.
y Ia cosc» m» meteän »aldacundam

jällensftamme/ntzn m« «hdom sinnll«/j»
sinuu Canftllltz ftTtMplllle »lelä suure,
mon «uutan tehdi/ntz» «tti tttdin pllä
cotttS »aldocunnons cuulutsttoltmon.io.Neljsnd«ni»»onn«cahdexal«lym.
menoa loista ftt»/«llAntlochuS jillens
ptlludö»»leac»nd«ns/j« «lckl sttowätl
hyljäls Tlyphonln/jomenl häultygöus/
ft.ftngeu harvat jittTryphontntygö.

11. Cosc» Cullingcs Anliochns meni
hsnen jiltens/pattuthänDoraan/jocaon
mtr«n tyks»s:

12. Stlls hsn uoti häntns ole»»»»»»>

««/eltä so«»olihsnen jällt.-
13. Mutto Anttochus Mtnt häu« jälttus

Doroo»/sadolla j, «hdtllolymmtnells
luhauella j»l«m!theUä/j»«hdexaL» tu»
hanntll» radzosmlthtlls :

14. I« ptzrttlt Caupungin stlä maald»
«ltäwtdtidä/ntzn ttltt yxtkän stannt sijtä
«syds ulos/toickafistlle.

15, StzhenolcantultNumeniusßomt.
sto/ja muut jotca hsnen Canftns lshete.
lyt ollt/j»tolt ltrjoj» Cuningasten lygö/
joma«cuudtzn/jotft el, lirleitettnnäln:

16. luctnsRemin Borgmestartlotwot.
Cuntngos Ptolomtuxelle ttrveyttö.

Slmon ylimmäinen Pappt ft Ind3
Cansa/eVOI lähtttäuet afians oftMmt».
dän »ygim/udlftamau ystsvyttä jaltztte
metdin vällllem.

18 I»o»«myös lähettänet meille cullaisen tllwen/jocapaln» «hanen ltlwisiätä.i9.Sentähdenm« ttriotlam Cnnlngasttn
j» mnlden Herrain lygö/ ettei heidän In»

dolaifia mltä» tetemän pldä/<tlz
heldän «tcka hltdän Caupungt.htns s»
maacuudyns Mtnemsn: «tts myös ptdsi
hetdä» ketä» »nttamä stttmä htlts»ofiä.

20. Stlls «e olemmaottanet hellds se»kilwentygöm.
2i .Ia jos muutamia cowacorwatsi» hel-

dsn maacnnnoftaus tetdsn tygin ou p»«
«nnut/ ne teidänpits lähettsmsnyllmsl»sen Papln Slmsuln lygö/«lts hsn hetts
lotlns jältenstls rongolsto.

22. Ns»» oltmm» w« myös tlrjolltoues
CunMgas D«««trlux«n tygö/ftAttolu-
«tn/ Arethan.

23. JoArftcen lygö/j» calcktz» m»«cn»«
dtzn/ja Sampftctzn ja Spartalalften ly.
gö/ja ntzden jolcoDeloe/Mpudos/Slcy.
onte Cortos/Somos/ Pamphyltas/ ly»
clos/Holtcornossos/Rhodls/ FoftltS/
Coos/Sldtnte/ Gortynos/ Gntdos/ Cy«
pris ft Cyrenis oftwot.

24. Jo tsmöu colloistnkirjon me ol«m<
m» lshettsnet yllmmstftlle Popllle Tl-
monille/ft Judon Conftlle, ,

25. Sllloln w«t AntlochuS »lels tolse»
sotawse» Doron »110/ covemmiu stt» ptz»
rlttämsn/ft poul steanrakeunnxet se» e<
teeu/ft Caupungin jocalohwold»»hdlstt
j»iryphonln sinnesultt/ ettet hsn ftonul
ksyds ulos «lt sisällt.

26. I» Simon lähetti Aullochnxen a-
»uxl tuhannen hywä ,a»alttlna Mtests/
jopaljon culda/j« hopftta/ j»«ftlt».

27. Mutto Anttochus et ottanut ntzts
wastan/etts sits pitänyt «ttä hän ennen
lulvaunnt olt/»»»» perätt tylmeut Simo.
nlt» »oston.

28. Ia lähettiyhden vstslvlstäns hsnen
tygöns/ntmelds Athenobinxen/hsnds pu-
hutteleman/ ja sanoman: « olttt» lop.
pen/ft Gazan ja I«ruftlemln ltnnan 0.
n»«stau«t/jotca catckt mlnun »aldacnnda»
nl tule»«t/

29. Ja oletts maacunoan oAdrn ymbä»
rlstöida hjwtttäaet/ji? suuren wah.ngoa
tehnet minua watdacunnasaot/ja oletta
omistanet minun permdömaaat.

zo. Sentähveo anon mtoä tetlvänämä»
Egnpvogtt Mens/Ma le otetta ottane»

MiUlll

Et A».
ttochut
ptdä
miti
hän
Stmo-
atlle
l««a/
out oli.
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mtlinld»pols/j»callenveron ntzst» Can»
Pnngelst» enin teillä on paitzt Indan
m»a«.

Athe-
00b ius
lähete.
tänSi.
monin
tygö.

zz. Eyhen annotSimon hänelle tämän
»ostovxen: Se maacuoda cuin me jäl-
lens omistanet olem/ 00 meidän Isäim
perindö/ja et se »enevgän muiden oma ole/
mutta meidän »tholltsem otvat sen cau-
»an aica wätt»allalla ja »äärydellä 0.
manan» pitänet.

Z4. «entähden olemma me nyt meidän
vmamjällen» ottanet/ja emme kenen-
gän toisen emo.

Z5. Mutta että sinä sitä »alitat/että me
Joppen ja Gazan olem ottanet/ siihenolise syy/että nysiä lehtiö meidän maacuo-
vallem jaCaosollem suuri »ahingo -Mut-
ta cuitengt» me tahdom vydeo edestä au-
da sata leiwistätS.

zä.Syhen ei Athenobiu» mitän »a-
-pannut/ waauwihasiui/ja meoimatcan»
Cuningan tygö/ja ilmoitti hänelle Simo.
oin »astauxen/ ja hänen cunntaos ja
jaloudevs ja caickt mitä hän nähnyt oli.
Silloin Cuologas »ihastui sangen hi»

_.

p"°"
pätene

ZI. Mutta jo» ett le sila tahdo tehdä/
oyn andacat minulle nyden Caup uogeio
«desiä »yst sata letwifkätä hoptata / ja
sen »ahtngou ja »eron edesiä loiset »ysi
sata leiwiftälä/ mutta jos et te sitä totte.
le/ oyn me tahdoin sotia teitä »astan.

zr. Cosca Athenobius Cuningan ysiä-
.wä tuli Jerusalemyn/ ja näki Simontu
'suuren C»nnian/jasencorkeudencuin hä-
nellä olikullasta ja hoptasta/ja cuing» hän
muuloingin oli jalostwalmistettu/ihmet-
teli hän sitä sangen suuresi/ jajutteli hä-
nen edesän» milä Cuotngasolikäskenyr.

mntstft.
,7. Mutt» Tryphon pässi pois sields/

johohdella potent Orthosio »n.
,z. Cnnlngos tell Cendebenxen

merimaacuunan Psämtehlxt/ j» «ndot
hsutllt sotäwote setä rotzasmtehts «ltä
jolcemtthts/

39. Ic tästl hsnen sioitlo ltzens Judon
«aan rajotlle/ ft woh»lsto Cedronln
Conpungtn/ jorolend» llnua» »uorelle/
josta heldän piti Ineeaan menemän/

C«nt««
beak.

Entähde» meni Johannes Ga«
vajasta JsäosSimooin lygö/ ja

hänelle että Ceodebeus
oli maalle tullut/ ja paljon wa«

htogota tehnyt.
~S»llotn Slmoo cutzul caxt <vanhi»«-

va poicoos tygöns/ Judaa ja lohaoue. »1»»,.'
peo/ja sanoi heille: Mtvä ja minun»... '

weijent ja coco mlnii Isänihuone/ olema
hamasta nuorudtstavyo tähän aicS asti/ «

sotinetIsraelin wiholltsta vastan/ja Ju-
mala on meille onnen aodavut/ jaIsrael
on monasti meidänrätlem cautta holhottu

z.Multa etia minä «vanha ja hetcko
vlea/oyn teidän pltä nyt astuman mtnun
ja minun veljeni fiaao/ ja menemän so.
timan teldän Caosan edestä / Jumala
latvasta auttacon teltä ja olcon teidän
cavstan!
4.NyohSnaonoiwalita maacuvoasta

caxikymmeodi tuhatta jalcamiestä/ ja
muutamitahemoiSmiehiä: Tällä joucol-
la meni Johannes ja JudosCendebeusta
»astao/ ja olti yötä Modtnis.

5. Mutta huomeneltain cofca he Modi«
utst tulit latialle kedolle/ tuli suuri so-
taväki heitä »astao/ sekä rayasmiehiä
että jalcawäke. Ia siellä oli «irta mo-
lembain sotojouckoiu välillä.

6. Nyo Johannes meni »irran tygö/
ja»äänsi hanens wthollisia »astao/ja cuin
hän nätt ettei sotaväki tahtonet wtrtaan
m »nä/vyn hänrohwats itzens/ ja ment
ensisi ylitzen/ ja cuio muu »äkt sen näit/
»evtl he myös ylitzen hänen peräsäns.

7. Nyn Johannes asetti wä»ens rinnan
jylhollisia»asian/ ja paot hevoiSMiehtt

jalca<ZittU

mutta Cnnlngas ajoi Tryphonll» lac»/
»ösittäxtns händä.

40. Cosc» fijs Cendebeus lult 3»mul«.»n/löl hsn ludala.si» ft ryöstt heidän
m»«cnnl«ns/ j» annot paljon Canft
toppa/ ja oltl mondo ltznnl/ ,o »et pots.

4». Jo rotens, Cedroutn Caupungin/
ft pout sijhen selovile/että he sieleä ra.
jollen olisit uloel«ngeun«t/ jo sullluel
Indalaisten st«tlä«n«ten/ ntzncnln Cn»
nlngas heidän »östtuyl oli.

xVI. iucu.
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jalcaväentygö/mutta vihollisilla oli pal-
jo eaämbt sotaväke.

8. Costa sijs Johannesannot Pappeto
vaskttorvhn puhalda / ja lii vihol-
lista/uija Leadebeus pakeni Sstajouc-

' oineos; ja sijaa tult moada havolletuxt
ja lyödypt, ja »e muut pakenit yhteen
vähään wahivao Canpuugyn.

y.Stjnä sodas tuli myösJudas Jo-
hannexea «elt havoitettuxi/ mutta Jo-
hannes ajos raca Ledrouia
liunan asti.

10. Javiholliset pakenit Azsdin maaa
paikoille linnoihin. Sillola Johannes
poltti ne linnat/ uljn että vihollisista liki
caxl tuhatta miestä talisurmatoxt. Sen-
Men meni Johannes rauhas cotlans

, Judeaaa.
11. Muita siellä oli yxt asetettu Jerihou

maan Päämiehext/ nimeldä Ptolomeus
Abobinpotca/ joca oli sangen ricas.

ii. Jaylimmäinen Pappi Simon oli
hänelle andanutrytlärensavioxt/

iz. Jonga tähden hän myös oli ylpiä
sydämest/japyyttmaan Ruhtlnaxt/ja«.
tzei ttla Simoutta ja hänen poiktans pe.
toxella päiwildä otta pois.

14.Tosca Simon vaelsi ymbärins Ju-
van maata/ catckta paickoja catzelcmas/
jahallitusta hyvin toimittamaa/ ja tu.
li Jerthon cahdeu potcans Maeathtan

Juvan cansia/ seitzemenbenä vuonna
cahdexatlakymmeodä toisia sata/ ensi'
mätsnä Cuuna toistakymmendä/ jocacu-
tzutan Sabat:

15. Silloin otti Abobi» potca heidän
«asian linnas/ joca cutzutan Doch/ ja
«almtsti heille suuren pidon/ mutta se o.
li petosta täyoäos/ sillä hänellä oli fijaä

sotäväki kätkettynä.
16. Ja cosca Stmou ja hänen potcans

tulit tlotsext ia juopunepi / nousi Ptolo.
meus palvelioinena/ jaotti asens ja car-
cats Simoni» päälle/sijnä cusa hän istui/
ja löi hänen jacaxt hänen potcans / ja
heidän palvelians cuoltaxi.

17. Tämä» häpiälifen petoxen tekt Pto-
komeus Jsraelts/ ja osotti pahuudens
hyVäln töiden edestä.

18. «enjälken kirjoitti hän Cuntngas
Aotiochuxen tygö/ jarucsilt häneldä so» i
taväkeä avuxens/ omistaxeos maacuuda
ja Caupungetta ja mitä ohsä oli.

ly. Hän lähettimyös joucon Gazaan/surmamaa Johannesta/ jakirjoitti Pää.
miesten tygö/ ja cntzui heitä tygöns/ ja
lupats heille anda suuren palaan >a lahja!

10. Ja lähetti solaväkeos Zerufalemi.
ta ja Templtä omistaman.

21. Mutta yxl sanansaattaja joudui e.
dellä Gazaan/ joca ilmoitti Johannexel.
le/ että hänen Jsäos ja veliens tapetut
olit/ ja että myös händä olt atvotttu
tappa.

22. Casca Johannes nämät cuuli/ pel.
jästyi hän sangen covin/ jaannot otta
khnni ne jotcalähetetyt olit händä kappa»
mau/ ja cuis hänymmärsi/ että tämä o-
li heidän ajatuxeoö/ ohn hän annot hei-
dän tappa.

iz. Mutta mitä Johannes fenjälken
muuta teki/ja millisiä sotia hän piti vt.
hollista vastan/ ja cuinga hän hallitzt ja
muurit rakeufi/

24.Se on kirjoitettu erinomaiseen kir.
jaan/hänen aicans hallttuxesia oyucau.
van cuin hän Jsäos jällen yltmmämea
Pappi olt.

Slm»
«pe.
l»n
c»hden
p«l.

caus
c«nsj«
omol»
d»»l»
»yl.
dsns,l

Ensimäisen Maccaberem Kirjan loppu.

Toinen Maccaberein Kirja.
Esipuhe.

t)n olewanans toinen Maccäberein Kirja/ nijncuin nimi osoita/ mutta
se mida oikeinolla/sillä se luettele monicahwja asioita jotcaennen ensimäi-

Medemmä uom cuin ludas
'

, xeen
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M/Ise ön/ seitzemeNdin luMasii msimäisesi Kirjasi/ että hän paremmin mfimäisex-
cuin loisexi pidäis cutzuttaman. Eli jos hän pitä cutzmtaman eriKirjari/ ja ei wift
ri MaccäbereinKirjari/ vei alienus lciiicet, non secuttclus. "

Mutta me annam tämän nijn olla/ sen caunin Hlstorian tähden seitzemest Marty-
risi Maccabereisi/ja heidän äitistäns/ jamonen muun asian tähden. Mutta se näky/
ettei se ole caicki yhden teco/ mutta cocon haettu monesta Kirjasta. On hänes myös
coma solmu 14- >wgus v.z/. Rasiaxest/ joca itzens surmais/ »olla myös P. /Vuxuai»
nu« ja muut wanhat Isät itzens waiwannet owat. Silläsencaltaiset työt ei kelpa/ ja
ei ole tijtelläwät/ ehtä ne kärsittä jahywin selitettä taittaisin. Nijnkirjoitta hän myös
Antiochuxen cuolemanpaljo toisin/ cuin ensimäinen Kiri».

Ia pian sanottu/ nijncuin ensimäinen Kiriä pyhän Ramamn secaan otettapa on/
nijn on tämä toinen sijtä hyljättäpä/ eheä jotainhywä sijnä on. Multa nämät caicki
elcon Ehristillisen lutianhaldun annettu/ duomim jatuttia.

luda-
lolsten
Klrj»
Egy.
pttzn.

lev.
-tt 24'

I. iucu.
Judalaiselttldsn »eljen/jot.

XT » <l ca leruftlemls ft coco luda»'-»^H,«maalla osnmmt/lolwolomme
teille ludolalsille meldän «el.

j:ll«m/ jotc»Egyptls oletto/onne j« ter»
»eytts.

2. Inmalo fiunotcon telts/ j» mulfio.
con lyttons/ jong» hsn Abrahomllle/
Isoochille ,o locobllle ustolllfille p»l»e»
llollleus/ luwounut on.

z. Ia andacon teille vagan sydämen/
että te hänenLaisans lujana ja vahva,
na pysyisitte /

4.Z0 iatnatcon tetllea että te wlrjät oli-
fllte häoekäflyisäos/ja lohduttacon teitä.

5. Hän cuulcon teidän rocouxeu/ olcon
teille armollinen/ ja älkön teitä hyljätkö
tuscasa. (coilem.

6. Näin me alati teidän edestä» ru.
7. Me olcm teidän tygöa kirjoittanet

suurtmma» tufcasam/cosca Jasonja hä.
ne» jouckonspyhästä maasta ja valdacun.
vasta ercoott/

8. Ja poltit meidän portti» ja vuo.
»attl «vialvtnda verta. Nljn me rucotlim
ja HERracoult meitä/ jo me »hratstm
hänelle sämbyläjauhoja/»a sytyttm lam-
put/ ja paotm näkyleivät edes.

y. Ia anom/etlä te nyt meidän cans.sam ptdätsitte lehtimajan juhlapäiviä
'Casleuo Cuulla.

lv. Kirjoiteltu xhdexändtnä vuonaa

setyemettäkymmendä toista sata Cuoin-
gas Demetrluxen aicaoa.
ri. Me Jerusalemia ja caikea Judeas

vanhimbaiu cansta/ ja Johannes/ loi.!
»otamme Aristobuluxelle Cuningas Pto,
iomeuxeu opetusisälle/jocaPapilltsest su-
gust on/ ja muille Judalaistlle cuin Egy.
ptts-owat/ vnne,a terveyttä. Me kg.
täme täydestä syystä Jumalala/että hän
meidän nljn suuresta luscasta pelastanut
on/jotca itzemoijnväkevätä Cuntngasta
vastan varjelemaa piti.

12. Sillä Jumala on meidän vihollissem stjtä pyhästä Caupuogista ajanut
pois Persia» asti.

iz. Siellä Cuningas voittamattoman
jouckons cansta Nane» Kircos taperliu/ <
Naoen Pappeto cavaludest.

14. Sillä cosca Anliochus sinne tuli y. >
stävtuens/ naisjumalan Dianan tygö/ i
oijncota naiman händä/ja catken rahan
Templistä huomenlahiaxt ottaman.

15. Jacosca Naoen Papit se» ymmär»
flt/ ja hän moulamain cansta Cappelyn
mennyt oli/ lukitztt he hänen peräns
Kirkon/

16. Ja lasketit häuev ja caicki cui» hä-
nen caostaos olit/ kivillä cuoltaxt/ fijtte
hackatstt he hänen cappaleixt/ ja heitit
heidän sieloä ulos.

17. Jumalanolcon alatikgtos/ että hän
jumalattomat yya on potsottanut.

18.Että me vydeodeuä cvlmattakym-
Ziizzz'

Arlsio»
lmlus.

.

Antlo»
chus.
iMo«
6: ,6.
2Mo«
9:28»
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mendeva päivänä Casleuu Cuulla ajat-
telemme Templin puhdistusta pttä/ olem-
ma me tahtonet teille tietä anda / että
te myös meidän canstam sitä Juhla pt.
dätsttte/ oyncutn sepätmä pidetän/joua
Nehemta tulen löytänyt sn/ cosca hän
Tcmpltn jaAltarinrakenst/ja taas uhrals

19. Sillä cosca mcidän AsämPcrstaan
vk«t»/ omat Papit tulen Altartlda sy.
mään cuimaaa ruoppaan tälk«oet/ja täh-
dellä pitänet/ ettet sitä keogäu tietänyt.

2v.Cosca nyt Nehemia/et mooda msot-
ta stjtte/ Jomalantahdosta Cuntogalda
cotia lähtlttlio/iäheltt hänoyden Pap.
peto jäänyet suculaiset / jotcase» tulen
kätkenet olit/ että he sen jällens etzisil.
Waao/ oyncutn he meille ilmoittanet 0-
«at/ei he löyläoel tulda/maan sakiaovede

21. Sitä hän 00 käskenyt ammuoda ja
tuoda. Coscaoyt catckt nhrixt valmistet-
tu olt/oaNehemia käskenyt/ että heidän
piti malaman veden halcol» ja uhri»
päälle/ joca halcotnZ päällä oli/

22. Cosca he sen tehoet olit/ ja Ayrio.
go hyvin uosnut oli/ ja pilvet cadoonet
pois/ oyo syttyi suori tuli/ jot» he catc-
kt ihmettelit.

2Z Nyorupeisit Papit ja Cansa ro-
«oileman/ fijheoasti cuin uhri palanut
oli/ ja janathan metsats edellä/ mutta
muut wastaifit HSodä Älehemiao caosto.

, 24. Mutta tämä oli Nehemian ruco-
us: HCRra meldäo Jumala»/ joca

1 catckt cappalet luonut olet/ ja olet pel-
jättäpä/ mäkemä/ jahurscas/ ja laupias/
ja alooa se otkta Cuniogas ja motdelt».

15. Joca ainoa catckt lahjat annat/
sinä ainoa hurscas / Catcktvaldlas ja
yancalckinen olet/ finä joca Israelin pe.
lastat caikesta pahasta/ joca meidän I.
fäm valinnut ja pyhittänyt olet.

26. Ota tämä uhri coco Israelin edest/
ja varjele ja pyhicä-fioun perlndös.

27. Coco meitä hajotettuja jällensyh-
len/ pelosta helti jotc» pacanoit» p«lv»-
lemon ptlä/ j»näe meltä ylincotzowit»/
joit» jocalne» Uvollla/tlläp«can»t ym»
lnärrätsit/että finä m«ldän3»malam olet
»liMngatft heWj,ll.qss«tts stilftsslll/

jasuurella pilcalla meitä häväisevät/
ay. Istuta jilleossinun Cansas finu»

pyhään patckas/ ayncuia Moses sano-
vount on. ,

zo. Sitältkin «kisaisit Papit' Kytos-
«trsiä/ sijhenastt cuio uhri colunut oli.

zr. Sytte käski Nehemta sen lyan we-
deo suurtenkjvein päälle caata/

zr.Sieldä myös käwt liecki ulos: Mut-
ta se culutettin Altarin tulen liektldä.

zz-Te on cohta tlmeitullut/ja Persia»
Cuotngao corwyn/ cuinga sijtä pateast
cuhunga tuli kälketty oli/ «esi löytty ja
se uhrit sytyttänyt oli.

Z4-Nyncoetteli sitä myös Cuningas/
ja andot sen paican eroitta ja pyhittä/

Z5-. Jaandot paljoraha sijhen.
z6.Ja Nehemtan cumpauit nimitit se»

paican/ Nechparixt/ se on puhdistus/
muutamat cuyuvat sen myös Nephtarixi.

11. tucu.
myös löytän/että Jere-

mia Proxheta kästenyt oli uydeo
jotca «tekin pois/ otta tulen myö-
täus/cutn ennen sanottuon. .

2. Ja aodanut heille latu/ jakäskenyt/
ettei heHerraakäskyjä uuhotats/etkä aa-
nais ttzens «vietellä/ cosca he Culdatset ja
hopiaiset Jumalat ja heidäncauutstuxensnäkevät.

z.Za on seocaltaisitamutta paljonheil-
le käskenyt/ettei he Laila sydämestäuö no-
hotats.
4. Ny»oli se myös stjnä kirjoitnxeS/ et-

tä ProphetaZnmalan käskystä heillekäsie-
nyt olt/etlä he todifioxen Majan ja Ar-
kin myötäns ottaisit.

5. Cosca he nyt muore» tygö tulit/jonga
päällä Moses ollutoli/ja HERran perin-
dömaan nähnyt/ töysi Jeremiayhdk luo.
lao/fiooe hä» ptfit Majan ja Arttu ja sa-
wuubria Altart»/ japeitti luolan.

6. Mutta muutamat jotcaraosta menit/
tahdoit sen luolanmerkitä/mutta et tain.
oet löytä.

7.Losca Jeremia sen ymärsi/nshteli hä»
heitä/ja sanoi- Tätä paicka et pidä yhden-
gän Ihmisen tietämän/ stjhen asti culn
HMtstEDMctt»/ jahtilleu leppy/

sillsua

"«l.
!'

iy.z.

