Biblia,Se on:

Pyhä
Koko Raamattu Suomexi
Alku Raamattuin Ebrean ja Grckan jälkeen
-

'

wastauudesta

ojettu: Esipuhetten, Lukum sisallepb-

toin, Mtapitawaisten Raamatun paikkaili osotuxen,
ja lisattyin Registerein kansa.
Ebr. 4:12.

ja teräJumalan Sana on eläwä, ja woimallinen,
lvambi kuin joku kaxiterainen miekka, ja tungee läpitze/
siihenasti kuin se Sielun ja Hengen eroittaa.
RÄWELISÄ,
Prandatty Keysarill. Kaupungin ja

?nvllex: Kirjan Präntisä, Raadimiehen
kulutuxella,

W. 1777.

Keisarillisen

Wenäjän

armollisimman Hallituxen ja suojelluxen alla olewaisille
HA Kristillisille Suomen Seurakunnille, Wiburin hippakunnäsa, Konfistoriumilda Wiburtsa.
Suurimmalla ilolla on Konsistorium, muutamia Wuofia
sitte, hawaita saanut, että Seurakunnat jotka sen Päällekatzannon alla owat, ei ainoastansa ole taipunet mutta myös ikäwöiten
halainneet saadaxensa Pyhän Raamatun, eli Biblian Suomen
kielesä, wasta uudesti ylös pannuxi ja prändätyxi, jonga he sen
kautta yldäisesti tietä andaneet ja wahwistaneet owat/ että he jo
edeltäkäsin owat hinnan toimittaneet ja maxaneet.
Tämän Pyhän Kirian, sitte kuin se Jumalan Edeskatzomisesta, Kirkkoherran Herr Bvci-älion walppan silmän ja katzannon
alla, Räwelisä on walmixi joutunut, anda ja jaka nyt Konsistorium, sekä Seurakunnille yhteisesti, että ermomaisesti itzekullengm
Kristitylle, joka sen on hänellensä ostaa ja toimittaa tahtonut, sydammelisejlä toiwotuxella armosta ja hywästi siunanxesta, Juma,

runsaan-

ja eläwän Tunnon, niin myös Hänen »villan totisenpittömän Pelkonsa, ja Kristillisten Awuin kaswannoxi, odottain
nähdäxcnsä ilonsa Herran Elosta, että tästä Jumalan Sanan
hywästä Siemenestä, Mstuo ja kanda, aikaisen ja
He-

se

runsaan

delmän ja woiton!
Olkon tämä Pyhä Kirja nyt itzekungin Käsisa, ei joku suljettu, waan awattu Kirja ! Ei lugunpitämättömydeldä ja pahudelda peitetty, eli wäärän ja nurjan ulostoimituxen kautta hämärtäwä, ja harhoille teille wiettelewä Loiste ; waan
hänesä
Kynttilä
paistawa
Lyhty,
kautta
itze olewaisen Walonsa
kirkkasti
za
kaikllle kuin pimeisä waeldawat, ja wielä tuollon warjosa istuwac!
Alkön yxikän händä awatto ilman Jumalista arwiota, sillä häden
2

hindan-

ja korkia, hän on sen elämän ja ijankaikkisen Ju-

malan oma Puhe ja Todistus syndisille, jota ei he saa halpana
pitä, jos he kadotusta »välttää tahtowat! Mön yxikän h mda tukeko ilman pyhää liikutusta, sillä han ilmoitta kullengin mitä hän
tehnyt on, ja määrä itzckungin Osan ja arwan, ja on ajatusten
ja Sydämen aiwoitusten Duomari. Ia älkön yxikän handä sulkeko ja kädestänsä poijes lasteko ilman tanvutettua ja kmlliaista mieldä, kaikista mistä waaria ottaman kuin hän lukenut ja nähnyt on;
sillä tämä kirza on Jumalan Lali-Kirja, jonga jälkeen uppiniskaiset, lugunpitämättömät, ja tottelemattomat, wanhurstaudella ja
Kmvaudella tostetan. Olkon siis kaikki ne waroituxet, nuhteet, kurituxet, ja rangaistuxet, tuin tast; Kirjasa cdestnlewat, suruttomille ylösherätyxexi, peljätyxexi ja Kauhistuxexi syndiä wastaan!
Kaikki armo-Lupauxet ja Esimerkit, hämmästyneille, murhellMe,
ahdistetuille, ja armon perään ikäwöitzewille, wirwoituxexi ja lohdutuxexi ! Kattkl neuwot ja opetuxet, taitamattomille johdatuxexi!
ja Wtoswirret, haluttomille, hiIa kalkki rukouxct, Psaltarit,
taisille, ja wa.puneille sydämille, woimallisimmat kiiruhduxet, ylöskehoituxct, ja rohwaistuxet, sitä armollista lumalata halullisesti
etzimään, hengesä ja totudesa palmelemaan, ja hänesä klinirippumaan!
Tämä Pyhä Kirja olkon,
taiwallisen totuden kautta,
jonga hän opetta, yxi wahwistawa Wyö ja Side, heidän kupeilseisowat sen petollisen ja kaximielensa jotka horjuwat, ja
lisen Sydämen kautta liwistellä ja Jumalasta langeta pois! Wanhurstauden Rinda-Rauta heikoille ja pelkureille, autuuden RautaLakki urhollisille! Ia hengen teräwä miekka, kaikille niille kuin ustolmailmata, ja Lihaa wastan, talisesti kilwoittelewat, Perkelettä,
! Näitä toiwotta ja rukoile
sotiwaisesa Seurakunnafa
Konsistorium, Häneldä, joka teidän woi wioista warjella, ja asetta
nuhdetoinna Kunniansa Kasivoin eteen, riemulla.

sen

waarasa

sa

Amen!

luma-

Jumaliselle Lukialle
Armoa ja rauhaa lumalalda meidän Isaldämme, ja

HERralda lEsuxelda Kristuxelda

!

käy, Jumalan siunauxesta, se P. Biblia Suomen kielellä wiidennen kerran
A/YtPräntistä
ulos, wastauudesta Alku raamattuin jälkeen ylilMzottu ja harwoisa
-

paikoisa parattu: josa siwusa monet sanat ja puhcnparrat owat Suomen kielen
luonnon jälkeen ojetut, ja Kirjaxsauwa eli Bokstawi K on myös C siaan muutettu.
Sitte kuin Uusi Testameuti jo Muonita 1548 ja Dawidin Psaltari, niill myös muutamat kappalei Mosez-esta ja Prophctaista W. 1551 olit annetut ulos, tuli koko P. Raamattu ensimmäisen kerran walkcuteen W-1642, toisen kerran W. 1685, kolmannen
kerrall 1758 ja neljännen kerran 1776.
Sitte owat, erinomattain näinä ästöisinä aikoina, niin hywin Uusi Tesiamenti
erittäin, kuin monikahdat muut Jumaliset kirjat Suomeri anuetut ulos, osittain muista kielistä käätyt osittain sillä kielellä käsitetyt ; min etta pri lumalata rakastawainen
Kristitty ei taida kaiwata johdatusta autuuteen.
Ehkä tämä nyt niin on, on kuitengin itze Biblia mwan harwasti Sanankuuliain
watykönä tähcmasti löytty. Mutta uyt on Jumala taas suonut meille yhden
niin
Sanastansa,
tila,
Pyhästä
tarpelliran tästä hällen
tämän kaikkein
itzekullakin on
simmau K rjan hänellensä toimitta.
Welwollinen kutollisus senkaltaista Jumalan Armon rikkautta kohtaan waatii,
että me annamme hauen kallin Sanansa sitä run ämmin meidän seasamme, ja itze metsämme, asua, ja ettemme ainoastansa tiedustele hänen Jumalallista tahtoansa wiriän lukemisen ja halullisen Peräuajattelemiseu kautta, mutta myös harjoitamme meitämme
jälkeen lumalisudesa. Erinomattain olen minä wahwa siitä että Opettajat oikein käyttämät tätä suurta Owea, jonga Jumala tämän kautta heille awaa Hänen Sanansa lewittämiseen, ja siitä seurawaiseen hänen Nimensä enämbään julistamiseen, niin myös
heidän sanankuuliainsa autuuden edesauttamiseen ; ja että he asettamat wiriästi heidän
ainoan ojennusnuoran auarmon ja hyödytyxen, niinkuin
eteensä Raamatun
tiellä,
myös
heitä,
tuuden
niin
neuwowat
Berean asuwaisten esimerkillä Ap.T. 17:11.
ahkerasti ja hartasti tutkimaan sitä.
Niin paljo kuin ahdas Esipuhelle aiwottu sia saldii, annetan tasa muutamia
yrikertaisia opeturia hyödylliseen BlbKan lukemiseen.
Koko toimi tasa asiasa on se, että Lukia oppii eusisti dvwälla perustuxell ?
Mmartamäan kvin hän lukee, ja sitte hyödytyxezensa «lkem sowltta ja
,

runsan

sen

,

suuren

sen

se

rä/ttä.

sen

Tähän on

sen

joku walmlsittS ja kehoitUS tarpellinen.
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walmis-

N)alMlstttS seisoo yhteisesti siinä, että jokainen opettelee edälläkäsin felkiäsä
järjestyxefä jollain tapaa käsittämään ne tarpellisemmat Uston Kappalet ja elämän wel»votlisudet meidän Katekismuxestamme eli jostakin »nuusia Hengellisestä kirja. Sillä näisä
on lyhykäisesti käsitetty ydin ja sisällepito Raamatusta. Niinkuin nyt joku, joka aikoo
waelda johuuguhun tundemattomaan maahan, ja tahto sen tarkasti tuta, mielellänsä katzelee ja luke jotakuta Paperia eli Kirjaa, josa se hänellä wielä tundematoin maaupaikka
ulosmaalattu ja kirjoitettu on, joka lukeminen hänelle, siihen maahan tulduausa, on
aivullinen sitä tarkemmin kaikkia tutkiaxensa ; niin autta myös yxi lyhykäinen edelläpäin
käsitetty Katekismuxen tieto, sitä tarkemmalla waarin ottamisella tätä Pyhää Kirjaa
lukemaan ja lukemisesi» paremmin toimeen tulemaan. Silloin oppii lukia selittämääu Katekismusta Bibliasta, ja perustamaan niitä käsitettyjä Ustou oppeja Raamatun todistuxilla.
Raamatun korkia arwo, ja että se totisesti on Jumalan oma sa»m, meille annet-

tu johdattamaan meitä siihen Kristuxelda toimitettuun autuuteen, on meille wäkewä
kel)oltns / wiriästi lukeaxemme tätä kirjaa.
Tasa on meillä niin kuin Jumalan oma
lähetyskirja meidän ihmisten tygömme, josa hän meille hänen wanhurstau ja armollisen
tahtonsa Lain ja Evangeliumin kautta ilmoittanut on. Siitä, että Raamattu on lumalalda annettu, tulemma me parhain ja täydellisesti wakutetuxi silloin, kosta me wiriästi ja halulltsesti luemme P. Raamctttua, ja kautta minämme Pyhälle Hengelle tilan,
luetun
kautta »vaikutta sydämmesämme sitä todistusta, että Jumalan
on
lumalalda auuettu. Sillä Hengi/ nimittäin Pyhä Hengi, todistaa/ Ju-

sen

sev

sanan

sana

se

malisten Lukiain sydämmisä, etta Hengi/ Jumalansana, totlws on/ i.10h.5:6.
Mutta siinä siwusa on Pyhäsä Raamatusa monikahtoja erinomaisia asianhaaroja, jotka taitawat ja mahtawat kehoitta meitä sitä wiriämmästi lukemaan, senkaltaiset
i.

Gen rvanhns.

Tasa

se wanhin Kirja

Mailmasa. Tasa cdespannan Mailman alku ja sen manhimmat muutoxet, ja niin yxi wahwa Ajantieto, joita
kaikkia mualla turhaan etzitän. 2. Sen stsällepldon Majestetl eli korkeus/ hyodvtys ja täfdelllsys. Tasa löytän järjelle käsittämäyömät salaisudet, se ihanaisin
tapain oppi, eunustuxet, jotka monda sataa ajastaikaa ennen kuin »»e tapahtuit, ilmoitetut omat, ja joita kätketyttä asioita miu kauwan aikaa ennen, ei yxikäu muu kuin Jumala itze, tietä tainnut ; sanalla sanotti! tasa löytyy kaikki kum palkitzce meidän järowat

löytän

:

kemme puutoret, ja mitä meidäu autuuteemme meille tietä tarpellinen on ; ja nämät kaikki tuodan tasa edes yxikertaisilla, mutta siinä simusa korkeilla ja Jumalallisilla siuloilla,
ja niin kauniisti ja woimallisesti, että ihmisen ymmärrys waatimattomaau suostumiseen,
ja tahto makaan kuuliaisuteeu taiwutctau 3. jDydän Raamgtun Hirjain ydtäpltätvälsys. Ne omat kynällä käsitetyt ihmisildä, jotka omat elänet usiamman sadan
ajastajan toinen toisestansa ja ollet erikaltaisesta säädystä ja mielen taimutuxista. Mutta
kuiteugin hawaitan heidän kirjoitustensa wälillä kaikkein ihanaisin yhtensopitvaisus. Kaikilla heillä on, ilman wähiudMn kestinaista eripuraisutta, yxi tarkoitus Jumalan
kunnia. Kristuxen tundo, ja ihmisten autuus. Sillä muotoa osotetan Uudesta Testamentista, etta Wanha Tesiamenti on totisesti Jumalan sana, sillä Uusi Tesiamenti osotta
juuttajaxain, että kaikki Kristuxen kansa tapahtunut on, mitä Wanha Tesiamenti niin,

:

kauwan

kautvan aikaa edellä hänestä ennustanut ott. Ikan niin wahwistetan Uusi Testamenti
työt/ jotka kaikkein luonnon woimain ylitze
Wanhan Testamentin kautta. 4.
käymät, joitten kautta Raamattu mahmistettu on.
dmeliinen lervettemtja
heikkoin ihmisten kautta on, Jumalan
Nen ja wolmasa plsälmnell. Harmain
edeskatzomisesta, Raamattu aika ajalda autettu edes ja lawiammalle saatettu, niitä woimallisia wastan Mailmasa suojeltu, ja niin moncsa wainosa woimasa pidetty. Tahä»
tulee,, usiambain muitten asianhaarain stasa, Nlartyrem todljtus/ joista monda
tuhatta on werellänsä Raamatuit totuden wahwistanut ; ja Olkian Geumkultnan
todtjiaminen/ joka P Raamatun Kirjat itze kirjoittajilda on ottanut mastan, niinkuin ustollinen mattia ne tallella pitänyt, ja aina julkisesti niistä todistanut, että ne omat
Jumalan totinen sana.
Itze Biblian lukeminen pitä tapahtuman Rukouxella ja

mlftlla.

Niin usein kuin me aimomme lukea Pyhää Raamattua, pitä meidän rukoileman lumalata, että hän sen alla tahdois marjella meitä kaikesta hembeydesta, lihallisesta wiisaudesta, määrästä tarkoituxesta, Hänen kaliin manansa määrin kaytöxesta, ja
kaikista niistä esteistä, kuin liha, Mailma ja Perkele, taitamat panna meidän tiellemme
lukemisesi»;
häll sitä mastan tahdois amata meidän sydanmnme ja ymmarryxemme,
Pyhän
Hengen, joka on owenwartia, ja walaistut ymmärryreu silmät, että
anda meille
me oikein mahdaisimme ymmärtä Pyhän Raamatun, ja siitä käsittä Hänen Jumalallikuin me luemme ja ymmärrämme,
sen tahtonsa; ja mihdoin, että Jumala tahdois, sen myös
symäldä painaa meidän syei ainoastansa kiinnittä meidän muistoomme, mutta
dammeemme ja tahtoomme, ja liikuta
elämäsä noudattamaan Raamatusta tuttua

Jumalan tahtoa.
Senkaltaista rukousta pitä myös harjoitettaman peranajattelemisesa, silla yxi
naista autta toista. Rukouxen kautta tulee tutkisteiemus enatyxi; ja tutkistelemuzen
kautta rukous kehoitetuxi.
veranajattelemilesta olis paljon sanomista, mutta että tämä osotus ou sowitettu mnos kaikkein yxikertaisimmille, niin anneta» ainoastansa tietä, että Biblian lukemi-

sen

nen pita tapahtuman niin, että tarkka waari oteta» seka Raamatun yhteisestä, että
kirjan eli textin jota me luemme, erinomaisesta tarkoituxesta. Meidän pitä pysymän joyhteisesä ja
joseitarkaitzen
we waadi siitä luopumaan. Ne selkiämmät Raamatun paikat pitä pandamall niitten työlämbäin perustuxexi, ja yxi paikka toisen kautta selitetteman. lokaitzesa erinäisesi» textisä
pitä ajateldamcm, kuka on joka puhuu, elikkä Raamattu itze, eli joku wW persona) jota niinkuin puhuma edestuodan; misä tilasi», millä ajalla ja misä paikasi» tapahtuu; mistä ja kenen tygö puhutan; mikä on andanut siihen tilan, ja misä tarkoituxesa tapahtuu.
EdeUäkäywaisistä ja seurawaWa pitä joka textisä waari otettaman, ja kaikki sanat pitä

sanan

se

se

se

wisummasti tutkittaman.
Emme

ottamiseemme

saa

yhtän Raamatusa kohtamaista ainetta pitä halpana ja meidän waarin
sopimatoinna, ehkä ne, ulkonaisen nuwbon puolesta, taidaisit näkyä yxiker-

taisixi,

taiseri, niinkuut luonnosta tutut totudet, yhteiset sanalastut, wertauret jokapaiwä kohtawai:c. waan meidän pit<
sista asioista, niinkuin kylwäjästa, lastetusta wcrkosta,
ustoman, että myös ltiillä on awarambi sisälläpito, kuiit jokll ahkeringan tutkindo woi ka
sitta, ja etta ne sentähden pita tarkalla silmällä kurkisteldaman.
Meidän tulee tytyä, waitka emme alusa eli wähindäkän osaa Raamatusta ymmär-

räisi, sillä tasa kohtaa niin korkeita asioita, joita ei suuringan Opettaja taida kerskata kaikkia perustuxesta ymmärtäwänsä. Sentähden tulee meidän wiriästi pyrkiä edespäin Biblian
lukemisesa, ja tytyä siihen ymmarryxeen, kuin Jumala meille lainaa: sillä hänellä on myös

tasa

aikansa ja hetkensä, ja Hän anda jokaitzelle, kosta
osasa Hänen
löytä kullengin tarpellisezi ja hyödyllisez-i. Kyllä

ja kuinga paljo

siinä

Hänen

on, että kaikki kuin
wiisimdensa
tarpellinen
autuuteen
tietä
ei
on,
ymmärrettäwästi
ja
löydt) P.
meille
ainoastansa selkiästi
yhdeldä
wiriäldä ja hartalda Biblian Lukialda siitä käsittä taitan.
Raamatusa, mutta myös
Mutta ylösrakandewaiuen sowitus ilze elämään/ pitä ole»ua» Biblia,» lukemipäätarkoitus ; ja joka sitä warten lukee Raamattua, hän hawaitzee, että Jumala
otta otollisexi hänen hywän tarkoituxensi», ja awaa hänelle päiwäpäiwäldä aina enämmin ja
enämmin Raamatut. Meidän tulee siis, kosta me olemme tutkinuet texti,», ja perustuxesta
ymmärrämme, käyttä
i. Uston wahwistuxexi. 2. Wäärän opin woittamisexi. 3.
Neuwoxi Jumaliseen elämään. 4. Waroituxcxi synueistä ja niitteu nuhtelcmisexi, ja5. Melllemme lohdutuxexi. Sentähden pitä Raamattua senkaltaisilla ajatuxilla luettaman, kuin
kaikki mitä siinä puhutan meitä tarkotais. Meidän elämämme pitä sitä luettua
kohden asetettaman, ja katzottaman, kuinga
kansi» yhteen sopii, ja mitä siillä wielä puuttuu. Puuttet, kosta me ne hawaitzemme tasa Jumalan
kirkkasi» Speilisi» pitä ojettaman, ja meidän pitä niin aina ahkeroitzema» tulla Imualan tahtoa lähemmäxi. Jokaitzen
totudeu tykönä, kui» me Pyhästä Raamatusta opimme, pitä meidä», mmkuin yhden kirkkan lähte» tyköllä, josa me kasivoita katzella tahdomme, seisahtmnan, ja kyselemä» itziämme: ustotkos tämän sydämestä ? Oletkos tämän totudeu andanut tulla woimallisexi sielusas, ja ollut sille kuuliamen ? los ei tämä ole tapahtunut, kuingas tahdot wastata ja
seisowainen olla ? Täsäs näet kuitengin, että Jumala itze sitä waati. Eikö ole tarpellinen, ettäs todella ajattelet totisen muutoxeu päälle ? Kosta tällä eli muulla senkaltaisella
tawalla, opin laadun jälkeen, sowitus tapahtuu, silloin taitan halvalta, mikä woima Raamatulla on, että on teräwämbi kum joku kaxiteräincn miekka, ja tuugee läpitze/siiheuasti
kuin sielu ja hengen eroitta ja jäsenet ja ytimet. Los joka talosi» senkaKamen Biblian
lukeminen wilpittömällä sydämellä tapahduis, ja aljetaism ja päätetäisi» hartailla rukourilla, niin saadaisin, meidän kylmän ja la»genne» Kristillisyden siasi», »ahda, mitta kallit
Uston ia elalmn hedelmät siitä puhkeisit ulos.
Jumala täyttäkdn meitä kaikkia tahtpllsa tulldemisella, kaikkinaisesi» hengellisesä wiiftudesi» ja toimesi» ! että me soweliasti waellaisimme, kelwateu kaikisa Herralle, ja.hedellnan.

se

seu

se

sen

sanaa

se sen

sanan

,

sen

se

se

se

,

se

wahwifteiMri tulisinp .
tekisimme kaikisa hywisä töisä, jakasivaisimme Jumalan tundemisesa,M
jälkeen,
kaikkeen kärsiwallime kaikella woimalla, hänen kunniansi» wäkmyden
syteen ja pitkämielisyteen ilon kansa ! AME3^!
Esipuhe

Esipuhe

Wanhasta Testamendistä

pitäwat Wanhan Testalnendin halpana, minkuln se aiwastans olis
»«s Uutamat
annettu
olisi, kuin muutamita
Eansallc, ja ei mitän enämbi kelpaisi, eikä muuta

siinä
ludan
asioita. Ia luulewat että heillä on kyllä Mdesa Testamendisä, oppettaden, ettei Wanhasa
Testamendisä ole muuta etzimistä kuin hengellistä ymmärystä. Mutta Kristuxella on tästä toinen
ajatus; silla hän sano, loh. 5:39. Tutkikat Raamatutta, ne todistawst minusta. P. Pawali fäste myös Timotheusia ahkerasti lukemaan Raamatutta, Tim. 4:13. Ia Rom. 1: 2. kersta hän, että Evangelium on
lnwattu lumalalda Raamatuisa. Niin myös, 1 Cor. 15:3. sano hän: Christus on tullut Dawidin siemenestä,
kuoletettu, ja kuolluista Mens nosnut, niinkuin Raamattu näyttä. Ia P. Petari neuwo meitä Episiolasans taka'
perin Naamattuiin, Pet. 1: 19. l. z: 15.
Joilla he meitä oppettawat, etten me katzoisi Raamatutta ja Wanhaa Testamentin ylön, mutta paremmin
kaikkein suurimmalla wireydellä sitä lukisimme: sillä he itze heidän opetuxensa Uudesa Testamendisä niin woimallisesti perustawctt ja wahwistawat Wanhan Testamendin kautta ja siihen aina turwawat. Niinkuin P. Lukas myös
Ap.T. i8: 11. kirjoitta, että ne Thessalonikasa tutkistelit jokapäiwäRaamatutta, jos niin olis kuinPowali opetti.
Sentähden owat Wanhan Testamendin Kirjat tosin suuresa kunniasa pidettäwät, että ne owat senkaltainen wahwa
perustus, josa Uusi rippu, ja josta hänellä on hänen wahwistuxcnsa. Ia mikä uusi Tesiamenti on muu kuin julki,
ncn saarna ja ilmoitus Kristuxesta, Wanhasa Testamendisä annettu, ja Chrismxcn kautta täytetty.
Mutta että yxikertaisilla olis ojennus ja opetus suuremmalla hyödytyxellö näitä Kirjoja lukea, on täms
Esipuhe tehty ja tähän pandu. Ia pitä ensisti itzekungin Kristityn ihmisen oleman waratun ja neuwotun, ettei
hän loukkaisi eli pahennaisi itziänsä siitä yxikertaiscsia puhesta ja asioista, kuin hän tasa usiasti on ymmertäpä, waan
ei mitan siitä epäilisi, että ehkä kuinga halwaxi ja yxikertaisexi se näky kuin tasa kirjoitettu on, kuitengin on se kaikki
sen korkeiman
Jumalan Majestetin, woimallisudcn ja tiedon sana, käsiala, oikeus ja teko. Sillä tämä on se
Raamattu, joka kaikki ymmartäwäiset ja taitawat teyke tyhmäxi, ja on ainoastans yxikertmsille awoi, niinkuin
Kristus sano Matth. 11: 25. Sentähden pitä sinun oman ajatuxes tasa jättämän tämän Raamatun kaikkein
lorkeimbana ja kallimbana talvarana. Ajattele myös se, että sinä olet tasa löynnyt
tawaran, jonga hindaa
ja kalliutta ei yxikän ihminen coscan taida täydellisesti arwata, ettäs löydäisit sen totisen taidon, jonga Jumala
niin yxikertaiscsti ilmoitta kaikke ylpeyttä särkcäxcnsä ja maahan lyödäxcnsä. Tasa sinä löydät Kapaluswaattet
ja seimen, josa Kristus maka, sinne Engeli myös neuwo paimenet. Luk.
Kapaluswaattet owat sangen
1,.
halivat ja huonot, waan tawara Kristus, joka niisä maka, on kallis.
Niin pitä sinun tietämän että tämä Kirja on Kästykirja joka opetta mitä ihmisen tekemän ja jättämän
Pitä, ja kuinga senkaltainen kästy on pidetty ja rikottu: niinkuin Uusi Testament» on Armokirja, ja opetta kusta
ihminen saa sen jolla kästy täytetän. Mutta niinkuin Uudesa Testamendisä annetan armon opin seasa monoa
muuta oppia ja kästya, lihaa eli wanhaa ihmistä hillitzemään, ettei hengi tasa elämasä tule ikänäns tändclllsexi, eli
läsä mailmasa kostan siihen joudu, että armo kaikki taidais »vallita niin on myös Wanhasa Testamendisä fästy!,,
muutamita lupauxia Armosta, joilla pvhätlsät jaProphetat kästyin alla ustosa Krisiuxm päälle autuaxi mltt,
U

»M

wanhoja

1

2

,

sen

,

,:

,

seasa

,

:

"

niil!^

»linkuin mekin. Kuitcygin niinkuin Uudesa Testamendisä on oikja pääkappale ilmoitta Armoa ja rauhaa synnin
andexi saamisen kautta Kristuxesa : niin on myös oikia pääkappale Wanhasa Testamendisä, tiettäwäxi tehdä ja
»jotta syndiä, ja waatia hywää. Senkaltaista pitä sinun Wanhasa Testamendisä etzimän ja löytämän.
,

Ia että me ensisti rupemme Mosexen kikjoista; opetta hän ensimmäiscsä Kirjasansa, kuinga kaikki kappalet
luodut, ja (josta hänellä oli suurin syy kirjoitta) kusta syndi ja kuolema owat tullet, niinkuin Perkelen pahudesta ja Adamin langemisesta, i Mos.;: 4. Mutta ennenkuin hän puhu Myistä, opetta hän kohta kusta apu
jällens tule ajamaan pois syndiä ja kuolemata nimittäin ei Myistä cli töistä sen wuoxi ettei kastyjä wielä
ollut: Waan waimon siemenestä Kristuxesta joka Adamille ja Abrahamille luwattu oli. 1 Mos. 2:15. l. 12:,.
Että niin usto pitä kohta Raamattum alusta, ja sitte aina kaikkein töiden Myin ja ansioitten ylitze, kiitetyxi tuleman. Näin siis on ensimmäinen Mosexen Kirja enimmitten ustosta ja epäuskosta, ja.mitä hedelmätä usto ja epäusto
landawat, ja on sentähden kyllä Evangeliumikirjaxi tuettapa.
Toisesa Kirjasa, kosta Mailma oli niin wimmattu ja sowaistu, ettei lähäs mitan enä tietty, mikä syndi
oli, eli kusta kuolema tullut oli, niin tuo Jumala Mosexen, Lain kansa. Ia otta hänellcns erinomaisen Kansan,
jonga kauttahan tahdoi jällens walista mailman, jaLain kautta ilmoitta synnin. Sen Kansan sito hän kaikkinai»
sella lailla, ja eroitta kaikista muista Kansoista, kaste heidän tehdä Majan, ja asetta Jumalan palweluxen, Ruhtinat jaWirkamiehet, ja toimitta heillä sangen hywästi sekä ruumillisia mailman edesä, että hengellisiä Jumalan
edesä.
owat

,

,

,

,

,

asetetan erinomaisesti Papin wirka Lakeinsa ja oikeuttensa kansa, joiden jällen Papit
heitäns hallitzeman
Siinä nähdän, kuinga Papin wirka ainoastans synnin tähden on
Mtty ja asetettu, ilmoittamaanKansalle syndiä, jalumalata lepyttämään. Niin että Papin wirka ei muuta tee,
kuin pitä kansakäymistä synnin ja synneisten kansa. longa syyn tähden ei myös Papeille maata eikä mandereta,
ei myös jotakuta mailmallista hallitusta annettu, waan se oli ainoastans heidän oma wirkansa, että heidän piti
ilttaman waarin Kansan synnistä.
Neljännesä, kosta laki annettu, Papit ja Päämiehet asetetut, Maja ja Jumalan pallvclus säätyt ja kaikki
kuin JumalanKansan tule, olit walmit; aljetan harjoituxet, ja koetella» mitä menestystä senkaltaisella asetuxella
olis ja kuinga se sopis. Sentähden kirjoiteta» myös siinä Kirjasa niin paljo Kansan kowakorwaisudcsta ja witzauxisia, jotka siitä seuraisit. Selitetän myös muutamat Lait, ja lisätän: sillä se aina niin tapahtu, että Lait owat
.pian annetut, mutta kosta niitä ruwetan harjoittelemaan, tule kohta niin monda estettä, ettei se tahdo niin hywään
tulla kuin Laki waati. Niin että tämä Kirja on erinomainen esifuwa, kuinga kaikki olvat peräti turhat ja
tyhjät, kosta lain kautta luullan ihmiset hywäxi tehtäwän, ja ettei Lakin mitan muuta kuin synnin ja wihan mat»
kaan saatta niinkuin P. Pawali sano Rom. 4:15.
Wiidennesä, kostaKonsa totielemattomudcnsa tähden rangaistin, ja Jumala armonsa ja hylväntekonsa
(kosta
kansa
hän heille ne kaxi Kuningan waldakundaa andoi) joldisestikkin suositteli heitä pitämään hänen Lakiansa
ilolla ja rakkaudella» niinMoses kertoi jällensLain, ja kaikki mitä tapahtunut oli, (paitzi sitä kuin Pappiutecn tule,)
ja näin wastudesta selittä kaiken sen kuin mailmalliscen ja hengelliseen hallitus wirkaan tule. Ia niin kaikisa kuin
totinen ja täydellinen Lain opettaja, teke wirkansa täydellisesti, ettei hän ainoastans anna Lakia, mutta on myös
tykönä, kosta sen jälken ruwetan tekemään, ja kusa jotakin puuttu, selittä hän ja ojenda sen jällens. Mutta
tämä selitys tasa wiidennesä Kirjasa ei opeta, muuta kuin uston Jumalan, ja rakkauden meidän lähimmäisemme
tygö; sillä sitä kaikki Jumalan Lait waatiwat. Sentähden kieldä Moses sclityxcllänsä kaiken sen, joka uston Jumalan päälle turmele eli hukutta, ja sen hen teke 20. Lukun asti. Mutta mitä rakkauden estä, kieldä hän Kirjan
KolmannesaKirjasa

ja Kansaa opettaman piti.

,

,

,

,

loppuun asti.

Sitte on tasa ottaminen waari, ensisti, ettäMoses sentähden niin klindiästi sitoKansan kaikkinaisilla Lailla?
ajatella. Sillä ei hän
ihmisellä olisi tilaa »vallita itzellensä jotakuta työtä, elikkä omaa Jumalan palwelusta
myös
niin
ja
pelkemään,
mutta
anda
opeta
lumalata,
moninaiset tawat ulkoainoastans
ustomaan rakastamaan
naisesta Jumalan palweluxesta, uhrein, lupausten, paastoin ja kuritusten kansa, ettei yxikän tarwitze itze hänellensä
walita jotakuta muuta. Siihen hän myös opetta istuttamaan, rakendamaan, naimaan, sotimaan, lapsia, perja pian sanottu: kaikki mitä
hettä ja palkkawäke hallitzemaan, ostamaan ja myymään, lainamaan ja maxamaan,
ulkona ja sisällä tekeminen olis: ja sen hän teke niin ahkerasti että muutamat niistä Lajisia luullan tyhmäxi jaturhaxi.
Mutta mingähtähden hän sen teke? Sentähden: Jumala oli omistanut hänellensä Kansan, että se olis
hänen omansa, ja hän heidän Jumalansa. Sentähden tahdoi hän HM niin hallita, että mitä he teit, piti
ettei

oleman

se el
oleman hänen edesansä wahwa ja oikia. Sillä kosia jotakin tehdän josta ei Jumalan sanaa ja kastyä ole,
mitan kelpa hänen edesäns, j<l on kaikki turha. Sillä hän kieloa myös siinä 4. ja 12. Lugusa, wiidennesä Kirjasa
mitan lisamäsiä hänen kaliinsa. Ia ,2. Lugusa kieldä hän tekemästä mitä heille oikiaxi näryis. Dawid myös »välittä Psaltarisa, ja kaitki Prophetat, ctta Kansa teit senkaltaisia hywiä töitä, jotka he itze heillcns olit walinnct,
ja ci ollet Mctyt lumalaloa; sillä ei hän tahdo en» woi kärsiä, että ne kuin hänen omansa owat, jotakin tckesit
jota ci hän ole kästenyt, olis se niin hywä luin ikänäns se taidais. Sillä kuuliaisus joka Jumalan sanasa rippu,
o» kaikkein hywain töiden kaunistus ja hywyys.
,

Että siis ihmiset tasa elämäsä ci taida olla paitzi ulkonaisia Jumalan palwelusta ja säätyä, on Jumala
andanut heille senkaltaiset »noninaiset säädyt, ja sitonut heidän hänen käskyillänsä, että jos he tahdoit lumalata
ulkonaisella muodolta palwella, piti heidän yhdellä näistä händä palweleman, ja ei ajatteleman itze heillcns jotakin omaa, niin he olisit wahwat ja suruttomat, että heidän työnsä kelpais Jumalalle, kosta he niin waellaisit kuu-

liaisudesa

ja Jumalan Myisä.

Ia niin heillä

on jokapaikasa kielty

scuramasta omaa

järkiänsä ja wapata

ehtonsa

kosta he jotakin hywää tekewät ja hywin elä tahtowat, ja kuitengin heillä on yloäkyllä sanottu ja määrätty, paickg,
fin, aika, Persona, työ, sääty, ettei heidän siitä mitan pitänyt »valittaman, eikä tarwtttu »vierasten lumalde»
palwelusta seuramaan.
Sitälikin on ottaminen waari, että Lait owat kolmilaisel: muutamat heistä puhumat ainoastans ajallisista
asioista, niinkuin Keisarin Laki, eli muu mailmalliuen Laki. Nämät Lait owat lumalalda annetut enimmittc»

pahain tähden pitämään niitä kurituxesa ettei he tekisi pahemmin. Sentähden owat senkaltaiset Lait Kieldolait
enämmin kuin Opetuslait, niinkuin on kosta Moses Mi emännän eroitta erokirjalla, 5 Mos. 24: 1. Senkaltainen on myös kiimausuhrin Laki emändätä wastan, 4 Mof. 5: 14, e. Ne kaikki omat mailmalliset Lait.
,

se

,

Muutamat opettawat ulkonaisesta Jumalan palwcluxcsta, niinkuin ennen sanottu on.
Nämät molemmat woitta uston ja rackaudcnLaki, niin että kaikilla muilla Laeilla pitä oleman heidän ojcnmittansa ustosta ja r.ttlaudesta, ja silla ehdolla pidettämän, ettei ne töilläns ole ustoa ja rakkautta
»uxcnsa jaMutta
wastan.
kusa ne ustoa ja rakkautta wastan olisit sitte ei ne ensingän kelpa.
,

se

Siitä tule, kuin me lueme, ettei Dawid tappanut murhajata loabi, joka kuitengin oli kahdesti kuoleman ansainnut. 2 Sam. ; 127. l. 2°: 10. Ia l. 14: n. lupais hän Thckoan »vaimolle, ettei hänen poikansa
pitänyt kuoleman waikka hän weljensä tappanut oli. Absolomia ei hän myös tappanut. Ia Dawid itze söi
pyhistä Pappein lciivistä, 1 Sain. 2,: 6. Thamar luuli Kuningan kyllä andawan hänelläns Ammonin hänen »velipuolensa awioxi, 2 Sam. i?: ii. Näistä ja muista senkaltaisista teoista kyllä nähdän kuinga Kuningat, Papit ja
usto ja rakkaus
Paämihet usiasti owatjarohkiasti Lakia wastan tehnet, kusa usto ja rakkaus on waatinut. Niin että
taikti Lait ojendawat hallitzewat. Että siis kaikki Lait waati ustoa ja rakkautta niin ei yxikän laki enämbi
lclpa, eli ole luettapa Laixi, kosta on ustoa ja rakkautta wastan.
,

,

,

se

Sentähden exywät ludalaisct wielä tänäpänä sangen suuresti, että he niin kowin ja angarasti pitäwät
muutamat Mosexen Lait, ja ennen hyljawät rakkauden ja rauhan, kuin he meidän kansamme syölvät ja ,uowat,
eli jotakin muuta senkaltaista tekewät, eikä katzo oikein Lain toinda, on siis tämä ymmärrys tarpellinen, ei waimyös Kristus Matth. 12:4. että lelvoin Juvalaisille, mutta kaikille jotka Lain alla eläwät. Silla niin
popaiwä saadan rikkoa ja autta härkää, joka on kaiwoon pudonnut, jokakuitengin ei muuta oli kuin ajallinen ja
wahingo. Kuinga paljo enämmin saadan wapasti rikkoa kaikkinaiset Lait, kosta hengen »vaara sitä »vaati,
»vaha
jos ei muutoin ustoa ja rakkautta wastan tahpahduisi. Niinkuin Kristus sanoi Dawidin tehnen pyhistä lciwisiä

sano

Hödesansä, Mark.

2: 2;.

se

Mutta kuinga tule, että Moses niin sekaseuraisin pane Lain, ja sekoitta toisen toiseensa, mixci hän pane
paremmin maiimallisia erinänsä ja hengellisiä taas erinänsä ustoa ja rakkautta erinänsä kertoi myös toisi,
ja kuulemasta? Wasiaus: Moses kirnans yhden Lain niin usein yxillä sanoilla, että joku suuttu niitä
joitta senjälken kuin hallituresa ja tasa elämäsä tahpahtu joista hänen Kirjoisansa selkiästi opctctan : Sillä tapahtu niin että nyt sitä, nyt tätä tehtämän pita. Ia ei yxikän ihminen taida kostan niin laitta clamatänsä (jos
muutoin on Jumalinen) että hän yhtenä päiwänä cläis ailvasiansa hengellisen Lain jllkcn, ja toisna inailinalllseu
,

lukemasta

,

,

se

se

jälken : Mutta Jumala soivitta niin kaikki Lait keskenänsä, niinkuin tähdet Taiwasa ja kukkaiset kedolla sekaisin s.i
soivat ja ei heillä näy olewan yhtän järjestystä, että ihmisen pitä oleman aina lvalmin seka yhteen että toiseen, ja
»ekcmän sitä ensisti kuin ensisti käsiin pääty. Niin owat myös Mosexen Lait sekoitetut.

a

'

Mutta

Mitta sentähden niin usein kertoi, ja niin wahwasti sitä yhtä waati, että siitä paljo selliämmin hänen
wmanja oikia lnondo tuttaisin. Sillä
joka pitä Lainalaista Kansaa hallitzeman hänen pitä lakkamata hokeman
M waatiman, niinkuin aasia ajctan Sillä ei yrikän Lain työ tehdä rakkaudella ja hywällä tahdolla »vaan pita
oleman kaikki »vaadittu ja pakotettu. Että Moses on Lain opettaja , niin hänen pitä niin »vaatiman, ja sillä waatmnjella ojottaman, kuinga Lain työt owat »vaaditut työt, jotka wäsytläwät ihmisen,
että Hansen kautta
rupe tundemaan tautinsa ja ylönmielisydcnsä Jumalan lakia »vastan ja sitte etzimään siihenasti
armoa joka sitä

se

:

se

,

,

,

seura.

,

Kolmannen kerran on tämä oikia syy, mingähtähden Moses on tullut Lain kansa nimittäin, tiettäwäxi
ja ilmoittamaan ihmisillä heidän syndinsä ja kaiken ihmisen ustalluxen omaan wäkecnsä häpiään saattamaan. Siitä kutzu hänen P. Pawali Gal. 2: 19. synnin »virkamiehexi, ja hänen »virkansa kuuleman wiraxi, 2 Kor.
3: 6. ja Rom. 3: 2°. 1.7: 7.
hän: ettei Lain kautta muuta tule kuin synnin tundo. Ia Noin. 3: 20. Ei
kengän tule hurstaxiLain töiden kautta Jumalan cdesä; sillä Moses ei Lain kautta mitan muuta matkaan saata,
waan osotta mitä tehtämän ja jätettäman pitä. Mutta wäkeä ja »voimaa senkaltaisia tehdä ja jättä, ei hän anna,
waan jättä meitä syndiin. Mutta kosta me niin jäämme syndiin, tunge kohta kuolema Meidän päällemme, niinkuin kosto ja rangaistus synnin tähden. Siitä kutzu P. Pawali synnin, kuoleman odaxi, 1 Kor. 15: 56. sillä
kuolemalla on synnin tähden kaikki oikeus meitä »vastan. Mutta jolleiLaki olisi, niin ci myös olisi yhtekan syndia.
Rom. 4:15. Sentähden Moses tämän kaiken matkaan saatta, kosta hän Lain kautta herratta ja ilmoitta synnin,
ja niin kuolema woimalliscsti
syndia. Että selkiäsii ymmärretän, mingätnyden P. Pawali kutzu Mosexen
wiran, synnin ja kuoleman wiraxi, 2 Kor. 3: 6. sillä ei hän Lain kautta mitan muuta matkaan saata meidän päällemme kuin synnin ja kuoleman.
,

tekemään

,

sano

seura

,

Mutta kuitengin on senkaltainen synnin ja kuoleman wirka hywä ja suuresti tarpellinen ; sillä kusa ei luma?
lan Laki ole» siinä on ihmisen järki ja toimi niin sokia» ettei hän taida tuta syndiä. Sillä ei ihminen sitä tiedä
että epäusto ja epäilys Jumalasta» on syndi, ja ei hän tiedä että Jumalan päälle pitä uskottaman ja luotetteman,
waan pysy sokeudesansa surutoinna ja paatununa, ja ci ikänäns ymmärrä että on syndi. Ia tete wälisä muutamita hywiä töitä, ja pitä ulkonaisella muodolla knnniallisia elämäkertaa» luullen itzensä autuaxi, ja kaikki asians
hywin toimittanensa. Niinkuin »ne näemme pakanoisa ja ulkokullatuisa kosta he kaikkein parhain eläwät. Ci
ymmärtä ja näke kaikki
hän myös tiedä lihan pahaa himoa ja wainoa wihollisia hywanä
wastan» synnixi. Waan että hänkyllä
ja
pitä
kappalcna»
olewan
luullen
kuriset,
siinä
olewan» että ihmiihmiset
hän luonnoliisna
nen ainoastans ulkonaisista töistä itzensä »varjele. Sentähden pysy hän surutoinna, ja pitä sairaudensa wäkewytenä, syndinsä hurstantcna pahansa hywanä» eikä sitä edämmä joudu.
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,

sen

sen

»

se

Katzos, tätä sokeutta ja ylpeyttä poisajamaan, on Mosexen wirka tarpellinen. Mutta ci taida poisajetta, muutoin, ellei ennen tule ilmei ja tuturi; joka tapahtu Lain kautta, joka opetta ihmisen pelkämään lumalata, luottamaan ja uskomaan hänen päällensä, ja rakastamaan händä, ei myös pitämään pahaa halua eli wainoa jongnn ihmisen tygö. Kosta ihminen näitä kuule ja oikein ymmärtä njin hän hämmästy sillä ei hän tosin
löydä hänesänjä lohdutusta eli ustoa, eikä pelkoa eli rakkautta Jumalan tygö, eikä myös jotakuta rakkautta lähime. Jumalala »vastan Lähimmäistänsä
mäisensä tygö ivaan peräti epäuston cpäillyxcn, yldnkatzen ja »vainon,löytä,
nämät
näin
niin on kuolema kohta silmäin edesä,
ja
pahan
myös
wainon
Mutta
tahdon.
kosta
hän
wastan
joka tahto senkaltaltaiset syndiset duomita ja kadotta.
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Tästä siis syndi kutzutan kuoleman odaxi; sillä synnin kautta hän meitä tappa. Niin heratetän ja ilmoitetan syndi Lain kautta, jolla ihmisien ylpeys ja korens maahan lyödan, että hän rupe marisemaan ja epäilemään,
14. en minä
eikä muuta mitan tehdä taida, kuin huuta Prophetan kansa: minä olen lumalalda hyljätty, les.

ikänäns autuaxi tule, e. Katzo, tämä oikeutta myöden, kutzutan helwettiin wiedä. Sitä ymmärtä P. Pawali
synnin woima. Niinkuin hän
niillä lyhykäisillä sanoilla, 1 Kor. 15: 56. kuoleman ota on syndi, mutta Laki on
joka
pistä
syndi
matkaan
ja
tappa,
saatta,
että
kuolema
meitä
meisä löytän, ja on »vikapää
sanoa,
tahdois
laki matkaan saatta,
kuolemaan. Mutta että ihminen löytä hänestns synnin, joka kuolemaan wikapääxi teke,
joka ilmoitta ja tiettäwäxi teke synnin, josta en mc ennen mitan tiennet, ja olimma sentähden suruttomat.

sen

sen

Katzos, kuinga »voimallisesti Moses senkaltaista hänen »virkaansa teke ja toimitta, että hän saatais ihmisen
oman toimen ja järjen peräti häpiään, ci hän ainoastans senkaltaistaLakia anna, joka puhu luonnollisista ja oikeista
synneisiä, ninkuin ne kymmenen Mysanaa» waan hän teke myös stn synnixi, joka ei luonnostansa syndi ole, lungein ja painain heitä suurella synnin läjällä. Sillä epäusto ja vahat himot owat luonnostansa syndi ja kuoleman
eläindä syötäman eikä ihoa
ansiolliset. Mutta ettei hapoinda lciM pidä Pääsiäisnä syötaman eikä,saastaista syndi
eikä paha luonnostansa.
ei ole
haawoitettaman, ja muita senkaltaisita, jotka Lemin Pappeus luke synnixi,
jota
kielty,
kyllä
kautta
Lakia
syndi,
hywin
paitzi.
Lai»
taitan
olla
Mutta ne kymon
että
on
Waan
sentähden
menen
,

se

se

»

ei ole niin, sillä se on syndi, maissa ei ne wielä kirjoitetut eikä
menen kasiyä
syndi»
ci
tiedä eikä lue synnifi.
on

ehkä he sitä

lpälisto

tutut ollet. Niinkuin pakanoitta!

Niin me siis näemme ettei senkaltaiset ja niin moninaiset Mosexen Lalt ole ainoastans sentähden annetut,
tttä kengän tarwitzis jahänellensä malitzemaan jotakin hywää tehdä ja hywin elä; waan paljo enämmin sentähden,
etta se paatunut ihmisien sokeus oppis tundemaan itzensä,
tttä synnit lisätäisin kootaisin waiwamaan omaalundoa,
ja ymmärtämään heikkoudensa siihen kuin hywä on» ja niin ivaaditaisin ja ahdistettaiscn etzimään jotakin muuta
kuin Lakia» taikka hänen omaa »viinaansa nimittäin, Jumalan armoa, joka on Kristuxesa luwattu. Silla
kaikki Jumalan Laki on hywä ja oikia, waikka hän kästis meitä oljen korren ottamaan maasta. Niin ci se taida
olla hurstas eli hywä sydän joka senkaltaista hywää Lakia ci pidä cli ylönmicliscsti pitä. Mutta ci moi ihmisen
luondo itzcstönsa muutoin sitä pitä, kuin »vaadittu, scntähdcn pitä ihmisen hywasta Jumalan Laista tundeman j«
lkimän Jumalan armoa ja Kristuxen apua.
Scntähdcn, kosta Kristus tule» lakka erinomaisesti Lemin Laki, joka synnixi teke sen joka ei luonnostansa syndi
ote, niinkuin sanottu on. Lakkamat myös ne kymmenen kastyä, ci niin, ettei niitä ensingän pidä pidcttämän eli
täytettämän maan Mosexen »virka siinä lakka niin ettei se enämbi kymmenen kästyn kautta saata syndiä moimaliiscxi, ja ettei syndi enä ole kuoleman ota. Sillä Kristuxen kautta on syndi andexi annettu, Jumala lepytetty,
ja sydän rupe rakastamaan lakia, niin ettei Mosexen Mirka mitan meitä enämbi sillen taida laitta taikka nuhdella,
,

»

,

,

,

,

se teki ennenkuln Kristus

armoinensa.
Tämän opetta P. Pawali Kor.;: 14. kusa hän sano: että se kirkkaus lakka Moscxen kaswoisia sen kirkkauden tähde», joka on lEsuxen Kristuxen kaswoisa. Se on, Mosexen »virka, joka meitä syndistxi häpiään saata
meidän pahudemme ja tyhjyden tunnon paistella ei tee enämbi mitan pahaa eikä kuolemalla peljätä eli kauhista
ennen; sillä meillä on nyt Kristuxen kasmoin kirkkaus ston, armon »virka, jonga kautta me tunsillen niinkuin
nemme Kristuxen, ja saamme hänen manhursiaudensa, elämän ja wahwistuxcn, jolla me täytämme Lain kuoleman ja hclwetin woitammc. Niinkuin ne kolme Aposiolita näit Thnborin wuorella Mosexen ja Elian ja ei kuitengan heitä hämmästynet eli peljästynet, sen suloisen Kristuxen kaslvoin kirkkauden tähden,Matth. 17: 2. Mutta
Mos. 34: )5- luetan, kuinga Israelin lapset ei tainet kärsiä sitä kirkkautta ja paistetta, joka oli Mosexen kaswoisa, »vaan hänen piti pitämän peitten edesänsä; sillä ei Kristus ollut heille ilmeisesti läsnä.
Sillä kolmilaiset owat Lain Opetuslapset: Ensimmäiset owat jotka kuulewat Lain ja ylönkatzowat sen, pitämät pahaa elämäkertaa ilman pclwota, näiden tygö ei tule Laki ensingän, joiden esikumat olit ne wasikan palweliat
korwesa, joiden tähden«Moses taulut rikki lasketti, ja ei tuonut Lakia heidän tygönsä 2 Mos. 32: 6, 19.
Toiset owat, jotka rupemat täyttämään Lakia omalla moimallanscr ilman Jumalan armota. Ne ymmärntän niiden kautta, jotka ei tainnet katzoa Mosexen kasmoin, kosta hän toisen kerran taulut toi. Näiden tygö tule
laki, mutta ci he kärsi sitä ensingän, sentähden tekemät he peitten sen päälle, ja pitämät ulkoknllaista elämätä ulkonaisilla Lain töillä, jonga kuitengin Laki kaiken teke synnixi, kosta peite poisotetuxi tule; sillä Laki osotta, ettei
meidän moimamme paitzi Kristuxen armoa mitan ole.
Kolmannet omat, joika selkiästi näkemät Mosexen ilman, peittetä. Nämät ymmärtämät Lain mielen, kuinga
mahdotoinda
asiata ano ja waati. Siinä on siis synnillä hänen täysi »voimansa siinä on kuolema moimalhän
tinen, siinä on Goliathin keihäs hirmuisesti suuri, että sen tutkain kyllä kuusi sotaa sikliä paina, niin että kaikkein
Israelin lasten täyty paeta, paitzi yhtä Damidita, Kristusta meidän HErraamme, joka meitä kaikista näistä lukirkkaus tulisi sekaan, kusa senkaltainen Mosexen kirkkaus on, niin ei
nasta ja pelasta. Sillä jos ei Kristuxen
taidaisi yxikän tätä Lain kiildämötä paistetta se sn synnin ja kuoleman pelkoa kärsiä. Nämät luopumat kaikista
töistänsä ja ustalluxestansa niiden päälle, ja ei Laista muuta ope, kuin tundemaan syndinsä ja halajamaan Kristuxen perään» joka myös se oikia Mosexen Mirka on, jaLain oma luondo.
Sen on myös Moses itze tehnyt tiettäwäxi, nmuttäin, että hänen Mirkansa ja opetuxensa pttl oleman
5 Mos. 18: 15. HErra sinun lumalas hcrätttä sinulle sinun
ztristuxccn asti ja sitte lakaman, josta hän sano,
wcljistäs Propheta niinkuin minun, händä finun pitä kuuleman, e. Tämä ot» totisesti se kalkkein paras, kallin ja
oikia tuumi koko Mosexesa, jota myös Apostolit niin wahwasti edespannet omat, mahmisiaxensa Evangeliumita,
ja Lakia alaslastexcnsa, ja Prophetat myös omat siitä sangen paljo ottanet. Silla kosta Jumala toisen Prophetan
tasa lupa, jota heidän klmleinan pitä, siitä seura etta tzan'katkesi jotakin toista opettama oli kuin Moses opetti,
ja anda Moses niin hänelle hänen moimansa, ja astu pois hänen edestänsä, että händä nyt kuultaisin. Niin ei
taida olla, että se Propheta opetais Lakia sillä Moses on kyllä sen jo täydellisesti toimittanut, nlin ettei Lain
itaiM tarwita jotakuta»oista Prophetata herrättamään. Sentähden on se totisesti sanottu armon opista jaKristuxesta.
niinkuin
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Sen syyn tähden kutzu myös P. Pawali Mosexen Lain Manhan Tcstamendixi, ,Kor. 3: 14, ja Krisius
Mös, kosta hän Uuden Testamendin asetti, Matth. 26: 28. Ia on scntHdcn ,'ri Testament,', että Jumala sinä
lupa aikoi anda Israelin Kansalle Kanaan maan jos he muutoin pidäisit »nila hän tästemtt oli. Hän andoi
myös heille sen, 'niinkuin han luwannut oli, ja se wahwisicttin lammasten ja kauristen kuoleman ja »veren kautta.
täydyi sen »van,
Mutta ettei tämä Tcstameuti ollut perustettu Jumalan armon päälle, »vaan ihmisien töiden
hetaja tyhjäxi tulla, ja maa joka luwattu
piti i llens poisotctcamaa , ettei työt
tutttä. Mutta
toinen Tcstamcnli oli tulewa siaan jällens, joka ei meidän löidemme päällä pcrusicttu, »vaan Jumalan sanan ja
tekoin päälle, ettei se pitänyt »vanheneman, »vaan pysymän wahwana ijantaickisccn aikaan. Sentähden on »nyös
se hänen kuolemansa ja »verensä kautta wahwistettu, joka ijankaikkinen on, ja ijankaikkinen maa luwattu ja an,

nettu.

Nämät olkon sanotut Mosexen Raamatusta

ja wirasta.

mahta myös joku kysyä: mitä ihminen Prophetaista ja muista kirjoista Naamatus pitämän pitä?
että
ci ne mitan muuta tahdo cli tee, waan kaikki harjoittawat Moscxcn wirkaa, opcttadcn Kan»
tasa lvastatan:
siitä , ettei Kansa määräin Prophetain ja saarnamiesallc Jumalan kastyjä ja Lakia. Ia ahkcroitzewat heitansä
sten kautta Lain oikiasta harjoitnxesta omiin töihinsä ja epäjumalisiin löytämisiinsä wictelläisi, mutta paremmin
wahwana pysyisit Lain oikiasa ajatuxcsa ja toimesa, joka on, että ihminen siitä tunde hcikkoudcnsa , ja sitte etzi
apua Kristuxelda. Sentähden ne myös «sein selkiämmin selittämät mitä Moses Kristuxesta sanonut on, ja eteen
pancwctt csikuwat, joista ihminen näke, kutka ne owat joilla Lain oikia ymmärrys on cli ci, ja mitä kummangin
heidän palkkansa taikka rangaistuxensa on ollut. , Niin ettei Prophetat mitan muuta ole kuin Moscxcn ja hänen
»virkansa todistajat, että he Lain kautta kaikki ihmiset Kristuxen tygö saattaisit, joista ne »nyös kaiken taitonsa, ja
Mutta

nyt

mitä he kirjottawat

ja opcttawat,

saanet owat.
Wiimeiseldä» jos joku tahto tasa etziä hengellistä ymmärrystä» ja Lewin Lain ja Pappiudcn» hengelliseen
selityxcen wctä, olkon hänelle tämä lyhykäinen ojennus. Ensin, ettei hän ylimmäisen Papin kansa muuta ymmärrä kuin ainoastans Kristuxen , kuin Epistola Ebrcalaisten tygö sen selkiästi opetta. Sitälikin on myös Krija Altari, sentähden, niinkuin Lewin ylimmäinen Pappi uhrillansa ne synnit poisotti, jotka ci
stus itze, Uhrisynnit
ollet. Niin on »nyös, meidän ylimmäinen Pappimme, Kristus, oman ruuminsa ja »verensä
luonnostansa
on syndi. Ia on »vihdoin mennyt esiripun läpitze
uhrin kautta poisottanut sen oikian synnin joka luonnostansa
ja
Icpytyren
ijankaikkisen
että
tygö,
meille
hän
sowinnon
saattanut olis. Sitte owat ylimmäisen Papin
Jumalan
pojat, joille jokapäiwä uhrin kansa tekemisiä oli, kaikkein Kristittyidcn ihmisten esikmva, jotka myös itzensä uhrawat Jumalalle, ja Pyhän Hengen ja rakkauden kautta syndiä ja wanhan ihmisen jätöxitä kuluttamat ja polt<
tawat, joka on senkaltainen uhri joka Jumalalle hywästi haja, se on, saatta hänen edesansä hywan ja puhtan
omantunnon. Näin P. Pawali nämät selittä, Rom. 12: 1. josa hän opetta meitä uhramaan meidän ruumimme
sanottu on, alinomaisella Ewangeliumin
Inmalalle pyhaxi, eläwäxi ja otollisexi uhrixi. longa me teemme, kuin
harjoituxella, saarnaten ja ustoin. Tämä olkon tällä erällä lyhykäiscxi neuwoxi» kuinga Kristusta
M Ewangeliumita pitä Wanhasa Testamendisä etzittäman.
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i.

Re-

I. Register eli Johdatus
asiain
Niiden Pyhäsä Raamatusa perustelluin tarpellisimbain ymmarkaiseen löytämiseen, niin
ryxeen: A. b<
Täsii otetan waari, että kosta

myös autuuden ovin

pi-

selkiämbään

d. järjestynen jälkeen kokoonpandu.

lukumerkkem (eli sifrain) perM seiso taxi pirtock
yldMäisin
niin merkitzewät ne Kirjan lukua; waan ne muut seurawaiset lukumerkit,
joiden peräsä on pystypiiru (,), ja wiimeisen' yz-i piirto (.), merkitzewät Versyjä siinä maimniin annetan silla
tusa luwusa. Kosta lukua osottawaisen lukumerkilt jälkeen hawaitan
niin luetan
jälkeen
tähti,
on
tietä, että koko luku tule luettaman: ja kosia Versymerkin
Versyt luwun loppuun asti. Kosta e. seiso Versyn peräsä, niin merkitze
seurawaiset
edespäin muutamia Versyjä luettawaxi. Kusa muutamia Versyjä järjestänsä
tanvitan lukea, niin nimetetän ainoastansa ensimmäinen ja wiimmeinen Versy,
ja pannan tainkaldaiset piirut (--) niiden wälille.
(:),

se

A

Ah

,

ja O

Kristus lEsus, Ilm. K. i 8, n iB.
l.21: 6. 1. 22: i;. Solvita tähänles.4l: 4.
1.44: 6. l.48: 12.
Aamuja ehtoalka, 1 Mos. 1: 5, e. Aamulla ja chtolla,
aina tulc rukoilla, Ps. 55: 18. Ps. 59: 17. Ps.
s.o.
92:;. Dan. 6: 10. Aamuja ehto tapaus, Ps.zo: 6,
,2. Syr. 18: 27.
loh. 16: 20.
Aasi puhu, 4Mos. 22: 28, e. Aasi ei pidä härjan
kansa sidottaman kyndamään, 5 Mof. 22: 10. Aasin
lcukalluulla lyödän i°oo. miestä. Duoin. 15: 16. Aasin pää maxa 80. hopiapenningiä, 2KIM. 6: 25. Aasi
tiindelsandänsä seimen Ies. 1: Aasin tawalla haudatan jumalattomat, Jer. 2:19. Aasilla aja Kristus,
Zak. 9.- 9. Matth. 21:7. Solvita tähän Mos.
:

,

.