'

Jere-
mia
käcke
tulen/!
Tabere
oacliaj
ja Ar-
ki».
Deuk»
Z4; ».

has « ll.Maccaberelli' z.lucu.
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laisten
Kirjat

Deut.
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Judon
Hlfte-
ll».

silloin HLrraheille» se» kyllä ilmoitta.
8. Ia HErran cunota nähdänptlwesä/

uhncatnseMosexeu atcau näkyi/ ja cuiu
Salamarueotli/että hän sen patcau py«
httäts.
9-Ja Jeremia luetteli myös hetlle/culo.

ga Salomo uhranut oli/ cosca Kircko vi.
hitti» jaTemplt valmis oli.
ro.Cutnga Moses HERra rucotllut/ja

tuli Tatvast uhrit culuttanut oli. Nynru.
co-lt myös-Salomo/ jatuli culuttt myös
polttouhri».
ii.Zacuto MoftS sanonut oli/että hänen

, uhrtns olt tulelda culutettu ja et syöty.
ii. Nya myös Salomon on cahdexan

päivä uhrannut.
iz. Ne catckt löytäu nysä ktrjoituxts/

Maßehemtaa aicana kirjoitetut ovat:
janyn cuiu hän Cuntngasten/ Prophetain
jaDavidia kirjat/ jaCuoingasiea ktrjoj.
tuxet/uhrista hakenut oli/ jayhden kiriä-
läjän nysiä »onnut:

14. Ny» myös luvas o ntehnyt/ja mi-
tä kirjoja sodan olles malla oli tullut pois/
on jällenshakenut cocon.

15. Ia ne ovat meidän tykönä»: jos
te tahvotta nytä luke/ »yu andacat v«
melldä tuoda.

16. Että me nyt seuralta ista Juhlapttä
tahdomme/tahdoimme Me kirjoitta teidän
tygön/ sillä letdän tule myös sitä pttä.

17. Mutta me tolvome Jumala»tygö/
että HERra joca Cansaus autta/ ja pe.
riooöu meille jällens auda. Nimittäin/
Waldacunnauja Pappiuden.

18. Nllncuin hänkatso luvannut on/pt.
aume daopäallem armahta/ja coco «ei.
däu jällens yhten avarasta mailmasta
pyhän paickav.

19. Nijocuin hän jo suuresta tuscasta
mettä pelastanut/ja sen patcau puhdista-
nnt «n.

20» Mutt» Historia Indas Maccabeu»
xest/j» hänen W«ljlstäue/j» yllmmälstu
papin pnhdlfiuxest/j» »lt»rln vlhllmlststl

2i. I» sodasta Anllochns <kplph«n«sta
»astan/jo hänen polcans Enpotorl t

,2.1 a fijts Mlltlstä lalvsft/joc» ntzlle/
jott» IndallG» nrholllsest mrjM/ tt.

manbtwat o»/ett» heltH ntzn »shs jouck-,
coco maa» ryöstsnet/ j«suuren pae«n«t»
paljouden pacoon lyönet/j» heidän pe-
räns ltzruht«netovat.

lastni

Zk. Nyn myös me tecm/ /a annam st»//°ca tämän Historia» eaflst kirjoittauut
on/sijtä marhe» pttä/cutoga hä» catcktpuhunut/ jacaickt cappalet viriäsi leh.
nyt o».

z:> E» me muuta tahdo tehdä/ vaa»
lyhemmäxi coots.

Zi. Ja rupemme nyt Historian/ja tah.
hymme tämän atnoastans Esipuhext sa-ZttjjtZ »3

»3» I« pssllsexl Templlsiä/ culng»se
jsllensratelttn/ntzncntn ftc»p»tc»s josij.
tä ttetän/j» Caupnngl »apaudens jällens
ftaunt on/ «llä catckl muut l»lt lleldyt o.
»at/ j» «tno«st«us H«Rr»n latl pidettä'
min pltä/joc» m«lll« nyt hyvä sno/ j»«r-
-«olllnen on.

24. Nämät ft monb» mnnla/jottn I».sou »tzdes kirjas llrjottlonnton/ alwotm»
m« täsä lyhytätstst coota.

25. Slllä me näemme/cnlngo lucn s«»lolletln on/ «tlä työläs onHtstorftt olleinvtnärtä/<eltä se ntzn ou ftcöittttu yhten.
26. Sentähden olemma metahtonet l«lj«

dä/eltä sitä hyvällä Mielellä luetatsin/paremmin ymmsrretliifin/ja jocaitzelle
tarpelllnenolts.

»7. 3« tosin me tiedon,/ «ttä ««ldänmyös ntzn lyöläxltllle/että me fijhen»oi.
»anruvennet °lt«ma/sillä sijhen tarvl-
tan paljon lyötä j« snurl vireys.

«.Ntzncnlnet st tlman valval» t»p»li<
du/ joc»pldou»olmista tahto j»vlerostenhyv» tehdä. Cultengln en me sijtä lucu»Pldä/ »«»» mlelelläM tähän työhön rn.pemme mnlden hywäxi.

29. 3tze Hlflorlas «n me mitän muut»/w«an«n»»n,oll» ntznwln st ennen llr»
jotteltu on/ »luoastans «ttä «« lyhen».
mäxl tahdon, coot».

30- Ia ntzncntn pnustpps/cosc» hs» tl-
den huone rsteuda/et mnnst» lncu» plds/
»»»» että hänftn ntzn tells/etts ft «»h.»o olls/ v»»u culng» ft maaloltamau
j« c»nutst«tt»m»n pitä/ sijtä and» hsnmuiden murehti».
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no/ «ttel Esipuhe «nsmbi olls euln coco
Htstori». '

IN.iucu.
jällens lernstlemls hy-

«« wäs ronhas oftlltu/ j» lott »el»
eli/«ttä st yllmmälut»

Pappi Dnl» ntzn jumalinen 011/
j» ntzn wisust sijtä waortn pttl.

2. Myönnyit myös Cnningol Co»,
puugtto cnuntotttomon/ jo lähttlt 1010.
ft lohjojo Templtz» /

3. Ntzn että Seleucus Asian Cuningos
lovorelstons määrät» «lt«n culntnx«n
cutn nhrtjn torwttlln.

olcon oliyxl Templln holdlo/
Oimou nlmelds/ yxl Benlomlterl/ ft
ott yltmmstsen Popin »lhomies/ ettel
hän hsnen «lll»»ll»isutt»us Capnugls
sallinut.

5. Mutt» että Oulos «ll händä «väte»
»ämbi/ menl hän Ap«llonlnxen thr».
sein pojan tygö/ «llmmalftn Syrlan j«
Pheulctan Päämiehen.

6 Jo ftnot hänllle/ culng» Jumalan
«rcku leruftltmis möärilöln rtcas olt
cullast/ ja sangen paljon ltzaxl cnln uhrl»
pl tar»tttin/ j» Cuntngas sen tyllä ftts
otto.

7. Cost» nyt Apollonlus tull Cunin»
gon tygö/sonot hän hsnelle/mits S<»
mon hänelle roh osto tlmolltanut oli: SU.
loln mäsrsts Cnnlngas Comor«rlns
Htltodornxen/ ja töstt hsnen sen xohon
tuoda.

8. Hsn «olmlsti ltzens/ j» ftnol/ etts
hänolemmotsts Syrtos jo Phenlctos
«ero »oston otto»» 011/ mutt» hänen
al»otlnx«ns 011/ ettö hän Cunlngan ls.
styn toimitta tahdot.

O.Costa nyt Hellooorns Jerusalemiin
tult/ joylimmäinen Pappi oli hänen ot»
«onnt ysiä»äl<sest »Oston/jutteli hän hä»
nelle/ mitä häueu Herrans hänelle tssie.
nyl oli/ ft m«lä varten hin siellä oli :

Jo kysyi/ jos ntzn olis taicka «i.
10. Ntzn ylimmäMtn Pappi »astais:

yxi oft onwtldin t«com pondu/ joc» on
lestein j» or»oln:

«.Toinen onHlltauli, TMn jo«

cnululs» mles 011. I» ll enfingön ntz»
ole/ culn se pettäjä Slmon ftuouut on/
sillä etenömbt «le/ «in neliä solo l«t«
wlstälä hoptoto/ j» coxt ftl» lelwtfiätä
cnld».

12. Ntzn olts se sunrt »äärys/jos se ntzn
oletalsin pels/j» ne/j0l« «luns nsconel
o»at pyhsä» Templtz»/ joco coltts mo»
tlmos ntzn corltast cunntoltttlu j» pela-
stettu «n/ lnliS «mans pölyt.

»3. Mult» Heltooorus ptts Cuningan
lssty»/ hänenpltl stn ottamon/

I4.I» tnll määrättynä pätwäns Tem.
pltzn/ l« tahdot fitä nähdä. Ntzn nousi
suurl woltlnseoco Caupungi»/

15.Paptt 011 l pyhäs cauntstuxeftns Al»
tartn eees/jo huusil Iumolo» tygö l«t.
woseu/ jec» itzekäskenyt on/ ellet «lltl,
lopondno colnotnhlotols/ «ttä häu ntzl.
le»/ jotc» fijhen polckon tallelle pannet
oltt/ tallello pldäts.

16. Mutta ylimmstuen Pappi täytti
ttzens surklafi / ettet t«ngsn händä 11.
m»u ormahteltmot» nähdä »oMut/ sillä
st nähtlnhänesä/ costa hsn nyn casvoll-
d» muuttunut olt.

27. Stlls hän 01l ntzn peräti hämmä-
stynyt/ että hän coconous »optsi/ josta
tyllä ymmärrellin/ cntng» pah» hänen
mtelens 011.

18' Mull» C»us« juoxlt sinne ja t«nn«
cocon huonet»/ft rucollll ttsienäns: fil»
li he näitTtmpllnyllncotzotuxl tule»»».

19. 1»»aimot putt sätlt psslltue/ jno,
xtndelil ymbärlns c»tuj»/ft uety«t/jolc«
et muutoin ihmisien stas ollel/juoxlt port'
tetn ,« munletn päslle.

20. Mon«c»hbol «ctunotlloolll/ j» u«.
tätens l»t»»s«n pätn / j« ru«

cotllt.
21. Molemmat ollt surliot : että Can-

ft ntzn lestensns hommistyxts olt/ j«
yllmmölnen Poppt ntzn «ulhelltnen olt.

22. Cost» h« näin Catcktvalbtasto In»
malamrucollll/ «ttä hän httdän t»w».
raus/jolco st» finn« pannet «111/norjells.

K 3. AicoiHtltodorus olvotluxenSpsäl.
ls, I» los« hsn Jumalan «rcnn ly.
lW seisoi sotMätN Ml)».

»4. Tttl



lv. iucu.
Simon/joca sen tavaran

X» «»ilmoittanut/ja Zsäns maan
pettänyt oli/ panetteli Oniat/

hän sen oonettoamdea
makean saattanut/ enin Heliodoruxelle
tapahtunutoli.

Ia andot hänelle syyn/ että hän han«
gltzi Herraxt maalle/joca cuiteogin Cau-
puugille hywä teki/ la Caasalleas ustol«
ltsest hywä soi/ s» lujast piti Jumalaa
Lain:

z. Costa nytiviha ja «atno nyn suurt
oli/ että Stmouto joucko mouicahtoja
stntähden surmais/

4. Ia Snta nSkt/ että paljon pahatta
sijtä eripuratsudesta tuleva oli/ että A»
pollootus alemmaisen Syrtan Päämies
nyakiukuitzi/ ja Simoutn cotrntta wah«
wistt/ meni hän Cuniagan tygä.

Et candamao Cansans päälle/vaan
msacunnau jaCanfan hyväxi z

6. Sillä hän näki/ että jollet CunlngaS
fijhm mitän ttlts/ nijn et M mahdol

HtllS.eorus
langat
st«»
lum»'
»«lo».'

l>»<»'
lucatle
««mo.
«ne.
Män«' "°

p -4. Teki Caicktvatbtas Jumala sun-rea ihmen/ että hän/ ja «e jotca hänen
ymbärtlläa» olit/ hämmästyit Jumalan
voimasta/ ja tulit suureen pelcoon ja
«aptstuxeen.

»5. Sillä he näit hyvin valmistetun
» hevoisen/ sen seljäs istut hirmuinen ra-

tzasmies / carcats catkella voimallaas
' Heliodoruxen päälle/ ja löi händä mo-
lemmilla «isillä jalvoillaus/jasillä mie-
hellä cntn hevoisen seljäs oli/ oli culda
harnista päällä.

26. He näit myös caxi nuorta miestä/jotca olit väkevät jacauuit/ ja sangen
jalosi vaatetetut/ne seisoit Heliodoruxen
cahdenpuolen/ ja löit vahvasi häudä/

27. Että hän uääudynyunä maahanputois/ ja näky catoi» häueldä.
28. Nhn he otit hänen/ joca ästen suu-re» cunnia»/ja caiken hänen so taväkens

raosta/ tavarahuoneseo mennyt eli/ ja
canaoit hänen sieldä pois istuimella/ ja
hänen voiman» et händä mttäkän aul-

suurta tvotma/ ettäs taivasta piesty s-
le.la cosca he sen puhunet olil/catoistt he.

Zs> Mutta Heltodorus uhrats HER-
ralle/ jaktjtti händä suurest/ että hän hä-
nelle elämän andanm olt/ jakhm Ooiat t
ja ment stjtte jällens Cuntogao lygö/

z6. Ja sanot jocattzelle/cutaga hän stl-
milläas cortetmman Jumalantyöt näh-
nyt oli.

Z7. Mutta cosca Cuoingas kysyt hänel-
dä/ keoeogä hän lähetäts Jcrusalemyo/
joca jotain toimitta taidat».

zz.Wastais händä Heliodoru»: Jos
sinulla jocu vihamies o»/ tatcka jocu jo-
ca sinua tahto sysätäpois valdacuonast/lähetä se sinne/ cosca se »Hu ptestäo cuio
minä/ jaelävänä sieldä palaja/oho» hä-
nen jällenskyllä mahdat otta.

Z9. Sillä Jnmala on voimallisesi flj-
nä paicas/ ja.jooga asutusta taivas 00/
catzele silä/javarjele se»/ ja jotca sitä
vahingoilta tahtovat/»e hän raogatse/
ja lyö heidän cuoltoxt.Täsä olcookyllä ta-
varahuonesia/ ja heltodoruxest.

StmS
watns
Oaiat,

Zi4.-

tanut.
29. Että julkisesiKERrau voima ka-

ta taittiu - jahän olt oHu cuolema ttcltö/
eitä yhtän sana puhunut.

zo. Mutta Judalatset khtit Jumala-
la/ että hän Templtns oyn cunutoittauut
olt z ja Templl joca ennen pelco ja «va-
pistusta täynnäoli/tult tl» jariemua käy-
ten/tästä Latckiivaldtaa Jumalanthmest.

zi. Mutta muutamat Heliodoruxen y-
stävät tulit/ ja rucotlit Ouiat rncotle-
manHEiXra/ että hän Heltodoroxelle/
joca parhallans «hmetse» hengen häoäs
oli/ elämän lainat».

Zl. Ja että ylimmäinen Pappi pelkäls
pahan luulon Judalatsist tulevan/ oyn-
«uln he oliflt Heliodoruxellc jotain t«h>
vet/ ohrais häo hänen edestäoS/että hän
lervexi tuli».

zz. Ia että hän rncoill / näyt ne caxt
vuorta m!estä läileos heidänrndifls waat-
tetsans/ ja sanoit Heltodoruxelle: kijtä
yltmmStstä Pappia Oniac suurest: Sil-
lä hänen tähtens ou HERra sinulle elä-
män aodannt.

S4.za llmotta jocapaicgs HER«m tinew
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Pyytä
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Har»
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huone
Aeru-
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mis.

N»tS pitkäldä käuhs pkä/ etkä Simo.
vtu cotrutta estä.

7. Multa cosca SeleucuS cnollot oli/
' ja hallitus Anltochus Epixhaoexclle tu-
li/ Pyyti Jasoo Outan veli ylimmätse-

. xi Papipi.
8. Ja lupats Cuutogalle/ jos hän sen

toimitais/ colme sata ja cuusikymmendä
letvistätä h optata/ ja muusta saaltfians
cahdexankymwendä letvistätä/

y. Ia päällsext lupais hän myös muu-
toin hänelle ktrjottuxella sata ja vhsi-
kymmeodä letvistätä/ jos häoen sallitat-
sio harjoitushuonetta ja letckthuoneita
raketa/ ja nytä Jerusalemin Antiochu.
pcn tavalla «tcdä.

ro. Cosca Cuotngas sijheu mielistyt/
jaJasonPappludeo sai/ harjoitti hän
rohta Lansans pacanotlteu tavois.

ir. Ja ne hyvät euontaliset tavat/ jot-
«a vanhoilda Cuotngotlda asetetut olit/
pani hän peräti pois Johaonexen Eupo.
»«miu Isän cautta/jocaRomhn lähetetty
eli/ Romalaisten caosia ltjtto tekemäo/ja
hävitti vanhat cunnialisel lait/ ja asetti
toiset häpiäliset tavat siaan.

12. Iinan al< rakensi harjottushuonet/
ja säfi/etlS ue vätevtmmät nuoret mie-
het siellä ttzens harjottelisit.

iz. Ja pacanaltoeo meno oho satvallä:
14. Ettet Papit euä uhrista etkä Tem-

piistä lucua pitänet/ vaan juoxtt har-
joitushuoueseo/ jacatzsit cutnga pallia
lyötin/ja muita cotrav parta tehtio :

15. Jahyljötsitvyn JsStns tavat/ ja
pidit pacanaliset parembaua.

26. Heidän täytyt myös sen kyllä ma-
xa; sillä Jumala lähetti heidän päällens
juuri ne/ jvtdenga perän he nytä har.
jottuxiatehdä tahdvtt/rangaiseman heitä.

27. Sillä et Jumalansanasta pidä leic.
kjä t«htämän/ kylläs» vtzmein mapitan.

28. Cosco nyt se suuri harjoitus Tyyos
ptdetttv/ ja Couingos itze tykönä olt/

29. tehektt se pahanetkinen Jason mo-
vtcohte,a Anticcheveretta/ nyvcutn he o-
ltsil ollet Jerusalemisi/ «llä he myös
har«v!tuxta catzeltsit/ ja lähetti heidän
Myytäne tSimesataKkkchmkt/ että sij.

TS Herculexelle uhratatsin. Motta ve
joiden sekäfcettyolt/ oäit ettet se sove-
lias ollat/ että tahtonet sijhea pavva/
»aa» ivhoagu» mouho»»

20. Sentähden waickahäuHerculexel-
l» uhrtxt lähettänyt oli/ tolmtiit he cut-
teagto latvat sen edestä.

21. Motta että PtolomeuS Philome- Ptor/ se ouort Egypti» Cootogas/ eost. m
mätsetHerra» päiväos kirjoittanut oli/
lähettiAntlochus Apolloatuxen Mnesieta
pojao/ »hile Herra» päiville Sgypttjn.
Matta cofca hcko ymmärsi/ ettet häodä
tahdottu Estmtehext/ palats hä» tacape-
rt»/ ja ajatteli cutnza häa «aldacun-
vaosraohafa ptdats.

22. Ia tuli Joppeen ja fieldä Jeru-
salemhu/ ja otettio Jasoailda ja Can-
puogilda conntaltfest vasta»/ ja johda. ?
tett!» sisälle tolisoitoilla jasuurella ilolla/
sijtke vaelfi häajallens Phenictaa». >.

2z. Mutta colmeo vuode» perästä lä-
hetti Jason Menelaupe»/ «oaeo uimt-
tetyn Etmovtnveljeo/ Cuotvgalle raha
viemä»/ ja häuclle montcahtoja tarpel-
l isia asioita motstottamav.

24. Ja cosca hä» Cvotogan tykönä
atmoon tuli/ ltehacotyt hä» häoen ede.
fäns/ ja saatti yltmmätsev Papin «t>
ra» ttzelleos/ jaaodot Cuotvgalle colme x
sata leivtflätähoptata evämbicutnJasö:,

25. Ja tuli vh» Cuotvgan käflyst J«..
rusalemyv/ ja tekt/ et vtzncuto ylmmät.
ven Pappt/ ivaa» vyncutv ktvckotneu ja
tyly mteS/ ja vyucutu julmametzäo peto.

26. Nät» Jafoo/ joca oli sysännyt
pots virasta hänen «eljens/ toisen cautta
jälleos tuli sijtäsysäiyxt pois/ ja täytyi
Ammootteretn maalle paeta.

27.JaMen«laus piti valla»/ mollacosca et hän sitä raha/ cutn hä» Cuotv-
galle luvannut olt/ «otnut avda/ cofca
Eosiratus ltuva» Päämies häveldä sitä
avot/

»B.?tYvcotn Cuvtngas häoev »äftenyt
olt/ avdot Cunivgas heidän mviemniat
cutzua ei»evs/

> 29. Japovi Menelai xen pois/ ja pani
> hänen lrchevslysimachvjc hänen siaaus/

Ptolo.mm». .
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tulelerosa»
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Mene-
lou<
panon
««ls
jo iyfi.
n»a>
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tule
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tope-
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droni.
cnxel»
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Antlo.
chuS
«nda
lappo

Andre»
mcnxe.

j» Sestratuftu ljä» paul Cyprtzn Pis»
ml<h«r<>

32. Costo st ntzn telmltettn 011/ nesttt
Ty »rsittrit l» M«llotertt coplnan/etlshe
Cunl,g n jalc»»»tmolle annetut 0111.

31. Ntz» Cnnlngas tyrnst «volmlstl l»
lzens sitä captu» ostttamon/ja j«lt« stoans
Pääm «hen Andronlcux«n ltnnon Isi».
»ixt.

32. Costa Menelaus sen tlels ftt/ »ftt.
«li hä» hinellöilS lllon ole»»» wonhan
»trcons päästä / jo worostt montcobl«»
ft cnld» Cltnootalt Klrcost/ «» cmeot
Andronccuxellt j« menlcohlojo mylTy»
«en/ ft muihinymbärt oltwotfiln Con»
PUNgtthi».

33. Costa Önto sen cnult/ menl hsuyh.
te» ronhoUlsten potckaon Dophn«tn/,oc»
Anttochion tdtS on/ ftnuhltlt händH.

34. Mutt» menelans tul» Androni«,
pe» tygö yxm/ jon«»»ot hindä ««»on
Kutat ttznnt:

35. Häntttlntzn/iomtnlHäntntygönS/
j»puhnihänel, «»stans petslltftst/ondei
hsnelltmyöslstens j»»olon/ «tts hän»lls ftonut pois hinen «»posta potco»
stons/ «ills hän llefi/ ettet Onlo mttän
hn»z hineldä telwonul. I» cost» hän»tzn«otl«illosan«tUa»l«tellyl olt/ plstl
hän hsnen «ollaxi/VGoln«tcke loki» :

fttlatnoosions ollut 3ndolatsten miele»
stä poho/ mutto 01l myös mleltcorwous
WonlL«npacanoift«/<ltHhän st» hnrstonmiehen »tzn petolltsest surmannut «li.

36. Costa ny» Cuntngas Ctltctos calckt
tolmtttonnt oli/ j» jällens colto »aelsi,
juoxtt 3ud«l»tstt joc» Caupungis hänen
tygöns/ ft montcohdot pocönotsto/ jo
«olltlt hänen edesäns/ että Onto »taloin-
«o murhattu oli:

37.5 a Anttochus murehti sydsmesiäns/
josurcuttelt/ «ttä se hurscos cunntoltnen
mles 01l ntzn strtiost pote tullut.

38. Jo julmistut Androllllnxeu psslle/
jo ondolPurpur» »aotten/ jo muut co«.
ntstuxll hänen piäldiins rtzsta pots/ jo
hsaln »telä coiltn Canpungt» lsptye/
ft mestata stnäpocoe/«st hsn
Hnftn f'ftznyl oli. Ntzn on hänen Ju-

m«l» jillens «nfions iUkU, t«ng»«s»«l«
39. Multo cosc» lyfimachns

Meneiouxt» neuwosto polion 3»«pllsta
worsst.uutolt j, stol» Conson s«s ll-
mel «llul/ cocois C«ns« ttzens lyfint».
chusta»«stan/ cost« tnllaistl Clenootttt
jo oltt lnllei pols.

40. Cost» Canft ttzens coonnltt/j» stn»
gen »lhoistns «11/ «olmtstl lysimochns
colme «Hollo mltsis/ jo lohool ttzens »s»
tli,c 110110 »orjello/ jo pont hetdän pääl-
lens yho? »anhan «»alan Päsmtthen.
4l.CostoCaupungin ostwosttftnnitt/o,
lllmonic.heottt «ls/montcohdot »oh»»t
coreno: montcohdothttt»tuhc»stlmtlle».

42.Eltä ntzn mo»vo heistä howolttttt»/
jomontcohdot persttmoohon lyöltn/ ye
muut colckl juexttsttlosp«t«/ jostitKtr«
con ryöftäftu ltznnl t»»»r»«ilnn lylönä.
4z. Stztt» ollt h» hänenettmden «teen:
44. 1» «ttäCunlugllS Tyron päln tul.

ne colme wonht««tld» IH.
hetttyt astan lulla hsn«u «lens/ «tts ljä»
fijtä d»o«ty!S.

45.Costo Menelems voltettiu/ lupals
hänPtolomenxell«p»ljon r«h«/j«S hä»
häne Cuntngan tykönä »ollolltnsruc«!lts.