;.
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1

49!

suuri rikkaus, i Tim. 6: 6. San. l. 1 3:
l. 17:1. Kor. 6:10. Ps.
les. 33: 15-17. Ps-55: 23.
(3)On se pyhäin oikta omaisus, P. 119: ?6. San.
1. 13: 25. l. 30:8. Phil.4: ii-"). iThess. 2: 5.
Ebr. 11: 13. (4) Ruumillisen elämän lyhykäisys,
ja kuolewaisus pitä meitä ahneudesta peljattamän,'
Ps. 39:6, 7. Ps.9°: ic>,n. Syr. 11: i7--2°. Ps.
49: 18, 19. Job. 27: 8. Hab. 2:6. Jer. 17:11.
Syr. 14: 11--17. Luk. 12: 15--20. lak. 1: n. (5)
wäisys on

ii.

Ahdistus; eyi Riusaus. Risti.
Ahkerus; eyi Lyö: wireys.
Ahneus: Se on tytymätöin tawarain hal», ja sopimatoin kokominen, San. l. 20: 15, e. l. 27: 9, ic>.
Eaarn.4: 8. l. 5: 9. Syr. 14: 9, 10. Ies. 56, n.
Niin myös sydämen ripustus siihen, Luk. 12: 16--21.
Job.) 1:24.
Ahneutta ja tytymättömytta pita tvihattaman, ja tytywaisydestä ahkcroittaman.jcurawaisten syiden tähden:
(<)
Jumala käste tytywaisyden, ja Maroitta, ahneudista, 2 Mos. 2Qt 17. l. 22: 25. ;Mos. 25: 26.
tMoz. 2;: 20. San.l. 22: 4, 5. Syr. 29: 28, 20.
>-n:
19,-i---?. Luk. 3: 14. l.12:
1.2,: ;4. Eph. 5: ?. Kol.;:
i Tim. 6: 6--8,
'?. Ebr.
(2)
ja tytykattaminen
iz:s.
Ahneuden

7. Syr. 31: 3, 4. San.
15:5. San. l. 28:10.

2

,

Ulönpaldisus

on »vahingollinen autuden estexi, ja ei
mihingän hyödyllinen, San. 1.11:4. Zeph. 1: 18.
10: 24.
Matth. 16: 26, 27. 1. 19: 21--24. Mark.
(6)
12:
n.
10,
21.
Saarn.
Watzan
15,
Luk.
5:
murhella ei saada mitan aikoin, Matth. 6: 27:
Saarn. 3: 9. 1.4.' 8. S»)r. n: 11--14. Ps. 127:2.
(7)Ahneus »viMeisen mailman suliri syndi, 2 Tim. 3:
2, e. lak. 5: 1, e. lud.Ep.v. n, 16. (8) Se on
syndi, joka wissimmän kadotuxcn inyötänsätuo, 1 Kor.
6: 9, io. Eph. 5:3,5. 1 Tim. 6:9.1 Thess.4:
2Pct. 2: 3,14. (9) Se on syndi, joka kutzutan epäjumalan patweluxexi, Eph. 5: 5- Kol. 3: 5,6. Luk. 12c
i9,e. 10b.3i:24. iTun.6:i7. (1°) Se on pakanallinen syndi.Nom. 1: 29. Eph.4:1 9. Matth. 6:32.
(1 1 )Se on hulluden syndi, joka ahnetta itze »vahingoitze,
San. l.13: 7. l. 11: 17. Saarn.s: 15, 16. l. 6:
1,2, e. Syr. 14: 3--17. (i2)Seonspndi, jokamaan
ja waldakunnan turmele; erinoinattain kosta
Esiwallan tykönä löyty, San. l. 29: 4. Syr. 10: 8.
1 Sain. 8:3, e. i Kun. 12: n, e. l. 21:2, 18, e.

se

1e5.32:5, 7- Jer. 6: 11--13. 1.5:13. Hes!
12, e. Am. 5: 1 1, e. l. 8: 4, e. Hab.,: 9, e.

22:

Ahnet

Ah

Al

Ai

owat tytymattömät, Syr. 14: 9,10. Saarn. 4:
Dan. 9:2. 152. Ajastaikaa oliEgyptin orjus, 1 Mos.
1.5:9,17» 18. Bar.;: 17, e. les. 56: 11. San.
15: 13. Ap.T. 7: 6. eli izo. ajastaikaa, 2 Mos.
,7! 20. l. ;c>: 15. Wahingoitzcwatitzensä,Syl. 11:
12: 40. 70. eli eninnäkin B°. ajastaikaa ihminen elä,
12. San.l. 1:18, ,9. l. 28: 6: 8. OykläwättawaPs.9o: 10. Syr. i 8: 8.
rastansa, Ps. 49: 7» 12» e. Ps. 62: n. Wetäwat Rallista ajasta, 4 Mos. 12: 10. l. 26: 1.

Ahnct
8.

Jumalan wihan rangaistuxen ja lirouxen päällensä,
P 5.49: 7, i2." San.l. n: 26«28. l.n: 6. les.
5:8, 9. l. 57: 17. Jer. 8 tio. Hcs.22: 12--15.
Am.y: 1. e. Hab.,: 9. Mll.
2, ;- J0b.20:
19,20, e. l. 27: 8--ic>.
juuri, Tim. 6: 10. SenAhneus on lailcn pahuden
tähden saatta se paljo syndiä mallaan, San. l. 28:
20. S»)l. ;i: 5. i Tim. 6: 9. Imnalan ja hönen
Hes.;;: 31. Job.
fanans ylönlatzen, Ps. io:
»2.
27: 8--ia. Hab. 1: 16. Matth. 6: 24. l.
,

»:

,

;.

»;:

Lul.B:

l. 16:
San. l. 12:
14.

1;, 14.

Annottomuden, Syr. 14:

,o. Wääryden, »valapattouden ja
6:
»valhenMil. i<?-«i2. Syr. 27: 1--;. Murhan ja
tapon, i Kun. 21: 10. San. 1. 1:19. Hes. 22:25.
27. Kawaludcn ja Moxen, Mil. 2: 1, 2.
myötänsä ahneille, San.
Ahneus tuo »nyös tangaisiuxen
l. 28:22. Syr. ;i: 6, 7. Sydammen surettawaisen
murhen ja lelvottomuden, Saarn. 2: 22, 2;. Syr.
,i: 1,2. Kansan kiroilemisen ja pahan puhen, San.
I. 11: 26. Syr. 31: 29. Ahnen huonen häwit»)xen,
ja hanen tawaransa hajotuxen, Hab. 2:9, ic>. San.
1.15:27. Job.20:10, 15,18--21. Jer. 17: n,
5an.1.28:8. Syr. 14: 4. Ijanlailkisenladotuxen,
1 Tim. 6: 9.

5,«.

Ahneuden hillitzemisexi, pitä watzamurhe poispandaman,
Matth. 6: 25. Luk. 12: 22, 26--;;. l. 21: 24, 35.

Wiis. 15: 12. 1 Ti»n.
Woittohimo ttilahutettaman,
2: 8. Tutkittaman ja ajateldaman luolewaisutta, Ps.
39: 5. Ps.9c>: 12. Ustollisestiruloilda»nan,Ps.ii9:
~7. Mailinan rakkautta wastan, 1 loh. 2: 15--17.
owat wilapäat ollet: Laban, 1 Mos. 31: 1,
AhneuteenBilea»n,
H, e.
4Wos. 22: 7,8. 2Pet. 2:15. lud.
Ep. v. 11. Alan, Jos. 7:1. Samuelin pojat, 1 Sam.
Saul, 1 Sam. 15: 19. Nabal, «Sam. 25:
Gehasi, 2Kun. >»: 20.
11. Alab, i KllN. 21: 2.
Se nuori mies, Mark. 10: 22. Luk. »8: 2;. ludas,
8:

;.

loh.

12:6. Ananias ja Saphira,
Ap.,T. 5:2. Simon welho, Ap.T. 8:. 19, 20. Felix,
Ap.T.24: 26.
Aika: Vaarallinen Mesty, i Tim. 4:1. 2Ti»n. 3:1.
2 Pet. 3: ;. Ajan jällen pitä kaikki sowitettaman,
San. 1.19:2. Saarn. ;:i,e. l. 8:5. Rom.ii:
11. armon ajasta pitä tarkka waari olettaman, Ps. 95:
«. ,Kor.6: 1,2. Ebr. ;:"4:"

Matth.

26: 15.

Ajaslaika. Pyhä wuosi on seitzemäs ajasiaika, 3 Mos.
25:6. Wapawuos» eli rauhan wuosi on wiidcskymmcnes ajastaika, 3 Mos. 25: io. Joka seitzemandenä,
wapawuotcna piti kaikki andexi annettaman, sMos.
15: 2. Seitzeinänkymmendä ajastaika oliBabylonian
fangens, 2Aila K.; 6: ,1. les. 25: n. l. 29: 10.

s.o.

1.45:"1.47!" -Mos.

16: 3. 5M05.18:5). Ruth.
i:ji. -Sam.,l:l. 1.24:13. iKun.B: 37. l.
17: 1, e. l. 18: 2. 2 Kun. 4: 38. l. 6: 25. l. 8: 1.
1. 25: 3. iAikaK.6:2B.l.2a:
Joel.
1:" Am.4: 6. Hag. 1: 6, io. Matth. 24: 7. Luk.
4:25. Ap.T.?: n. 1.11:28. Rom. B:35. 2Kor.
8:14.1.11:27. Jim.K. 6:8. l.i 8:8. Se on
merkki hallitnxen häwiöön,les. 3: ', e. Jumala ran»
gaise silla Kansan syndejä, Syr. 39- 35. l.40: 9.
2Sam.2l :i,e. l. 24: 13. iKun.B: 37,38. -Aika
K. 20: 9. Kallista aikaa tule Esiwallan estä säästämisellä, 1 Mos. 41: 33, e. Nälkä ja kallis aika poisietan
pois parhain käändymyxellä ja ustollisella rukouxella,
iKun. 8: 3s- e. Mika K. 6: 28. e. LohduluslumaliMe näljän hädäsä, Job. 5: 19--22. 5 Mos. 8: 3.
Ps. 33: 18, 19. Ps. 34: li. Ps. 37: iB, 19. San.
1.10: 3. Armollinen lupaus hywäsiä ajasta, les. 65:

13. Hcs. 36: 29,30. sMos. 28: 2--11. Ps. 67:7.
Hos. 2: 21, 22. Zach. 8: 12.
Kallixi ajaxi ja näljäxi kutzutan Inmalan Sanan pntos,
i Sam. 3: 1. 2AikaK. 15:3. Hos. 3: 4.
1.4: 1.
A»n.B: ii'
2likomus, aiwotus, pahain, kirjoitetan, Ps.
Ps.
H3: 4- Ne Jumala teke tyhjäxi, Job. 5: 12. les. 29:
14. l.30: 1. San.l. 15: 26. 1.26: 27. l.28: ic>.
Pf. 7: 16. Ps 57:7. Hywäin aikoimiset täyttä lu<
mala, Ps. 20: 5. San.l. 16: 1, 3, 9. Ne menestywät ncuwolla, San. 1.11: 14. 1. 15: 22. 1.19: 21.
l. 20: 18. 1. 24: 6.
Alammaiset, ja heidän welwollisudensa Esiwaldaa
kohtan owat he welwolliset (1) arwon ja kunnnian,
Nom. 13: 7. 1 Pet. 2:17. 1 Tim. 6:1. Jota hei:

dän, ei ainoastans, kunnia-ja siwo-puheilla, 2 Sam.
14: 17. l. 19: 27. Ap. T. 26: 25. l. 24: 2, 3.
Mutta myös nöyrillä käytöxillä tule osotta, 1 Mos.

41:43.1.42:6. iKun. 1: 23, 31. 2 Sam.
14: 4. Ei pidä kiroman Esiwaldaa sydämmesänsäkkän,

2M05.12:28. Ap.T. 23: 5. Saarn.ic,: 2°. Waan
niinkuin lapset wanhembainsa kansa, Syr. 3:9, 15.
Heidän ihmiscllistä heikkouttansa sukoileman, 1 Pet.»:
iz. (2)Alamaisuden, kliuliaisuden, jatottelewaisuden
Nom. 13: 1,2,5. 1 Mos. 41: 40, 46. 1 Pet. 2: 13.
5 Mos. 17, 12. los.i: 16, 17. Tit. 3: 1. Mutta
tähän alammaisuteen waaditan mieluinen kuuliaisus,
Herran ja omantunnontähden, iPet. 2:13. N0m.13
Wilpitbin

:

rakkaus, 1 Sam. 18:5. Lapsillinen pelko,
4Kun. 3: »8. San.l. 24: 21. Rom. 13: 3, 7. Wil«
pitöinustollisus, 1 Sain. 22: 14. Kuitengin, ettaHErran tähden pitä Esiwallalle alammainen oldainan, iPet.
1.

z:

i), 17.

Niin pitä enämbi totcldamanlumalata,
kun»

Al
luin
,y.

ihmisiä. Matth. 22:
Mos.
Esimerkit siihen,
22:
2i

2

,1:2».

»Sam.

An

Ap.T. 4. '91:17. l. 2: 2 Ebr.

17. Dan. 3: 17--'?. >/-

'°.

28. lak. 2:15. I loh. 3: >7. Anbo pitä tapahtumanllman muodon?atz«mata, Matth. 5: 42. Luk.

6: 3<,:San.l.is: 21.M. 14: '2,4. 1.6:35. Km»
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louxen ja esirukouxenEsiwallalle, 1 Tim. 2: 1--;. Icr.
Mingä tähden
1: i».
2 Kor. 8: i 3, 1 4. l. 9:5»6, 7. Sowita tähän,
les.
29: 7. Dan. 6: 21. Bar.
48: 7. Esimerkki 2 Kor. 8: -, 4, 7.
t6i,ä welwollisus on? Jumalan kastun tähden, 1 Pet.
Nom,;:,, 5. Että Esiwalda on Kuinga pitä annettaman? Ustosa, Rom. 14: ,3. Ebr.
2:1;,
n:6. Nakkalldesa, 1 Kor. 13: 3. LiPyiscsti, Job. 30:
pnbä sää»,, Ininalalda asetettu, San.l. 8: 15» 16.
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Jumalan
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Ps.
jixi, Nom. ,3:4. luinalan wirkamichixi, Wiis. 6: 5.
9. Rom. i! 8. 2 Kor. 8: 3, »2. Match. 6: 1,2,3.
1.23: 5. L«k.6: 33-35. Ilman »vlischtystä,Job. 3l:
Heidän Duomiowirkanfa on Jumalan, 5M05.,: 17.
16. San.l. 3: ?7, 28. Syr. 4: 1, 3. Yhdistä tähän
Jumala on heidän kansans duomiosa, 2 Aika K. 19:
Luk.iB: 4,5. VstäwälliscstifSyr. 4:8. l. 18: 15-15.
<, 7. Alammaisten welwollisus on tarpellinen welwol1.20: 13-15. Ruusastija Klnbiästi, 2 Kor. 9: 5,6.
lisus, Nom. ,»: 5- 1 Pet. 2: 1;, 1?> 17, 18.
,8. N»»uSuuttomattomasii, Gal. 6: 9, 10. Ebr. 13:- 15, ,6.
se hcngcliinen, 11m.K.;ja ,7,
1 Kor. 13:8.
millincn alasiomus: etzi,L.ciupll!s, Röyhys.
2Thcss. 3: 13. Ps. 37: 26.
Alasiomudella uhatan kowakorwaisia 5 Mos. 28: 46. Mingä tähden? lulnalan kästyn tähden, Syr' 29:11,
12, e. 3Mos. 15: 7,8, ic>, 11. San. 1.3:27. s.
Adam ja Eiva tundewat itzcns alasiomaxi, Mos. ;: 7.
14: 31. Syr. 4: 1 «5, 36. 1.7: i'» 36, 37. l. 14:
Alastomia pita waatetcttaman, Ics. 58:7. Hes. 18:7.
1,3, e. Matth. 5: 4'- Ebr. 13: 16. 300.4:7, 8.
Tob. 20. Matth. 25: ;<5.
Almu; eyi 'Andelieiisus
Wielä myös armopalkitzemisen tähden taalla ajallisesti,
altarin,
rakenda
Altari Noah
HErran
Mos. 8:20.
sMos. 15: ic>. 1.24: iy,2i' Ps.4l : 2,e. Ps. 112:
Polttouhrin Mari kaluincnsa, 2 Mos. 27: 1, l. 38:
9. San. l. 19: 17. 1.21:21. 1.22:9. 1.28:27.
1. 1.4°: io.
»Makl.
Matth. 5:7. l. 6: 3,4. 1.10:42. Luk.6: 38. Ap.
T. 20: 35. i: Kor. 9: 6. Syr. 12: 2. l. 3: 34. l. 7:
4: 47, 5;. Altarit, jotka rikutut olit, rakensi Elias,
Kun. 18: ;2. Mari wastesia, 2 AikaK. 1:5. l. 4:
36, 37. 1. 14: i 3--,6. 1. 35: 13. Tob.4i'M^io,
1. HErran altar» uudistetan, 2 Aika K. 15: 8. Marin
San. l. 3: 9, 10. 1.11: 24, 25. SicllävWWW?.
rakcndawat Icsua ja Zcrubabcl, Esr. 3: 2. Marin
kisesti Luf. 6:35. 1.12:33. l. 16: 9, 1/ MM'
Gal. 6: 9. Matth. 25:35,5 1.19:21. 1 TtnuZ :
i;- Sawuoltali, 2'Mos,;°: ~ ic>, 1,37: 25. 1.42:26. UstoI 8 !<?.
waistcn altari Kristus on Ies. 56: 7. Ebr. 13: ,c>. M Andeliaisus on meidän luonnollinen wclwollisudcmmc,
t.iripalwclioilla oli muinan Altal')a heidän clatuxensa;
Matth.7:i2. Luf.6: 31. iAikaK.29: 14,16. An<paljo cnämmin pitä niiden saaman, jotka Ewangcliudelimsetkunnioittawatlnmalata,San.l.i4: 3l. Heimia palwelewat, iKor. 9: ,;, 14.
dän rukouxensa tule knulduxi, les. 58: 7, >«. Ap. T.
Altarii, S«l'ran»e!»tl; eyi El)rc>lli»»e«»,
10: 4, 3,. Jumala uhka kowafti kaikkia armottomia,
Andeliaislls; sitä pitä harjoitcttaman kaikilda, ermoJob. 20: 19, 31. 1. 24: 21, 2«. San. l.2l: 13. 1.
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iTim.6:
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1.16:9.
25: 41, 42. Hes, 16: 49, 50. Luk. 16: 21, 24, e.
>loh.
;: ,7. Köyhät myös pitä oleman andcliaiset,
Mark. Andexi andamus; eyi Soprwaisus Ratumus.
12:4;. Luk. 21: 3. Työwatimyös,Eph.4: 28. EsiVeljellinen ja Kristillinen andexi andamus osotetan,
merkit andeliaisutecn,
8: 9. Luk. 8: 3. loh.
Matth. 6: 14,15. l. i8: 35. Sen esimerkki: Joseph,
12:6. l. 1; : 29. Gal. 2:10.
1
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Stcphanus, Ap. T. 7: 60. Kristus, Luk. 23:34.
5 Mos.
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5. San.
l. 9: 8, 9. Sen päälle pitä »veljellinen andexi andamus seuraman, Matth. 5: 25,26. Luk. 17: 3, 4. Se
edesauteta» parhain, kosta »ne kuoletamme »vihan, tostoilpyynnön, riidat ja haikeuden, 3 Mos. 19 17,18.
Nom. 12: 19--21. P5.94: 1. Ebr. 10: 30. San. l.
i 8: 1. Ia ahkeroitzmilna nleitämlnc rakkaudesta, nöyrydcstä, siweydestä, pitkämielisydestä ja rauhallisudesta,
San.l. io: 12. i Pet.4: 8. Kol. ;: 12-15. Gal. 5:
22, 2;. l. 6:
Jumalan tykönä on paljo andexi
andamusta, les. 55: 6, 7. Ps. 130: 4, 7.
hylvia töiAnsio: Ei meidän tydinmc
tä, Matth. 20: 9«n. Luk. 17: 7« 10. loh. 14:6.
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ansaitzeJumalan

Rom. 3:'4- L4:

e. 1.5:1, e. 1.8: i--;. 1.9:
5--7. Gal. 2: 16. l.;: 5,
6. 1.4:
1.5: 1--6. Tit.;: 4, 5. Kuolleitten
ansio ci ole mitan, Saarn. 9: 5. Jumala rangaise ja
duomitze lungin ansion jällen,lcr. 14: 7. l. 25: 14.

12,15,16,

;i, ;2.
2i,e.
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l.

11:

68,69. 1.20:28,3'» 2Kor. 2!

14,

>7.

Gal.

1:1,

Thess. 2:2,l3.Heidän kärsimisensä ilmoiteta»,
Matth. 10: 17, e. 1.24:9. Mark. 13:9. Luk. 21:
12. I0H.15: 18,19. l.16: 1--3. Kirjoitetan,Ap.z,
4: 2, e. 1.5: 17,18, 4°. l.8:1. l. 12: 1, 2,,. l.
14:19. 1.i6:i6,e. 1.23:1,, 2. iKsil.4: 95i0,1.
2 Kor. 11: 23, e.
Heidän lohdutuxcnsa kärsimisesi,
Matth. 5: 11,12. 1.13:42- Luk. 22: 28, c. Tim.
4: 7» 8. Ennustus Apostoleista, les. 52: 7.1.66:,,,
20. P5.45: 17. Ps-68: 12, e. Hes.47: ia. Rom.
10:15.Sowitatähan,Matth.4: i9.Lnk.s: io.Wäi«
rista Apostoleista, Kor. n:, 13. Phil. 3: 2, ,7--!).
Arkki: Noan arkki rakctan, iMos.6: 14.
l.
8: 1. Arkista puhutan, Viis. 10:4.1.14:6. Matth.
,4: 38. Luk. 17: 27. Ebr. 11:7. I Pet. 3: 20.:
Liiton arkki, kuinga se piti tehtämän,
25: 10, e.
Tchdänßethsalelildä,2Mos.37: i,e. Seiso alallansa
lordanisa, kosta Israelin lapset siitä käymät, Jos. 3:
17. KannttanGilgaliin, 105.4: 19. Sitte Silohon.
Jos. 18: 1. Kannetan sieldä leiliin Philistcreji
wastan., Sam. 4:2,5- Tule Philisterein käsiin j«
wicdänAsdodiin, ja Dagon puto rikki, 1 Sam. 5:1,
3,11. Vicdän sieldä Bethsemercen kulda hirillä j«
»vikauhrixi, Sam. 6: 11. PandinKir»
i pera»vier»Uä,
jath learimiin, Abinadabin Huoneseen, Gibcasa.
SitttMizpaan,
,2.
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luinala meilleKristuxesa on andexi andanut, Eph.4:
32. Kol.
1;. Icr. ;,:!;4.
Minga tähden? Että me saisimme andexi saamisen,
Matth. 6: 12,14,15. Syr. 28: 1--7.
Kuinga usein? Niin usein kuin meidän lähimmäisenxnc
rikko, Matth. 18: 21, 2«. Luk. 17: ;,4. Scnkaldai»veljelliseen jaKristilliseen andcxiandamiseei?, waasccn
ditan nöyrä andexi rukoileminen, sen puolclda joka riloxen on matkaan saattanut, Matth. 5: 23,24. lak.
5:16. Mutta sen puolclda joka »vihoitettu on, »vaaditan ystäwallincti ja wcljellincn nuhtclcmus, 3 Mos.
19: 17. Matth. 18: 15, 16. Sen pita rikkojan kär-
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1 Sam. 7: 6. 1.
is 2.
Gilgaliin, 1 Sam. 11: 15. Nobccn, 1. 21: 6. M

Sain.7:

17.

beoniin, 1 AikaK. 22: 29. 2 AikaK. 1: 4. Viedä»"
Abinatsabin huoncstaObcd-Edomin huonesccn, 2 Sam.

6: 1, ,10. SieldäDawidinKanpungiin suurella iloll«,
2Sam. 15:12. 1 AikaK. 16:
Hes. 22: ;i. Ps.2B: 4. P 5.62: 1;. P5.94: 2.
SieldälcrusaleTempliin siallensa, Kun. 8 1, 6. I
min
eyi
ansio;
Rristus.
Kristuxen
Antikristei, on jokainen eriseurainen, cli »vään oppinen,
3, 7. Sitte hän kannetun Prophetalda Icrcmialda
ja
luolaan,
2:18.
Siitä
hänen
Nebon »vuorelle, Makk. 2:5.
suuresta
antikrisiuxesia
loh.
waldakunnastansa, sen alusta ja langemisesta, puhutan, Arkisa oli todistus, 2 Mos. 25:21. Kiwiset taulut, 5
Dan. 11:35, ?6, e. Matth. 24: 4, 5, 24. Mark.
Mos. 10: 2., Kun. 8: 9. AikaK. 5: 10. Lakikirja,
,3: 6. loh. 5:4;. Ap. T. 2°: 29. Thess.2: 3-12.
5 Mos. 31: 26. Kullainen ämbäri, jofa Manna oli,
2Tim.;:i-4. 2Pet. 2: 1-15. IIOH.
i Tim.4:
niin myös Aaronin sauwa, ja todisiuien taulut, Ebr.
914. Arkin ylönratze rangaismn Bethselnexesä, ctti
4:3. 210H.V.7. lud.Ep.v.ia. Ilm.K. 11:7.
1. 13: 11--1.5.!. 17: i,c. 1. 19:20. 1. 9: 11. 1.16: 6.
siellä 50070. ihmisiä ruole, 1 Sam. 6: 19. Niin myii
Apostolit: Kaxitoistakymmcndä »valitan ja niinitetän,
Usa, Sam. 6:7.
Matth. 10:1--7. Mark. 3: 13. Luk.6: 12, e. loh. 2lrmo, tuleKristuxclda, loh. 1: 14,16,17. On yhta«
läinmW. ja U. T. ?!p. T. 15: 1,. Siitä puhu Ewan15: 15,16. Ap.T. 1:1;. Owat Jumala n lähctyxtt,
:

2

1

2

1

2

2

,--;.

2

2 Kor. 5: 20. Heille annctan walda, rietasten hengein
ylitzc, ja paranda kipuja, Matth. 10: 1. Luk. 9 i,e.
Mark. 16: 17, 18. Saarnata Ewangclinmia koko
mailmasa, Matth.2B: 19. Mark. 16: 15. Luk. 24:
:

47.

10h.2°: 21.

Ap.3.i:B.

1.12:42. Heidän

päällens on »vuodatettu P»)hä Hengi, Ap.T. 1: 5. l.
2: 1, e. 1 Kor. 2: 12, 13. Heidän ensimmäinen kokonxcnsa, Ap. T.
Hc duoinitzcwatnekaxiloisiakym»ncndä Israelin sukukundaa, Matth. 19: 28. Luk.
22: ;c>7 Heidän etunsa niiden suhteen W. T. Matth.
1;: 16,17. Luk. io: 2;, 24. IIOH. 1: 1. Heidän
oppinsa, uffonsa jatunnustuxensa, Matth. 14: ;;. !.
16: 15-17. Luk. io. 16. loh. 1: 41. l. 2: 11. 1.6:

gelium, Ap.T. 20: 24. Armosta tule wanlmrstaus,
Rom. 3: 24. Eph. 2:8,9. Tit. 3:7. Kristuxen kantta,
käydän armon tygö, Rom. 5: 2. Armo onylitzclvuli»
tawaiseinbi kuin syndi, Nom. 5: 15,17,20,21. EM
1: 7, 8. 1.2: 7. l. 3: 8. Ei pidä syndiä tähtämän,
että armo tnlis ylitze »vuotawaiscxi Nom. 6:1. Ia
etten» »ne oleLain, waan armon alla, Nom. 6: 14,15,
Kuinga armo ci pysy armona, Rom. 11: 5, 6.
Jumalan anno ei pidä hukkaan mcisä oleman, 1 Kor. 15:
10. 2 Kor. 6:1. Tit. 2:11. Pawali tyty
humalan
armoon, 2 Kor. 12: 9, 10. Ei tahdo sitä hyliätä, G«'t.'
»: ii.
Te.opy>)«t»uNgtw«t,>l»»j?viv,^«l. 5^4. Oli
ylön»
,

Ar
yldnpaltinen Pawalille hvwäxi, Tim. i ,3 ,6.
meitä otollijcxi tehnyt, Eph. 1:
Armosta on Jumala
6. Knftlltut armosia, 2Tim. »: 9, 10. Täydcllunn
toiwo pitä armon päälle pandainan, iPet. 1: 13. Se1
on arino, lösta me wiattomasii wäär»)tta kä,sin,»ne,
Pct 2: ,9-21. Ei pidä Jumalan armo poispäästettaman, Ebr. 12: 15. Sydän pitä armolla wahwistctta»nan, Ebr. ,3:9. Jumalan armoa ei pidä hcoireutecn käytcttäman, lud. Ep.v. 4.
Armottomlls; etzi <^,aupius
Ar»noi!luin, 2M05.2 5t 17. Nom.;: 25. Ebr.4:15,16.
Armowalincmuo,on tapahtunut ijankaikkiiudcsa, Eph.
1:
9. Matth. 25: 34.
4. 2 Thcss. 2: ,3. 2 Tim.
kolmiyhteiscnJumaSen waikuuawaincn sy», on
lan wapa ja armollinen tahto: ja omistetan Jumalalle:
ci persona»», waan olemisen puolesta; nimittäin lailelle kolmelle pcrsonalle, Isälle Jumalalle, Ro»,. 8
Pojalle, loh. ,3: 8.1. <5
29. Eph. >: 4. Jumalan
16, 9. PyhällcHcngclle, Ap.T. 13: 2. 2Thcss. 2:
1;. Sen kchoittawaincn sisällinen syy, on sula Jumalan armo ja laupius, Rom. 9: 1 ,--16. Eph. i 5, 6.
2 Tim.,: 9. longatähdcn
kutzutan armowalitzemisexi, Roni. 11: 5.
Sen ulkonainen kchoittawaincnja ansaitzcwa syy, on Kristus lEsus. hänen kaliin ansionsa kansa, joka ustolla
masmnotetanja omisteta», Eph. 1: 3"7- 2Ti»n. i : 9.
Armoivalitzelnisesta tule tutkittawaxi ; (1) lunialan
tahdon hywä suosio, Eph. 1:5:9. Se onluma<
lan 'jankaittincn neuwo ja aikomus, jolla Jumala
ijankaikkisudcsia on päättänyt, että ne, jotka ustosa
lEsuxen päälle loppuun asti pysyivät, pitä autuaxi tuleman, loh. 3: 16--18. 1.1: 12. Eph. 1: ii. Noin.
8:28. 2 Tim. 1: 9. Sitte (2) on, Jumalan Jumalallinen edellä näkeminen; jolla luinala ijanlaikkisudcsia edellä käsin näki, tiesi ja tunsi, jokaitzen
erinomaisesti, jotka Icsuxen päälle loppuun asti ustonian piti, Rom. 8: 29. iPet. 1: 1, 2. Liki näitä
kahta, scnrais (3) jokaitzen ustosa pysywaisen, ijanlkaiMnenarmowalil)emuo,Nom.B:29,3o. Sentähden ci ole armowalitzcmus tapahtunut paljasta neuwon paätöxlsta, luin ci Jumala olisi muuta katzonut
eli tarkottanut, kuin että hänelle niin kclpais; waan
Jumala katzoiynnäKristuxcn, ja hänen kaliin ansionsa
päälle, ja elämän uston päälle, josa ihminen oli
wahwa»a pysywä ja itze kuolcmasa seisoma, Ilm. K. 2:
10. Match. 24: 1;. Sillä niinklliu Aumala,
hän meitä siunais, teki meitä otollisexipa walitzikosta
Kristuresa.Eph. 1:3-6. )umalan Pojan kmvan kaldaiscxi, wanhurstauteen ,a kunniaan Nom. 8: 29,
30.
Lasten oikeuteen, tai»vallisccn perindöön, Eph. 1: 5, ,i.
Ia autuuteen, 2 Thcss. 2: 13. Niin tarkoitti hän,nyös
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toOjeiii ja wastansanomattomasti
Kristuxen ja hänen
andnia ja myös wasianottawaiseu uston päälle;
sillä ci näitäyhtäntaita ilman ustota saawutctta/Marl.
'6: 16. 10h.,: 12. 1.3: 16, 18. Gal. 3: 26.
Ia

sen

ulinan

ustota on mahdotoin kelwota Jumalalle, Ebr.

ii
6. Rom. 10:5. 1.14:20. Tämä asia taitan
myös osotetta siitä yhdcnkaldaisudcsta kuin, syiden
puolesta, on Jumalan ijankaikkisen neuwon ja aikomi:

,

wälillä armowalitzemisesa, jaitzcalmowalitzemisen
sen
ja autäyttämisen wälillä,

tasa elämäsä wanhurstaxi

tuari tekemisesä, loh. 3: 16, 18, 36. l. 1: 12. Sillä
niinkuin Jumala täällä ajasa teke meitä wanhurstaxi
ja autuax», sulasta armosta lEsuxenKristuxen tähden»
Eph. 2: 8. Tit. 3:4,5. Rom. 3: 24. l. 4: 6. Gal.
2: 16. Ikän niin on Jumala, mainittuin syiden tähden, ijankaikkisudcsa päättänyt tehdä meitä wanhurstaxi
ja autuaxi: Muutoin olis aiwan sopimatoin, ja
täyttäJumalan sekä aikoimisen ja neuwon, että
ci Jumala armisen waihella suuri erikaldaisus; sillä
mowalitzemisesa ole katzonut Ihmisen awuin, oman »vakuuden ja hmvain töiden päälle, 2Tim.i 9. Mc olemma tosin Kristuxesa walitut hywiä töitä tekemään, Eph.
,:
11. waan emme töiden tähden »valitut: muutoin olis armowalitzcmusansiosta, Rom. n : 5,6. Ia
emme olisi armowalitzemisesia, niinkuin Pawali, wakuutctut, 2 Tim. 1:12. Waan Jumala on armowalitzemisesa ainoastansa katzonut meidän autudemme PäämiehenKristuxen lEsuxen päälle, Ebr. 2: io. l. 5: 9.
Kuin jo osotettu on, ja lawiammalda nähdän, 2 Kor.
5: 19. loh. 1: 14, 16, 17. Ap.T.4: 12. l. 10:
43. Ia ehkäKristus on kyllä kaikkein edestä kärsinytpiinan ja kuoleman, i Tim.4: 10. 2 Kor. 5: 15. Ebr.
2:9. Ei kuitengan arnwwalitzemns tarkoita muita,
kuin ainoastans niitä jotka clalväsä ustosa lEsuxen
ansion päälle, loppnnn asti wahwana
10: 22. l. 24: iz. Ilm. K. 2:10. 2 Pet. 2:20,21.
Muutoin olis Almowalitzemlls yhteinen , ja ihmiset
yhtälaiset autuuden osallisudcsa kosta kuitengin croi
on niiden »välillä, jotka olvat walintt, ja niiden jotka
ci ole walitut,loh. 3: 16, 18, 36. On siis Jumala
arinowalitzemisesa katzonut ihmisien uston paalle; ci
kuitcngan
uston päälle, joka yhderi ajaxi »vaiwoin
on, ja sitte lakka, Luk. 8:1. Waan
uston päälle,
joka loppuun asti wahlvana pysy; niinkuin jo osotcttu on:
Ei kuitcngan niin nmmärtäin, kuin usto olis ansaiizcwaincn ja kehoittawaincn syy joka itzestäns andais

se

sen
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sen

sen

,

ihmiselle semmoisen mahdollisudcn, jokälumalanolis

tailvuttauut tähän armotyöhön, että hän sentähden
jongunwalinut olis ; waau sillä tapaa, että usto on
lumalalda asetettu »välikappale jolla ne ustowaiset

se

,

lEsuxen hänen ansionsa kansa wastanottawat

ja itzel-

Kns o»nistawat,loh. 1: 12. 1.3: 16, 18. Ei siis ole
Jumala siitä langenncsta ihmisen sukukunnasta, ehdottomasti, kaikkia walinnut, Nom. 9: 2 1--23. Matth.
20:10. l. 22: 14. loh. 15: 19. iKor. 1:26, e.

Thcss. 3: Luk. 10: 2°. Dan. 12: 1. 11m.K.2,:
Waan ainoastansa ne, jotka
sudcsia edellä kasin näki, että he se sen tantun a 7- on
olit wastanottawat, ja ustosa lEsuxen päälle loppuu»
asti wahwana pysywäiset» Rom 8:29, Pct. 1:2.
b 2
Thess.
2

2.

27.

1

2

Au

Ar
Thess.
lak. 2:5. Matth. 24:1;. Mark.
Ti»n."i 16.
Armowalitzemiscn tarkoitus syy, Jumalan puolelda, on
hänen ylistyxcnsä, Eph. 1: 6. Walittuin puolclda, hei2:,;.
1;: 13.

2

,

:

dän ijankaikkinen autuudensa, Pet. 2: 9. Matth.
25: 34. Ap.T. 13:48. Armowalilzemus onmuut,

tamatoin, 2TIM. 2: 19. 1 Sam. 15: 29. 4 Mos.
2;: ,9. Sillä
on tehty Jumalan oman tahdon hy-

se
suosiosta, Eph.

tvästä
5. Hänen oinasta neuwosians
ja aikomisestansa, Eph. 1: n. Rom. 8: 28. Tim.
1: 9.
edellä katzannoHänen omasta Jumalallisesta
Ron,.
stansa uston pysywäisyteen,
8:29. 1 Pet.,:
Josta armowalitzemiscn wisscys ja »nuuttainattoinus
tule, Luk. 10: 2°. loh. 10:14- l. 1;: 18. Walitut
syndcin kautta,
1

:

2

2.

karkottataitamat joutua ajaxi, ehdon
maan pois Pyhän Hengen, kadottamaan uston, ja langemaan armosta ulos, 1 Kor. 10:12. Ps. 5 1: 1;.
Esimerkit siihen, Loth, iMos.
19: ; 2. Aaron, 2 Mos.
32:4, 5, e. Damid, 2 Sai»,. 11: 4, 5, 15. 1.12:
7--9. Pietari, Matth. 26: 69, e. Mutta ei kuitengan
edespäinlopuunasti, Ps. 37:24. loh. 10: 28. Ebr.
7: 24,25. Luk. 22: 31, 32. Se on mahdotoin, että
autuuden, johon he
ne »valitut taitamat kadotta
walitut owat, Rom. 8: 29, 30. Dan. 12:1. Eph.
1: 4,11,14. Matth. 25:34. 1 Pet. 1:4,5- Matth.
24: 24. Ne walitut taitamat oikiasa järjestyxesä lulla
wakutetuxi autuudestansa; »vaan ei heidän pidä lihallisesii oleman suruttomat, Phil. 2:12. Non». 8:16,
»7,38,39. 1 loh. 5: 10, ii. 2Kor.lt 22. Eph.
1: 13, e. l. 4:30. 2 Kor. 13:5. 1 Kor. 1: 9. 2 Tim.

sen

.

1: i2.

Arpa. Annalla jotakin woitta, tule lumalalda, ja tapahtu niinkuinHErra tahto, San. 1. 16: ;;. Ia lat-

laise riidan,

San. 1.18:

18.

Vrpaa onheitetty, ;Mos. ,6: 8. 4M05.26: 55. l.;;:
l. 18:10. 1 Sam. 10: 20, 21.
54- Jos.7:
1.14:42,43. 1 AikaK. 24:5. 1.25:8. Nch. 21:
Ps. 22: 19. Jon. 1: 7. Matth. 27: 35. Mark.
,5: 24. loh. ,9: 2;, 24. Ap.T. 1: 26.
Auringo ja Kuu luodan, 1 Mos. i 16. Auringo seiso,
Jos. 10: 12. Anringo warjo palaja, 2 Kun. 20: n.
Auringo ladotta paistensa.Matth. 27.- 44. Mark. 15:
33. Luk. 23: 44. Siinä tapahtu merkit, Luk. 21: 25.
Auringo pitä katoni,»n, Syr. 18: 3°. Auringolle uhrajat tappa losias, 2 Kun. 23:5.
kunnia on tasa eläAutuus ja yankaikkincn elämä:
ja
ulossanomatoin,
kasittamättöin
Ies. 64: 4.
mäsa
i Kor. 2:9. 2 Kor. 12: 2--4. Määrätöin ja werraWn, 2K0r.4: 17, 18. Ron». 8: 18. Siellä löyty
».

:

sen

pelastus kaikesta pahasta, kuin synnistä uloswuota,

Jer.
Ies. 25: 8, 9.
1.35: i», t.49: >o. 1.65:,6--i9. 11m.K.7: 14,
15. l. 20: 14, 15. !. 21: 4. Kor. 15: 54--56. Se
seiso alttuallifesa katzclcmiscsa, Job. ,9: 26, 27. Ps.

50:

20.

Hos.

13: 14-

Mik.

7: 19.

1

,7: 15. Mitty. 5:

~

?.

iKor. 13:12.

2

Kor.

5.-7,

,loh. 3:2. Ilm.K. 22:3, 4. Ulossanll,natto<

masa ilofa

ja riemuja,

Ps. 16: n. Ps. 36: 9,
1.65:17-19. loh. 16:»,.
1 Pet. 1: 8. Jumalan ijankaikkisesa kiitoxesa ja yli<
si»)xesä,Ps.B4: 5. Ps- 14?: 5.6. les. 6°: 19. Se,
tadotctun Jumalan kuivan täydellijesä saamisesa jällens, P 5.17 :15. Nom. 8:29. 1K0r.15.-49. IIOH.
Sielunymmärryxcsä, täydcllisesä Jumalan tun>
3:
demisesa joka Jumalan katzclcmisesta uloskän Ils.
54: 13. Jer. 31: 34. i Kor. 9,10, 12. Sieluntah»
dosa, tä»)delliscsäuudistuxesa ja pyhit»)xesä» Ps. 17: ij.
les. 60: 2i. Joel. 3:17. Sowita tähän, Eph. 5:27.
Kol. 1:22. i Thcss. 5:23. Pet. 3: 13. loh.
3: 2, 3. Tämä taiwallincn kunnia werratan wnlkei»
sim waattcisiin Ilm. K. 3: 5- I. 4: 4. l. 7: 9, i
Walittuin ruumit oivat hen<
14. 1. 19: 8. 1.21:
gellisct, 1 Kor. 15: 40: 44, e. Phil. 3:20,21. Kuo»
lcmattomat, turmelemattomat, kunnialliset ja »voimalliset, Kor. 15: 42--44, 53, 54. Kor. 5:4. Kai«
kellaisesia kärftiniscstä »vapahdetut, Ilin.K. 7:16. I.
21:4. Kokonans hohtawaisct ja tiildäwäiset, Dan.
.2: 3. Matth. 13: 43. 1 Kor. 15: 41, 42. Autuaitten kansa käyminen ja yhteys on Jumalan ja lesuxcnKristuxenkansa,Luk. 23: 43. loh. 12:26. I?i4:
3.1.16:22. 1. 17: 24. i Kor. 5: 8. Phil. 1: 2;.
i Thess.4: 17. Ilm.K. 21: 3. Pyhäin Engclittenja
uloswalittuin pyhäin kansa, Matth. 8: 11. l. 22:30.
Luk. 13: 28. Ebr. 12: 22.
Autuaitten kunniallinen asuinsia kirjoitctan, Ilm. K. 21:
i,e. losa riemu onijankaikkistsiiolcwa,Dan. 12: 2.
Kor. 5: 1. Luk. 16: 9. 1 Pet. 1:4. 2Pct. 1:11.
Ebr.s: 9. 1.9: 15. 2K0r.4: 17. Gal.6: 9. les.
61: 7. Joka heitä suurimmasa tädellisyden niitasa,
hmvittawa ja rawitzewa on, Ps. 36: 9. Ps. 17: 15.
les. 65: 13,14,17-19.1.66: 11-14. Ilm.K. 7: 17.
Tämä Taiwallincn kunnia anda meille tarpeilisen »varoituxen synnistä; sillä se kadotetan synnin fautta, Non?.
8: 12--14. Gal. 5: 19--2,. iKor.6:9, 10. aKor.
6: i6-i«. 1c5.52: 11. 11m.K.2i:27. 1.22: 15.
Se pitä nnicä myös kehoittaman pyyityxeen, lumalisiidcsa ja pyhydesä p»)riimään edespäin, Gal. 6: 7-9.
iKor.7: i. Ebr. 12: 1,2. i Kor. 9: 24-26. 1 Tim.
1: 18,19. Tim. 2: 5. Ilm. K. 2: 10,17. Matth.
7: 13,14. Luk. 13:24. Phil. 2:12. Pet. 1:10,
11. 1. 3: 13,14. i loh. 3: 3Tim. 6: 17--19. Se
pita myös mcisä »vaikuttaman karsiwalliiMa, Rom.
8: 17. K0r. 4: 17. 2Tiiu. 2: 5, ,i, 12. Ap.T.
14-22. Ebr: 10: 32, e. Niin myös sytyttäuiän meisä
ylönkatzen kaikkia ajallisia kappaleita wastan, Phil. 3:
13» '4- Ia siinä silvus» sydämmcllisen ikälvöitzeiniscn
taiwallisten ja ijankaikkistcn perään, P5.42:2,;. Ps.
84: 2, 3. Matth. 6: 21. Phil. 3: 20. Kor. 5 1,
e. Nom. 8:23. Ia uskollisesti sitä rukoilemaan, Eph.
1: 17, 18. lud. Ep. v. 20--24.
Tätä kuoniallisia autuutta emme taida meidän töillämme
ansaita; »vaan se lahjoiteta» ja annecan sulasta Juma1e5.35:

10.

«.

1.60:20.

2.
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1
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2.

2
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2

2

2
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2

2

:

lan

Aw
lan

armosta, uston lautta lEsuxen Kristuxen

Du
päälle,

Tim. i 9.
Luk. ,7:7"°. Tit. 3: 5- Lut.
ii
awaimet,
52. Dawidin
Awain. Wiisauden
:

2

:

awa»nct,les. 22: ,2. Ilm.K. 3: 7- Helwtt.nmluo18. Paasio
Ic!„an a!valMlt anKlisiuxclla,ll»n.K.
Saarnawirka.
»a silo awain, eyi lolmiyhtciseldalumalalda,
io ennen
Alvoskästv, on itze

128:2. 1 Tim. 5:8- Elkandainan epäluuloja emännästänsä, Syr. 9 1.
A»vioiwaimon menetys ja welwollisus.iMos.z- >6.iKor.
7-9. Eph. 5 - 2 2--24. Kol. 3 - '8. 1 Tim. 2:12,

murhetta omistansa, Ps.

-

> -'

>

13. 1.5: 14. Tit. 2:4,5. iPtt.3:i.6. Esth. 1: 20.
Awiowaimoin oikia kaunistus, 1 Pet. 3: 3--5- 1 Tim. 2:
9,10. San. 1,31: 25. Pahasta ja riitaisesta «aimosta,
j« lestustejuhlallisudella,
San.l.
juurella
langcmusta,
19: 13. l. 27: 15. l. 21: 9. Syr. 25: 22lonnin
--3,. Viriästä ja laiskasta »vaimosta, San. 1.12: 4.
Icmisclla, asctcttu» 1 Moj. 1:27. l. 2: 18,24. Matth.
1. 14: 1. 1. 3i:i3,e. Syr. 26: 2. Vaimoin ei pidä
>°:4<-6. Ps. 128: 3,4. Illmala itzeralcnsi »vannon,
pukeman
2:
Wei
itze hänen
itziänsä »nicsien «aatteisiin, 5 Mos. »2: 5.
ohdcsiä kylkiluusta, 1 Mos. 2K-23.
ei pidä kieltämän, 1 Kor. 7: 3«5eteen,
1 Mos. 2:22. Itze wihkisi ja siunais
Awiowelwollisutta
Adamin
hcidän, 1 Mos. 1: 28. Teli itze awioskästyn säännön, Kieldyt polwilugut awiosa, 3Mos. 18: 6,e. 1.20: io,
e. Mark. 6: 18. Kor. 5: 1.
I Mos. 2: 24. Match.
19: 5, 6. Adam iloitze morsiamesiansa,, Mos. 2: 23. Mioskästy on synnin lan- Kicldä awioskästyä on antikristuxcn ja perkelcllincu oppi, i Tim. 4: 1--3. Dan. 11:37. Viis. 14: 24.
gcmiscn jäiken wasiudesta säännöillä ja siunauxclla wahwistctlu, 'Mos. 3: 16, ,7. l.8: 17. 1-9- i«4, 7. Awioskäsfy on Papeille salittu, 1 Tim. 3: 2,3. 12. Tit.
1: 6. Esimerkki siihen on Appstolcisa Pietarisa, 1 Kor.
Kor. 7: 2--5. Kristus on kihlatusta ncitzestä syndynyt,
1:
ja
awioskästyn
pyhittänyt
Luk.
wahwistanut,
ja sillä
9: 5. Matth. 8: 14. Luk. 4: 38. Philippuxesa, Ap.
T. 21: 8,9. Zakariasa, Luk. 1: 13,14,24. 3 Mos.
27. Awioskästy pitä oleman yhden miehen ja yhden
2:
21: 13, 14. Hes. 44: 22.
wälillä,
4,51
waimon
Mos. 24. Matth. 19:
Awioskästyyn tarwitan »vanhembain suostumus, 2 Mos.
Sowita tähän, iKor. 7: 2.
20: 12. Eph. 6: 2,3. Kol. 3: 20. Jer. 29: 6. Syr.
Awioslastyyn tarwitan kästinäinen suosiuinus 1 Mos.
7; 27. 1 K0r. 7: 36--3 8. Se osotetan esimerkkeillä,
24:37, 57. Duom. 14: 7. Awioskästyn tarkoitus
syy, on lisändymincn, ,Mos. 27,28. 1. 9: 1. Tob.
sekä niisiä jotka owat naittanet lapsensa, että lapsista
jotka owatwanhembainsa suostumisiapyytänet, iMos.
z 9. 1 Tim. 2:15. Kestinäinen awullisus, 1 Mos.
2: 18. Saar».4: 9,10. Paran»»us haureuden himoa
51: 21. 1.24: 3, e. 1.28: 1, e. 1. 29: 19. 1. 34:
wastan, Kor. 7.-2,9. Syr. 7: 26,27. Awioskästyn
8. l. 38.-6. 2 M05. 34: 16. 5 M05. 7: 3. Duom.
i
12,13. 1. 12 :9. 1. 14: 2,3. l. 21
1,7. 2 Sam.
side on pääsiämätöin, paitzi huorudcn tähden, i Mos.
2: 24. Matth. 5: 31,32. 1. ,9: 3,e. Mark. 1°: 2,
13: 13. Tob. 6: 13. l. 7:15. Wanhcmbainwallasa
c. L»f.! 6: ,8. iK01.7: 10,11. lumalalda on suotu
on, heidän tictamätäns tehdyn awioliiton,tyhjäxi tehdä,
lullengin hänen oma awiopuolisonsa, i Mos. 24: 14.
2Mos.2i: 8--10. 1.22: 16, 17. 4Mo!'.3°: 4^6.
Duon». ,4-4. San.l. ,8 22.1. 19: 14. 5yr. 26:3. Onnentoitvotus awiosäät»)yn, 1 Mos. 28: 3, 4. Ruth.
Ps. 128:4- Matth. 19:6. Awioskästy edesautetanEn4: ii, 12.
geleildä, 1 Mys.24:
1,12. -Hengellinen Arvioskästv, Kristuxen ja Seurakunnan
kaki asien naineista, 5 Mos. 24: 5. l. 20: 7. Kiiwaus
«välillä, Ps. 45: 1, e. Luk. koko Salomonin Korkin
eli epäluulo hengestä, 4 Mos. 5: 12, e. Erottelusta
wcisu, les. 54: 4,5. l. 62: 4, 5. Jer. 2: 2, 3. I. 3:
parikimnaila, fMos. 24: i«4. Awioskästy pitä aljet14. Hes. 16: 7, 8» e. Hos. 2: 2, 16, 19, 20. 2 Kor.
laman tutouxclla jaHErran pclwolln, Tob.6: 16-19.
11:2. Eph. 5: 23, 25, 30--;2. Ilm.K. 19:7. l.
l 8 4» 5, 9- Syr. 26:3. 1Kor. 7:39. Pitä kunni21:2,9.
allisesti pidettämän, San. l. 2 16, 18,19. l. 5: 20. Anni:
perään pyrkiä, Phil. 4: 8. Pct. 1: 5«8.
Tob. 4:1;. Nom. 7: 2, 3. Ebr. 13:4.
2lwuxihuuta; ctzi Rukollla.
Scwinnosta ja rakkaudesta awioparinwälillä, San. l. 5:
D.
>t, '9. l. 15: 17. l. ,7: 1. Syr. 25: ~2. Eph. 5:
"5,28, ;;. iKor.?: 15. Syr.;6: 24, 25.
<?>uomio Duomita tyhmästi lähimmäisti, on kiclty,
Aiiioiäaty o» tarpellinen huonenhallituxcen, 1 Mos.
3 Mos. 19: 16. Vyr. 5: 16. l. 6: 2. i. 18: 192: <8. Tob. 8:«. San. 1.i8:
-2,.
22. Syr. ;6: 26-28.
1.i9:i3--iB. Matth. 7: i. Luk. 6: 37, 41.
Saaln.4: B<->2. San. 1. 14: 31: l i-<i;.
Matth.9:3,4. 1.12.-7. 10h.7:24. Rom. 2: 1,
Toniiellinen ja hymä »vaimo on miehellensä iloxi, Syr.
e. 1. 14: 3,4, 10. 13. 1 Kor. 4: 3--5- Gal. 6: 1,2.
26Suloinen waimo minoottaniiehensäsydäim
4: 5. Tit. 3: i»2. 1 Pet. 2: 1. lak.4: n»>2.
Phil.
me», Syr. 26: ,6. Toimellinen waimo on kallimbi
duomitzeminenonkanhistawaincn, Syr.
Senkaldainen
luldaa,S»r. 7: 21. Hywin opetettu, häweliäs, puhwahingollinen,Eyr.6:
11:33.
On
1--5. l. 2?: :o.
das, yximakaincn e. waimo, Syr. 26: 18--24.
2:1,2. Lut. 6:38. Esimerkit tyhmään duomioRom.
Awiomichcil käylös cli welwollisus, Saarn. 9: 9. Syr
on» iSam.l.' 14.'Luk. 7:33-35. 1.13:2, e. loh. 11:
4-,5- 1.7:38. 1.9:2-6. iPet.
3:7. Kol. 3: 19.
37. 1.9! »6. Ap.T. 2: i;. 1.23:4. 2 Kor. 10:10.
Mal. 2:14--.6. Mli rukoilla, 1 Tim.,: 8. Pitä
b 3
Duo,:

>
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sen

:
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Du
Duomarin wirka. Kutka siehen owat sowcliat, 2 Mos.
iB'. 2i,e. sMos.i: 1;. 5an.1.28: 15,16. Kaunis
ncuwo kaikille Duomarcillc, 2 Aika K. 19: 6-9.
Duomariu »vcllvollisus ci katzua »nuotoa, eikä otta lahjoja, Ps.«2: 2, c. 2 Mos. 23: 8. s Mos. 27: 25.
5an,1.27: 23. 1.18:5- L 24: 23,24. 1.28:21.
:

s Mos. 1:16,17. 1.16:

18--20.

Eikäändäkcnengan

Mos. 23: 6,8. 5 Mos. 16:19. l. 24: 17.
Ei ustoa walhctta ja yhkiscn jouko» huutoa, 2 Mos.
23: 1--3. Waan cnnenduomiota tarkasti tutkia asiata,
,Mos. 3: 11. 1.11: 5- 1.18:21. 5MO!'. 13:14.
I. 17: 4--9. 1. 19:18. Jos. 7: 18,19,22. Syr. I I :
7,8. Susan, H. v. 49, c. loh. 7: 51. DuomitaLain
jälkcu, 5 Mos. 17:11. les. 8: 20. Oikian duomion
tchda, 3 Mos. ,9: 15,35. s Mos. «5: 1,2,3. loh.
7: 24. Zak. 7: 9,10. l.8: 16. Erinomattain muukalaisille, lesteille, ja »rivoille, Jer. 22: 3. Ics.i 17.
Jer. 7: 5,6. Ja olla häinmäslymättömän duomioja,
Syr. 4: ?. Duomarita ci pidä kiroildaman, 2 Mos.
22:28. Ap. 23: 5. Hc kutzutan jumaliri, Ps. 82:

oikeutta,

2

:

tilasa; waanylondamisen tilasaMajestetillinenja?,,»,
nlallinen,Matth. i6i

27.

1.25:31.

kitietäwäinen duoinari,Kol.
loh. 2 24. l.
17. Rom.2-16. iKor.4-5. 11M.2-23. M,,
-.

hurstasDuoinari, Ps.9- 5. Ap.T. 17- 31. Rom.,-.
5. 2Tim. 4- 8. Joka ei katzo Ihmisien muoka,
Matth.22.l6. Ilin. 12: 12. KaikkilvaldiasDK
mari,Matth.24.3o. 1.2»- 18. 2Thcss.i-9. M,
paikasc läsnä olewainen Dnomari; sillä kaikkein M
hänen näkcinän, Au». 9 2. Zak. 12- 10. Matth. ,4,
30. Jim. 1:7.
Duomarin tulemus on huomamatoin, pikainen jaDli»
nen, Matth. 24 - 44. Mark. 13 34,3 5. Luk. 12:,,,
40, e. 1.17- 24--29. l.21: 35: iThess.s: 2,3.
2PI«.
3: 10. Ilm. 3-3. l. 16: 15.
Palwcliat lEsuxen tulemiscsa Duoniiolle, ja sen toimitta»
misesa, owat p,)hät Engclit, Dan.7- 10. Zak. 14-!,
Matth. 25-31. Luk. 9 - 26. Ap. T. - 11. ITM
4- 16. 2Thess. 1-7. HekokowatKansat,Matth.24«
31. Mark.l- 27. Eroittawat pahat hymistä, Matth.
13 49. Heittäwät ne pahat ijankaikkiseen tulet»,
-

-

!!

1

34,35. TottelcmattomatDuomarita
1,6.
Matth. 13 41.42, s°. 1.21- 13. 1.25: 30. M»
wastan"pitä kuoleman, 5 Mos. 17: 12.
ja rangaistus määräinDuomarein yli«ät ustowaifct, Tailvascen, 1 Thess. 4:17.
5
uhkaus
Jumalan
kansaistujat owat crinomaltain Apostolit,
1:
1.
1.1°:
20,23.
23.
5:
19,25.
Ics.
Duoiniosa
tzc, 5M05.27Matth. 19- 28. Luk. 22 30. Niin myös kaikki pM
1,2,;. Icr. 22: ;--5. Mal. 3: 5. A»n. 5: 6,7. Hos.
yhteisesti, 1Kor. 6-2. 1 Thess. 3-13. Ilm. 3 - 21.
1;:
1.
17:
5an.1.24:
San.
Hes.
1915.
5:11.
Siina että he an-dawat fuostumuxen lEsuxen duoinio»
24. Jod. 15: 34,3 5- Syr. 10: ;, 8. 1.4°: 12--16.
Duomari,
13,24.
«9:1, 2. Duomiten hesdän autuaxi tcke»
Luk.
1.28:
18:2.
hon. llm.opillansa
Waärä
ja jumalisella elämällänsä, ne jM«.
«äisellä
Dnomita opista, tulc oppencinKristittyin tchda, 5 Mos.
lattomat, Matth, 12-41, 42. loh. 12 48. RM.
13:1, e. ludit.B!2 B,3i.Matth.7:is,c. Ap.T.l7:
>
l- 16.
11. 10h. 5:39- 1 Kor. 14: 29, 32. K 01 .2:4, 8.
pitä
langennet
Kutka
Duomittaman?
Ne
pahat Engelit,
1.
1 loh. 4:
1 Kor. 6-3.2 Pet. 2 - 4. lud. Ep. v. 6.
Matth. 19 28.
Mawna pitä p»)hilda duomittaman,Ep.v.
Matth. 25»
14,15. Wiij.
41. Ilm. 20- 10. Niin myös kaikki ihmiset yhteisesti,
Luk.22: 3°. iKor.6:2. lud.
les. 66-16. Joel. 3-12. Matth. 25-32. Rom. 1-4;
;: 8. 1. 5: i, e.
i
joka
kullengin
10, 11. 2 Kor. 5
Duomari,
maxa
«o.
on
»vanhurstas
Jumala jalken,
pidcttämän?
iSam.
1 Mos. 18: 25. 5 Mos.10
17.
Duomio
töistä,
Mistä
asiasta
p«<
Kaikista
ansion 1
hoistajahylvistä,Saarn. 12: 14. Matth. 25- 35,4,.
.6:23. Kun. 8:32. Job. 34: I°, i'-Ps- 7: 9,
2Kor. 5-' i». Koi. 3 25. lud.Ep. v. 15. Ilm. 2°12. P5.62: 13. Ps.y4- 2. P5.96: 13. Ps-Y8: 9.
>. 24: 14.
,2. lä-töiden jätten tapahtu maxo,
l.
18:
3°.
18,19.
Hc>.
2-AifaK. 6- jo.
Jer 17: 10. 32:
Job. 34- 11 >e. Matth. 16- 27. Nom. 2- 6- Jim.
l 33: 20. Syr. 11: »8. 1.16:14, 15. Matth. 16:
22-12. Kaikista sanoista,Matth. 12 36,37. KaikiEph. 6: 8. Ebr.
27. Noin. 2:2,6,8. 2 Kor. s:l°.
stn ajatuxista jakaikista salaisuxista, Viis. 1 - 9. R«w
23. 1 Pet. 1: 17. 11m.2: 23. 1.22: 12.
2: 15,16. iKor)4lähesty toti,cstl, Ps. 9 85.
Ap T 17: 31. Saarn. l2: 14. Rom.2: 15,16. 2 Duomion ojennus nuora yhteisesti, on koko taiwallincn op»
pi,loh. 12 - 48. Rom. 2 16. Erinomattain,mitäuM
Kor. 5: 10. Ilm, 14: 7. Ehkä se jotakin wiipy, 2 Pet.
««isiin tule, vn Elvangcliumin oppi, kosta se M
Jumala,
Kolmiyhteinen
Ps.
on? Itze se
»vastan aseteta», Gal. 2- 9, 12. Matth. 25-34,
Knka Duomari 82:
Mutta m»ta juinalattonlihin tule, niin on Laki ojenn»»
Erino3:
1,3,14,1.33:22.
8,9.
Ps.
«..les.,oka wirkanja puolesta itze naky9:
nuora, Gal. 3- 10. Nom. 2- 12. i Kor. 6- 9,10,
mattain KristuslElus,
Gal.
on;
ei
pitämä
duomiota
ainoastansa
lumalu5
loh. 5-42. Tämän Duomion <oi<
waiscsti »nyös ihmisyden luonnon puolesta, Dan.7:
mittamiseen tule asian tutkindo ja duomion päättiM
den mutta
ncn, Ebr.4'l3. Matth. 25-35, 42. iKor.4-;>
l. 25:
i, Zak. 12: 10. Matth. 16: 27. 1.24: 30.
10.
Ap.T.
Rom.
14:
17: 31.
Joka kirjain awamisella tietä anneta»,, Dan.7- »ek
21
1.26:64.
20- ii, 15.
alcndamljen
niinkuin
>)lönkatzottapa
olla
Ilm.
IMei taida
-

-

-

-

!