46. Ntz» «ent Ptolomens yxtnäus
Cunlngon tygö hën Voltzus/ je«o hän
ttztns «tlvotttlt/ j» »lateli Cuntngan.

47.«11z hsnMtn«loux«n/ l«c« cotcke
pohutto matcan soottanu» olt/ »«llollens
päästl/jo ne löyhät cuolemoon duomttzt/
jotc» culttngtn Tattolttttngm lylönä
«tottomoxt löylyt ft tutut oltfit.

48.Ntzn stlmottln wlatt«m«st »e/ sol.
c» Canftn ft Templln «stolt» uscolltsefi
toimittanet oltt.

chuxe»
us.

"»<«««

laus
p»ss«
>»»ll«l«
"»s<«i
«'»«»

mat
buoml.
"»

cuole.
«««n.

4y.Sttäolt montcabtain mieli TyroS
paha/ja saatoit heidäncun olisest maahS.

;o. Mutta Menelaus pysyi wiras mo-
nicahtatn wotm -lltfiea awust--/ cuto huo«
mtsolit/ joidenHänestä hyöoylyS oli/ ja
tuli päimä pätmäldSpahemmaxi/ja toi-
mittiLaupungta asumille pahon paha.

V.
meni ÄnliochuS toisenk«r«

O^.FranZgyptyl».
i.MuttacocoCaupuftgtöaZH-

Aaa aa aa titt
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Jason
»oltta
leru»
ftlt»
mln/j»
jnlmo»
stt Hell»
le tele.

Jason
«ole.

Antto.
chus

tlu ueljitymmendä päivä järjestän» tl.
mas ratzasmlehel cullalsts harnistois/pstlälu tethästen cansja sodas.

3. Ia nihlin culngo ht tolnen loisens
tansta toistelit/ jottwtllä jo ttthälllä h«».
taus »»rjtlll/ ft culngo he mleckons »e»
dll/ j» tolnen toisens päällen ombntsit/
ft cntng» ne cullotstt horntscot tijlsit/ ja
cntng» helllä montnalset harnlstat 0111.

4. Sllloln jocatnen lucoill/ettet se ml»
län paha avtstols.

s.Mult» »olhehuutonoufi/ culugoAu»
tlochus pltl cuollen. Sllloln oltl 3osontuhannen miestä lygöns/ja löl stistä Cau-
punglu päälle. I» cosc» hsn »ätlutnS
muurin päälle n«snut«l</ ja Caupungin
»oltlonut/pokeni Menelons linnaan,

6. Mutta Jason tappoi Canpunglns
»sumat strtlost/ja ei ajatellut/»alck» hä.
nen mentfiyt yfiävltäns »oston/ «ttä stsuurt onnetlomus oli/tvaau ojottelt «olt.
tonens »lholllstns/cnln hän vollll omat
Canpunglns osu«atstt.

7. El Cuitengau saanut hän »albacuu.
da/ »aan ftl palckans/ «ln hä», ansoin.
nuttln 011/jopotenl hspiollälällensAIN»
morllereiu maalle.

8. Slellä »tzmeln «nnetllu hänen pssl»
lens AretonArabian Cuntngan edes/ et»
tä hsnen Canpnngtsft poel» täytyi/ «ilä
custtan rauh» ftanut: Ia jocatnenhän»
dä »thais/ ntzncnln fits / joc» laistans
lneput : jo joc«ln«n hsnds lirotll/ ntzn»
cnlnpettsjsls/ft omon Istns maan »t»
hamlestä/j» «n ntzn Egypttzn »ftlt».

I, nhncnln hän paljo »ste Isäns
Wgalg, pols/ ntz» hänen myös
itze täytyt »lheljälsydes «oll» l«c<d«mo»
»<««/ cuft hsn ltzens luult tnrwts ole»
««n/ «ttä he tefituäns ystävät ollt.

iv. Mntt» ntznculnhän mond» hont»»
««ta oliheittänyt pols/ntzn on hän «yös
tuollnl/ ettetkengän händä mnrhettinnt/
j» et «le «tno»st«u« ntzu onneloin ollut/
«ttel hsn om»lle Istus «oolle houdotu»
xi tullut/ mntta «< ole myös mualftcan
l)»ut» ftonut.

ii. Cost» Cnulugos sen cunll/ »jotteli
h«l» lube»» perätl hänestäns lnopuvan/

Ft menl tlucusaus Egyptlsi/jaotti leru.ftleml» »sttvallollo/
,2.1 a tist< sttamtthtt cnolftxl lyödä

ilman armoto/ jotcahe löysit «tulldo ft
huoneisto.

13.Ntzn lopettln yxl tolstn conffa nno>
ret j«»«nhat/ miehetft walmot/ lapstl
ja neltzet/ ntzn myös lapset tehdos.

14. Ntzn «tti colmeua pilwinä telel»
telttn cohdexonlymmendä lnhotlo/ neljä»
tymmtndä «hallo fonglxi etettln/jalttl
cohdexonlymmendä «Hollo myytin.

15.Multa el Anttochus näihin wlelä
tytynyl/ »aan stltnl «yös colcken py.
htmbäu sioon cutn maan päällä on : j»
Mentlans se pettäjä «et hänen sinne.

16. Slllotn ryiwäis hän kirotuilla l».
sillans pyhät astiat/j» calckt «tts «nnl
Cuntngat Templtz» »ndanet olit «nnl.
stuxexljacuunlaxi/ne temmalShsn syn-
dlstlls tsfillsns pois.

17. Ia ylpeili suurest/ja el nähnyt/että
HErra stn stlll utzllen tapohmvon/jotc»
Coupungls oltl/ heldsn syndeins tähden.

18. Se 01l syy/ «tts Jumal» stn py.
hän palcan ntzn häptsllstst lolmltltta »n»
dol/ lnnntolu olls Antlochuxlllt ntzu ta»
pehtunul cnln Helloderuxeugtn/ joca
Cuningas Teltucuxtle» läh«t«ll<u t«w».
raarckua catzoman/ ja sentähden hyvln
hesttttn/että hänen täytyt ylptäsiä alwel»
lnxtftanslacot».

19.Slllätl Jumal» ele Conft »olinul
potcon lähden/woon potcanConstu tähde.

20. Sentähdtn pllt st pyhä Ttmplt
«yös kärsimän/ costo-Conft rougotsttn/
ntzncntn st myös Conso hywäxens nonll,
tzl. ntzncutn Templi wiholllsildo weltel»
lin/ costo HERr» Mhostui: Ntzn on
st tullut jällens cunnftan ft toimeen/
cost» HERra heille jilltns leppyi.

2i. Multa lncn coltista cuin Antiechns
Templtst ottanut olt/ on caheexanlotst».lymmeudä ftt» lelwlstäts hopiato/ n«
hän ottt myötäus/j» ment cohta Anllocht»
««n sencaltalstllo coreudell» ja ylpeydet»
lä/ «tä höu «jolttll «aan tehdä pnrjeh.
dettawaxl »tzncnlu»ueren/ j» meren w«-
«ilettavaxl ntzncnln maan»

«.Ia

lyö
)««.

ftlt.
mln
mleco»
terslli.
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n.21.
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«mon
pol»e.
l»f«n.

22. 1» isttllerustlemtzn peräns mnn»
tomttowlrcomtehtä/ häijyjä celrou porl.
sila/ Phllippnxen Phrygloss/ jo« »telä
pohembl j» hullnmbl »ll cnln hänen I»
stndöns.

23 Gorizlmin Audronlcuxeu/ j« mo-
lembalu hetdän «nsjans Menelonxen/
joco«ttlä pahembl 01l cnln «tckt muut
valvoman oma Canftns.

24. EttäAnttochus Juvalaisia ntzu pe»
mchals/lshtttihänhttlleu ftn hspe.

msttömön pahoneltistn ApolleuluxtN/
lahdellotymmeuellsjacolmtlla»uhonnel.
Lo mlehells moolle/j» tsstl hsnen «tckl
«steonel miehet toppa/ mutt» »aimot
j»nuortu«ä«nmyyds.

25. Cosco hsn lernstlemln eleen lnlt/
leesteli hsn ltzens rouholllstxl Sobbothin
pätwänastl/ jono Juvalaiset pyhä pltä.
»st: Silloin läfit hän »skens noptast
»»lmist» hettans.

26. Cosc»nyt jocatnen juoxt catzoman/
«ttä tapahtuman pttl/ »ndol hsn catckl
ue plsts lspttze/ j» tull ntzn cec» joucon
cansja Canpungtzn/ j» lappoi sangen
paljon.
n Mutt» Indas M»cc«beus potenl

fieldä yhdexön «eljens «nsj» cerpek »uo«
rtlle/ <» olt siellä calckeln cang» cutn
hsnen tygöns tullet 0111/ rnoholllo/ «ltel
hsn ells stastalnen poconoln seos.

VI. iucu.
«shsnoftn peröst/lshet.

X»W Utt Cunlngas yhden »onhon
Aut echlast/ etts hsnen

lno»
pnmonhlldsn Isäius loisi/ jo «tt«t he
Iumolo» laisi enä mitä» pldäls.

2.3» «tts hän 3ernftlemln Templln
ftostutots/jocutzuts sen lovls blympl.
uxen Kircoxl/ ft Goriz mln lemplln
lovlsXenluxen Kircoxl/ «llä mnuc».
lamen »stl stells osut.

3. MulM stucoltalnensurtl» meno teki
jocattzelle stngl» paho/

4.Stllä p««notsö<t jo jolt TtMplis/
ft teltcoickinfiisto hsptslists Mtuo «01.
mol» cansja pyhäs sias/ j» veit poljen
fistlle jolt» elpllänyt.

Altarilla »hratlio katsa tielttyjS
uhreja/

6. Ja et pidetty Sabbathta/ etkä en.
dlsiä Juhlia/ eitä yxtkän luscaldaout tl.
moitta ttzcns Jadalatsext.

7. Waanhe vaadittto väkivallalla jo.
ca cuucaust uhraman / cosca Cuomgaa
syndymä päivä oli. Mutta cosca Bac»
chuxcn päivä pidettto/ filloin vaaditti»
Juvalaiset käymän viherjätfillä seppc»
leillä Bacchuxen cuooiaxi.

8. Oli myös Ptolomeuxeu neuvosta
kosiy annettu pacanaio Caupuogeihtv/
jo-ca Jerusalemin ymbärtllä olit/ että
heidänpiti vaatiman Juvalaista joca.
patcas uhraman.

9. Ia jos montcahdat lujana pysyit
ettet he pacaoatn csasta pttä tahtonet/
ne cohta piti tapettaman. Sjjoä oähttn
snurt surttu».

iv. Caxt watwo luotto edes/ että he
potcaos ymbärtosletcanoel olit / nhden
rtodoto sidollto lapsucatset/ ja vietto
ymbärtos catkeo Caupungin/ja hettettin
tvymetn muurin ylttze.

11.Muutamat olit yKllä ttzeos kymyttä-
net luolyu/ että he oltstt Eabbalhta pi-
tänet/ ne (cutn Phtltppus sen lietä sat)
polrettjn/ Stllä et he tahtonet ttzeoS
varjella/ettei he Sabbathta rtckonet oltS.

11. Mutta mtoä neuvoa lukiata ettei

'Caxt
' walm»surma-
taala»
Pfl-
n«aS.

HSu paheouuts tästä surkiuvesia/ maan
mutstats/ ettet se rangaistus tapahtunut
heille cadoluxept/ «aan meille carlami-
sepi'

rz- Silla se on suuri armo/ cosca Ju-
mala syndtsitä estä/ettet heille aina me-
nesty/jaon cohta heidän »yköoäus rao«
gaisemas.

14. Sillä meidän HERra Jumala/ ei
kärsi meitä ohn cauwau cuin muita pa«
cauotta/ jotca hän anda mennä sijheu
asti cuin he syndtns mitan täyttänet o»
mat/ että hän hettä sijtke rangaisis.
i;. Waa» estä mettä etten meaiwa pal-

jo tekts/ ia hgo whmeio meille costais.
rö.Sentähden et itänäns hän peräti

metldä armons ole ottanut pois. Ja
jvatcku hän meitä oou«llom»i-ella curit-

Uaaaaaaz ta-
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tanutoy/elhäa cntteogan Cansans p«.
,ä»i hyljännyt ole.

17. Tämä»minä olen tisti oeulvoxi sa-
no tahtonut/nyt mejälleos palajam Hi-
storian.

18. Ojt »xi erinomainenKirjanoppenut
Eleazarus/ »anha jacuttengt» caonis

> mies / sen suun he väkivallalla avaisit/
että hän söts sta» liha/

ly.Mutka hän tahtoi ennen cmmtalla
cuolla/ cuta hipiälläelä/ jakärsi sen kär»
sttvälisest.
2v.Za cosca hän vaivatta vietin/ nuh-

teli hän oytä jotca kteltyä ltha sött tä-
män «lämäntähdea.
ii.Mutta ne cuin asetetut olit Caosa

vaatiman vastoin takia fiao ltha syömän/
että he uyu cauvao hänen mndenet olit/
otit he hänenyhteo patckan/ ja sanoit :

he tahdoit tuova hänelle liha/ jota häo
syödä tohlts/ vaa» hän tttsseliS/ayocutn
se olis uhrattu sian liha/ ja söts Cunin-
gan mielen uoutext/

i».Että hän nyn hengenS pidäiS/ ja.
«auttlzts vanha ystäwy?tä.

iz. Multa hän ajatteli/ cutugase hänen
vanhalle Mens ja Harmalle päällens/ .
nyn myös hänen cunntaliselleelämällens.
hamas nuorndest/ nyn myös Jumalan
pyhälle laillesovelias oli/ja sanoi rohki-
ast : lähettäkät minua maan ala hautaa».

14. Sillä se sopis pahoin Minun van-
halle yällent/ että minäayn teesseltstn/et-
ti nuoret ajaltelts; Eleazaros/ joca yh.
dexäukymenen ajastaicatuenoli/ oumyös
pacauaxi tullut.

25-Ja he nyn minun teesselemiseoteaut-
«a vtttellätsio/ että mina ttzent ihmisten
«des nyn taitaisin/ ja minun elämäni/
syn ptscuisext ajaxt cutn minulla vielä
«iämist on/ nyn pelastaisin/se olismi-
nulle yancaicktnen häptä.

16. Jamitä minun fijtä oliS/ehkä minä
nyt ihmistenrangatstuxen välttäisin/ co.sca «n minä Jumalankäsiä elävänätatc-
»a cuolluua väittä taida.

27. Semshdeu tahdo» mtns nyt llol»
stst enolla/ ntzncnln «Uum »gnhgn Mle»
Kensept.

28.I» nuorille jä«shywön esimerkin mt«
nun jälteui/ «ttä he mleltllöne jo tlolstslsen cuiiioliscn ja pyhän loin tshden cuo»
llstl.

29. Cosca hsn nimöt sonat puhnunt o«
11/ »lett» hän»olwott». Mull» ne jot-
co hsudä »«hdottt/ jo ennen hänen ysti»
»ins ellet 0111/ jnlmistull hänen päällens
ntzdenftnoln tähden : Stlls he lnultl hs»
nen ltuftllo sanonen.

30. Mutt» cosc» he hsndä lyönet ollt/
«tlä hänen jo cuellmon pttt/ huocols
hsn jo ftnol, S« HERro joldo «l ml»
tän stlotluolt/ tletä että minä ne ha»»«t
j»suuren ti«uu/jotc» mlnä mlnnn rnu-
mlstnl tärfiu/ olisi» kyllä »altti lait».
nnt/ jes mlnä tahtonut ollfin/ mntt» sie»
luu puolest tärfiu minä mielelläni Ju-
malan tshden.

31. Ia ntzn hsn tääldä «rconi j» cue»
lemallous lohdnlltstn «simerlln jslltns jst«
tl/ ettel st olnoostons nuori»/»aan ft»
laistacunnlalisultnnlnwoman pitä..

VII. iucu^

-.,

«alus
""" ?

"'

«ettze-
me»
»el-
jest ta-
peta».
Stti-
veuS-

<5 i

Teittä myös seitzemen veljestä
canstafaugixi/ja roossil-

janauhoillaptestio / ja vaa-
<l) dtttio Cuntugalda sian liha syö.

miv/ jocahetldä!ats kteltty »li.
Ny» faooi wavhio heistä: Mikäs

paljon kysyi tahdot /ja meildä tietä?
Metahdom eone» cuolla/ cuin jotat»
tehdä meidio Jsäim takia vastot».

z. Sillat» julmistut Cuntngas jakässt
»optast panoa pannut ja cautlat tntrile.

4 Casca se tehty oli/ kassi ha» van-
himmalda leicata pois kielen/ ja hacata
pois kidet ja jalat/ että muut «veljet ja
äiti» näkemä» piti.

Eosca häo nyt näia rajaricoxi tehty
alt/ andot hän hinentuleenviedä ja pan-onsa paista. Ja cosca lteckt jocapaicasta
paanuun löt/ neuvoit he toinen toi-
stane kessenäns äittns caosia/ että he
rohkiast cuolit/ja sanoit:

6. HERra Jomala kyllä näke otkeu-
d»n/jaonmMariMue/oYutul» Mo.

fts
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fts ioirreflaS todtsiä: I» öv pal««li-
villeos «rmositneo.

7. Cosca easimäiuen nya erinnyt olt/
wietin myös toinen sinne/ että he cotru-
dens hänelle näyttäisit/ ja wedit häneldck
vahan ja htuxet pois päästä/ ja kysyit
hsiineldä/ jos hän stav liha syödä tahdois/
ett catkea rnuwins catcketn jäsendeas
eansia «a «alta anda?

8. Hän wastats kielelläos jasauot : Ea
mtaä fitä tee. Nhn h- ottt häne»/ »a wat-
tvaisit häodä ohocuin ensimäistäkin.

9. Cosca hän whmetses heuzen rtuM-
mas alt/ sanot hän: Sinäkirottu lhmt
ven otat mtnnlda tosin tämän ajallisen «'

tämän/ «aan catke» mailman HERra
Kerättä meidän/ jotca hänen tatins täh«
den cuolem/ tjancatckiscen^lämään.
.10. SHtte olit hecolmannen/ ja teit

myös roiruttans hänelle. Ia cosca hehä-
veldä sitä «aadtic/ lyckäts hän ktelens
xohktast ulos/ja ojensi kajens/ ja sanoirohktast:

11. NämSt jäsenet Jumala tatwasi on
minulle andauul/ senlähden annan minä
v« mielelläniotetta hänen Laktas tähden:
sillä minä toivon/ että hän ne minulle
auda jällens.

11. Mutta Cuutugas ja hänen palwe-
lians ihmettelit/ etta se auorucataea niju
rohkta oli/etkä kipua mitä» totellut.

iz. Cosca tämä myös cuollut oli/ ptznai-
sir he myös neljättä/jaruoskit hänen.

14.Multa cosca hänen jo cuvlema» pi.
ti/ sanot häa: Se on suuri lohdutus/
että me toi«om/ cosca ihmiset mettä
fnrmasvat/ että Jumala mesdän herättä
jällens/mutta et siaä herätetä elämään.

15.Seajälken otit hewtzdennen/jaruo-
skitmyös häaeu. Se catzot Aattochaxen
päälle/ja sanoi hänelle:

16. Sinä olet ihminen ja finan täyty
euolls. Mutta ettäs maan päällä «ot.
mallinen oiet/vtzn sinä teet mitäs tahdot:
Muttaet sinä sitä mahda ajatella/ että
Jumala meidän perätt hyljännyt on :

vähä atca «tzu sinä saat ym-
märrä/ cuiuga wätewä Jumala on/ jo-
sa siM ja sinan

Htttik!
roh-
tr«s.

Antisi
chusoe««s '

auo-
rinda, -

Nlt'j

18. Tämän perästä vietin myös cun-
des edes/ joca myös sanot/ cosca hänen
jo cuoleman piti: et sinä minna ayg pe-
tä. Sillä me olem tämänptzoan kyllä an-
sainnet/ siinä että me olemma tehoetsyn-
diä meidän Zumaiatam »asian/ ja hä»
teke hirmuisesi meille».

19. Mutta et sinä otzo pääse/ ettäs kiu-
kuttzet Jumalala «asiaa.

20.Muttase oli suori ihme äiti»/ ja00'
seucaltatue» «simerckt kyllä mahdolltaea!
hänesiä kirjoitella: Sillä hän näki «aie»
ki selyemeopottans yhtenä päiwaaä töi-
ne» toiseos peräsi ptznattavan/ ja kärjet
sen suurella kärsimisellä/ sen toiwoa
tähden/ cuia hänellä oli Jumalaatygä.

11. Sytä tuli hän oya rohkiaxi/ että
hänpoikians yhtätoista perän kielellään
lohdutti/jasai «rholltse» sydämen/ ja sa-
not heille:

11. Minä olen teidän äiti»/ ja ole»
teidän synnyttänyt/ mutta henge ja «lä-
mätä «n ole minä teille» aadanut/ «agä
teidän jäsenitä»oh» tehnyt.

iz. «entähdea se joca«ailma» ja catc- -

kt ihmiset luonut on/ anda teille hengen
ja elämän jillens/ayncutnte nyt hänen
takia» tähde» senvaaraa» j» aldiptau-
natte.

14. Cosca AotiochilS st» cnuli/ luuli
hän häne» händäus catzowan ylöa/ ja.
pllckawaakieltlläns/ ja otti nuorimman.
pojan «teens/ joca vielä jäänyt «li/ ja»,
neuvot händä hyvillä sanoilla/ ja puhut
hänen caatzaos valalla »anaota/ jos
hän Jsäus laista luopua tahdots/ nij»
löydät» hän hänestä armolltfen Herran/
ja teki» hänen rtckaxt ja Herraxt..

1;. Mutta cosca et se tahtonut ttzeoS
vietellä anda/ andot Cuniogas äitio hä-
nen «teens tulla/ ja neuvot händä pot- -

eaas nh» neuvoman/ että hän heugis
pysyi».

. 26. Cosca hän händä monilla sanoilla
rncstllut oli: lupais hän sen tehdä:

17. Mutta hän pilckats ataoastaas Ty-
rannia/ sillä hän meni potcanö tygö/ ja
puhui sala kielelläns hänen canhanö/ ja
sanot: sinä'mionnracas lapsen/ jotajmtt»

Aaaa.aaaz

Kirja- 7! im' ilox



11. Maccäberein' B.' lucu.1110

Dan.
11. 2.

»s yhdexä» Cuneontt» «lnun sydämeni
»110 «ndanut olen/ j» colme ajastaica t.
Mtttänyt olen/ j»stnrell» »»«»all» cas,
»»ttanut/armad» fijs mluun päälleni,

28. Cotzo «lvost ftmaoto/ jo colckl»
Mllä ntzss on/ nämät calckl on lumolo
tyhjästä tehnyt/ ft «« lhmlftt olemma
myös ntzn tehdyt/

29. Sentähden älä pelkä «urhoftt»/
«»«n cudlt mitltlläs/ ntznculn «tlje»
stl»/että sinun armollinen Jumala wel.
je««nti» letls eläväxi jsllens/ ja »n»
d«is mlnnlle jsllens.

30. Cosc» älli »««ls polcans cansj»
«sin puhut/ ftnoi nuorucalnen» Mitä
t« odetatte' Alkätsitä »fttelco/ «ttsml.
ns Tyrannille täsi cunliatuen olen/ »»»n
mtns «»hdon l»ln pttä/ joc» meldän I»
sille» Moftxen cantt» «nnettn on.

3l Mntt» finä jec» Indalalsille «tcke
pah» l«t/ et pääse ntznmeldiu, HER.
r»ldamln«»lald«m. (ston tosi.

32. Me tärstm meldän syndelmtähde»/
33. Jo »olcko elävä In«»l» hellen»l.

«» meldän piille»»iholnen on/ j» «eltä
rongatse j» cnrllt»/ ntzn cuitengin hän
polvellolllens armollinen on.

34.Vtntt» finä jumololoin kirottu ih»
»lnen/äls sinnn »allastos poljo» ylpet.
le/ j»sli luot» turhan tolvon psslle/ et.
lss 3um»l»u lopfi» «»luot :

35. Stlls «t fins ole »lelä sen Calckl»
«albl«n3um«l»nduom<ol« joc» «ickl
näte/ »älttsnyt.

36. Mlnnn «eljenl/ jotc» »ähän »lc»
ltzens ptzn«t«»nnott/ he «dottovot nyt
ijoncaickistoelämstä Jumalan lupauxen
jsllen: Mntt» finnn pltä 3um»l»u duo»
»lou jälten rangatstuxt tuleman/ ntzn.
«ln sinä ylpeydellie ansainnut olet.

37.Mluätahoon «lnunrnumlnli» hen»
genl/ minnn Istlut loin tähden and»
ntzncntn mtnnn »eljenlltn/ ftlnm«lon
tygö hnuta/eltä hänptau Canftllens »r<
molltnen olts. Mutta finun täyty wtelä
lnunufta suure» ptznan j» vatvan «nt.
«0/ että hän «luo«st«»soltt» Jumal»on.