:

-

:

-

-

:

-

,

Du

Ed

ja ilmoittaminen, Matth. 25
Duomion kuuluttaminen
4, Ia sen täyttäminen, Matth. 25-46.
vnomwpaiwän aika ja hetki on Engeleildä ja ihmisildä
salattu,Matth. 24- 36,5°. Mark. 13-32. Ap.T.
-

...

1

i- 7.

Thcss,

>-

i, 2.

Mingä tähden? Että me joka hetki siehen itziammewalniislnsimmc, Matth. 24-44. Luk. 12- 35,36,40.
Eph 6-14. Matth. 5 - '6. l. 25 -4. Walwomisella,
Mattb. 24-42. I-"- 13. Mark. 13-35,37. Ilm.
,'«- 15.

1

Thcss. 5'

Pet.

1

4,7.

5- 8.

Raitiudcllaja

Il'dlii!lis»dclla, Luk. 21: 34. 1 Thess. 5: 6, 8. 1 Pet.
4-", 8 l. 5: 8. Hartalla rukoilemijclla, Luk. 21:36.

waelluxclla, Eph. 5:15,
Mnk 13:33. TvimelliscUa
i 5 Ko! 4: 5. Pclwolla ja wapistuxclla, Phil. 2: 12.

E.
/»dcokanomuo. Jumalan Jumalallinen cdcskatzo»»us ,a murhcnptto, joka sisällensä sulke Jumalan
saannon, ascturcn, johdatulen,a hallituxcn, jolla Jumala, ci pois ollen, waa» läjnä ollen, Pj. 139: 7, e.
2,: 23,

24.

Wiis.

Ap.T. 17:

1: 6--8.

27,

28.

17. kaitki lietä, jotka taikka nyt owat, taikka
i>,i>,lch!!'. tapahtua taitaivat, loh. 21: 17. Ap. T.

Aol,,

:

,8,
21

:-.

> loh. z: 20. 1e5.41:
Ps'?9: 1--4. Ebr.4:

22,23.
1;.

Matth. n:

Jolla hän »nyös

kailti luodut dcidan olemiscsansa war»elc ja ylöspitä:
niin mi'ös kaikki ihmiset ja heidän työnsä juhdatta,
ha»ii;e ja walliizc kaikki »viisasii ja »vapasti, hänen nimcujä tähden, >a jumaliste» hyddytyxexi ja autudexi.
olewan, seurawaisisia Raamatun paikoista,
Se
1--12. Jer. »0:23. Ap. T. 17: 25, 28.
Ps,
Ebr. 1:3. Wiis. 6: 8. l. 12: 1;, 18. 1.14:;. i
Sam. >6:

i.

Ps.

Ps.

119: 91.

;6: 7.

Se omisictan kolmiyhteiselle Jumalalle, taiwan ja maan
luojalle, Ps. 104: 24, 27, 28. Ps. 145: is"i 7. Ps.
147: K-:,0. Matth, 6:26. Ijäiic ja Pojalle, loh.
5:17. Kol. 1:17. Eör. 1: 3. Niin myös Pyhälle
Hengelle, Ps. 104: 30. Ps. 139: 7. Seulottu kaikkiin
joilla olendo o», Neh. 9 6. Ebr. 1:3. Wiis. 12:
13, > 5,18. Eiigclcihin, sekä hywiin, Ps. 9 1: n. Ps.
,04: 4. Ebr. 1:14. Että pahoin, Job. 1: 12. 1 Kun.
:

22: 2,,

22.

Matth. 8:

31,

32.

Kaikkiin ihmisiin,

pahoin ja hywiin, Matth. 5: 45. Ap.T. 17 26,-2 z.
Wiis. 6: 8. Erinomattain Jumalisiin, 5 Mos. 22: 9,
:

e.

Ps.

19,25. P5.73:
Ebr. 1: 14. Itze tuhunginJumaliseenmnäisesii.Ps.34: 7. Ps. 86": 1--3.
Pl 4°: iB. Ihmisen elämään, sen alunsa, Job. 10:
24.

Pj, 91:

i>.

P 5.37:

;;.-iz.
2: 12.

S,r.

Ps, »39: 14--16. Ps.

sMos.

22: 10, 11.

Ps.7i:6.

Job. 10: 12. 1. 34:
21. P,. 37: 2;,24. Ps,
9. Ps. 139: 1--3. San.
l. 16:2. l. 21: 1,2. Matth.6: 25.
1.10:30. In
M, lopma, Job. ,4:5.
Ps. 39:
Ps. 90: 12.
»010
eieen,ä a>etettua elämänsä maarraä oi:
i M
05.47:29. Sam. 7: 12. El» jos se tule
30:

»!)»!!»<!!

2

20.

lyhctyxi,
38:5.

Eli p>deiyr',le,.
Ps. 102: 25.
Kun.'7jatketuxi,
Eli mnös kaxikcrtaisesii

Ps. 5 5-'

24.

1

2Kun. 13: 21. Matth.9:2s. Luk.?: 15. loh.
11:44. Ap. T. 9: 4°. Se ulottu myös ihmi,cn a»tolmisiin ja töihin, sekä pahoin että hywiin: hywm humala autta edes, Ps. 66: 18. Ps. i3y: 23» 24. Pl-22.

Jos. 1: 8, 9. Judit. 10: 8.9- Syr. 6: 17.
1.37:> '9. Jer. 1°: 23. Ps. 127: 1, 2. Ps.9o:
toisiles. 26: 12. Phil. 2:13. Pahat saldi Jumala
nansa, »vanhurskaita duomiosta, pahoille rangaisiurcri,
Ps. 81: 13. Ap.T. 14: 16. Rom. 1: 24, 28. Opttain estä hän pahan aikoimiscn, Mos. 14: 4. 28.
2Sam. 17: 7,14. 2Kun. 6: 31-33- 1.7:6. 1 Kun.
4. Dan. 3: 21, e. 4Mos. 22: 12, e. Osittain
suista hän sitä wastan pahain aikoimiscn hywaän uloskäyinisren, iMos. 37: 18--20, e. 1.45:5"8- l-s°:
28.
Ro,n.
-1: 3-

2

>':

8:
19-21. Ap.T. 2: 36.
25--28.
Osittain pane m„ös jumalattomain aiwoituxen eteen
wiiM määrän, Job. 1: 12. 1.2:6. 1.14:5- l. 38:
11. l

28.

2

AikaK.

21: 27.

AikaK. 32:

21.

les. 37:

29. 2Kun. 19: 7,e.

Kristus on meidän edeswastajainmc.
loh. 2: 1. Job. 16:21.
Ehto: ctziAamu.
Ehtollinen. HErran Ehtollincn on se toinen uuden Test.
ldytän,
Edeswastaja.
Rom. 8: 34.

1

Sakrament»: Sen Asettaja ja Asetussanat,
Matth. 26: 26. Mark. 14: 22. Luk. 22: 19. iKor.
11: 23, e. Kutzutan HErran Ehtolliscxi, 1 Kor. 11:
20. Mingätähden?
Kor. n 23. HErran pöydaxi,
iKor. 10:20, 21. KuwattuPääsiaislamballa, 2 Mos.
,

:

12: 13, e. Mannalla,
2Mos. 16: 15. Niin myös
wcdellä, joka kalliosta istcttin, 2 Mos. 17: 6. Yhdistä
loh. 6: 48, e. 1 Kor. 10: 3--6. Asettaja Kristus on
sen kuolemallansa wahwistanut; scntähdcn ci pidä siinä

mitan lnuutettaman, Gal. 3:15. Ebr. 9: 17. Sen
toimittaja pitä wältamättömäsii oleman laillisesti kutzuttu ja asetettu Pappismies: Siliä Kristus on
Apostoleille käsienyl: Dlmä tehkät,e. Luk. 22: 19.
iKor. n-24, 25. Matth. 28: 19. i Kor.4: iiKor. 5: 19, 20. H. Ehtoliiscn aine; »naallinen on
oikia luonnollinen leipä: wedesta ja jauhosta leilvottu,
joko hapan cli kaldiainen, (Vaikka cnsimmaisesä Ehto-

sen

liscsa niinkuin Pääsiäis

lamban syömisesä, 2 Mos. 12:
happamatoindasyötin)Matth.26:26. Mark.
14: 22. Luk. 221 19. Niin myös oikia luonnollinen,
«iinapuun hedelmästä tullut wiina joko punainen eli
walkia, Matth.26: 29. Mark. 14:25. Luk.22: 18.
Taiwallinen aine on lEsuxen totincnja olendo ruumis,
niin myös lEsuxen totinen ja olendo weri, jotka leiwasä ja wiinasa, la lciwän ja »viinan alla ja kansa,
»mille annctan, suulla »vastan otetta, ja ei
sella, »vaan ylönluonuollisella tmvalla syötä ja juota,
iB,e.

,

,

Matth.26: ,7,
24^29.

28.

Mark.

14:22, 24.

iKor.n:

EH
amcllinen kappale, lEsuxen totinen
ruumis ja meri oleman Ehtollisesa olennolliscsii läsnä,
ja leiwän ja miinan kansa Sakramcntcnlliscsii ylönluonnollisclla tawalla yhdist'Ky, Luk. 22: 20. iKor.

«eri annetan, niin ei taida nämät «alitappale». «><»
muuttua sixi, joka niiden kansa annetan: K„s,
«sallisus on, siinä pitä «ähimmäxikin oleman taxi «eh
näistä kappaletta, toinen on Kristuxen ruumin osallM
joka o» leipä; ja toinen on Kristuxen ruumis,
»o- »6, 27. Vaikka lEsuxen ruumis ei ole ilm«H
«cretä; kuitcngin, niinkuin Sakramcnterillinen yhdb
stys tapahtu ainoastansa leiwän jaKristuxen ruumi,
«alilla, niin »nyös «iinan jaKrisiuxen «cren wäW.>
ja että Kristus on erittäin leiwäsäandanut meille hänn
ruuminsa, ja «iinasa hänen »verensä: niin on seopsti
turha kuin Pawilaisct tutzumat phdesä scuramift j,
josa he sanomat, että kosta leimäsä saadan Kristnxc,
ruumis, niin saadan myös siinä Kristuxen «eri, 'Kor.

Pitä siis nimtuin
10:

15-17. l.

1

1

:

27,

nosansa

'Ko?

29.

Tähän tule croitus W. ja U. Tcsi.on»välillä W. T. oli
Kristus kuwatt» mutta U. T. Kristus itzc olennollisesti saapnilla, Kol. 2:17. Ebr. 8: 5, 6. 1. 9: 9, e.
1.10: c. H. E. wierat owat taikka »nahdollisct, jotta
edelläkäsin kocctclewal itzcnsä, sekä Lain että Ewange:

:

>,

liiimin taiien, 1 Kor.

11:28. 2 Kor. 13:5. Taikka
ja ulkokullatut, niinkuin ludas,
joka myös oli ensimmäisellä Ehtolliselia, Matth. 26:
2<. Mark. 14: 21, 22. Luk.22: 19--21. Ia ehkä
mahdottomat ci tulle osallisexi tämän Sakramentin
hedelmästä ja hyöomista hengellisistä armo lahjoista, jota
dytyresiä, sillä hcildä pnuttu usto,
wastan otta,

myös

mahdottomat

11: 26--29.
Leiwän murtaminen

sen

Job. i

ei ole Ehtolliseen suuresti tarpcline,
pääkappale, niinkuinKalwinit opcttawat: »vaan se»,
Krisiilliicsa mapaudcsa, joka on ainoastansa cdellaM
mainen »valmistus jakamiseen,kosta ci erinäistä IciM
sichen ole «almisiettu silla;
leiman kuin silloin G
sillä oli, joka oli lemiari lcilvottu, mursi Krisins jako.
mifen tähden, ja andoi heille sanoden orakat, s?s>
kär, Matth. 26: 26. Mark. '4-22. Luk. 22- ,9.
Kor.
24. Ei lEsuxen rnumisiakan listin pM

-

ustoa turhaii tee, Noin.;: 5. Ettei myös lEsuripu
xen ruumin ja meren läsnä oleminen Ehtolliseza,
ei
epäuskostansa;
»nuutoin
eli
seisoisi
heidän ustosiunsa
Sakramenti Asettajan tahdosa, »vaan ih!!,iscn ustosa
ja mahdollisudcsa: niin saamat he myös sen siunatun
leiwän ja »viinan kansa, lEsuxen totisen ruumin <a
Leipä
lan

sen

:

»

on
Kor. 21 - 27,-29. Sillä wiiua ja
lEsuxen »veren ja ruumin osallisus, 1 Kor. 101 17.
Täntä nähdän myös siitä, että Pääsiäis lammasta söit
niin mahdoUamat kuin mahdollisetkin, ja tulit jen
mcrella priisioitetuxi, 2 Mos. 24: 8.
Kalkki cli se siunattu »viina, ci pidä kieltämän uiildä,
jotka ci Papit ole, niinkuin Pamin lahkorunnaja tapahtu ; sillä Kristus on asetuxesa molemmat seka syöniitä
misen että juomisen yhdistänyt, jonga tähde»
Matth. 19:6. On myös Apokahta ci eroitta,
stoleista jotka Ehtolliscja kaikkein Kristittyin Eht?ll'lcn
että
»vierasten siasa olit, ja nimeä kannoit, kirjoitettu,
joit siitä
26:
jalkcn,
Matty.
28.
käflyn
heKrismren
kaikki, Mark. ,4: 23. Ia niinkuin syöminen, juuri
niin myös juominen on suuresti tarpellinen lEsuxen
20.
Kor. ,1: 24, 25. Korinmuistoxi Luk. 22: 19,oli,
hywin muita ihmisiä
niin
thon Seliralnimasa
kuin Pappejalin: oikeus siis kuin sillä Seurakunnalla
oli kalkkiin, pitä »nyös kaikilla Kristillisille Seurakun,
nilla oleman, 1 Kor. 10: ,6,21. 1.11:26. Tule
mnös muiden niin hywin luia Pappeingin julista HEr,
ran kuolemat,», ja koetella itziänsa; niin ci pidä siis relän knlkin o, »viinan osaliisudesia suljettaman ulos,
iKor. 11: 26,27.
Leipä ja »viina ei muutu lEluicn ruuinixi ja mcrcri niinkuin palvin lahkokunnasa opetctan sillä Emangelisicrit,
ei ainoastanja Ehtollisen toiiniuiniin myöe
wcren

,

saa

9:

xcsa, mutta

ja jälken kutzumat
wmmnwiinaxi,
leiwän,
ja
leiwän
Matth. 26: 26,29.
Mark. »4: 22, 25. Lnl, 22! 19. 1 Kor. 10: ,7. 1.
>1: 23,26 -28. Ia että leipä ja miina omat »valikappalet, joisa
kansa lEsuxen ruumis ja
myös

siunaurcn edellä

'2.

2

Mos.

12:

46.

4

Ms.

se

»ncilleßaaniattu, että »verinen uhriKrijms. on täydellinen syndia poisottamaan, loh. '9 - 30. Ebr. >:

3. 1. 5: 9. l. 'o- 12, 14.
hengellinen hedelmä, josta ustowaisct tulcwat osalliscxi, on syndein andexi saaminen, Mcttth. ,6:

H. Ehtollisen

28. Mark. .4-24. Yhdistys Kristuxen kansa, 10h.6-56. i Kor. 10: 17. l. ,2-»2, 13.
Ei puhcsa, etzi puhe
Eine, etzi V^ria.
Eläin, Elatus, etzi Ruoka.
EUmä Kristi», ustowaisten elämä pitä pnhä oIcMN,
'Mos. »7:'. 3 Mos. 19:2. 1.20.-7/26. 'Pet.
14--16. Sowitettu Jumalan jaKristuxen esimerli»
jällen, Matth.s 48. l.»' 29. loh. '2 26. 1. >).'
«-

-

i3"1-7.

,.

1

s.

:

PawilaistenMestu-uhri joka siinä seiso, että he sanoivat
leiwän ja miinan olennollisesti muuttuman lEsuxcn
rnnmixi ja merexi, jonga hän masiudcsta uhra Jumalalle syndein poispyhkimisexi ciäwitten ja kuolleittet,
edestä, ei ole Naauiatusa ollengau perustettu; sillä Kristus on yhden kerran ijankaikkifen uhrin toimittanut,
joka ijankaikkijesti on «oimalliuen, Ebr. 7- 27.
1.9:
12,25,26,28! I. 'o-.'o, >2, ,4. Rom.6- 10. iPet.
3: »8. Muutoin olisKristuxen uhri sillä tapaa «aja»,
ma, Ebr. '0: 1--4, 11, 18. Sitte, niin ci Pamilaistc»
Mesin uhrija, muodateta merta; sentähdeneiscolcjokll
oikia uhri, Ebr. 9: 22,25,26. Viimeiscxi, niin ovetta

>

se

"

rikkimu«ettu,loh. 19-36.

i

,

-

-

NoM.6-4. 1.'5- >-3.K01. 3-9-14. Eph-4'
1.5- '«3. 1 Pet. 2- 2>. l. 3 - 's«'B. 'I»h>

l. 2- 6.

Ebr.»2

-

',2.
,

Kristuxen Hengen jällM
IMI.

Em

El
'Nom. 8: V.

'

2,

>4. -9.

Gal. 2

-

2°.

Kristuxen mielen

'4- Eph.4- 2°,2'. Ph,1.2.
iälkcn.NoM. '3Kol 2: 6,7. Kristuxen opetuxen mllen, 1 Thess.
'3,

/i.-'

,--3, 9. t.
!:,,'/. Tit. 2:, 2. 1.;: 8.
Naeldai», sowcliasii siinä Hengelll,e,a fntznmlscla,
»valkeuden, lapEvb 4PHU. 1: 27. Niinkuin
töistä, Eph. 2:
hymistä
Evh 5: 8,9. Ahkeroiten
ja
luullen
Rom.
Jumalalle,
;:
8,
14.
Eläin
,0
Tit
~': 7„y. 2 Kor. 5:15. 1 Thess. 5: 9. i°- Esimerkit

U.

jumaliseen jaKristilliseen clzmään,Hcnok, 1 Mos. 5:
72.24. Snr. 44: 16. Ebr. 11:5. Elias, 2KUN. 2:
11. Syr.4B: 9.
,
Ajallinen ja ruumillinen elämä on työläs, wanvalloinen
ja turha, Mos. 3'- '9- A- 9«: '°- Saarn. 2:22,
..

,

«

,

Syr.4°:.i, c.
~4:4. l.;: 22. 1.6:4«71 Pct. 1:17. i M05.47:
-7-.
1,
,4:
l.
I«b
2
y Wähä ja lyhn, ja juoxe pois nopiasii, Sam. 14:
i°"2. 1 Kor.
Ps-9°:
P
5.89:48.
14. 10b.7-6.
ja lenda7.- 29 Sentähden se werratan jcuxiaan
,«.

~

,

raawään kotkaan, Job. 9: 25,26.
WarSyr.
28.
jawaattcisiin,
13:
14:18.
toon
Job.
johon, Job. 8: 9. l. 14:2. U. 102:12. Pj. 109:
,3. Ps. »44:4. Saarn. 7: 1. Wiis. 2: 5. 1. 5: 9.
Kämincnen» lcweytccn ja »nitättömytecn Pj. 39:6.
,

Unehen, »virtaan, P«hcsecn,Lendoon,Ps. 90: 5,9, i,°Sawuhun, Ps. 102: 4. Ruohoon, f»ikkai!,ecn ja hainään, Ps. 103:15. les. 4": 6,7. 1 Pet. 1: 24. Hechtehcn, Wiis. 5: 10. Job. 9: 26. Tomuun ja tuhkaan,

1
Mos. 3: 19. I- '8:27. Job. 10: 9. Ps. 103: 14.
Syr. 10: 9, 10. Paimenen majaan, les. 38: 12. Löyhäyxeen, lak. 4:14. Känguru, syöstäwään, Job. 7:6.
Syr. 40:
Se on täytetty lcmottomndclla, Job. 14:
6,-8. SM on määrätty aika, Syr. 17: 2. Ps. 39:
5. Job. 14:5, 6. Ps. 139: 16. Tictämätöin kuinga kaumas ulottu, Lul. ,2: 18, 20. lal. 1: 10,
11. 1.4: 14. Ebr. 13: 14. Alasti tullut mailmaan,
5: 14- i Tim. 6: 7,8. PitJob. 1: 20,21.
kän ijän lupa Ilnnala hywille, 2 Mus. 20:22. 5 Mos.
16. 1. 25: 15. 1 Kun. 3: 14. Ps. 91: 16. San.
1.3: 2,16. 1.4: iv. 1.9: 11. 1.10: 27. l. 28: 16.
Eph. 6: 3.
Elämän riria; ctzi Rirja.
~

se

:

En

Ep
Engeiit: olemisensa puolesta kokonansa hengelliset, owat
1: 7,14- Luk.
lumalalda luodut, Ps. 104: 4. Ebr. päiwän
sisällä,
24: 39. Koi. 1: 16. Kuuden luomisen
Mos. 1:31. 1.2: 1, 2. Ymmärtäwäiset henget,
»vavalla tahdolla lahjoitetut, Sam. 14: 20. Mark.
13: 32. Duom. 13: 16. Job. 1: 6. Pet. 1:12.
Engclitten suuri »väkeys osotctan (1) nimistä, 1 Mos.
32:2. Ps. 103:20. Matth.
29. Luk. 11:21.
iPet. 5: 8. (2) Heidän waikutuxcstansa, Sam. 24:
15, 16. Job. 1: i?. Kun. iy: 35. Matth. 8: 32.
Luk. 22:43. Ap.T.5:19. l. 12: 7. Eph.2:
Pet. 2:11. Kuitcngin on se »voima piiritetty, Mos.
8:18. Job. 1:12. Matth.« 31.
-Heitä on paljo, Job. 25: 3. Dan.7: 10. Matth.26:
53. Ebr. 12: 22. Ilm. 5:11.
Heidän järjcsiyxensä nuioto, meille tictämätöin, knjtengin
itzesänsä »vihi, Kor. »4: 33. Eph. 1:21. Kol. 1:
16. Thess.4: '6. Pet. 3:22. lud.Ep. v.9.
Kaikki aiusa hywäxi luodut, Mus. 1:3. Muutamat
langcisit, loh. 8: 44- Pet. 2: 4. lud. Ep. v. 6.
Ne jotka ci luopunet kansaluodusta hywydestansä, tulit
niin »oahwistetuxi hywäsä, ettei he enää syndiä tehdä
6:
langeta
1

2

1

12

2

2

:.

2

2

:

1

1

1

1

2

tainnet, Matth.
cli
10. 1.18: 10. Luk. 20:
36. Gal. 1: 8. Tim. 5:21. Sc-ntähdcn annetan
heille kaunit kunnianimet, Mark. 8:38. 2 Kor. 11:
14. i Tim. 5:21.
-Hywäin Engelein »virka, Ps. 103:20. Ps. 148: 2. les.
6:3. Dan.7:io. 11m.K.4:8. 1 Pet. 3:22. Lu?.i:
19. Ilm.K. 7: i i.Ps.9i:i>. Luk. 16: 22.^.34:8.
Engeiit: S»)y heidän luopumiseensa oli heidän
Pahat
»vapa» tahtonsa »vapaehtoinen »väärin käyttämns, loh.
'

8: 44.

2

Pet.

2: 4.

lud. Ep. v. 6. Etzi perkele,

Hywät Engeiit ei tahdo itzellensä »ihratta, Duom. 13.15.
Eikä hcitänsä palwelda, Ilm. 19: 10. l. 22: z, 9.
Engclit ci ole puhtat Jumpan suhten,loh.4,: 18. Engelixi kutzutan Opettajat, les. 33:7. Mal. 2:7. 1.
3: 1. Matth.n:io. Mark.i:2. Luk. 7: 27. Gal.
Engelin kutmtan m>'ss
4: 14. Ilm.K. 1:" 1. 3
Kristus itze, ennen michuttansa, les. 62:
Mii.
?.

Yhdistä tähän, Mos. 48:
Ilm.K. 7: 2. 1.8:3.
Ennustus; etzi prophetia.
3:

2.

1

16. Michlidcsarifa,

Uilämän puu; etzi puu.
Enslnlmaiset tulewat wiimincisixi, Matth. 19:30. l.
20: ,6. Mark. 10: 31. Luk. 13:30.
Elämät ylistäwät HERraa, ja ci kuollet, Ps. 6:6. Ps.3 0:
Epäilys, tule pahasia omasta tunnosta, Viis. ,7: 1010. Ps.
11,12. Ps. 115: 17. les. 38: 18. Bar.
2: ,7. Eläwäldä ylös Taiwasccn otetut: Enok,
--13. Luule itzcsiäusa aina pahemmin päin, 5 Mos. 28:
66. Viis. 17: 11:9. Job. 15: 2Q--22. Jumaliset
>Mos. 5: 24. Syr. 44: 16. Ebr. 11: 5. Elias,
?«:

»Kun.

i-, ii.

Syr. 4: 9.

Elemcndil pitä palawudesia sulaman, 2 Pct. 3: 10.
Elinaika: etzi Ajallinen elämä.
Elknvaldaisus. Elkiwaldaiscsti syndia tehdä kieldän,
S»)l. 5: 2„7. 1. 23: ,2,,i4,21. San. 1. 14: 12. Elkiwaldaisuden esnnerkit, 5 Mos. 1: 41, e. losias, 2
AikaK. 35: 2°, e. JosephjaAzarih iMakk.s: 56, e.
Elcazar. i Mc»kk.6:43, e.
«mä poikinensa ci pidä otettaman, 5 Mos. 22: 6,7.

tulcw.it myös toisinansa cpäilyxen parralle, Ps 3>: 23
3.6. Ps. 88: 15,16. Ps. 116: 11. Job. 7:
15: '6. les. 35: 4- Esimerkit epäilyxecn langenneista
syndlsisiä, Räin, 1 Mos.4: 13. Saul, 1 Sam. 31:
1, e. Akitoplicl, 2 Sam. 17:23. Israelitat, Hcs.
33: iO, e. ludas, Mttth. 27: 4, 5.

Ps. 55:

Epäjumalan palwclus on kahtalainen;

Isoimbi pala
1e5.44:

nal!inen,Rom. 1:21,23. zM05.2«:3,4.

Es

Er
!3«iB.

5M05.4l

29.

t.»?:'. 1er.8:,. Wiis.

Esan

myy

esikko oikeudensa j i Mos.

25: 31.

Esikk»

l. 15:4.
oikeus toisinansa wähetän, 1 Mos. 48: 17» e. l. 49: 1,
Se wahembi eli
10. Ro»n. 9:25» 30» 31.
jolla tawalla moni joka ei luulekkan, on epäjumalan palwelia; nimittäin, kosta sitä Kristus esikoinen, Num. 8:29. Kot. 1: 15. Ps. 89: 2,.
totista lumalata toisin kunnioitetan, kuin hän kästenyt
Ilm. K. 1: 5. 1 Kor. 15: 20. Kristityt esikoiset, lak.
on itze «alitulla Jumalan palwelnxella, Kol. 2:18.
1:18. Ilm.K. 14.4. Yhdistä Rom. 8: 23.
les. 8: 19, 20. l. 29: 13. Zak. 7: 5. Bar. 6: 18. Ensimmäiset hedelmistä ja »nuista pitä HERran oleman,
Esimerkit, 2 Mos. 3 2: 1--6. 1Kun. ,2:28-30. Ps.
2 Mos. 23:
19. 1. 34: 26. Nch. 10: 35, e. San. l.
106: ,9,20. Kosta myös»
Jumalan siwusa
3: 9. Tob. 1: 6, 7. Hes.44: 3°. Syr.7: 33--35totisen
jotakin muuta» enämbi rakasteta» kunnioitetan ja Esikutva ; Kristus jota meidän pitä noudattaman opisa, mielcsä, ja elämäsä, 1 Pet. 2:2,. loh. 13: 14,
siehen tunvatan Ps. 118: 8. Jer. 9:23. l. 17: 5.
»Kun.i7:3 2»3 3. Match. 6:24. Ilm.K. 2. 13,14.
15. Matth. 11 : 29. Phil.2 : 5, e. Kol. 3: I°. Eph.
Eph. 5-5. Kol. 3: 5. Mark.»o- «4. iTim.6: 17.
5: 1,2. lEsuxen seurajat kicldämät itzensä, Matth.
Job. 31:24. 2 Tim. 3: 4. Phil. 3: 19. Rom. 16:
10:38. l. 16: 24. Mark.B:34- Luk.6: 23, 24.
18. Wiis. 2:6, e. 1 Sain. 15:23. Kosta wääräsä
l. 14: 26, 27. Pyhäin pyhää esikuwaa seurata, 1 Kor.
opisa ja Jumalan palweluxesa riputan 5 Mos. l 3:
4: 16. l. 11: 1. Phil. 3:17. Ebr. 6:12. l. 13: 7.

salainen

sen

,

,

,

»

!--,.

,

4Mos.

15: 39, 40.

2

,

2

2

:

2

Eripuraisutta pitä lväldcttämän, San.l. 6:19. l. 15:
18. l. 16: 28.1.17: 11. 1. 18: 6.1. 30: 33. Matth.
12:24." Luk.ii 17. 1 Kor. 14:35. Gal. 5: 15.
»Tim. 2:23.
Eripuraisus Pawalin jaBarnaban wälillä» Ap.T. 15:39.
Eriseura. Eriseuraisia pitä kortcttaman, 5 Mos. 13:1,
e.' 1.18: 20--2 2. I Kun. 18: 19, e. 2 Kun. 10:21,
25. Matth. 7: 15. Rom. 16: 17. 2 Thess. 3:14.
»Tim. 2: 16,17. 1. 3:5, e. Tit. 3:10. 2 loh. r.
Mingä tähden eriseurat ja wäärät lahkokunnat
io.
pitä oleman, i Kor. 11:19. Duom. 3:1. Owat ollet
Apostolitten aikana, Tim. 1: 19,120. 2 Tim. 1:15.
1. 2: 17. 1I0H. 2: iB. 2 10h.v. 7. 11m.K. 2: 14,
15. Pitä miimeisilläkin ajoilla tuleman» Matth. 24:
5: 24. loh. 5:43. iTim.4:i. 2Tim.3:i. 2Pct.
2: 2. 1. 3: 3. lud. Ep.v. ,8.
Erokirjasta, 5 Mos. 24: 1, e. les. s°: 1, e. Jer.
2:1. Mal. 2: 16. Scnselitys,Matth.s: 31.1.19:
:

,

7.

Mark. 10: 4. Luk.

16: 18.

Esikoiset:KaikkiHEßralle pyhitetyt, 2Mos.i 3 .'2.1.22:
29,30. 1.34: 19,20. 3M05.27:26. 4M05.3.' 13.
l.8:i6,l8. sMos.is:i9- iSam.i:22,e. Luk.2.-23.
Esikoiset Egyptisä tapetan, 2 Mos. 11: 5.1-' 2: 19. Ps.
78: 51. Ps. i°s: 36. Ps. 135: 8. Ps. 136: 10.
Esikko-oikeudesta 1 Mos. 25:31. 5 Moi. 21: 15, e.
Sentähden saiJoram waldakunnan, 2 AikaK. 21:3.
,

Esirippu Tabernaklisa 2 Mos. 26: 31.
Templin Esirippu rcpe, Matth. 27: 51.
Esiwalda, etzi Runingas, Rudtinas Esiwallan säa>
ty on lumalalda asetettu, Rom. 13: i--6.,i Pet. 2:
13, 14. 4Mos. 27: 16,18. 5 Mos. 1:13. i Sam.
10:24. 1 Kun. 3:7. 5 Mos. 17: 14,15. les i t
26. San. l. 8: 15. Ps.
Syr. 17: 14. Hos. 13:
10: 11. Syr. 10: 4,5. Dan. 2: 21. Wiis. 6: 3,4.
,

Jumala onyxinsetotinenlumala, sMos. 32:39. les.
41:22,23. 1.43: 10--13. 1.44:6,7,24. 1.45: 5.
14:21. 1.46:9. Jer. 10:11. Hän kieldä kaiken
epäjumaluden 2Mos. 20: 1--5. sMos. 5:6--9.
M05.23: 13. 1.34:14. Kun. 17:35,36. Hos.
13:4. 1Kor. 8:5. Ia sitä kiro» Mos. 22: 20. 5
Mos. 27: 15. Ia waroitta epäjnlnalisndcsta, 5 Mos.
4: 25,26. 1.8: 19. l. ii 16. Seonlumalan edcsä
kauhistus, sMos. 12: 31. 1.7: 25,26. 1.42: 16,17»
21. Hes.B: 6,e. Syr. 15: 13.
Epäjumalisuden tähden oli Ahabin aikana ludasa, suuri
waiwaisus ja wiheliäisys, AikaK. 28: 5, e.
Eripuraisus; etzi Riita.

Pitä hallitzcinan huolella, Ro»n. 12: 8. Ahkcroitzeman
totisesta lumalisudcsta; harjoittaman itziänsä Iliina-lan sanasa ja sen jälken tekemän, 5 Mos. 17: 18--20.
los.i: 8. Ps. 2: 10,11. Mos. 18: 21,25. sMos.
1: 15,16. Pitämän »vaaria oikeudesta, Jer. 22: 2,3.
sMos. 1: 17. Wiis. i: 1. 1.6: 1. Ziäkasiaman oikeutta ja totuutta, Mos. 23:1. 3 Mos. 24:
sMos. 17: 19. Ps- 82 -3» 4- les- 1 - 17. Wiis. 1
1. Syr. 11-7. Ei katzoman muotoa, 3Mos. 19- 15.
sMos. 1-17. l. 138. Rom. 13-4. Syr. 4: 27.
San. l. 17: 15. Ei ottaman lahjoja etzi Duomari.
Ei rasittaman Kansaa ylön suurella iverolla ja työllä,
Job. 34' 30. Esimerkki» Mos. 1- 8» e. l. 5- 1» e.
Hcs. 45 -9. Pitä mnisiaman hywiä, ja rangaiseman
pahoja, Rom. 13- 3,4. 5 Mos. 13 5--10. l. 17-7.
l. 19 - 20. Job. 29-17. San. l. 20- 8,26. 1 Pct.
-14. Muutoin rangaise Jumala sekä Esiwallan, että
alammaiset, Duom.
46, e.
Kun. ,4- 14--16.
l. 20-42. Pitä ajatteleman lugun lastua, kuin heidän tehdä täyty Wiis. 6 - 2.-9. He kutzutan lumalixi,Ps. 82: 6. loh.
34. Sentähden tule heidän
Inmalisia elämää pitä, Mos. 5 - 24. Ku)dä alammaisiensa edellä hywällä esimerkillä, 4Mos. 27- 17.
Syr. '0:2. Ia omalla esimerkillänsä heitä kehoitta
parannuxccn;
2

2

22.

-

2

-

2-

20-

>

,

>0-

1

Esinmkit, lofapbat,
katumuxecn ja
Aika K. 2° 3, e. Histias, 2 Aika K. 32 6, e. Manase, 2AikaK.33- '5- losia, 2AikaK. 34- 2,, 29.
,

-

Niniwen Kuningas,

-

Jon. 3-6, 7. Sndämmcsi. njä

rakasta hywällä ajatuxclla ho»via alammaisiansa, Rom.
'33,4. Pct. 2-14. Ia siinä noud.tta Jumalan
csimerlkiä, Wiis. 12- 16--»8. Olla ystawälliseu, lem<
mekkan
>

Fa

Ew

Sam.
suloisen puheisa ja kaytöxlsä
20'2.
l.
28.
'6I'9'5.4- .7. SaN. l.
apu
Duoma»6.
»27,
Asetta
itzellensä
Kun
duomitzewat, 5 Mos. '6- .8reixi niitä jotka oikein
>8--2>4MO!'. i'- >6,e. AikaK.
»Mos.'Be.
Syr. »o,9
5.-8. Wiisas hallitzia on angaxa,
22: 6, 12.
1:
Hes.
Esiwallasta,
23.
les.
Marasta
mekkän ja

2

,

,

2

Ha
konansa sulasta armosta: kuilengin niin, ettei ne ustoa
ulos sulje, loh. 3:16. Rom. 11: 5,6. l. 4: 16. 1. 3:
21. Ap.T.2O: 24. Rom. 4: 13,14. Gal.3: 18,19.
Ewangelium itzesansä ja oikeudella ci ole parannus «aa»
lohdutus saarna, armollisesta syndcin andexi saamisesta, niin kuin sen niinet tietä andalvat, Ap.T. 20
Luk.2:lo. 1.4: 22. Eph.6: 15. 2K0r.5: 18.
:

>,

Ewangciium kirjoitctan,

Nom. >6: 25,26. Sen ly-

hembikirjoitus.Nom. 1: 16.
Te onKristuxen pää-oppi» loh. 1:

24.

se

Rom. 4: >3. Eph. 2: 5, 7. Sentähden on saarnattawa särjetyille, 1e5.61: 1--3. Match, n: 5. »Tim.
1: 9.

AP. Ewangclistat lähctetan Kristuxelda, Eph. 4:11.
onApostoleilda
koko
malll.
Se
10:43.
T 4: 12.
F
maanle»vitctty,Mark. 16: 15. Ps. 19:5. Rom. 10:
Ap.T.
lawiinmsenpäi17,18.
1:
26:
23.
(Aangeja, pita opittoman, holholtaman ja lohoutetta8. Kol.
wän edelläpitä saarnattaman, Matth. 24: 14. Murhe A man» i Mof. 14: 14. 1 Sam. 30: 9, e. Jer. 38:
synnin ylitze tule laista, No»n. 3: 20. 1.4: 15. 5 Mos.
9. Tob.i:,s. Matth.2s:36. Ap.T.i2:s, 7.
2-: 26. Gal. 3: ic>, 24-26. Mutta ilo tule Ewan2 Tim. 1: 16. Ebr. 13:3.
geliumisia, joka on suloinen sanoma, Lnk. 2:10. les. Jumalisia fangeja ei Jumala hyljä, 1 Mos. 39: 2,.
52: 7. Noh. 1:15. Ia lohdullinen jaarna» les. 40:
Wiis. 1°: 13. 1c5.42:7. Ap.T.s:i9. 1.12: 17.
i. l.61: ,<-3. 1.66: 11.
Jer. 15:16.
1.16: 25,26. Kuinga sangittn «aimo pitä emännäxi
Ap.T. 20: 24.
otettaman, 5 Mos. 21:11, 12, 13.
Jumalan armosta, loh. 1:14,16,17.
Rom. 5: 15, 17, 20, 21. 1.11:5,6. Gal. 2: 21.
17.

1. 5: 4. Eph. 2:7,8. Tit. 2:1,. Ia armollisesta
syndein andexi andamisesta, Luk. 24: 46,47. Ps. 32:
2. Rom. 4: 6-8. Ap.T. 5: 31. Solvinnosia ja rauhasta Jumalan kansa, 2 Kor. 5 : 18, e. IIOH. 2:1,2.
Rom. 5:1. Wanhurstaudcsta» Rom. 1: 16,17. l. 3:
24-28. Gal. 2:21. l. 5:4. Phil. 3: 9- Tit. 3: 4-7.
Elämästä ja autudesta, loh. 6: 47. l. 10: 9. 1 Kor.
15: 1-3. Ap.T.2: 21. l. 16: 31. Nom.4: 6. 1.6:
23. Joka armosta saadan, uston kautta lEsuxen Kristuxen kaliin ansion päälle, loh. 3: 16,17» e. 1.6: 40.
l. 12: 46. Noin. 3:22. l. 4: 4,5, 13,14,16. Mark.
16, '6.

loh.

1: 12.

Ap.T. io: 43.

Kutzutan wiraxi, joka Hengen anda, 2 Kor. 3: 6--10.
Uuden liitoxi Icr. 31: 31 34. Niiden rangaistus,
jotka ci sitä usto ja tottele, Rom. 3: 3- l. 10: 16.
Thess. 1: 8, 9. l. 2: 11, i 2. Waati ustoa, Rom.
--

,

,

,6, 17. Eph. 1:13. iKor. 1:21. Ioh. 20: 31.
10:4. Gal. 3:22. Phil. 3:9.
Se on salaisus, joka on ollut kätketty, Rom. 16: 25,
26. Eph. 3: 4"6. Koi. 1: 25--27. Mutta lEsuxen
kautta cdestuotu, Eph. 1: 9. loh. 1: 16--18. Peitetty kadotetuilda 2K0r.2l 14, 15. 1.4: 3,4. Se
on kirottu, joka toista
Gal. 1: 6--9. Ei pidä
fitä häwettämän,Mark. 8: 38. Luk. 9: 26. Nom. 1:
16. 2 Tim. 1: 8.
Ewangelinmi W. jaU.
Tcsi. Ap.T.4: '2. l. 10: 43. l.15: 'i. iMos. 3:
,:

1.3:15-18. Rom.

,

saarna

H.
hallitus; muutoxen ala annettu,

on niin hywin kllin jälkimäinengin Imnalan edesä
syndi, kuin Pawali todista, Nom. 6: 2,6,7,-17. l. 7:
5,7--9, 11,13,14,17,23,25. 1.8! 2, 3,10.
kuitengan pyhille «chingolli1 : 8. !. 3: 4. El ole

lluimli,

Ilm. K.

14: 6. Yhdistä,

ncn autuuteen,
ainoastansa ustoUesti noudat»
sitä hengellistä harjoitusta, kuin Jumala

13: 8.

Ewangeliumilliset lurauxet ei ole ehdolliset meihän
ldldlmmeja niiden ansion puolesta; waan ne owat ko,

sana-

san,akaste,2Mos.2o: V 7. 5M0f.5: 21. Syr. 18:
30, 31. 1 Mos. 4: 7.» Match. 18: 8,9. Rom. 6: 6,
11--13. 1.8:13:14- Gal. 5: 16,17,24. Eph.4:
22--24. Kol. 3: s'-ic>. iPet.2: »I, 12. Tit. 2: 11,

Niin myös yhtä-

Ilm.K.

IIOH.

se
jos he

tawat

Osotetan uston yhteydestä molem-

muodosta autuaxi tulla, Hab. 2: 4. Rom. 1:
17. Gal.3: 11. Ebr.io:3B. P5.32:,,2. Rom.
4: 6,7. Sentähden se kutzutan ijankaikkisexiEivangc-

z.

se

,

misa
Tesiamendeisä» Eph. 4: 4,5läijestä

io: 4, 5,

datetan; molemmista puhu Jakob l.i: 14,15. jaPawali, Rom. 7: 7,8- Ehkä nyt edellinen, joka myös
Jumalan pyhisä, uud«.n syndimisengin jälkeen löytän.

Yhtäläinen

15. Ebr. 2: 14,15.

Syr.

San.l. 28:2.
Hain, o« kolmellainen: (1) Pyhä Jumalalle otollinen
halu,Ps.i:2. P5.37!4. Ps. 119: 24. Luk. 10:24.
iTim.3:l. (2)Luonnollinenhalu,Lnk.i6:2i. 1.4:
2. (3)Paha halu,Kol. 3:5. i Kor.ia:6. loka osotta itzensa, «ainoastansa meidän ruumisamme, ja sen
jäsenisä,Rom. 7:18,23. Mutta myös meidän sydämmesämme, siclusamme, ymmärryxesämme, tahdosamme
jakaikesamiclesäinme,Gal. 5:16,17. San.l.6: 18.
Icr. 17: ?, 12. Matth. 15:19. Rom. 8:5-9. Eph.
2: 3. 1.4: 22,23. Joka on taas kahtalainen, (i)se
paha kansasyndynyt perisynnin halu ja himo, 1
Mos.
6: 5. 1.8: 21. (2) Se paha tckosynnin halu, kosta
ylösnousemaan pahaan himoon suostutan ja sitä nou-

12.

2

Kor.

7:

1.

Ebr.

12:1.

Jytä harjoitusta pitämään, sito meitä meidän oma wcl»vulllsudcmmc, Roni. 8:9,1 o, 1?« Gal. 5: 2 5.2 Kor
.

Ha

Ha

5:15. 1 Pet. 17 14,15. 1.4: 2,3. Kristuren rastas
kärsimys, 1 Pet. 4: 1,2. l. 2: 2°, 21,24. Rom.6 6.
Gal. 6: 14. 1 loh. 2:16. Kristuxen kuolema, Hautamincn ja ylösnousemus, Rom. 6: 3, 4, 8--1 3. Meidän yhteidemmeKristuxen kansa» Matth. 16: 24. Gal.
5 24. 1.2: 20. Rom. 8- 1» 9, 13» 14. Meidän elämämme lyhykäysys, i Kor. 7:29» 31. 1 loh. 2:17.
Rom. 13: 11 -14. Gal. 6:10. Se suuri armopaltitzemus, Rom. 8-1, 10--14. i Kor.9: 25,26. 2Tim.
4-7,8. Ilin.K. 2: 7,11,17. 1.3:5,12,21» Se
suuri parandamatoin wahingo, kuin meillä muutoin
vn, Matth. 18: 8,9. 1.16:26. Rom. 6:23. 1.8:
13. Gal. 5: 19--21. 1.6- 8. Kol. 3: 6. sMos. 32:
22. Estää lihallisia haluja, on hyödyllinen, ettemme
anna himon mcisämmc siittä, lak. i: 14,15. Wälttää
tilan syndiin, San. l. 23: 29.-3 2. Esimerkit , Ewa,
1 Mos. 3: 1--5. Dina, 1 Mos. 34: >, e. Dawid, 2
Sam. 11: 2, e.
me, iKor. 9: 27. Luk. 2l: 34. sMos. 32: 14--16.
iKor. 10: 7.
Hapoindci leipää pitänyt Pääsiäis lamban kansa syötämän, 2 Mos. 12:15. l. 13:7. Ei »nyös uhrin kansa,
:

-

3

Mos. 2:11: Hapatuxen kansa ymmarrctan wäälä
3M05.6: 16. 5MO!'. 16: 3. Matth. 16: 6.

oppi,

Mark. 8:15. Luk.

22:1.

1

Kor. 5: 6. Gal. 5- 9-

pitä perattaman pois 1 Kor. 5:7.
Pahuden hapatus
Wcrtans hapattixesta, Matth. 13: 33.
Haureus etzi Huorus.
Laulaminen, Jumalisille luwattu lumalalda, iMos.
15: 15. lKun.l4- 13,18. Ics.s7' 1,2. 5y1.44:
13. 2A!kaK. 34:28.
Kiclty, jumalattomille, rangaisiuxexi, Kun. 9: 10. Ies.
14: 19. Icr. 8:2. l. 14: 16. l. 22: 19. l. 25: 33.
Haudata kuolleitta, ja niitä kohtullisesti itkeä, onluma,

;

2

malalle otollinen Tob. 12: 12. Syr. 7:37. l. 38:
,6, e. Ap.T. 8: 2. Kristus onwoidelduhautamisexi,
,

Mark. 14: 8. loh. 12: 7.
1, Mos. 24:
Häät. Häitä pidetän HErran pclivosa
Tob. 6: 18." loh. 2:" W. T. Hääpidon ajasta 1
Mos. 29:27,28. Duom. 14: 10,12,17. HääwaatMatth.

26: 7,

12.

,

tcista, Matth. 22:

12.

Häpiä. Mitä jokaitzen pitä häpemän ja ci häpcmän,
Syr. 4,: 20. 1.42: 1, e. Dan. 9: 7. Hes. 16: 52.
Häiwäistys rangaistan, Wiis. 5:3,6. Matth. 5:11.
Jumala on häwäis«vä Jumalattomia, Ps. 2: 4. Pj.
37:13. Ps.9sis>. San.l.ii 26. Wiis.4:
Härk.:,Pustcwasia harjäslä, 2Mos.2i 28. Työtä tekemästä harjasta, 5 Mos. 25:4. i Kol. 9:9- 1 Tim.
:

He
Sanankuuliat,

Hedelmälliset

Matth. ,3:
ja JumaWanhurstat
lattomat syöwät klimbikin töidensä hedelmän, les. 3:

Rom. 7 5.
:

23.

Mark.

10.

San. l.

Lihan

23.
5:9.
-11.

Hos.

4:
1

Luk.

20.

8: 8.

Synnin

- 51.

ja Hengen

hedelmä, Rom. 6:

hedelmä» Gal. 5:

22,

19,22. Eph.

Wanhurstauden hcdclinä, les.i2-i7. Phil.i20. les. 5.7 - 19.

buulden hedelmä, San. l. iz
14: 3.

Ebr.

13-

:

5.

Hclundai; etzi Juhla.
Helwetti, ijankaikkinen kuolema; osotetan olewan
Raamatun perustuxilla ja waroituxilla, 4 Mos. 16:
30.-33. sMos. 32:22. Ies. 5: 14. l. 23:15, 18.
l. 30: 33. Wiis. 5 15. Matth. 3:10, 12. l. 5:22,
29. l. 8: 12. l. 11 - 23. l. 13 :40»42, 50. l. 16: iz.
l. 18-9. 1.23:33. 1. 25 30» 41» 46. Luk. !2-5.
1.13-28. 1. 15 - 23» 25,28. Ebr. io- 27. Ilm. 1:
-

:

'8.

Ps.4B:

15.

Hembeys kieldän, Syr. i - 24. l. »0:30. l.
Hengi. Pyhä Hengi on järjcstyxesa kolmas

lumaludesa, Matth. 28- 19.

1: 10.

'

se

persona

Ei ole joku oinaisus Woima ja »vaikutus lumalasa,
ivaan totinen itzcsänsä olewa persona siinälnmalalliolennosa, Isän ja Pojan personaisia"eroitcttu
joka osotetan (1) Hänen personallisism nimistänsä, Ap.
T. 5- 3,4. loh. '4' '6,26. l. 15:26. l. 16: 7. IIOH.
5- 7. (2) Hänenpcrsonallisesiateoistansa- luomisesta,
Job. 33-4. Ps. 3Z 6. Seurakunnan hallitzcmiftsta,
Ap.T. 15: 28. 1.28- 26,28. Mcsiiaxc» l.chcttäinisestä ja woitelemiscsia, les. 6-- Luk. 4- 18. Lahjäin jakamisista, 1 Kor. >2 ~. Jumalan sywyden <utkimisesia, 1 Kor. 2 -o. Jumalallisesta opistansa, Luk.
12: 12.
10h. '4- 26. Meidän mkouxemme toimittamisesta Rom. 8: 26. Pyhän Hengen puhesta, ja
wasiauxesta» Ap.T. - 16. Luk. 2:26. loh. 16- 13.
(3) Personallisista ilmcistyxisiä ja näyistä, Luk. 8- 2,,
,

sesa

:

-

~

-

-

,

1

loh.

Ap. T. 2-3,4. (4) Pclsonallislsia
15- .28.
Kuin jmsonalliscn waikutiiren kyliin osotta. (5) Pcrsonaliisista tapauxisia, Matlh. 12:31. Kor. 3-16.
Ap.T. 5-9. 1.7- 5'- Eph. 4-'30. 1e5. 63-10.
Matth. 28- '9. 2Kur. '3- 13. Jossa kaikki, ci jostakusta woiiilasta ja omaisudcsta, waan itzcsänsä olewaitaitan.
scsta ja crinäiscsiä pcesonasia
Uloskäylsästä, loh. 15 - 29. longatahdcn hänelle annetan jcinmoisct nimet, 1 Kor. 2:12. Ps. 33-6. Job.
33' 4- Mltth. 10: 20.
llioskay myös Pojasta: joka näytctän nimisiä, les. n-4. 2 Thess. 2- z. Gal. 4- 6. Rom. 8 - 9,10. Puhal22.

1-32.

omaisuxisia, ymmarlyresia ja tahdosta, Ap. 3.
,

sanoa

damifcsia» pnhumisestaja ottamisesta» loh. 20 22,23.
l. 16- 13"! 5. Lähetyxestä ajasa, joka on woimallinen
perustus ijankaikkistei! ulostäymisccn Isästä jaPojasta,
12: 33.
Kristityt
oivat
Sor.
hedel
10H.15- 26. l. >6- 7.
43,
6:
27:7.
Luk.
44.
mällinen puu, Ps. 1:3. Ps 52:10- Matth. 12-33. O» lumnlalliscja olcmiscsa ynnä Isän ja Pojan kansa
yxi tulinen Jumala kuin nimista taitan o-'.cetta, 2
l. 7: '5--'9. loh. '5:2, e. Jotka Jumalalle hedelSam. 23 2,3. les. i- 2. Hos. 1- 3. (yhdistä Zak. 7'
män kandaivät, Rom. 7:4,5- loh- 15- 8. San l. 12:
12.)
12. Jumalattomat kandawat hedelmän klivlemallc,
'

-

5:18.

Hekuna; etzi Halu, Himo.
Hedelmä: Siitä tutan puu, Matth. 7: 16. l.

,

-

Hi

He

,2.) Ap.T. 5 3„4. loh. 5-7, 9. .2 Kor. 3,17, '8.
omaijunsia, Ebr. 9 Kor. 2- 4, 5. lumallalisista
", Kor.
1.2 Neh. 9
20.
»4 Luk
ja töistä, i Mos.
20 Ps '39-7. lumallalisista tcoisia
.-2
Job. 33-4. Ps- 33-6. 2 Thess. 2-13. loh.
.
3:5,6. Tit. 3:5.
on Raamatusa moninaijet n»mct, Eph. 1: 13,
hänellä,Kor.s:
5- Rom. 8: 15. loh. 14: 17. l. 16:
14.
'

-

,

'

"

>2:

-

-

".

4- San. l. 15.
hedelmä myötä,Saarn. i°:palMo,
i l.suuri
armo
Ps. 3? -1 V
on
kaunis
25: 15. Silla
OnkalssnnJumaliSan. 1. 14:29,30. Match. 5:54 Mos 12: 3.
sten oikia omaisus; Esimerkit: Moses,Pawall,
16:10.

"-

,3.

asu

12:

l

10.

Inmalisisa, Hagg. 2: 6. Nom 8: 9--11. 1
Hän
zcor.>: 16. 1.6: 19. 2TW. i: 14. 1a1.4: 5- luh.

,:

10.

Niiden rangaistus jotka ci ole lähimmäisensä

kansa kär<

Malliset, Match. 18:34, 25.
.'
Himo; ctzi Halu. Lihan himot klcldän, 2 Mos. 20.17.
Job. 31:1. Syr. 18: 30. ;i- l. 19:3. l. 23: 4-6.
.

,

Hänen »vaikuturensa usiowaisisa, kirjoiteta», Rom.

2
2 Sam.
Hiljaisudcn tykönä lyötän rakkaus ja noyrys,
Matth. 11: 29. i Kor. 13: 4, 7- Eph.4:2. Koi,

Syr. 45: 4. Dawid,

!

,

Hu

,

5:5! Matth. 5: 2«. Nom. 6:
1 Kor. 10: 6.

12,

13.

1.7^7. 8.

l. ,3:

z

>

Gal. 5: 16. iThess.4!',e. 2
14.
l.z: i,i;--i6,23,26,27. 1.14:17. iKor.i2!3.
Tim.2:22. iPet.i: 14. 1.2: n. 1.4:i-5- 2Pet.
»öial. 4: 6. 1. 5:22. Eph. 3: 16. 1. 5: 9- 1 loh. 3:
2
1:
ja
mahlvista,
6.
Kor.
1:4. 1I0H.2: 15--17. lak. 1: 14. 15. 1.4: iLukitzc
24. 1.4: 13. 1. 5:
pitä kuoletettaman ja ristinnaulittaman, Ro»n< 6:
21,22. 1.5:5- Eph. I:'3»i4. L4: 30. Ps. 51: Himo
26.
6.
1.8:
12, 13. l.13: 12--14. Gal. 5:24. Eph<4:
,4:
1;.
1.16:
Mark.
12,14. Ps. 143: I°. loh.
22: 23. 1.5:3«5- K 01.3:5, 6. Tit.2: 12. Cbr.
13:11. Luk. 12:12. 1 loh. 2: 20, 27. Todista
26.
12: 1. l. 3: 13. 2 Kor. 7: 1. etzi HaluKristurcsia, loh. 15:
ja Apostolitten kautta, Himohaudat, 4Mos. 11. 34. Ps.?B:)aProphetain
on
piihunut
Hän
San.l. 16: 31.
Matth.io:2o. Ap.T.2B: 25. iPct.i: 10,11. Hiuxet: Hannat on kunnian Kruunu,
2°.
häpiäxi,
Hcs.44:
Pitkäxi kaswatta on miehelle
2Pct. 1: 21. Ebr. 3 7.
luetut,
owat
jasenllle
1
11:
Meidän
luwattu,les.
14,
Seurakunnan
Kor.
hiuxemme
15.
Hän on Kristillisen 16. y: 21.
Hef. 11: 19. 1.36:
Matth. 1°: 3°. Luk. 12:7. l. 21:18, lEsuxen7:jalat
44: 2, 3. l. 57:
1.5
26,27. locl. 2:28. Zak. 12:10. Luk. 11:13. 1hiuxilla kuilvatut, loh. 11:2. l. 12: 3. Luk. ?8.
Huikendelewaisus; etzitvahwuus.
-24: 4y. 10H.7: 39- ,
12:6. Kor. 12: Hulluus; ctzi Lvbrnvvs. On poikaisen sydämmaja,
Henrien lahjat omat monmaiset,
1
5an.1.22: 15. Mikä luonnollisten ihmisten hulluus
4,'10. 1.14:1,-4. Pct. 4: 10. Koettele Henget,
on, 1 Kor. 1: 18--20,23,25. l. 2: 14. Tämatt mail,10h.4:i. iKor. 14: 29. i Thcss. 5:21.
Prvpyetaittcn henget olvat Prophctaillc alammaiset,
inan wiisaus on hulluus Jumalan edesä, 1Kor. 3:19.
:

...

,^.

,

,

.

14:

32.

Duomita hengellisiä asioita hengelliscsii, iKor. 2.:
Olla hengellisellä inielcllä, Ro»». 8: 5, 6, 9.
Penat henget; ctzi perkele.
HErra. Waikia niitä on monda
tan;

13,15.

jotka Herraxi

kutzu-

meille on kuitcngin yxi ainoa HErra, 1 Kor.

ctzi Jumala.
Hiilet. Tulisia hiiliä koota »vchollisen pään päälle,
6.

l, 25:
se» selitys,ja San.
färsimällisys

Hiliaisus

Nom.i2:2i.

loh. 1;:

8:

ja

Hunajajalopcuranraadosa anda tilan tapaux««n,Duom.
,4:8 12,14. Syölonathan Isänsä tahtoa mafian,
1 Sam. 14: 27. Imeä kalliosta, s Mos. 32: '?.
Huokaus; luwallincn ja luwatoin,'2Mos.2:24. Tob. 3:
1. Hcs.9: 4. 2Makk. 6:3°. R0,n.8!22. lak. 5:9Huone; Kalliolle rakettu on luja, Matth. 7: 24. l. 16:
18. Luk.6: 48. Yhdistä tähän, Rom. 8! 35- P5.46:
2,

3, 4,

5.

Huonenbaldiat Jumalan armoon, i Pet.4l
tästetän,
malan salaisuteen, Kor. 4:1.
lähimmäisiä kohtan,
1:
1.15.-1. 2K0r.6:4-6. Ga1.6:i,2. Huöncseen ottamaan»vaaroitetan, les. 58:7. lob.3 1:
Eph.4:
21, 22.

No»n.

12: 20.

">-

1

34,35-

2.

Koi.

1: 11.

1.3:12,

32. Rom. 12: 13.

1

Tim. 3:2. 1.5:1°- Tit.