38. Mntt» 3nm»l»n »lh» «lnns j»
«tunnweljtssnt lacka/ joca otttast syystä
yntn«»lloloM»jeänE»ns««pWe.

39. Cosc» Cunlngas sen enull/ tull hsnwl«lä
co»e«mlnptznoft culn mult»/ sillä st 01l
hänelleylöncatze/ että he »lelä händ» '

pllck^lstt.
40. Ntznmyös tsmä counlst cuoll/jo o»

callen tnrvons pannut lumalon pöille. Hltl
41. Wtzmetseldi myös ä«t< mestoltM. wyis
42. Ntzn paljon olcon tylli pacanoltsist topet»

uhrtlst/j» hlrmnlftst ptzuast. tln.
VIII. iucu.

/^^c>Uttalndas Maccnbeusj» hä» Judos
» R "k cn«panins menlt ftla sields ««!«<«

'^F,'Hiatäildä lylyn/ j» hundlt co» sta l»
j» jotc» muuloln tzens

luoataist«n ustespysynet »ltt/ että hän »lhell»
lähes cunfi tuhatta «iestä cocon ftl. st» »»»

2. Ia herncotltl Jumalat» / «ttä hän stan.
«tzots se» köyhän Canftn pnelen/ jec» .
j«c«ltzel°a »»<»««» 011/ j» »rmadals
Templttä/ jonga jumalattomat thmtstl
saastuttanet 0111/

~ I» turmeldu» Cauvuuglt»/ joc»pe.
räti onllono oli : jo että hän cnltengln
fitä »lololuda »ert»/ joc»hänen tygöns
huut»/ cuull» :

4. Ia «tottomi» lapfi»/ jotc» vofioln
«lcke oltmtt» pjstettln läpltze/ mulstalS/
ft cohtots hänen nimenepilcou.

5.3»MaccobenS jouckoineus w«<»«ls
paconolt» jolost/ fills HERr» lockots
«lhastans/,» 01l heille»taas »rmolltue.
6.Hän«r«ls ttelämätä Caupnngei»

ja kyläin päälle/ j» sytyltt ne/ j» »otlti
ne sovellammatp»tcot/ j« teli «lholll»
filien suuren vahingon,

7. Mutt» eulmmäst lekl hän ne yöllä/
«ttä hänen töistänS levtäwä puhnltln.

g. Mutt» cost» Phjltppns nätt / ett» ««,.

hin eusmmln ja «nsmmln »ättwänimä. ,!?'»«
x< «lt/eltö hän ntzn menestyt/ »lrjotltt ,z^"
hän Ptolomenxeuolemmotftn Suri»» ja
Phentcton Päämiehen lygö/«pua onotn
Cunlngalle hywäxi.

9. Sillotn löhettl Ptolomens parhan
yfiäväns/NicanortnPatrocltn pojan/ ""'

cohdello kymmenellä tuhountllo mtehellä l^"""

Indalalfi» peräti hämltlsms»/ ,» «ndot "'

bäntlle pssmsthe» cansjM Gorgloxen
»lmeldä/



uorl» «nsja.
24. Mutta Calcklvaldlas Jumala aut. I"°°l

lt helts/ «tts he coco jeucen pacon löll/ »yö
jahavottlt monda/ j» tapoit lltl yhde» N'"'
xsn «hatt». l»^l"'

25. Ia ajott ntztä t»cn/jotc» ludafttfi» dayhee
ostamanmlllt ellt/ ft elit httdänrahans. pan lu»

26. C«lt«ngin heldän täytyi palot»: hatt»
fillä st 01l Sobbathtn ehto/se 01l syy/ el. mlests»
«ä he lockotstt hettä oftmost toc».

27. Stztte he ottt ftalln/ jo ottt harnl»
stot ja fttaostt/ j» ptdtt Sabbmhln/ j»
yllstlt jo ttzttt Jumalat»/ joc» heldän st»
nä pälwäuä pelastanut 011/ j» jsllens rn»
weuuut armens heille osotlaman.

28. Sobbathin pätwän jälten joolt h«
ftoltn «»ivatsille/lestille ,» °r»ellle/j«
ltz«n pidit he helllensft lapsillms»

29. lahtpidtt yhteistl rncouxel/ «tts
laupias Jumal» «lhans rerätl heistä
pois täändsiS.

»imeldS/ joca hymia harjaoduuui sot»,
mtes oli.

»o. Mutta Nicauor ajatteli/että häosang ikuista Judalatsista sta rahan tah.
dot saada/jooga Cuningas Romalaistl-
le «uofl »uodelda piti andaman/ ni-
mittäin/ caxi tuhatta leiwistätä.

11. Sentähdeo lähetti häu cohta stnoe
ja tänne / Caupuogeihin meren tygi/
ja audoi cuulutta/ cuiaga hän Judalai»sia myydä tahdoi/ yhdexänkymmendä
yhten leiwistä»/ sillä et hän luullut ran-
gaistusta Jumalalaa uho läsnä oleman.

12. Costa Judas cuult sijtä joucosta/
joca Nikanorillaoli/ sanot hän Juvalai-
sille/ >otc« hänentyköuäus olit/että sota-
joucko tulema oli.

iz. Jotta pelcurit olit/ ja et ollut sitävscallusta Jumalaa tygö/ että hän raa-
gaiftpa oli/ a« juoxtt sieldä ja pakenit.

14.Matta ne muut mytt caicki mitä heil-
lä oli/ jarucoilit HSSira että hän pe-
lastais ne jottaNicanor myynyt oli/ en-
nen cuia hän heidänfaogtxt saanut oli.

15.Ia malcka ethän sitä heidän täh-
tenä tekis/ että hän cuitengin tekis sen IE-
»ou tähden cuia hän heidän Isäin» cansiatehnyt oli/ja hänenkuuluisan suuren oi-
meos tähden/ jonga jällen he nimitetyt
ovot.

16. CKsta nyt M»ccob«us vsleus 01l
«onnut lltl cnufi tuhotta mltstä/ u«n«oi

hehämmsstyis ««.

hollisia/etlä pelläls pacanaln paljoutta/
jotta Hell» »asteln olleutta väsrydells
«alvolsil/ »»on «arjellsil ltzms mle»
hnlltsest.

17. Jomulstaifil fil» pllck» culn he py»
hslle Canpuug llle tehnet oltt/ j» culng»
he Coupungln häwätftet j« »alvaunet
j« loin pois pannet ollt.
,8. He luettavat (sonet hän) hornlscol»

hlns/j« owat täynäns »hcansta/ mult»
«« luot»» meldän Calckivoletan luma.
lom päälle/ joca talla «t alnoostans yhdes
silmänräpäyxes ntzt» jotca nyt tnleloot
meitä »»sian/ «nlta «yös coco mailman
y<ls ololfin cnttst».

l9.Hänl«lltell myös hellle calckl Hi»

Indas«n«o

"'sta
°w''
"s.

Pftl.
B.

storlai/ cuinga Jumala nyn usein armol-
ltsest heidän Jsiän» auttanut olt. Cuinga
Sennacheribln alla sala «hfl yhdexetlä,
kymmeodä tuhatta miestä yhtenä yönä (
lyötin maahan.

20. Cuinga fijoä tappeluxes Babelis o-
li käynyt Galaterejä mastan / cssea he
caickt suureen tufcaan joutunet öltt/ cah-
vexao tuhatta Judalatsta/ ja neljä tu-
hattaMacedontalatsta/ cuinga Makedo-
nialaisetpelmosta alallaos oltt/ja ne cah-
dexaotuhatta Zudalatsta atnoastans Ju-malan amulla/ sata ja caxtkymmeadä tu-
hattamiestä lyönet/ ja suuren kamaransen caulta saanet.

2». Cosca häntämän caltaisilla sanoil-
la heidän sydäodäosrohmatsnut oli/ ettck
he Lain ja Isän» maan edestä mielellû
cuolistt:

22. Teki häo neljä joucko/ ja asetti mel-
jeosensimätsextrlodasotan/ että he sen
johdataisit/nimittäin Stmontn/ Jose.
phtn ja Jonathanin/ jaaodst culleogta
mtzsitotstakymmeudä sata miestä.

2z. Sytte andot hän Eleazartn pyhä
Kirjatuke/ja andol heille merkin/ että
heitä Jumala auttama oli/ ja meni Nya
muiden edelläsotan/ jaotti yhten Ntca-

2.R«g.
iyz;4.
Es«»
37:36.

50>Sljlte

1111KW. Sltucu.



3 iuc.:VK li. Mattaberein

theus
B»c.
chldts.

Hntlo»
chus
sokene
häptäl
läP«r»
jlast..

Htum«»
ft ran.
»otse
Antlo.
Hhnff.

uftln Tlmoihe».
f«n j«B««chtdlftn «nfio/ ft iölt e»»»'msn cuin tHfllymmend» tnhott» mttfiö/
ft »otltt ltnntlt/ jaoit <«»ltn «ftn 'ht,,
dän»sltlläus/ jo moau culttaln/ orvot»/
lefieln jo»Olchotn »äitlls.

31. Jo cosca heftalln ottanet «ltt / »elt
hestloostt linnoln/j» »ett suuren saoltn
lernstlemtzn.;2.1» lopelt yhden Päämiehen Timo.
theuxen pneleldo/ »nmolottomou miehen/
ftco ludolatsto stngen co«an »alvan»
nnt »li.

Ix. iuen.
sijhen olcon täytyt Antlo»

Ht3» chuxen Petsiost höplällä mennä
pots»

cXH» 2 Slllä cosc« hin Plrsepoltzu
mtnnyt oli / joolt filllä r», «nnut Ktrcko
»pistämän/ja Canpunglta »o«llomou/
nousic sen osuvotstt ylös / jo»orjtllt id»
z«ns/ jo »joltAntt«chux«n to«p«rtn/ ells
Ksnen hipisllä täydy, menns pots.

Ecboihonos 011/ ftt hän
cnnlla/ cutngo Nlcouertn ft Tl»ocheu>
fen käynyt olt.

4. Ntz» hist jnlmlfin</ftolcolIneolol»
Me sen hsptsncost» / ft «oelfi pst«ät j«
Höl/ttli hinpton olis sinut loutnnut isillä
Jumalan »lh» »«ott hsnds/ stlls hsn01l
ntzn ylptsst puhunut/ «tts/ntzu plan cutn
hsn lerusoltmtzn tnlts/ hän«ohdo!s Cau»
pnngtst cuollntllln houbon tehdä.

5' Sentshden rongols hsnen Cotckl:
«aidias HERr» Istotlin Jumal» solot.
sella rougolfiurtll» / jom et kengän poro»
ta tallonut. Sllls ntzn plon cutnhön sen
puhunut olt/ tuli hsnelle stntallolnen
M»dzat»ntl/ ft ntzn snurl llpn fuoltzns/«t.
M händs outttt» totttu.

6. 1» tosin hsnelle tohpehlul znnri ot.
H«ln/««Hhä» mult» «eninolsill» jo eun«n
tuulowattvwtlla pyaoilla woiwsvvolvlt.

7. Sihäncottengao lorpuout plpeydt»
stävs / waavtoti tluckotftmmaxt/ >a palot
pahodesta J«oalvisia wostav/ jatyruhtt/
jaajaiskvs potote häv traouuisia »ho co-
Mao/ »trä caickl häoeo jöstv-nö ktptät olik.

S-Hlkvm läxtyihäoea (jvca tjinm t«li-

restylpeybest luullftllalvansmeren olls»
hollilo/ jo »uoret telntn telsens pöätl»
ponn») »nd yhdest »»»»«st l»ng«n>lstft
hänens «n»«tto pooreln piillä / «ns jo-
colnen llmetstst nätl hänesä Jumalan
»olmon.

9. Cos»olt myösmodot sijtä llrotnst»
luumlsto/ jo hänen liho»» matoni suure»»
l« ttvullo/tllä coco «ppc!'l hänen rnu»
mistons putoifit/jo Holst ntzu pohotn/ttlel
tmgsn stä kärsii votnut.

iv. Jo joco ennen oftllell totvonltzcnl»
lovons / stlä «l ttvgsn «nd« lotnnut sen
lärsimättömsn haiun tähden.

»i- Sllloln hänen täytyt
locoto / j« «»o/ et,ä hsnee» lumolo ntz»
ruwennut ol</ jotlpu oino «nint. '

12. 1« costa hän <tz« »ymttstldö stlä ho.
luo «t «no törfiä »olnut/ ntzn hsn st«no< : S« on ollein «tlä »hwin«n lumelon
«des nöyryttä ltzens/ jo «tltt cuel«»»i.
n«n ihmluen ntzn eöyckiäollS/«tts hän t.
tz«ns lnulls Inmolon coltotstxt.

13. losepahonelltnen rupeis ruceilt.
mon HERro/ j«« «l sill»» tohlonnt «r»
mahlo haut» pssllenS.

14. Jo lup»ts pyhin Conpnngt» »»«

poxl tehds/jengo hän ennen höwittä al-
col/jocnollultten hondoxt tehdä/

15. 1 a ludololstt/ joltoel hin ennen
teivolllstxl lulennt houdotto/ «oon lln.
nn<ll«j»pedotll« syödä ondo/ ne hi» «h»
dot »opoxt tehdä ntzncnln Athenangi»
«ftwoiset.

16. J0pyhän Templin/ jong» hsn «n.
n«n ryistsnyt olt/ lohooi hän
stlle countstnxello eounlsto jsllen»/ j»pal.
fo enä pyhiä csluj» sinne »no» «tn siel»
lä«nn«u«llut «lt: I» mttä »nvfi »no.
Held» uhryn menemän pllt/ ftn lahdol
hän «mostons ondo.

17.Ny» myö, ttz« tahdot Zudaiotstxt
tullo/ ja jocapatca» Zomalan wolma
kykia jo joltsia.

,8- Motta tault et «chtevitt lvopoa
hävtfiö/fiilä aanhmstoe
ha 01, tuvtit rascast häven päakens/epät.
N hänlittg-fovs/ja klrjoittt täwäv vöy-
t«ntst/«nZuvata<fien lpgö/cotn stora :

19. All^S-

Antto,
chus
nöylyl
tä l»
tz«S
lum».
lon«.
des.



Antlo.
chuxen
ltrjet.
tnslu
eolat»
fien ly.
gö.

Autio,
chuxen
cuole-
ma.

Judos
pnhtl.
fta

19.Anllochns Cunlngas j» Ruhtinas
tslltze jnmollfill» ludolalstlle ttrvely.
stäns.

20 Joste lopfinenn» roidlsn» j» tel»
«enä olett»/ jo tetdsn täy hywln/ sijtä
minä ttzts» Inmoloto :

21. W»»u mtnä olen songen c«»ln tl»
piä. «ttä minömleltllänl tohdotsin yh.
teisenrauhan ptlö/ ntznculn tarve myös

tultn/»l«umlnä armo»!stst tet?
dsn uscolltsndtn jo ystivydtn päälle.

22. Ehtä mlnä loimen itzenlporonewon.
23. Jontzncutn mtnun Issn/cest» hän

yllmmölsijn «oocundtzn «ent/ tett Cn»
ulngo» peräns.

24. Ett» ttetlömän plti/ llos jetokln
»Ilstopohlnnut/ellmunlelnrtzt» neftul)
cuc» olls Herra ellnt./ ja «lttl mald»,
cund» ells hojeiettn.

25. Ntzn myös mlnä/ eltä mlns näen/
cnlnga ymbärlostvatsel Päämlehet ml.
«Nn «oldacundoul hlmoltzelvat/ jes ml»
nun pahein tä»ts/ olen minun polcatnt
Anttochuxtn Cnnlngaxt «hnyt/ jong»
Mluä nstln tellltncuuluttannl olen/ cesca
minä yllmmölsijn maocnudtzn «aelsin/sen minä myös nyt telllen cunlntan.

26. Sentshden mlnä n«n»on ftrucol»
lenttllä calcktln hy»ä<u tötdeu tähden/
«niu «lnä catttlle yhtlisest/ja «rlnomal»
sest ltzecullelln ostttannlolen/«ltz te ml.
nulle jamluun pojalleni tästälähin yfts»
«ällset ja uscoll»s«t olisit.

27>Stlläw<nstolw°u hänt» yfiävsli.
stn ft armollisen tttlle olevan/ ja mtnnn
tapani stnrawon.

28.Ntzn cnelt ft mnrhaj» ft Jumalan
pllckoja Anttochussnures llwne/ ntzncuin
hsn muille» tehnyt 011/ mnncaloistll»
maollo jacorwes/ surllollo cuoltmallo.

29. Ia Phlllvpus/jocohsnen «nsjons
casmatektu oli/saatti häoeu maahan/ ja
että hän Antitchuxeo poica peliäis/ pa-
ken: hän Sgyptyn CuniugasPitlomeuS
Phtismetorm tyg§.

x. Scu.
I» Jumala Maccabeu-

VHxelleja hänenMMns rohkeu»

Den/että he Templiuja Canpungin «voi.
titMens:

2. Ia cuktstit ne muutAitarit ja kircot/
cutn pacanat sinue ja täoue catuille ra.
kcudanet olit.

z. Jafijtte cula he Templin puhdistanet
olit/ teit he toisen Marin/ ja otttlim-
psiötä ja iskit tvalkiao/ /ja uhraisit taas/
joca et cahdes ajastajas ja cuudes cuocaa-
des tapahtunut ollut/ja uhraisit suitzutufl/
ja sytytit lamput / ja panit näkyleivät
edes.

4. Cost» nämät «lcki tapahtunet ollt/
langelsit he «steollleus maahan HER»
r»n «tee»/j»rucollll/ ettel hän hellä e»
nämbl stncaltalsten tuscaan tulla ondois,
Woan joshe ensmbl ollt syndiä tetl»sl
händä »oston/että hsn ttze hettä ormol<
llstft rougotsis/ etlä »udais heitä In»
malan pllckaltten/ jojnlmalnpacanKi»
tssijn.

5. Ia Iumol» laitti stn ntzn/ että sinäps.»sns Templl puhdlstetttn/ jono po»
conot stn soofluttoutt olit / »tzdtndeni
pätwänä colmotlolymmendens Casteu»
cnusta.

6. I» h« pldlt 110110 «hbexan päi»i
pyhä/ ntznculn lehtlmajou Juhla. I»
ojottellt sitä culn he ennen »ähä atc»
lehtimajan Zuhlans corweft jolnollft/ntznculn metzän pedel/ pitänet 0111.

7.10 co»,nolt cuckolsila ja wtherjslfiä
oxlajo Palmuja/ jottzttt lumolola/joc»
hellle velton andanut 011/ hänen Tem»
pltsns puhdista.

8. He annoit myös tästyn coitllleu lu-
dolaisillen/ että stpäiwä wuofi«uodeld»
pyhltettäisi».

9. Jonain on Antlochuxest Eplphone.
xest loppu.

10. Nyt seura Aotiochus Eupatorist/sen jumalattoman Ankiochuxe» pojast/ imitä sota hänen ajallans alatt ollut o».
Cosca SupatsrCaningrpikuli/ paut

hän kysian/joca ennen Päämies Pheoi.
cissza Celosi)r!as oli ylimmäiset Ruhti-
vaxi.

12. Vnlta P.olomeus Macron / joca
MielkllSnöJudalaisetolis oikeudella war-
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jtllat/että hefijheuasil utz» paljon »äti»
««lda ja vääryttä tärfin«l ellt/ ahkeroi»
tzt stjtä/ että hetdän piti staman ranhos
»lla. >

rz.Seotähden cannoit hänen ystävänä
hänenpäälle»»Eupatorin edes/ja cutzutt
hänen jolktfestpettäjäxi/ että hän Cyprin
luodon/ jougaPhilometor häpen halduos
aodoi/ Aoltochus Epiphanexelle aosaout
oli: ja nya täytyt hänen halvtmmas vi-
ras olla. Ia hän murehti «yn covan /

että hän ttzens myrkyllä sarmais.
14. Cosca Gorgias näiden paickain

Päämiehexi tuli/ otti hän sotaväke/ >a
» asetti ttzens erinomaisesi Juvalaisia va-
stan.

15. Sitä myös rupetfit Edomertt teke-
män/ cufa he voit/ ajott Zudalaisetpots
linnoista ja soveliaistakytistä/ ja orit ry.
gönsluopunet Juvalaiset/ jotca olit aje-
tut pois Jerusalemisi.

16.Silloin tuli cocon MaccabeuS ja
hänen joackoas>a rucoilit/ että Jumala
heitä «utiais.

17. Ia carcaisitEdomereiu päälle «ah»
Wo>» Caupuugeih:»/ ja otit heidän vä-

! klw<illalla/ja surmaisit caicki mitä mau.
, rtn päällä heitä mastas olit/ja mitä he
muutoin käsitit/ cahteokymmeoea kuhan»
»en asti.

18Murra heildäpäasicahtenvahvaan
tornyn yhdexä» tuhatta/ »orca heitäns o-
ltt varustanetpäällecarcaust vastan.

19.Silloin asettiMaccab-ue Simonin/
Josephin ja Zacheuxea/ ja aadoi heillevyn paljon mäke/ että he väkevät kyllä
olit carcama» päälle: mutta ttze meni
hän «brmmä maiden Caupungilten eteen.

20. Mutta Simonin joucko aosol i.
tzenS vietellä rahalla/ oyldä,otca torni»
elit/ja vtitmysi oeljättäkymmendätuhat»
la euldapeuniagitä nyldä/ja päästit hei-
dän sieldä.

21. CsftaMaceabeus sentittäfal/cutzui
hätt cocoon Päämiehet/ja candot he«dän
päällens/ että he veljeos olit rahan myy»
«et/ javihamiehetsieldä päästänet pois:
- 22. Ia audot heidäntappa nyncain pet-
täjät/ ja carcatS cohta nydea cahhen
torni» pääsit.

a;. Jahänelle menestyt/ja surmats ny-
sä cahdesa ltooasa «nä cuin capitymmen-
gä tuhatta miestä.

24. Multa Timocheus/ jooga Juvalai-set ennen lyönet olit/ valmisti itzea»
paljolla muucalaisella väellä/ ja cocoissuuren joukon h wo smiehtä Asiasta / ja
mli sillä »jamxella/ eliö hän Juvalai-
set peräti ha-icäts.

25. Ia cosca hän maalle tuli/ rucoili
MaccabeuS ja hänen jouckovS HERra/
japanirtuhca päideas päälle/j» puit sä-
kit päällens.

26 Ia langeisit maahan Alrarln «teen/
jarucoilit/että Jumala heille armolli-
nen ja h-idäavihoUistlle s armotoio 0.
lts/ja aserais itzeaö nytä vasiaa/ >oica
ttzens asettravst händä vastan/ vyacuin
taiS kirioiteltu om

27. Cost» he nyt näin rucolllet ollt/
oltl he«ftns / )o menlt hyvän matcan
»lesCaupungin «teen/ si henostt «llä he
»tholllstt» tygö «ltt.

lB> Jo ntzn pl<» culn Aurlngo nonfi/
tOppeltt he/ «otck» t< se yhtölitnt» joucko
ollu»/M Indololstll» 01l hy»z turw»
Iumol»» tygö (>oco »ohwo »ollon
mtrckt on) n« lolstt ollt »lcontt sooou »<«

noastaus sulasta co>rudesta >a ylpeydestä.
29. Cosca sora cowimmallan» oli/uäytl

vihollisille tatvast wyst jalo miestä he-
voisteo päällä cullaistlla suitzilla/ jotca
käwtt Juvalaistenedellä i

zo. Ia caxl oltr Maccabcuxen tykönä/ '
jawarieltt hänen he däo asklllans/ ellet
hckndä kengän haavoitta taitanut z Iaambutfit nuolta >a pirkäisen letmauxta wl«
holltstenpäälle/että hesecaansttja patentt

zi. Ia lyötin cax kymmeasa tuhatta ja
wyst sata jalcaväest/,a caust sala hevois-
Miestä.

Z2. Mutka TimotheuS pakeni GazaranpZin vahvaan Laupuugyn/ joca Cher-a»xella Päastehellä oli.
zz. Nyn pyritti Maccabeus ja häuea

joackoas sen neljäxi päivaxi.
Z4- Mutta iscca Caupung-s sltk/ luotit

sei päälle/ ecca ie nyn corkialla oit/ ta
ptlckaisttjahawätsik yiön muvv't!om«,st.
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Z5. Mntta «tzeeubtuä pälvsn» vlh»'
stnl «xltymmendä nuorta mlests sen pll.
can tshden/ jo jnoxit mlehulllstst/ c»r«>
lt» muurin tygö/ jo tspolt lulmndes calc.
»t mltä heldän »ostans lult.

36. Ntztä ftnralsil muutj» »stult »un»
rtn päälle/ ja sytyllt tornin/ japoltit ne
lumolan pllckojot.

37. Montcohdatjl)Ockoifil portejo/ «tti
coco jouckopiisi fistlle/ j» «ottll ntzn
Conpuugtn/ ja lapoit Timotheuxeu/joca
itzens euoppau lymyttänyt olt/ j» hsnen
weljens Cherean jaApollophanexk«nsj».