Thcss. 5: 14. i Tim.6: n. Tit. 3:
8.
Ebr. 13:2. Ei kuitengan kaikkia p»da
Pet.
3:16. Jumala on itze pitkämielinen ja kärsimallinen,
otettaman, Syr. 11:31. loh. v. »0.
huöncfecn
2W05.',4: 6. 4Mos. 14: 18. Neh.9: 17. Ps. 103:
Hnoneseen ottamisen ja»vierastamisen esimerkit, Mos.
Niis. 5: 1, e. Jon. 4: 2. Rom. 2: 4. Esimerkit,
18:3. 1.24:31. 105.2: 1, 4--6. iKnn.i7:io.
1 Pct. 3:20. Ap. T. >3: 18. Rom. 9:22.
3:
15. 2KUN.4: 8. Duom. 19: i6--i8.e.10b.ii:32.
Pet.
9. Match. 18: 26. lEsus Kristus on tähän meille
Luk. 10:38. 1.1 9: 6. Esimerkit niitä jotka n ole
esikuwan andaimt. Matth. 11: 29. Sentähden kutzuhnoneseen ottanet, Duom. 8:5, e. 1. 19: 15. 1
tan hiljaisus lähimmäisiä kohtan, Kristuxen hiljaisu25: 9--11. Niiden rangaistus, Viis. 19: 12, 13.
dcn >a karslmällisydcxi, Kor. 1°: 1.
Thess.;: 5. Huoruus, luetan hirmuisembain ja kauhimbain synlim.K. 1: 9.
dein sekaan, Icr. 7: 9. l. 23: 14. Hes. 33:26. Hos.
Täi,.'
raunilleamullcomisletemmiisaus ja »väkemys, San. 4:1,2. Viis.
14: 25,26. Gal. 5: ,9, 20. O» kau1.16:32. 1.19:11. i^aar». 7: 9, io.
syndi kuinwarkaus, San.t.6: ;«>-->,. Isnga
hiambi
lak.;: 13. On hengen hedelmä, Val. 5:
c
seurasa
On
,3.

1

2.

1

2

1

~

2

>

2

„.

j

2

;

Htt

seurasa

on monda kadottamaisia syndiä: lumalatto»nui ja suruttoinus, Job. 24: 15, 16. Syr. 2;: 2516: ,6, i7,e. Murha->;2. Walappattous,
mieli, 2Sam.ll: 15. Tottclcmattomus ja ustottomus, Syr. 23:33. Ia kutzutan sentähden tyhmydlxijahlllludexi,lMos.;4: 7.5 M05. 22:21.Du0m.
,<): 2;. l. 20: 6. 2 Sam. 13: 12.
Jer. 29: 2;.
tule hälvetä, Syr.
Jota joloisen kunniallifen miehen
41:25, 27. Pakanallinen syndi, Rom. 1:28, 29.
Eph.4: 19. 1 Thcss.4- 4, 5. iPtt.4: 3. Huoruus
kutzutanßaa»natusa saastaisudexi,Rom. 1:24. 2 Kor.

sanoman

kunnialle, hywän nimen ja
puolesta, San.l-6: 32:33. Syr. 23: 36. Wahingon elämän puoles
ta, 3M05.20:i0. 1.21-9. 5 Mos. 22:21--25.
SaN. l. !8,19. 1.5:5. 1.6:32. 1.7! 21--23»26.
27. 1.23-27,28. Hes. 23-25.-27,45--48. Syr.' 23^
25,26» 30«33. Wahingon Sielun autuuden puolesta,
»-

J0b. 24:15,19. San.l.s-5. 1.7-27. 179-i7»ill.
9, ia. Gal. 5- 19,21. Eph. 51
5. K01.3!5,6. Ebr. 12: 14. 11m.K.21: 8. 1.22:
,5. Wahingon hiiorintekiäin ja huorain heimolle j«
sikiöille, Job. 31: 9,10. Hos.4: 12--14. sMos. 23:
12: 21. Gal.s: 19. Eph.4: 19. K 01 .3: 5. Ettäse
2. Wiis. 3: 16--19. 1.4: 3--6. Syr. 23: 34, 35.
sildä saastaiselda hengelda pcrleleldä, Match. 10: 1., Että huoruus ja haureus taitaisin waldettä» pitä wiriästi
l. 12: 4;. Saa alkunsa, saastutta ja tahra ihmisen, ruututkisteldoman» Jumalan sanaa, Pet. 1:22. San.
1.6: 20» 23,24. Ajateldama» Jumalan läsnä olemista,
min ja sielun puolesta: turmele Jumalan asuinsian,
jota kaikki näke, kuule, jaDuomion eteen wätäwä on,
Kor. 3: 16, 17. Tele Kristuxen jäsenet porton jäsenen, 1 Kor. 6: 15--18. Huoruus ja riettaus, joko se,
Ebr. 4: 13. Saarn. 12: 14. Matth. 12: 36. Job.
24:15, e. San.l. 5:21. Syr.23: 25, e. Kuoleolis rietas puhe, Eph.4: 29. 1. 5 :3, 4. Koi.;: 8.
Eliriettatläytöxet, i Mos.^9:7. Syr. 2; .-4. 1.26:
tettaman lihan himot, Matth. 5:29, e. Gal. 5:24.
12. Matth.s: 28.
IIOH. 2: 16. '2Pet. 2: 14. Kol. 3: 5- Rom. 6: 6, 9--13. l. 8:12,13. Kartettaman kaikki sitä kuin huorutcen kehoitta; kuin on, kow
5an.1.5:20.
1.7: 13,
8,9.
Hcs.23:
s:
Jer.
neus, J0b. 31: 1. 5an.1. 6:25. 1.9: 13, e. Syr.
3,8,21. Somitatähän. sMos. 25:11,12. Elihau9:3, 5,7«9- 1.42: 12. Matth. s:2B. Portokaunirelliset himot sydäminesa, Match. 5:27,28.1.15: »9stus, San.l.?: 10. 2Kun. 9:30. Huoran »veisu,
Mos. 22: 16.
Job. 31:9. Eli ueitzen raistaininen,
ja
Syr.
22:28.
Eli
haureus
salamuoteus»
3
Mos.
Mos.
9: 4. Haurcllisien kansakäyminen, 1 Mos. 39:
s
ja
10.
amionrilos,
17.
Eli
Tob.
3: 17. Syr.9: 3,11-13. 1.41 27. 1.42:
19: 29. 5 Mos. 23:
huoruus
joko >)xilcrtaincn taikka laxilertainen,; Mos. 18: 20.
12--14. Huorain kansa puhe» San. l. 5: 3, 4» l. 6:
1.20: 10, 11. Ebr. 13:4. Eli ryömämincn, 5 Mos.
24. 1.7: 21» 22. Suun ondo ja halaileminen, San.
22:25,-27. Mos. 34:2,3. ludith. 9:2. 2Sam.
1.5: 20. Syl.9: 12,13. Huora huonet, 4 Mos. 25:
Eli sukuruttaus, 1 Mos. 19- ;i. 3
8. Jer. 5:7. 1 Kun. 22:47. 2 Kun. 23:7. luo<
pumus,
ja läyttämys, 1 Mos. 19: 32. 4Mos. 25;
19,-21.
l.20:
17,
6,
11--14,
18!
sMos.
24.
Mos.
mykät
synnit:
I
22,2;.
Kor. 5: 1--5. Eli
1--3. ludith. 12: 10, 16» 20. San. l. 23: 31.-33.
27: 20,
Pehmeys, Kor. 6:9. 1 Mos. 8: 9. Sodoman
Hos.4: ii, 18. Syr. 19: 2. Rom. 13: i4.Laistuus,
syndi, 1 Mos. 19: 5. Duom. 19: 22, e. Rom. 1:
Mos. 34: 1, e. 1 Sam. 11: 2, e. Ustollisesti ruko1 Kor. 6-9.
1 Tim. 1: iO. Elainden
uxella pyytä puhtautta, Syr. 23: 4--6. Kor. 7: 1.
24, 26,27.
1 Thess. s:23. Porto kirjoitctan, San.l.7: 10--13.
länsa malamincn,; Mos. 18: 22, 2;. 1.20: 15,16.
rangaistus-esimerkit yhteisesti, iMos. 6- 2,
närnät
on
21.
Kaikki
lowasii
Huoruden
27:
Jumala
5 Mos.
e. Sodomalaiset, 1 Mos. 13:13. l. 19: 5, 13,24.
licldänyt luudenncsa lästysä, Mos. 20: 14. Niin
Hes, 16:50. Pct. 2: 6, 7. lud. Ep. v. 7. Abime»
myös usiammisa Raamatun paikoisa, Tob. 4: 1;.
lek, 1 Mos. 20:3,18. Siken,, Mos. 34- 26. Israc<
4M05.5!i2, e.
5yr.9:;,6. ;Mss.
ii.
Mal.
litat 4 Mos. 25:9. Bcnjamitat Gibeasa Duom.
10,
20:
e.
14.
2,
Hcs.22:
Hos.4:
Mos.
Erinomaiset rangaistus-esimerkit, Onan,
19-* l.
;: 5. Ap.T. 15:20,29.1.21: 25.R0m.i;:i;,i4.
3or.
10:
1
11.
1.6:
Mos.
4M05. 25-8. Duom. 15-6. Elin
9,10,13,15,18--20.
38-9.
iKor.s:
pojat, 1 Sam. 2-22. 1.3- 13. 1.4-11. Abner,
z. Eph. 5: 3--'2: Kol. 3: 5, 6. i Thess.'4: 3--6.
Sam. 3 - 7,8,27. Dawid» 2 Sam. 11 4,27. l. 12
iT'»n.i-ic>. Ga1.6:8. 1.5!i8--2i. iPet.i:i4'
16. Eo". 12: 14, 16. l. 13: 4. lak.4: 4- San. l.
9» 10. Ammon, Sam. 13- 14, 29. Absalom»
Sam. i 22. l. i8-9, 14. Zedekia ja Akab, Jer.
2- 16. l. 5: 3, 8, 20.
ja mahingon matkaan, (1) Yh29- 22, 23. Tuhlaja poika» Luk. 15- 13» 16, 30.
Huoruus saatta turmion
Hengellinen
Syr.
.26:
I°.
San.l.6:
231
26--29.
Huoruus Se kauhisiawainen syndi epä»
teisesti, M05
ja
jumalan
paiwelus,
kalun
omaiwahingon
kutzutan hengellisexi huorudexi ja
-22,-24. (2) Erinomaisesti,
l.
werratan,
,4:
puolesta,
15-"
83»:9""-Sa«.
siihen
Mos.
Mos. 17-7. 5 Mos.
Job.
suden
31-16. Duom.2-17. 1.8-33. 2AikaK. 21-ii.
Syr.9- 6. Wahlnl 5:8--12. 1.6- 26. l. 29:
P5.7- 27. Ps. 106- 39. les- 21. Jer. 3- i--n.
gon ruumille, hawettawillä taudeilla, Syr. ,9:
l. 13 26» 27. Hes. 16- 15» 3:» e. 1. 23 16, e. Hos.
iKor.6: 18. ValMsn ymmärryxelle, Hos.4: n.
Wahingon
2-2. 1.4- 12. Nay. 3-4. Ilm.K.
Eph.4:
14. l. 17- 1,
Sye-Z-Y. 1.13:2.
i.22- 14. 1 Kor. 6-
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Asetta

Ja

IE

epäjumalan palwelusta, on laittein suurin

huoruus, Wiis. 14- »2.
Hurstaus; etzi Wanhurstaus.
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V.os. 13: Ihmetten kauttaKristlts tuta», loh. 10:
25. Ihmetten kautta osotta hän hänensä olewan lu;.

malalda lähetetyn, Ap.T. 2: 22.
Hyljäminen. Jumalattomain ijanlaillinen hyliämmen Ihminen: luotu Jumalan kuwan jälken; ctzi Ruwa.
ruumis ja sielu 1 Mos. 2: 7.
ei ole perustettu siinä, luin olis Jumala, ilman la- Ihmisesä on kaxi
Saarn. 12: 7. Match. 10: 28.
dotuxcn an/aitzemaisien syiden latzomata, ainoastans
neuwon päatöxestä ja suosiosta, ijanlailkisudesta päät- Ihmisen luonnollinen elämä etzi llilämä.
tänyt, enimmän
ihmisiä ladotta ja hyljätä, loh. Hänen woimansa hengellisesä asioisa, etzi wapa ehto.
;6.
Tit.
2: ii. Rom. 11: 32. i Tim. Ihmi!enuudestasyndi>misestä,Match. iz: 3. l. 19: 28.
16-19,
3:
loh. 1:13. 1.3:6. iKor.4: 15. Gal. 4: 19. i
~4. 2Pet. 3:9- Hes. 18: 2;, 32. l. 33:11. Ei
Pet. 1: 23. l. 2: 2. lak. 1: 18. etzi Syndymys
myöstän siinä, luin ei olisi Kristuxen ansio yhteinen,
ihmisestä Kristuxesta Rom. 6: 4. 8. l. 7: 6. l.
1e5.53: 5«7. Rom. B: 32. 2 K0r. 5: 14. iTim.2: Uudesta
12:2.1Kor. 5: 7» 8. Gal. 6-15. Eph. 4:24. Kol.
6. Ebr. 2: 9. 1 loh. 2:2. Waan on perustettu
3: i". Tit. 3: 5, 6. Ebr. 8: I°, n. Wanhasta ihsiinä, että Jumala ijanlaillisudesta edellä käsin näki
Mljestäja jenteoista» Rom. 6: 6. l. »3: 12,13.1Kor.
ihmisistä, omasta syystänsä loppuun asti
enimmän
5: 7, 8. Eph.4: 22. Kol. 3: 5.
latumattomudesa ja epäustosa,6.pysywän,loh.,: 1,, 12. Ikä;
etzi Elämä ajallinen: wanhuus.
l.;: 17,-19,36. Marl.l6:
Matth. 23: 37. San. Ilmeistyxet,
joisa Jumalan Engelit ihmisen muodosa,
l. 1: 24--26. Hos. ,3: 9myös
niin
ja lEsus owat itzensä ilmoittaoikeudella
ei
taidaisi
walitta
latomattoIhmiset
Jumala
Ilman epäuskon ylitzc, ja
tanct, 1 Mos. 18: 1.32-* 1.24:* 2M05.3-* 4
mudcn
sentähden mailmaa nuhdella,
Moj.2 2:22.105. 5: 13» 15. iSam. 28:n.Matth.
loh. 16:8,9. Matth.2l:32. Luk. 7:29, ;o. l.
20! 5.
17: 3. 1.28- 2, 9. Mark. 9-4. l. 16: 5, 9,12,14.
Hyppäys, toisinansa hywä, toisinansa nuhdettapa, 2
Luk.9:3o. 1.24:4,15,36. loh. 20: 12,14,19,26.
1.21: 1. Ap.T. 1: ia. 1.16:9. 1.18: 9.
Mos. 15:20. 1.32:19. Duom. 11:24. iSam.
18:7. 2 Sam. 6: 14, 16. Ps. 149: ;. Ps. 150: 4. 110, hengellinenHErrasa, Ps.9: 2,3,15. Ps. 13: 6.
Saarn.;: 4. Matth. 11:17. l. 14: 6. Merlitze
Pf- 21: 7. Ps- 35: 9- Ps- 4°:' 7. Ps. 67: 4,5- Ps.
iloa, Icr.; 1: 4, 1;.
68-4,5. Pj. 70: 5,6. P5.73!28. Ies. 9-3. l. 12Hywä. Ei meidän pidä telcmän niinkuin meille hylväxi
-3. 1.25: 9, 10. l. 29:19. 1.25: 10. l. 51 - 11,12.
näky mutta tehlälume niinkuin Jumala löste, 4 Mos.
1.65- 18. Hab, 3: 18,19. Syr. 51: 37. Rom. 12-12. Phil. 4- 4. 1
,5:24.* 5 M05 .4:2.1.12:8, »2. les. 5: 21.1. 55:
Thess. 5 - 16. On hengen hedelmä,
z, 9. Match.;: 14,15. Gal. 2:11,-15. K 01.2: 19,2;.
Gal. 5 - 22. Jumalan waldakunda on ilo ja riemu,
Hymän ja pahan »n Jumala lullcngin maxama ansionsa
Rom. 14: 17. Jumalan
ilo ja lohdutus, Jer.
jällen, 25am.26.-2;. Ps.62:i;.
15: 16. Wanhurstasten odotus on riemu, San. l.
ler.i7:io.
l.;,: 16. l.;;: 14.* Hes. 9: 9, 10. l. 13: »o, 14.
10- 28.
1.24:9.* l. 2;: ,0. Syr. 11:28. 1.16:14. Ijankaikkinen 110, Wiis. 3 - 1--9. les. 25 -8. 1. 35 I°.
Matth. 16: 27. Nom. 2:6. l. 14:12. 2 Kor. 5:
1.65: 13. etzi Autuus.
I°. Eph.6: 8. Koi.;: 24, 25.
i: 17. Ilm. Ilomen sydän, on ihmisen pitkä ikä, Saarn. 5
iPet.
2: 23. 1.20: 12, 13. l. 22: 12.
1.8- 15. 1-9' 7"9- San. 1.5- 18. 1.17-22. 17--19.
Syl.
Hywat työt; ctzi Lyöt.
30-23. 110 onmuuttuwaincn,lub. 2o. 5. Jer ,59. 1.16-9. Wal.s:is- 10n.4-6,7. Spr.n:
28--30. Ps.3°-6. Ps. ,26- 5,6. loh. 16- 20.
I.
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se
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lak. 4-9.

s^aarituo;
etzi Juttu.
Janominen;

Kohtullincn ilo sallittu, 2 AikaK. 29- ;6. Neh. 12 42.
etzi Isominen»
43. Ps. 67 4,5- Ps. 68 - 4,5. Luk. 1 -14. 1
joka joka kutzutan Kristus, Match, i: 16, ,8,
Thess. 16. I. 5 '6.
21. Luk.i: 31. etzi Rristus.
ilosta, Job. 8- !4-"6, '9. San l 2-14
lEsuren nimeen pitä kaikkein polwiansa kumartaman, Luwattomasta
l>'4'7.
2>. P5.4- '2, '7--.y. Saarn.
2Phil. 2:10.
-

-

:

Ihanaisus etzi Rauneus.
Ihmet,wahwistawat HErran sanan, Mark.
2°.
Ihmeitä anomn Apostoleilda, Ap.T
Ihmetten kautta Isä tule kunnioitrtuxi
;

15:31. Vääräin Prophetain

,

16: ,7.
4: 30

Match'

ihmet,
23:31,32.
Jota ihmeillä Mgun pettä» hänen Jer.
pitä kuuleman,
5 Mos ,3:
W,!!'c-ihmel, Matth. 24: 14.

Metten kautta koettele

Ih!

Jumala meidän ustoamme,

5

°'
«'''
>6- 1.>9.7 Parembi murehtia ku,n iloita, Saarn. 2-2.
3«7
Isä,ruumillinen, ctziwanhemmat; kauset
Meidän jaKristuxen taiwallincn Isä. on Jumala',
loh
20- 17
ijankaitkisen
-

2-

32:

syndyman kautta? Ps
Kristuxen
Meidän» luomisen kautta» Mal. 10 5 Mol
6. Lasicu oikeuden ja armon kautta,
loh i'- ./'

7.

2-

Rom.B-.5,,6. Eph.»-5,6.

Isän,

Is

Ju

Isänmaa- se oikia on taiwaasa, Ebr. -10,13,-16.
Kor. s- 1,2,4,8,9. Phil.;- 2°.
Isändä; ctzi perhen Isändä.
Isominen; Hengellinen isominen ja janomixcn wanMatth.
hurstaudcn perään, Ps. '07: 9. les. 55
1.6:
21.
1.22-17.
Lul.i-53.
11m.21-6.
5-6.
ctzi pääsiäinen. 16.
Juhla: Pääsiäisluhla,
miilkojuhla,
l. 34
eli
Juhla,
Mos. 23
Helunda»
22. 3M05.23- '5- 4Mss.2B- 26. 5 Mos. 16:9.
Ap T 2-l. l. 20- 16. Soittaunfcn Juhla, 3 Mos.
2;': 24. 4 Mos. 29- i. AikaK. 5-3. Sowlndo,
Juhla, 2. Mos. .3- 27. 4M°5.29- 7,8. Lehtilnajan
Juhla, ,Mos. 2; 16. 3 Mo,. 2;: 34. 4Mos. 29
12. sMos. >6- .3. l.;>-'o. Esr. 3-4. Nch.B-i,;?. Makk.'-9. l. .°-6. loh. 7- 2. Uuden
Kuun Juhla, 4 Most 28 I'. Sam. 2°- 5. Hcs.
jlihlia mastan puhutan,
45- i?, »8. ludalaisicn
11

>

-'.

-

2

J0b.42- 2. Jer. 32-

les.i-

'Mal.

'l,
2' 3.

>;.

»>.

:

1.66-

3.

'.

-

44.-45.

Jumala,

-

ihminen lansaluo<
Inniala Että vri Jumala on, taitaniin
n,yös luomijcn

»8--2Q. 1.2: 14,
Ps.'9'Ap.T.'7-27,28.
10b..2-7.
15.
hcn »tzensa
«iumalan olennollinen ja oma mm», Ma on
nimi
"muista, jotka jumalin kutzutan eroitta,
niin myös skj«K. jotka molemmat merkitzewät olcndota, 2 Mos. 3 '4,' 5- 1- 6 2,;. les. 42
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se

-

-

8.

-

Hos.

.2-5.

Ps.

83-

'2.

-

Neh 9'6.

olendo, loh. 4' 24
Jumala on hengi, f. 0. hengellinen
yxin
ainoa
on
hänen lumalal.
«nl. 24 39. Jumala
liscsa olemisesausa, ja pachi händä ei ole yhtäu Ju-

.7.
malala, 5 Mos.4- 35- l. 6- 4- l. 7' 9- l.
l. 32. 39. 1 Sam. 2'-2. i Sam. 7-22. >Kun.
8.60. Ies. 37- '6. 1.43- 'c>, ".. 1.44-6. 1.45
5,2.. 1.46.9. Hos. 13-4. Wi»,.'2. .3. Mark.
1.12.6. Gal.
»2.
29. loh. >7'3- 'Kor.B-5,6.
3, 20. Eph-4-' 5,6. 'Tim.2-5.
Sen yhden ainoan Jumalan olennollisista oma,suxlsta:
Jumala, jolla ei ole alkua
Hau on yxin ijankaikkincn
ja loppu, Mos. 2 1
on
alku
»vaan
itze
loppua;
eikä
'<"

'

P5.77-14.

3

.-

tietä, kuule

5 Mos. 31J0b.28-24.
1.31-4. 1.34-'l. 1.42-2. Ps.3B' 10. P5.94.-9.,
Ps.i39-2,e. San. l. 5 21. 1.15-3. l. 24. 1,.
1e5.29-15,16. 1.40--»6,27. 1.41-22, 23. Jer.
1.5. 1.7 11. 1.23:24. 1.32-19. Sl)f.i6--is,e.
l. 17-13. 1.23-- 25--2<). Matth. 6.- 4. Mark.2 -8.
l. 14-iB. loh.i-47.48. Rom.B-27. Ebr.4.'
13. Joka myös tutkistele, ja koettele ja tietä miti
16, 7. Ps.
sydammesä on, l Aika K. 29- 17.
7,10. Jer. 17.10. l. 20, 12. Syr. 23, 27,2«.
l Thess. 2, 4. Ilm. 2,23. Laupias Jumala, Ps. 86,
5. Ps.io?, 8. J0e1.2, 13. Jun. 4,2. Ps. 145,8.
-M05. 34,6.Neh.9, 17. Mik.7.18.19. Wal.w.
3,22,23. Syr. 2,22. Hos. 11, 8. Eph. 2,4,5.
Hi.

-

dusta luonnollisesta walkeudesta,
töistä, kyllä hywin tictä, Rom.

»Pet.'-15.'6. les.6-3.

M05.19-2.jokai Eam.2.2. jaIlm. 15kaikki,
4. Kaikkitietälvi

ja tyrannit pita häpiaiscsti hukkumon, Esimerkit; Pharao,, 2Mos.'4- 27. Adoni-Besel,
Isebcl,
Duom.' -6. Abimclel, Duom. 9 >;52,io.e. Haman,
e.
30,
Holofernes,
Judit.
Kun. 9!
Herodes Agrippa, Ap. T.' 2 23.
Esth 7 -9,

Julmuus- Julmat
'°.

-

>-

l.B'- «o.

21,22.

-'

'

'

Am.s-.

'7,27.

Zak.

li-23.

86. Wiis. ".-,
22. Matth. »9-- 26. Mark. 10.- 27. l. 14- 36. Luf.
i- 37. l. 18.27. Eph. 3 '»o. Ilm. 15.3. Se o»
Jumalalle yhtäläinen autta monen taikka harmain
kalitta, 'Sam. ,4.-6. ,AikaK. »4les. s°-2.
1. 59Jumala on ustollinen jatotinen, 2 Mos. 34-6. 5 Mos. 7-9. l. 32- 4. Sam. 15 29. 2 Sam.
7- 28. P5.2- «o. loh.'?' »7- 1.3-' 33. l.z- 26.
Rom. 3-4. Kor. >-9.1. lo 1 3. 1 Thess. 5 24.
i
2 Tim. 2.- 13. Tit. "2.
loh. 9. Ebr. 6- »z.
l.' o-2 3. Ps. 3 3.- 4. Yxi p»)hä Jumala, 3 Mos. Il>

2

'

».

1.18-14. 1.35-11. 2M05.6-3. 4Mos.

2

-

>7.

»

-

-

Wiis.,

7. Ap.T. 7-48. Muuttumatoin,laf.
Mal. 3 i 6. Nakymätöin, ,Ti,n. 6. >6. Ei
kenestäkän, waan itzestänsäolewainen,les.43- l„,
Majestetillinen, peljättäwä ja suuri Jumala, 5 Mos..
7-2'. P 5.47- 5. 1e5.57--15. Luk. l- 32. Suurinnnasa mitasa täydellinen ja autuas, Tim. ~,
17. 1.6- ,5. Kaikkiwaldias Jumala, »Mos. 17-».

~3.

2

iSam.

lak.s,

11.

»-

3.

näke

2AikaK. 16.-

Luk.6, 36. Ron».

9.

12,1.

etzi^aupius.

AxilumKla
itze hy»v»)ys jarakkaus, Matth. 19,
17. Mark. 10, iB. lak. 1, 17. 110H.4, 8, 16.
Hri kärsiwällinen ja pitkämielinen Jumala, hidas »vihaan,
iMos. 6, 3. »Mos. 34.6.4M05. 14, iB. 86,
15. Ps.i°3. 8. Ps. 145, 8. les. 3°, iB. J0e1.2,
13. J0n. 4, 2. Nah.', 3. Viis. 11,24,25. Roml
2,4. 1.9,22,23. iTim. 1, 16. 2Pet.3.9. Va»»'
hurstasJumala, Ps. 11, 5--8. Ps. 1 19, 13 7. Ps. i45,
16, 17. Pf. 7, 12. San. l. 17, 15. Joka hywänj«
joka on

Ps.

pahan maxa jokaitzen ansion jälkcn, katzo L>'öt.
Ps
zMos.'s-'8- 10v.36-26. P 5.902.
1.43-°,".
Jumala, joka ästen nimitetyillä lumalallijM
1.4'-4Tämä
102les.4°-'2B.
on kirjoitettu. joka myös hänen lumol 44.- 6. 1.48- '2. Dan.6.- 26. Nom. '6.- 26.
omaisuxilla
Ebr.'-8,'2.
olcmisesansa,
8,
'-2.
ei ole monda, waan yxin yxi
Tit.
11m..,
/allisesa
Tim. l--'7.
ainoa olcndo Jumala, on andanut Naamatnsa tictö,
l. 2' -6. 1.22 3. Eihän ole johongun aikaan
itzens olewan kslminaisen personaisa; niin että siinl
sidottu, Pet. 3' 8. Hän on määrätön» ja kasittäniäyhdesä. ainoasa lumalalliscsa oleiniscsa on kolme perMnllKnala; joka paikasa läsnä olemainen; ci inihin,
sonata; eli, että se yxi ainoa totinen Jumala onlsa,
qän paikkaan suljcltu, cli mistän snljcttu ulos, Kun.
8'
ja Pyhä Hengi, se osotetan V. T.
8,9'8.
Mos.
2'MaK.6.Job.
Ps.'39-'
Poika
27.
1er.22.23,24.
1.66-'.
3,4.
Am.Z»5. Irs.6-,3.

1

-!

,"

2

''

>

"

>

>.

lii
~.4

wita
3.4.

1e5.48:

16. (so-

Ps. 33:
4Mos. 6: 24,-26. les. 6:
t"än
les. 6.:
myös U. T. Matth. 3: 16,17. Mall.
6. 2<Sam. 23: 2,3.
~)

Osotetan

Maith.2B:,9-

loh.

4-18

14: 16,26.

11oh. 5:7. YhdistäLllk.

1.15:26. Matth. 10:

2°.

owat se yxi ainoa to»ämät kolme clinäistä pcisonataolcmiseja,kuin
owatlsä,
tinen Jumala, lumalalliscsa

Hengi, loh. 5: 7. Näiden pcrsoannctan ttcta nailla sawaikutuxcja,
järjestys
naittcn
noilla Hänestä, Hänen kauttansa, ja Hänesä,
11:36. Hänestä, tulelsällc,Hänen kalittansa,
MlcPoja!!e,iKor.B:6. Ioh.»: 3. Ebr. 1: 2. Mutta
Hänesä, tule P.Hengelle, 2 Thess. 2: 13,14. Kuitcnyhtätasaisen osallisuden tähden, kuin kaikilla
gin
kolmella Jumaludcn Personailla, siinä yhdcsä Jumion tulcwat nämät sanat Hänestä,
lalliscsa olcmiscsa
kauttansa,
jaHancsä, myös Naamatusa,
Hineu
uiillc
kolmelle Personalle omistctlixi;
cloitusia,
iliuan
uiilikuin hawaitan», Kor. 1: 9. Rom. 6: 4. Ebr. 2:
12.
I0H.16: 15. Koi. 1: 14,16. lud.Ep.v.i. Se»
yhtätasaiscn osallisuden tähden sima yhdcsä lumalalpoika ja

,

:

sen

,

liscsa olcmiscsa, on,'xi persona toiscsa, loh.
36,38.

10: 30,

1.14:9--!!. 1.17:-!. Yhden kaldaisetMa-

jcstclisä, kunniasa jakorkeudesa, loh. ,7:5- 1- <: 23.
Niin myöälumalallisisa waikutuxisa, loh. 5: 17,19.
Se ensimmäinen Persona ci ole kencstäkan, »vaan itzcstänsä,
ja kutzutan Isaxi, että hän ijankaikkisudesta, hänen Jumalallisesta olennostansa Pojan synnyttänyt on Ps.
2: 7. Mik. 5: 2. San. l. 8: 22.
Se toinen persona, tämän ijankaikkisen syndymiscn tähden»
kliMilan pojaxi, loh. 1:14,18. l. 3: 16,18. Rom.
,

Se

Matth.

8:32.

3:17.

,

etzi 'Aristus.

2

,

--.

l. 8: 16. Matth. 5:24,29. Luk. 1:74,75. l. 3: 1 1.
loh., 2:26. Rom.i-: 1." 1.13:
l. 14:17, iz.

Phil.,3: 3. lak.

i: 27.

Jumalan paiwelus pitä tapahtuman sydämmesiä»sMos.s:29. 1.6: 5. l. 10: 12.1.11: 13. 1. -6:
16. 1.-8: 47. 1. 30:-. Jos. 22: 5. loh. 4:23.
Jokalumalata kunnioitta, se tule taas kunnioitetuxi,

Se oikia

1

Sam, 2:30.

Etzi Jumalattomus pitä

pvl)ä Hengi
Tämä yxi lolmiyhtcincn Jumala, kuin on Isa, poika
ja pyhä Hengi, säätä ja hallitze kaikki kappalet, pitä
siiliin kaikista, ja teke oman tahtonsa ja suosionsa jältcn, i M05.45: 5. l. 50: 19,20. sMos. 8: 18, 19.
J0b.9:4. 1.11 ,0. l. 12:15,16. P 5.10 3: 19. San.
l. 16: 4. l. 19: 2i' l. 20:24. l. 21: 1,30. Saarn.
>: '51t5.45 7- Icr. 10:23. l. 27:5- les- 14:27.
:

:

1.5: 18. Wiis.l2: 13. Tob.7: 12.
c. 1.10:29. 1.11:26. loh. 5: 17.
Ap.T. 11:17. Dan.4: 32. Rom. 9: 15. Phi1. 2:13.
Ebr. ,3:
Ilm. 4: i,. Jumala luva olla Israelin
ja taMcin wakain armollinen Jumala,
Mof. 17:7.
2M0>.6:2»3.
31: 33. 1.32:38.
Icr.
Hcj.
2;. Jumala on kukkein niiden Isa» kuin
ustowat hänen päällensä, 5 Mos. 32: 6. Ps. 103: 13.
Ies. 63:16. Icr. 3: 4, 19. Mal. i: 16. Matth. 6:
9,26,32.1.18:14.1.23:9. Ioh. 20: 17. Rom.
8: 15. iKor. 8: 6. 2K0r.6: 16,18. Eph.4: 6.
Jumala lupa olla, ja on Jumalisten suojelus, kilpi, kallio,
liima, e. p. 1 Mof. 15:1. Ps. 18:3, 1. Ps. 27:1,2.
P!-28:7,!i. P,.3i: 3,4. P 5.33: 20. P5.37: 39Da».

P5.71 :3,5. Ps. 115:9--". 1e5. 4,: i,e. Syr.-:
13.1.34:19.1.51:2.
Jumala on kaikkein Jumalisien turwa, Sam. 22:3.
Ps.9: 10, 11. Ps. 18: 3. Ps. 144: 2. Jer. 16: ,9.
Jumala ja bänen Jumalalliset työnsä, ei taita Ihmiselliscllä ymmärryxcllä waan Jumalallisen ilmoituxen
kautta» käsitettä» -Mos. 33: 20. J0b. 32: 8,9. Ps.
94:10. Ps. ii9:"Ps.i43: B. Matth.n: 27.1.16:
17. Luk. 10:- 1. loh. 1: 9. 1.3:2. 1.6:44,65.
1. 14: 17. 1. 17: 6. Ap.T. 16: 14. Rom. 1: 19. 1.
11: 33» e. Saarn. 8: 17. Job. 33: 13,14. i Kor.2:
14, e. Gal.:: n»i-. iTim. 6: 16. 11m. 3:7.
Jumalanpelko; ctzi pelko
Jumalan paiwelus. Itze walittu Jumalan paiwelus
ei ole Jumalalle otollinen» »vaan nuhdellan, 5 Mos. 4:
2. 2Mos. 32: 1, 2,e. Ps. 106:19. 5M05.11: 8,
32. Icsi: 12. Matth.ls: 9. iKun.l2: 28.1.13:
i,e. Kol. 2: 18.
Siitä totisesta Jumalalle otollisesta Jumalan pallveluxesta, ja sen töistä, 2M05.20i i> 5M05.5: 6." 1.1°:
12. 10H.2: 5. iSam.ls:
Ps.-: 10,11. Ps.
40:7. Ps. 50: 13, 14. Ps. 51: 19. San. 1.3: 1.
les. 1: 16--18. 1.58:6. Jer. 22:3. Hes. 18:6.*
Hos. 6: 6. Mik. 6:8. lak. 1: 4--6. 1. 3: 7. l. 7:9.

2: 21.
6: 25,

Maith.

21.

1

?

hyljättämän, Tit. 2: 12. Jumalattomat kirjoiteta», Wiis. 2: i,e. Rom. 3:10» e. Ps.
36:2, e. Erinomattain heidänlumalattomudestansa,
10b.2i:i4»i5. 1 Mos. -o: 11. P 5.36.'2. Heidän
paatumisensa ja sokeudensa puolesta, Jer. 5: 23, 24.
Armottomuden puolesta, Job. 6: 14. lunlalanSanan
ylönkatzenpuolesta, San.l. 1: 24,25. Heidän myötäkäymijenfä puolesta tasa mailmasa, Job. 21:7-12. Luk.
16:25. lotalumalisctihmehteleivätja siitä pahencwat,

10b.2i:7,

13.

P 5.37:" Jer. 12: 1,2. P5.73

:

3,e.

Ma!. 3: »5, e. Saarn. 7: 16. He kirjoitetan myös
loppunsa, odottamattoman rangaistuxensa ja kadotuxensapuolesta,loh.2l: 17, iB. Saarn. 8: 13. P5.73:
17.20. Icr.i2:3. Job. 8:13. 1.15: 20,21,32,33.
I. 18:
1.36: ii. San.l. 1:26. 1.6:
15. 1.10: 25.1.12: 7.1e5.5!24. iMakk.2:62,6-.
Luk.i 2: 20.46.P5.37: 3 5,36. Tämä jumalattomainrangaistus onllumalisien waroituxcxi, hyödyllinen, 5 Mos.
13: 11. l. 19:20. 1.21. 20,21. San.l. 19: 25.1.21:
11. Syr. 23:37. Ap. T. 5:11. 1 Tim. 5:20.
Ia
mala pilkka jumalattomia heidän langemuresansa, Im
Ps
-:
4- San. l. 1
Wiis. 4:18. e. Ia Jumala lyö
hcitapelwolla,2Moj.23: 27,2B. ; Mos. 26:36,37.
5 Mos.

Ka

Ka
sudentundo,ler.3 -13. Ps.sl -5. Ps. >9- 5. Pf.4o

-

12.1cr.14Tutallnnalan
wihaa syndiä wastan, Ps.6- 2, e. Ps.3B 2, e. Ps. 324. Ss.BB-16, 17. Ps. 102: 10, n. Icr. 4-8.
Mik. 7- 9. 5 Mos. 32-22. Ebr. 12 29. (3) Ahdistus jn pello omasa tunnosa että Jumala on »vihoitettu, Ps 25:17,18. Ps. 34:19. Ps.sl: 6,10,11.
Ps. io2: 5, e. Ps. 6: 3, 4. (4) Nöyryttä itziansä
Jumalan edcsä, Mos 26: 41.
Ies.
57: 15. Icr. ;6: 7. Luk. 15: 18,19,21. (5) Tunnustaa syndiä, Mos. 26- 40. Ps. ;2: ;«5. San. 1.
28: 1;. IIOH. 1: 9. Dan. 9: 5, e. (6) Rmvcta
tvihamaan ja lalchistumaan syndiä, täydellä parannuxen aikoimisella, Ps.; 8: 6. les. 38:15. Kor.
20.

Wal.w.;- 42,43. (2)

-;,

-

-

;

;

2

7:9,,,!.

Mitä se toinen latumuxen osa usto sisällcns pitä
Usto.

,

etzi

Rauneus, Ihanaisus, ilman awuta on mitätöin. San.
l. 1 1 22. 1. 31:30,; 1. Ei pita latzeldaman launita
waimoja, Syr. 9-8,9. Job. ;i:i.
Hengellisen morsiamen ihanaisus, Korl. lv. 1: z, 15.1.4:
7. 1.6:9. l.7:1. les. 62: 3. Jer. 6: 2. Eph. 5:
26,27. Hengellisen yljän ihanaisus, Korl. m. 1:16.
-

l. 5:

ie>, 16.

Siitä ensimmäisestä käändymisen laadusta puhutan ta'
,

sen

waikuttawaincn syy, alku
nyt erinomattain;
ja loppu, ja ainoa alottaja on kolmiyhteinen Jumala: crinomattain PyhäHengi, loh. 3: 5. 1 Kor.
6: 11. 1.,-: 3. Tit. 3 :5- Joka Istn jaPojan kansa»
käändymyxen niin yxinansä »vaikutta, etta »astuudesiä syndymättönen ihmisen luonnollinen wäki ja
woima peräti Mä suljetan ulos, 5 Mos. 29:4. l. 30:
6. Icr. 31: 18. Hcs. 11: 19. 1.36:26. Eph. 2-5,6.
1.5: 14. Ap.T.l6: 14. Ps.sl! 12. 2TiM.2.'25.
Phil.-: 13. 10h. 6: 29,44. Ap.T. i<: 19. -Thcss.
3: 5. Phil. 1: 6. Ebr. i- 2. lak. 1: 17. Matth.
23: 37. loh. 1: 9. Itze meistämme emme ole mihingän hywään soweliat, -Kor. 3: 5. Käändymys tapahtu silloin, kosta fe lumalalda meisä ja meidän tykönämme waikutetan, joka scurawaisism Raamatun
paikoista nähdän,Ap.T. 2:37. 2Sam.24:io. Ap.
T. 16:14. Hes. 11:19. 1.36:26. Ps. 51:12.
Kosia fe pimitetty ymmärrys, Eph. 4: 18. lEsuxelda
lvalaistan, loh. 1: 9. Eph. 5:8,14. longa päälle
feura, että ne lumalalda käätyt, waeldawat walkeu-

sä

se

sen

:

dcsa»loh.

12:35,36. Tekewät»vaikeuden töitä,

loh.

3:21. Heittäwät pois piincydcn työt, e. Nom. 13
i-, 13. Syy joka Jumalan kehoitta »vaikuttaman

käändymystä on, taikka sisällinen, Inmalan sula armo
ja laupius, Eph.
4,5,6. 1 Pet. 1:3. Taikka ulkol. 25:31, e. 1.47:15,16,19,-o. 2
nainen, Kristuxen kallis ansio ja maro, -Tim. 1: 9.
Jer. 3 2: 6,7,44. Etzi Dstaminen.
loh. 1: 17. iKor. 1:
Raupungit, mapalaupungit, joihin pacttin, ja kosia- Käändymyxen «välikappale4.on Jumalan sana, 1 Kor. 1:
jalda wapa oldin, 2 Mos 2,: 13. 4 Mos. 3 5:6,11.
-i. 1 Pet. 1:23. Joka sitä luetan eli kuullan.
Pal1 Kun. I:s°.
5M05.4: 41- l. 19:2,7. Jos.
weliat, joidcuga kautta Jumala käändymystä edes1.2:28.
autta, owat säädylliset Jumalan
palweliat,
Rauris, jonga päälle Kansan syunit panoin, ; Mof.
Kor. 5: 20. 1 Kor. 3:9. 1.9:22. 1 Tim. 4: 16.
9, i».
1 Kor. 4: 15. Gal. 4:
19. Ei Jumala käännä ihmiRawalus, etzi petollisus.
stäwastan scisomattomalla tawalla ja muodolla, »vaan
Kaändymys. Kaändymiscn armo on lyllä yxi ja yhtäJumalallinen käändymyxen armo estetä» usiasii ihläinen, kuitengin niiden ihmisten puolesta, jotka Wmisildä ja seisotan sitä »vastan, Ies. 5: 1--4. San. l.
tyxi tulcwat, taitan st niinkuinkolmelaincn tutkistclda.
1:24,25. Ies. 65: 2. Hcs. 1 21 2. Matth. 23:37.
Lnk. 7: 30. loh. 5: 4°,43. l. 12:37. Ap.T.7: 51.
Se ensimmäinen on, kosta ne nstottomat Mndymät,
jotkaei wiclä ole ollctHengellisesti »vastuudesta syndynet;
1.13:46. 1.24:25. 1.26:27.-29. Zak. 7: 11. Kysytän jos iiMiiM! tähän hänen käändymisccnsä, jotakin
waan omat Satanan waldakunnan, Jumalan wihan
ja armottomuden alla, Ps. 2,: 28. Ap.T. 9: 35.
Wasiatan: mitä ulkonaisiin toiinituxiin
tehdä taita?
tulc,jorka käändymiscn edellä kä!)wät,nimittain mennä
l. 11:. 21. l. 14: 15. l. 26: 18. i Thess. 1: 9. Se
toinen kaändymys, jota muutoin kutzutan jokaMväiaikoimiJumalan huonescci', kuulla Jumalan
on kosta ne hengeljotakin oppia, mikä oppi hylvänsä olis,
sexi latumuxcxi ja pamnnuxexi,
sella
siitä
woimasa, ja osotetan Raamatun perustulisesti wastuudestasynbynet, jotkakäändyinisen anitosa onxilla,ihmisen
2 Tim. 3: 7. Nom.
fcisowat, pyrkimät aina edespäin Mndymyxesä, Jer.
9:31. Am. 8: 11» 12. Ap.
;>: iB< 19. Wa1.w.5 :21. Ps.sl: ,5. Sc.kolmaslai
3.13:7- l. 28122--2 5. 1 Kun. 10:1. Niin myös esi»
läändymyxcstä on se, kosta se, joka tosin on ollut henmerkeillä: Hcrodes,Mark. 6:20. Sergius,Ap.T. 13:
gellisestimasiuudcsta syndynyt: maan on ehdon syndein
7. Mutta niitä siMisiä toimituxia, jotka itze käändymisesä löytän, nimittäin: otta
kautta siitä armosta pois langennut, jällen Jumalan
mieluisesti
wastan, hattasii ja ustollisesti rukoilla ja tehdä st»
armon lautta läändä itzensä Jumalan tygö; ja
aljetuxi käändyini,
kuullunfananjälkcen,Ap.T.i6: '4.1.17: io,n. loh.
tähden tutzutan oikein, wasiuudesta
Icr.;: 7, 12, 13.
;«>:
,3:17. 1.14:21,23,-4. l.15: 14. Ia muuta
2.
puhutan,
5 Mof.
sexi: tästä
Hcs. 18: 30,32. Joel. 2:12,1;. Matth. 1;: 15. kaldaista hgiullisuutla, kuin itze täändymiseen tule, nii<
ta
Ma 11.4: i,. Ioh.l,: 2.5.
Rauppa.

Ostamisesta ja myymisestä, 1 Mof.

2;: 9,13.
Sam. 24:21, e.

-:

sanan

-

se

se sanaa»

se

sen-

:

se

sanan
,

sen»

Ka

se

«vastuudesia syndymätöin ihminen toi- Rärme pettä Ewan i Mos. ;: 4,5. 2 Kor. 11: ;. l
joka
Ti»n 2: 14. Kirotan, 1 Mos. 3: 14.
mitta
osotetan seurawaisilla Raamatun lodisiuxilla, joista seura, ettei wasiuudesta syndymattömallä Rärsimvs; etzi Risti.
ole yhtän toinda hengellisistä hywisä töisä» Kärsiwallisys kästetän, San. l. 3: 11. Syr. 2: 2--4.
ihmisellä
Luk.2l: 19. Rom. 12: 12. 2K0r.6:4,5. 1 Tim.
jotka käändymyxecn ja autuuteen sopiwat: waan hän
6:11. Tit. 2:2. 2 Pet. 1: 6. lak. 5:7. Se on
- on kokonansa ja peräti lihallinen» loh. 3: 6. Synnin
,lja, myyty synnin ala, ja ci taida hywää tehdä, Rom.
Jumalalle otollinen, San. l. 3: 12. Syr. 1:35. Jumala rakasta niitä, joita kuritetan ja kärsiwällisydesä
6:16,17,19,20. 1.7:14,18,23,-5. Hengellisesti
harjoitctan,San. 1. 2 :n, 12. Tob. 12: 13.Ebr.12:
13. Ymkuollut, loh. 5:25. Eph. -:1,-, 5. Koi.
märryxcn puolesta sokia, Eph. 5:8.1 Kor. 1:14.
5--10. Ilm. 3:19' Eilnmala anna kctän ylitze »voikiusatta, 1 Kor. 10:13. Ps. 57:4. Kehoitnxcxi
K0r.3!5. Rom. 1 :2i,--. Eph.4: 18. Tahdon puomeille kärsiwällisyteen, anda Jumala kaikille ristinkanlesta wastahakoinen, 1 Mos. 6: 5. l. 8: -1. Rom. 3:
daille kaunit lupauxet hänen armollisesta läsnäolcmise12. 1.8:7- 1.2: 5- 1-6: 17,20. loh. 8: 34- Sostansa,Ps.9«: 15,16. 1e5.43: 2. l.41: id. 13, >4pimatoin johongin hywään, Ps. 14: 1--3. Matth. 7:
-1. 54-10. Voimallisesta lohdutllxcsia ja »virwotuxesta,
18. 1.12'. 34' 35- loh. 15:5.2 Kor. 3: 5- Kaikkeen
pahaan mieluinen, Rom. 7:8. l. 8: 5--7. Eph. 2:2,
P 5.42: 12. P 5.138: 7. 1e5.66: 13. 2Kor.i:3-5e. 1.4: 22.
Armollisesta liewityxestä ja muutoxesta, Vai. w. 3: 31käändymys
ja
kaikki
mitä
Eitä wastan omistelan
siihen
--35. 1 Kor. 10:13. P 5.68:20,21. Armollisesta palkitzemisesia, Matth. 5:11,12. Non». 8:18. 2 Kor.
itzesänjä tule ainoasti Jumalan armolle ja armol4:17. Ebr. 11:25,26. Ia Jumalan kaikkitictäwäiliselle ivaikutuxeUe, Ps. 119: 34. 5 Mos. 29:4. Hes.
sydcstä, joka tietä kaiken meidän tustamme, 2 Mos. 3:
11:19. 1.36:26. Ps.sl: 12. -Tim. 2:25. Luk.
Ap.T.
10.
26:
18.
1.
16:
6.
1
3:5,
14.
2Kor.
3:
19. Ps. 10: 13, 14, 17. Pf.69:2°,2i. 1cr.15:
Kor. 12:3. Taas kysytän, mitä ihmiseldä waaditan,
15. Ilm. 2:9. 1. 3: 9. Kärsiwällisyteen pitä meitä
myös kehoittaman meidän kutzumisemme muoto, Eph.
että hän käändymyxecn sowelias olis- Wastatan: Ei
»vaadita että hän sitä »varten rupeis kuulemaan Juma4:1,2. 1 Pet. 2:20-24. Match. 16: 24. Kärsiwallisyden kaunis ylistys, 2 Pet. 1:5--8,11. Saarn. 7:
kautta tulis käätyxi, kosta
lan sanaa, että hän
hänelle on hulluus, 1 Kor. 2:14. Hänen mielensä on
9. San.!.i6: 32. Wal.w. 3:26,28. Käfiwällisyden
tarpellisus,Luk.i4! 27. Tob. 12:13. Ap.T.l4: 22.
wiha lumalata »vastan, Rom. 8: 7. Sillä niin taidais jäwois ihminen jotakin hywää itzestansä ajatella,
Ps. 34: 20. 2 Tim. 3:12. Nom. 2: 7. Luk. 8:15.
joka wasiuudesta syndyucllckkin on mahdotoin, 2 Kor.
Ebr. 10:35,36. lak. 1 3. Kärsilvällisyden hyödytys yhteisesti, 2Kor.li 6,7. Erinomattain Jumalan
3:5. Hänellä olis myös itzestansä tahto siihen kuin
hywä on jonga kuitengin ainoastansa. Jumala lvairakkaus, lcmmejaarmo, Wal.w. 3:25,26. Ebr. 12:
kiitta,Phil. 2: 13. Sitä »vähemmin waaditan, että
6--8. Wiisaus, San.l. 14: 17,29. 1. 19: n. Hengellinen harjanduminen, Ebr. 12: 11. Nom. 5: 3,4.
uudesta syndymätöin ihminen hänensä Jumalalliseen
Syr. 34: 9, 10. Sielun lewollisus
waikutuxecn itzestansä taiwntta: tämä mahdottomus
1e5.30: 15.
on jo näytetty; muutoin ci yxikän ihminen «ulisi kää11: 29. Ijankaikkinen autuus, Ebr. 6:12.
Matth.
tyxi: siihen on käändymiscn kansa semmoinen laatn,
lak. 1: 12. Ilm. 1: 9. 2K0r.4:i0. 2Tim.2!io.
kuin kalan kansa, joka lipolla »vedestä ylöswedctän,
Oikiaan jaKnsiiiiiscen kärsiwällisyteen waaditan totinen katumus ja parannus,lcr. 30: 11,15. les. 64:
Match. 4: 19. 1.13:47.
Mitä siis »vaaditan? tämä ainoastansa, nimittäin kosta
6,9. Dan. 9 - 5,6, ludith. 8:26,27. Totinen usto
mc kaikki luonnostamme olcmma sitä Jumalallista »vaijaturwaminen, 2 Thess. 1: 4. Ebr. 6:12. lak. 1:3.
kutusta wastan, 1 Kor. 2: 14. jolla tapaa ei yxikän tuRom. 5: 1--3. l. 15:4. Hymä omatundo, 1 Tim. 1:
!>!> käätyxi: ettemme siis,
sitä jumalallisista waikutu18.19. P 5.7:4.- Ps. 17-i.Ps-iB:2i--25. les.
sia wastan, joka janan kautta lapahtu, wastahakoisilla
38: 3. i Pct.4:15,16,19. Wahwa toiwo Jumala»
esiciuä ilomme aseta, ja meidän käändymystämme
tygö, 2 Makk. 7: 20. Nom.s: 4. l. 8: 25. l.15: 4.
esi ,Luk. 8: 14. !. 14: i z,c. Niin myös ettemme sitä
1 Thess. 1:13. Rakkaus Jumalan ja meidän lähimJumalallista »vaikutusta lykkä pois, Ap.T. 26: -8, e.
mäiscmme,tygö,Kol. 3:12,13. Thess. 5:14. SiEmmekä scijo Jumalan Hengeä wasian,-Ap. T. 7: 51.
sällinen sydämen ilo, Tob.2: 13,14. Ps.Il8!2I.
Esmcrkit: Phariftnxet , Matth. 12: 31» 32. Waan
Ps.ny:?!. Matth.s:ll.l2. Ap.3.5:4i. iPet.
otamme meidän järkemme fangixi Kristuxen kuuliaisu4: '3. lak. 1:2. Wahwanapysvwäisys, lak. i 4.
den ala, 2Kor. 10: 5. Rom. 16: -6.
rististä, Rom. 5 : 3--5. Kärsiwällisyteen M
Kerstaus
Kaandymijcn hedelmä on tahdon wapaus» Rom. 6: i-,
meidän sydämemme «almistettaman, Syr. 2: 1--4.
13. 1.8:13,14- Eph.-: io. On kuitengin
kään- Kärsiwällisyden esimerkit: Job, lak. 5:11. Tobias,
dyncn »hmijen wapaus» niinkuin kaikki muutkin
T0b.2:12. Eleazar, 2Makk.6: 19. ApostolitjaProtasa
elamaja, wajawa, Nom. 7: 14, e. Gal. 5:17.
phetat, lak. 5: i«. (longatahdm kutzutan p,)häin
d;
kärsita ei taida
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Ka
kärfiwällisydexi,

Ilm.

Kristus, Ebr.

23.

13:
i,

:

10.

Xi

l. 14'- 1-) ludith. z :
1

1--3.

Pct. 2:

23.

sen

Karsimättomys. Kärsimättömydestä ja
rangaistnl.16:
xesta puhutan» -Mof.: 14: il. l.15: -4. -«:
-, e.
1. 17: 4Mos. ii 1» 10. l. 14: i»e. l.
1.-i: 5. Job. 3: 1. Icr. 20: 15. Syr.-: 16.
Rasi. Kätten päälle paneminen jaharjoitus kosta siuna-.

-.

tan. Esimerkit siihen, Jakob, »Mos. 48:14. Kristus,
Matth.,9:is. Mark. io:i6. On myös uhrein wihlimisesä harjoitettu, 3 Mof. 1:4. 1. 3: 2. Moscxclda
Hengcnlahjainjakamisexi,4Mos.27: 23. 5M05.34:

kieldämffen

tarpellisus,

Matth.

3 7--3 9. Luk. 14:

10:

-6» 33. Hyödyllisys»Matth. 10:39. 1.i6:-5. 1. 19:
-9. Mark.z: 35. Luk. 17:33. loh.i-:-5. Me
kiellämme itzcmme, kosta me kiellämme (1) Kaiken oman
kunnian,

loh. 5:44. 1.1 -6. Ps. 15:1. Esimerkki
onKristus,loh.B:sa. (-)Omantahdon,Gal.s.- 17.
Matth. 6: 10. Luk. ii:-. Esimerkki: Kristus,
Matth.26: 39. (3) Oman suosion, Pf. 37: 4,5- (4)
Oman hyödytyxen» 1 Kor. 13:5. Esikuwa: Kristus,
Matth. -o: -8. (5) Oman järjen, -Kor. 10:5.
-:

,

,

Kor. -: 14. 1.3: 18. Noin. 8: 7. (6) Oman HenApostoleilda,
Ewangeliumin
palweliain
gen, Matth. 10: 39. 1.16: -5. Luk. 14- -6. IIOH.
kutzumisexi
9.
iaHengenlahjainjakamiscxi,Ap.T.6: 6. l. 8:17. l.
3.-16. Esimerkit- Pawali ja Barnabas, Ap.T. 15.--6. l. -0: 24. l. 21: 13.
l. 13:3.1.19: 6. iTim.4: l4. l.s: 22. Kristuxelda,
kosta hän paransi sairaita Luk. 4: 4». Ananialda, Kieli, sowita tähän puhe, panetus, waikeneminen:
Kuolema ja elämä kielen woimafa, San. li iz : 21.
Ap.T. 9:12,17. Patvalilda,Ap.T.2B: 8.
Kästy, Käsiysanat. Laisa on kaxi pääkästyä» Matth.
Saatto pahaa matkaan, San.l. 28: ,6. Sentähden
pitäschillittämän,Syr. 22:33. 1 Pct. 3:10. P 5.34:
22: 37, e. Mark. 12: -9,5. Pää-sisällcpito Laista 1
Tim. 1: 5. R0m.13: 9. Saarn.,-: 13. Joka yhtä
14. Sanl.4: 24. Wiis. 1:11. Syr. 5: 16. Pahan
-: 10.
rikko,
rikko
kaikkia
kielen
meno ja wahingollisus, lak. 3: s«n. Syr. 2«:
wastan,
lak.
Uusi
wastan kästy
on rakkaus, loh. 13:34. 1 loh. -:
ja wanha
15." Ps. 140:* Mitä kicle puhu pitä tuleman Ju»
malalda, San. l 16: 1. Uhkaus ja rangaistus pahoja
7. loh. v. 5. Käskysanat pitä opittaman lapsudesta,
kieliä wastan, Ps. 5-: 4--7. San. l. 17: -o. Kristit5 Mof. 6: 7,8»-1» e. l.n:iB---i. San. 1.3: 3.
tyin tuleahkcroita hyödyllisestä ja wagasia kielestä, Ps.
l. 6:'-,. l. 7: 3. Ihmisten kästyt lumalata wastan
pitä hyljättämän, Matth. 15:8,9. Mark. 7: 9, 13.
15:3. San. 13:3. t.24:-8. l. 29: -o. Saarn.
Tit. 1:14.
5:2. Syr. 7: 1-. Matth. s: 37. Eph.4: -9. b.
Kelwata. Ei Jumalalle kelpa ihmisen kuolema, Hes. 1 z :
Pet. 3: 10.
23. l. 33: 7, 14. Ei HERralle kelpa monda uhria, Kihlaus, on ollut tawallinenW.T. iMos.24: 53. Tob.
Ei kaikki kelpawaisct ole hyHos. 6: 6. Mik. 6: 6."1.,6:
7: 10--15. Matth. 1: iB. Luk. 1: -7. l. -: 5.
wät, San.l. 14: 12.
25. Itzellensä kelwata Hengellisestä kihlauxesta, Hos.-: 19,-0. -Kor. n:
on kielty, San. 1.1 15. Rom. 15: Kelwata ih- Kiitos jaylistys Jumalan hylväin töiden edestä, kaffetån,
Kol» 3:23. 1
misille pitä tartettaman, Gal. 1:10.
sMos. 8: I°. Neh. 9: 5. P5.66: -, 3. Ps. 103:
-o----. Ps.ios:i. Tob.4:-0. Eph.s: 19,20.
Tbcss. -: 4. Kelwata Jumalalle pitä ahkeroittaman,
-Kur. 5: 9. Eph.s: 10. 2 Tim. 2:4. 1 loh. 3:22.
Phi!.4:6. Kol.-:7- 1.3: 16,17. iThess.s: l7,lB.
Mitä jakuka Jumalalle kelpaman. 1. 3: 4,12. l. 11:
iTim. -: 1. Ebr.l3: 15. On Jumalalle hywin oloh
i. Wiif.4: in. 1.9: 19. Syr. 1: 33. 1.25: 1. l.
2.-4. P 5.14 7: 1. Syr.
linen.Ps. 69: 31,32. Ps. 92:
44: 16. Match. 9: 13. Ap.T. 10: 35. Rom. 8: 8,
35: 3. L 39: 17, e. Sen myötä on monenkaltaincn
hyödytys: Jumalan armollinen läsnä oleminen, Mika
9.1.12:1. 1.14:18. iTim. -:-. 1.5:4. Ebr.
11: 6. 1. 1- : -8. 1. 13:16,21.
K. 5: 13, 14. Pelastus wihollisten »vallasta, 2 Sam.
Kerjäye; ctzi Andeliaisus.Köyhyo. Kerjäys on ter-2:4. -AikaK. 20: 21,22. Ps.iB.'4. Hengellinen
jaruulliilliuensiunaus,Pf.50:23. Tim.4.:4. Piti
»veille hipiällinen» Syr. 29: 30. l.40: 29.
tapahtuman pclwulla jakunnioittamisella, Tob. 13:6.
Kerstaminen, HERrasa, Icr. 9:23,-4. 1 Kvr. 1:31.
-Kor. 10: 17,18. 1 Kor.4: 7.
Ps.
66: 17. Ps.B6: 1-. Ps.m: 1. P 5.138: 1. P 5.34:
Ei
kcrstata huomisesta päiwästä» San.l. 27: 1»
Oma Kcrstaus kielty, lak. 4:16. San. l. 27: 2.
2,3. P5.57 :8. Ps. i°3 i»c. Syr.43 : 3 2--3 6. Iloi<
Kieldä, Kieldäminen : Wäärät opettajat ja ulkokullasclla sydänimellä, Ps. 63: 6. Yxiniiclisesti, Rom. 15,
tut kieldälvätKnstnxen, 2 Pet. 2:
Tit. i: 16. -Tim.
5»6. Alati,Ps. 63:s. Ps 104:33. Ps 145: 2. Ps.
: 15. JokaKristuxen kicldä, tule hyljätyxi, Matth.
146:-. Syr. 51: 15. 1 Thess.
13. Tob.-:i;,.
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saa
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Luk.i-:9. -Tim.-:!-.
14. Dan.6: 10. Wiis. 16: -z. Meidän welwollisu'
demme jälkeen, Syr. 39: 39--41. Tob. 12:7.
Kosta
he oman lätensä suuta andawat, Job. 31: -7,28. V- Kiitollisus läbimmäistä kohtan kästetan Syr. -9:».
lönpailisudesa eläwät, San. l. 30: 9. Itzensä kieldä
l. 37:6. 7. Luk.6:;3--35. Matth.7: l-. L11k.6:3i.
Rom. 1-: 17, -o, -1. Kol. 3:15. Thess. 5: Iz.
Kristuxen tähden, Matth. 16: 24. On Kristuxen ope34- Luk. 9': 23. Niin Kiitolliset pitä meidän oleman wanhcmbiammc kohta»,,
tuslasten oikia omaisus,Mark.B
12. Gal.
»nyös, kicldä luitlalattuman menon, Tit.
Tob. 4:), 4- Syr. 7' -9, 3<-. i Tim. 5:4. Jumala»
10:33.