33. Cosc» ht nsmst tetmlltanet oltl / y»
llstithe HERr» ttzlosvtrrells/ joc» Is.
raeltLe ntzn suuren hyvän työn näyttä-
nyt/ j» helllen velton «ndanut olt.

xl. 4ucu.
lystas Cuntogan «bustosmiesI» ja laugo ja yltmmäiuen neuvon-

nämätcaickt tietä sat/olihänen mieleos sangen paha.
».Ja cocois yhten cahdexankymmeo-

da tuhatta miestä/ja catken hewoismies
joucon/ja meni Juvalaisiavastan/ sijuä
luulos/ että hän pakanat Caupungihiu
panis.

z. Ia että hän Templio nautitzis voit.
laxens fillä raha/ nyncuin muutkin paca.
vain kircot ja ylimmäisen Papin virca
vuosi «uodelda myyvän.

4. Mutta ei hän ajatellut että Juma-
la vielä vakevämbi on/ vaan luotti suu-
ren jouckons päälle/ cuiu hänellä oli he-
vots ja jalcawäest/ ja ngden cahdexan-
kymmenen Elephantio päälle.

5. Cosca hän nyt ludean tuli/ sioitti
hän ttzens yhden Caupongio eteen/Beth-
zura utmeldä/ joca lerosalemtfi oli vij-
dev vacomitau tacami vuorella-

6. Cosca Maccabeus ja ne jotca hänen
cansians olit/sen cuultt/ että hän Cau-
puugio pyrittänyt oli/ rucoilit he jacaic-
kt ioucko HERra huocauxllla ja kyyue.
leillä/ että hän yhdenhyvän Engelin lä-
hetäis/jocalsraelt auttais.

7. Ja Maccabeus oli e »simainen joca
häocns varusti/ja neuvoi muita/eikä h e
hänen cavsians koettelisit ja veljtäys
«»itäisit.

8. Ja menit «chn toinen totsins cansia
ulos. Mutta oho pian cuin he ulos Jer»,
salemio «teentulit/ näkyi heilleyxi hevot-
sir,ens valkets vaclleis jaculdaisis haar-
vtftois/meni heidän edelläns-

y. Nijo hekytit laupiasta Jumalala/ ja
olit rohktat lyömän vtholltsiavs/vaicka
he vielä julmtmmat pedot olts ollet/ ja o-
lts rautainen muori heidän edesäns.

10. Sencaliatsella sydämellä vaelsi co-
co jonckoedeskäsin auttajaus ranka/ joo-
ga heilleselaupiasJumalataivast lähet-
tänyt oli.

11 Ia carcaisit «ihollisiens päälle» ohn- -
cuto Jalopeurat/ ja löit heistä yxi toista- j
kymmeudä tuhatta jalcaväke/ ja cuufi-.
toistakymmendä satahevoismtestä.

1». Ha caicki mout pacoon carcotit/et-
tä enin osa cuto sieldä palats / haavoitet-
tuoli. Ja lystas itze myös häpiälisest pa-
kenija pääsi pois.

iz. Cnttenglu oli lystas toimellineu
mies: Cosca hän nyt sitä tappelusta/joo.
gahämcadottanut oli/ itzelläns ajatteli/
janäki Juvalaiset voittamattomaxi / että
heitä Caickivsldtas Jumala nyn autti/

14. lähettihän heidän tygöns/ ja kari-l
tzi heille rauha. Ja lopais myös Cuvtn- t
gau saalia heidän ystäväxeus. r

15.Se kelpais Maccabcuxelle/ sillä hänsen näki parhaxi. Ja Cuningas mieli- c
styi fijheo sowindon/ cuiu lystas Macca-
beoxeo ja Juvalaisien cansia tehnyt oli.

16. Ja kirja jooga lystas kirjoitti Ju-j
dalaisteo lygö/ oli näin: lysias toivotta <
Judalaisille terveyttä.

i/.Johaooes jaAbsolom teidän lähety-
xen/ toit yhden kirjan/ja ovat rucotllet
sitäasiata/jonga lähden he lähetetyt olit.

18. Mitäoyt Cuningallen ilmoiltamist
on ollut/olen minä tehnyt/ ja hän on
caickijn mitä tarpellineo on/ suosiuout.

19. lesteuyt sanan ja lupauxeoae xi-
dätle/oyu minä myös edespäin ahkeroi-
tzen teidän parasta» catzo.

20. Ja joca cappalesiaeriväns/oo tei-
dän ja minun lähelyxelläoi Sösty teitä pt«
demmäldä neuvo. Zällänsoicat Juma-
lan hnomas.

B b b b b b b 2 21. An-

Judas
wcttta
iysian.

lystas
teke
rauhL
Judau
caasta.

Häueu
Ktr.
jaas
Zuda-
laisten
tygS.

NYKirsa> ik. iueu.



ILLTL ll.MactaberM n! luiu:

Antto.
chuxeu
kirja
Juda-
k,tst«n
»VSö.

»,. Annettu!4B. tsuonna / 14. pslvs.
«s Dlstorin cnnst».

22.Cuningan tlrja esi näln: Anttochus
Cnniuga»/ttrvtlts »eljtnsiyfiasta.

23.Etts metdsn Isäm tsslds «rluuyt
ou/ ft lumalltttn st««n tullut / «i o»
l«m«lll« mlts» rockomb»/culn st «ttärou>
h» mtldän «oldacunnosom olls/«lls jo.
tolnen omons cotzo sols.
i- Me cunlem me nyt/«tt«< ludaftl.

set ole tohtone suostu» heldän Jumalan
palwelnxeusmuuloxeeupacanaln tawal.
>»/ v»»n tahtovat nstosons pysyi/ j»
anovat/ että he sijnä fttsil pysyä.

25. Että me nyt st» hyväxt löydämme/
«tts tämä Conft myös ronhos «läls/ ja
»loll»ns olls/ntzn o» meldän «he»»/että
helllenheldsn Templins sällens»unetan/
ft he ftowat oll» hollllnxesous jo menot»
ftns/ntzncnln heldsn esiistnsolln ollet
«wat.

......26. ««»tähden teefins hyvln/j» lähe»
tsmuulamtt» hetdän tygöns/ heldän
cansjons ranh» telemäu, «lto costo he
««Idin «h!«m lltlävät/ strntotno o»ot/
ja tölstäns ptllamätä pltswät «aarln.

27. Cuntngan ltrjo luvalotsten tygo /

»ll nätn: Anttochus Cuntngas tolwotta
Indalatst«nRad!lle,a Conftlle ttrwtytlz

stnme mtelelläm cunltfim/ meldän täy
. ,„ „ .. .29.M.nt10„s ou metlle ilmotttonnt/

«tls lt tahdotte lvoeldo me dän moollem/
i» ttldän »sian meldän tytonsm lolmltlo.

30 Sentähden «tckl ne ludalatsetculn
tämän ft colmeulymmtntn pälwän wä.
lilla Huhttcuuflo vaeldawat/ pltä wap»
tie oleman/ltzens pltärnos 10 »uuus hel-
dän laitos M:»/ cutn eanengi»,.

31.Et.nyis leneugsn pidä mttä» po.
ho tapahtuman ftm.WtU/ «M tähän
»ftl meilttn tchty on.

32.Todistnxexl olen mlnä Menelouxen
teidän tvqön lählttsnyt/ ltlllen l«wtsm>
mäldi täts llmolttamau.

33. Tälläns olcat Jumalan huomos
148. »uomia/ 15. pstwsnä Huhttlnnsia.

34. Kirjoitit myös 3lo«»la«set Inda»

laistentygS/toi» feorst: Qwintus Mem«wtus <a Tttos Manlius Romalaistensaoaosaa«a/at taritzevat ludalaisilleuheidän tervetystäo». ,
15. Calcky» cu»a tystas Cunjngan suc«.lainen teille» myötä andanut o»/ suo«stamma me myös.

z6. Matta että hänelle» näky se hyvä-
xi/ muutamat asiat Cu»!oga»tygä and»
tulla/ nyn foivttelcat kestenä»/ ta lähettä.tät ooptast »ocu meidän «ygöm/ että me
yhdistäisin» itzem toinen toisem eansia/stlläme meoemparhallaus Autiochtaan.

Z7. Seotähden tyruhtacot reiiäu / ja
lähettäkät mooicahiota/ että me liedäisim
teidän mieiea. Tälläns olcat Jumala»huoma».

Xli. iuctt.
vuotena vydettä-

I» kymmendä toista sata/ vydeadeoä
päivänä Huh-

ticuusta/ coscq tämä sowinvo »äin
päätettyvii/ meni tystas Cuningau tygö/
«aan Judalaiset vilieiir pcidons.

а. Mutta sen paican Päämiehet/Timo»
theus ja Apolloni»» vapasncnisen Apöl«
louiuxenpoica/ ja Hieronymus ja De«
mophou/ ny» myös Nicanor Cypri»
päämies/ei andanut heillersuha «ikä lepa

Z- Ja Joppen asuvaiset teit petollisen
työn/ sillä he s,atit Zlidaiatset totea hei-
dän tytöaäas asuit si hen mieleen/evä he
wiiimotnens ja lapstoens men fi< nyhin
haaxija/ totea he valmistanet olit/ vyn-
euin hehyvät ystävät olisit ollet.

4. Eosca Jndalaiset sen teit/ enin Cau»
pungas päätetty oli/ «ikä mirän vaara
peljänaet/ jatulit merelle/upotit he hete
däo caicki/ caxi sata ihmistä.

Cofca Zudas cnuli/ cuioga hirmui-
sesi häneuweljeascansiatehty oi-/ kästt
hänsotgNäkeng ylös/ ja ouxens huusi
Zumalata siiävsnhorscasta Duomarita.

б. Ia meni otztä vasten jorca häoea
«tljeo»murhannet olit/ ja sytytti yöllä
sataman/ ja poltti caicki hahvet/ ja mi,
tä»äk« tulesta pääsi/ne tappoi häu mie»
calla.

7. Mutta ttta Caupyogi sulejtttu oli/
Mttst

Aoma
latki»
kirja.

Caxt
satal»
dalsi-
sia p«->
ttläa
Jop.
p«<»



la-miila.

Judas
«voitta
Ara-
bialat-
stt.

Wott.
ta
Caspta

i

!

1
- I

Jos. 6
»o»

«t»lhzu'pdls sillä mielellä/ «ltä hsu pl»
«n jillenstnlls/ j« catten Conpnnglu He,
roll hä»!täls.

8. Zlmoltettia myös hänelle/ cniuga
myös Zamolau asumatset seucaltaista ai-
woit Zudalatsille/ Ma asuit heidän ty.
köoäns.

9. Seutähdeo carcats hä» myös yöllä
heidän päälleus/ /a poltti heidän sata.
maas/ jacatckt hahdet/ että se »allia
Jerusalem?» näkyi/joiden »Slt cuiteogtu
«axisaea janeljäkymendä «acomitla oli,

ro. Sytte meot hä» yhdexän wacomit-
la edes/ Ttmotheusia «asia»/ ny» carcat.
si: -vys; tuhatta Arablalatsta ja wysisata
hewoi«m<esia häneu päällens/ ja tappe-
lit hänen taustaa» jasijnä oli suuri sota.

Ia luoas jouckoioens sat Jumala»awulla «Diton: Ja eitä Arabialaiset»ot-
tetul olttMtucoiltt he Judaldarauha/ja
lupaisit hanellenelätmttä/ ja myös muu.
toto häädä autta.

12. Zudas aiätteli, cat» myös tost oli/
he tatdatstt hänelle» tarpelllset olla/ ja
»upals hetllen rauhan.Ja cofca heftutot-nentmsellens luwanuet olit/meott he
cottaas jäil ns.

rz. Hän Sngäts ttzens myös yhten Cau.
pungyn/jscasilloiidawarteldu/ ja mnu-
rtlla suljettu 01./ cnsa moninaisia Caost»asu / ja cutzslttn Lasptxt.

14. Waaa necutn Laupaogisa olit/luo.
tltwahwat» mnureios päälle / ja suurenwarans päälle raasta/ja et paljo Juda-
sta e lä hänen «äestäns tucua pitänet/ ja
he päälisext pilckaisii heitä/ ja hämäi-
sit/ japahasti kiroilit.

15. Ny» hnufi JudaS jahänen jouckoos
sen caiteu matlman wätewän Hsßra»
tygö/ joca Josuan aicana/tlmao catttka
sotaaseita Zerihou maahanrutistanut oli.

16. Ja juortt juuri «ihatsesi muuri»
lygö/ja moitit Cckupungtn/ja tapoit mää-
rätiömäa paljon ihmistä/ ny» että se
lammi joca ffjnä kytönä oli/ cahta wa-
«omtlta lemiä/ oäkyi oyncutn «eri.

,7. Stkälitia me«it he edemmä seitzeme»
sitta ja «Ysitymmeadä «aromitta/ ja tn.
llt Tharaha puoleen/ Judalatste» tygö/
Ma Xubiaftereixt cutzutti».

he löytänet Tlmotheusta zSillä hän oli steldä paennut/ ja ei mltäa
«oimttlaout/«aa» että hän yhden kylän
ivahivast »arustannt olt.

19. Nyn nousi caxi Päämiestä Macca.!bcuxen »oucosta/ oimittäio/ DositheuS jja Soflpator/ jatapott/atckt heistS/,or-'ca Ttmotheus jättänyt oli/ '
enä cuin kymmenen tuhatta miestä. °

20. Mutta Maceabeus asettiwSkeu«/j»
jacoi monicahtoiujouckoin/ ja meoi Ti.
motheosta wastau/ jolla oli sata ja caxt.kymmendä tuhatta jalcamtestä/ja wyst«
totstakymmeudä sata hewoismtestä.

-i. Cosca Ttmotheus ymmärsi/ että
Zudas luit häudä »asian/ lähetti hän»aimot ja lapset/ ja totea et solan kei.
»Annet/ yhcea linnaan/ Carntooo/ joca
soucalla»norellaoli/ ettet flkä piirittä
saat».

22. Mntta cosca hanenfimätseu Mac.cabeupenjouconoähdä sat/ tuli »tholli-stllenpelco/eitä se heitä »astan oli/ ja
ttzeus oäyttt/ joca catckt uäke/ jarupeisit
pakenema» yxt stooe/toinen tänne/että hettzens keftenäns »ahingoitztt ja haawatttt. >

2Z. Mutta Zudas meni peräs/ ja löi ne >
jumalaltomat/jatappoi colmetymmeadä >
tuhatta.

24. Za Ttmotheus tnli DositheuM'ja Sosipatoriakäsijn/jarucotli heitä har.lsst/ettei he händä tappats: Sillä hä-nellä oltpaljo heidän Jsiänsja »eljiäo-/
jotdengamyös täydy/s cuolla/ joshän ta-
pelaisi».

2;. Costa hau nyt luwaunut oli mää.rättyuä päiwänä wahiugotttamata hei-dän jällens anda heille»/ päästit he hä.uen weljeiaö tähveawallalleos.
26. Sy le meni MaccabeoS Carnls.

tajaA-argat otapSto/ ja tappoi »yst.
colmZttakymmendä tuhatta miestä. c27.TämZn matcao jatapon peräst/ment -
Zadus sitä wah»a Eauponglia Ephro..
uita »sstan / cusa iysias/ ja muutoinpaljon »äte olt. Matta ne nuoret mie-
he.'/ -otca Caupungin edes olit/ »arjeltt
ttzens urholl.sest, sillä heillä oli vuoiia ja
sotlaafetta kylä.
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»5. Nijn hehuusil HERran tWö/ joca
«olmalllstfi «lholllsteu »äteyden forte/
ft «olttt Caupungln/ ja lapolt vtzsicol»mattotymmendä tuhatta ihmistä.

2<).Sljtt« merit he sieldä SchyttanCou»
punglt» vastan/ joc» «nsi ftt» vacomll»
t» 3«ruftlemtst on.

zo. Mutt» ettäVudalaistt/ jotcaSchy»
tftlalsten seos asuit/ todlstlt heistä/ että
he catcke ystävyltä helllen sillä covollo
»jolla nsyltäutl 011 l / läyttl he myös l°
tzenS ystävällstst heitä »oston/

31.3 a ltzlll heitä stn edest, ja neuvoll
helts edespslngln heldän Conftns vastan
ntzu hywän «htolstt oleman. 3» palot»
s,tntzu3erusall«tzu/j« tnllt Helnndal»
ua eotl».

32.Mutl» Helundal» jälten menlt he
GorgiastoEdomereln Päämiestä «ostan.

33.5e tnll heitä »oston colmtlla lu>
haunella jalcamithellä/j» neljällä ftdol.
la hevolsmlehellä.

34. 3«costa tappelemanrnvettln / tull
sijnä montcahloja ludafttflo pots.

35.3 a Dosithens väkevä hewolSmles
Bacenorlxen joucostaftt Gorgtaxen ttzn»
ni/ japltelt hsndä hamest» / ja»ei händä
«äli»all«ll»/ j» tahtoi hänen elämöidä
fanglxl ott». Mutt» Xhraclon hew°ls>
mles«jot hsnen tygöns/j» hackals hs-
nellä läsiworren pols/ ntzn että Gorg las
psäsi Moreftan.

36. Cosc» Gorgiaxeu joucko vlels <<

tzens varjelit/ j» ludalatsetjo »äsyxls
0111/hnusi Indas HERran tygö/etlä hän
helts ault«ls ft heidänpuolestlms sodels.

37. 1» hsnenlvälens huusi Ebrean tie»
lells/j» rupes »elsamansnnreen äneeu/j»
corats Gorglaxeu väen päälle lapatnr»
m«ft/ j« ne käänsit ltzens pacoon.

38. Ia ludas meui wäklnens Odollo»
«lnCaupnugtzn/ ja«ttä st »lelä Helun.
dat »tzcko 011/ puhdistit he ltzens l«ln
Men/ ja pidlt siellä Sabbathla.

39. Tolfn» pälvsnä tullt he ludan ly.
gö/cuollnltausottaman/ ntzncuin tap»
on/ jahantaman heitä Isätus tygö.

45. Cost» he ntztärtzsult/ löysit he cun.
Gm cnollen paidan alv» Clenodftlt Ia-

mutan epäjumalista/ jotca JudaiaistlvaLatsa kieltyt ovat: uho se tuli jocattzel. !
len ilmei/mtngätähdeuämättapetut olit. -

4r.StlZoto hekjjtit Jiimalata vauhur,
seastaDoomartta/ joca salatyöu nhu tl.
mei saattanut oli:

41. Ja rocoMt bäodä/ ettet hän tämän
syootv tähden heitä catckta hävitäis. Za
Judas se jalo Sangart »eutvot joucko
lohdullisest/että he edespäin synnist ttzeos
varjeltfit/ coscahesilmilläos vättnämät
heidänfyodeios lähden tapetuxi.

42. Sylte käski höo heidän avun coo-
ta/caxt tuhatta Drachmat hopiata/ ne
hän lähetti Jenisallmhu rtcosohrixt/ ja
tett hywtn ja jalosti fljnä/ että hän heitäylösnousemtsest neuvot.

44. Sillä jos et hän olts toivonut ne ,
ylösnousevan/ nyn olts turhA» hulluus
ollut cuolluittenedestä rucotllst.

45. Waau etttä hän muisti/ että jotta
otklasuscosa cuolewat/ toivovat tio ja
autuutta/onse hyvä japyhä ajatus ollut:

46. Sentähden on hän myös näiden
cuolluitten edestä rucoillut/ että hetllen
synnit andext anaetatstn.

XIII. 4ucu.
vuona vjjdeltäkym-

/Us nmendä lotsta sata/ilmottetttu Iu»
dalle jahänen joucollens/rttäAa-

Eupalor suurella joucolla j
Judeatvastan tuli.

2. JaLystas hänen ebnstusmteheos ja '
yltmätnen neuvonaodajavs hänen caos- I
saos/ jaheillä oli sata ja kymmenen tu-
hatta Erektlätst jalcamiestä/ ja vyst tu-
hatta ja colmesata hevotsmiestä/ja ca-
xi colmattakymmendä «lephaotto/ja col-
me saca vaunua rautaisilla piskeillä.

z. Oli myös Meoelaus avdaout ttzenS
heidänpuolelleus/ ja neuvonut Autio-
chusta suuresta ulcocujlaisudesta Zsäos
maata hävittämän/ että hän sen cautta
ylimmäisen Papin viran olts saanut.

4. Mutta catckelo Cuniogasten Cusio-
gas käänsi Zluttochuxe» mielen/että hänsen pahaoelktfeo careortn rangatsis:
Sillä Lystas teottti hänen caikeu tämän
levotkostjndey syyxi/ sentähden aodot

hän
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ii. Cosca he nyt steä yximieltsest teit/ ja
rucoiltk laupiasta Jumalala tlculla ia
paastolla/ja macatstt coco co!mc pätmä
maasa/ lohdutti heitä Zadas/ja kästt ty.
göns tulla.

az. Ia cosea hän ja wanhimmst yhbes
oltt/ pitihän neums heldäa canstans/
että hän tahtoi/ ennen cMo Cumnqas
jouckoineosludcan tults/ ja Caupungia
wotllats/ hänsä mastan mennä/ ja Ju-
malan amulla lapetta asia».

14. 1» andoi ntzn ttzens lumalon h»l,
dun/l» neuwot wskens solimm rohltost
euolemonasti/ »orjello lotto/ Templi»
tä/Caup» ,g!t»/Issn maat» j» h»llt»
lusto.

15. Ja siotttl ttzens Modintz»/ jo »ndol
htlllen lsmsn ftno» merttxt : Jumal»
«udo «ollo». Stztt» noufi hsn ylös yöl»
ls Porasten fttamlesten cousft/ft carcos
Cnntng», lell«la/ft löt e»»lftfl neliä tm

hän hänen Bereaan ttledä / jaheidän 1«aan» tama lla! stellä tappa. i
5. Stllä stellä olt torni myltäkymmevdS

kyaärätä corttatäynnä tuhca/ ja tuhman ,
päällä olt ymbärijuoxematoen ja pycki»
neo rata».

6. Sen päällä murettto Jumalanptlc»
tajat ja suurer pahan tetiä».
7. Sencalmtsella kuolemalla täy/yt myi»

sen tuopunea Menelauxea raolla/ ja et
maahan haudatta.

8. Ia hänellen tapahtui olketn/stllä hän
«sein HERran Äitartta mastan / cusa se
pyhä kult jatnhca olt / syndiä tehnyt olt/
pttt hioenmyö» tuhman päälläcuoleman.

y. Multa Cuntugo» olt sangen suure»
ttuc'» Zudalatttenpäälleo /ja atcot nyn
htrmutsest hetllen telsdä / cutn hänen I»

i säoSktn tehnyt oli.
»o- Sen ymmärst Juda»/ jakäski catien

, Lansan rocotlla HSRra pätmallä jayöt-
. lä/että hän heitä nyt / aynruto usetn en-
nengto aullat» oytä mafian >r> ca tain/

. Isän maan/ja pyhän Templtn ryojiälä
tahdoit.
li- Ja ettet hän Cansao»/ joca oäptäst

hengen» metäayt olt/ ktrottuiden paca-
oata käfijn andats»

hatta miestä ja enflmäisel Elephaotlt/
caickelo nyden cansia cuin torntsa ollt.

16. Nya saatoit he suuren hämmästy- o

xen peltoon coco lelryu.
i?. Ia mentt cunntaltsest ja onneltsest -z

fieldä huomeneldatn cosca piimä
stllä Jumala olt heldän autcajans ollut..

,8. MuitaLontngas/ cosca hän coetel-
lut oli/ että Juvalaiset nyn rohtlat olit/
palats tacatstn ja ment fieldä tletöindä »

makca.
iy. Ia mel mäkens Berhzurao Juva-

loisten linnan eleen/jvsa ei marttoita ol-
lut. Mutta hänloötlo fieldä myös pa->
coon/jaet mttäoloiwtttanut/ maan sat
wahrngon :

io.S«llä ludas totmittl caickt mitä
ltonas tarmtttto-

zi. Mutia Juvalaisten seas 01l yxt Ro-
docuö ntmeldä/ se tlmotttt miholltstlle-
caickt salaudet/ mml» hänsat tietä/la sat <
hänen tynnt/ ja ajot sieldä pols.

-e. Sylte sat Cuningas rolsen mielen/
ja teki rauhan oyoen cansta Bechzurust/
ja meo, steloä/,«tappeli Juvaa causta/
ja molleltin. !

a;. Za errä hän oli tietä saanut/ että
Phttlppus hänestä luopunut oli/ jonga
hänAotiochtaan perän» ltonaotsäuoäxt
jättäoytoli/ hämmästyt hän cowto. Ja
aobo- suosttella Zudataisteu canfia/ja te-

tl somlnnon heidänraastan»/ ja manooi
sen malan pträmäa»/ »a olt nyn heidän
ystämäns. Ia uhrat» ia cunnioult rem.
plt/ ,aptll tyen» ystämältsest Laupunglts
mastan:

24. Ia ottl Mtccabeuxen ystämäxens
iateki hänen P> mtehext Ptoiemnldist
Gerrenereto astt.

as. Multa cosca CuntngaS Ptolemat-
dyn tull/ et ne ptslematd!» mtelellän»
filä somtaooka nähnet/ stllä he prlkätfit et-
tet y««lä uscolais- nyacuta et he myös
sanan» pitänet oller.

a 6. Slllota Lysta» jnlktlest astut ede»/
ja mastats Cuntogan puotest/ ja puhut
«yu heidän caastao»/ että he stlhea ty>
dytt/ ja asetti heidän/ että p-toäa caicke
hymä hänelsä lvjwomaa pu»- Satte
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«««lst honftcoperln Antlochiaou jsllens.
Nslnon tsmsn Cunlngan motcustusftcott» palajamtnen ollut.