Mark.

8: 38.

!-.

,

1

:

15,

17. Gal.

-:

19,20.

Itzensä

sana»

!

-:

5:24. 2Kor. 5:

Ko

Xi
kohtan, ,Kor.9: n. Gal. 6: 6.

'-:

Kiittämättömäin rangaistus,

5:12.

13. Syr. 12: 3.

Jer.

1 Sam.

1 8: 20, 21.

1.
25:

M0534:7ssii^aus:
Jumalisen kiimaudcn esimerkit,
-"Mos)':
4M°5.25: 1°5.22: 11.12.
1

7.

'y'-7

»2°: 1.8. iSam.i: 6. 1.25-11,32 'Kun.
10. l. 18-4. 1.23-6. Esr. 9-3.
,«-.4°. 2KUN.IO,Makt 2- 24. Matth. 21- 12. loh. 2: 15, 17.
<vöm ?': 1, 2. 2 Kor. 11 -2. Pahasta ja hymäsia kil-

7, 18. Jumalan kiiwaudcsta,lei.42:
1.5- '3. 5M0,.32-i6.
Hcs.36-5.
1.59-7.
/>',' 1 6 - 42. Wiis. 5" Kiimaudcn wahwus, Kork.
n,. 8- 6. Miehen »vihalla onkiiwaus,Ean.l.6:34.
Klpu; ctzi Sairaus.
Kiillo; etzi Seurarunda, Lempl».
Kirja. Elämänkirja, Mos. 32- 32. P 5.6- 3°. Phil.
8. 1.20- 12. 1.21- 26. Ju4- 11m.3-5. l. 14malan kirja, Mos. 24 7. Syr. 24 32.
K»r,aan,
lej.

waudcsia,Gal.4

-'

,3

«.

2

;.

-

-

2

Kirjoitetut eläwittcn sekaan,
1012 -1. Taiwaasa, Luk.

20.

ctzi wannomincn.

Kirommen;

Dan.

4- 3.

Ebr.

12

-

23.

Kirous ja siunaus Ebalin ,a Gnpmln muorclla, 5
Mos 27-11-13. MolemmatpaniMojcs edes, sMo>.
n-26." 1.28- 1." 1.3°-i,e. Jos. 8-34. Ihmisten
23 5, e. 4M05.22
lirouxcn muutta Jumala, 5 Mos.
6,e. 1.23-2, e. Nch. >3- 2. 2Sam. 16-12. Ps. 109Syr.
-2«. Ansaitzcmatoineiwahingoitze,San. 1.26:2.
-

21-30.

-

Eipidä kiromanKuningasta, Saarn.

io- 20.

Mos. 22-28.
Kansansa ylimmäistä, Ap.T. 23-5.
Kuuroja, 3 Mos. ,9-14. JM ja äitiä, 5an.1.201. 30- 11. 5M05.27- 16. Kirouxctyhteisestikicltyt Wiis. 1 11. Syr. 23 -9, e. l. 34 29. Mos.
2

-,°.

-

-

>

9. Ilm. 2-10. l.; ia. Eiladotuxexi; waan
parannuxcxija koctuxexi, 5 Mof.' 3 3. Duom. 2-22.
l.;- 1. Ps. 26- 2. P 5.6- 10. Zal. 13-9. Syr.24, e. 1. 27-6. Wiis. 3-5. Tob.'2-l). Rom. 5-4.

Pet.

-

2.-

Ial.»- 2--4,, 2.
annettu, Syr. 2:
Pxi luinala» palwelia on liusauxen alajälleen
lohdutetun,
1,3. ludith. 8:22. Tule liusauxen
Tob.3!2i. Esimerkit Jumalan kiusauxesta, iMos.l2:
i,e. Syr.44: 21. 2Mos. 15: 25,26. l. 16: 3, 4.
1.20:2°. 5M05.8:2. 2AikaK.32: 31. Tob.2:
12. Nukoilla ettemme kiusauxecn langeisi, Matth. 6:
i;. Mark. 14: 38. Kiusatut ottamat sanasta waarin,
les. 28: 19. Ahnet langcwat liusalixeen, 1 Tim. 6:9.
Riwi. Kristus on se kiwi, jongarakendajat hyljäisit,Ps.
1,8:21. Matth. 21: 42. Kulma li»vi, Eph. 2: 20.
1 Pet. 2: 6,7. Elawä kiwi,
Pet. 2: 4. Pahennus
kallio, 1 Pct. 2: 8. Kristityt owat elämät kilvet, 1 Pet.
5. Kimet pystytetä» muistomerkin, 1 Mos 28:18.
l.3«: 46. les. 4:5,9Kimiset lain taulut, Mos. 34:1. 5 Mos. 10: 1. Kiwisillämcitzillä ymbärilcikattin, M05. 4: 25. Jos. 5:
2. Kimiralet langcmat tanvaasta, Jos. 10- n.
Kimittämisen rangaistus, 5 Mol. 13:6. 3 Mos. 20:27.
1.24:23. Wiattomastiliwttctyt, »Kun.2l: 13. Ap.
T.7-58,59. 1. 14: 18. Juvalaiset tahtomat kimittä
Kristuxen, loh. 8: 59. 1. i°:;i.
Roetus. Jumala asetta meidän koetuxen ala, les. 48:
3,10. ludith. 8: 21, e. Tob. 12: 13. Syr. 2:5. l.
27:6. Kor. 8:2. 1 Pet. 1: 7. lak. 1:12.
KohluUisus: Siitäahkeroita,2Pet. 1: 6. kohtullisesti
itzestänsä pitä, Nom. 12:3.
Koiraxi kutzu Kristus pakanat, Matth. 15:16. Mark.7
27. Pawali kutzu määrät prophetat koiraxi, Phil. 3:
2

«:

2

2

2

?

2.

Koiraxi »verrata» myös kaiktijumalattomat,Matth.

27.29. 3M05.24-n,e. R0m.12-14. Kirouxia
7: 6.
mara siunauxclla, Matth. 5 44. Luk. 6-22. 1 Pet. 2 Koreus; etzi ylpeys.
23. !, 3- 9. San.l.'7- 13. i Kor.4- 12, e. Kiroilla Kori. Kahdesta sikuna lorista wertaus,ler. 24: 1,2.
luiualata onkclvastikiclty, 3M05.24-15,16. Kuulla Korko, lieldän ottainasia löyhildä ja warattomilda,
tirmiria, ja ci ilmoitta, on suuri syndi, 3 Mof. 5-1.
2M05.22: 25. )Mos.2 5.- 36,37. sMos.is! 2-iO.
San. l. 29- 24. Jumalattomat tahtomat kirousta,
1.23:9. Neh. 5: 7,9, io. Ps.ls: 5. Sanl.22: 16.
Ps. 109: 17.
l.28: 8. Jer. 15: 10. Hes. 18: 7, 8, 13,17. 1.22:
12. Lul. 6: 34,35. l. 19:8. Syr.29ti3. Mutta
Kiusaus. Kiusata Jumalala on lowasti kielty, 5MO!,'. 6
jos lainatulla jotakin woitetan niin on lohtullinen
16. ludith. 8Matth. 4- 7. 1 Kor. 10:9. Esi'
merkit- Israelitat, 2 Mos. 17- 2,7. 4 Mos. 14- 22.
että lainan andaja tule moitosta jocakin osallisen, 2
5 M»s- 3 3 -«- Ps. 78 - 8,41,56. Ps 95 -9. Ebr. 3 Kor. 8:1;. Korwon ottaMN Kristitöin meno lirjoi8,9.
tetan, Mil. ;: 2,;. Am. 8: 5,6. Syr. 34: 25,26.
l.
19- 3. 1.22- n,26. Luk. >0- 25. loh. 8- 6. Pertc- Korroa. Jumalan lormat luulemat kaikki, Ps 10: 1;,
-

-

-

".

,

>

le, Match.-

i,e.

tut, Syr. 18- 2;.

Ananias, Ap.T. 5-

8.

Ulkokulla-

17. Ps. l;o: 2. Ies. 59: 1. P 5.94:9. Niistäjoilla
lormat ja filmit omat, ja ei tahdo kuulla eikä nähdä,

Satan kiusapahulccn,L»l.4-,,c. Matth. 26-41. Ap.
P 5.58:5,6. 5an.1.28i9. Ies.6: 10. 1.30:9.
T. 5 - 3,9- 1 Thess. 3- 5. Esimerkit Ewa, 1 Mos. ;
Icr. 5: 21. 1.6: 10. l. 7:1;. l. n: 8. Hes.l2: 2.
i,;. 2 Kor. 11:3. Dawid, i AikaK. 21- 1. Job. 1Zal.7c 11. Matth. 13:9. Mar1.4:23. l.8: iz.
-11. Kristus, Mark. 1 - 13. Ebr. 2- 18. Pietari, Luk.
Lul. 8:8. loh. 12:40. Ap.T. 7-51. 1.28-26,27.
22-31,32. ludas, loh. 13 2. Jumala ci ole kiuRom. ii- 8.
saa pahutccn; ja mistä pahus tule, lak. 1 i;«->5. Kowakorwaisus; etzi Lottelemattomus.
Ei han kctän kiusa ylitze woiman, 1Kor. 12-13.
Kosto;
-

-

-

-

»

Ko
Kosto: vn

Kö

dvnyt I,an Jumalallisesta olennosta ijankaikkisudesa,
Ps. 7.. Ebr.. 5. Mik. 5 2. San. 1.8 22.-25
Jonna tähden hän kutzutan Isän Jumalan omaxi,
jarakkaxiPojaxi,loh. i -14, .8. 1. 3 - '6, ,8. >loh
4- 9. Rom 8- 32. Match. 3: 17. Ia on Jumalallisen
olendonfa puolesta aina ,'xi Isän ja Pyhän Hengen kansa, loh. 5,7. loh.lo-39. 1.i4-7«,i.
1.17-22.
Että Poika on totinen, ijankaikkincn Jumala, yxi olenLul. ,7.3.
noin Ijän ja P:,hän Hengen kansa, osotetan (')lumalallistsia olcndonimistä, että hän merkittäwillä kunPyhät owat andanet koston Jumalalle, Jer. 11 20. 1.
nianimillä kutzutan Jumalan, Tit. 2-13. loh 5
20-12. 2Tim. 4.-'4. Koston pyytäjäin rangaistus,
20. Nom. 9: 5. i Tim. 3- '6. Ap.T. 20- 25. Niin
San.l. 17-". Hes.2s-12,13. 5»,r.28-i. Ps.
myös HERraxi, Luk.
Mal. 3
Kor. 8- 6.
8-3. Martyrein eli wiattoinasti tapettuin kuolema
-1.11:
23, 26, 27, 29. 1. 15- 47. 1.2- 8.
Tim.6kostoa,'
Mos.
4-'».
23.-35.
Luk.
huuta
Matth.
-15, 16. Ilm.K. 17-14. 1.19-16. Ap.T.'o-3s
51. Ebr. 12. 24. 11in.6- 10. luinala kosia kaiken
lud.Ep.v.4. Ia myöslehowah, les. 6:
pahan työn, 2 Mos. 20.- San. 1.28 -17. ludith. 8
So<
wita
tähän, loh. '2-4,. les. 40- 3. Matth. 3 3
20. 1.'6-20. 'Sam.24-13. 2KUN.9-7. Icr.
loh. 1,-23. (2) Personallisisia nimistä; että hän
50 5. 1. 5 >-6,
56. Hcs. 24 7,8. Syr. 2"- 6.
-6-,
kutzutan
Jumalan Pojaxi, Matth. 16.- 16. loh
Wiis. 5-> 8. Lul.' 8 8. Thcss. 4- 6. Esimerkit
'4, '8. Isän sanaxi, Ps. 33-6. loh. i
jotka
pyytäjät,
ei
ole
ollet
Sain.
Saul,
niistä
koston
loh. 5 7. Elämän sanaxi, loh.
13.. Dawid, 'Sain. 24- 12. 2Sa»n. >6- 16.
Isän wiisaudexi,San.l. 8 22. Näkymättömän Jumalan
1. '9- 22. lEsus, les. 53- 7. Lul. 2; - ;4. Stephakuivan, Kol.
'5. Jumalallisen kunnian kirkkauden,
nus, Ap. T. 7 6°. .
Eor. 3. (3)Jumalallisista oleudo-omaisuxista,jotka
Köybvs; tytyä siehen,Tob.4- 2;. 1.5- 25. Tule luJumalan Pojalle oinisietan, kuin on ijankailrisus, les.
malalda, Syr. 11-14.
Sam. 2-7, 8. San. l.
9-6.
Mik.s-1. loh.i- 1,3.27. San. 1.8-22. loh.
20pahinltta,
Syr.
2;.
sydam22-2. Poista
Tele
8- 58. Koi. i- 17. Loppumatoin Majcsieti ja kunnia,
mclle kipiää,Syr.; 8 20. Tele Pelkurin, San. l.
loh. 17-5,6. l. 1.14. 1.2:n. Matth. .6-27.
'5. Saatta ylönlatzotuxi, San. l. 14 - 20. 1. >9: 4,
Phil.2
-9. Tit. >3. Muuttumattomus, Mal. 3- 6
7. Job. ;0,- i,,io. Syr. 1; 4-5,9, >0. 1.26:25,
'2. Kaikkilvaldaisus, les. 9-5, 6.
Ebr.
Dan 7.26. lal. 2-2,-4. Wcrratan matkustamaisecn. San.
Matth.
8-18. Luk.
35. loh. 3,-25. Kor
1.6G köyhyttä cli rikkautta rukoUla, San. l.
'5-' 27. Eph.' - 22. Ilm.K.' -8. EiäwZxitckewäi;o-7--9nenlvoi!na,luh.s.2 6. 1.6.48,51,57,58. AlinomaiKöyhät pitä meidän scasamme oleman, Mos. 15- 11.
nen läsnä olewaijus, Matth. '8- 20. Eph.' - 22,23
5an.1.22- 2. Matth.26- n. Mark. ,4.- 7. Anda
l. 4-' Kaikkitietätväisys, San. l. 8-' 2. Matth. 11!
halduun, Ps. 10- 14. Jumalisten
Jumalan
surunsa
»y. loh. 2.-25. l.
17. Nom.
i<f. iKor 4täyty olla köyhät, Syr.
25. Jumala pitä niisiä
5. Koi. 2- 3. Jim. - 23. Esimerkit,Matth. .0.17,
murhen, Ps. 40 iz. Ia autta heitä, P5.7- 2,4,12,
'N' l-26-' 3'.34- loh- '3!. '6-- 2. Lyhykäi'3- Ps. 35 - 9,°- Klmnioitetan taitonsa tähden, S»)r.
nen käsitys Jumalallisista olendo-omaisuusta löytön,
,0:33, c. Owat rikkatustosa,lak.
5. Paremmat
Ksl. 9. (4)Jumalallisista teoista ja töistä- kuin on
hymydcsä luin ne »väärät, San. 1. 19
1.28 -6.
luominen, P 5.33.. 6. Ps.
26. San. 1.8-- 3S:
köyhän,
Saarn. 4- >3. I»'.!nala kormutta
Sa»n.
,6. Ebr. 1.3. Kol.
loh.
Kaikkein luotuin
-7,8. Ps. "3-7,8. Syr. 11-13. Moni on köyhä
ylospitäminensa haLitus,loh. 5-17. Ap T
'7-28
rikkaudcsa, San. 1. >3 7. Ahuet owat köyhät, San.
'Kor. 8- 6. K 01 .7. Ebr.
3. Ihmctyotl
l.! I - 24,25. Nilkat taitamat tulla kunhan,
18Matth. 8 2,-4. Mark. 5 3°. Luk. 6-- 19. 17.- 14.
-25, 26.
Ilimalallc on huolia, tchvä köyhä» rilkaxi,
1.8 46. loh.
1.20-30,3.. Ap.T.3-<i.

Jumalan. iMos.9-

5. l. 15- 14.. s Mos.
Pl-9les.s9' 17. 1cr.51-36. Nah. i- 2. Nom. 12: 19. Ebr. iO.- 30. Syr.
5 -;. l.; 5 15. Se tule myös esimallalle, Ron,. 1; ;5. 1 Pet. 2-14. Kostonpyyndö ja itze kosianiinen
on laikilda lielch, 3 Mos 19- »8. San. l. 20 -2 2.
1.24- 29. Match.s- 39. 1.6- 14. Luk.6- 27-. 28.
l. 9-54-55. Rom. 12-19. 1 Thess. 5-15. iPet.
3- 9. lal. 5- 9. Matth. 18- 35. Mark. n- 25.
32-35.
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sona

se
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1.41.9- 34. laluinalaonyxinihmettcntckiz,
Pi.72- '0. Lumiftuxen tcö,.vos. 13- 14. Zak 9.-".
10.

Krijli«i,cn Seurakunnan perustaminen, ja
woimch
pttamys, Matth.,. 6- ,8. Ansaitzemincn, Ap T
28.

Kuolioittcnherättämiucn, 10h.6:

39,40

1

,

<,--

-25. Autuaxi tekeminen, Matth. 1- 21. (s)Siitälumalglliiesm kunniasta, kuin Pojalle omisictan,
«.
1. 48
loh. 5-23. Joka tapchtu lunnia M
--

".

weimM

j

Vipein köyhiä mihatan, Syr. 20 4. Ei köyhyttä M soimata, San. 1. 14- ;>.l. 17
5. Snr.4- 2. l. -2.
Hengellisista köyhistä,Matth. 5- 3. Luk.6.. 20. Kristus
itze oli köyhä, Luk. 9-58. 2 Kur. 8 9. Köyhän pantti
pita Men annettaman, 5 Mos. 24- 10,, 13.
<a ihminen, onlumalnden luonnon puolesta Jumalan Poika, toinen perlumaludcsa, Matth. 28-19.
hän on synSyr.''

.--

-

Kr
ja

Rom. 14:11.
Niinmyösoitiallaustolla
6.
9-'. Ebr..:
luottamisella, Jer. 17: 5, 7- loh. 14:
'.

Jumalan pojan miehuden ottamisesta.
synhumalan Poika oli ja on alati olewss, ijankaikkisen
dymiscn puolesta. Isästä ijanlaikkisildcsa, tot.ncn, »Molcnnosa
-laikkincn ja olcndo Iltmala, yhden kaldalnen
ci ha» ollllt
mutta
Hmgen
Pyhän
kansa:
ja
eVän
waan ajan täydclll!,ydc!a
iiaiikaikkisudcsia ihminen; tuli
lautta
hän ihmijexi; niin pysy
oltamiscn
miehuden
ynnä
nyt
totisena Jumalana jatotisena ihmijenä,
hän
Ebr. 7:
»hdcsäPcrsonasa ijanlaikkisesii, loh. 12:34.
,4 l iz: 3. Miehuden ottamisesta puhutan, loh.
1:14. Rom. 8:3. Gal. 4: 4- 1 Tim.;: 16. Ebr.
2- 14, 16. Miehuden puolesta on Kristuxella moni3:15. Ebr. 2:16. Matth. 22:
näisctIcr.nimet,23:1 Mos.
l.3):
15. Icsn: 1. Matth.l6:
5.
.2
~

I.18:

11.

1.25:31. Molembain luolldoin,

ja

toimitus molembain luonitze wiran puolesta, jonga
Pojalla myös eripuolesta tapahtu, on

Jumalan
doin
loh. 4:
nomaiset nimet, kuin on Rristus ja Mchias,
Ap.T.io!3B.
25. P 5.45: 8. Dan.9: 24.-26.
lEsus, Matth. 1:21. HLrra meidän roanhursiaudemme. Jer. 23:6. Immanuel, les. 7: 14.
tvälimies, Tim. 2:5,6. Ebr. 8: 6. l. 9: 15- 1-12: 24. Edeswastaia ja Sowittaja, IIOH. 2: 1,
2. N?apahtaja ja l!.»lnastaja,les.4i: 14. 1.49:
7,26. 1.59: l°- Job. 19:25. Gal. 3: 13. 1.4:4,
1:
5. Thess. 1: ia. Tit. 2:l4. iPet. »8,19. Niin
myös Mmmäinen pappi, Ps. 1 1 0: 4. Ebr. 4:
15. 1.5: 6„I0. 1.7: 17» 2>, 24, 25.
Ihmisyden luonnon puolesta piti Kristuxen laikisa wcl1

1

jcinsäkaltainen oleman, Ebr. 2:17. Phil. 2: 7. Heikkoudella ymbäri lääritly Ebr. 5: 2. Kuitcngin ilman synnitä, Ebr.4: 15. 1.7:26. On siisHERra
lEsusKristus, »nichuden puolesta, tullut, osittain muit,

,

pahtua taita, waan ne jotka owat luonnon tapauxct,
ja niin koko ihmisen sukukunnalle yhteiset, jotka nitzesänsä ole saastaiset ja syndisct, scmincngin että han oli

ilman kaikke synnillistä saastaisutta, Ebr.4: 15.
Mutta erikaldaisusKristuxen otetun ihmisyden luonnon, ja meidän luondomme wäliilä, scijo kahdcsaojaEnsisti crinomaiscsa sitiämiscsä ja syndymiftiä,
les. 7: 14. Luk. 1: 31,32,34,35- Matth.i:2o,
21, e. Ebr. 7: 3. Toisen luonnon puhtaudesa, Ebr.
7: 26. les. 53: 9. iPet. 1: 19. ».2:22. 2Kor.
5:21. Luk. 1: 35. Dan. 9: 24. loh. 8: 46.
Molemmin luondoin
ihmisyden luondo Kristuxcsa, owat työsa
lumaluden jayhdistetyt:
ci kuitcngan sillä tapaa luin
ja totudesa
pyhisä; eikä niinkuin kaxi lautaa owat
Jumala
yhteen sowitctut ci myöstän niin että yxi luondo olis
toisen kansa sekoitettu, cli toiscxi muutettu; waan niinkuin ruumis ja sielu ihmisesä omat yhdistetyt yhdexi
ihmisexi, niin myös owat molemmat luonnot Kristuxcsa, yhdcxi pcrfonaxi yhdistetyt. Tästä yhdistyxestä
puhutan, loh. 1:14. 1 Tim. 3:16. Luk. 1:32. Gal.
4: 4. Koi. 2: 9.
otti, ci ollut
Ihmisyden luondo, kosta Jumalan poika

sa:

asu

:

sen

ihmiitzesänsä persona; mutta kosta Jumalan Poikayhdisti,
syden luonnon, lumaludcnsa luonnon kansa
ja toomisti hän myös ihmisyden luonnolle itze työsä
tudesa hänen Jumalallisen personansa, yhteen personalPojan persona
lisccn olcndoon: Niin että Jumalan
on nyt, sen otetun michudei» puolesta, ei ainoasta
lumaluden, mutta myös ihmisyden luonnon oma persona, josta se otettu miehus on niin osallisexi tullut, että

ne kaxi luondoa ci ole kaxi pcrsonata cli kaxi Kristusta-,
niinkuin toinen olis Jumala, ja toinen ihminen; waan
ynnä yxi persona, josa
Jumala ja ihminen Kristuxcsa joka
nyt on kaxi erinäistä luondoa:
selwästisiitä osotta
taitan, että Raamattu juurtajaxain ja usiasti ovetta ja
puhu Kristuxen pcrsonan yxeydesiä, Ron». 5: 15. 17.
19. 1 Tim. 2: 5. loh. 1: 14. iKor.is!47. l.8:
6. JosKristuxcsa oiis kaxi pcrsonata, toinen Jumala
ja toinen ihminen, niin ci taidnisi Raamattu sitä kuin
ihmisydcn luonnon oma on, koko pcrsonalle omista, joka

ihmisten laltaisexi, osittain erikaltaisexi. Yhdenlaltaisus seiso siinä, että luinala» poika on ottanut
»ikian inhimmilliscn luonnollisen ruuinin, Ebr. 2:14,
»6. Luk. 24:39. Joka ihmisellisten, luonnolliste» ja
laittamattomain tapausten ala annettu oli. Hän isois,
kuitenginßaamatusaniintapahtu.i loh. 1: 1. iKor.
Matth.4: 2. lanois, loh. 19: 28. Somita tähän,
2:8. Ap. T. 3: 15. Ia niin ei löytä Raamatusa
muuta kuin yxi persona Kristuxesa.
10h.4'-7. Makais, Mark.4: 38. Hikoili, Luk. 22:
44. Kuoli, loh. 19:30. Ei kuitengan ollut Kristuxen Tämä yhdistys ei ole elollinen jonga kaltainen Pyhän
ruumis itzcsänsa luolcmainen, niinkuin meidän ruuKolmiyhteyden personoin wälillä on,
loh. 5: 7niimme on, Rom. 5: 12. 1.6:23. Waan hänen oinaVaan se on personallinen, joka niin kutzutan Jumalan
sta »vapasia tahdostansa ja suostumisestansa, loh. 10:
Pojan yhden, ainoan jalumalallisenpersonan puolesta,
17,18. Ei ollut kuitengan lEsuxen ruumis, jokakuojosa kaxi erinäisiä luondoa owat yhdistetyt, niin että
li, jongun tulmcluxen ja mätänemisen ala annettu, Ps.
ne owat yxi Kristus lEsns, loh. 1:14. 1Kor. 8: 6.
,6: ,0. Ap.T.2:
31. l.13: 35.
Molemmat luonnot owat päastämättömäsii ja eroittaHän on myös ottanut järjellisen ihmisellisen sielun sen
mattomasti toinen toisensa kansa yhdistetyt, ja toinen
luonnollisten tapausten kansa, Matth. 26: 3 8. Lul. 10: toistqnsa niin läsnä olcwaiset, ettei toinen taida olla
21. 1. 23: 46. Ei kuitengan olcKristus kaikkia
ilman toisia, eli ulkona toisesta; ja luinalan Poika ei
inhimmilli>,ä lopauxia ilman croitusta ottanut; ja niin,
ci
ole kostan ilman sitä hänellensä otettua ihmisyden luonmitä mnomaisia, kuin yhdelle ja toiselle ihmiselle tae
doa
ten

1

Kr
<l>n»aisutnn os..ll»s!,dtj,a.
doa, eli. lusan siitä ulkona waan st on hänen määluondoin Edistys ja osallisus on totinen niin
rattömösä ja lumalalliscsa personajansa aina ja joka Niinkuin
on myös omaisuttcn osallisuden kansa laatu, joka sitä
paikasa hänen tykönänsä läsnä olcwain.n, ja hänen
edellistä walttäm ätlömäsli seura sillä ci yxikän toli»
Jumalallisen luondonsa kansa personailisesii yhdistetty
ncn yhdistys t«Ha olla, ilman omaisuttcn lotista osal,
muutoin ei olisi JumalanPoika jokapaikasa ihminen;
eikä
Tämä osotetan yhteisesti lumaludcn täydcl,
lisuutta.
olisi jokapaikasa liha, 10h. 14. muutoin
lisydestä» joka lumalallistt omaisudet sisällensä sulke,
ei taitaisi myös sanotta kaiken lumaludcn täydellisyKoi.
dcn asuwan siinä otetusa ihmisyden luonnosa ruumit9. Los Kristuxesa, st kuin ihmisyden oma on,
liscsii, Kol. 9.
ainoasti mainitaisin ihmiststä ja se kuin lumaludcn
oma on ainoasti Jumalasta mainitaisin niin tehL.uc»ndoin kestinäisestä osallisudesta.
däisin
Kristuxesta kaxi pcrsonata ja pcrsonallincn
Sen perustus on tämä että kosta ihmisyden luondo tuli
yhdistys, niin myös luondoin osallisus sen kautta inkil)
osallistxi tehdyxi, Jumalan Pojan personasta, niin tuli tettaisin ja tyhjäxi tchtäisin: Osotetan siis omaisub
hän myös totisesti osallisexi Jumalan Pojan lumalm ten osallisuus erinomattain siitä että Klisiuxcsta, cli
den luonnosta sillä ei tainut se yxi ilman toisia tasiitä molemmista luonnoista nimitetystä personasta»
pahtua; sillä kaikki lumaluden taydellisys sisällensä
mainitan sekä mitä lumaludcn, että mitä ihmisyden
luonnon, mutta myös
sulke ei ainoastaan
lumaluden
on, loh. 8: 58. 1 Pct. 3: 18. Se oiotetan »nyös
oma
lumallistn personan, Kol. 9.
siitä, että Jumalan Pojasta mainitan se kuin ihmiKosta lumaluden luondo tuli osallistxi tehdyxi ihmisy«
syden oma on, Gal. 4: 4. Rom. 915. 1. 8: 3-. Ap.
den luonnosta
niin tuli myös se otettu ihmisyden
T. -o: 28. Niinkuin myös siitäkin, että ihmisen Po>
luondo, lumaluden luonnon versonasia osallisexi; ja
jasta mainitan se kuin lumaluden oma on, loh. 13:
niin on niiden wälillä wälttämättömästi Winäincn
13. 1 Kor. 15:47.
osallisus, Ebr.- 14.
Omaifutten
osallisuus jaetan kolincen lajin. EnsiM
Kosta kaxi luondoa ydistetän yhtenä olemaan, niin on
käsitctän, ne puhen parret, kosta fe kuin
mäiscsä
laisa
wälttämättömästi niiden molembain luondoin waihella
jommankumman,koko lumaludcn cli ihmisydcn luon,osallisus ja yhteys Sillä ei taitaisi sanotta, että Sana
non» oma on, ci sille luonn»llc yxmäusä, jonga se
tuli lihaxi, ellei sillä otetulla lihalla olisi osallisus sekä
omaisus on, waan koko pcrsonallc, josa kaxi luondoa
Jumalan Pojan personan» etta myös hänen lumaluon, itze työsä ja totudcsa omisictan» joko hän sitten
den luondonsa kansa, loh. 1: 14.
nimitetän jommankumman luonnon, eli myös molcm«
Los hengellisestä yhdestyxestä Kristuxen kansa, seura osalbain luondoin puolesta, joka tapahtu pcrfonallisen yhdi,
lisus, Pct. 1: 4. Ap. T. 4. 1 Kor. 6:17. Kuin;
siyxenja personan
puhtauden tähden Esimerkit Nom.
ga paljo enämmin on niiden personallisesiiyhdistettyin
1: 3. Gal. 4: 4. Luk. 1:35- iKor.
8. Ap.T. 3:
luondoin »välillä osallisus ja yhteys?
15. Zak. 1-: 10. Rom. 8:32. Gal. 2:20. iPet.
personallislsta nimityxistä.
18. l. 4:1. Rom. 9 5. Kor. 13:4. 1 Pct.
ZAiden likin pcmstus on, molembain luondoin pelsonal24. i loh. 1:7. Ap.T.-o -8. loh. 8: 54. Eph.
linen yhteys ja osallisus toinen toisensa kansa: niin
3: 9. Ebr. 13:8. Match. -8: -o.
kuin tämä osallisus on totinen, niin on myös niiden Se toinen lai on, että Jumalan Poika itze työsä ja totupclsonallisicn »imitnsten kansa laatu.
desa teki sen otetun michuden, joka hänen kansansa pcrNiinkuin nyt se personallinen yhdistns on tapahtunut,
sonallifcsii ydistctty on ynnä osallistxi lilmaludcn
ei yhdexi luonnon, waan yhdexi peesonaxi; ja että se,
luondonsa kansa, hänen Jumalallisista olnaisuxistansci,
otettu ihmisyden lnondo» on Jumalan Pojan Jumailman yhtän sekoitusta ja muutosta. Se osotetan (1)
lallisesta personasta niin osallisexi «chty että sillä on Yhteisesti, Kol. 2: 9. Ps. 45: 8. loh. 3: 35. l. 17:
ainoastansa tasa olemus; niin uloswuotawat tästä yh«
5. (-) Erinomattain siitä oikiasta Imnaiällisestä im
distyxcstä ne personalliset nimityxet; joiden totuteen
mesiä.Luk.i: 32,35. Ap.T. 2: 36. Phil. 1:9. (;)
waaditan se, että ihmisenPoika personallisesti on juuri
Jumalallisista osallisexi tehdyistä omaisurista: kuin on,
se, kuin lumalanain Poika on, ja sicä wastan, Jumakaikkiwaldiaifus, Dan.?: 13, 14. Ps. 8: 7, e. Ebr.
lan Poika, juuri se kuin ihmisengin Poika. Mintuin
8. Match. 11: -7. loh. 3:35. Matth. -8:18.
nyt totudcsa taitan sanoa Sana tuli lihaxi, loh. i:
Luk. 22: 69. loh. 17:2. 2K0r.i3:4- Eph.i:-,,
22. Ilm. 5:12. Kaikkitietälväisys,les. 1,12. Luk.
14. Niin taitan myös totudcsa sanoa, että ihmisen
poika on cläwän Jumalan Poika, ja Jumalan Poika
:40. loh. 2:25. Kot. 1: 19. l. 2:3. Jokapaikasa
on ihmisen Poika joka on ymmärpettäwa personalliläsnä olcivaisus, Match. 18: -0. 1. -8: -0. Eph.'»'
sesti, Matth. 16: 13,16. L-7: 54- Mark. 15: 39.
23. 1.4: 10. Joka on suuresti tarpellinen Krisiuxcn
16:20. Eph.4:, 1. Ps.iio:
personallisiin
löytän,
työntoimituxccn,Mark.
nimiti
Esimerkit ufiambiin
xiin
Ilm. 1: 13.
Icr. 23:5, 6. 1.33:16. Match. 22: 42, 43, 45.
Luk. 1:35. 1.2:11. 1.-0:44.
19. les.
hänen läsnä olemisensa UmelstyxiM, Ap.T. 7: 56.
9:6. Matth. 1: 21---3. iKor.is:47.
1.31
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Lo 4--6,
l 23:

10.

:

>:

~.

10,,-,

>3.

woimasia piiäa huomiota,loh. 5:22, -7. (5)
laUijcsl, kunniasi.,, loh. 51-3.
teke
Se kolmas lai on, kosta kumbikin luondo Kristuxesa
to<mtta..

.. .

mitä banen tule, loinen toisensa osallisudcsa,
jotakin lyötä» kuin Kristuxen sowindowwtaan

xcnsa
mle,
15.

3. 'Mos,:
i1.'h.3:8. l.i:?. R°»n.B:
1.7>
iMos.--:i8. Ebr. 2:9,14.
1.4:4,5-

Luk. 9:56.

,Tim. 2:5, 6. Gal. 3:13.
i-. Gal. 1: 4. 1 Kor. 15:
1.9:
Ebr.»:
Rristuren alendamisen tilasta.
3.

3-

Se seiso siinä, että Kristus lEsus, e»lumaludensa waan
etta
ibmisydcnsä luonnon puolesta, itzcnsä alensi,
pani
pois,<i
wapasta
itze
lv.
ajaxi
yhdexi
ehdosta kunnlata, josta
hän täydcllisyttä, Majestetiä
ja
han
maludcn
lhmisydensä luonnon puolesta, sikiämiscsa oli personallisesii osalliscxi tullut, waan ainoasta täydclllsen
harjoituxen, »iin ettei hän tahtonut sitä yhteisesti ,a
täydellisesti harjoitta,sentähdcn että hän lunastuxen työn
ydcnkaltaisudcn
olis tainnut toimitta ja maxaa
ja
teit,
kosta he tahdoit
synnin edestä, luin Adam Ema
Jumalan mcxtaiscxi tulla, i Mos. 3:5,6.

suna

sen

sen-

puhutan, Phil. 2: 6,-8. Ps. 69: 6.
Tästä alendamiststa
paniKrisius
sen pois, ettei hän harjoittaErinomattoin
nut Imnalalllsta korkeutta ja lunniata, loh. 17: 5.
KaiMmaldiaisntta, Lul. 22: 42,4;, 53,54,63. l. 23:
33.35,37. Viisautta, les.7: 15,'6. Luk.2: 52.
Kaikkitictämäisyttä, Matth. 21:19. l. 24:3 6. Mark.
11:13. l. 13: 32. loh. i>:34- Joka paikasa läsnä

olemaisutta, täydellisen harjoituxenpuolcsia,loh. n

:

21,32. siehenasti kuin hän ihmisydcnsä luonnon puolesta, tuli istumaan Jumalan oikialle kädelle, Ps. 11°:
Eph. 1:20. Einautinnutrikkautta,Match.B:2a.
Kor. 8: 9. Ei myös Jumalallista kunnia-palmclusta,
~
:

Phil. 2:

9,-11.

Ebr. 2:

7.

Kuitengin on Kristus lEsus, erinäisen harjoituxen kautta,
silloin ja tällöin andanut muutamita säteitä paistaa,

siitä

dcsiä,

pcrsouallisesti yhdistetystä lumaluden täydellisyosottaxcnsa sillä itzcnsä olemantotisen Jumalan,

loh. 2: 1,.
Alendamiscn tila käsittä itzehensä (i)Sikiö»nisen,Luk. 1:
35. les.?: »4. 1cr.31:22. (»Syndymisen, Lul.
2:7. ja yinbärileikkamisen, Lul. 2:21. (;) Kärsimisen (4) Kuoleman, Luk. 18: ;2,33. les. 53:" Ia
(5) Hauttuuisen, Matth. 27: 60. loh. 19: 41,
*

Ia pyhä Hengi,
loh. 5:
lEsus, totinen JuYiondämincn seiso siinä, ettäKristus
mala ja ihminen, pani pois orjan muodon, ja tuli, ihmisyden luondonsa puoicsta, kormotetuxi, täydellisesti,
yhteisesti ja tamomattomasti harjoittamaan sitä lumaluden täydcliifyttä, josta hän perssnallisesti sikiä,nioli osalliscxi tullut, Phil. 2: 6, e. Niin että tämä
sesa
yiöndämmen onkaikesa i,ankaikkisudcsa pysywä. Nom.
6:9. 11m.,: ,8. 1e5.53:8. Ebr. 13:8. «.7:24.
Da». 7:14. Sowita tähän, Luk. 1:33.
(I>
Tasa ylöndämisesä owat erinäiset astelet, kuin owatEph.
Kristuxen hclwettiin astuminen, 1 Pet. 3: '8--20.
4: 9. Jolla Kristus, sittekuin hän oli haudasa eläwäxi
tullut, meni alas siihen paikkaan, kusa kadotetut sielut
maimatan ja pidetän duomiota »varten, ja osotti
itzensä siellä kuoleman ja helwetin woittajaxi Ebr.
Kor. 15:
14. Hos. 13: 14. Koi. 2: ,5.
ylösnousemme»,
(2)
hau-lEsuxen
Kristuxen
54--57.
dasta, joka tapahtui kolmandcna päilvänä hänen kuolemansa jälkeen, Matth. 12:40. 1.16:21. 1.17:23.
Ia on tämä, perustus kaikkiin uston kappaleihin, 1
Kor. 15: 14. Nom. 4: 25.
ylösnousemus, ei luma<
Ia tapahtui Kristuxen lEsuxen
luden luonnon, »vaan ihmisyden luonnon puolesta, f«l
hänen ruuminsa puolesta, joka ristin päällä kuoli, Ebr.
13: 20. Ap.T. 2: 22-<24. 11m.,: 18.
Ylösnousemisen waikuttawaincn sno omisietan kolmiyh<
tciscllc Jumalalle: Isälle, Ap. T. 2: 24. 1. 3.: 15.
1.4:10. 1.5:30. 1.10:40. 1.13:3°. N0m.4:24.
1.6:4. Eph. 1:20. Ebr. 13:20. pojalle, Noin. 1:
4. 10H.2 19. l. 10: 17,18. Ia pvhUle HengeNe,
Rom. 8: 11. Hän nousi, kosta »vielä hauta oli suljettu
ja lukittu; sillä hän oli nosnut jo kosta Engcli tuli
jawicrittipoiskiwen,Matth. 28: 2,6. Joka »vieritys
tapahtui »vaimoin tähden, että he lEsuxen ylösnouseolisit tullctwakmctuxi; jatamäu
misesta silmin nähden
ihmcteltäwän ylösnousemisen tähden sanotan, ctti
osoteltu lumalanPojaxi, Nom.
lEsus on »voimallisesti
1: 4. lEsus tuli Opetuslasten tygö, kosta owct suljetut olit, Ioh.20: 19, 26. Joka myös 30. Värsysä, ihmettöiden sekaan luetaan.
(3) Kristuxen ilmestyminen hänen kirkasietusa ruumika, loh.

6. ja 1. 1 8: 9,
Yhteen soivitta!!,, l.(4)-2:Siltä
annctusia

2: ,9. 1.10: 17, il.
7. Rom. 8! 11.

»

,

1

,:

:

sansa,Phil. 3-21.AP.T.
24:31.

(4) Kristuxcn taiwascen,
16: 19. Luk. 24: 51.

1: 3.

1

Kor.

Luk.

astuminen, kirjoitettu, Mark.

siehc»
Ylösastumus tapahtui yhteisesti ja näkywäisesti,
kuin pillvi otti hänen pois heidän näkymistänsä,
asti
Niinkuin Kristus alettin hänen ihinisyden luondonsa puoAp.T. 1:9--!!.
lesta,»»» tuli hän myös ihinisyden luondonsa puolesta Taiwas johon
lEsus meni, ei ollut, joku uiotu,«aanlmYldtyxi, Ps. 11°: 7. Phil.
taimas, Eph. 4:10. Ebr, 7:26. Zmmärretän
9-11. Ps. 8: 6,7. Ebr.
matoin
2: 7» e. Ap.T. 5:31.
ensisti, malittuin ja pyhäin
siis tämän taiman kansa:
Waikuttawaincn syy tähän yldndämisten, on koko se kortämän elämän perästä, loh. 14:2.10ka kutzll«
asuinsia
kiasti yliiietty kolmiyhteys: Isä Ps. 11°: i. loh.
tan Paradisixi,Luk.2z: 4;. Abrahaminhelmaxi, Luk.
17:5. Rom. 6: 4. Eph. 1: »o. Phil. 9, n. poi>
16:
l,
tilasta.

-

:

,:

Kr
i6: 22,23,26. Ijankaikkisexi huonexi, 2Kor. 5: 1.
Rristuren prophetalliscsta wirasta, jolla
Wapisemattomaxi waldakunnaxi, Ebr. 12: -8. Josa
hän opetta meitä.
esikoisten seurakunda on, ja heidän nimensä kirjoitetut, Sillä on moninaiset nimet» 5 Mos. 18: -, 18. Matth.
Ebr. 12:22,23. Josa Pawali kuuli sanomattomia
21: 11. 10H.6: 14. Luk. 14:19. les. 61: 1. l.50:
, sanoja, 2 Kor. 12:4. Josa me
katzella lE4. l. 63: i. Match. 23: 8» iO.
susta» 1 loh. 3:2.1 Kor. 13:12. Ia nähdä hänen Kristuxclle tule crinomattain tänläOpetuswirka, joka on
unniansaloh. ,7: 24. Mutta erinomattain lumaoikia Jumalallinen wirka; sillä HENra Jumalaomista
an Majestetin ja kunnian taiwas» Luk. 24: 26. Eph.
itzcllcnsä, les. 48: 17. Kristus on stn ottanut
päällensä» Match. 11:27. loh. 1:18. Prophetain
4: 10. Ebr. 7: 26. 1.4: 14. Joka
siinä walkeudesa, johonga ei yxikän tulla taida» 1 Tim. 6: 16.
ilmoituxenjälkeen, sMos. 18:15. 1e5. 50:4. Jaon
(5) Istuminen Jumalan oikialla kädellä, Mark. 16:
siehen asetettu taiwallisenlsän äänen kautta, Matth.
19. Jumala on hengi, loh. 4:24. Jolla ei ole lihaa»
3:17. 1.17:5- Kristus wahwista opin ihmetöilla,
luita ja jästnitä» Luk. 24: 39. Sentähden ymmärreloh. 6: 14.
tä» Jumalan oikian käden kansa hänen Jumalallinen Mitasta
Kristus siis opetta? Sitä lohdullisia Ewang».
woimansa jakaikkiwaldiaisudensa, 2 Mos. 15:6. Ps.
Immin oppia, Match. 11- 5. les. 61: 1, loh. 1:
, 77: 11. Ps.ioB:7- Ps.108: 15,16. 1e5.48: 13.
17. Ydin Kristuxen opista kirjoiteta», Mark. 1: 14»
Tästä syystä kutzutan Jumalan oikia kasi Jumalan
15. Matth. 4: 17. Apostolit käsittäivät myös
woiman käsitvarrexi» les. 62:8.
senkaltaisilla lyhykäisillä sanoilla, Ap. T. 20:27.
Sillä muotoa merkitze Jumalan oikia käsi, tasa opin
iKor. 2:
2K0r. 5: 19, e.
kappalesa Jumalallista woimaa» kaikkiwaldiaisutta, Ehkä nyt Kristus itzcsänsä ja cnimitten saarnais Ewan»
Kunniaa ja Majestetiä, kuin sturalvaisista Raamatun
geliumita,niin ei kuitengan lakiakan unohdettu,Matth.
paikoista yldä kyllin hawaitan» Luk. --: 69. Matth.
5:17. Gal. 3: -4,25. Waan selitettin ja puolusiet»
26:64. Eph. 1: 20» 22,23. Ebr. 1: 3. 1.8:1.
tm Phariseusten wääriä ulostoimituxia wastan: kuin
hawaitan, Matth. 5: 6:7: 12: ja 15: luwuista.
Match. 19:-8. Ps. no: 1,-, 5, 6.
istua, ei merkitze tasa jotakutaruumillista istu- Ketä Kristus opetti? lvastatan: Kaikkia ihmisiä, Match,
mista, waan st merkitze hallitzemista; niinkuin yhtcisesä
ii -8. 1. 28: 19. Mark. 16: 15,20. Kol. 1: 6,23,
puhesa talvallinen on että hallitzioista sanotan, he
-8. Ap.T. 17:30. Ustottomia ja katumattomia myös
istuwat; on he hallitzewat. Siinä ymmärryxesä
kutzutan, San. l. 1: 24, e. les. 65: -, 5. l. 66: 4.
istua, Ps. 13 2:10,
myös Raamattu mainitze
Jer. 7: 13, e. Se wahwistctan myös Klisiuxcn wer11. -Thcss.2:4. Ilm.i7:i. P5.47:9. Ps-99:i.
tauxilla, Luk. 14: 16, e. Tästä puhu Kristus juurta
Tule siis tämä Kristuxen istuminen Jumalan oikialla käjaxain, loh. 3:18.
dellä» ymmärrettäwäxi hänen hallituxestansa» jota hän Mitä warten Kristus harjoitti Opetuslvirkaa ja sitä
harjoitta hänen taiwaseen astumisensa jälkeen; nimitwielä muitten anda ilmoitta? Sen tarkoitus syy löytäin, että Kristus, sitte kuin hän on sisälle mennyt hänen
tän, Ap.T. -6: 18. iTim.-:4. iPct.3!9. Kol.
kunniaansa on hän, otetun miehudensa puolesta, täy1: -«. Matth. -3:37.
kaikkein luondokapaldcn
dellisesti alkanut hallituxen,
Rristuren sowindo eli ylimmäisen papin
ylitze, ja niiden ylitze hallitze ja wallitze, ei kaukana
wirasta.
ja
ollen,
ollen, waan alati läsnä
hänen määrättömällä
puhutan,
14, 1 5. 1. 9: 1 1. 1. 3:
Siitä
Ebr.
Niin
4:
kaikkilvaldiaisudellansa
woimallansa»
Jumalallisella
myös,Ps. 110: 4. longa paikan Pawali merkillisesti
. hallituxellansa, Majestetillänsä ja kunniallansa: Joka
sillä osotetan» tttä Kristuxen istuminen Isän oikialla seliltä, Ebr. 5: 6,10. 1.6: 20. 1.7:^
kädellä, stlitetän hallittixen nimellä, Ps. 11°: 1,2. Uhri joka uhrattin, oli ylimmäinen Pappi Kristus lEsusitze, Eph. 5: 2. Tit. 2: 14. 1 Tiu». 2: 5,6. loh. 3:
1Kox. 15:25. Ap. T. 2: 34«;6. Ps. 8: 6,7. 1 Pct.
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Ilm. 7: 17.
Tämä Kristuxen hallitus
-:

16.

2-.

ei ikänä lakka waan pysy Suitzutus, on lEsuxen esirukous taiwasa, Noin. 8:34.
Ilm. 8! 3. 4.
ijankaikkisesti, Ebr. 10: 12. Luk. 1:33. -Sam. 7:
Ylimmäisen Papin mirasa on
14.
Tasa
kaxi
i-, 13. Dan. 7:
oikialla
osaa, kuin on, (1) Täysixi tekeminen.erinomaisesti
(2) Esirukous,
lEsuxen Kristuxen totinen istuminen Jumalan
les. 53: 12.
kädellä osotetan fturawaisilla Raamatun todisiuxilla,
-i---3- Ebr. Mitä täysixi tekemiseen tule, niin ei löytä
tasa
Ps. no:i, e. Ebr. 1: 3.13. Eph. 1:
ymmärryxcsä P. Naamatusa; löytän kuitcngin muita
-6: 64. Mark.
Yhdistä Matth.
z: 1. i Pet.3:
sanoja yhden kaltaisista ymmärryxcsiä ja sisallcpidosta:
16:19. Rom. 8:34. Ilm. 3: 21, e.
kuin on maxamincn, Ps. 69: 5. Meidän syndcimme
(6) lEsuxen tulemus duomiolle, etzi Duomio.
kandaminen, les. 53:4. Lunastus, Match. 20: 28.
Ruisturen wirasta.
Prophetallincn,
Papillion
kolminaincn:
Lunastuxen hinda, iTi»n.2: 6. Sowindo, 1I0H.2:
Klisiuxen wirka
22.
KilnmMnen,
ja
les.
33:
nen»
,

se sana

,

--.

Kr
,

l 4-

i°.

Pelastus, Rom. 3:24,25.

nen,' ROM.S:

ciEsuxcn

I°, i'-

wcren kautta,

-Kor.s:

Eph. 1: 7.

Sowtttam,-

'8--2°.

Koi.

Lunastus

1: 14.

Wa-

loh. 1: 29. IIOH.-:i,-. loh. 3: ,6'--28Rom. 3: 19-1.4:4-. Ga1.4:4»5. Sowita tähän,hyljätyille
-(3) Wielä myöskin kadotctuillekkin ja
ihmimalle,

sille, Rom. 14-15. iKor. 8: i'. «Pct.-:!. Ia
niillctkin jotka tekewät syndiäPyhää Hengeä wastan;
Yhdistä, Ebr. 6 :4<«6. Ebr. 10: 10,29. nimittäin etta
tähän. uhr»,
Taysix,
12,
hekin owatKristuxelda täydellisesti lunastetut,mutta ettei
'4- 1.9-28.
Ebr,i°:
pawaincn
he usto, niin he kadotctan, Mark. 16: 16. loh. 3:
lckcmincn, ymmärretä» parhain kosia ncliastä kpsymy18» 36. l. 12: 48.
icsiä waari otetan.
ja kuole- Kolmas kysymys jos tämäKristuxen kyllixi tekeminen ja
on
kärsimisellänsä
Jos
JumalanPoika
Entistimaxo otta pois kaikkein ihmisten welan ja synnin? st
mallansa Jumalan duomion täyttänyt, ja täydellisesti
ja osotetan» les. 38: 17. 1.43: 24- Nom.
kaikkein ihmisten syndein edestä maxanut?
todistetan
lasitetta, kosto nel5:20,21. Mik.7:i9. Ap.T.4: 12. 1.10:43.
Tämä taitan järjesiyxesä ja parhain
l Ish- 1: 7- loh. 1: 29. Zak. 3: 9.
jänlaisesta waari otetan joista Kristus kärsimisellänsä
Neljäs kysymys: los Kristus on meidän »välimiehemja kuolemallansa on meitä pelastanut.
me molcmbain luondoin puolesta? joka todistetan ja
») On Kristus meitä pelastanut synnistä; joka osotetan
otti
ulosandoi,
wartcn
Rom.
että
silla,
itzcnsä
wahwistctan (1) Siitä, että Kristus sitä warten
(1)
hän sitä
ihmisydcn luonnon ja
Jumalallisen personansa
4:25. Gal. 1: 4. T>t. 2: 14. (2) Siitä, että hän
jälkeen,
kandoi meidän syndimme, les. 53: 4,6. loh. 1:29.
kansa yhdisti, että hän molcmbain luondoinsa
lvälimiehcn wirkansa ja lunastuxen työnsä toimittais,
2K0r.5!2i. Yhdistä 3Mos. i6:20„2 2. (;)Siitä,
Ga1.4i4, 5. Rom. 8:3,4. 1 10h. 3:5,8. iTim.
että hän wcrcllansä meitä synnistä puhdista, 1 loh. 1:
1:15. (2) Siitä, että molemmat luonnot, mitä »vä7. Ebr. 1: 3. 1. 13: 12. (4) Siitä, että hän kuoli
meidän syndeimme tähden, 1 Kor. 15: 3. (5) Niin
limiehen wirkaan ja lunnastuxcn työhön tule, juurtajaxain nimitetän: ihmisydcn luondo iMos. 3: 15.
myösssiitä, että hän synnin rangaistuxen otti päällensä
1 Tim. 2: 4» 5. lumaludcn» les. 35: 4- Hos. 1: 7ja ulos seisoi, les. 53: 5. 1 Pct. 2; 24.
Ap.T. 20: -8. Rom. 5: -0. (3) On tarpellinen, että
,)On Kristus meitä pelastanut Jumalan »vihasta ja armolemmat luonnot, wältämättömasti lunastuxen työsä
lnottomudesia, siinä että hän oli lumalallc otollinen
ynnä
1:6.
l.
2.
1
2:2.
1.
Eph.
somindu-uhri,
waikuttawat, ja 'että meidän wälimichcmme on
5:
loh.
4:
yhdesä totinen Jumala ja totinen ihminen; sillä ihmi10. Siinä, eitä hän lihansa, mcrcnsä ja »verisen kuosydcn luonnolle ilman lumaluden luunnota» cli pallemansa kautta, on rauhan toimittanut, Kol. 1: 20.
Eph. 2: 13,14. Varjellut meitä »vihasta ja Jumalan
jallc ihmiselle, oli mahdotoin, itzcsiänsä lunastuxen työtä
toimitta, johontarwittin äärctöin lumalallincn woima
kansa sowittanut, Rom. 5: 8„i0. 1 Thess. 1:10. Koi.
1: 22. Ia anda synnitandcxi, Matth. 26: 28. Eph.
ja faikkiwaldiaisus, P 5.49: 8,9.
1: 7. Kol. i
Täysixi tekemisen tackoitus syy Jumalan puolclda oN
14. On meitä niin ostanut ja lunastanut Jumalan mihasta ja duomiosia, ja saattanut
Jumalan Jumalallisen »vanhnlji auden, niin myös almeitä omixensa, Ap. T. 20: 28. 1 Pct. 1: 18, 19.
mon ja laupiuden ilmoitus, Ron,. 3: -4---6. l. 5:8.
Il>».5: 9. iKor.6: 19.
10h.i5:i3- 1I0H. 3: 16. Eph.s:-5- Scntarkoitns syy meidän puoleldamme, onfowittaminen Ju;) Kristus on meitä «vapahtanut Lain kirouxesta, Gal.;:
malan kansa, Rom. 5:10. Kol. 5:18,19. Kol. 1:
13. Rom. 8! 3, 4.
-0. Pelastus meidä» hengellisistä wihollisistammc, pcl4) Kristus on mcktä pelastanut perkclcn mallasta ja julkelesiä,L>lk.i:7i.
Ebl. 2:14,15. i Ioh.3:8. Syn»tudcsia, ijankaikkisesta kuolemasta ja helmetista, Ebr.
nistä, Kol.i 14. Tit.-: 14. Ia autuaxi tekcwäisen
>4, ,5. Hos. 13: 14. 1 Kor. 15:54. Tästä kuin
wanhmstauden, elämän ja autuden toimitus, Dan. 9:
nyt sanottu on, löytän todexi, kuin cnsilnmaiscsä kysy24. -Kor. 5 :2i. Ebr. 9:12.1.5:8,9. i10h.3:-,5myxcsä edesp.indin.
ylimmäisen p.ipin wiran toinen
Toinen kysymys: Jos scnkaldaincn täysixi tekeminen ja
on
maxo on kaillcin ihmisien edcsiä yhteisesti, ja itze lungin
lEsuxen esirukous.
edestä erinomaisesti, tapahtunut?
Niinkuin nyt lEsus Kristus, on yxinäinen ja ainoa meidä» wälimichcmme, 1 Tim. 5,6. Ia niinkuin lETähän masiatan suostumisella: jatämä osotctan
kaltaisista Raamatun paikoista jotkaKrisiuxcn täysixi
luma lus andoi fen otetun michuden kärfmiseiic,
tekcmijen, ansion, kärsimisen ja kuoleman osottalvat
werclle ja kliolemalle,
oikian lumalalliscn sowindo
ja lunastus woiluan, 1 loh. 1: 7. loh. 8:36. Niin
ulottowaiscxi kaikille ihmisille, ilman yhdengän ulos,
sulkcmusia, I<s. 53:6. Matth. 20:28. Ron». 8:32.
on myös Kristus lEsus ainoastansa se, joka molcmKor. 5: 14, 1 Ebr. 2:9. 1 Tim. 2: 6. Ebr. 9:
bain luondoinsa puolesta meidän cdcstamme rukoile,
28. Tit. 2: 14. Kol. 1: 19,20. Matth. 11: 28. Ap.
ikän niin on myös lEsuxen lumaluoen luonnosta
T.:?:;». iMos.22:iB. (2) Niin »nyös koko maile 3
tällä

plihtaminen, »Pct
iy.2o

18,19. Kallis osio, iKor.,6:
Ia lunastus osto, Gal. 3:1 1;. 1.4:5- Yhdistä
les. 5°- l. 52: 3. Pet.': 18: i9,.Keli:
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Mä esirukousclla,.se oikia Jumalallinen ja autm'.n ! Kristuxen wa!dakn!:da on kolminaincn: »voiman, armon
tckcmäincn rukouxen kuulemisen moima; kosta lEsus, > ja kunnian waidakunda.

ei ainoastansa Ihmisydensä, mutta »nyös lumaludensa WoimanwaldakuniiasahaLitzeKristus ci ainoastansa
lumaludcnsa, multa mnös ihmisydensä lllonnon puolunnon puolesta, tämän csirulouxcn toimitta; Josta
puhutan, IIOH. 2: 1. Nom. 8:34. Ebr. 7:25. l.
lesta, että Jumalallisista woimasia personallisesti osallijexi tehty on, Matth. 28: 18. Eph. 1:22. Kol.
9: 24.
Tämä esirukous on pcrusieltu, tämän ylimmäisen Papin
2:9.
kyllixi tckcmisesa. ja kallisa ansiosa: ci hän muuta ru- Kristus täyttä toisinansa wapan tahtonsa jälkeen, tämän
loile, kuin saadaxcnsa sitä, johon hän on kärsimisellänsä,
toimittamisin, luotuja luondokappaleira:
hallituxcn
niinkuinEngelcitä,Ps. 104:4. Ebr. 1: 14. Pf. 10;:
wcrcllänsä ja meriscllä kuolemallansa oikeuden saanut,
20. Ies. 37: 3?. 2 AikaK. 32: 21. 2Kun. 19: 35.
Ron». 8: 34. Ebr. 12: 24.
kaikkea
hymaä
rutsile
meille
luin
on
toimitic>. Ia myöskin niitähalwembialuondokapsitä
hän
Dan.7:
Hm
palcita,Ps. 148: i.e. 2 Mos. 8:2,16,21,24. 1.9?
tanut, ettei meidän ustomme tauloisi, Lul. 22:31,32.
18. l. 10: 4. Jos. 3:16. Duom. 5: 20. Am. 7: 4.
Kuin lamiammalda nähdän, loh. 17:
Hän rukoile yhteisesti kaikkein, sekä »valittnin, että hyliättyin Tämän waldakunnan suurus, Ps. 72:8. Zak.»?: 10.
Eph. 4: I°.
edestä, niinkuin hän «nyös rukoili niiden edestä jotka
Tämä alkoi lumaludcn luonnon puolesta, luomisesa:
hänen ristiin naulit,lcs. 53: 12. Luk. 23:34.
mutta Ihmisyden luonnon puolesta, ylöndämisen tiTällä yhteisellä lEsuxen esirukouxclla on perustus lElasi,, Ps. 8: 6. Ebr. 2:7.
yhteisesä autuaxi tehkcmäisesä tabdosa, Tim.
2: 4. 2 Pet. 3: 9. Matth. 23:37. lEsuxen yhteisesä Armon waidakunda jonga lEsus molembain tuon»
dom puolesta lewittä ja »voimasa pitä, Ps. 110: 2,3.
ansiosa, 2 Kor. 5: 14,15. Kristuxcn yhtciscsäwälimic2:2,3,0. Hagg. 2: 7,8. Luk. 24: 46,47. Ap.
1
Tim.
2:
mirasa,
5,6.
les.
hen
T. 1: 8. Rom. 10: 18. Kol. 1: 6,23.
Mutta erinomattain rukoile lEsus hänen malittuin usto-

se

suxen

'

,

maisiensa edestä, loh. 17: 9.
lEsuxclle
tekewäisct ihmiset, owat osittain Hengeilisesä, 1 Kor. 3: 6» 9. l. 4: 1. Kor. 5:
lEsuxen esirukous on ijankaikkincn esirukous, Ebr. 7:17,
10. Ps.4: 7.
19,20. Osittain, mailmallisesa, Ps.
25,28.
Aristurenßuningallisesta wirasta yhteisesti.
1e5.49: 23. Ia myös huonellisesa säädysä, iMos.
18: 19. 5 Mos. 6: 6, 7.
Sen puolesta annetan hänelle korkiat kunnia-nimet, Ps.
Välikappalet, joilla hän tasa hallitze, owat Sana ja ne
2: 6. Ps. 20: 10. P5.45: 2. Ps.4: 6. P5.47:8.
pyhacSakramentit, Ps. 112:2. Matth. 4:23. l. 9:
3.
Ps. 8: 7. Ebr. 2: 7,8. Ps. 97:5. Sam. 23:
1 Tim. 6:15. Ilm. 17:4. 1.1 9: 6. lEsus on yh35. l. «4: 14. 1 loh. 5 6,8. Matth. 28: 19.
teinen Kuningas, joka hallitze kaikki seka taiwaasa että Alammaisct owat, Jumalan autuaxi tekewäisen tahdon
jälkeen, kaikki ihmiset, erinomattain uffowaiset, 1 Tim.
maasa, Ps. 8: 7--9- Phil. 2: 10, 11. Eph. 1:22.
Ap.T. 12:36.
4: 10. Mos. 19: 5.6. 1 Pet. 2: 9. 1 Thess. 5: 9.
Heidän wclwollisudensa Noin. 6: 11--13. l. 8:y.
Se on kailkiKuningallinen,lulnalallinen«voima ja walda,
joka Krismxelle molembain luondoin puolesta tule:
12--14.
ijankaik- Kuningglliset Imnalalliset toimiluxct, tainan armon
sen
sillä se kuin hänellä oli ijanlaillisudesta,
waldakunnan puolesta, owat (i)Apostolitten ja Saarlis.n syndymän lautta lumaluden puolesta, siitä on se
otettu miehus personalllsesti osallisexi tehty: Alendanamiesten lähettäminen, Matth. 28: 19. Mark. 16:
15. Eph. 4: 11. Niin myös niiden lähetellyin «alismisen tilasa ei harjoittanut lEsus sitä yhteisesti ja täytus, Luk. 24: 45, 49. Ap. T. 1: 8. Eph.4: i'«isdellisesti; mutta Ylöndämisen tilasa on Kristus Ihmi-(2) Kristillisin Seurakunnan toimittaminen ja kokosydensa luonnon puolesta lorwotettu sen taulolnattomaan, täydelliseen ja yhteiseen harjoituxeen. josta hän
minen kaikista Kansoista, Ap.T. 20: 28. Matth.
28:19. Mark. 16:20. (3) Uusi syndyminen, loh.
uersonallisesti oli osallizexi tullut. Ia niinkuin tämä
3: 3. Pet. 1:3. (4) Vanhurstaxitekeminen,Ron».
yhteinen waldakunda on Jumalallinen, niin hallitze
myösKristus sitä. molembain luondoinsa puolesta Ju3: 24--26. l. 5: 1. (5) Uudistus ja pyhitys, Tit. 3:
5. 1 Thess.4: 3,4,7, 8. Sowita tähanEph.4: 22,
malallisella tawalla ja »nuodolla, yhteisesti, »voimalli,
ollen,
poisa
ci
waan
ja
wiisasti,
ollen,
24. Kol. 3: 9. 10. (6) Hengellisten lahjain jakama
läsnä
Match.
fesii
nen, 1 Kor. 12: 4, e. Eph.4: 8. (7) Kristillisen Seu28: 20. Ps. z: 6. EblVl: 7. Ie?. 23:5. Dan. 7:
rakunnan edeswastainincn ja «oimasa pitäminen,
14. loh. 17: 5. Eph. 1: 17 20->23. Hän on miehuMatth. 16:18. l. 28 20. (8) Kristuxen mallitzcmidensa puolesta sekä siinnyt että syndynytKuningan,
ncn hänen ja meidän »vihollistemme kestellä, Ps.no»'
Luk. 1: 31--33. Matth. 2: 2. loh. 18: 37.
2,3. Svwita tähän, 1 Kor. 15 25. Ebr. 1 13.
Ei laxi HErraa, yxi luinala, toinen ihminen; waan
yxi Kuningas ja HERra, niinkuin molemmat luonnot Alku siihen täydellisten jayhteiseen hallituxecn armon walomat yhdexi pcrsonaxi, yhdistetzt, 1 Kor. z: 6. Eph. l dakunnasa, on mitä »niehuteen tule, Kristuxen kolwot
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4,5. i Kor.

15:47.
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i„io.
Mihingä Kuningan armo ja wiha
wcrratan,
San. 1.16- ,4.15. 1. 19-12. Kuningan
T.2-36.
kädcsä,San.l. 21- 1. Sentähden
sydän
josta
onlumalan
ja
walda,
Kuninaallinen moima
lEsuxen
Niinkuin personalliscsii
1 Tim. 2 1--3. Esirukoildaman,
pitä
niiden
edestä
on osalliscxi tullut, on nankail»
michus
i Kun.i: 36«39- 2Kun. 12:
merkit,
1
jaäärctdinSam.
»nyösKristus
10:24.
niin on
linen, Jumalallinen
11,12. Jer. 29 7. Dan.3-9. 1. 5 10. 1.6 6,21.
molcmbain luondoiusa puolesta ijankaikkifesti hallitzei,. Ps. 20. 1. e.
Bar.'1
13,14.
Luk. 33.
w.i,Dan.7ja Ruhtinat owat usiasii itzcmieliset. ja ci
Kuningat
waldarundn;
myös
»nolem»
Kunnian
Josa Kristus
data hywiä neuwoja ; Esimerkit - Dawid, 2 Sam.» 9
h,,in luonboinsa puolesta hallitze- siitä puhutan, Lul.
24.- 2,20,22. Rehabeam, Mika
22
29." l. 12- 32. Mark. 9'47. Luk. 13-28. K.29.i°-loas,2AikaK.
8. Asa. 2 Ma K. '6-I°. Amasia, 2 AikaK.
Matth.l343. 1.26-29. ,Pet. ,-3,4. loh. 1425- ,6. Usia, 2AikaK.26.- 19. losia, 2AikaK.3s-2,3. Matth. 25-34.
-22. Zcdckia, 2AikaK 36'12,13. Joakim,lcr. 36Asujat ja alammaiset tasa waldakunnasa owat, ynnä
-25. Herodes, Mark. 6- ,6. Kuningasten ja ruhtinapyhäinEngelitten kansa kaikki »valitut ustowaiset, jotka
Mikoja pitä rutMsti nubdcldaman; Esimerkit
sten
ustosa loppuun asti pystwät, Matth. 8- n. l. 24les. 1-23. iKun. >8- 18. Matth.l4- 4. 2KUN.
-IZ. II»». 2-10. 1.7: 9.
13.19. 2Sa»n. 12: ii-14. 1 Kun. 13 1--9. 1.20:
Z9--43. l. 21-17--24. l. 22 :7, 8,!2,i4--27. Ei
Tämä» Knunian waldakunnan perään ikämöitze2 sydämpidä Kuningoita kiroildaman. 2 Mos. 22-28. Saarn.
5 mcstänsa jokainenKrisiin usiomaincn sielu, Kor.
»stolla,
1Vakuutta
'0 - 20. Ap.T. 23
2,4,8.
siitä
itzensä
5.
1,
Phil. 23.
2 Tim. 1: 12.
1. 4 -8. Ia
lEsuxen malitun Knningoille pltä annettaman heidän oikeudcnsa, Match.
2 2 - 21. Rom, '3-7.
morsiamen kansa- Tule: ja, tule HE-.ralEsu, Ilm.
Hnigelllslsiä Kuningoista, 1 Pet. 2:9. 2 Mos. 19-6.
22,17. 20, 21.
kunnian, 2 Tiu». 4Rrnmn'.: elämän,
Ilm. ,:6. 1.5.-10.
Ruunia. Jumalan kunniata pitä ainoastansa ctzittämän,
8. lak. 1 12. 1 Pet. 5.- 4. II!'.». 2-10.
huonet, IcrobeamilVa rakclut, 1 Kun. 2.7-19. 1 Sain. 2 30. Ps. 22 24. Ps. 1' 5 1.
Mal. 1- 6. Matth.s - 16. Rom.4- 20. 1 Kor. 6-31. Kutisteta» Hisrialda, 2 Kun. 18-4. Kukkuloilla
übrais Kansa ennen kuin Templi rakettia, 1 Kuu. 3-2.
-20. 1.10- 31. Phil. 1 - 20. Koi. 3-17. Tit. 2 10.
Ruinarranla», pitä HERran edesa, Ps. 22-30. Ps. 9 5.1 Pct. 4 - 11. I lm. '4-7. 1.1 9 10. Kunnia sille
jolle kunnia tule, Rom. 12-10. 1.1 3 -7. 1 Pct.
-6. 1e5.45 ,-23. Num. 14- 11. Phil. 2- 10.
2Rimmas; ctzi Alchtinas., Esiwalda.
17.
sMos. 17-15. 1 Sam.lo- 24. Turhaa tunniata ihmisien tykönä, ei pidä ctzittämän,
1., 2 - 13. 1 Kun. 10-9. Kuninga» oikeus, moima m
1 Sam. 15-30. Jer. 9-23,24. Matth. 6- 1. loh.
maldiaisns, iSam. 8- n, c., l. ,2- ~,4. lumala«
5-44- »Kor. 1- 31. 1.4'7- Gal.6-3. Phil. 2-2...
Job, 34- 30.
rangaistus usicsii, on julma
iPet.s- 3, 5.
Kuningan mclmollisus on, lukea Raamattua, 5 Mos. 17: Esimerkki turhan kunnian karttamiseen on Kristus, Matth.
>.-, 19. Jos. 1: 8.
Autta edes Jumalan palmeluxen
8-4. 1.9 30. 10h.6- 15. 1.8-s°. Niin myös
2 ja seurakunnan hyödytystä,
Aposiolit.Ap.T.
15?
un.
49-23.
3-12. 1.10-26. 1.14-14,15.
Thess., 6.
>„4. Esimerkit: Dn>vid, 2 Sam. 6- 2,?. 1. 7: 1, c.
losaphat, 2Ma K. 17:1. l. 19- 4. Histias, 2 Aika Esimerkit turhan kunnian pyytäistä luetan, Dan. 4- 27.
<v. 29:
losia, 2 Aika K, 34- 8, c. Tuimitta pois
Matth. 20.21. Luk. 22.24. loh. 5 44. l. 12 4;.
kaiken määrän Imnalan smweluxen. Esimerkit- Asa,
Ap.T. 12- 21, e.
Km,, 15 - ii, c. 2Uika 14- 3,c.
Kunnia annetan lumalalda, Ps. 3 4. Ps. 73 «4. Ps.
Tehdä liittoa, otta malaa kansalda, että he peilaisit Ju91: 15. Ps. 113- 7, 8. Dan. 2, 37.
malala, 2Ma K. 15-8,12, c. Anda itzcnsä ncumoa, Kunnia saada» kärsimisen kautta, San. l. 15 ;;. 1., 8
Ps 2 io,, 1. Oikeutta woimasa pitä, 1 Kun. 10- 9.
12. 1,22-4. Nöyrydcn kautta, San. l. 29-2;.
2 7,ila K.
9-8. l. 19 - 5,8. Jer. 22-2. e. Am. 5-15.
Sain.6- 22. Luk. 14- ia. Laupiudcn kalitta, San.
Oituis
l. 21 - 21. Jumalan pelwon kautta, Syr. 1 n. l.
isluimcnmahmaxi.Ean. 1.16- 12,
13. 1.20- 8,28. 1. 29- 14. Kuningan pitä kartaman
io- 22,27. Jumalan kunnioittamisen kantta, 1 Sam.
ylpeyttä, 5 Mos 17-20. luopnmutta San. 1.
2 - 3°. loh. 12 26. Koetuxen lautta, Syr. 25 8.
31
4,51. Wäliwaldaa ja määrnttä,
kautta, San, 1.20 -3. Wiisauden kaut9- 9,
Hcs.
Rauhnllisuden
e. Wiis 6 - 1. Ahneutta, Sa». l. 29 4. Syr. 10-8.
ta, San. 1.3-16. 1.4-8. Wiis. 8-9,10. Syr. 4E>'n. 1. 28- 15, 16. Toimcllincn halliizia lwölyttä
-14. 1.10: 33. 1.11 -1. 1.20- 29.
»naata ja maldakundaa, maan toimetoin lvahiugoitze, Ruolcma. Ajallinen ja ijankaikkincn. Sen alku on
, o - ~-3, e. San. 1.20 - 26.
syndi ja synnin isä Perkele, 1 Mos. 2-17. l. 3 3, e.
Jumalan kowat
»diauxei jumalaltoinia ja määriäKuningoita masiaUf
5 MH

tammen

Jumalan villalle ladelle Phil.

2

-

9, 10.
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Wiis 6-
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-
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Ku
5 Mos. 3" ,5,19. Nom. 5-12,17. 1.6- 2;. I Kor.
15 21: 22. lak. 1-. 14, 1 5. Wiis. 1.- 12--14. l. 2
,3,24. Eph. 2. 1-- 3. Kol. 2:13. 1 Tim. 5- 6.
Ilm. 3- iKuolema on kyllä tietty, ja läikille määrätty, Jos. 23
14. 2 Sam. 14-14. Job. 14-5. l. 16-22. Ps. 39-

-

-

-

-5,7,14.

z. 1.9-

Ps. 89-48,49. Ps-9°--3,4»e. Saarn. B3--5- Syr.l- 1,2. l.40: i-,-4, 11. l.4i-

lak.4- i;,»4. Syr. 10-11,-13. San.l. 27S»)r. 38 - 23. Sentähden tarwitze jokainen jokapäiwä ja hetki kuolemaan itziänsä malmisiaa, Syr. 18 22--29>
-1.

Kuolema onparembi
17. 1.41- 1--4. Pyhäin kuolcmata ei panna sydäm2. Wiis.
melle, mutta he tulemat lepoon, les. 57
-~

Ps. 116- 15. P5.7- 14.
Klwllcita kohtullisesti,nurchtia,Syr. 22- n. l. 38- »6.
24. Thess.4-13. Ylönpaltinen murhe saatta kuoleman, Syr. 30-22, e. 1.38-'9- San.l.'7-22.
Ruumillinen kuolema on Jumalisille yxi uni, Wiis. 3
1e5.57-1--3- Match.9-24. Ioh."- ",'3Woitto, Phil. 1-21.
Ap. T. 7: 60. Thess. 4
Autuallisesti kuolla HERrasa, Nom. '4- 7--9- Ilm.
14--I7-

1

-

"-;.

1

-

>;.

14-13.

l. 20kuolemasta, Ilm. 2 Ensimmäisestä ja toisesta
-6. l. 21. 8. Ei pidä ruumillista luolemata pcljättae.

»nän, Matth. ia-28. loh. 12-25. Kor. 5 l,
Syr.4^sIjankailkinen kuolema, etzi Helwetti, on Kristuxen
luoleman lautta woitettu, les. 25- 8. Hos. '3- '4.
Rom. 6- 9. Kor. »5-26,54. 2 Tim. i »o. Ebr.
-

«

-

'

Il»n.

14.

21-

4.

Herätetyistäkuolluista, Kun., 7 20, 2,. 2 Kun. 4-3 5.
l.' 3 21. Match. 9- 25. loh.'' 43.44- Ap. T.
>

-

-

-

9-4».

Kuolluen tähden ei pidä
,4- 28.

ihoansa piirusteleman, 5 Mos.

Ruolluitten hautamisesta; etzi Hautaminen.
Ruritus tapahtu

Jumalan lapsille,

San. l. »3

-

24. l.

Ebr. '2- 6,-8. Ilm.; - 19.
Rutzuminen: Kristuxen waldalundaan. Ennen sitä
lutzumista olimma me ladotetusa tilasa, les. 9 2.
Luk.' 79. Eph. 2 i«>2. i Pet. 2:10. Se kolmi;.-

12.

-

-

-

yhteinen Jumala, erinomattain Pyhä Hengi, 2 Kor.
6. kutzu »neito slihen, 2 Tim. 1 9. Ap.T. 17-30.
;
2 Kor.
5 2«. Luk. 24- 46,47. Sulasta armosta, hywydestäjalaupiudesta, »Kor. 1-9. 2 Tim. i 9. Eph.
-

-

-

,:

;--iO, 1;.

Koi.

1-12,13.

2Thess.

-

'

i

-

",

saarnan lautta, Rom.

Rom. 9-16. Ewangeliumin
'6. les. 55 0, 11. 1 Tim. 2-4.

12.
I-

Pet. 3- 9. Phil.
Apostolitten

2

kantThess. 2 - 13,14. Muinen
ta- mutta nyt Laillisten Saarnaitten ja opettajain
lautta, Matth. 28- '9. Mark. »6. »5. Match. 22lal. 5-10. Matth. »o-««. Lul.»«- »6. Ap.3»
i

-,.

-

27.

2

-

>

-

-.

>.-

-

»

Ia wahwaxi saatta, Pet. 10.
Jumala kutzu Kristilxen waldakundaan» siinä aiwoitnxesa
että kaikki pidäis autuaxi tuleman» Tim. 4. Ps.
95-8. San.l. 1-24» e. 1c5. 65--. Jer.7- >3»-3.
Matth. 23-37. Luk. 7-30. Ap.T. 7-s'. Monda
on kutzuttu» mutta harivat walitut» Matth. -o- 16.
1.22 - 14. Tämä kutznmincn Kriftuxcn kästyn ja Jumalallisin
aikoimisen jälkeen on yhteinen kutzuminen,
jonga pitä ulottuman kaikkein ihmisiin, les. 55 i--3«
Matth. i' --z.l. -8 9. Mark. 16-- «s'. Tim.-4. Ps 19-4. Kästyä noudattawat Apostolit ustollisesti, Rom. i°- 18. Ps. 19-4,5. Kol. I--8. Ap.T.
17-30. 1.-0- 31. Kolme kertaa on crinomattain
yhteinen kutzuminen kaikkein ihmisten tygö tapahtunut,
enfistiAdamin aikana, Mos. 3 8,9, 15. Sitte Nioahn
aikana wedcnpaisumisenjälkeen, Mos. 9- 9. Pet.
2- 5. Wihdoin Apostolein kautta, Mark. 16: 15,20.
Rom. 10- »8. Kol. 1-6,23. Jumalallisenkutzumisen
tarkoitus syy, Thess. - 3, >4Rut3umus,etziN?irka. Jokaitzen pitä pysymän kutzumisesansa, Syr. n 10» -i,
Kor.7- -o-,--.
i'.
iThess.4iPet.4- >5Ruu, etzi 2luringo.
Kuutautinen» Match. 17- 15.
Ruuliaisus, ja tottelewaisus Jumalala kohtaan» on
kästetty, sMos.
12. 1.12-4. 1.18- is»e. 1.-?-10. los. -4-' '4Se on Jumalalle otollinen» ja ylistettawä» Sam. 15--,,-3. iKun. 3-9,11, e. Syr. 3s: 1--5. Matth.
7:24. I»h. 13: '7- 1. '4: 21, -3, 24. l.15: 14.
l. 8: 31- Match.-i -8--30.
Tälnän kuuliaisuden myötä on hyödytys: ensisti yhteisesti» San. l. 8: 34. Syr. 46: 1-. les. 48: 18» 19.
l. 55:
Sitten crinomattain kaikellaincn siunaus»
Mos. -3:25. 5 Mos. 15:4, 5. Woitto wihollisia
wastan, Mos. -3:
3 Mos. ,6: 7,8. Yldäkylläisys, 3Mos.-6:3«5. sMos.-8: 1-. Jumalan
armo ja armollinen läsnä olemus, 3 Mos. 6:, 1, 12.
Icr. 11:4. Jumalan hywysja laupius, 5 Mos. 13:
17,18. 1.30-2,3. 1.7:9--! 2. 2Mos. 20:6. Pitkä
ikä, 2Mos 15:26. 1. 23:25. sMos. 30: -o. Hob.
36: 11. Kaikellaincn hedelmällisys ja lisäys, Mof.
23: -6. 5 Mos. >3 >7. >8. Lohdutus ja wirwoius»
Tob. 3: -i. Limitys ansaitusa rangaistuxcsa Icr.
2
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2-
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12.

4-7-,n.,

-

13,14.
-15. Eph.4- 1--5. Kol. 3- 12--16. i Thess.
1.4-i--7. 2Thess. L-3--5. L 2.-13--15. iPet. 1.-13-16. l. 2- 9, 11, ,3» -0, -1. l. 3 i--z. -Pct.
5-10.
iTim. 6:11» i,» 14. Ebr. 3.-1,7,8,1-. Scntähdcn
nimitetän ne Ustowaistt kutzutuixi pyhixi, Rom. 1 7.
1 Kor. 1
Ia itze kutzuminen pyhäxi ja taiwallistxi
kutzumiscxi, 2 Tim. 1.9. Ebr. 3-1. Phil. 3 -'4- Tätä
klltzumista tule usein tutkia, Eph. 18. K»r. 1 -6.
-

Mutta kuoleman hetki on tietämätöin, Saarn.

i<-7.

9-

17. -Kor. 5: 20. Niiden kntzuttuinHengclltncn
welwollisus tietä annetan, 1 Kor. 1 5--9, 30,31. l. 7-

-6
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-
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Pyhän Hengen armolahja, Ap.T. 5: ?2IjaM

Ku

Ky
La
Ju- R?mmenexet;

kuinga niitä pitä tehtämän, i Mos. 1 4:
Ijankaikkinen autuus Ebr. 5 6. Kuuliaisille on 6.
20. 1.28:22. zMos.27: 30. s Mos. 14:28,29.
2 Mos. 19: 5<
andanut,
lupauxct
mala ihanaiset
1.26:12. iSnm.B:ls. 2ZlikaK. 31:5. Neh. 10:
?Mos. 11:26,-28. l. 28:i--5-Ps-8': 14,15. San.
37. Kymmenexet pita Papeille annettaman, 5 Mos.
4- Jumala
l,: 33. les- ':'9. Jer. 7:23. 1.
tottelemattomia,
kakkia
Mos
18:3.
3
etzi papit.
uhka angarasii
,6:i4--iB. sMos. 28: 15--18. 1.30:18- iSam. Rvvneleillä, neumoa, Ap. T. ,0: 19,31. RukMa,
Mark. 9:24. PestänKristuxen jalat,Luk. 7:18.
,2: 15. 1c1.9: 13--15. 1. 18: 10.
2 Mof. 1:
nclct pyhitän pois,les. 25: 8. Ilm. 7: 17. 1.21:4.
luulla
luin
ihmisiä,
tule
enämmin
Imnalata
i6„iB. Ap.T.4: 19. L5: 29,40,42. Rvsymyxet: taitamattomia kysymyxiä pitä «äldettä17. Dan.3:
man, 1 Mos. 3:1,6. Saarn. 7:11. Matth. 24:3.
Kuuliaisus pitä »vanhemmille näytettänlän, 2 Mos. 20:
-

":

,6. Eph. 6: 1,2. Kol. 3: 20. Syr.
10H.21 i2i. Ap.T. 1:6. iTim. 1:4. 1.6: 3.4. 2
Tim. 2:16. Tit. 3:9.
Niin myös Isännille, Eph. 6: 5. Kol. 3:
22. Tit.2!9. IPet.2-.iB. Opettaillc,Ebr. 13:17.
H..
2:13.
Lul. 10:16. Esnvallalle, Nom. 13: 1,2. 1 Pet. wilpitQahja
; Ei pidä Duomaritten ottaman
tapahtuman
pitä
etzi DuoKuuliaisus Jumalalakohtaan
mari.
tdmästäja kaikesta sydämestä, 5 Mos. 10: H--14. Jos.
22:5. 1.24:14. iAikaK.2B!9. Tob. 14: 10. Hengelliset lahjat moninaiset: mutta Hengi on yxi, Nom.
Syr. 1:36. 1.18:23. Rom. 6: 16. Pitä oleman
12-5--7. iKor, i:4--7. 1. 12:4--!!. Eph.4: 7.
AikaK,
ja
kuuliaisus,
waatimatoin
1
mieluinen
Parhasta lahjaa käsitellä, 1 Kor. 12:31. Ahkeroita
28:9.
hengellisistä lahjoista, 1Kor. 14:1,12. luinqlanlahja
35: 20. Luk. 1:
Ps. 110: 3. Jer. 30: 21. 22.
6: 23. Eph. 2: 8. KriOjcttu
Pyhä
kuuliaisus,
74.
Ebr. 12:14.
Jumalan onijankaikkinenelä»nä,Ro»n.
Sanan jälkeen, Jer. 11: 3. 1.26:5. Ppjylvöincn
stus on saanut ja andanut lahjoja» Eph. 4: 8. Ps.6B:
kuuliaisus, Luk. 1: 74.
19. On andanut itzensä lahjan, Eph. 6: 2. Ei pidä
hämmcnncttämän, »vaan kehoitettaman hengellisiä lahKuuliaiset owat ollet, Noah, 1 Mos. 6: 22. Abraham,
joja, 1 Tim. 4: 14,15. 2 Tim. 1: 6. Palmella niillä
Mos. 12: 4. l. 17: 9,23. l. 22-." l. 26: 5. Moses, 2 Mos. 4:18. l. 7: 6. Israelitat, 2 Mos. 24:3.
toinen toistansa, 1 Pet. 4: 10. Kaikki tulemat walkcuden Isäldä, Jer. 1: 16, 17. Nuumillinen saatta
Jos 1: 16,17. 2 Aika K. 11: 4. Jehu, 2 Kun. 10:
kunniaan, San. l. 18: 16. Lepyttä wihan, San.l.
3. Joseph ja Maria, Match. 1: 24. 1.2: 14, 21.

sMos. 5:

12.

3:7,9.

,

,

Petari

ja

Andreas, Matth. 4:20. Luk. 5: 5. Mat2:8. Opetuslap-

the»s,Matth.9: 9. Kristus, Phil.
set, loh. 2: 5,7.

Ruuluisa. Kuuluisat miehet JumalanKansan seasa,
Syr. 44. lugusta 49. lukuun asti.

Ruurous Kuuroja ei pidä lirottalnan, 3 Mof. 19:14.
Hengellisestä kuuroudesta, les. 42: 18--21. l.4;: 8.

Ps.sB-5,6.

Jumalan kuiva onKristus,

Ruwa.
15.

Ebr.

2

Kor. 4:4. Kol.

1:3.

1:

21:

14.

Tarwitzewillc köyhille pitä lainattaman, 5 Mos.
Matth. 5:42. Syr. 29:13. Laki lainasta Mos. 22: 14,15. Kenelle pita lainattaman,
ilman konvon ottamista, Mos. 22:25. 3 Mos. 25:
33.36,37. 5M05.23:18. Neh.5:7,9,10. Ps.ls:
5. San.l. 28:8. Hes. 18:8.13.17. 1.22:12. Luk.
6:35. Syr. 29-13. Muukalaisilda saitludalaistt
korkoa ottaa, 5 Mos. 23:20. Ei köyhaldä saa panttia
ottaa, Mos. 2: 26, 27. 5 Mos. 24: 6,10--13,17.
10b.22: 5,6. 1.24:3,9. Hes. 18: 7,12,16. 1.33:
pitä

6.aina:

is!7«n.
2

2

2

Ihminen on luotu Jumalan luwaxi, 1 Mos. 1: 26,27.
Kor. 11:7. Psi7:is.
jällen maxcttaman,
15, 16. Lainaxi otettu
Pf.
Jumalan lulva ihmisesä seisoi Jumalan tunnosa, Kol.
37: 21. Syr. 29: 2--10.
3:l°. Luondokappaldcn tundeniiscsa, iMos. 2: 19, laiskuus: ctzi Lyö, tvireys: laistus kieltan, Rom.
12: 11. Laista ihminen kirjoitctan, San. l.
23. Täydellisesi, Wanhurstaudesa ja pyhydcsa, Eph.
19:24.
4: 24. Wapasa tahdosa, Syr. 15:14, e. Kuolcmatl. 26: 13--15. l. 22: 13. Syr. 22: 1,2. San. l. 6:
tomudcsa, Wiis. 2:23. 1 Mos. 2:17. Roin. 5:12.
9,10. 1.24: 30--32. Laistus tuo »vahingon myötänsä,
Hallitlirqa luondokappalden ylitze, Mos. 1:26,27.
San.l. 10:26. l. 18: 9. Köyhyden ja näljän, San.
E» Jumala tahdo kuwan kautta kuwatuxi ja palwclluxi
6: 10,11. l. 10,4,5. l.13: 4- l. 19: 15. 1. ,0: 4.
tulla, Mos 20: 4:
5M05.4:
is.c. 1e5.42:
1.23:21. 1.24:33,34. 1.28: 19. Opettatekemään
18,
1

1

2

e.

paljo pahaa, Syr. 33:29. Esimerkki, 2 Sam. n:i,e.
Kumia ja epäjumalia ei pidä palweldaman, etzi Epäju- L.akl: Veenftmmäinen, iMos. 2: 16,17. Tulirikotumalat.
xi, 1 Mos. 3: 4«6. Jumala kaikille ihmisille kirjoittaKuwac pakanoilda tehdyt, owat latomaisesta ainesta, 5
nut Lain luonnosa,jonga jälkeen heelämänsäja omanM05.4:28. l.28: 36. 2KUN. 19:18. Ps. 115:4,?. tundonsa ojendamanpiti, Nom. 1:
l. 2: 12.-16.
Ps. 135:15, e. les. 7: 19. ler.i°:;,B. l.51: 17,
Tämä luonnon laki, oli meidän ensimmäisillewanh>m18. Dan.
millemme ennen synnin langcmusta kansaluotu.ja luoWiis.l3: i°," l.14:11. Bar.6:
45,5°. Ap.T. 17: 24,25. 11m.9: 2°.
k
miscn

La
mistn
Jumalan kuwan jälkeen täydellisesti kirjoitettu» iMos. i: 26» 28. Eph.4: 24. Kol. 3: 10.
Mutta niinkuin tämä luonnon laki on synnin laugemnxen kautta tullut suuresti pimitctyxi, jaihminen sekäymmälryxcn että tahdon puolesta sopimattomaxi tehdyxi
tundemaan japalwelemaanlumalata, i Mos. 6:3,5.
l.z:-i. Eph.4: 17,18»-'-. Ap.T. -6: 18. Evh.
5:8. 1 Thcss. 5: 4,5- Pct. 2:9-1 loh- 2:8. les.
Niin kelpais Jumalalle esiäxensä tictäinättdmy9:
den syyttämistä» tämä kansaluodun luonnollisen Lain
sisällepidon, niidenkymmenen kästysanain seltiän ilmoituxen kautta» Israclitoin eteen asetta» -Mos. -o: ,»e.
5 Mos. 5:1, e. Jotka Jumala omalla sormellansa
kirjoitti, 2 kilvisten tauluun 2 Mos. 31:18. 5 Mos.
5: 22. Jotka ensimmäiset Mosexelda rikki lyötin,
siaan annetlin,
Mos. 32: 19. sMos. 9:17. Toiset lapandinArk1--4.
-Mos. 34:27,28. sMof. 10: Lakikirja
taas löytän,
liin, 5 Mof. 10: 5. Ebr. 9-4.
-Kun.22: z. Wasiuudesta luetan ja kuulutetan,sMos.
1:5. 1.5:1» e. 1.31:9--!'- J0 58132-3- 2Kun.
23:2. Neh.B: 8. 1.9: 3. -Makk.B: i9»23.MoLaki on folminainen: Se Seremoniallinen eli
Kirkko-Laki joka uhreilla ja muulla tawalla Kristusta
aawisti, on Kristuxen tullesa peräti pandu pois, Ebr.
,0:1,4,5,14. 1.9!7-«l4. K 01.2: 16,17. Ap.T.
13:38. 1.15:10,28,-9. Match.li:i3. Nom.6:
14. 1.7:4. Eph.-: >4,e. Ebr. 8:6,13. On myös
ymbärileikkaus pandu pois, Gal. 5: -,6. ludalaisten
puomailmallinen eliDuomareinLaki on
: 4
pois
laitettu
e.
;
lesta
Esimerkit Mos. 36: 6» «Mos.
25:5,6. l. -4: ~e. Matth. 19:8,9. Mutta ci kokonansa, waan on duomioisiuimisa wiclä jongun
puolesta pidetty; Esimcrtit:4Mos. 35: 16, e. sMos.
»: 16,17.
1.5: 7, e. 1.19:15, e. Tapain Laki cii 10.
lain kästyä, joka on ojcnnusnuora siihen mitä meidän
pitä tekemän ja jättämän, ei suingan taita panda pois ;
waan sito kaikki ihmiset fuurimmasa mitosa, täydellisten sekä ulkonaisten että sisällisten kuuliaisutecn 5
kantta

'

-.

,

-

sexen

,

suuren osan

osan

se

»

keistä Raamatun todistuxisia» ettei yxikän ihminentaida
lakia täyttä, Ap.T. 7:53. l. 13:39. l. 15: ,0. Rom.
8: 7. Gal. 5:17. lak.
nosta ja omaisudcsta, Rom.

-:

l. 3:

i«.

7:

1

(3) Lain luon3. 1.8: 5--8. Gal.
-.

----

5:17. (4) Lain täyttämisen mahdottomudestaturmellun luonnon tähden, Rom. 8:3. Gal. 3:21. Rom.
7:10. Ap.T.is:io. (5) Kaikkein pyhäin walituxcsta,
Moses, Mos. 34: 7. Salomo» 1 Kun. 8: 46. Job,
Job. 9: 2,3,-8. l.15: 15--17. Dawid, Ps. 19:13.
-

P5.32:6. Ps. 130:3. Ps. 143: San.l.-°:9.
les. 64: 6. Damcl, Dan. 9: 5,7. Pawali,
Rom.7: 14.18,-3. iK0r.414. Johannes, 1 loh.
-.

lejaja,

wanhurstaxi tekemisestä, Rom. -o16,21. 1.3 11,12,21,22. Katzo
wanhurstaxi tekeminen. Sentähden kosta Laki sy«
dändämmerundele.ler. 23:29. P5.5 1:19. les. 57:
15. Pistä, Ap.T. 2:37. Woitta ja peljättä meitä
omasa tunnosa synnillä,
Rom. 3: -0. l. 7: 7.. Matkaan saatta wihan, Non,. 4:15. Uhkakirouxcllajakcx
dotuxella, 5 Mos. -7: 36. Gal. 3 ,0. Niin että mei°
dan täyty walittaDawidin kansa, Ps. 6: 1--8. Ps.3B:
1:18. (6)ltze

-24, -8.

Gal.

;:

-:

:

Silloin pitä meidän niinkuin myös Laki ongin
meidänpakottajamincKristuxcn lygö, Gal. 3 l 24. Pakeneman ustolla Kristuxen lEsuxen tygö, joka on Lain
loppu wanhursiautecn, Nom. 10:4. Joka Lain täydellisesti meille hywäxi täyttänyt on, Rom. 8:3. Matth.
5:17, e. Gal. 4:4,5. Rom. 5:19. Gal. 3: 13.
Hänen kuuliaisudellansa, werellänsä ja »verisellä kuolemallansa» Jumalan angaran wanhurstauden, tytywäisexi saattanut; meidän syndcimmä edestä täydellisin
maxon tehnyt, armollisin syndein andcxi saamisen, josa
autuaxi tekcwäinen wanhurstaus seiso, toimittanut,
ja meitä luinalan kansa täydclliscsii sowittanut on,
Match.-o:- 8. iTim.-:6. les. 53:4,5. P 5.69:
5. -Kor.s: 18-21. 1 loh. 1:7. Ebr. 9114. Ilm.
1:5. Tit. -:i4. Ebr. 1:3. R0m. 3:5. Ebr.-:
14,15,17. IIOH. -:-. Koi. -:,4. Rom. 5:8-10.
Eph. -: 16. Rom. 3:24. Eph. 1:7. Ebr. 9: i-.
Laki oikein käytetty, on hywä» 1 Tim.
8. Pitä oleman kaikille ihmisille, »mös ustolvaisillckkin elämän
ojennusnuora, jonga jälkeen he Jumalalle totisen palweluxen osottaman pitä, 5 Mos. 5: 32, 33. 1.8: 6.
1.10:12. 1.11: 22. i. i-: 32. los. 1: 7. 1. 23 :6.
---9.

se

Mos. 6: 5. Matth. -2:37. Luk. 1o 27. -:5 Mos.
9, 10.
27: -6. Gal. 3: 10. Matth. 5: 19. lak.
Hes. 18:24, -6. l. 3 3:12. Lupauxella ja ehdolla ajallisesta» 5M05.28: i»e. laijankaikkisesta sinauxesta,
elämästä ja autuudesta 3
18:5. Hes. 20:
,1. Rom. 10:5. Ga1. 3:12. Luk. 18:18,20.Rom.
Hcs. 20: 19. Ps. 1: 1.5
7: 10. 1 Tim. 4:B. (Ei kuitenganansiosta,Rom. 11: Kuitengin on kymmenen kästyn laki meidän turmellun
35.); Niin Myös angaralla ajallisen ja ijankaikkisen
luondomme tähden, wanhurstaxi tekemisen puolesta
8: 3firouxenuhkauxella» 5 Mos. 27:26. Gal. 3:10. Rom.
Jumalan cdesa, woimattomaxi tehty, Nom.
7,10,11. 5M05.28:,9.* Danein. Mutta niinGal. 3: 11, -i,
Niin myös kirouxen puolesta,
luin stn!turmellun luonnon tähden, ei yxikän ihminen, ci
Gal. 3:13. Sillä ne ustowaiset jotka Jumalan Hengeldä Hallilan, ei oleLainalla, Gal. 5: 18. Lainkirone hengellisesti wasiuudesta syndynetkän» taida niin täyja duomitzemisen puolesta, Rom. 5: 1. l. 8:1.
dellistä kuuliaisuutta matkaan saatta, ja lakia täydellimistn
täyttä;
myös
niin
ei
taida
tekewäincn
L.ammas
st
autuaxi
sesti
Ihminen on ennen täändymistänsä niinkuin
wanhurstaus ja autuus laisia ja stn töistä tulla : Joka exynytlammas,Ps. 119:176. Matlh.is:24. iPet.
2: 25. Paimenen
osotetin (1) Kaikkein ihmisien syndisestä luonnosta, 1
lEsuxen kautta hajetanylös Luk.
Mos. 6:5. 1.8! 21. 1 Kun. 8:46. Ps. 14:2, 3.
14: 4. Ebr. 13:20. -i. 1e5. 40: n. P5.23 :2,3.
5aarn. 7: 21.R0m.3112, 23. Gal. 3:
(2) SelNiistä
:

,

,:

Mos.

»

--.

»

--.

La
4Mof.27l Ei lasten pidä kandaman isainsä pahoja tekoja,
Niisiä
Job. 10:1-16.
lammashuoiic»)oy,.
hengellinen
24: 16. Icr. 31: 29,30. Hes. iz 2.-4,20.
1 7-3ak. i;:?. Kristuxen
ja mailman lapsista,
10: 16.

5

Msf.

:

,°: i.
5 Mos. 32: 5. les. 1:4.
Perkelen
Pakanoista ja ludalaisista koottu, loh.
Matth. 13: 38. Ioh.«: 44- Ap. T. 13: I°. Kol.z:
Vertaus eteen asetettu lambasta 1 Kun. 22:17.
5,6. IIOH. 3: >o.
Sam. 1-: i»e. Lammas waattcista, Matth. 7: 15edellä käy ylpeys. San.l. ,6: 18. 1. L,asten oikeus, Nom. 8: 15, 16,2;. l. 9: 4. Gal. 4:
-il,angemus;
4,5,7- Eph. 1: 5.
,«: 1-. Ei Pidä iloitzcman »vihollisensa langcmuresta»
San. 1.-4:17. Adamin langcmus kirjoitctan, 1 Mos. L.aupius, on Jumalan oma ja erinomainen awu j<
omaisus, 1 Aila K. 17: '3.14. Ps- 4°: 12. Ps. 51:
3:-, e. -Kor. 11:3. i Tiin.-:i4. Laki synnin lan1
3. Dan. 9:9. 1 loh. 4:8. Jumalakutzutan laupiuSynnin
langcmuxcn
edellä,
Mof. 17.
gemuren
liiutta kadottiAdain
kansaluodon kuwan, niinittäin dcnlsäxi, 2 Kor. 1:3. Nilkaxi, Eph. 2: 4. Armaitzian. lei-49: I°. l. 54:
Jumalan ja hänen luondokappaldcnsa tundcmisin»
lak. 5: n.
Eph.4: lB. iKor.-:i4- -K0r.3:5. 1 M05.5:3. lunialan laupiutta ylistctän suuresti, 2 Mos. 34: 6,7.
Pyhyden» wanhurstauden, niin myös wapan tahdon»
4Mos. 14: iB, '9. 2AikaK. 30: 9. Neh.9:3l.>
-

.

sen

sen

-:

>°.

Ps.io3!B,e. 5M05.7:9«i2- 10n.4.-2. Wiis.ls:
8: 3,4. Noin, 7: '5.* Kuol^nattomuden 1
1. On luuri, Kun. 3: 6. les. 54: 7. Syr. 16-12.
Mos. »:>7. 1.3:19. N0m.5:,-. louduiJumalan
18:4,5- Niin juuri kuinlumala itze, Syr. 2:22.
omaan
l.
ja
Eph.
annottomutccn,
-13.
Pahaan
wihaan
tundoon, 1 Mos. 3:7,8,10. Ijankaikkisecnkuolemaan» On uusi, jolla ci ole loppua, Wal. m. 3:22,23. Lnk. i
17. Rom. 5:14." 1.6:
s°.
ja kadotuxcen iMos.
23. Ia puki yllensä Satanan kuwan, iMos. 6:5. On ijankaikkincn, 2AikaK. 5: 13. 1.7: 6. Ps. 100: 5.
langeta on waaralliscmbi ensimmäiPs. 127' 1. Ps. 118:1, e. Ps. 13 6 Armahta murWasiuudesta syndiin
hen perästä, Val. >v. 3: 31--;;. Sitämuisictan»vihan
siä, Matth. i 2: 43--45. Luk. 11: -4-<26. Pet.
alla, Hab. 3:2. Käy kaikkeinylitze, Viis. n.- 24--«7.
20. Siitä lvaroitetan» loh. 5:14. l. 8: 11.
il.apset,annetanlumalalda»iMos.-o: 17,18. 1.25:
Ps. 105-9. Syr. 18- 12--14. N0m.11.-32. P 5.36-6. Tule omalla ajalla, Syr.3 5 2 5,2 6. Ei puutu hywil<
-i. 1. 29:30»31. 1-3°: i,
22. l.48: 9. Ruth.
da, 5 Mos. 4-')1. l. 7 12. Syr. 7--, 2.
4: 13. 1 Sam. 1:20,-7. P5.68:- Ps. 113:9.
niille hywille ja katmvaisille, jotka Jumala»
1-8:
Osotemn
127:4.
Ps
3.
Ps.
päälle ustowatja luottawat,Ps. 31- 20. Ps. 32:5,6.
Paljous niisiä ei ole aina iloxi,Syr. 16: 1--4. Ei niitä
pidä pahcttaman, Matth. ,8:6.
Ps. 33-22. Ps. 103 -1--13. Mis. 3 -9. l. 4 - 15. i>
Pitä oikeinkaslvatettamanja kuritettaman, Syr. 30: e. Kun. 8-23. les. 49- 14--16. l. 54-7,«.
San. I.
15. 1. -3: >3> 1. 29: 15. Syr. 7: 25.
Jer. 3 12. 1. 31.- 20. 1.18- 7--10. Hos. 18,19.
l. 14-2,3. Joel. 2-12--14. Mik.7-18,20. Hes.lBEph. 6: 4. Ebr. 12:7. Esimerkki, 1 Mos. 18: 19.
-23.27,32. 1.33- ii.ls. Syr.l7-28. Luk.ls.-2c».
Etzi wanhemmat.
i Ti»n. 1-13-16. Mutta e» katumattomille,
Lasten welwollisus wanhembia kohtan on kästetty, 2 Mos.
Ps. 7- ia,
20: 12. 3 Mos. 19: 3. Syr. 3: »--15. Matth. 15:
13,17,18. San.l. 1.-24--3 2. les. 57-11,13,14.
Jer, 5 - 7«9- Syr. 5-- 7,9. 1.16,- 7--14. 1.28 2, e.
4. Eph. 6: 1,2. San. l. 1:8. 1.6:10,21.1.23:
22» 25.Kowalla uhkauxella» -Mos. 21:15,17. 3M05.
Matth. 18-3,34.35- Luk.l3-3.5. 10h.3-3, 18.
Noin. 2, 5, e.
-0:9. 5 Mos. -7:16. 1. -i: 18» e. San. l.20 -0.
1. 30: 17. Welwollisus ansaittu wanhemmitten wai< Jumalan laupiuden työ ja hedelmä, Tit. 3- 5. 1 Tim.
»allajamurhella,San.l. 23: 22. Tob. 4:3,4. Syr.
1-15,16. iPet. 1-3--5. Ebr.4-16. Luk. 1-78,79.
7: -9, 3<2. Jumalalle otollinen welwollisus, Kol. 3: Lalipius meidän lähimmästämme kohtan, on luinalalle
otollinen, Hos. 6.- 6. San. l. 21 3. Matth. 9- 13.
-o. 1 Tim. 5: 4. Pitä elättämän wanhcmbiansa wan1
Syr.
11.
l.
7. Kästctty, Luk.6- 36. l. 10.- 33,37. Ro,n.
hudesa» Mos. 9-315.
Hywät lapset pahoista wanhemmista, 2 Aika K. 28: 27.
12-13,20,21. IIOH. 3-i>,i7. 1 Pet.3-8. Zak.
1. 34: 2.
7-9. Mlk.6-8. 5»)r.29-1. Uhkauxella,
Pahet lapset hywistä wanhemmista, 1 Mos.9
iSam.
Matth. 25-41. lak. 2-13. Pitä tapahtuman
8: 3. 1. 12» 13,25. -Sam. 15: 1, e.
itz,ctyö»,a,lak. 2-15,16. Lawialda uzensalewittämän,
Jumalan ja walkeuden lapset, tutka ne owat: heidän
1e5.58- 7. Luk.6- 30. Pitatapahtlimanmielyisesia,
omaisudcnsa ja welwollisudensa, Matth. 5: 9.44,45.
iloisesta, ja >)xikcrtaisesia sydänrmcstä, Rom. 12- z.
luk.6: 35. 1.9: 55. l. 16: 8. 1.-o. 36. 1yh.12:
Phil. 2.1. Kol. 3-12. Kor. 8-12. Syr. 35-4,
36. Rom. B: 5« 17. 1.13:12,1;. l.9: 8. 2Kor.
!--i 3. Suuttumattomasii, Gal. 69.
6:i4." Ga1.416,7. Eph. 1:5. 1.5: i--4,8--n. Laupiudeu ruumilliset työt. (1) Sairasten
oppiminen,
1 Thess. 5:5,6. 1
1: 6,7. l. 3: 1-3. 1.
Luk.io,-3 3,e. Matth. 25 - 36. Syr.?-- 39. (»loutloh.
2-4.
1 Pet. 1:14,15, 2,. Ebr.
12:7, Ilm. -1:7. Hos.
ta janowaisia, Matth. 10.- 42. l. 5.- 35. Mark. 9
1:10. Wiis. 5: 4,5. uston kautta me tulemme Ju41. Rom. 12-20. San.l. 25 ,i,
(3) Ruokkia
malan lapsixi, loh. 1:1-, 13. Gal..: 26.
s
isomaista,
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Ps. 68:6. Kuulehcibän rukouxensa.Syl. 35: '7,
Oikian Lesten käytös, i Tim. 5:5,6,9,'0,16.1r5«
tasta Lcstestä, Tim. 5: 11--15. Lestein mclmoUisui,
wiriästi rakastaalumalan huonetta; uskollisesti rukoilla,
Luk. 2:37. 1 Tim. 5:5. Kattaa hekumallista menoa,
1 Tim. 5: 6.
Liha; etzi Himo: Mies ja waimo on yxi liha, 1 Mos.
2:24. Matth. 19:5. Mark. 10:8. 1 Kor. 6:16.
Eph. 5: 31.
l. 19:2. 1.24- 31. Duom. 19-21. 1Kun. 17-9. Linnut luodan wedestä, 1 Mos. 1:20,21. Uhri linnuista, 3Mos. 1: 14. Puhtatlinnut, 3Mos. 11: 12.
2KUN.4 o, e. (7)Kuolluitten hautaminen, Syr.7 -3 7iM05.,47-29. 2Sam.2- 5. Tob.4- 3,5. Esimer- liitto, Ei pidä tehtämän Jumalattomain kansa, ja esimerkit siehen, M05. 23: 32. 1. 34: 12,15. s Mos.
kit Tob. 1- 20. 1. 4. loh. 19:38.
Laupiuden hengelliset toimituxet (1) Taitamattomat!,
7:2,3. Duom.2:l-3. iKun. 15:19,20,32,34,42.
l. 22: 4,29. 2Ma K. 16: 3,e. l. 18: i.e. l. 19:2.
neulvomincn Ps. 51 15. San.l. 8-5.6. l. 9-9.
l. 20:35--37. Kuningasten jaKansan liitto Jumalan
1. 10- 32. (-) Anda hywää ncuwoa, Job. -9-15. (3)
kansa, Jos. 24:25. 2Kun. 23:3.2AikaK. 15:12, e.
Syndistennuhteleminen.Ps. 141 -5. San.l. 9- 8. l.
l. 23: 16. 1.29.-10 1.34:32. Neh.-,: 38. l. 10:
23:23. Matth. 18-15. Gal.6-1. lud.Ep.v.---23. (4)Lohduttamurhellisia.lob. -9-25. l. 31-18.
29. Esr. 10: 3. Joka usein rikottin,lesi 24: 5. Icr.
n: 8,10. 1.31:32. Hc5.44!7, z. Hos. 6: 7. Mal.
Syr. 7-38. Kor. 1 - 4.1 Thess. - 11,1 l. 5 -14.
2:lo.,Liitonrikkojainrangaistus,Hcs. 16:59. l. 17:
(5) Veljellinen andexi andamus, Matth. 18- 32.33.
15, e. Icr. 22: 8,9. l. 34: 18. Hos. 8: 1.
Mark.
-5. Luk. 17-3,4- (6) Kärsiä hcikkocnwikoja» Rom. 15 1. Gal. 6Kol. 3-13. (7) EsiruJumalan liitto Noahn kansa, Mos.
Abrahamin
kansa, Mos. 1 5: 18. 1.17:2. Lukittu jakiinnitetty.
kous» Matth. 5 44. 1 Tim. 1. lak. 5 - 16.
ymbärileittauxcUa, i Mos. 17:10,11. Syr. 44:21, e.
zaupiudenmaxo.Ps. 37-'21,-6. Ps.n--5,e. San.l.
Ap.T.7: 8. Rom. 4: 11. Abrahamin jälkeen tulen-17,25. l. 14-21,31. l. 19 -17. 1.21 21. l. 25e. 1.10:
-21,22. Ies. 58-7,8. Matth. 5«aisten kansa, i Mos. 17:7. Mos. 6: 3,4. 1. 19:
41,42. 1.25.-34,35. Mark.9-41. Luk.6- 35.
5- 1.24:2,7,8. 3 M05. 26: I,e. 5 M05. 4: 2,13,
23. l. 5:2, e. Ebr. 9: 20. Jumalan liitto kaikkein
Armottomuden rangaistus, 5 Mos. 23 3,4. Duom. 8
isowaifia.les. 58 7,8» io, 11. Hes. 18-7. Tob. 4-17.
Matth. -5- 35. Esimerkki, Ruth. 13,14. iKun.
,7-11. Job. 1-17. e. (4) Fangein oppiminen ja pelastus. Matth. 3 5 36. -Tmi. 1 16» 17. Esimerkki
Tob. 1- 19. (5) Alasiomain waatettaminen, les. 58-7. Hes. 18- 17. Tob.4 17. Luk. 3 n- Tob.i -20.
Esimerkki- Job. 31 -19,-0. (6) Muukalaistenholhominen, les. 58 -7. Matth. -5- 35- Rom. 1-- 13.
1 Pet. 4- 9. Ebr. 13-2. Esimerkit 1 Mos. 18-3.
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Sam. 25: 11,15,38. 5an.1.21 -10,13.
Am. 1: 6, ii,i-. 1.-: 6. Zak. 7:9,10,13,14. Syr.
35.Matth. 18- 30--34- I-')- 23. 1.25 -41, e.
Luk. 16- 23, e. lak.-.- 13.
Läkäri; etzi parandaja.
Läkähtynyttä ei pitänyt syötämän, Ap. T. 15 20,29.
Leipä: Leiwällä ja »vedellä elä Elias, 1 Kun. ,9- 68.
Leipä wahwista, 1 Mos. 18 -5. Duom. k. 19 -5. Ps. 104.6- 7,15.

1

--.

-

Katzelmus leiwät, Mos. 25 30. 3 Mos. 24- 5.
Sam. 21: 4» 6. Match. 12:4. -Kun. 4-4-. Mark.
2 -6. Luk. 3- 4. Jumala siuna Jumalisien leiwän,
3Mos. -6- 5. Leipä lange alas Taiwaasta, Mos.
16-4. Ihmet harwoilla leiwillä, Matth. ,4. 17. l.
15-,4,38. loh. 6: 9.
Leirvistä, etzi 3 Registen.
Lesten on luwallinen huolla Rom. 7-3. 1 Kor. 7 9,
39. iTim. 5- 14.
5
testeillä ei pidä wääryttä tehtämän» -Mos.
M05.24.17. 1.27-19. les.i-23. l.io:i-3.lcr.
7: 6. l.
3. Zak.?: 9,10. Mal. 3:5. Matth.
23: 14. Ei heitä mulhcllisixi saatettaman» Mos.
-15.

2

-
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35: i 8 .19. Waan kaikkea hywää
tettaman,sMos. 16: n.14. Iob.31: 16.17. les.
1:17. Syr.4: io,ii. iTim. 5:3,16. lak. 1:27.
23,

14. Syr.

Kanjam kansa, ludalaistcnja pakanain,
KristnxcsalEsuxesa,lcs.42:s,c. 1.49:6,7.!. 1. 55:
3-5. 1.56:

L 57:14,19. l. 61:8,9. Jer. 16:19,20. 1.23:
l. 31: 31. Rom. 9:24.
TästäKristuxcsa tehdystä uudesta liitosta, joka seiso armolliseja jyndein andexi andamiftsa, puhutan, Ebr. 7:22.
l.8: 6,8, e. l. 9: 15--17. l. 10: 16, 17. l. 13: 20.
3, e.
3, e.

iMos.3:is. ler.3i:3i,e. Match.26: 27, 2».
24. Luk. 22: 20. 1 Kor. 11:24,25. Kristus, Kristinustowaisten ainoa ja totinen liitto, les, 42:

Mark. 14:
6, e. l. 49:

8.

Luk. 2:29,30, e. Gal. 3:16. Molem-

mat liitot, Lain ja Ewangeliumin, kuwatan, Gal. 4:
24. Jumalattomain liittokuo!cmankansa,les.2B:15.

Luottamasta ihmisten liittoon, fielty, Aika K. 25:6,
7.e. P5.62.-9,e. Ps. 118:8,9. Ps. 146: 3,4,5.
les. 8: 12,13. Jer. 17: 5"8. Suola liitto, 4 Mos.
2

>8: 19. 2AikaK. 13: 5.
Loppu; Sitä ajatella, Syr. 7: 40. l. 18: 24,27. l.
28: 6. l. 38:21.Iumalauhkalopulla,Hcs. 7:5,10.
Jumalattomain loppu kauhia,Ps. 73: 17, e. P5.49:
15, e. Syr. 9:16. l. 21:11. Apärälapset saamat pahan lopun, Wiis. 3: 16,19. Ihmisen loppu salattu,

Saarn. 4:

12.

Lugun pitä jokaitzen tekemän Jumalalle
5 Mos.-4: 19. Laki kymmenestcn eroittamisesta les- Lugunteko;
edestänsä,
kcillejotakolmaswuosi, 5 Mos. 14:28,29. 1.-4:19Matth. 12:36. l. 18:23. l. 25: i9,
itze
3', e.
-l. -6:1 2,13» e. Jumala lcsieinDuomari, 5 Mos. 10:

Ma

Lv
31, e.

Rom. 14:12. 2 Kor.

namichetSielujen edestä,
Lujuus; etzi wahwus.

5,10.

Ebr. 13:

Lul.

16:,. Saar-

tulvalehdolla, 3Mos.-6:

17.

3,

e.

etzi Rristus.
Lunastus: Kristuxen kautta tapahtunut, Hos. 1;: 14.1:
Nom. 13:24. iKor.
Matth 20: 28. Lul. 1:68. Eph.
1.7. 1 Tim.2: 6.
Gal.;: 13. 1.4:4,5.
2: 15. 1.9: 12,15. Kristus luna1:18.
Ebr.
,Pct
tulemat
ftaia elä, Job. 19: 25. i°-HERran lunastetut
n. Lunastus kuoi1011a,1e5.35:
l.51:
3ioniin
,°.

leman ruumista, Nom. 7: 24. 1.8: 2;. Eph.4: 3°.
toimittaja on lolmiyhteinen Jumala,
Luominen;
6. Ps.
les.
i Mos. i : 1. Job. 9:8. Ps. 33:
Ma1.2.-io.
Wiis.i
1:25." Syr.
44:24. 1.45:'«.
42: 16,17. Isä, 1 Kor. 8: 6. Ebr. 1:2. Poila,loh.
,-.3,i0. Koi. 1:16. San. 1.8:3°. Pyhä Hengi,
33:4- Ps- 33: 6. Kaikki omat tyhjästä luodut,

se

»iin ettei yhtän ainetta ennen ollut, kosta luinala alusa
loi Taiwan ja maan, 1 Mos. 1: 1,2. Ron». 4:17.
Ebr. 11: 13. 2Matk. 4: 28. Kuutena luomisen paiwänä owat kaikki luodut, 1 Mos.i: 3." 2M05.20:
Kaikki owat luodut hywäxi, Mos. 1:31. Wiis. i
>4. Syr. 39:21, e. Jumalan kunnian, Ps. 19: 2.
San.l. '6:4. Ia ihmisen hywäxi, «Mos.» : 26,28,
1 >.

:

'

29. Ps. "5: '6.
Luopumus, Jumalasta ja ustosta, Dan. 11:32. Ebr.
6:6. 1.10:26. 2Thess.-: 3. i Tim.4:,. 2 Pet.
2: i,e. Syr. >o: >4. Luk.B: »3. Luopuwaistenrangaistus, Syr. 26: 26. Wiis 3: >0. Hcs. 6: 9. Icr.
,5: 6.1. 17: >3.H05.8:
1.9: i5--'- Zeph.>:6.

sMos. 19:

i«: 1." l.

8, 9-

l.

iSam. 2:3o. Hes.
loh. 3:16,36. l.8: 31. li': 17.
1.15:7,14. Rom. 8: 17. 1.11:22,-3. Koi. i:-3.
-8: i,e.-

Lunastaja;

sen

Mi

Mark.

16:16.

Pet. 1:4.5. Ebr. 3: 14. Ilm.-i: 7. Jumalan
Kor. 1:20.
Sentähden asetta Moses ja Dawid Jumalan eteen
hänen lupauxcnsa» Mos. 32:13. 5 Mos. 9:27. Ps.
27:8,9. Niiden lupausten tähden kuin Jumala Patnarkain konsa teki tapahdu, heidän jälkeentulewachllensa paljo hywää, 2 Mos. 24. l. 6: 5,6. 3 Mos.
2

lupauxet owat Ia jaAmen Kristuxesa,

2

-

,

-:

5M05.4:8.

Sam. 12:22. -Sam.7:
24» 25. 2 Kun. 13:23. 1.19:34- Ihmisten lupauxet,
jotka he Jumalalle tekewät pitä pidettämän» 1 Mos.-8:

26:42.

1

-o----. 3Mos.-7:i,e. 4Mos.6:i»e. 1.-i:-.
l-30:3,e. sMos.-3:-i. iSam.i:n. -Sam.

15:8. Saarn. 5:3. Ap.T. 18: 19. 1.-1:23. Ps.
50:14. Tyhmistä lupauxista, esimerkit : lephta.Duom.
11:30. Mikan äiti» Duom. 17:3. Dawid, 1 Sam.

25:13,34.

Herodes»Matth.i4:7. Muutamatlw

dalaistt,Ap.T. 23-

12,14.