Xl V. iucu.
vuoden pträstä ymmärsi

>« ludas jo hänt» juockons/eltäD«»
metrlus Soltncuxtn polca/Trlpe»
ltzn polstllo väellä jopaljolla ha».

xlllo tullut 01l /
2. Jamaan »olltauut/ ,0 Anttochuxtn

«dustus miehene cansja iysiox«nlyönyt 01l
3> Mutto Alclmus/ joc» «nnen yltmät.

n«n Pappioliollnt/ ftltustux«u ojalla
häplöllisest luopuuutft uytaftltelt/ «tltt
hän henglsäpysyä/ tiläjälltusyltmmsl»
sten Popin »trcoon tulla toinnut/

4. Meut Cuntngos Demtlrtuxtn lygö
«usimststs vuonuo cuudetlOtymmeuds
tetsto stta/jo v«l hinellecullotseu Crnu.
nun/ Palmut ft vliypunu oxat/ jotca
Templtn omat 011.

s.l»tnsimä<s«upzlwzn hsu »tzuytte.
11/ etts hänsovellan «lcons nätts hänentiucknhnns.

6. Costa Demelrtus hänen lXadlu eleen
cndzua ja häneldä kysys andot/ culng»
Indalaisteu m«ot oleman pitt/ jamttä
h« tttl ? vofiots hin näln: ne ludalot.
set jotc» hetisns cutznvat Jumalifixt /
jotdengoPäsmteslndas Moccabeus on/
keholttoval alua so« ,a coptuota/ ettäsuo finun «vuldocuunalltsranh».

7. Ovat myös mlnuldo minun Ifilllsen
cnnntoni nimittäin/ Papplndtnryövön»
nel/ sentähden olen minä tänne tullut.

B.Eusist Cunlngalleu hywäxt / ft ettäminsuscolllnenoltsin. Totftuterran/ et-tä mtnä myös mieltlläni mlnnn Consolle»nt neuvo tolmltoisin: Slllä sen mnolott
sell» paholl» menolla coco meldsn sucu»cuudom huckn.

9. Sentähden cotzocon Cnnlngos ntz»
HM »siothtn / ja hänen cuulnlftn hy»y-
deus tähden/ moacnud» j» ceco melbö»
sucucuudom täsä afias uenvocou ja aut»
lscon.

10.Sillä uijncauvaucnlnlubos elä/en
mahdotoin/ettärouh» maoll» elis.

li,CFsca W nsmät puhunut 011/ jul»

mistuitmyös ne muut Judastawastan/ ja
kehoititDemetriuxeohändä «astan.

i!. «ttä hän cohta Nlcanort» / Pää-miehenElephanteto calaopäälle/ cntzuija asetti hänen PSämiehext Judalaisiatvastan.
iz. Ia tästt hänen Judan tappa/ jahä-

pen jouckonshajoita/jaAlcimuxeu ylim-
mäisextPapixi panoa.

14. Silloin cocoonmittNicanortn tygö
catcki pacanat/ jotca Andas oli aianot
pois maslda / jatoivoit Zudalatstea «va-
hingosta hetlleos onne.

15. Cosca lodas jahänen jouckons cuu-
lit/että Nicaoor oli tulos heitä wastao/ ja
pacanat joca haaraldajoucottata hänen
tygöns tulit/ tuhcatstt he itzens / jahuufltJumalan tygö / joca Cansans mailman
alusta varjellut/ jä jouckons tlmetsest
auttanut alt.

16. Cosca heidän Päämieheosheitä kä-
fkt/ nousit he ylös/ ja carcaiflt vihollisten
päällevähän Caupuogtn Dessan tykönä.

17.Mutta Simon Jadan veit tartul
Nicanorjjn / ja Nicanor olis ptkimmäl-
däos lyöty/että viholliset hänen savutta-
net olit/euoevcutn hän heidän huomaitzi.

18. Cosca Nicanor cuult Jadalla sen-
raitaisia tuimia miehiä olevan / jolca ei
hengens ja tavarataus säästänet Isäus
maantäh den / pelkäis hän / että tahto-
nutheidän caostaos eaämbi tapella.

19.Waao lähetti häoeutyg öns Possido-,
vtuxen/ Theodotuxe» ja Mathathian
rauha hänen caustans tekemän. !

20. Cosca he nyt cauvan sijtä neuvo'
pitänet olit/ jaheidän Päämiehen» väelle c
catcki asiat tietä aodanut oli / jahe asiasta -
soveit/ suostuit he sijhen soviodon.

21. Ia määräisit yhden päivän cosca
hemolemmat yxtnäus piti tuleman yhlea/cosca se päivä joutui/ pandtn cummal-
leogio istuin.

22. Ja Judas asetti mootcahtoja har-
utscoihtn/ rt cauvss fijtä / ettet viholliset
olis tapaturmast häudä pettänet. Ia
hutt toinentotseus cansta heidän tarpeos.

2Z. Ja Nicanor oit Jerufalemis cau-
M»/ ja ti mikä» tehnyt heitä vasta»/

ja
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s» aubol mennä pdts sotaväieus.
24. Ia pllt Judon cnnnlas Conson e.

des/ ft »äyttl ltzens yftävältsest häntn
tousions.

»l> NeUvel myös hsndä «,»<«»» j«
lopsio fijltälnän. Ntzn otll Indasemin»
nän/j»01l yhdes sen «nsja hymis rauhas

26. Cost» Alclmus nätt nsmst caxt so.
ptwan jarauhan lehn«n/mcn< hän jällens
Demetrtuxen lygö/ j« candoi Nlcanorln
päälle/«llä hsn petolllsext tullut olt,
sillä hän 01l ludan/Cuntngan »lhamtt-hen/ hänen si»«ns yllmmslsexl Popixl
tehnyt.
27.Ntzn täättlnCllningastsms» poho».

elllseu »alhesto/ j» fturtst »ihastui/ jo
«rjotttt Nicouertn lygö/ «lttl hänellemtllän muoto st telwonnul/ «ttä hsn In»d»ft<st«n canjj» ronhon tthnyt olt/ j»
lästl hsn«n ttzrnsto ««o »tzunt Maccabeu-
xen/ <» Auttochtoon läheltä.

28.Costa läms lssty Nicouertn tygö
tult/ tuli hän murhellisexi/ jo oli pahalla
»ftlelli/ «ttelhän lupaustans pitä lain»
nut/ftel culttnganlndas mttän rlcko»
«ut ollut.

29. Mult» tultengln/eltel hän Cuui».
gast» »afton mllä» tehds tohttuut/ »lcel
hsn hsnen ett» ttznni «»oluxell».

30. Mntt» cosc» Maccobeus ymmsr.
g/ ettel hsn ntzn ystöwslisest hsnen «ns.
ftns ollut cutn enne»/ jo nstyt/ ettel semltsn hiMs ovistonut/otti hsn moni.
«ohlojo tygöns/ jo lymytti ttzens hänenedestsns.

3i.Muua costoNlcanernäkl/että Mac»
cobtus hänen cowalost ennättänyt olt/
ment hän fijhe» couniseen pyhän T«m>
pltzn/ jatistl Poppein/ jotco siellä uhral»
stt/ sitä mlestäsieleä ulos andaman.

32. Mutto costo he corttost ja colllst
vannoit/«tttt ht tttnntt «st hiu olt/ o»
stus, hän olttau lätensT«mpltn puoleen/
jawanuol:

33. Jos et te mlnulle Indast sidottuna
»nna/ntzn minä tämänInmalon huonen
cutlston/ joAltarln maahan ftvin/ ,»

panenßacchuxen countn llrconsiihen sioä.
il-. Ia cost» HH» uHmäl pulMNl dll/

«enl hän sieldä pols. Nlult» Papit ns» l. Mac
sill lätens «iwasen päin/ j» huusit hänen 7! 35»

Rhä<

I

,Rha.z<ssu»
ma i»'

44. Mutto he »ällit/ että hänellä st»olle ollut. 30 hän putols ««vettens päsl»
le/ mutt» »lelä hsncutltugtn «lt.

45. Ia nousi »ihetstns ylös/ voick»
hsn covtnvtrl» vuoti/jo h»»»ot k<ptsl
ollt/ jajuoxlConftn lspttze/j» astui cor»
tian colltpa psslle.

Ccc cc cc 4.6.1a

tygöas/ jocaaina metdäa Lavsam var«
Mut00/ jasanoit:z;. HERra/waicka et stoä mitän tar-
witze/onseculteogin stouo hyvä tahtos
ollut/ «ltS stona Tewplts/josa fioäasuk/
metdäa seasam olis.

z6. SevtShdea- fiaä Pyhä Jumala/
jooga ca cti pyhät omat ovat/ varjele
vielä st--un huoaes/jonga me äjkeltät»
puhdistanet olemme ettei se jäkeos saa-
stutetais/ja tukitze pahain suut.

Z7. Mutta Nikanorille sauottio Zernsa- !
lemis olevanyxi mies vanhtmtsta/ Rha.
zisaimeldä/ joca Isällistä käskyjä ra.
casti/ja jolla jocapatcas hyvä kytos/ ja
seocaltatne»ystävys oli/ että jocatae»
hänen Judalaisten Jsäxi cutzul.

zB. Häuen päälleos oli myös ennen tä-
tä atca caanettn ja häädä vainottu/ ja
oli hengeus mvhulltsest vaaran andauul/
Judalaisten «sco» tähden.

zy. Cosca Rtcanor näyttä tahdot/ cuin-
ga covtn hän Judalaisten päälle vchal-
ven oli/ tähttlt hän eaä cuin vtzst sata so-
tamiestä/ottaman händä kynnt.

40. Sillä hän luuli/ cosca hän hänen
fiuigtxt saanut olts / heille suuren vahin-
gon tehnens. ,

41. Mutta cosca he torninpsrttija/ cufa,
HSaolt/carcatstt/jakSM tuldä tuoda/
porttia sytyttäxens/ja hän ymmärsi hä-.
neusfaagina olevan/ tahdot hän tizeus
pistä läpitze.

41. Sillä hän tahdot ennen cuyuialla
cuolla/ cuin jumalattomain kästjn tulla/
ja hetldä häptältsest pilcatta/ mutta stjnä
hädäs et hän itzens oikein osannut.

4Z. Cosca he joucottatu hänen tygöus
sisälle menit/ jusxt hän muurin päälle/
jasyvxi itzensrohktast Cansaa secaao.
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46. Ja eafca hänestä eatckt veri ulos
juosnut oli/ otti hän cutttngin suolet ruu-
mtstaus/ ja heitti ne sotamiesten keskelle/
jahaasi Jumalan tygö: joca elämän ja
hengenHERra »u/että hänne caicki hä»
«elle Meusandais: ja utza hän cnoli.

xv. tucu.
cosca Nicauor cnuli/ettäX» I ik JudasväkiuensSamartas olt/

ajatteli häuSabbathiaa heidän
ilman »aarata carata.

».Ia cofcaJndalaiset/jotca hän cansiaos
menemänvaatinutoli/ händä neuvoit/
ettet hän vynsurktast heitä surmats/ vaan.säästäts pyhäpäivän tähden/ jooga Ia»
mala ttze cnoniotttanut ja pyhittänyt oli.

z.Kysyi hetldä se pääcotra: Se cutu
«abbaehinpteäkäskenyt on/ oogo hän
HERra taivas?

4. Ia cosca he vastaisit häodä: 00/
hän on se elävä HERra/ hän on kaivan
HERra/ joca seitzemennea päivänpyhtt»
tä käskenyt 00.

5. Mastats hän stjhen: Nhoolen minä
Herra maanpäällä/ jakäsken teidän tei.
eän valmista/ jaCnotogan tahto toimit,
ta. Mutta et hän cntteoga» taitanut at-
vottustans täyttä..

6. JaNicanor öyckäis jakerscats/ja olt
vahva sen päällä/, että hänen suuren cun».
«tausaamayp.tti Judasta.

7.MuttaMaccabeupella oli vahvatur»
«a jatotvo/ettSHeria oli händä auttava

B.Ja lohdattt oytä jotca hänen canf..sans olit/ettei he pelkäis pacauotta jotca
tultr hettävastä/vaämuistatfll sttä apua/

. cutu heille usein tatvast tapahtunut olt.
y. Ja myös nyt toivoisit seuravaistavoitto jaapua/jooga heille HERra lä-

hettävä olt/
10. Näinlohdutit hän heitä kaista ja

Prophetaista jamuistutti heille ne onuel.
«set «ndiftt tappeluxet/ ja uyu teki heidän
rshktaxt.

ci- Jacosca hän heitä osin neuvonut
oli/ luetteli hän myös heisien/cutoga po.
canatrickonet oltt/ja tehoet vasta» het.däu valans/ jantzuvarusti heitä/ei luot»
«aiukeihästen jaktlpeto päälle/ »aan loh.»tupeen Jumala» sauasta.

i».HZa sanot myös helllenyhden näyn/ ?
jocauscottapa oli/jouga hän nähnyt oli/1
josta he calcki sydäodä sait: ja tämä oli'se näky: Sata ylimmäinen Pappi/ jalo/
cunntalinen/taupias ja puhelias mies/
joca nooradestaos catkis hymis avuts
tyens harjoitellut oli/ ojensi käkens/ ja
rucotlt catken JudanCaosan edest.

15.Sljtte näkyi hänelle toinen vanha
cunntalinen. mies cälleis vaattets/ ja
sangen cunoialtscllamuodolla.

14. Ja Onta sanoi Juvalle: Tämä o»
Jeremia JumalanPropheta/ jocasinun
«eljiässangen suuresi racasta/ja rucoile
alati Causaä ja pyhän Caupuogls edest.

15. Stztte andot Jeremiakästllans I».dalle culdaiseo mtecan/ jasanoi hänelle:
16. Ota tämä pyhä mtecka/ joogaI».

mala sinulle anda/ sillä sinun pitä vihol-
liset lyömän.

17. Cosca Jndas heitä sencoltatsilla
cauneilla sanoilla/ jotca heilien sydändä
jarohkeutta annoit/ lohduttanutoli/ mie-
listyit he stjhen/ettei he leiriä tehdä tah-
tonet/ maan cohta»ihamtesten tygö men-
nä/ja carata rohktasi heidän päälleos/
jalopeltaasiani silläCaupungt/ Juma-
lan palvelus jaLempii olit maaras.

18. Ja tosio/ »aimoja ja lapsia/ veljiä
ja langoja et he ngn paljototellet/ vaan
heidän suurin murheas olt pyhästä Tem-
piistä..

ly.Za nejotcaCaupuoghn M/ olitsunres murhes heidän sotamäesiäos.
20. Cosca sotimisenatca joukot/ ja vi-

holliset ltzens cooauet olit/ järjesiyxens
tehnet/Elephanktt siallens asettanet/ ja
hevotsmtehel molemmlllen puolille» pan-
vet otit.

21. Za Maccabcus viholliset näit/ /aheidän moninaisetascns/ ja hirmuiset pe.
dot/oost! häu kätens tatvaseo pät»/ »a
rucotlt lhmcllistZ Jnmaima/ joca catckt
näit: MS hänkyllä tiesi/ ettei wottto har-viscatncautlatuie/ waau Jumala anda >sen ielleogSHSn suo. ja häu rucotlt näin: t
i!. HERra/ MS olet Tngelis Jehi- c

fktanJudanTuntogao atcana lähettSoyt/ sja se iSiSensachexibto letris sata ja my- c
syh.

Juba<
Mac.
cabcil.
xcora-
co»<»

LLTT 11. Maeeaötttin le.
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ptlao
ftucksi
nmt.

fi yhderättSkymmendZ tuhatta mlestä.
zz. Ngn lähekämyös nyt (stnä taivon

'

HSRra) hyvä sogelt meidän edelläm/
wtholltfia peljättckmäa.

14. Anna heidän hämmästyä sinun wä-
»evätäkästwarttas/ jocca Jumalan pil.
calla sinua pyhä Cansas mastan tulevat/
ja oyn Judas lackats puhumast.

ax.Ngn tultNicanorja hänen jouckons/
»astttorwetn soikolla ja suunlla huudolla.

»6.Mutta Judas ja hänen jouckons löit
wtholltfia rucouxello >a huutamisella In.
malan tygi/ja »Ssiliäns he tappelit/
mutta fydämelläos huusit Jumalan iygö.

- »7. Ja löit wtzsi Aeljättäkymmendä tn.
»' hatlamiestä/ jatloitztt suuresi/ että la-

mala ttzeos vyn armolltsexi näyttänyt »lt.
i »ll.Cofca tappo loppui/ia he meott pois

jälleos/ tnttln Ntcaoor harniscoistaa»/«ttä hän myös tapettu oli.
ey. Silloin oousssuurt huuto ja rlemu/

ja he kycit Jumalala ttelelljn».
zo. JaZudas/ jvca heugens jatava-

raos Caosaos edestä aldtxt andanut/ ja
hamast ouorudtstaus Caussllens pal-
jonhywä tehnyt »lt/ kosti Rtcanorto
pään ja kädet hacata pois olcapäioens/
ja caosians Jerusalemyuviedä.
zi. Eosca hän sinne tult/ cutznl hän

väkeos cocou/ ja aseett Paptr Altartn
etee/ ja lähetttltnoaan viholltste perään/

ze. Ja näytti Ntcanorta pää»/ja pllc-
kajan käden/ jonga hän Calcktvaldta»
pyhä huonettavastan ojendanut/ ja ttze.

stSns paljon kerftaunot ott.
zz. Häu leickais myös jumalattomalba

Nicanortlda kielen/ ja käskt cappaleixt
ltodllia eteen harata: jakäden/ /olla häll
hulluuttatehnyt olt/ Templtn puoteeo/ y.
lös ripusta.

Z4 Ia caickt Cansa khttt Jumakatatat«
wost/ /a sanoitkyltlty olron se joca Cau-
pungtnö warjellulvo/ «tel se ole saastu»
tetuxt tullut.

z;. JapaotNicanorin pään ylös/ ettäsen jocatoen linnasta nähdä ta st/ julttse«
xtttedoxi/että HERra helkä aoltattu» olt.

z6. semyös yximitlisest rattilda pää»
tettio/ ettet sitä päiwä unhotetats/

Z7.Waao pyhänä ptdetäistv/oimlttäi»/
rolwas päiwä toistakymmendä rahdesttvtstakymmenest tuusta/ joca Syrian kte»
lelläAdartxt cutzutan/pätwä «noen Mar«
dochatn Juhla.

zB. Näin tahdo» minä vyt tämä» Ktr» >
jao tälläos päättä/ stjtte caio Nicaoor »
tuli pois/ jaJudalaiset Laupuogm M k
leos voitit. s

zy. Zajo»mtoä se» otolliftxi tehnyt o»
len/ oho minä se» mielelläni tahtoisin/
mutta jos se halpa 00/ oho olen mtoä rut»
teogta tehnytaijo paljo cutomloä voinut
olen.

40. Slllä »tzn» «lt »«ttä oln» juod»/
«toleotolltuen/ »oon lelsin»u« wtzu»/
toisinans »että / st on ftlolnen: Ntzn o»
myös ftloMen cosc» montu»lsi« luetan.Tämä olcon loppu.

Toisen Maccäberein Kirjan loppu.

Hsä seura muutamat cappalet jotca tutewal Estherin kirjaan ja Danielin Pro-
jotcasieldä owat eroittMt ja pols jätetyt/etteinijtä löytä Ebrean Bi-

jatähän jällenspannut/ ettei ne huctuis .- sillä näisä on myös jotakinhywä
seas ermttnatta.n se tijlowirsi/ Lenecliclte...

Cappalet Estherin Kirjasta.
Tama Cappaleluettacan colmanmnlugun Men

Estherm Kirjasta:

Ccc cc ccz i. Multa

LNZKirja. if. Ätc.



Cappalet Cfiherin Kirjasta.'«l^4
Kirja oli nätn: Se suuriX» i U Cuntogas Artaxerxes lotdast

asti/ terwettä oycä
f«tgeadäcolmattakymeu-

dä Päämiestä/ ynoäalemmatsten raosta.
i. Watcka mtoä wotmalltoenCuningas

olen/ ja suurinHerra maan päällä/ nyn
«n mtnä ole rutceogan minun voimasta-
»t tahtonut ylptäxt tulla/ waao ahkeroin-
nut armolltsestja stwtäst hallita/ jarau-
han/ josta jocatoen tlottze / voimasans
pitä/etläjoratoen rauhalltsest «läts/ ja
asianstotmttais.

z. Pidin sentähden Päämtefleoi cansta
. neuvo/ cuinga se parhain tapahduis.
Nho ilmoitti minulle Hamao/ minun toi.
melltflo/ rackahin ja uscollisin Neuvon,
andajan/joca Esisilngaa jälkeä on ylim-
mätneo.

4.Cninga yxt Canfa on/ joca caickh»
maacundyu hajotettu/ joilla erinomainen
takt on/ vastoin catcketn maaruodaia ja
Cansan tapa/ ja catzo joca paicas Cu-
vjngankäskyn ylöo/ joogacautta he rau-
han jayxtniteltsvdeumaldacunas estävät

5. Cosca me st,s ymmärsim/ «llä yxt
ainoa Caosa roro mailma vastaa
ttzens asetta/ ja oman tapaus pitä/ ja
«r meidän kästylllemme owat tottelemat-
tomat/jooga cautta he suuren vahingon
tekemät/ jarauhan jayxtmteltsydea mei-
dän valdacuonasam turmelevat.

6. Käfttmmä me/ että catckt ne jotca
Hamao ylimmäinen Päämies / ja ylim-
mäinen Coniogan jälkcn/ meidän Isäm
tietä aadava 00/ pitä vtholltsteos mte-
«villa «atmotnens ja lapsioeos / ilman
yhdetäkän armola surmattama»/ etkä
ketä» armahdettsmao-

-7.1a oeljändenä toistakymmeodroä pät-
«änä Adartst cahdesta totstakymmenestä
Cuocaudesta tänä vuonna/ pitä catckt
mtottelemattomat yhtenä päivänä ta-
pettämän/ että vahva rauha pyfyiö met-
däa valdacuonasam.

' Tämä cappale luettacanneljännen lugun
jälken/ ennen cntu vydes aljetan t

Mardochat rucoili HLRra/ ja
s hänen ltzmclW lSttänk/ja

saosti HERra Jumala/sinä ölet Caic-
ktwaldtas Cuotngas.

9. Catckt ovat finun hallosas/ ja et si-vu» tahtos vastan voi kengän ova/cosc»stuäJsraeltautta tahdot.
10.Sinä olet tama» ja maa» tehnyt/

ja catckt mttä nhsä 00.
ti.Staä olet catcketo HCRra/ ja «t ken-

gän wot olla sioua mastan.
11. Stoj lievät catckt/ siock olet nähnyt/

etten mtoä ylpeydest ett ylöncatzest sitä
ylpiätä Hamantta «a ole palvella tah-
tonut.

15.Stllä mtoä oltsin valmis / Israelia
hyväxt/ Mtilellcknt hänen jalcalnsackta
snuta aaoamon.

iH.Waan olentehnyt pelvosta/ etten
mtuä sitä cuontata/ cuto miuon Juma-
lalleni tule/ andats ihmiselle/ «ngä tetäa
muuta cumarrats/ cuta Mnun Jumala»
taot.

15. Ia oyt HERra sinä Cuningas ja
Abrahamin Jumala/ armahda sinua
CaasaS päälle: silla meidän ivlholltsein
tahtomat mettä hävttlä / ja sinun peri-
cundas/joca sinua alusia 00 ollur/hucuttch

16. Älä cayo ytöa sinun jouckos/ jooga»
Egyptist petastanut olet.

17.Luule mtnua rucouxeot/ ja ole Can-
salles armollinen/ ja »äännä meidän mur-
hein tloxt/että me etäisin,/ jasinun nimeS
yltsiätsim/ ja älä anna uydeo suuta tukit-
ta/jolca sinua khttävät.

»8. Iacoco Israel huusi ratkesi wotma-
stans HERrsu tpgö: sillä he olit cuoie»
mau hädäs.