M

rakasta pimeyttä ja «vaelda pimeydesä, les.
59- 9. 1.6°.- 2. loh. 1- 5. 1. 3-' 19. l-8- 12.
1. 12-35. Ap.T. 26-18. 1 Thess. 5-7. 110H.2-11. Onpahudesa, 110H.5-1- Phil. 2.15. Katowaisia ja mailmallisia, ci meidän pidä rakastaman, 1
10H.2-i5-,i7. iKor.7!3i. Gal.6-4. Uskoon

1 loh. 5 - 4,5- PitäustoJumalan »valitus luopuwai,udenylitze,lcr. 2: 5,29,36.
waisilda duomittaman, 1 Kor. 6- 2. Ei Kristus rukoile
1.5:23. 1.6: 28,29. Ies.': 2,-5,23. 1.30: i. Hef.
mailman edestä, loh. 17-9. Ei meidän pidä itziamme
käyttämä» mailman muodon jälkeen, Rom. 12- 2.
'4: 5--8. loh. 7: '3Waroitus luopumijcsta,lcr.;: 1,-14,22. Syr.2:;-,0.
Mailman ystäwys, wiha lumalata »vastan, lak. 4 - 4.
Luopua pahasta ja tchda hywää, Job. 2:3. l. 8:5» 6,
Wicttcle ja haukuttclc pahoilla esimerkkillä pahutecn,
'7Tob.
4:
Syr.
1.55:7.
'4P 5.34: '5- les-':
Wiis. 4-i2. Pcljättä wihalla ja wainolla pois hymästa»
;8:30. 2Tim. 3:1,16. i Pet. 3: >o, i>.
Wiis. 12,-19. Pct. 4-4. Pet. 2-7.
Luottaminen; etziUstallus.
Mailinallincn
»viisaus turha ja kiclw, Kol. - 8.
Lupaus: lumalalda tehdyt lupauxet owat kahtalaiset: Mal,a, merkitze usiasii »vihaa ja kostoa, Ies. 51 - '7muutamat tarkoittawat ajallista, muutamat ijankaikJer. 25- 15. Ps.6°-5. Ps.?s-9- 11m.16-19.
ymmärretä» sillä risti ja mastoinkäymincn.
kista elämätä, Tim. 4: 8. Molemmista lnpauxista
Toisinansa
yhteisesti, 1 Mos. 15: 1, 2. San. l. n 5,6,18,23.
Ps.n6-13.
Match. 22. 1.26- 39. Mark. 10Syr. 17:18. Matth. 10: 40--42. Luk.6: 35. Ajall.
-38.
14- 36. Luk.
42. loh. 18-11.
lisen elämän lupauxcsta erittäin. Match. 19: 25, 29. Manaus; etzi waroitus.
Mark. i°: 3°. 5 Mos. 28: 1,-5. Ps.4i:2--4. Ps. Manna, Taiwan leipä, annetan,
Mos. 16 1
2: i„3. Ijankaikkisen elämän lupauxisia crinoinat11-7. 5M05.8-3. Ps.7B-24. Kootan. 2M05.16tain.lcs.4o: 10. l. 62: n. Ittn.22: 1,. Matth.
-4,5. Pidetän tallella »nuisioxi, Mos. 16- 32,335:12. Luk. 6:23. Matth. 20:8.1 Kor. 3:8. Ilm.
-jätän, 4 Mos. ii- 6. Lakka, Jos. 5- 12. Kristus wcr,
11: 18. .Nämät puuttumattomat Jumalan lupauxet
ta itzcnsä Mannaan, loh. 6- 31,32,49.58. Manna
pita meitä kehoittaman Jumaliseen ja pyhään elämään,
merkitzeKrisiusta,
iKor. io- 3.
K0r. 6: 16,-1 8. 1.7:1. R0m.6:22. 1. 2: 7.
Matka;
Tim. 6: n, 19. I,s me tahdomme tulla Jumalan
etzi waellus.
alituallijeen katzelemiscen, Kor. 13:12. 1
Miekka
Miekkaan rumeta ei ole kaikille lumallinen,
loh. 3:2.
Niin pitä meidän ahkeroitzeman puhtaudesta ja pyhyMatth. 26. 51. Mark. 14-17. Luk. 22- 49. loh.
desiä. Matth. 5: 8. Thess.4:3-7. 1 Pet. 1: 14-16.
18- 10.
Ebr. 12:14. Ilm.ii: 27. Jumalan lupauxettapah-!
Henf 3
'.

woittojokawoitta mailman,

2:

1

2

2

1

:

20.-

22-

2

1>

2

2

1

1

1

;

-

Mo

Mi

Mu

Hengellinen miekka on Jumalan sana, les. n 4. l 27-

1.31-8. 1.49-2. 1.66-16. Eph.6-I'7. 2Thcss.
2- 8. Ebr.4- 12. Ilm. 1-16. l. 2.- 16. 1. 19- 15.
Mies, Awiomiehen welwollisudcsia, etzi Awioskästy.
tapaturmainen, 2 Mos. 21
Miestappo on
I.

12:13.

kolmenlainc».
4M05.35-ii,i2,22--25.

-

5M05.4-4i,4.2.

l 19.4/6. los.2o:2,;.Hätäincn,tzian>awarjellesa,
»vihasta
2M05.22- 23. 1 Mof. 14-14,21.e. EhdollinenScnkaldaincn miesja wäjymiscllä, 4 Mos. 3 5 20,
tappo, jalviattolnanwcren »vuodatlislicldanangarastl
ja uhatan rangaissuxeUa, 2 Mos. 20-13. 5 Mos. 5
Gal.
17 Matth.s- 21. Lul. 18: 20. Rom. 13:91.28
5.21. Ps. 5 7. P 5.94-6. San.l.6-16,17.
59-2,3.1er.2'33-35.
17. les.l-15. -1.26.-21. l.
-

-

-

-

17-6. 1.19-4. 1.22-3.l Hcs.22-4. Match.2;.Luk. 11 50.51. Sam. 19- 5- Jo". "4Hos 4-2,3. Hab.2-12. Mlestappopcrkelelda.loh.
ja mingä tähden?
8.- 44. Miestapon kosia Jumala,
28: 17.
iMos.4-i°. 1.9-6. Ps.9-13. San.l.
maakuiinan,
Miestappajat
6:
I°.
saastuttamat
Ilm
maakunnan
-34,35.

-

so»vit4W05.35 - 33,34- Ilmalan asetus
EsiwaAan ei pidä säästämän micstappaita, 4 Mos. 35
31 <Mos. 19-11--13. 1Kun.20.40. 2Mos.2i-tamisesta, kosta eimiestappajaa tietty, sMos. 21 -1-8.

-

ja «apahdu. ilman
28.29. Taposia jokatapahtu, ci
rangaistusta. 2 M05. 2. 20,21. Itzenjn murhensia,
San. 1.24- 8. Eph. 5-' 29. Kor. 3 »7- Mlestappajainpahaomatundo, iMos.4-13, »4- Heidän «iällinen rangaistuxensa, 1 Mos. 9:5,6. 2 Mos. 21 12.
sMosi93M05.24-17.4M05. 35-16-21,30,31.
ijankaikkinen rangaistu-11,12. Il»n. 13-iQ. Heidän
xensa, i loh. 3-15. Gal.s-21. 11M.21-8. 1.-2-1
-i< Wiidennen lästyn selitys, Matth. 5-21-22.
wcloh 3:15. Esimerkit micstaposta ja »viattoman
ren muodatuxesta,' Mos. 4-8.2 Mos. >2. Duom.
i'- '5,'6. l. 20-9, 10. 2
9-5. 2Sa»n.3-27. l.
l.li 16, 23. 1.24: 3,4.
i
21.
l'45-6.
Kun.
Rangaistus
esimerkit miestaposta,a
Ap.T. 7- 52,58.
-

-

'

-

«-

-

-

wiatto,nanmeren wuodattamisesta,Kain, iMos.4-'°,
11. Simeon jaLemi. 1 Mos. 49 5-7- Pharao, 2Mos.
1.'4-27,28. ZebajaZalmuna,Dnom. 8-18°
1-2'
-'

-2i.

Abimel<l,Duom.9- 53--56. Doeg, Sam.2 2.>

-18. Sen rangaistus, Ps. 5 2:7,8.

Jokalerstarsi itziansä

Saulin Taposta, 2 Sam.»- >5. loab, 2 Sam.

3 27.
-

l 20:9,10. .Kun.2:5,6,29,31. Rekob,iaßaena,
2Sam.4:s,e.Da»vid,2Sam. ii "5. l. '2-10-12.
Absalom, 2 Sam. '3-28. l.' 8 - >4,' 5- Akab, »Kun.
,1-14,15,19. Isebel, >Kun.'B-4. 2Kun.9-33»e.
Athalia, 2Kun. ":., 5,' 6. loas. 2AikaK. 24.- 2>,
-

>

Matth.2;: ;5. Andromkus.2Makl.4-37,
6,-9. 1.22:2--4. 1.24:
?8. Jerusalem, Hes.
pitä
Mina» Inur» sillä mitalla luin jolu toiselle mitta
«ii°m«)
O»
jällen
mitattaman.
Se
kutzutan
hänelle
laixi. .M 05.21-2;. 3Mof. 24.-20. sMof.
22,25.

"-

loston

My
19-21. Duoin.ls-". iSam.ls-33. 2Sam.
22- 25. Ps. 18- 21. San. l. 22- 23. les. 33- l. 1.
65 -6. l. 66- 4. Icr. 50- 14, 15,29. 1. 5 1.49. Hes.
16-59. Joel. 3-17. Matth. 7-2. Mark. 4-24.
Luk.6: 38. Mitta ja punnitzcminen pito oleman oikia
ja ilmanpetosta, 3 Mos. 19:35.5 Mos. 25:13. San.
l. 16: 11. l. 20: io. Hes. 45:10. Hos. 12:7. Am.
8: 5- Mik.6: 5. Selitys kaikellaisista mitoista,
löytan eri Reglsterisä MsH päin.
Morsian,lEsuxen hengellinen, Seurakunda ja senMorsian-kaunistus les. 6i: 10. P 5.45:10,14,15. Ilm.
19:7-9. l. 21:2. Eph. 5:24-27. Sen ikämöitzemys
yltänsä lEsuxen perään, Ilm. 22:17. Oli Jumalalle
rakas, Jer. 2:2. Jumala iloitzc hänestä, les. 62:1-5.
Tule usiasii hälväistyxi huoraxi epäjumaluden kautta,
Hos.4: 12--15. He5.20:30,31. Pitä unohtaman
Isänsä huonen,Ps.4s: n, 12.
Muodonrayomuo: Ei Jumala katzo muotoa, 2W«
K. 19:7. Syr. 3s: 15,16. Gal. 2: 6. Kol. 3:25.
Eph. 6: 8,9. 1 Pet. 1: 17. Job. 34:9. e. 1 Sain.
16: 7.5 M05. 10:17. Mal. I:9. Wiis. 6:8. Nom.
2: 12. Ap.T. 10:34. Ei pidä muotoa katzottaman
duomiosa,lob. 13:1°. Mal. 2: 9. 3 Mos. 19:15.
sMos.i: 17. 2AikaK.i9: 6,7. San. 1.18:5. 1.
24:23,25. 1.28:21. 5yr.4:27. lak.2i i,9.
P5.«2:2, 3.
Murha; ctzi Miestappo.
Murhe, Jumalan mielen jälkeen saatta parann«xcn,j«
mailman murhe kuoleman, K0r. 7: 10. Suruja
murhe usiasii turha ja »vahingollinen, Ps. 127: 2.
Snn.l. 12: 25. l. 14: 10. l. 15: 13,15. l. 17: 21,'
22. Syr. 30: 2--26. l. 38:19--22. Vatzanmurhetta
jatämän mailman surua mastan, puhutan, 3 Mos. 25:
20, 21. Ps. 145:15,16. Luk. 10:41. l. 21:34. Syr.
31:1.2. Matth.6:2s,e. Luk.i2:22,e. l. 14:18!
San. l. 13: 25. Mailman murhe tukahutta sanan,
Matth. 13:22. Mark.4: 19. Luk. 8: 14. Meidän
pitä heittämänmurhemme Jumalan päälle, Phil. 4:6".
1 Pet. 5 .'7. Ebr. 13:5. iTim.6:6--8.
Ps. 55:23Pf. 42: 6,10. Murhellisexi ci pidä Jumalan Pyhää
Hengen

!

2

2

saatettaman, Eph.4: 30.

Muukalaisille kaikkea hymäa tehdä, 1 Mos. 18: e.
1.19:1,2. 2Mos. 22:21. l. 23:9. 3 Mos. 19:33»
34- 5M05.i0:8,19. l. 16: 10, e. Ei mitan «äärytti
tehdä,sMof. 14:17.18. 1cr.22: 3.Hc5.22:7,29.
Zak.7:lo. Mal. 3:5- Vuoden tulosta annettama»,
3Mof. 19: 9,33,34. 1.23:22. s Mos. 14:28,29.
1.24: 19, e. t. 26: 11--13. Laki muukalaisille ja wicraille, 2MOl'.
Hes.47: H--23. 4Mos.is'
15,16. Ihmiset, muukalaisetMailmasa, 1 Aika K.2,:
15. Ps. 39: 13- Ps. 119: 19. Kor. 5: 2, 4, 6--?.
Phil. 3:20. 1 Pet. 2: ,i< Ebr. 1 1: 1 3.
Mynti; etzi sen omasa Registerisä.
Myydä; etzi Osta.
«

Na Nä

Ne Ni

n

Ap. T. 5: 35. Esimerkit pahoista neuwoisia, 1 ?.'c>'l
3: 5. Lothin tyttäret, 1 Mos. 19:31.
jet, 1 Mos. 37: 20. Potipharin cmändä, 1
jaAaron, 2Mos.
7. Pharao, 2 Mos. 1:10. Israelitat
32: Ap. T. 7: 40. Bileam, 4 Mos. 24: 14. l. 31:
16. Dawibin »nichet, 1 5am.24:5. lonadab, 2Vam.
13:5. Akitophel, 2 Sam. 16:21. Nchabeamin nuoret
neuwonandajat,1 Kun. 12: 1 0,1 1. 2 Aika K. 1°: 1»-

losU'"

1.»5:24.

,y. Esimerkit napisioista, Mos. '4:'
SMOI.
6:2 7.8. 1.'7:2,3- 4Mos,i:s,c.
1., 9- 7- I°H6:4',
Luk.,
5:2.
18.'
97 Jos 9:
Nanga.jlus csnncrkit, 4
6°, 61. lud. Ep. v.. 6.
i,9'i«.
l-'2:
1.'4! 27--36. l. 16:
Mos 11: "t'2,'349. l. I?!
i-

2

>.

etzi Karia.

Nauta;

No Nö Nu

Nälkä; etzi Aika, Kallis <uka.
Närkästys; etzi VViha.

.

4 Mos. 3': »8. WanhcmSäästctän Sodasa,
»mtzudesiä, 5 Mos. 22: .3, e. La««

Benhadadin

Kun.

palwelia, 1 Kun. 20: 23,24. Ijcbcl, 1
Dawid, 1 AikaK. 21:1." Scma>a,

21: 7,10.
6: 10.

Hamanin emändä, Esth. 5 14. HeroNeh.
diaxcn tytär, Matth. 14: 8. Mark. 6:29, e. luda-

laiset, Ap.T. 13: 50. Sotamiehet, Ap.T. 17: 42.
Nimi: Jumalan niinen pyhitys ja häwäistys, ctzi Wannomincn.

Niin, puhcsa; ctzi puhe.
Noitus,kowasii kielto, 5 Mos. 18:1°. 2 Kun. 17:17.
bain todistus lastensa
ki kihlatusta ncitzystä, jokaraistatan.jolaKaupunglsa.
Mik.s:i2. 3Mos.i9:3i. Ap.T.i6:i6.20:Sen
6,
ajallinen rangaistus, 2 Mos. 22:18. 3 Mos.
eli ulkona kedolla, s Mos. 22: 23,-27. Lal» ncitzen
ijankaiMnen rangaistus, Gal. 5:20. Ilm.
raistamiscsta, ,Mos. 22:16. 5 Mos. 22:28,29. M'
Sen
27.
dc» newcn oikia murhe» pito, 1Kor. 7:34- Ncitzyden
21: 8. l. 22: 15.
Nöyrys; sowita tähän ylpeys: nöyrys käfietän, 1 Mo>.
tilasta, ja edusta, 1 Kor. 7: 25, e.

Ncir-,v:

sen

Nemvo: Jumalan ncumosia, Job. 12:13.Ps 33. I'.
Ps 73: 24. Ean.1.i:25,29,30.1.8:14-Ps-19:21.
Rom. 11:

Icr. 32: >9- Wiis. 9:13,17. Epallles 28:29.
33,34. Ap.T. 20:27. les. 55:8,9. l. '4-24.
dämisä asioisa pitä neumoa etztttaman lumalalda,
.f>änen sanastansa jaProphctailda,« Mos. 25:22. 2
3M05.24:i2. 4M05.9! 8, 23.
Mos.'B!i9,
1.27:
5.
sMos. 1:17. l. 17: 8,9. Jos.
t. 15: 34.
18,23. 1 Sam. 23:2,
9: 14. Dnom. 18: 5. 1.20:
10. 2Sam. 2: 1. 1 Kun. 22: 5,6,15. Ps. 119:24.
5an.1.3:5,6. les.B: 19. l.3°:i. Jer. 37:3- l.
«.

42: 2,3. T0b.4:19,20.

Keneldä neuwoa pitä etzittämän, ja leneldä ei, Syr. 37»:
n-,19. Tob.4: 19,20. Syr.9: 21,22. Eiluolleilda, noidilda, ennusiailda cli wäärildä Prophetailda, 3

Mos.i9:3i. 1.20:6. sMos.iB:n. iSam.2B:
Aila
7,9. Kun. 22:6. 2Kun. 1: 2,6. 1. 3:13.
K.18: 5. 1c5.8:19. Dan.2.-2. 1.414--6. 1.5:7,
Eiseuramanjokaista
2

,

10,11.

neuwoa,

Luk. 16:29.

Syr. 5:11. Järjellinen ei tee ilman neuwoa Syr.
32:2 2-<24. 1. 37:20. lusa neuwo on, siinä owatai,

loimisct pysymäisct, San. 1.1 5:

22.

Hywä neuwo

saa

«viime» ylisiyxcn, San. 1.12: 8. Jumala lukista pahain neuwot, 1 Mos. n: 4--8. 1.37:18, e. l.50:

20. 4Mos.
Sam. 17:13,14. Neh.4:B,n,e.
Esth. 7: 5.* Job. 5: 13. Ps. 2:4. Ps. 21:' 2. les.
7: 5--7- >. 19: 3. Ap.T. 5:
L 9: 24,25. 1. 23:
12:19. 1.27:42,43. Esimerkit lawalisiancuwoista:
Rebekka, 1 Mos. 27: 9, 10. Gibeonilaiset, Jos. 9:3,
2

4- Ne »vanhimmatKansasa,

Duom.

21:20.

Esimerkit lihallisista neuwoista Pietari,Matth. 16:22.
1. 17:4. Mark. 9:5. Luk. 9:33. Zebedeuxen poikain
iiti, Matth. 20:21. lakobus ja Johannes, Lul. 9:
54. Opetuslapset, loh. 11:8. Kaiphas jaGamaliel,
:

16: 9. Mik.6: 8. Zcph. 2: 3. S»)r. 3:3.19,20,22.
Matth. 11:29. Phil. 2: 3. Kol. 3: 12. 1 Pet. 5.'5,
6. lak.4:7>ic>. 10b.9:i3. Eph.4: 1.2. Marl.
10:43. Ron,. 12: 16. Eipitäcnämbäitzestänsä kuiit
sopi, Rom. 12:3. 1 Kor. 4:6. On Jumalalle otolli-

nen, Ps. 13: 5,6. Ps. 13 8: 6. les. 57:' 5- l. 66:2.
San.l. 16: 19. Niin »nyös heidänrukouxensa,ludich.
9: 16. Nöyrät odotta!vatlu!!»alanaw»m hctkä, Syr.
1:28. ludith. 8:11-19. Nöyrys pitä käymän sydäm»
>

mesiä, Syr. 7: »9. ludith. 8: 16. 1.7:19- Matth.

Lapsia seurata nöyrydesä, Matth. 18:4. Ulnöyrydcsiä, Kol. 2: «8,23.
Nöyrät korotta Jumala kunniaan, Job. 22: 29. Ps.
n 3.:6--8. »Sam. 2:8. 2Sam. 6: 22. Syr. 10:
17. Luk. 1:52. l. 14: i». I. »8: 14. San.l. 29:
23. iPct.5:5,6. Teke heidänkauttansa suuria töitä,
Syr. 3:21. Nöyräin esimerkit: Abraham, 1 Mos.
»8: 27. Jakob,» Mos. 32:10. Dawid, 1 Sam. 18:
18. 2 Sam. 6:22. 'AikaK. 29: n-16. losia, 2KNN.
22:
19. Histia, 2AikaK. 32: 26. Manasse, 2 Aika
K.33: »2. Maria Luk.»- 38,48. Pawali, Ap.T.
20: 19. 1 Kor. 15-9. lEsus Kristus, Matth. 11:29.
1': 29.

kokullatusta

Luk.

22: 27.

loh.

»3:5,

>5.

Phil. 2:5--<). Kailki

woittawaisesa Scurakunnasa,
Illn.4: i°,n. Moses, Mos. 3:11. 1.4:10. Videon, Duom.6: 15. Ylimmäiset Israelisa, Aika K.
,2: 6--8. Jeremias, Icr. 1: 6. lohanncs Kastaja,
Matth.3: i». Päämies, Matth.B- 8. Kananean
Tuhlaja poika,
pyhät (riemuitzcivasa)

2

2

waimo,Matth.'s:27.
Pubittani, Luk. 18: »3.

Luk.

>5: 19.

Nuhdellus, Nuhteleminen; sitä tule Papiu Miran
tehdä» 2 Tim. 4: 2. Tit. 1:9. 1 Tim. 5:1, 2, 20,
si. 2 Tim. 2: 24,25. Emangelinm on neuwo ja
waroitus,

16- 15,27-'29. Ap.T.4: 19. 1.20:30. Ga1.5.2,
Eph.4: 14. Kol. 2: 8.
Opettaiat, Oaarn»michct,ctzi myöspaimenet :Piti

sana» Ebl.i3:2-. Weljellinen nuhteleminen
San. 1. 9:

waroitns
ja waroitns
7,8. 1.12:
23. 1. 29:
---3.

3,8.

19: 17. Pf- '4i -51. 27:5- l.28:
1. .5:32. 1. 17:
Hos.4: 4. Syr. 19: .3--18. 1.20:.1.6:
Matth.lß. 15» 16. Luk. 17:3. Gal.-:
i Thess. s:
Ebr. 3: '3- lak. s: '9,20.
3

Mos.

>°.

-.

..

...

...

1.

O

Sitä pitä noudatettaman»Ps. 37: 37. Ps
Wääryttäpiläkartettaman, ja paettaman»
15.
94
ylitze,ler.
3 M05.9:... HERran walitns wääryden
ram
kerran
1.
taita
9
4--6.
Jumala
5:26->-9.
gnista, lud.Ev.v.ls. K 01.3: 25.
Oma hyödytys Waroitns siitä, PHN. -: 4,5- Omaa
8' e.
15, e. Ei ctzinyt omaa hyödytyKirjoitetan, Hab.
Pawali» 2 Thess. 3:
stänsä Abraham, 1 Mos. 14' 23.
8. Samuel» 1 Sam. 2:3» e. Nehemia, Neh. 5 14, e.
owat etzinet
Esimerkit niistä, jottaomaa hyödytystänsä
Akab, 1 Kun. 21: 15. Samuelin pojat» 1 Sam. 8:3.
Elin pojat, .Sam. 2- 29.
Ap.
Omatundo hywästä ahkeroita, ja esikuwat siihen,
12.
1.4:
1.
l.
2K0r.
5,
16.
13.
T. 24:
ROM.9:
Tim. 5 15, >9.1. 3' 9. Tim. 3. Pet. 3:
2.
1;, .6, 17»21. Ebr.9: 14.1.10: 22.1.13: .B. Job.

sen

.:

.

:

:

.:

27:6.

:

<:

-

Ap.T. 237..

'

2K0r.2..-.7. iThess.2:3,4.

Pahasta omasta tunnosta puhutan,

loh. 3:19,
Nom. 2:15. iTim.4 2.
Wiis.4: 10. 1. .7: hywään
omaantundoon owat
jotka
Niiden esimerkki»
turwannet»4Mos. .6:15. Sam. 12: 3. Job. 31:
1,5,4,7,8. Ps.7-.4"6. 5yr. 46:2,. Onnellinen fe, jolla hywä omatundo on, Syr. 2o: ,3. Gl
pidä mitan tehtämän epäilclväisellä omalla tunnolla,
Rom. 14:23. Heikkoin omaa tundoa ci pidä pahoitetMeidän omatundomme todista
taman,Rom. 14:
hylvää
pahaa Wiis. 7: 3«IZtaikka
taikka
meistä
R0m. 2:15. 1.9'.i--3. 2K0r..: --,-3. l.s:i',e.
.Tim.4:-. -K0r..:.-. loh. 3:'9,2°. Hedelmä hywästä omasta tunnosta San. 1.1 5.: 15. 1-' 8:..
ja mistä se tule»
Hedelmä pahasta omastatunnosta;
pahasta omasta tunnosta
Wiis.. 7: ..--13. Esimerkit
Adam, iMos.3: 'o. Josephin weljct» .Mof. 50:
ja Phan.5. Herodes» Matth. 2:3. Kirjanoppenet
Hymenens
Ap.T.
Felix,
8:
24:
25.
feuxet» loh. 9.
I

20.

I

...

,

..

,

.

,

,

ja Alexander, .Tim. '9,-0.
Oppi, Opetus- Ihmisten opetus, kästyt ja asetnxet,
wastan, pitä hyljättämän
jotka owat Jumalan
ja kirottaman, Rom. .6: .7. 1 Kor. 3:11. Gal. .;

sanaa

8,9. 5M05.i2.32. Ilm.?-:i8. iKor.4'.6. 5
Matth.ls.i3,
Mos.4:--. 1.5:32. Ap:T.-6.:--.
6-9,13. Sowita tähän myös sturawcusit paikat 5
les-B'ly.
M0f. 4:15,25. 1.13: 6-8.
20. 1.-9-13. Jer.-- tl--i3. 1.-3-11-i4 Match.
7-15,16. 1.16- 6. 1.24-24. Mark. 7- 3«5- Luk.
»

wireydcstä,lumalisudcsta >a nuhtcttoi!,udcsta,stkä opisa
että elamäjä, ahkeroiizcman.siulawaisten syiden tähden,
tuin owat; (i) Ne Apostoliset wiran ojcnnuxet jotka
Pawali eteen kirjoitta. 1 Tim. 1: 18. l. 3-. ---4,8,9,
14,15. 1.4: 8412. 1.6: ii. 2Tim. 2: 15,16,22.
Tit. 1 7,8. l. 2: 7» 8. (2) Opettajain oma esimerkki
pitä lvalaiseman Sanankuulioita jarakendaman» iPct.
513. 2 Thcss. 3:9. 1 Tim. 4-12. Tit.2:7. 8. 1
Kor. 9: 19--22. Moista tähän, iPet. 3: l. (3) Se
suur! tvahingo ja pahennus kuin siitä tule, kosta toisin opetttan, ja toisin cieiän, Rom. 2: 21--24. «Kor.
6- 3-7. (4) Jumalan angara uhkaus niitä wastan,
jotka loisin eläwät, kuin he opettamat» Ps. 50: 16» 22.
Matth. 5 13,19- 1.23-2»3,i3--32. (s)Kristuxcn,
jaMiiiillljen Opettajain esikuiva, jotka opetit, ja leit
sitä tuinhc opetiltin, Luk.24: 19. Ap. T. i: 1. iKor.
9:26,27. 1.4:16,17. l. ii:i. l Thess. 1: 6. He
owat Kristuxen lähetys, 2 Kor. 5:20. Kristuxen palweliat ja huonenhaldiat, 1 Kor. 4:1,2. Heillä vicä oleman laillinen kutzumus, Jer. 23:21. 5.14:15. 1.29-9. 1.27: 15. loh. 20: 21. Rom. 10: 15. Ebr. 54. pitä Kristusta
Matth. 4:19, 20,22.
Ei itzestänsii jaarnaman, 2 Kor. 4: 5. Waan ristiinnaulilusta Misiuxesta, i Kor. l 23,-24. 2 Kor. 1:19.
Ewangeliumia, 2 Kor. 3: 9. 1.2:i2. 1.5:18. l. 11:
4. Gal. i-8. 1 Thess. 2: 4. Pysymän ainoastansa
:

seuraman

,

:

,

.

Op

Om

Oi

Jumalan sanasa, iPet.4: ll. Icr. 23:18,-9.

1

Tim.i 34. 2 Tim. 1 13. Tit. 1:9. Ei omaa waan
Jumalan kunniata ctzimän loh. 8:50. l. 7 18.
Wirtanja ustollisesti toimittaman, iKor.4: l, Johon Raamattu on hyödyllinen, -Tim. 3:16. Roni.
15:4. Lohduttaman murhellisia, Kor. 1- 4. Auttaman heittoja» 1 Thess. 5:14. He5.34:4. Ncuwoman
ymmärtämättömiä» 1 Kor. 14: .9. Ebr.6-1--3. Ia
myös ustollisesti rukoileman sanankuuliain edestä, 1
Sain. 1-:- 3. Syr. 3 9:7. Ia niitä siunaman, 4Mos.
6: -3. Luk. -4:51. Ps. 1-9:8. Ps. 115: I---I5Ps. 134: 3- Esimerkit siihen : Moses, 2 Mos. 32:11.
5 Mos. 9: 18. Aaron,4Mos. 16: 46. lesaias» les.
63:16. Daniel»Dan. 9: 3, e. Kristus,loh. 17:
Apostolit, -Kor. 13:7. Eph. 1:16. l. 3: 14. e.
Phil. 1:4.
Heidän opetuswirkansa pitä toimitettaman oikein aikaisin, -Tim.-: 15. 1Kor. 14: 19. Ilman sanariidata» 1 Tim. 6: 4» 5. Eroituxclla sanankuuliain tilan jälkeen, 1 Kor. 3:
1.9: 19---2. Gal. 4: 19. Heidän
nuhdellus wirkansa pitä toimitettaman sekä siweydcllä
että kiilvaudella» Syr. 10:6. Tim. -1-4. l. 4: -,).
Tit. 1: 13. 1.2: 15. .Tim. 5: -o, 21. Hes. 3: 17.
Pitämän hywää kirkon oikeutta ja kuritusta, päästö ja
sitoawaimenharjoittamisclla.Mach. 18: iB. I0H.20:
23. iTim. 5: -0, -i. i Kor. 5:-, 4,5. -Kor. 2:6,
-
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Pa
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paaduttamasta sydändänfä, Ps. 95: 8. Ebr. 3: 7,«»
»varoitus askeleista waarin ottaman Gal. 6:
1 Kor. 14:
10,12,13,15.
Ettäsäädi-llisistitäwis,
Matth. 18:15-17.
Seurakunnan
ilman
myös
luulostansa,
paasto,
löytä», Naamatufa monenlaldaisesta laadusta.
Ei
omasta
40.
cli Jumasowindvpaastominen, 1 Mof. 3:6,7. Matth.
suostumista, jotain muutosta Orcmonioisa»väärin
Kristllxcn
käytlan palweluxen iawoisa, tckelnän, taikka
4: 2. Mark. 1: 1,. Lul. 4: i. Ihmellinen Prophc14: 15,
tämän wapautta heitoille pabennuxcxi, Rom.
tallinen paastominen, 2 Mof. 24: 18. 1Kun. 19: 8.
16 i Kor. 8: 9--I3- Ei myös »ncidän wastanscijoitLewiittallincn paastoininen, 3Mos. 16:29,30. Phattinme tähden jotakan Kristillisestä wapaudesta myörisccllincn ulkokullattu paastominen,Lul., 8' 1». les
den andaman». Kor. 7-23. Gal. 5- 1. 1.2:4, 5- 1
58: 4,5, e. Matth. 6: ,6. Kristillinen paastominen
myös huolda waiwaistcn hoijoka on (1) Hengellinen paastominen
Thcss. 5:22., Pitämän
58:
Heinisista, i Kor. 16: 1, Gal. - ,o. loh. 1; 29.
6,e. Gal. 5: 24. iPet.2: n. (»)RumnillinenpaaOpetuslapsi; ctzi Apostolit: pitä Kristuxen tähden
stominen, No m. 13:1), 14. Lul. m,4. i Pet.4:?.
wibamnn Isää ja Äitiä» Matth. 10:37. Luk. 14-26.
10:2,3. (3)Vhteinenpaastominen,Duom.2o:
Dan.
Pysymän Jumalan sanasa, Ioh. »: 3 1- Kuinga ne
26. iSam. 7:5,6. 2Sam. iti». 2Aika.K: »0:
tutan, loh. »3: 35.
.
;. Esr.Bt2i. Neh.9:i,2. E5th.4:3,16.
Jer. 36:
Orwoit; ctzi myös lapset: heidän cdcswasta,ansa on
9. Joel. i : 14. 1.2: 12, e. Jon. 3: 5. (4) Pyhäi»
ylöspidän6.
Niiden
Jumala, Ps. 68:
paastominen erittäin, 2 Sam. 1 2:16. Ps.; 5:13. Pf.
nöstä,sMos. ,4:28,29. 1.24:-o. 1.26:1-. Ei
109: 24. Neh. i : 4. Dan. 9:3. Lm. 2.-37. Ap.T.
niillä pidä wääryttä tehtämän, 5 Mos. 24:17. l. 27:
10: 30. 1. 13: 2. l. 14:23. 2Kor. 11:27. Eiyxi19. Ps. 82:3. 3ak. 7: i".
län oikia paasto ole ilman laupiudcntöitä, Zal.?: 5Ostamisesta ja myymiststä, 1 Mos. 23:9», 3.e. l. 25:31,
-10. 1.8:19. Rnuinillisestapaastomiststajokaitzesänsä
e. 1.47:15,16,19,20. -Sam. 24:-i, Icr.3-:
wapa, ei pidä tehtämän niin suurta tarpellisuutta,
on
6,7,44. Sen kansa pitä oikein »ncuetcttämän, 3 Mos.
kuin ci Jumalaa muutoin taittaisi palmelda, Lul. 5:
19:13,35,36. 1.-5-14-47. 5 Mos.-5:13. San.
33-35- K 01 .2: ,6. l Tim.4: 8. Ei ole erinomainen
l. 11: 1. l. 16: 11. l. -0: 10,-3. Hes. 45: 10, i,.
vlcnnollincn
Jumalan palmeluxesta; maanainoasMik. 6: 10,11,13. i Thess.4! 6. Am. 8: 5,6,8.
mälilappale
li
auttama
ja »valmistus siihen, Rom.
Ostamisten ja myymisten tahto iväärys mielellänsä tun14,15,-18. iK0r..8:8,9. K 01 .2:18,iO-„3. Ebr.
gca,Syr. 26:17. 1. 27: i»4- Jer. 9:5, 6. Hos. 12:7.
13:9- Ei pidä ajatteleman, että paastomisella jotakin
Outo; ctzi Muukalainen.
ansaita taitan, les. 58: 2,3. Ei m»ös seiso siinä,
p.
että jolu pidäis itzcnsä pois jostakin wiiM ruasta, 1
Tim. 4:3-5. Matth. 15:11. Ap.T. 10:15. Eipidä
paatumus. Paadutta itzensä omasta epäusiostansa,
oleman jumalaloinpaastominen synnille, Syr. -34:29;»:
14,1517.
«AikaK.
17:
4/ 1 Sam. 6: 6. 2Kun.9:16,17,26,
-31. les. 58:4» 5- Jer. 14:12. Ei ulkokullattu.paas29,30. Job. 2,:
7,8. 1.36:13. Nch.
tominen, Match. 6: 16,18. Alab paastois rangaistu»
14,15. P5.78:9«57. P5.95:«. 1e5.6:9-n. 1.29:
xen tähde», ja ei synnin tähden, 1Kun., 1: 27 Ei
Hes.-:;,
4,6.
3,23.
1.6:7,10.
t.3:!
9--n.1er.5:
joku ajatoin, ja terweydcllä wahingollinen, paastomi1.i2:2.3a1.7:1i»i2.Ap.T.7:51.R0m.2:5.
7.
sydäinnen.Kol.
2:23. Rom. 13! 14. Paasiomiseen. joka
paaduttaman
Kosia siis Jumala fanotan
Pharaon
raltiudesa ja lohtullisudcsa seiso, waroitetan meitä, L»»l.
men, 2Mos. 7:3, 13, 22. Niin ei ole niin ymmär21:34. Syr. 31: 12,13,22,23. 1.37:31,-34. 1
lettäwä kvin lulnala waikutais cli tahdois paatumusta
Kor.
7: 5. Eph. 5:18. 1 Thess. 5:6-8. Tit. 2,;.
tykönä!
perustus
«vaan niinkuin
liclefä
ihmifen
my»>s seliltä taitan, että Jumala saldi paatuinuxen
»Pct. i: 13. 1.5: 8.
»n, ihmisen edellä läyneitten usein lerroittuin ehdon pakanat: niiden lutzumisesta ja käändymiscstä, 1 Mof.
häneldä,
ja pahuden syndein tähden, pidättä
9:27. 1.12:3. 1.49:10. 2Sam. 22:44,50. Pf-2:8. Pf. 22: 28,-31. Ps. 72:10,11. Pf. 87:45,7.
jonga hän, losta lauman tarjona oli, ylönlatzoi.Rom.
2: 2,,5. Ia lafie hänen, eli saldi langeta, sywnnmäldä
les.2t 2,4. 1.9: I. 1. 11: 10. 1.44: 1.45!i4.
hänm himoittuun pahuteensa, niinkuin wanhurstaxi
1.49: 20,22. 1.52:15. 1.55:4,5,e. 1.57:i9. l.
synmnrangaistuxexi, Ps. 8, :i2,,3. Ro»n. 1: ,8.2160:3,9. 1.65: I.
19,20. 1.42: I--5. Icr.
-,4.* Ilm.K. 21,ii. Ei ole siis Jumala syy paatu;: 17. l. 16: 19. Hos. 1: 10. 1.2: 23.
Am.9: n,
)i2. Mil. 4^2<Zeph. 2:11. Hagg.,:z. Zaf.,-,,.
«uxeen, Ps. 5:5. Ps. 45: z. Waan Perlele,, Kor.4:
Mal.i: 11. Matth.2: 1, n. l.8: n. l.21: 4;.
4- Up.T. 5:). Eph. 2:2. Mutta enimmästi ihminen itze, joka ei tahdo luntalalda, waan Perkele» hen1.22:9. l.28: 19. Lul.-: ,i,;2.10h. io<-i6.Ap.
geldä hallitta, ja händä totella: sentähden sanotan PhaT. 1: 8. 1.9:15- l.12: 15,28,35.1.13:46. l.14:
raon itze paaduttanen sydämmensä, 2 Mof. 8:32. l.
»7. l. 15:
1.28:28. Rom. 1: 5,14,16. l.
9:24,25. l.ii:n. G«l.?:H. Elch.,:
3: ,4. »Sain. 6:< Jumala maloitta myös iylnistä
7
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Pä
11m.7-9- l. 14-6. Pakanain lutzuminenW.
T. salattu asia, Ap. T. 10: 34,35- Eph. 3: 5,6.
pahuus: lieldän ja lirotan, Rom. 1:2 9. Eph. 4' 3».
Kol. 3: 8. 1 Pct. 2-1. On suuri, 1 Mos 6: 5. l. 8
2,1. Saa »vallan, Matth. 24:12. 1 loh. 5:19. Pa<
huden hapatus pitä perattaman pois, 1 Kor. 5: 8. Oldaman lapset pahudesa, 1 Kor. 14-. 20. Pahaa mihattantan jakartettaman, Ps. 34:15. Ps. 37:27. Ps. 119:
101, 128. San. 1. 3:?. les. 1:16. Am. 5:15. Nom.
12:9. Woi niitä josta pahan hywäxi kutzuwat, Ies.
, 5: 20. Mal. 2: 17. San. 1.24:24. Ei pidä pahaa
pahalla maxettaman, Rom. 12: 14,17,19. 1 Kor. 4:
,2. i Thess. 5: 15. 1
Pet. 3:9. 1.2:23. San.l. 24:
29. 3 Mos. 19: 18. Ei myös hywää pahalla, San.
l. 17:13. Ps.'o9: 5. iSam. 24:18. Waan «voittaman pahan hymällä. Non». »2:21. Se paha. joka
tule lumakutzutan rangaistuxen pahaxi.
lalda, 5 Mos. 32:23. 1 Kun. 9:9. 1.21: 29. les.
45: 7. Jer. 11: 11. l. 32 42. Bar. 2- 2. Am. 3:
6. Jo». 3: io. Mil. 1: 12. 1.2: 3.
Sitä pahaa jolä kutzutan mian pahaxi («2!um cui>«), «vihaa Jumala, ja ei ole hän siihen sny, 2 Mos. 23:7.
-AikaK. '9: 7. Job/34: i°. Ps-5- 5- P 5.45: 8.
San.l. 15: 8,9. Wiis. 14:9. ludith.s:2l. Hos.
13:9. Syr. 15: 21. Noin. 9: 14. 2K0r.6: 15.
lak. 1:13.
pahennus: Annettu, lieldän komasii, 2 Mos. 23:33.
1.34: 12. 4M05.31: 16. 2Makk.6: 24. San.l.
»8: 10. Matth. 5 29,30. l. 17:27. l. 18: 6,8,9.
luk. 17: i. Rom. 14- 1,15. iKor.B: 9-<i3- l. 1°
32. 2 Kor. 6:3. 1 Thess. 5:22. Esimerkit: Zcrujan
lapset, 2Sam. 19:22. Petari, Match. 16: 23. Aa. ron, «M 05 .32:4, 5- Dawid, 2Sam. 12: 14. Gideoninpääliswaate,,Duom. 8 27. PahendamaisetPapit.Ps. 50: i6,e. Rom, 21, e. Mal. 2: 8, e.
Otettu pahennus myös kieldan: Esimcrkil siihen, Matth.
1 5:2, 12. Mark. 6:
9:3. l. 11: 6. l. 13:21,57. l. Ap.T.
11:2,3. 1.6:
z. 10h.6: 61, e. 1e5.52: »4.
,4. loh. 5- 16. 1.7:41, e. lMakk. 6- 1. Lakipa,
hendawaisistaPapeisia,3Mos.4' 3. Paettamanja kartettaman pitä niitäi jotkapahennuxcn matkaan saattamat,
2,-4,16. 1.13: I,e. Van.1.22:25. Ottaman niistä maorin, RoM. 16: 17.
Jumalan
Pahendamaisee ihmiset pita suljettaman ulos
Seurakunnasta, >Kor. 5: 3,4, H--13. 2 Thcss. 3:6.
,:io.

-

-

-

-'

2IOH. v.

10: 11.

'Kor. 9:26,27. Ei pidä oleman juomarit, lef.

2«4.

28: 7.8. Hes 44:21. 3 Mos. 10:9,10. 1 Tim. 3:
3. Tit. 1: 7. Heidän kutzumisestansa, ja «irastansa,
ja myös kolvasta wastauxeitansa, 1e5.40: 9. l. 52:7.

R0m.10.-15. Hes.3:i7,e. 1.33:7,e. Mal.2:7'
Pet. 4:11. Matth. 28: 9,20. Mark. 16:15. loh.
21:15. Ap.T. i- 24,25. 1.6:4. 1.20:28. Gal.
,:.B,e. 1.4-19. Eph.4!il.'2. iTim.4:i6.Saamat naida, i Kor.7: 2. Etzi Awioskästy.
Eiwallitzeman kansan ylitze,Matth. 20: 25.
26. 1 Pet. 5:3. Croitus hywäin ja pahain paimcndcn
wälillä, loh. 10: 4,5,10,12,14. Väärät paimenet
kirjoitctan,lcs.s6:io. Hes. 34!2,e. loh. 10:5,13.
Hengellisten paimenden huolenpito heille uskotuista lambaista, San.l. 27: 23,24. Hcs.
Matth.iB:
12. 1.24- 4,24. Luk. 15:4. loh. i 0? 11,< l.ij;
'

>

.

i,e. l. 17: 9,11, e. l. i- 19, e. Ap.T. 20! 28,31.
N0!N.9:2,3. 1.12:7,8. iKor.4: ,4, 15. 2Kor.
ii: 28,29. Gal. 4: 19.
Phi1.2:20.
palkka, ansaittu ci pidä pidätettämän, 3 Mos. 19: i;.

5 M05. 24: 14,15. Tob. 4: »5. 1ak.514. ler.„:
13. Matth. 10 10. i Tim. 5: 18.
palkollisi-r, palwelil.r ; Heidän wclwollisudensa : pitä
oleman I>annillensä ustollisct, sydämmestä kuuliaiset,
Eph. 6:
Koi. 3: 22--25. i Tim.6: 1. Matth.

8:9. i Per. 2: ,8. Tit. 2: 9, 10. 1 Kor.4: 2. Esi»ncrkit tottelemattomista ja ynsiöistä: Hagar, 1 Mos.
16:4,6. 2KUN. 5: 20,25. Esimerkit ustollisista,
Mos. 24: 1, e. 1. 30: 25. 1. 31: 6. Joseph, 1 Mos.
39- 3,6. Pahat ei anna itziänsa kuritta sanoilla, San.
1. 29! 19
,

Epr. 7:

panecus,

22.

parjaus, kauhisiawainenjakadottawaincn,
San. l. 6-. ,6--iB. l. »o: 18. l. 24: 9. Syr. 5:
57. 1.27: 245-27. 1.28! '5,e. Ps. 101:5. lak.i!
26. Kowasii liclty, 3M05 19: 16. 2M05.22:2».
1.23-1. Ps.is:i-3. 5an.1.4!24. Saarn. io:n.

1: ii. Luk. 6-37,42. Rom. '4-4,10,12,13.
Kor. 4-5. 2 Kor. 12: 20. Tit.3-1,2. iPet.2-',12. lak.4: n. Waroitus panetuxesta, Cyr. 23-7,8,20. l. 28-28--3V. Ps. 34-13, ,4. 'Pet. 3-3-

Wiis.
'

San.l.4- 24.
ei pidä uskoman, Syr. 19.- »o-:!».
Paettaman pitä panetteliain seuraa, 1 Kor. 5-, 1. San.
-li.

Panetusta

1.20 19. Syr. 8 - >4- Jer. 9 -4,5. Panetteliain omaija laatu, San. l. 11 - 13. 1.14-5. 1.16-27,28.
-

sus

14. Syr. 11- 32--34. 1.27: 25,-27. P 5.6Ps.s-' 10. Ps.i°-7--9. P5.5- 3«6..P5.55-22. Jer. 9- 8.
'Kor.4! 1. He »vahingoitzelvat itzensä, Snn.l. io- 6. Syr. 27-28,
Tit. 7.' Kästylaiset Kristuxen puolesta, Kor. 5:20.
29. 1.6-1-5. 1.2i -31. Gal. 5:15. Nom. 2: i. Heidän rangaistuxcnsa,Ps. 5: 7-'Ps. 56- i.6,.i9-2i. Ps. >
Mideu kautta saadan usto, Kor. 3: 5. Joka niitä
otta
8--10. Ilm. 21 8.
Kristuxen,
vtta »vastan, hän
»vastan
Match. 10:40. 52- 5--8. Ps. 57- 7. Ps- 64-kärsiwällijydellä
Voitetan parhain rukouxella,
ja wiattoLuk. >0- 16. Joy. 13: 20.
mudclla, Ps. 39 2,3. Ps. 69 13,14. Ps. i°9--2--4»
Heidän elämästänsä puhutan»1:Matth. 5: 13--16. Lul. 8:
e. Tit. s. 1.2: 7,8. 1 Pet. 5:
25.^
6. Tim. 3:

paimen. Hengelliset paimenet, Pispat, Saarnamiehct
ja Opettajat, owatKristuxenpalweliat, Ron,. 15: 16.
iKor.4:l. 2 Kor. 4: 5- Kol. 1:25. Gal.': 10.
1
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4-4,7.

2

-

1

-

-

-

1

1

-,

-

PH

Pa
Job. 1,-4. Matth.

*

,<

l

~

n,4;,44. Rom.

12-

5

15'!"'

3- 8,9-

eli lulkcmus

Seurakunnasta ulos,.Kristuxelda
1..8-18. 10H.20--3.

harjoiteta».Matth.
Vwastans
Kol. 5
harjoittanet.
Mit ow sitä
1

siollt ow.ll

'to

-

1.i3-.'°.

.4,

,

2 1.

2

I

loh. v. 9"i

'Tm,.:

15. Ulossu!,ettu>n jcuraa pttäwal-

Ihcff. 3:
dtttämänVßM'
6-l7
TIM. 6: 5. Thess. 3. 6.

,0,

3«5-

1 Dm. ',--

kadotuxexi, waan parannuxexi,

2K°r.---,4.5,e.
5 5

'

is'"7,Ap°-

,8,-

H.lt. 3.

ie».

2

i.

otta köyhildä oli kiclty ja pititakapennanneta24- 6» .0.13,17.
2Mos. - 26, -7. sMos.
'6.
'B-7,'2.
1.23- .5. Jobia
Hcs.
24-3.9.
syytctän wäärin scntähdcn» Job. -2 - 5» 6. Kuinga
1.27:13.
on llllvalliiicn otta pantia, San.l. 2°: 16
vavic, Saamamiehet; ctzi paimenet. Opettajat ;

c?°b

--

se

Mihingä ylimmäinen Pappi W. T. tuli kutzutux,, Ebr.
1
l 8 3- Monikahdasta Pappein eteen W.T. kire.
joitetusta Laista ; Mos. 2,.-" -." 4 Mos. 18 -~
seasa,
lasten
penndöosaa
yhtän
Israel'.»
Ei heillä ollut
waan Jumala oli heidän perindönsä» 4Mos. 18: -owlr-4 5 Mos. >8 -1. e. Syr. 45:27. Piti oleman
hittömät, 3 Mos. 2. - 17, e. Ylimimujen Papm ,a
muitten Pappein waattcista, kaunistuxesta, >a lvihtmufcsiä, -Mof. -8: i,e. L-9: i,e. 1.39: e. l-4°il, e. 3M05.8- i,e.
-

.

'-

Pappcin wapaudesta, ja eduista, 1 Mof. 47 2-. 3 Mof.
Moj.
-5 - 3---34. Esr. 7: -4. Pappein naimisesta» 3
-

21:7, 13,14.

Hes 44:

--.

Pappein siunauxcstaKan-

6: -4. Pappein jaLewitain »virasta»
san nlikc, 4 Mos.e.'Pappcinylöspidännöstä,
4Mos.iB:

Mos
-21-24. Josta
kuitengin myös kymmencxct piti andaman» 4
heidän,8:26.-28.
2AikaK. 31: 4,5- Neh. 10:37,
Mos.
18: I»
4
8--2°. NiinmyösLcwitaittcn,4Mos.iB
38. Syr. 4s: -5,26.

palwclioilla pitä »leman Seurakunnalda
Jumalan sanan
heidän ylöspidäMnsä, sMos. 12: 19. 1.14:17.
1.-5:4. Esi. 7:-3- Matth. 10:10. 1 Kor. 9:7,13.
Gal. 6: 6. Phil. 4: ,o» 16. 1 Thess. 5: 1-. 1 Tim.
tapahtuman,-Aika

5: 17,18. Mingätähdcn sepitä
31:4,5. Niiden kirous jotka pettäwät kymmcnexisä;
ja niiden siunaus, jotka ne »vilpittömästi tckcwät,Mal.
3:7-1-. Pahoista Papcisia ja heidänrangaistuxcstansa,
4 Mos. 16: i»e. iSam.-:--,e. 1. 3: i3,e., iKun.
-: -6.
les. 3: 10, 11. Jer.-: 8. 1.8: B<io. Hos
4:6-9. l. 5: ,» e. Mal. 1: 6» e. 1. -: 1--3, 8, 9. 1

K.

Makk. 7: ,6. Kristinustowaistcn Pappeudesta,lcs.6l:
6. -Mof. 19: 6. 1e5. 66: -i. Jer.33: »2. Rom.
i-:i. 1 Pct. i: 5. Jim. i: 6. l. 5: 10.
parandaja; Nuumillisia palandajaa pitä knnnioitettaman,Syr. 38: »--3. Se jota syndiä teke, tule parandajan käsiin, Syr. 3B: 15. Parannus kaswa maasta,

4--6. Ensisti pitä itzcnsä sowittamaxlnma'
lan kansa, ja sitten andaman paranoian tulla, Syr.
,8: 9> 1 2. Assa ci etzinyt HERxaa,woan ainoastans,
parandajaa, »AikaK. 16: i». Jumala on sika Sielun että ruumin parandajo» 2 Mof. 15:26. Matth.
Syr. 3«

:

21: 14. Mark.i-.ia. Luk.4: »'3-41. loh-s: "»4.
l.8:3«n.
parjaus; etzipanetus^
pää: Kristus Seurakunnan, Eph.4:
Kol. 1: iz.
«aimon:
Kristus
imehen»
Kristuxen;
Mies
Jumala
1 Kor.

11:3.

Heittä tomun päähänsä,

jaremäistä

«aatteitansa, oli Juvalaisten tykönä murhe merkki, l
Sam. 4:12. Vetä säkin kupeisiinsa, ja köyden päähänsä, oli orjudcn ja nöyryden merkki, 1Kun. 20:, 1.
Päämies; ctzi Ruhtinas.
pääsiäinen,ludalaistcnluhla,loh.6- 4. Asetettinja
Pitä »vuoensimmäinen kerta pidettin, 2 Mos.

sittain pidcttämän, 2 Mos.

23: 14,15. Muotosyöda

siinä, 2Mof. 34: 18. 3M05.23.r
Pääsiäislammasta
4M05.28:i6,17.
s Mos. 16:1,5. PidettinSi«
5.
nain korwesa,4Mos.9: 5. Kosta Kansa
kattin Gilgalisa, Jos. s:l°. Kuningas losian aikana,

2Kun.23!2i. 2AikaK.3s:i- KuningasHistian.
aikana, sitte kuin lauman aikaa oli ollut pitamätä,'
2AikaK.;o: 14,15. Babylonianfangeudenjälkeen,
Esr. 6:19. Kristus syö pääsiäislamban, Opetuslastensa
kansa, Matth. 26: 19. Mark. 14: n, e. Kristus o»
fe oikia Pääsiäislammas, les. 53:5.7. loh. 1:29,
36. 1Kor. 5:7. iPet. 1: 19,20. Ilm.i,:z.

se

1.14:1.4.

pääsiäislammas: W. T. toinen Sakramenti lumalalda asetettu, Israelin uloslähteinisen muistuoxi Egyp12: i„27. s
tistään mitä lnuuta siihen tule, 2 Mof.
teurastaja
ja tämän
16:
e.
1,
Pääsiäislamban
Mos.
Sakramendin toimittaja, taisi jokainen Perhen Isälidi
olla, 2Mos. 12:3, 6,21,28. Sen maallinen aine, vii
12:5. Sen taiwallincn aine
karitza eli «ohla, 2 Mos.
oliKristus lEsus, joka sillä kuwattin, niinkuin hän
ihmisydensä luonnon puolesta piti teurastettaman.jn
kuolctcttaman, 1 Kor. 5:7. loh. 1:29. 1 Pet. 1:19.
Vierat, jotka tätä Sakramentin nautitzeman piti, ci ollet
«ähät pienet lapset, «aan ne ijöllisemmät, jotka ymmärryxeen tullet olit, 2 Mof. >2:26,27. Ei ymbärileikkamattolnat, «aan ymbärileikatnt, ja Muukalaisetkin, kosta he annoit itzensä ymbärileikata, 2 Mos.
12: 46. Ei ne jotta itzcnsä saastnttanet olit, «aan
puhtat; kuitengin sait he myös luman, kosta he itzcnsä
puhdistanet olit, syödä Pääsiäislainmastaseuramaisella
kuulla 14 päiwän chtona,4Mos. 9: 6,10,, 1. 2 Aika
K.;«: 15. Pääsiäislamban Sakramenti, niinkuin st

oli esikuwa siihen tulewaiseen Messiaxehen, hänen »vereensä ja «eriseen kuolemaansa, ja siihen lunasiuxecn
kuin sen kautta tapahtuman piti, »loh. 1: 7. Ebr.
9-28. i Kyr.s:?.B. Ilm. 13:8. Niin oli se myös
«oimallineii «ätikappale, andamaan, jawahwistamaan
g 2
«stoa

ustoa/cn tulewaiscnjalEsuxen päälle,

Andamaan armoa

PH
Ebr. n:

28.

autuutta, Mof. 12: 15, 19.
4M0f.9: »3.
paiwä. Parannuxen aila kutzutan päiwäxi, Ps. 95- 8.
Rom. 13: i 2. 1e5.49: 8. Ebr. 3: »;. »K0r. 6:,.
Päimä pideunetän, Jos. »0: 12, e.
HERran päilvä jumalattomain ylitze pcljättapä: les.
'3:6. Jer. 46: in. Joel. 1:15. Zeph. 1 -14. Am.
5: 18,20. Mal.4: 1.
Pahan päiwän otta hywäxi, Saarn. 7:15. Sitä enim'
min ajatella', Saarn. n: 8. Jumalattomat ylistäwät hywiä päiwiä, Ps. 49 19.
Sen käytös joka hywiä päiwiä tahto, Ps. 34:' 3» 14» e.
lPet.3: 10.
2

-

Päitvänwalitzemisestaja pitälnisestä, Rom. 14-5,6. Gal.
4:

9,ic>.

Kol.

2: ,6.

edestä luetut, 4 Mos. 34. Hes. 4- 5,
Päiwät wuotten
6. 1000. wuotta yxi päiwä, Ps. 90-4. 2 Pet. 3: 8.
»»-

Saarnajan päiwä tule, Mil. 7:4. Wedenpaisumisen

päiwat 150, l M05.7:24.
Paiwämichellt ei pidä tehtäinän «vääryttä, Mal. ;: 5.
5M05.24: 14, 15. Tob.4: 15.
pelastus; etzi L.unastlls.
pelko. HERran pelko on tailla (») Orjallinen pelko, jokatule Laista, ja sen »vihasta ja lirsuxesta, sMos.
27:26. Jer. i» -3. Nom. 4: 15. Gal. 3: 10,13.
Lapsillinenpello,joka

l. 4: ,4. Elimuös (2)
tule EwanZeliumista, ja sen lohdutuxista, Lul. 1: 74. Noin. 8:
,5. 2Tim. i- 7. 1I0H.4: 18.
S< seiso seurawaisisa kappaleisa, (1) Että me Jumalan

: 1 6. (10) Olcmma
kohtulliset ilosi», Tob. 9: ,2.
Syr. 9:23.
HERran pelkoon pitä meitä kehoittaman: (1) Meidän
«clwollisudcmme Mal. 1: 6. (2) Ilimalan angara
kästy, 5 Mos. 5: 29. 1.13:4. l. io: 12. Jos. 24!
i4--i6. Ps.2: ii. les.B: 13. Icr. 10:7. Saarn.
12:13. Luk. 12:4,5. 2 Kor. 7:1. Phil. 2:12. Ebr.
12: 28. (3) Jumalan hywä suosio, Ps. 147: 10, n.
ludith. 16: 19. (4)lumalisi',denka!lnisylisiys,Syr.
2
7-<i3. 1.10: 27. 1. 25: 15--17. l. 23: 37. l.40:
28. 1 Mos. 31:42,5 3. (5) Jumalan suuri Majestet»
ja kaikkiwaldiaisus, Job. 37: 23, »4. Saarn. 3: 14.

l. i

,

:

Ies.2:

l.41:
1.44-2.
1.51:7.«,'2. Ps.i6tB. P 5.23-4. P5.27: i--3.
56 4,5,
«Ps.3i i 20. Ps 33:18. P5.46: 2,3. Ps. (4)Djcn,2. Syr. 34-6. loh. 16.33. i Pet. 3 -14.
»amine meidäntekemiseinme ja jätlämijemmelnmala n
Abraham,
ftnan jälleen, Syr. 2: 1 8. Esimerkit:(s)Wihammc,
119:120.
M05.22:!,. Da»vid,Ps.
»vältämme ja lartamlne syndiä, 2 Mof. 20: 20. Job.
28- »8. San.l.B-»3- l. 16: 6. 1.23: ,7. Tob.4.
S»)l., 26. Sa»t. l. 3-' 7. (6) Karsilvällisesti kanaamme ristiä, Zeph.;: 7. ludith.B-24. Tob.2:, 3,
14. Syr.?: 20,21. (7) Osutamme meidän lähimrakkautta ja kaikkea' hywää,
mäisellemme welwollista
25:17,36.
l.
J0b.6:14. Esimerkki3 Mos. 19-14.
Obadia, i Kun.i B:3,4. (B)Kunnwicamm? sitä jolla
25.

lef.B:

l.30:

15.

>°.

1

-

l

«.

lunnia tule, Syr. 3:8. 1.7:3«. 1.10:

24.

Eph.s:

Kol. 3 - 22.3 Mos. 1.9 -32. i Pet. 2 -17. (9) Anuamme mielellämme opetta meitämme, Syr. 32-18.

<

22.

1.10:6,7. sMos.