A Dröttngt Esther käänsi myäS
AOA ttzeosHEßraotygösencaltatseS '

cuoteman hädäs. '
2. Ja rhsuiCuntngoltfetvaat-'

tet/ ja puit itzens murhemaateisio/ ja
rallin meden jaBalsamin edestä hajotti
hän tuhca jatomua pääus päälle/ja oöy»
ryttt ruumtns paastolla.

z. Ia jocapatcos cosa hän ennen llot.
nm oli ollut/ repi hän htuxians/ jarucot»
li Israelin Jumalat» ja sanot:

4. HSRra jsca meidän atnoa Luoto-
gaq yltk/ »W Mli»» tVlhtljätstä/ et mt-

»«M



Cappalet Csiherin KirjaM ll2x

Txod.
Deui
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nulla ole mn«t««ntt»jata<nln fins yxl.
nins/ft hätä on tssls.

5. Mlnö olen mluun Issldä»l cunllul/
HERra/«ltäs Israelin «lltst» p»c»<
nelsta erolllanut/ j»«eldäu Isäm «au»
host tzoncalcktsexi p«rlnnix< omlstonul/
j»pitänyt mltäs hellle puhunullln olet.
o. Me olemma siun» edesäs syndtä teh»

»et/ sentähden olet stnä «että andanutmeldän vihollistemme läsiju.
7. HERro stns olet »onhnrstOS < fill»

«e oltmma htldin jumalttans polwtllet.
z. Mutto e, he nyt sijhen lydy/että he

snnrest «että w ,!»«»<«/

«,. Naan hetdän «ottlous he lntevol
jumalllttns«o maxl/ j» tahtovat sinun
lnpouxeSlyhjäli tthdä/ jo siuu» pertn,
dös hswllls/ ft ntzden suut jotc» stnn»
ltz täwat/ tuttt»/ ja finnn Templis ft
Altoris cunnton hsvltts:

io. I»p»c»n»lnsuut «vol»/ ylistämän
jumolttans/ j» cuol«V»lst» Cnnlngast»
tzoncoickisest yllstsmsn»

ii. Hlßro ils »nn» sinnn «oldlckas
ntzlle jotca el mltsn ole/«ttel he meldsn
«a.valsuttam naurals/ ««an lssnns
heldsn «lvolluftnsltzepssllene/ja mut-
si» st joc» st» me.ls «vaston mot« saatto.
i2. Mutsia «ells HERro/ jo tlmolt»

ltzes meldsu tUscastm/ jo »»hwisto ml»
nuo HERro/ fins colckelu jnmololn j»
sotojonckoln lumolo.

,3. Opel» mtnu» cuinga mlnnn Jalo.
peuran «des ptts puhuman/ jo läänns
hsnen sydsmens/ «tta hsn meidän «ihol.
ltfiom rupeis wthaman/ ntzn että hän
itzejeucketneus huckuis.

14. Jo holhe meitä läoelläs/ ja aul»
mlnu»fin»» ptzcos/ joll» el »nunt» «pn»
ole cntn finä H«Rr» »tnoostons.

15.Sini joc» catckl »fiat lleoäl/ j» tnu»
net ettel minulla ele ile sijtä cunutost»
culn minulla i»«»lotlematu tykönä oll»
««lt»/ etkä mteltftofiolo poconollsten j»
«nncalolsten nalmlstl».

16. Sinä ttedäl «tts «lnun ft tehdä
löydyt/ joenlue mtxttsn sttäcnunloltst»
lounlstust»/ jot»«lnä psänt psslls can.
ntm/cost» m<n«ncolf<stWN pltö/ »M

ptdän sen uynculn saastaisenrääpälen/ ja
«a sitäcannamuulloistn vaan silloin cut»
minua coretlemao pttä.

17.Ia en minä ole coscan Hamanti»
caosia syönyt/ «ngä tlotsant ollut Cunto»
gao pöydällä/ »n myös ole>uonul uhrein
«vyaasta.

18. Ja sinunpijcas ei ole coscan tlotsaos
ollut/ sijttecuiu mtnä tänne tollo tähän-
asti/ waan alooaflaos sinus HERra A«
brahamtn Jumala-

-19. Cuule hyljättyio äni/fldä väkevä
Aumala ylltze catcketn / ja pelasta mettä
sen >um«lat«omaokäsistä/ >a wapahda
nua minun tuskistani.

Tämäolcoa vtzdenuen lugun
alun selitys:
colmandena päiwänä rhsol'

hän jocapälwätset waatteoS/ c
ja puit häneos Luotugallseen st
caunlstuxee». v

x.Zavlt sangen ihana/ja huusi Auma- n
laa/ «vapahtajantygö/ toca catckt näie-

6. Ia ottimyötäns caxi pyca/ ja nojas g
itze toisen päälle htljaxene. t

7. Mutta se toinen seurats häudä/ ja
candot hänen hameos lieivettä.

8. Jahänen castvous oli sangen cauuis/
thana ja ilon muotoinen/ maan hänen
sydämeos olttäyoäas ahdistusta ja mur.
hetta.

9. Iacosca HL» caikist ovist sisälle tull/
meni hän Cuntogau cohdalle/ cusa hän
istut Cuningaltsella tstutmellsus/ Lunin-
galtsis vaatteisaus/ jotcarullasta ja ral-
leistakivistä olit/ ja olt sangen pelkättä-
pä nähdä.

10. Cosca hän nyt sitmäns nosti/ ja ca.
tzot vihaisesi hänen päällens/ oh»Drö- v
tingi pyörtyi/ ja raukeis wotmattomu- u
dest/ in lasti pääus pijcan päälle.

11. Ntzn Jumala käänsi Cuoingao sy. g
dämen hyvyteen/ jahän hämmästyt hä- >inentShteos/hyppäis tstuimeidsns,asat r
hänen sylhns/sijheaastt että hän tvtndui/
jasanot ystävältsest hänelle:
ii. Mikä sinun on/ Esther ?

iz. Minä olen sinun velies/ älä pelkä t
Et sinun pidä cuolemaa: sillä <l se tafly

Cc c c k ccz tM



LU« Cappalet Cfiherin Kirjasta.
Mestnnnlssväii caickljn «uthtn/tule «des.

,4. Ia hän ojensi sen eullatfeo valdtc.
tao/>a lasti hauen olallens/ja aodot HS.
nevfauta/ja sanot : sano/mitäs tahdot?

rs Ia hän »Ostat»: cosca mtnä catzoto
sinuapäälle»/ luulinmtnä oäteväot In.
malan Engelin/ sentähdeomtnä hämmä-
styt» sinun suure» Mqjesietts tähden;

16.Sillä swäolet sangen peljättäpä/ja
stim» muoto» on suurta cnnntatatäyoäus.

r/.Ja cosca hän osin parhallaospuhut/
pyörtyi hän taas «oimattomudest/ja lao>
gets maahan.
iS.Multa Cuntngas häntmäfiyipalve-

liotoens/ ja lohdutit händä.Tämä cappale luettcacan cahdexannealuguojSllen/yhdexSnaeu edellä.
Cuntngas Ptolomeu-

U s<a jaEieopatranvuoteoa/ toit
(joca ttz«»s sanot Pa-«ptxt levt» sugusta) jaPtolomeuS

hänen potcan»/ tämä» »trjao Purtmtst/
jasanoit: että lysimachus Ptolomeuxeu
potca olt seutääudäoyt Zerusalemts.
i. suuri Cuntngas Indtastv>4Ethtoptao »stt/ tervettä utztä sata

settzeodä colmattakymmeudä Päämiestä
ynnä alemmatsten cansta.

i.M« ymmärrämeettä «onton Pää-
miesten ystävydest/ ja stjtä cunotast/ cata
heille tapahtu/ylptäxtjatlkiäxt tullut.

z. Nisu ettet he atnoastans sorra alem-
matsia/»aan atcoivat myös ttze herrat/
jotldahe yletyt ovat/ jalcaios ala polle.
4. Ja«t teeatnoastans luonnollista coh-

tulltsutta caul-
ta: vaan ovat ylpeydellä sovatstut/
nyn ettet he luule Jumalan (joea hurscat-«a holho)seuc«ltaista petosta rangatfevan.

5. He pettävät «yö» hyvät Ruhttoat/
»tatotuda verta «uodavatsans.6.Jane jotcaDettä ufcolltsest jatotmellt.
ftst palvelevat/ saattavat He catcktnat-seen onoettomuteen.

7. Joca löytäo «t atnoastans vanhot.
fia Historioista / mutta myös vielä »ocapäivä nähdäu/ cutoga paljo sencaltaisetneuvonandajarpahutta matcä saattavat.
«.Että meidän fljöpttä ottaman vaa-

rl»/ etts!l»nha tästedes pysy?s »albacn».naso.
9. Täyty meidän/osion lllonMen/tel»finans kästytmuutla/cosca me toisin löy»

dimme/cutn «neo/tmm» «nn«n neuvo,
lut/ j» et ältfi mllän päättä.

10. Että nylHomon Homodathlu pet- Hotti»«Macedoniast/el Ptrsianvtrestä/ eitä ntnc»
meldsn hywöfiä lnenuostam ole/ vaon w. lu,
mttdän tytönöm on mnucalointn. ja p«,

,i,lolltmme snhncu<n myöSjo«wa». te»,
cunnolltngln) «<ck« armo niytiäntl/ ft
ntzn lorottanet olemma/ «l»a me cutzutm»ma hänen meidän Isäxem/jo jocaltzeteo/
ntzncutn lählmmslnenCunlngasta/ cu».
nlollettln:

12.0 n vyn ylpiäxitullut/ että häo o»
aicoloutsaatta mettä pois meidän val»
dacunnastamja hcngeldäm.

IZ.Sillä hän Mardocheuxen fjoca us»
collifudeus jahyvän työvs cautta meidän
hengem on pelastanut) ja meidän viatto-
man puoltsam Estherlo/ jacaiken hänen
Cavsaus päälle «äärin ja petollisesi
candauut on/ että he caicki surmataifln.

>4. Ja oya/ cesca «e olisit pois jvtca
mettä varjelevat/ 00 hän atcotnut meitä
surmata/ ja Persian waldacunuau Mace-
donialoisilleo saatta.

15. Mona m» ymmärräm että Juva-laiset/jotca se tlkiä ajellus tahdot cuolet-
ta/ ovat viattomat/ joillahyvä Laki o».

16. Ia sev corkeimman/ suurimman ja
yaucaickisen Jomalanlapset ovat/ joca
meidän Isillein jameillea tämän valda-
ruunan aodauuton/ javieläkin ylöspitä-

-17. Senrähpenei teidän pidä tottelemaa
sitäktrta/jooga Hamao matcä saavutov.iS.Stllä sen työutähdeo/ vuhän caikensucous cansio Susanin portin eteen htr»
tetey/ ia Jumalaon hänelle cöhta mapa-
vut nyncuiv hän ansatnauikio oli.

19. Waav tämän käsky»/ jonga me nyt
teille lädetäm/ ptlä teidän joca Caupun»
gls ilmotrtamoo/ että ludaiaiset heidäntaklris vkpava-pldäisit.

20. Ia ,os ivcu tahto heilletväkivaldatehdä co'Msndeua toisikkymmeooenö pät«
wS»S/ toisella tuucaudtka ivistakymmeu.

dä/



Cappalet Tstherin Kirjasta? !!!7
«ä/ jeeaon Adar/ ntzn teltäu plts »ar»
ftttmanhlls/ «ltshe ntzltln costolsit.

21.Stlls stn pstvsn on Cotcklvoldfts
lumolo heille tloxt tehnyt/ jon»ft w».
llltu C»nft huckuman piti.

22. Sentshden ptti myös teldsn/ mut»
den juhlat» consjo tämän catlell» llolft
juhlana pttämän.

23.Että mellle menestyls jac«ltlll« jotc»
Perstalatfille ustolllftl owot/ j«ntzn olls
oplxl/ culng» petos «ugolston.,

24. Mutto cuc» «««cnndo ell Coupuu»
gl tili lsstys el ptds / hsnenptts mte»
l»ll» ft tnlello hswtlettamsn/ncku cttet sij»
ni lhmlnen«lts «lsln/ell lindncan «nsm»
b! osi» t»ld«,.
Tsms «ppole luettcacan »lns elllopns:

sillä nnl «nnshty enencnln nämst l».
pohdnlt/jaftlltysfijttt,sen suuren Cunlngan Ar.
«xerxexen «uonn»/ «nsilnsifnsl) Ntftn cuufi»/

"—< 2. Nslt Mordocheus u»d«/sec» olt Iud»l«ln«n loirln polc»/ Se»
meln pojan/Ktfiu pojan/. Benlomlnln
sugnsi».

z.l»«su< Snstnln Csupungls/ cuu»
nloltneumles/ Cuningan huones sunrna
pidetty.

4. Mntta hän 01l yxl ntzstä ' fangelsta/
jotca Babelin Cuningas
oli lernftlemlst Iechoulo!» Judon Cn-
nlngon «ntza wlenyt pols: j» «sm» olt
häaen nuens:

5. Caplna jamelell/jyllnä j» maan js»
, rlstys ft hämmästys nonsi maan päällä.

6. Jo catzo/ fiells 01l «xl suurta lohi.
lirmettä/ jotc»menlt sotimantolnen toi.
stans »ostan.

7. 1« huuto 01l ntzu suurt / että calckl
m»«cnnn»t nousit sotiman pyhä Canft
»oston.

8. Jose «li snurl plmls päivä/ mnr<
hellinen ft «hdlstavatnen /jo suuri snr«»eus jahämmislKS 01l m»«n piillä.

9.1» pyhs Canft 01l covan murhelll.

nen/ j» peltslsit onnetlomutftns/ ,« el
muut» hetdäu edesäns ollut culn cnolem»/
ja he hnnsitlnmolon lygö.

10. Ia stn huudon jälten pnhlels suuri
«1110 yhdestävähästs lählefiä.

n. I» Aurlngo nonsi ft lull llrcknxl/
j« radolllset »olttt/ ja upott ne ylplä,.

i2.Cosco Marbocheus hersls nnestonS/
»jottelt hsn: «lls Jumal» stn cansja «t»
col: ja pltt unen sydämestns/j» ajatte»
lt stls yöhön asti/ j« olls «lelelläus tah-
tonnt tietä mlts st «»tstt.

i. Jo Marbocheus stnol: Jumala onsen callen tolmlttanut.
2. Mlnä muistelen mtnnn unlmnl/ j» ston jnurl ntzn «apohtnnnt cnln minä olen

nndo nshuyt.
3. Wähä lähde joc»> suurext »lrroxl

tult/cosc» Aurlngo polftl j» »irckoxt tnll/
st on Esther/jongo Cnnlngos puoltstxens
oltonnl/ j»Drötlnglxl tehnylon.

4. Caxl lohltärmtltä olen mtns j»H»,
«an::

«ell»
lys.

5. Tolnentletäpacanotta/ jotc» tullt
cocon/j» Indalalste nlme hövttlä lahdolt.

6. Tolnen tlets «lnnn Coustnl Isroell/
joc» HERran lygö hnusi/ jo HERr»
autti Conftns/ ft vapahti meldän täsi»
hädästä.'

7. Hsn telt suurl» lhmelto j» tunnus»
tähtejipacanain seos: stlls hän ou »in»
«reltuxtn pitänyt hänenCanftns j« pa-
canaln välillä.

8. Jocosto hetki tullut on/ että paca-
nat ylpelmmälläus/jome helcommollom
ollet olem/ j» «tts Jumal» 01l duomltzt.v» : Ntzu hän ou mutftonut Canftns/
ft on plrlnnöllens «ollon ondonm.

10.1» Wlwä pltä pidtttämä»
Adortu cuullo/ »«ljändenä ft «tzdendenä»
lolstakymmendens pätwänä sills cuull»/
«ttellatloll» ft suurella ahterudella/ co»
st» Canft lule cocoon.

ii. 3» pltä ntzntzancolcklsest pldetlämän
Isroeltn Canfts.

W<m
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!i yxi mles Babelis Jojakim

2. Jolla oli «mäodä jäsen
nimioli Susanna/ Helkiau ty'

tär/ joca oli sangen ihana jajumeline».
z. Sillä hänellä olt jamaltsel vanhem-

mat/jotca hänen olit opettanet huma-
lan tals.

4. Ja hänen miehen» Jojakim oli san-
genric«s/ja hänellä oli cauoiS krybimäa
hänen huonens tykönä. Ja Judalaisettulit alati cocon hänen tygovs/ että hän
»li ylimäin! mies calckein heidän seasanS.

5. Mutta sinä wnoona oli caxi vanha
Cansasta Duomarixi pandu/ ne olit sen-
kaltaiset ihmiset/ joistaHERra sanonut
oli: heidän DuomarioS tekemät caicki-
vaista pahuita Babelis.

6. Ne tnlik jocapäivä Jojakimin ty.
gö/ ja jolla jocu asia oli/sen piti siellä tu-
leman heidän «teens.

7. Ja cosca Lanfa oli mennyt pois puo.
lipäiväst/ oli Susannan tapa mennä
miehenö krydimaaha».

8. Ja cosca ne wanhat jocapäivä näit
hänen sinne menemän/sytyit he pahast
himost händä mastan:

y. Ja tulit tyhmäxi/ ja catzoit tarcast
hänen päällens/ ettei he tattaoet taiva-
sen päin catzo/ ei ajatellet Jumala» sana
«ikä rangaistusta.

10. Mutta he himoitzit mvlemathändä:
ri. Ja häpeisit toinen toiselleus ilmoit-

ta/ ja eumbittu olis mielelläos hänen
causiaus maannut.
».Ja «artiaitzit jocapäiväviriäsi

HSndä/ että he ainoastantz hänen näh.
oetkin olisit.

iz. Mutta toinen sanoi toiselle: käytäm-
me eotia / sillä nyt o» ruan aica.

54. Ia cosca he toinen toisesta»» erin-
netvlit/ palais cnmbikin kacaperiu/ ja
tulit jällens yhteo. Eofca toinen kysyt
tolstloa/ tjMustlt ht molemmat pahan

hlmoo». Sjjttc mielistyit he vartioitzc-
ms»/ cosca he löytäisit vaimon yxinän s.

15. Ia cosca he sotveliau päivän olit
määrännet händä «ähyäxens / tuli Su-sanna cahdeo pycans cansia/ cutn hänen
tapan» oli/krydimaahao pesemän ttzeas/
sillä silloin oli sangen palava.

16. Ja ei krydimaaö ollut yhtä» ihmi-
siä/paitzi näitä cahtavauha jotca iyens
lymyttSoetslit/ ja «arttoiyit häodä.

17. Ia hän sanot pycoilleos i tuocat
mtuulleo Balfamita ja saipuata/ ja sul-
kecatkrydimaa/ että mtaä itzeot pesisin.

18. lapycattettnjjocutnhänolt tässe.
nyt/ja suljit krHtzlmaao/ ja menit pote
salaporltsta / luoman hänelle mttä hän
tahdoi/ jaei huomaionet miehiä t M
he olit ttzens lymyttäuet.

ly.Cosca pycat olit mennet pois/ tolit
ne caxi wavha ja juoxtt hänen tygöus/
ja sanoit,

10. Eatzo/ krydlmaa on suljettu/ ja et
kengän näe meitä/ja me elemma sytty.
net sinua rackaudestas/ tee sijs metdäi»
tahtom.

21. Mutta jos et sinä tahto/ «Hu me
tunnustamme sinunpäiilles/että me nuo,
ren miehenyxioäos floan tyköoäs löytä-
«et olemma/ ja että sinä phlcas olet sen»
tähden pois lähettänyt.

22. Nyn Susanna huocals/ ja sanot:,
«oi eutngasuureseufcas minä olen sillä,
jos minä sen teen/ njjo minun pita cuo.,
leman: motta jos «n minä firä tee/vlju ,
en minä pääse teidän käsistä». >

iz.Cuiteygin ennen tahdon minä tvia-
tvinna ihmisien käsin tulla/ cuin HER-
ra «astao fyudiä tehdä.

24. Ia rupeis ilmeisesi huutama»/
waan ae wauhat hunsik myös händä wa«
sian.

-5. Ja totat» ,'aoxt krydtmaau ot»e«n
/a awat» see.

zS» Coscq talot» ffSkt Mlt hN»0o»/»«o»



Historia Susannasi. 11111
pit he salaporttflakrvdlmaha»/ catzomaa
mitä Havel» rapahtunut oli.

5. . 27. Ja ne vanhat rupeifirhänestä sano-
man/ nyn että palweiiat rupeistthänen
tährevs häpemäu: sillä ct ftncalialsia ol>
lm coscan Susannasta cuulcu.

; 28. Totsna päivänä cosca Cansa tuli
loiaktmin hänen Miehen» huooesen co.

!,
~ con/ tulit myös ne caxi vanha läynäns

«olla» coivolntta Susanat vastan/
saattoxen» häodä cuolemao.

2y. Ia sanvil cattelle Caosalle: lähet-
täkät/jaandacat Susanna Hetkiao tytär/
lojattmm emäudä tänne tuoda.

zo. Jacosca hän lutzuktu oli/tuli hän
tvaohemmitteas/ lasieus/ »a caikeo su-
cuns canha. ivls.

zi' Murra HZ» oli sangen ihona jacau>
Z2- Seatäbdev käftil vämät pahan juo.

«tsel otta pviShäveldä käartlynan/ jolla
hän tyens prttränyl vii/ että he hänen
cauoeudestans himon» oltflt sammuttanet.zz. Ja caicki jvlca hänen tykönäo» set-
sott/za hänen luiifil/ trttt hävdä.

Z4. Ia ne caxi vanha nousit Canfan se.
psta/ >a panit kätens hänen pään» päälle.

Z5. Maira hän itki/ ja nosti silmän» tai»vasen päin: stllä häueu sydämen» uscal.
Si HERraan.

z6. Ia ne vanhat rupeiflt faiioman:cosca me cahden atnoastavs krydtmaas
kävskendelim/«uit hän cohdeu pycanö
cansta sisälle/ ja sulktkrydtmaau/ ja lä-
hetit pycat pot».

Z7- Nyo yxl nuort mies tuli hänen ty-
göus/jöcaitzcvs iymyttäoyt olt/ japaot
levätä hänen canstaus.

zB. Murra cosca me krydimaan louckast
sencaltatsen häptän näimme/ jaopimma
me finne kyrust/ ja löysim heidän toinen
toisen» tykö.

zy. Mutta sitä nuorta miestä en me
voltkooer: sillä hän olt meitä väkeväni,
bt/ ja lyckäts oven avot/ ja hyppät» pot».

40. Mutla häueame kjjaot ortm ja »y.
sy-m/ cuca s, ouori mlesoit/ vaan et hän
tahtonmmetlle sano: Sen me tvdtstam.Susan 41. za Caosj, uscot ne car»/ oyncuin«a tuo Kuomarti j» ylimmätstk Eaosan seas/

ja ouomttztt Susannan cuolemaan»
42. Mutta HSu huufi suurellaänellä/ja

sanoi» HERra yancatcktnen Jumala/
jvca catckt salatsudet tunnet/ >a c»tckt a>
star tiedätennen cuio ue tapahtuvat.

4Z. Sinä tiedät että nämär väärin mi-
nua vastaa todistanet ovat. Ja nyt cayo/
minun pitä cuolemao/ vatcka minä »ta-
toln olen stinä/cuta he minua päälleni
häpiältscst valhetellet ovat.

44. Ja Jumala cuult hänen homon».
45. Ja cosca hän caolemaon vietin/ ke»

hotttt Jumala yhden nuorucalferi sydä»
mev/ ivoga nimi oli Dautet/ hän huufi
corktast:

46. Minä tähdou olla vtatoiu tämän
vercsä.

47. Ja catckt Cansa käänsit ymbärinS
hänen puoleen»/ ja kysyit hänetdä/ mitä
hän nyvä sanoilla ajalletts.

48. Mutta hän astut heidän keskelle»»/
,a sanoi: Oletcaco re Jsraelt» vyn tyh.
mäl/etlä leduomitzer Israelin tyttären/
ennen cvi» te asian turkitta ja toden tie-
dätte ?

4y.Palaitcat jällen» oikeuden eteen:
Stllä vämäl övar väärtn häodä »vastaa
todistanet.

50. Ia calcki Cansa palaisit kyrust yw«
bärin».

51. Jane vanhat sanoit Danielille i i.
sto meidän tygöw/ jaopeta meträ/ etkä
sinua Jumala sencaltatsen Duomartu
vtrca» on cutzuuut. i

51. JaDsvlei sanot heille; erotttocal
heitä toinen loisesta»»/ vyn mwä tahdon
cummaogin ertnäus cuulella. Ja cosca
he toinen lotsestaa» erottel»! olik/ cuyut
hän eostmätsen/ta sanoi hänelle: sinä
wanha pahan elktoep/ «ällä hoawa kästl- !
täwär siuun syndi» stnuo / jotta» ennen
tehnyt olet/ cosca» väärin duomiyttia
wialtomst hucaltl/ vaan vialliset va-
paxt sanotr.

SZ. Ja cuileogtn on HSRra kieldäoyl t
et sinunpidähurscatta za viattomia cuo»
lettaman.

54 Llelco» uämat nähovt/ vyn san»/
cuoga puun alla sinä olet «ämät yhdcö
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Babelin Belisi.
löytänyt? Mulft H3n »astals: lehmu.
f«u allo.

sf.Ntzn Danlel sonel: otltln/ HER»
ran Engelt löylä sinuu jo cahtta lelcko
stnu» : sillä sinun lvolhellos ftalot sinssinun pols hengeldss.

56. Jo cosco tämä etettlu pols/ cntzulhsn myös totsen eteens tulemon/ ft ftnothänelle: sins Canaan sucu//a «ludan/conneus on sinnn peltsnyt/j» poho htmo
on sinun sydämes täändsnyt.

57.Nä<» le olttt» Israelln tyttärille teh.
n«t/ ja heidän on pelvost» täytynyt tel»
dän mteldin non«/ »aan tsms ludantylsr el ole teidän pohulen suostunut.

58. Sanos nyt/ cungo puun all» sina
olet hetdän nhoee tofiltsnyt ? Mutt» hsn
«ostots : Tommeu oll».

59 NtznDaniel ftnol: oltetn/HER»
l«u Engelills «n mttcko sinua «hli» jae»

l«t«pp»i fills si»»» «»lhellas soolat st.ns sinus hengtldä pots.
60. Ntzn «tckl Conso rupeis suurellasuellä hnnt«»»n/j» ttzllämän Jumala.

«/ joca ntztö »utt» jotc» ttzens häneenluettavat.
6l.l»neusilutztäcoht» Duemarteav».stan/tltä Danlel heidän emistäftnolstans

olt hetdän »ottlanul määrtxt
62. 1» telt hetlle Mosexen laln lsltm/

ntzncuin he hellän lählmmätstäns »oston
pohotn tehnet 0111/ jo tapotthelos». Jo
näinfillolu «latotu vert pelostemn.

63. Mntt» Heltlo emändäns cansto yll»
filt lumalato/tyltirenS Susannan täh.
den/ lojottmtn hänen mtehens contia/ ,»
cojten stcuns cansja / «ll«t mttän häpls-
ltsts hänesä löytty.

64.1»Dauttl tult snurexlCanftn «des/
sijts pälväflä/jo siltle euämtn »o «näm'n.

ÄN?»
martt
duvmt,
tan
cuole»
masa,
Dem.
A'Prov.
l9i 5.

Bel
Baby.
loat».
talsien
juma.
lä.

Da.
«lel.

cuolema» jilten
N)» s"l Pirfiast »aldacuu»

i.l»Danlel 01l aftti Cunln»
gau tylöni/ ja pidettln cunntaltftmban»
cnln «lckt Cunlngin ystivät.

2. Babells olt epäiu malo/ joc»«tzal.
lln Beltxi/ fille pitt uhrattoma» joc».
pälwä caxilotstatymmendä pund» ntst.
j»/s»»eljätymmendä lammasto/ j» col.
»e Ami» »tzn».

3. Ia Cunlngas palwtli itze sits «päju»
malota/ 1« menl joc»psl«sfits cnmart»'
m»n:»»au Doutel palvell InmoloconS.

4. Jo Cuntngos ftnoi hsnelle : mtxetstus myösBeell rucotle? Mntt» hsn ft-
nol , en «lnä polwele epäjumallt»/ jot»
c» käsillä tehdyt ow»t/ »oan elsvstä
Iumol»t»/joc» talvan j» maan on teh.
Nyt/ ft «n «lckeln «lävltltu HERr».

5. Ntzn Cuntngas ftnel hänellt: etts.
Bell plds «läwäns jumalan»? ttlösnse culng» paljo hsn jocapäivs syö

ftjno?
6.Mutt» Donielu«nr«ht</ ft ftnol:HERraEnnftgas/ älä «»»«ltzes vte»

teliä: sillä et Vel ole sisälda muu cutn säe
«vt/ >a »lco »osti, jaet ole coscan syönyt.

7 Nyn Cuntngas »ihosint/ja anoo, c».
tzua caickt hänen Papptns/ >a stnot heil
le: loliet te minullen s.,no/ cuca tämän uh.
rtafyö/mntetoänpitäcuoleman. >

8- Mmcg jos tais -tte täyträ Velin sen
syöiväa/ nhn pttä Danielin cuoleman:
sillä hän on V->i v>lcan»ut. Ia Daniel
sanoi: ja Herra Cuntngas/ tapahtucoa
nyacutas puhunut olet.

y. Mutta Bella Poppia oli feitzemeit.
tymmendä/ilman -vaimotta ja läpsitä.
Ia Cuntngas meni Danielin cansia Bc«
lto Templhn.

10. Na» hänen Papplns sanoit- catzo
me tahdom mennä ulos/ ja sinun HerraCuntngas pttä itze sinne roan pane»
maa ja juoman/ ja o«ea peräs pane.
man kynät/ j«»maila sormuxellas luki.
tzeman.

»i. I» ceftas omnll» «arhoiu jällens
tulet/j»!öyoil «t«t Bel ntztä calckl» ole
culutttauut/ny» n»« mielellä» «olemma :

«lt Daniel pllä «poettamau/joc» s«nc»l«
l«lft» metdsn pH«A«« o» »»lhetellut.u. M»K
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Babelin Belist
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11.Mntt» Heinolle ltzens fljheu/ etts h«
«llt tehnet sololsen llen pöydin ol»/ jon»
g» cout» h« »lott sisälle menlt/ ja cnln»
llt mltä siells ol^>

,z. <sosc» P»p« ulcon» olit/ »udot su»
nlngos Belln ete«nruon pann». Mntl»
Danlel tzstlpalvellalnstnhca tuodo/j»
auvoi sits pltzscotl» coco ttrcen ymbärtns
Cuntngan nähden. Stztte he mentt pets/
j» suljit oven/ jolulitzltCuningan ser»mnxello/,« «eult motcons.

14.Mutto Paplt Mtntt yölls sisälle t«.
pons Men/walmelntns jalapsineus/sölt
j» jolt calckt mlts siellä ell.

15. Amulla warhalu 01l Cunlngas yl»
hälls/ ft Daniel hänen «nsftns.

16. I» Cuntngas ftno» Danltl.lltl
Hugo sinetti rlckomata? mutta hä» »a»
siats: On HERro Cunlngas.

17. Ja Nya pian culn oviaivatttu/ca«
tzot Cuniaqas pöydälle/ jahuust suurel-
la Znellä: Btl/ sinä olet suuri jumala/
«ikä fious ole petosta.

>B. Waan Daniel nauroi/ ja plielt
Cunlugast/ etteihän sisälle menls/ ja fa-
uot; catzo/permaouollejaymmärrä/ ke-
neogä jäljet oämät ovat?

19. Cuningas sanot: mtnä nam kyllä
miesten/ «aimoin ja lasten jäljet.

IO.NYu Cunlogas «ihastui audoi
Papit otta kynni/«atmoinens ja lap-
flnens: ja heidän täydyi osoita hänellesen salaisen tien/jonga cautta he olit käy-
vei ulos ja sisälle/ jasyönet mitä pöydäl-
lä 011.

2l.JaC«»tugas »ndol heidän tappa/
ja anvoi Beelln Danielin haldnu: jocasen hävitti ja hänen Templins.

Cuuln
gas an
va Pa-
pit tap
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Babelin Lohikärmestä.
21. lells ollmyös snurl loh

heBobelis polwtllt.
23.1» Cunlngas ftnel Da.

«<>ultlille: culng»/tohdelcos
myös hänestä stno/ «ttel hongan muu ele
cntnvasttntn epäjnmaloZ Cotzo/ hsn
elä: sillähän syö ft juo/ stutähde» «t si-
nä loldo ftno/ ettti hän ele elovslnm».
10/ poltvele siis hsnds.

24, Mutta Doniel vosials: mlnspal.
«elen HERra mlnun Inmolotanl : sillä
hän on elätvä Jumala.

25. Woon sinä HLRro Cnnlugos sol.
li/ ntzn minä tämän lohitsimen surman
llman yhdetstsnmiecota «li c«r«nuo«.

26. 1»CuningZs ftnoi :se olconfiuul.
le lnwolltnen. Ntzn Daniel ottt terva/
roslv» jacarwojo/ jo tetttt ne ston/ jo telt
fijtä lyrsätstlä/jo heitti lohtlörme suuhun/jolohtkärme pacahtui «htta. Ia Do.
»tel ftnol : catzo/ .nämät evat teidän ju»
malan.

27. Cost» BobyloNioloiset sen enullt/
ollt he sen sangen pohoxl/ ja nostit «pl»
nan Cuulngosta wastoli/ jaftnolt: mel»
dsn Cuulugam »n ludaltzlstxl tullut:
sills hsn on BelllHcntWnnlHohltsrmtn

tappanut/ jaPapit surmannut.
28. Jahe astuit Cuntogau «teen/ jasa-

noit: auna meille tänne Daniel/ motta
jvlles ana/nya me stoun jacoco stnun huo-nes tapamme.

29. Cosca Cuntngas näki/ että heivä»
ktwallalla hauen pckällens tungit/ täytyi
hänen heille anda Danielin.

zo.Jahe heitit hauen Jalopeurain e-
teen luolaan/ josa hän oli cuusi pälwä.

zr. Ja luolqsoli settzemen Jalopeura/
joille jocapäiwä anoetttn caxt ihmistä ja<
caxtlammasta/mutta et heille anoetm
aynä pätwtuä mitcko/ että he oltfltDa-
nielin syönet.

z2.M»tta Judeas oli Propheca Haba-
euc/ joca01l keittänyt Zkeodä/ jaleicannut
leipä sywään astiaan / ja meni »tzdeu
causta kedolle/ «tedäxevs elowätlle.

zz Ja HERrau Eageli sanot Habacu-
kille: stnun pttä sen ruan/ jö/as ravaat/
«icmZn Danielille Babeltzo/ Jalopeu-
rain luolaan.

Z4. JaHabacucwasiais: HERra/enminä ole Babeii» Caupuogika nähnyt/
eogä tiedä cusa lusls on.

Zs.Stlloin?stt«i Engeli hänen kyre-
Avo dd dd? senS/

' Daoi.
, el het.
ketä»
'lslo.
p-o>
rata
«teen.
Haba.
cuc.



Asarian Rucous.'N;»
seus/ ja«el häileu ntznculn «välevs lnn»

Euch. 11/B»bel<psln luolan tygö.
z, 3. 36- I« Habacuc huust jaftuel : Da»

»tel/ Danlel/ot» tsms rnoca/jong» I»».
m«l« finulle on l«hellsnyt.

37.3» Danlel ftnol: HERr» lum».
ta/ fins muistot cuttengtn »tels mtnna/
j»«l hyljs ntzls jotc» sinuarncollevat j»
siun» racastavat.

38.3» hsu nousi j» söi. Waau HERran
Engell «el Habocutln sillä hellellä endi»
se«np«lck»us.

z9.l»Cuu<nga< lnllstltzemtudenäpäl.

wS»äDaateli wallttaman. Ja coscahäa
haudalletull/»a catzol sisälle/ caho/ nya
Daniel istut Jalopeurat» seas.

40.Za Caoiogas huusi suurest/ ja sa«
oot: OHERra floä Daniello Zuma-
la/ sinä olet suart Jumala/ ja el ole yh-
tä» muuta Jumalala paitzi sinua.

41.Ja hänaodot häaen etta ylös luo-
lasta. Mutta »e muut jolcahänen cuole.
maan saatta tahvott/aodol dän luolaan
heittä/ jotca cohla hänen silmäloö edcs
Jalopeurotldaylöönteitto.

Cuvin,
ges y.
listä
Zuma.
lata/
ja a»,
dam.
ta Da-
vielm
luolast

Asarian Rucous/
Dan» ;» Grecasta.Asa-

rta
h-lttta
Juma-
la» ty.
göja i
tunnu- I
sta sy»
dins i

Asarla seisoi keskellä tulista
AO» pStziä/avatösnuus/ rucotlija

.

> 26. Ole HERra/me-
tdäalsäimZumala/ ja ston» ntmes vi.
coo ylistettv ia cuantoitettu tzancalcktscst;

»7. Sillä siaä olet hurfcas caikis eutas
meille tehayt ole'n caickt siaun työs owat
totiset/ jamitä stuä teet/ se oa olkia/ »a
caicki stnuu duomios owat laittamatta-

awata/nyomeolemma häplän ja naa-
rooalaisepi tullet sinua palvsellais edes/
jacatckein oyden/ jotta sinua ptikstvät.

Z4.Mutta älä cutteogan mettä peräti
hyljä/sinun pyhän ntmeS lähden/ ja älä
helläpvlS sinun lgttos.

Z5. Ia älä ota sinun laupkuttas metldä
pot»/ Abrahamin sinun racksa ystäwäs
tähden/ja sivunpalweltas Isaachin/ ja
Israelia sinun pyhäs tähden.

z6. loilles olet luivaanur heidän sie.
menens lisätä/ uyncuin tähdet taitvas/
ja sannan meresä.

Z7. Siliä me olemma halwemmaxt
tullet caickta pacanoita/ ja olemma nyt
catckein suurimmast ylöucatzotut maan
päällä/ meidän synoetm tähden.

:8. Ettet meillä yhtäo Ruhtinasta /

Prophetato etkä opettaja ole: ei poltto-
uhrla eitä jscapäitsästäuhria/ et ruoca.
uhria etkä suitzutusta: ei myös ole yhkäa
patcka/cusa mefinun edesäs uhraisimme/
ja löysäsimme armon:

Z9> Waan särjetyllä fydämmellä/ ja
niurhellisella hengellä tulemina me sinun
etee»/ nhncuin me totsimma polttouhria
oinaista ja mulleista/ ja mooda tuhatta
lthawaea lammasta.

40. Ntzn anna meidän uhrlm tänäpä»
sinullekelmata ja otolliset olla : sillä et si.
nä oitnautzeähZpljäu talla/ jottafiuu»
päälles t?«wo«at,

Rucsh
le a-
pua ja,
luml-
siusta.

Geo.
i5!5, 6?«at.

2«.Sl«l teet mellle ojlein/ ettas meitä
rangaistut olet stncaltolstllarangalstn.
xella/ cuins meids» päällem olet »nd».
nut «110/ jo leruftlemln/ metdän Isilm
pyhä» Caupungln päälle/ tofiu sinä teel
sijnä ottelu meldän syndelmme tähden.

29. Sillä me olemm» syndiä jo poholu
lehntt/ettäMesinnsto luopunet olemma/
j»ftc»o»tcas tehnet sinu» »»ston.

30. En me myös ele tetellet stnun kästy.
ös/ eugs ntzstä lucu» pitänet/ «ttä «e
«.lisiin tehnet ntzden jälten/ ntzncutn stnä
«etlle »ästtnyt eltt/tttä memeutstylsime.

31. Senlähden olet fin» ottein tehnyt/
«ttss ne calcklolet »ndanut «nll» meidän
päällem.

Z2. I» «ndanut mettä meidän »iholll.
fttN!/ju»ol»ltom»l» jo pahat» ihmisten/
ftstnvssrsn j» julmimman Cuningan
tsstinmaon päällä.

«.Joen «e rohkene meldän stulam 4l'Näln



Colmm Miehen Mtos.Wrs> 1I?3
41. Näin inlemmame nyt caiktsta sydä-

mellä/ja «tzimmä stnun casvos pelvolla.
4i.Stntähden älä anna mettä häpiaäu

tulla/»aan tee meille HERrä sinun ar«
«osia suuren laupludes jälken.

4Z. Ja tirvota meitä sinun thmelliste»
tecois perästä/ja anoa sinun ntmelles
cuunla.

44. Että ne häpeiflt jotca sinun palve.
ltoilles paha tekemät/ ja häptän tulisit,
sinua suuren votmas edes/ että heidän
«otmans cuktstetuxi tulia.

45. Että he ymmärräisit sinun oleman
LERran ainoan Jumalan/ suuresa cun>
«tasa maan pyrin päällä.

46. ZaTMnzAnHäkAeliat/ jottahei.
dänpätzyn heittänet olit / et lacanaet/
«aan heitit lackamat tultkime/pikiä/roh.
ttmita ja c«t«ta »arpuja/

47. Että lteckt löi pätzist yhdexäa «y-
-dettäkymmendä kyoärätä corktalle.

48. Ia culattt ymbärtldäus/ ja poltit
Chaldertt/jothtnga se alottui/pätzio edes»

49. Mutta HERran Eng eli käveli
däa causans/ jvtca Asariau lykäuä pä-
tzls olit.

so> Jaajoi ulos tulen liekin pätzistä/ ja
teki pätzisnyncut» kylmän casteo/ettet tuli
enflngäu heihin sattunut / »ikä polttanut/
eli vahingoittanut heitä.

Kolmen MiehenKiitoswirsi
tules. Dan-z.Grecasta.Pftl.

136,1. gellt/, cunniolttacal j» yllstälst , händä
tzoncolckisest.

60. Calckl »«det taivasten päällä lijt.
tätät HERra/ cunniotltacat st yliftstsl
händä tzoncoicklstft.

61. Catckt HERron sotajoucko kyttä»
lön HERra/cnuuloitlocan j» ylistätsn
händä tzancaicktstst.

6l.Äurtngoj» Cuu kijttälät HERra/
lunnlolttacal ja yllstätät händä tzancolc-

zi. llloln rnptistl ne colme toi.
lotsens ««»Ko »«lftmon/

jayltsttt Jumalala pä»
tzis/ ft ftnott :

52.Kljlltty ole stnä HERra/ meldsn
Isslm Jumala/ ft sinuapita ltzteltsmän
ftyllfiettämin tzancatckistst. Ktztetty al-
con sinun «nuloltne» jo pyhä nimes/ ja
st pttä ttzlttty j» yltstetly oleman tzan»
catcklstft.

53.Kltetly ole sinä sinunpyhosä jo cuu<
lntstft Tlmpllsis/ ja sinu» pltä ttztetyn
j» yltsttty!. oleman tzancotcklslst.

54.Ktztttty ol« sinä joco istut Ch«rubi.
mtn päslli/ ja näet syvyteeu / ja finu»
pitä ttztettämän ja yllfttttämän tzoncalc»
lisest.

55. Ktztttty ole sinä sinuu cuunialistlla
Cuningollsell» lstulmellas/ ja sinua pltä
ttztttcämäi, ft yllstettämän tzancalcklsest.

56.Ktztetty ole sinä lalZan wahwudes/
ft sinuo pitä ttjltltsmän j« yllstettämän
liancaickistst.

5?. Kyttälä» HERro coickt hänet» ly.
ins/ jo ntzden ptts händs cutmielttoman
,» ylistämän tzancatckistst.53.3 e «twat ttzltätät HERr»/ «m
nielttacat joyliffäiäl hindä tzancalcklsest.

59. KtzttMHEM l«H«R.ran E»,'

6z. Eatckt tähdet taiwas/kyltäkSt HEr.
ra/ cunntotttacat ja yltstäkät häädä yaus
catck-sest.

64.Sade ja caste kyttäkätHEßra/cun,
utotttacat jayltstäkät händä yancaicktsest»

65. Eatckt tuulet kyttäkälHEßra/cun--
niotttacak jayltstäkäthäudä yancaicktsest.

66.Tu!t ja palqivus kyttäkat HER,
ra/ cu.inioittacat jayltstäkät häädä yan-
caicktsest.

67.Rända ja raket kyttäkat HERra/
cuaototttacak jayltstäkät häudä yaucaicki,
sest.

68. Pätwäjayökyttäkät HESira/cun,
niotttacatja yltstäkät häudäyancaicktsest

69. Walktns ja pimeys kyltätät HEr,
ra/ cusnloittacat häädä yan-
calcktstst.

70. Jää ja packatucu kyttälät HER-
MhdddhhZ

'

?a/



«a/conntotttacatjayllstiikät händä yan-

7i. Härmä ja luml kyttäkät HERra/
cvnntotttacak ja yttstätät händä yan-
ratcktsest.

leimaus japilwet kyttäkät
HERra/cuovtoitlacat ja yltstäkät hää-
dä yancaicktsest.

7Z. Maa kyltätän HERra / cunntoit-
taca» ja ylistätän händäyancaicktsest. '

74. Wuoret ja cuckulat kyttäkät HER-
ra/ cunniotttacat j» yllstätät händä
yancaickisest.

7;. Caickt mitä maan päällä casiva/
kyttäkät HERra/ cuaototttacav ja yli-
stätän händä yancatcktsest.

76. iähtel tyttätän HERra/ cunntoit-
tacaa jaylistätän häodä yancaicktsest.

77. Meret ja wtrrat kyttäkät HERra,
convlottracat jayltstäkät händä yancatc-
ktsest.

78. Walascalat ja catckt cutn wests lyc-
ka/ kyttäkät HERra/ cunniotttacat ja
yllstätät händä yancatcktsest.

79. Caickt linnut taitvas alla Mätät
HERra/ cunntoiltacat ja yltstäkät hää-
dä yancatcktsest.

80. Caickt mehän pedot ja eläimet kyttä-
käc HERra / cunniotttacat jayttstätät
händä yancatcktsest.

Bi.Tc ihmisten lapset/ kijttStät HERra/
cuniotttacat /a yliftälät händä haocaickisist

8!. Israelkyttäkän HERra/ cunoioit-
tacan za yltstäkän händä yavcatckisest.

Paptl kjjttäkät HER-
ra/cuoototttacat jaylistäkäl hävda ljan-
caicktsest.

84. Te HERrav palweliat kättäkät
HSRra/ cunntolttacat ja ylistäkät hää-
dä haocatckisest.

8;. Te wanhurscasten hengel ja sielut
kijträlät HERra/ ylistä»
kät händä yancatcktsest.

86. Te pyhät/ joica radolliset jamvr-
helltset oletta/kyttäkat HERra/cunvtoit-
tacot ja Mstäkäl häodä yancatcktsest.

87. Avanto/ Asaria jaMisael/ kyttäkät
HERra/ cunntotttacak ja yllstätäl hän-
pä yancaickisest.

88. Sillä hän o» meitä helvettst pela-
stanut/ ja auttanut meitä cuolemasta.

By. Ia on pelastanut meidän tultsest pä»
tzist/ ja on meidän tulen keskellä varjellut.

yo. Kyttäkät HERra: stllä hän on Psal.
hyvä/ ja hänen hywydeus pysy yancatc. "S:i.
»isehen.

yi. Caickt jotcaHERra pettävät/ kyt-
täkän caicketn jumaltenJumalala/ cun-
nkotttacat ja ylistäkät/ että hänen hyvy.
deus pysy yaocatcktsehen.

Manassen JudanKuninganRukous
Rucoltö/cosca hän Babeliö

fangma oli.

Caickiw<»ldias/mei»

os)Mn ja lacobln / ja heidänwanhurscan siemenens Jumala/ jo<
ca taiwan ja maan/ ja caickj mitä
nijsä on/ tehnyt ostt/ ja ole? meren
kiinnittänyt sinun kästylläs/ jasywy-
den peittänyt ja tijnniltänyt/ sinunpellälMän jacuuluisan nimes cun-

niaxi/ että jocainen hämmäsiyis si-
nun edesäs/ ja pelkäis sinun suurta
woimas : Sillä sinun wihas on Exad.sangenrascas/ jolla sinä uhcat syn-
disitä - mutta se laupius/jonga sinä
lupat/on määrätöln jatUtkimatoin. '

Sillä sinä HERra/ caickein corkein
coco maanpiirin päällä/ olet kärsi-
wäinen jafangm armollinen / ja ee

mie«

VZ4 ' Manassen Ruesus



Manassen Rucous. LM
mlelelläs ihmisiä rangaise/ ja olet
sinun hyMdestäs luwannut cammu»
xen ft)ndein"andext saamiseri.

Mutta että sinä olet wanhursca»
sten Jumala/nijn el sinä ole pan-
nut cammusta wanhurscalle Abra»
hamille/Isackille ja Jacobille/solca
ei sinua wastanSyndiä tehnet: mut.
ta minä olen synd»ä tehnyt/ jami»
nun Syndiäni on enämbi cuin san»
da meresä/ ja olen tämärtynyt ras»
cais raulacahleis/ eitä ole minulla
yhtän lepo- sillä minä olenkehoitta»
nut sinun mihaan/jasuuren cauhistu-
xen sinun edesäs tehnyt: että minä
scncaltaisen cauhistuxen/ ja nijn pal»
jopahennusta olenmatca saattanut,

Semähdcn notkistan minä nyt

minun sydämenipolw«/ia mcöllele
sinulda HERra armo. Ah HER-
ra/ minä olen syndiä tehnyt/ tosin
minä olen syndiä tehnyt, ia sinä tun-
nel minunpahat leconi: Minä ru-
collen japarun/cknna minulle ande-
xi/ OHERraandexi anna minul-
len/älä anna minua Minun Synni-
säni huckua/ jaälä anna rangaistu-
sta ijancaickisesta minustpäälläni ol-
la: Waan auta minua epätellvo-
toinda sinun suuren laupiudes täh.den/ nijn minä caickena elinaicana-
ni sinua tijlän: Slllä sinua kijttck
caiten laiwan Sotajoucko/ ja finua
p»lä yllstettämän ilman lackamat
ijancaickisest/ A M E N»

2>i
V. 2>
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