-

heidän »velwollisudensa,
kohtan: itze peljätä Jumalala ja
pitä perhettänsä siihen, Mos. 18: 19. Mos. 20:
5,6. 5 Mos. 6:5--8. Ps. 101:2,5. 1 Tim. 5:4.
Totuutta heitä Sabbathin p hiltäniiseen, Mof. 20:
10. 5 Mos. 5:14. Nakastaa ja holyota heitä, Syr.-?:
22,23,26,27. 1.33:31,32. Olla ystäwällinen heitä kohtan, Syr. 4: 35. Eph. 6: 9. Osotta heillekaikkea oikeutta ja kohtuutta, Kol. 4:1. Syr. 33:25. Ei
pioättä heidän palkkaansa, lak. 5-4. 3 Mos. 19:13.
sMos. 24: 14,15- Eli oila 11 lyt heitä »vastan? Mos.
25- 43. Kuitengin pitä pitämän heitä mahdolliseen ja
wahwaan työhön, ja xlwakaisesa tnriluxesa, San. l.
isändä

ja emändä:

perhettä ja palkollisia

1

2

1

»

Syr. 33- 25,-30.
29:
perkele. Pilkkaja. paneltelia, kandelia ja laittaja; Jumalan päälle ihmisten edcsä, 1 Mos. 3: 1,4.5: Ihmiftenpäällelumalanedefä,Joi. 1:9-1». 1.2.- 5."11
19,21.

12: io.

21.

Icr.s:

1e5.66:2"

käskyt kuuliaisesti pidämme, ja niitä seuramme, Matth.
21:29-31. 5 Mof. 6: 2, ,4. 1.8:6. 1 Sain. 12:14.
63. Syr. i - 16. (2) Wihamm? uikokullaiPs. 1,9:ja kaikkinaista
petollista »varjoa, 2 Aika K. 19:
Mtta
1. 15: 20. (3) Ajattoman ihmisten
9. Syr.ipelwonlalkotammepois,2Mos.,: 17.4M0s 14:9.
sMof »AikaK. 20-15. San. 1. 29: perhen
12, 13.

10,19,21.

28: 58,59. (6)Iu!l»alan kaikkitictawaisys,lob.34:
21,22. Syr. 23: 25,-28. (7) Jumalan wanhurstas
rangaistus ja dnomio ilmanmuodonkatzomata, 2Aika
K. 19: 7. Saarn. 12: 13,14. Icr. 2: 19. Mal. 3:
5. iPet. 1 :i7. Ebr. 12:28,29. (B)lu»nalanhywät
työt, Ps. 130: 4. Icr. 5:24. (9)Jumalan pelwon
monenkaldainen hyödytys: Ensisti yhteisesti, i Tim.
4:8. Ps. 34: ia- Ps- 61:6. San. 1. 19:23. Saarn.
8:12. Mik.6:9. Ma1 .3:14,16-18. 1.4:2. Syr.
1: 13. l. 4°: 27.28. Sitte, crinomattain, Jumalan
armojalaupius.Ps. 103:12,13.
Jumalan suojelus, San. l. 14: 26. Syr. 34: 14,17." Röhkiä »nieli,
40:26. Jumalan apu ja pelastus, Ps.
33:18,19. Syr. 33:1. Rukouxcnkuulcmus,Ps.l4s:
19. loh. 9: 31. Varjelus synnistä, Syr. 1 26,27.
Se oikia lulnalalle otollinen »viisaus, Ps. 25: 12.
San. 1. 1??. 1.9:10. 1.15:33- Job. 28:28. Syr.
1: 16,20,22,25. l.19: 18.21. 110 ja riemu, Syr.
1: n.12,18. Rikkaus, 2 Mos. 1: 21. Ps.
112:1-3.
Ps. 128:1,2. San. 1.15:16. Tob. 4:23. Syr. 1:
20,21. Pitkä ikä, San. l. 10:27. l. 3: 1,2. 1.4:10.
l. 14:27. Ustollincn ysiämys,Eyr. 6: 16,17. Sin<
nattuawio, Syr. 26: 3. Ps. 128:3,4. Hengellinen'
jaruumillinen siunaus, Ps. 115:13-15. Syr. 1:12,i j.

m.

Sowtta tähän, Zak. 3:1. Mainitanenimil-

ten

Po

Pi

Pe

Pr

San.l. ii: i. l. i2: 22. Hos. 12:7. Mik. 6:10---12. Syr. 27: i--3. l. 29: 3. 1 Thess.4: 6.
pää,nichesiä,
1, 5, i'- l<9:
hengein
Matth.4:
hain
Varoitus petollisudesta, Jer. 9: 4--6. Syr. 27:26. !.
34. 1.25:41. lud.Ep.v.y.
36: 22.
Perkelen »imet: Ruhttnas »lmasa, Cph.»: K 01.,:
Pctollisuskirjoitetan,San.l.6:i2<i4. Syr. ,9-23,24.
1 5 Belial, 2 Kor. 6:15. Beelzebub, Matth. 12: ,4.
Moni petti itzensä, Syr. 3: 26. l. 13: i». l. 34: 1.
lylpeyttcn Kuningas, Job. 41: ,5. lumalattornam
7. 1 Kor. 3:18. Gal. 6:3. lak. 1:22. Ei petolliIsä, loh. 8:44. Mailman ruhtinas, loh. ,2:31.
ole wiisaus, Syr. 19:19.
1 ,4.30. l. 16:11. Mailmanlumala,2Kor.4:,4.
Vihollinen, pilkka, kieldän,Ps. i : 1. San. 1. 1 : 22. l. 24: 9. Eph.
Match.
4: 31. Kol. 3: 8. Rangaistus, Ps. 2:4. Ps. 37:1,3,.
Luk. 10:19. Eph.6:l2. 1 Pet.s:B. Paha,
San.l. 1:26. 1.3:34. l. 9: 12. l. 19: 29. Vii'.
5: 7. 1.6: 13. 1.13- »9,38. Eph.6: 16. Satan,
12.26.
Luk.
6.
10:18.
Zak.,:
1:
Match.
5:3--6. Pilkatut, kuitenginautnat, Matth. 5: ,1,12Job.
Valitus pilkanylitze, Job. 16: 4, io. l. 3»: 1. Ps.
Ap. T. 5:3. Miestappaja ja malhcnisä, loh. 8: 44.
Kiusaja,Matth.4: 3- 1 Kor. 7:5. 1 Thess.,: 5. As,2:7--9. Pf-36: 16,21. P5.44: 14,-16. Pf.79:
4. Jer. 20: 7°io. Wal.w.;: 13,14. Apu sitä
modens, Tob. 3- 8. Legio, Mark. 5: 9. L«»l. 8:30.
tan, Job. 12:4.
Wanha mato ja Lohitärme, Il»n. ,2:9. 2 Kor. 11:
tm loko perkelen joulosia; mutta toisinansa nijdcn pa».

sus

'°-

~

was-

3. 11ni.20:2. Wäkewä haarnistoittu,Lul. 1,: 2,,,». Pilkka Jumalala »vastan, Mal. 3:13,14- Esimerkit: 3W
kanor, 2Mnkk. 15:3,4,5. Sanhcrib, 2Kun. iz: 32*
Matth. ,2:29. Abaddo», Il»n. 9:11. Kiljuwajalo»
l. 19:6. Jumalanpilkka jakiwitetän, 3M05,24-10,11.
peura, 1 Pet. 5:8.
2:2.
Thess.
Pilkka Pyhää Hengcä «asian, eianneta andcxi, Match.
Perkele» työt: »vaikutta cpäusioisisa, Cph. Kun.,
22:6, e.
12:31. Mark. 3.-28. Luk. 12 10. Etzi Syndi.
9. Kietoi» 2 Tim. 2:26. Sowaije,
pilwi HERra ilmesty Mosexelle pilwen patzasa, 5
2 Kor. 4:4. Wiettclc, 2 Thess. 2:9,10. Kehoitta syn,

,

:

diin, 1 loh. 3: 8. 3lp. T. 5:3- 2 S«m. 24:1. MalMof. 31-15. Puhuttele Mosesta pilwcstä, 2 Mos. ))laan saatta riidat, lak. 3: 14-16. Waiy meitä «vahin9. 4Mos. 11-25. l. 12: 10.
goittaxcnsa ja cstäxeusa meidän autuuttamme, 1 Pct. Pilwisä on HERran kunnia ja asundo, 5 Mos. 33:
26, ,7.
5: 8. Matth. 13: 19, 25. Lul. 8: 12. 1.22: 31. 2
Kor. 4: 4. Eph. 6: >1. Esimerkit: 1 Mos. 3: i, e. Nusie pilwi lännestä tietä sadetta, Matth. 16.-3. Luk.
l AikaK. 21: 1. Job. 1:6,9. 1.2:,. Zal. 3:1.
12 54. Vallia pilmi näky, Ilm. 14- »4.
Ap.T. 13 8,10. iThess.2:»B. Muutta itzensa, 2 Kor. Pimeyden työt; etzi walkeus.
11-14,15.
pispa: Hänen «iltansa hallituxesta.Ap.T. 20- 28. l
Usto,ja wapise,lal. 2: ,9. Titta Jumalasta, Match. 8:
Tim. 3 1,-4. Tit. 7-9. Kristus meidän sieluimme
Pispa, 1 Pet. 2 25.
29. Mark. 3: 1,. 1. 5: 7. Luf.4:34, 41. 1.8: »8.
Ap.T. 19: 15.
pitkamielyfys; etzi Hiljaisus. Rärsiwältisys?
Perkelen kawalus, 1 Mos. 3: 4,5. Match. 4:2,3, e.
portto; etziHuorus; Siitä Inresta portosta, Ilm.
Kor. 2: 11. l. 11:3. Eph.6:,,. Perkelen woima, prameus; etzi ylpeys,
Eph.«:,. l. 6:1,. Ei kuitengan taida hän enä,nbä prophetat; kutzutanNäkiäxi, »Sam.
9-9. -AikaK.
wahingoitta luin Jumala saldi, 1 Kun. 22: 20,-2»,
22:9. 1.9-29. 1.'2-15. l.l6:!0. 1.'9-». 1.»9»-

-

-

,

Job.,:

12. l.»: 6. Matth. B:<i. Ilm. 20:2,3.
--25. 30.
Prophetat ei kunnioiteta Isänsä maalla, Match. 13 - 57.
Mos. 8:,8.
Pcrkelcn walda jawoima Kristuxen lautta lulistcttu ja otetMark. 6: 4. Luk. 4-24. loh. 4- 44tu pois,, Mos. 3:15. les. 9:4. 1. 27:1. l. 49:24, Prophetain «irka, etzi paimenet, Saamamiehet.
25. 1. 52:,--3. Match. 12:29. Lul. n: 22. loh. Vääristä Prophetaista, ja heidän rangaistuxcnsa, ja ettei
»2: 31. Kol.
13. 1.2:15. 2Tim. ».-io. »loh.
heitä pidä kuultaman, 5 Mof. 13 1 e. Kun. 13
3:8. Ebr. 2: 14. Ilm. 12: 9.
1.1840. 2Kun.io:'9. 1e5.28-7.
Perkclet owat myös pahain ihmisten kantta ajetut ulos,
1.29:8,
14: 13.15. l. 23: y. 1.27:8,9. l.
Matth.7: 2». Mark. 9: 38. Luk. 9-43. Ap.T.
21,25. Hef. 13:1," l. 14:9.
l. 34:2,3,
19 13.
Mik. 3- 5. Zak. 13-2. Matth. 7 15. l. 24 11.
Woitctan uston lauttaKristuxen päNle, Eph. <: 16. lal.
- 29. Phil. 3-2. i Tim. 41, e. Ap. T.
Luk.
4:7. >Pct.s:9.
2Tim.2 17. l. ):i,«. »Pet.2-1,2. lIOH.
-4:1.
Perlelen lapset, loh. 8: 44. Ap. T. 13: ia. 1 loh.,
4: 1. e.
10. Perkclellmen oppi» 1 Tim.4:
Ap. T. 19: 19. Mistä oikia ja wäärä Propheta tutan, 5 Mos. 13 i,e.
W»»s. 17:7. Pelkelitten rangaistus, Match. 25: 41.
l.iz-22. iKun. 18-23, e. Icr. 14-14.15. l. 23:
Pct. 2:4. lud. Ep.». 6.
32. l. 27 14, 15. Hcs. 13-6. Mik. 3-' 7. Matth.
petos, petMisus: k..tz» rviekkaus, kicldän, Job.-?:
24. 23,24,26. loh.iv.- i,e. 2Pet.2: 13. 'loh.
4. >. >3- 9. 3 Mos. 19:11. San. 1. 24:2 8. Mark.
4- 2, e. lud. Cp. v. 4:«.
19. Kailesa laupasa ja menosa, Jos. 9:22,2;.
K 3
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-
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-
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Se suuri Propheta luwata», 5 Mos., 8 -1 5»i 8. Ilmandu
ja toimitta wirkansa, Match. 3. 17. 1.1 3:3 5,54, e.
Luk.7-16. 10h. 4-19,-6,-9. 1.6.14. 1.7.-40,41.
Ap.T. 22. 1.7- 37.
Prophetia Raamatusa, on Jumalan lahja»Rom. 12 6.
1 Kor. 12 10. lumalalda annettu, Tim. 3-6. Ei
tapahdu omasia selilyxestä, eikä ihmisten tahdosta
--

-

-

-

».

Pct.

2-

-

-0,-1.

puhtaus lihan himoista, etziHuorus

Puhtaudesta pitä
ahkeroittaman, -Mos. 19- 6. 3Mos. 19.- 1 Kor.
6-i8»-o. -Kor.6 6. 1.7: 1. Eph.s-6«i3. Phil.
4-8. lThess.4. 3--5. 1.5- 23., 1 Tim. 4 »2. 1.5/
22. Tit.i-8. 1.2:5. iPet. 1-14, ,5. Ilm. 14:4.
On yxi ihana awu, San. l. 3 10. Syr. -619-23.
Hengen hedelmä Gal. 5: 2-. Suuresti tarpellinen
awu meidän kutzumistmme tähden, Eph. 5- 6-«,3.
Thess. 4.7. 1 Pet. 1 -14,15. Suuresti tarpellinen niiden Jumalisten tilan ja.omaisuden tähden, Eph. 5-3.
He owat walkeuden lapset, Luk. 16- 8. Ia pitä niin
waeldaman kuin walkeuden lapset, Rom. 13 12, 13.
Eph. 5: 9,11. Owat Kristuxen jäsenet, 1 Kor. 6-15---17. Owat Jumalan asuinsia ja templi, Kor. 3-16»
17. 1.6- 19,20. Osalliset taiwallisesta wiisaudesta,
lak. 3 17.
Puhtauden ylistys, 1 Sam. 21-5. Ps. 45.15. 1 Pet. 3Tob.6- 16,-0. Syr. -6- -o.ludith. 15:10» 11.
l. 16-16, 27. Matth. 19-12. Hyödytys ja maxo,
Wiis.3: ,3,14. 1.4-1--3. Gal. 5- 22»23. 1.6.-8.
San. 1.2- 11. Matth. 5- 8. Felix peljästyi, kosta Pawali jutteli puhtaudesta, Ap.T. -4- 25. Puhtauden
esikuwat- Rebekka, 1 Mos 24-16. Joseph, 1 Mof. 39--8» 9. Boas» Ruth. 3- 13,14. Job, Job. 31-' 1. Syrak, Syr. 3 4>-7. Sara Raguelin tytär, Tob. 3 >6-18. luditha» ludith. 8 4-6. 1., 6 27. Susanna,
Sus. Hist. v. 22. Hanna, Luk. 2.-36,37. Maria, Luk.
34. Joseph, Matth. 1 --19,, -5.
puhe; pitä oleman.totinen, Ps. 15 -2. Pet. 3 ic>.
Nun, kuin niin on, ja, ei, kuin ei on» Matth. 5 - 37.
lak. 5-12. Tapahtuman oikialla ajalla, San. l. 25.--ii. 1.15- 23. Saarn. 3- 7. 1.8- 5. 5yr.20.6,7,
22. 1.22: 6. 1. 33 4- Ei oleman riwoi, Eph.4 -29.
1.5- 3. Kol. 3- 8. Waan toimellinen, San.l. 16.23.
l. 20- 15. Suloinen ja lembiä, San. 1.16- 24. Kol.
4-6. Puhuman parhain päin asiasa» Syr. 6-5. Tiliä
tahdotan puhcsta, Matth. 12-35,36. Ei st siis pidä
oleman ajattelcmatoin,San. 13-3. 1» 21 23. Syr.
-
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Ihminen wcnatan puuhuun, Ps. i. 3. les,;1.65- 22. .Jer. ii 16. 1.17-8. Hes-ji:,'
Dan.4- 7. Matth. 3- io. 1.71.12:33. l«k'
3:9.
11m.2-:.i. Puu tutan hedelmistäni
niinmyösihminen,Syr.i7 7. Matth. 7: >6. 1.
33. Luk.6- 44i Wiinapuu, ctzitviina. 3
pyhä Heijgi ctzi Hc^ngi.
Pyhät pitä duomitzeman Mailmaa, Match. ,9 - -z.
Kor. 6--'. lud. Ep. v. 14- 15. Saawat Kristuren
kansa hallita, ja tulewat hänen kunniastansa osallisixi,
loh. 11- -6. l. 17. »4. 2.K0r. 5:8. 1.4- 17, 18.
Rom.B-18. Phil. 1:23. 2Tim. 2-11,12. Ilm.;
21. l. 14: 13.
Pyhydestä pitäKristittyin ahkcroitzeman, 3 Mof. 11 -44.
1. 19-2.1.-0-7,-6. 1. -i -6. 4 Mof. 15-40. s Mof.
26- 19. -Kor.7- 1. Eph. 5-'26. Thess. 4- 3,4,7,
8. i Pet. 1 -16. Ebr. 1 -1, Pyhiä kiusatan parannuxexi, ludith. 8- 1.---22.
pyrkimys ustosa, Mark. 13-13. Ilm. 2.-10,17.
3-

iy.

-13.

;
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Pysywäisys; etzi vvahwus.
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28- -8--30. Eiolemannopianpuhumaan»San.l. 29:
Syr.s- 13. 1.23-7, 8. lak. 1 20. Saarn.s-'
19. Ei paljo puhuwaisen, Saarn. 5 2. Syr. 32 9-11.
Ei hnitendelewaisen puhesa» Syr. 5-12. Puhe saatta
sekä kunnian että häpiän, Syr. 5:15.
puu. Jumala kielsi Adamin wiisauden puusta syömästä,
i
Mos. 2-17. l. 3- 3. Elämän puu 1 Mos. 2- 9.
>.

-

-

,

Kieldän

iMos. 3- 22,23.
Heiclmällisiä puita el pitänyt sodan turmeleman, 1 Mos
20. 19. Ilman Jumalan crinomaiseta lastyta, 2N»n.

-.

«faamattu; etzi Sana, Jumalan sana.
i/H, Rakkaus - Jumalan yhteisistä rakkaudesta M
ihmisen sukukundaa kohtan, Wiis. n 24.-26. loh.
;-16. Rom. 5-8. Eph. 1-4,5- 1'10h.4- 8-11,19.
Jumalan crinomaisejlarakkaudesta ja laupiudcstaKrisMof. 20-6. 1. 34 6,7. San.
tinustowaifia kohtan, Syl.41.8- 17. Icr. 31'
11,15,19. San.l. 3-12 .1 .15-9. 1e5.43-4.10H. 16--7. l. 17-23. Eph.
1- 6. Rom. 5-'5. 1 loh. 4' 16,17. Tästä Jumalan
ei taida mikan meitä eroitta,Nom. 8 - 35-38.
rakkaudesta
Krisiuxeu yhteisestä rakkaudesta, loh. »5-13. 1 Tim. 16. lEsuxen erinomaisesta rakkaudesta ustowaisia kohtan, San. 8-17. 10H.13- 1,34.1.14-21,23. 1.15:9.
Rom. 8-37. Gal.---o. Eph. 3-19. 1.5-2,25.
Ilm. 1 5. 1 loh- 3-16. Isän Jumalanrakkaudesta
Poikaa kohtaan, loh. 3: 35. 1.5: 20. 1.10:17. I.
15:9.1.17:5,23,24,26. Matth. 3:17. -Pet. 1:17.
-

-

-

?.

-

Meidän rakkaudemme Jumalan

ja

poikansa IlLsuren tygö.
On kästetty sildä kolmiyteistldä lumalalda, 5

hänen

Mof. 6:5.
Luk. 10:27. sMos.
Match. 22:37. Mark. 11:30.
'io: 12. l. 11:1. los. 23 :,n. Ps. 31: 24. 5 Mos.
30: 6. Jos i- :.5- Syr. 7:32. 1 Tim. 1:5. IIOH.
4:19. lud.Ep.v.2l. Seon »nyös lEsuxclda kästetty, loh. 14:15,21,23,-8. 1.i6:-7. 1.-i:
1 loh. 5:1. Tämä rakkaus kelpa hywin Jumalalle,
joka on itze rakkaus» Hof. 6: 6. loh. 4:8,16. Jumala on meidän korkein hywydämme ja on meille kaikki,
sentähden tule meidän händä rakastaa :Ps. 73: 25,16.
Syr. 43:19. Rakkaudenjaloylistys,Matth. 1-:36-39. Mark. 12: 30,31,3;. iTi»n.i:s. lKol.13:
1

,«3.

S»r. i:

>4. Eph.z: 9.

Kork.w.z: 6.
Rakkani

Ra
toinen toischemme, Kol. 2:2. Niinkuin usko, niin myös
tuo monikertaisen hyödytyxen
Jumalan tygö
rakkauskin
on tarpellinen meidän Kristillisyleemme
B:
28
yhteiststi»lak
Rom.
3',
5:
mnötänlä. c»sm
meitä
ne kaxi yhteen, Gal. 5:6. Eph- 1:
ja
armon
«Metan
sentähden
Sitte ciinoniaiscsli Jumalan rakkauden
1.
1.6:
l3:
17.
15.
23. Kol. 1:4.' Thess. 1,: 3. 121,
l.
8:
-3kohtan» San.Eph. .7. loh. '4- siunauxen» 5 Mof.
Tim.
-3:6.
2:15.
Usto teke, Nakkaa osotta meitä
6:-4. Jumalan
,Kor 8:3.
Kristityn»
2: 18,26. Ilman lähimmäisen rak0:15,16,19,
lak.
1.1i:,.i;,'4,26,,7.1.,
11,13.
kautta, ei löydä Jumalan rakkaus siaa, loh. 3:17..
suojeluxen, Ps. 145: 20
,0 Ps. 69: 37. Jumalan
l.4: 20» 2,. Rakkaus <m st oikia tuudo merkki, etta
armoliiton
rakastaitJumalan
Iy>
Jumalan
Syl 34'
me olemme Kristuxen Opetuslapset, loh. 13: 351.7:9,°.
6.
,cn kansa, Mos
sMos.s:i°.
5»
yhdistetän
lapset» loh. 2:10. Jumalan lapset,
Walkeuden
rakastajat
3
Jumalan
Neh 1:5. Wiis. .'9. 14: 23. 1.
'«,146:
3:
'6.
'Kor.
loh.
1.4: 7,8,12,16.
kansa, loh.
'5:
luniala»
12. Rakkaus teke meidän hedelmätä kandawaistxi, 2 Pet.
HERrasa,
16.
Ps.
5:
4:
Iloltetau
,7
loh.
armopalkitzemistnsa,
:

>
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>

-

-°:

>

»

':

,

Ps'B4:

hywyps on
3. Autuus ja laitti taiwallincn
i Kor.
1: 8, 9.
1
luwattu,
Pct.
2:9.
bcille armosta
i,.
-Tim. 4: 8. Jumala uhka kowasti mitä
Jok.,:
ci
1.32:41- Job.
händä rakasta, 5 Mos. 7:
sotka
1 Kor. 16:
«: 12. Ps.2l : 9.
,°.

--.

Laman rakkauden muodosta.
Sepitä käymän uskollisesta sydämmcsiä, Rom. 14: '3.
Ebr. n:6. Gal. 5: 6. Tottelewaisesta jakuuliaisista
sydämmcsiä,loh. 14:15,2,»-3,24. l. 13:17. Wiis.
7:27,-8. P>.?7:i°. Syr. -:iB. loh. 15:10,14.
1 loh. 5:3- Pitä ajaman pois orjuden pclwon,, loh.
4:18. Rom. 8:15. -Tim. 1:7. Pitä tatzomanylön
taiten mailmalliscn ja sopimattoman rakkauden, loh.1
2: 15,17. lak. 4: 4. Rom. 12:-. lak. 1:27.
Ei yxikän taida rakastaa lumalata, ellei
loh. 5:19.
hän siinä yydcsa myös rakasta »veljeänsä, 1 loh. 3:17,
,

1.4: 11,12,20,21.
Rakkaudesta meidän lähimmäisemme tygöSiihen pitä meitä kehoittaman Jumalan angara kästy»
18.

3 Mof. ,9: 18,34. (Kristuxelda» Match. 19: 19. 1.
,2:39. Mark. 12:31. Pawalilda,Nom. 13: 9. lakobilda.lak. 2: 8. kerroittu,) Hos 10:12. Mik. 6:

«.loh.

13:34. 1.15:9-12,17. iKor. 14:1. l.16:

iThess.4:9. 1 Pct. 1:22. 1.4:8.
Pct. 1:5,7. >loh. 3:11,23. 1.4: 7. 210H.V. 5.
Ebr. 10:24. Jumalan hywä suosio rakkauteen, Kor.
13:11. l loh. 4:8. Hos. 6: 6. (Kerroittu, Matth.
9:13. l. 11: 7.) Syr. 15: l,i. IIOH. 3: 22--14.
Isän Jumalan oma esimerkki, Wiis. 11:24. Eph. 2:
4,5- 1 1oh. 3:1. Match. 5:43,44. Eph.s: 1,2.
1I0H.4:
lEsuxcn Kristuxen esimerkki, loh. 13:
34,3 5.1.15:10, >2. Jota meidän pitä noudattaman,
Matth. 11:19. Phil. 1: 5. 1 Pet. 1: n. Meidän
welwollisudcmme, Rom. 13:8. Sitä warten me olemmckutzutut» Eph.4: 1» 1. Sitä warten wastuudesta syndynet, Pet. 1:21,13. Sitä warten walitut, Eph.
4. Vxi tehoittawainen syy on myöstin rakkauden korkin arlvö, suurin armolahjain seasa, Kor. 12:31.
1. 13: i--,. 13. Se suuri kästy rakkaudesta, Match.--:
39,40. Mark. 1-: 31. Kuningallinen laki lak. 2:
14. Gal. 5:13.
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>
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,

,

8. Pääsumma, 1 Tim. 1:5. Lain täyttämys, Gal. 5:
»4- Rom. ,3: 8--i°. Täydellisydcn side» Koi. 3:14.

Joka silo meitä Kristuxehen,

Eph.4: ls, '6.

Ia meitä

7» 8.

Tällä rakkaudella on hänen

Ebr.6:

10.

5an.1.25:

Rom. 12:20. Luk.
osotetan, 1 Kor. »3: 4<-8.

21,21.

6: 35. Rakkauden laatu

Pitä oleman sydämmellinen» ystäwällinen, wilpithin, ilman petosta ja ulkokullaisutta, Rom. 12: tz» »o. Eph.
4: 15,16,32. Tit.2: 2. 2K0r.6:6. »Pet.3:B.
Ei omaansa etziwä, Luk. 6:35. Kor. »3:5- 1-1":
24,33. 2 Kor. 12:14. Waan mieluinen, Ps.i lo:
3. Rauhallinen ja sowinnollinen, San.l. io »2.
Kol. 3:12Pet. 4:B. 2Kor. 13: n. Eph.4: 2,32.
-14. Yximielinen, Phil. 2: 1,2. Itze työsä jatoimesi»
olewa rakkaus, loh. 3:18. lak. 2:15, ,6. Rom.
»3: io. 2K0r.8:8,24. iThess.i:,,-. Ebr.6:io.
iTim. 6:18. Pitä ulottuman kaikkiin ihmisiin, ystälviin ja heimolaisiin, San. l. 3:29. Luk. 6: 32» 33Köyhiin ja waiwaisiin, Mos. 15:7,
Luk. 14:
13. Muukalaisiin, 3Mos. 19:9,34. 1. 23:22. 5M05.
24:19. Tuudemattomiin» sMos. 22: 2. Vihamiehiin ja »vihollisiin 2 Mos. 23: 4,5. 3 Mos 19:18.
5an.1.25: 21,2-. Roin. 11:20. Match. s 43-46.
Luk. 6:27,28,32,33,35. Erinomattain meidän ustolveliimme, Gal. 6: 10. Meidän sielun paimeniimme,
1 Thess. 5: 12,13,15. Niin myös meidän perheseem'

:

»

»

,

"-

»

me, l Tim. 5: 8.
Pitä oleman wahwa ia pysywainen, Ebr. »3:1. Eph.

Ia lisändywäinen» Phil. 1:9. 1 Thess. 3:1-.
-Thess. 1: 3. San.l.4: 18. -Kor.4: 16. Nämät
ja usiammat rakkauden muodot löytän, Rom. 12 59, e.
1 Thess. 5:14,15.
Rakkaus on Hengen hedelmä» Gal. 5:21.
Raha ci sitä pidä korwolle andaman 5 Mos. 13:
19. Etzi Rorko.
Raha tallelle pandu ysiäivän tygö, 2 Mof. 22:7. Rahaa
pitä köyhälle lainattaman, Mos. -2:25. Ei rahalla
Jumalan lahjoja saada Ap. T. 8: -0. Niistä jotka
rahaan itzensä luottamat, Mark. 10: 24.
Mistäz ne Naamatusi, mainitut rahat nyt läylvät, etzi
sitä eri Rcgisietisa.
Raja, wanhoja rajoja ei pitäsiirttämän, 5 Mvs. 19:14.
1. 27:17. 5an.1.22: -8. 1. 23: 10. Hof. 5: 10.
Raitius: kästetan, Thcss. 5: 6. 1 Pet. 1: 13, 14. l3:17.

;
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»

-4:7. 1. 5:

8.

2

Pet.

1:

6. Sen hyödytys» Syr. 3,:

23,33,34,36. 1. 37:34. Etziluopumus.

Rakeita

M

Ra
Rakeita f«ta, Jos. io: 1 1.
Rangaistus Sen joka muita wahingoitta, Mof. 2-:
5. Mukin, Mof. 22:1." Michcntappajan, Mof.
2,: i-. Epäjulnlalan palwelian, -Mof.--: -0.
joka ylpeydestä syndiä tcte, 4Mos. 15:3°. Tasa rangaistus wahingoilzialle, 1 Mos. 9 6. -Mos -,: -3.
Jumalattomainran3Mos-4:i7. -.M05.'9:19.
gaistus, 5 Mof. -5 '." Dawidin walita pandu kolme
rangaistusta, Sam. -4: 13. Ihmisin myyjän rangaistus, 5 Mof. 4'- 7- Pahain rangaistus tule hytville
'2, ,3. 1,'9:20.
kartamiscxi»sMos 13:1'. 1.1.,7:
1.-i:-i. 5an.1. '9:25. -i: 11. Ap.T. 5: i>.
i Tim. 5: 20. Jotka ei kohtullisesti ole lapsiansa rangaisnet, 1 Sam. 2: 29.
Rauha; ctziMmielisys.
.
Rauta. Nautauiskcndele, -K1M.6:6. Nautamenljes
kowakorwaisillc, sMof. 28:48.
kosta e. JuRikkaus Turhaan pyritän rikkauden perän,
11: '1-14.
Syr.
anda,
Saarn.
3:
9.
mala sitä tahdo
lAikaK. 19:12. Ps.ii7:i.Rikkaudellaonftkawaa-

:
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-

sen
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raettäwahingomyötä,Match.
24
22.

TukahuttaJumalan
Malk.4:

19.

Luk.

19:23,14. Mark.io:

13:
sanan siemenen, Matth.
pita rik-

8: 14.

Sentähden

kautta koottaman taimasa, Match. 6: 9--H.
Kuinga rikasten tule täyttä heitänsa köyhiä kohtan 3
7--i°. Iob.31: 16--17.
M05.25:35. sMos. .5:ii:,.
Syr.4!4. 1.7:36,
5an.1.28:27. Saarn.
,7. 1.29:12. Luk. 14: N- l-'6: 9. 1.18:22. Ap.
T 2:45. 1 Tim. 6:l7-19. San.l. 19:17. Etzian13:24.
suuttuman köyhään, Syr.
dcliaisus. Ei pidä
jotka jumalattomat owat, Job.
wastan,
rikkaita
Uhkaus
20: 18--20. l. 17: 13, e. 5an.1. 22: 16. l.28: 8.
les. 5:8. Icr. 15: 13. l. 17: n- 1.22:13. Luk.6:
,

'--6. Syr. n: ,?«20. Esimerkit:
24,25.
Nabal, 1 Sam. 5'- 1«, 25- Nikas mies» Luk. 16:19»
-

24.

Abraham,, Mos.
Esimerfitlumalisistarikkaista:Jakob,

,2:2.

iMos. 36:

Isaak, ,Mos.-6: 13.

6,7. Joseph, 1 Mof. 41:52. Boasi Ruth. 2: 1» 3.
Barsillai 2 Sam. ,9:32. Salomo 1 Kun. 3:13.
l 1°: 14,15- SunamitiMnen waimo, 2 Kun. 4: 8.
17: 5.
Naeman» 2KUN.S: 1. losaphat» -AikaK.
':
Joseph
Job,
Job.
3.
-AikaK.
32:27.
Histias»
Arimathialainen, Matth. 27:57. Zatms, Luk. 19:2.
Rikkaus on lumalalda» San. 1.1 : 22. Syr. ,1-1,-16.
Ps. 17:14.
2 AikaK. 2s: 9. lob.i: 10. 1.4-:
San 1.22:2. 1 Sam. -: 7. Jolla Jumaliset siunata» Ps m : 3. Rukoilla eikä rikkautta M köyhyttä,
San.l. 30:8» 9.
5 Mos. 6:
Rittaudcsa ei pidä lumalata unhohdettaman
i,, 12. l.8: 10,11. Niidm rangaistus, 5 Mos. 8:
,9,20. l.31: i 8 ,19. Duom. 3:7,8. Rikkaudentursiehen luotta, Pf. 49:17»
hudesta» ja ettei kukan mahda
ll.
San. 1.11:4,28. 1.15:16.
20 Ps.s-:9. Ps.62:
,--3.
12.
1.6:
Hes.7: »9- Syr. 5:1,
Saarn. 5: 9»
»

,

°

'-.

.

lv.

1.10:25. l.51:

i?""-

Luk.i-lis-li. »Tim.

6: 6, 17---9.

lak. 1: n. Jer.9: -~ Rikkat taitamat tulla köyhän, San. 1. 1; :n. Syr. ».8:-5. Moni
on rikas köyhydesänsä, San. l. «3: 7. Rikkat langewat kiusauxecn, 1 Tim. 6: 9. Hymä huonen hallitut

tekerikkaxi»San.l. 24: 4.

Riemu; ctzi 110Riita, riitaisus: On kauhisiawainen syndi, joka palj»
pahaa matkaan saatta, ja sentähden pitä wäldettämä»,
San.l. 10-12. 1.17:19. 1. i0:,. Syr. »B: 10-14.
l. 17: 16. 1 Kor. 3:3. l. »»: 6. Gal. 5: 20. lak.
3: '5"7-

Matth. 5:

24,25.

13.

Tit.;:

riitaisen»

ja wi<

R0m.13:

San. 29:»-. Riitaisuskirjoitctan» San.l.6:il»B. l.15: «8. l. 18: 6-»8. 1.26: 24. Riidasta Laki,

1.

2Mos.

21:18.

Riitelemän ci auta woimallisen, rikka»,

hoitelun kansa»

Syr. 8:"

Risti, 2lhdistuo, Rärsimys, Lusta, wastoinkäy-.
minen, tapahtn kaikille Jumalisille, M05. 4:8. 1.27:
>

41.1.37:18. 1.47:9- 2<Lam. ,6:5,13. Job.io:
17. P 5.34 :20. P5.73:i4. Pf.9«: io. Tob. n:
13. Syr. 2: i»e. l.40: l-<4. Match. 10:16, e. l.
16:24. 1.24: 9. Mark. 13:9. ruk. 14: 26,27. I.
21:12. 10h.i5:-o. l.i6:i-4. 2K0r.7i5. Gal.4:
-9. 1 Thess. 3: 3. Tim. 3:12. i Pct.4!l, 12, i,,
17. Jos ei yhtän syndiä olisi, min ei olisi yhtän risiiäkän»ler. 2: 19.1.13:22. l. 3°: 11,15. 1.46: 28.
Wal.w. 3: 39-42- 1Kor. 11, 30, 31.
Risti teke meitä Kristuxen kuwan kaldaisexi, Rom. 8:19.
Pannan päälle Kristinustolvaisille hyödytyxexi» 2 Sam.
7: 14. Job. 5: !7. l. 33:16» 17. Tob. 1: 11, n.
l.n:i3. iMakk.6: 11. iKor.ii: 31. Ebr.n:
5--8. Ilm. 3:19. Tm>»noncnkertaisen hyödytyxen
myötänsä Opetta tundemaan Jumalan» AikaK. 33:
11--13. Kuritta parannuxeen»! Pet. 4: i-. ludith.B:
27. P5.94 :12, Ebr. 11:11. 1e5. 38:15. ler.i°:
24. San.l.6: 2,. Waikutta uäwöitzcmiftn taiwallisienperään, Kor. 5:2,4,8,9. Ps. 73: -5. Pakotta
Inmalan tygö, les. -6:16. Sen kautta tullan koetclluxi, ludith.B: i4,2i--23.
12. s Mof.
8: 2» 16. San. 1.17:3. Wiis 3:5»6. Syr.2:s. l.
27:6. 1 Pet. 1:6,7. Tob. 12:13. Kärsimisen kautta
me käymme kunniaan, Luk. 24: 26,46. loh. 12:25.
Ap.T. 14:22. Rom. B: 17,18. 2Kor. 4:10,11,17,
18. l. 5: i, e. Thess. 1:4-7. Matth. 10:38. Ebr.
11:25, 26.
Kristuxella on Jumalisia risiinkandaita kohtan kansakarsiwäinenHdän, Ebr. 4: 14--! 6. l. 5: 2. Ristiä piti
meidän kärsimällisefti kandaman ja mingätähden?
Ebr. 12: 1--9. loh. 16:33. lak. 1:12. ludith.
24-27. Wal.w. 3: 25«30- San.l. 3:11.12. Tob.
12:13. 1 Pet. 2:2c». «Kor. 1:6,7. Ristiä piti
meidän ilolla kandaman, Ps. iiB 21. Matth. 5: n,
12. Ap.T.s:4i. 1.i6:25- R0m.51 3. 2K0r.8:
2. Koi. 1:24. 1Pet. 1:6. 1.4: 13,16. Ebr. 10:34.
lak. 1: s, 3. Lohdutus ja wirwytus ristisa jawasioill2

:

2

2

«

:

«:

:

läymi-

Rö

Ro

Rt

käymisesä, Job. 5-»7, e. Ps.s°-l5- Pl-34'. 19.
21.
Ps. 145: 18, 19.
Ps9i:is- l.P<. 68-»°,
io41:
Pf- 89: 3» 34. San l.
les 43:
,z:'io. Wal. tv. 3-31-34. Mil. 7 8 -10.
Matth6:4,i°, i'- 1.10:30,3,. l. n-»8. Job.
1 Kor.
,c-20, 21. 1.16:20,23. Rom. B-iB.
<

'-

:

Kor. 1.4,8,9.
10.-13.
toisinanja lumatlsisa on: siltä puhuluin
Rohkeus»
t«n» l Sam. 14: 6, 13. 1. 17-36, 45- «Sam.
,2:7-11. IKUN.4-29. l.i8:i8. »Kun. 1-4,
16. Ps. 51:14. Dan, 3:16,17. ludith. 13:
Matth. 14:4.
6-9. iMall.i:6s. 1.2.19-11.
c,oh. 16:22. Ap.T.4:B-i,. ,Thess. 1:5,6.
«öbkiat owat ollet: Israelin lapsetKaanalaisia wastan,
2

«

iMos. 14-'4°. 5M05..-4i. losias, -Aila.
K 35: »a." Joseph ja Asana, Israelin lasien
Päämiehet, 1 Makk.
poika» 1 Makk. 6-43.

5-

56." Eleazar

Sauran

10: i 2,13.

iKor.i:2.

Mitä pitä rukoildaman? Ruumillisia lahjoja ehdolla,
»San,. 15:25, 26. Matth. 8:2. l. 20-22,23.

l. 26- 39. Imnalan »valdakundaa ja hengellisiä lah
joja ilman ehdota, wahwalla ustalllixella niitä saada,
2, e.
1 Mos. 3 2.- 26,29.. Pyhää Hengeä, Ps. 5 1
e.
1:
3-7,
1
Kun.
Viisautta,
11,13.
lak.
Luk.
5. 6. Syndein andexi saamista, Ps. 32 -1, e. Ps.
-,

les.

1.49-i4"6.

1:18.

10h.9:31. lak. 5:16. Hywästa omasta tunnosta,
Ps. 66: 18-20. Syr. 17: 21-24. 1 Tim. 1:9.
1 loh. 3:2 1,2».
Ustomaisesta, epäilemättömästä,
turwawaifcsta sydämmestä, Match. 18:19. l. »i:
»i,»». Marl. 5:36. l. 11:22-24. loh. 3:14^17.
Tim. 2:8. IIOH. 5:14,15. Ebr. 11.-6. lal.
1:6,7. l. 5:15. Syr. 7:10. Nuloilla ustosa,
on lEsuxen nimeen rukoilla, loh. 14:13. l. 15:
16. l. 16: 23,24, «6, »7. Sopiwaiscsta sydämmestä, 1 Tim. 2: 8. lal. 4: 3. Matth, 5:
23-26. l. 6: 12. lumalata pclläwäisestä kuuliaisesta sydämmestä, 5 Mof. 26: 14, 15. San. l.
1:24-28. 1.15:8,29. 1.28:9. Nöyrästä sydämmestä, Mos. 18: »7- Ps. 34:'9. Ps.sl:
San. l. 16: 5. Ies. 66:2. l. 57: 15.
19.
Dan. 9:18. Lul. 13: i», 13. »Pet. 5:5. Hallasta sydämmestä, Wal. ».3:4,. Match. 6: s.
Sam. 7:27. Kaikesta meidän sydämmestämmel
P 5.42:5. P5.57!8. P 5.62:9. P5.86:,2. Pst
1

-°,

,

,

2

Rövkkevs; Sitä pitä lartettaman, Rom. 12-3» e.
Rukous, Auxihuutaminen. Mitä se on rukoilla?
10h.4-23,24. Ps.lo-17. Ps. 19-15. Ps.3B-10.
4- 6. I TilN. 2.-1. Ketä pitä rukoildaman ? SiPhil.
kolmiyhteistä
tä
lumalata ainoastansa, 5 Mos. 4- 7.
,M05.22-20. Ps. 50:15. Zak. 13:9- Match.
4.-10. 1.6:9. 10h.'6:23,24. 1.5-23. Ap.T,
»,-»1.1.14.-14,15. Rom.

Rv

Hes.iB-2i,e.

1.,3-n. Luk.is'i9,2l.
Kenengä edestä pitä rukoildaman? Toinen toisensa edestä, lal. 5.-16. 1 Sam. 12-23,24. Jer. 42-2,20.
Kaikkein ihmisten, ja kaiken Kristillisen Esiwallan
..

.

~

119:2,10,58,145. Wal. w.».-18» 19.

1er.29:

14. Pyhän Hengen «voimasa, Zak. 12: 10.
Rom. 8: 1 5, 16.26,27. 1 Kor. 12:3. lud. Ep.
12-

v. 2«. Ei oleman paljo puhuwaiset rukouxcsa, Match.
6:7. 1.23:14. Hof.7:>4. Syr. 7: 15. Vxiwakaiscsia sydämmestä» Ps. 108.' 2. Ps. 145: i«, 19.
ludith.4:z. Syr. 18:23. 1.21:13. 1a1.5!i6.
Raitista sydämmesta, 1 Sam. 1: >4,15. Tob. 12:8.
Lul. 2,:34. 1 Kor. 7:5. 1 Pet.4:7. Esimerkit:
2Sam. 12:16. Dan.9>-3. Ap.T. 13:3. l. i4:»3.
Ruloileman nöyrillä läptöxillä, Mos. «7:3. Aila.
K.6-13. Esr.9:s, Ps.,B». Ps. .»i:.. Match.
26:39. loh. 17:1. Dan. 6:10. i Kor. 11:4,5.
Kllsa? Kailisa paikoisa, Tim.»: 8. Pf. 103: 22.
1Kor. 1
Salaisudesa, les. 26:20. Matth. 6:6.
Judit. 9:1. Yxinäilydesä, eli erinäisydesä, Matth
14:23. Mark. 1:35. l. 14.32. lullisesti, les.
56:7. Matth. 2i-13.
Kuinga usein? Aina, «väfnmätä ja ahkerasti, ja taupäilvää
1

»

1

-».

ja yötä, Lul.«l: 5 -«0. 1., 8:
lo,nata, yli
Pakanallisen ja julman Esi,6.
Ron,,
i»: 12. iTim.sis. 1 Thess.
Dan.41-7.1.21:36.
Jer. 29:7.
les.
5- <7- Eph. 6. iB. Ps. ,»:,;. Ps. ,19.-6».
Vihollisten ja wninoitten edestä» Match. 5,- 43, 44-lul. 6:2 8. Esimerkki: Kristus, Ies. 53-12. Luk.
Judit. 4:12'.
Seurakun- Rukous pitä oleman perustettu (1) lu»nalan totiscsa
»3,34. Stcphanus, Av. T. 7-60.
»a»ja smopettaittcn edestä» Ps. 1.29.4, e. Matth.
tunnosa ja ticdosa, 10h.4:»,-»6. l. 14-4-6. l.
,57. l. ,7:3.
9-38. Rvm.ls-30. »Kor. I- 10, 11. Eph.6:
1K0r.3-li. Nsm.io: 14. (»)
18, h. 3°1.4-2,3.
I Thess. 5-25. 2Thess. 3-1,
limalan kastysa, Ps. 27:
les. 55:6. Matth.
1.26:41, 10h.i6-24. Phil.4-6. (3)
Ebr. 13: iz. Opettajat sanankuulioittensa edestä.
7-7.
Roin. ,0: 1. Eph. 5- 14» e. Phil. 1.4,9. i Dhess.
Jumalan armollisisa ja tolisisa lupauxisa, 5 Mos. 4:
il. »Thess.l-ii. »Tim. 1 3. K01.4:»,i», 13.
29-3'. 2M05.34-6,7. Ps.so 15. P5.91.-15,
16. P5.145-18-21. Ps. 103:11, 17. Dan. 9Muuta>uain syndei«sedesiä ei rukoilla, 1 loh. 5 -16,17.
Zlulouxen muoto- se pitä käymän «vilpittömästä sydäm4. Hos. 6: 4, e. Match. 18-19. Luk. 11.-9. loh.
mestä, les. ,9: 13. Matth.is:B. »Tim.3:s15:7. Rom. 4-20. »Kor. i- 20. i loh. 3.-22.
Tit.i:i6. Match. 6:s^e. Luk. 18:9, e. Ps. 17:
l. 5-14» 15. Ebr. 10, »3. (4) lEsuxen ansiosa ja
esirukouxefa, Rom. 8-31- 34. 1 loh. 2.,, 2. Ebr.
1«l KatMaisesta
58:»' 9<
M
l.l»:««e.
7 24,25. l. 9- 24. Niin myös pyhän Hengen mirasa
M'i's'iz.
h
rukousta

edestä, 1 Tim.
wallan edestä»

2:1,2.

6:10.

«.

-

Ru
rukousta

toimittaisa, Rom. 8:15, 26.

(5) Sydämmen

ustosa

kaikki, cpällcmättömäsii

Ps.6-9-10. Ps.
42.-6,9,12.

Ustollinen

Pyhän Hengen sisällä asundo, loh. 14:23. Nom.
8-9. Eph. 3:17. 1 Kor. 3:16. 1.6:19. Pyhän
Hengen »vaikutus, joka rukouxen meisä muikutta,
Rom. 8:15. Gal.4-6. Pyhän Hengen waroitus,
Rom. 8:26,27. Pyhän Hengen todistus, Nom. 8:

Gal. 4-6.

ja luottamlsesa, joka nämät
itzcllcnsäomista, Ps. 5 2,3,8.

17-6,7. Ps.

Matth.

4 3,9,20,22.

Sa

-.

13,14,17,18. Ps,
15-22, e. Mark. 9-23. Nom.
i°-

1.5:1,2. 1.10-4,9,13.

16.

ja harras rukous tunge itzcnsä taimasccn.Eyr.
31-21. Ap.T. 10-4. Jon. 2-2,3,8. Wal.w. 3:55.

1

loh. 3:24. 1.5:9-11.

Mingätähden muutamain rukouxet ei tule kuulduxi, 5.
Mof. 31:18. Van. l. 1 - 24, e. l. 15-29. l. 21-13.
Sam. »2.-7. Tamoitta usiasii cnämmän kuin rul. 28- 9. les. 1: 1 5. Hes. 8:18. Mik. 3:4. Zak. ?>koilla», iKun. 3-11-13. 2Kun.2o-2,6. les. 38.-13. Syr. 34-29, e. Ebr. 12:17. loh. 9:31.
-»,e. Saa moiton,
2Mos. 17:11, e. 1 Sam.
Ruhtinat: Niihin ci pidä luotcttainan, Ps. 118:9.
2KUN. 6.- 17» e. 1,19:4, e.
»AikaK.
Ps. 146-3. Luopuwaiset, wäärät, les. 1:23. Jer.
32-20, e. les. 37: 15, 16. Tckcihmcitä, 1 Kun.
5:28. Zak. 7: 6, 10. Jumalan uhkaus senkaltaisia
wastan, Hef. 7-26,27. Käy pahoin, kosta Duomari
17-I. lak.s-17,18. 2Kun. 1 -10.e. 105.10.12,
mitä Ruhtinas tahto, Mik. 7-3- Valhe ei
'3> Duom. 15 - 18, 19. 1 Kun. 13-6. 2 Kun. 20:
11. Ap.T. 16- 25»e,
lv» Nuhtinallc, San. l. 17- 7- l. 29: 12. Syr. 41:
20. Mpiät kukisietan, Syr. io.- 17. Luk. 1-52. OiKehoittawaiset syyt rukouxcen. (,) Jumalan yximalainen kästy, Ps.s°:is. les. 55-6. Matth.7-7. l.
kia mieliset wihawat hekumata, Saarn. 10:16,17.
26-41. Lul. 18-1. 1.21-36. loh. 16.24. Noin.
Pitä»vät Ruhtinallisia ajatnxia, 1e5.32:8. Wihai2-i2. Eph. 6-18. Phil. 4-6. 1
wat ahneutta, ja pelkäwätlumalata, 2 Mof. '8:21.
5-17.
Thess.
iTim. 2-1. Ps. 27:8. Ebr. 13- 15. (2) Rukouxen
San. l. 28: 16. Ei juo wäkewitä juomia, San. l.
31:4,5. Hos. 7:5. Ei ota Kansan perinnöstä, Hes.
otollisus ja armo, 1 Mos 8-21. Ps. 141.-2. Ps.s-8. Kork. M. 2 .-14. 5M05.4--7,8. Ap.T. 10.-14.
46:17.18. Ei pidä oleman rajan siirtäjäin kaltaiset,
Tob. 3:24,25. (3) Rukouxen ja armon Hengi sitä
Hof, 5:10. Ruhtinoista ilman maakunnata, les. 3.4:
warten saatu, Zak.i2:io. 2Kor.i-22. Gal.4-6.
12. Kärsiwäilisydck' kautta ne lepytetau, San. l. 25:
Rom. 8 -14. (4) Rukouxen moimallincn waikutus,
15. l. 15:1, Ne jotka owat ilman ymmärrystä, owat «ahingolliset, Syr. 10-3. San. l. 2 8 -16. Pi>
lak. 5-16. Ebr. 11-33, e. Matth. 18:19. (5) Ruta hallitzeman Jumalan «iisaiidella, Sati.l. 8:>4«
louxen moninkertainen hyödyllisys, kuin on- Juma16. Ei pidä niitä kiroildaman, 2 Mos. 22- 25.
lan lemme ja anno. Job. 33:26. Ps. 86-3 6. Armollinen syndein andexi andamus, Luk. 18- 14.
Saarn. 10:20. Job. 34:18.
»Aika.K. 30:18-20. Ps. 51:4. Nangaistuxen lie- Ruhtinakunda; ctzi waldarunda.
wilys, Hes. 22:3a. Luk. 21: 36. Wiisaus, San. l. Ruokaa ja juomaa pitä nautittaman rukouxella ja kii2: 1-6. lal. i : 5. 1Kun. 3:12. Pyhän Hengen
toxella, sekä edellä että jälkeen, 5 Mos. 8:10. 1 Sam.
lahja, Luk. 1 1 : 13. Sielun lohdutus, les. 38:2,3,
9:13. iKor.io:3o. iTi»n.4:3,5. Esimerkit: Kristus, Matth. 14-19. l. 15-36. l. 26-26. Mark. 8:
17. Sielun wahwistus, Ps. 138:3. Eph. 3: 14, 16.
Terweys. Ps.3°:3. les. 38121,. lak. 5:14,15.
6. Luk.9:16,17. loh- 6: 11. Pawali, Ap.T. 27:
Elaman pidennys, Ps. 21:5. Ps. 91:15,16. Ies.
35. Noin. 14: 6. Kristillisestä «apaudesta ruokaan,
Nom. 14:1, e. iKor. 8-I.e. 1.10:25, e. Kpl.2:
58:5. 5 Mos. 30:20- Uston lisämys, Luk. 17: 5.
>6, c. Tit. 1:15. Kieldää ruokia on perkelcllinen opMark. 9:24. Jumalallinen siunaus, Syr. 37: 19.
pi, 1 Tim. 4:1-5. Nom. 14:14,22. etzi paastoT0b.4:20. iM0f.32:»6. Hos. 12:4. ,Tim:45. S»!»jelus. Ps 109:4. Ps. 141:5. Ijankaikkinen Ruoka kuin ludalaisilda kiel-ty oli, 2 Mos. 21:28. l.
22:31. 3M05.3:i7- 1.7:23. l. 11-4." 5-Mos.
«utuus. Ap.T. 2:21. Ro»il. 10: 13. Armollinen
palkitzcmus ja maxo. Ps. 145:19.
Niin myös
1 Mos. 9:4. 3 Mos. 3:17. l. 7-26. l. 17-10,13. 1.19:26. sMos. 12:16. Ap>T.is:29.
Armollinen rukouxcn kuuleminen.
Siitä meitä wakuuttawat Jumalan armolliset lupauxet» Rutto: lähctetän lumalalda synnin rangaisturexi, 3
M05.26.-25. 5M05.28-2i. iKun. 8:37. Nut5M05.4:7. Ps.'3!6. Ps.--:-5. Ps. 34:7. Ps.
ta Israelisa, Dawidin ylitzekäymiscn tähden, josa '
91:15. Psi4s:iB,i9. 1ej.65!-4. Matth.lB!
kuolit 70000. ihmistä, 2 Sam. 27:14,15. 1 Aika.K.
19. loh. 15:7. Ps.B-:4. Ps,°-:i8. Syr. 3s:
22: 14.
,6--i. 1 10h. 5:14. Jumalan Isällinen sydän ja
Minen suu, Matth. 7: 9- n. 1. 18: 32. Luk. '8: Ruumis- kutzutan astian, iSam. 21: 15. Sawiastiaxi, 2 Kor. 4-7. Majaxi eli »naallisexi huonexi,
5 3. Jer. 31:20. Hos. 11:8,9. 1 1oh. 4:8. Rom.
2Kor. 5:1,2. 2Pet. 1 .'13,14.
'
8-31,32. Eph.3-'is. les 64:15,16. P 5.27:8.
S.
Pf. 89-3. 2 Tim. -: 13. lEsuxen kallis ansio, loh.
16:24. Ebr.4- 16. Kristuxen wala» loh. 16:23» .^aarnawirka ; Sen on kolmiyhteinen Jumala
säatänpt ja asettanut, Ps. 6z : 1 2. 1 Kor. 12:28
24. Ebr. 6:16-18. Kristuxen esirukous» Rom. 8:34.
»

so-
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sano
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se

loh. 2:1,,. Ebr. 9:24.1.7:25. loh.

11:4', 42.

!

,

-Kor.

Sa
Jer.3-15. 1.23:4.
1-8-19. Mark.
Poika. Matth. 10:..lKor.i:i7.
1-4'Luk?:>. Johdoin.
i'K° '5:2°. Eph.4:"- laPyhäHengl. Ap.

G.?,:

5:18.
,6.

i
18. 'Kor.l-.4- 6.
5.',20:
liincn, on Jumala andanut, c, jollekulle mnäla
henstUe säädyllc, waan kokoja Scurakunnalle».!oka
säädystä yh-

T

ihmiftllinen, Jumalan toimituxesta croittttu, «aa»
kokonansa Jumalallinen, aiwan yxi Jumalallisen toimituxcn kansa niin etta saarnawiralla on yhtäläinen
pWö awain Jumalan kansa, on myös yhtäläinen
päästö, joka tapahtu maan päällä, ja taiwasa,
Matth.i6:i9. l.i8:i8. 10h.20:22,23. Esimerkki- Sam. 12: 13. (somtta tähän, Matth. 9.2.
-

2

Luk. 7: 48.)
acllis sä. mailmallisestataiwanhuoncllisisia
waldakunnan awaunet Niinkuin päästö taiwasa tapahtu itzc työsä ja totudesa:
distetty on: ja kosta
juuri niin on myös laatu sen päästämisin kansa, jomyös woifoko SeurakunnaUc owat annetut, mixci
ka
,6: 19. 1. 18: 18. Seusaarnawiralda maan päällä tapahtu- joka osote<
Matth.
ma kutzua siihen?
tan
opettajat,
opin,a
myös
koetella
henusiammista Jumalallisista toimituxista, jotkaRaarakunnan tule
Gal.i:
1.10:17matusa
saarnawiralle itze työsä omistctan; niin että
loh.
5:397:15.
on niinkuin palmelemaincn »välikappale
saarnamirka
Päällisexi,
.aet.
3 Matth.
kutzutan
Thcss s:l'. '10H.4:
senkaldaisiin Jumalallisiin toiinituxiin lumalalda amyösSaarnamiehet Seurakunnan palwcliax,, i Kor.
setettu, Dan. 12:3. Luk. 1:16,77. Ap, T. 26.-18.
,-5. IKor.l-.14. iPet.s:i,3. 2K0r.4:5. Täi Kor.4:is.
Ap.T.
1
myös
1.91. Gal. 4:19. Philcm. v. 10.
esimerkeillä
mä kutzuminen osotetan
2Kor. 5:18-20. Ro»n.ii:'4. 'Tim.4:i6. Si,f,i,,23,i6. i.6!3,5,6. 1.14:23. 1.15:21. I
to awain, etzi panna; on senkaltainen walda,
aiKor. 16-3. 2 Kor. 8:19. Pappcin wihklmys tule1:6.
jolla katumattomille synnit pidetän, ja he syndiinsH
2
Tim.
Tim.
,44:
noastaan saarnawiralle,
'-

,

:

-

,

tulemat, loh. 20- 23. Matth. 18 '8. Sisibotuxi
Tit
5. -Tim. 2: 2. Jokaitzella saarnamichellä,
pidä
tä
harjoittttaman kaikkia syudisiä wastan yhsäädyllinen
ei
ja
laillinen
kutzumipitä oleman hänen
8:46. Nom. 3-23. Vaan senkaltaiscnsa, loh. 3:27. Rom. '0-15. Ebr. 5:4. Eph. teisesti, 1 Kun.jotka
edellä käynen tarkan opettamisen,
sia wastan
6:20. 1 Kor. 4:1. 2 Kor. 5:18. Gal. 4: 14.
ja waroituxen jälkeen, owat »vastahakoi23-11,31.
1.27:15Kutzumineumomisen
Matth. 9:3B. Icr.
set parannusta Itkemään, Matth. 18:15-17.
ncn on kahtalainen yxi ilman »välikappaleita joka
tapahtui lumalalda ilman ihmisien awuta: jonga: Saarnawiran hedelmä, «aikutus ja tarkoitus, on ih.mistcn ijankaikkinen autuus, Eph.4- n -13. Ap. T.
kaltainen oli Mosexen, 2 Mos 3:4. Etian, Kun.
26:18. l. 'i: >4. Tim.4:l6. iKor. I:2'.Saar17:2,3. Apostolitten, Matth. 4- 19, 21. 1. 9: 9.
myös
longa
1:
namiesten monmaiset niinet: he kutzutan palmeli5.
les. 6- 8» 9. Jeremian» Icr.
kautta
eli
arwan
oxi» Kor. 3:5. l. 4:1. Gal. 1:10. Kol. 1:25.
heittäihmisten
Jumala toisinansa
Pispaxi,. Ap. T. 20:23. Huoncnhaldiaxi, Kor.
14. Elisasa,
misen kautta tietä annoi» iMos.4:
1 Kun. '9.13, '9. Matthiaxesa, Ap. T. 1 - -6. Se
4:1. Apulaisen, 1 Kor. 3-9. 2 Kor. 6:1. Työwäexi,
kantta
tapahtu
lvälikappalden
toinen
kosta Jumala
Matth. 9:38. Kalamiehen, Matth.
4: 19. Paimenen, Eph. 4:' 1. i Pet. 5:2. Käskyläisin, 2 Kor. 5:
kutzu,
Tit.
1:
jongun
kautta
faarnawirkaan
ihmisten
20. Peldomiehcxi, 1Kor. 3:6. Nakendajaxi,
1 Tim. 3:1. Tämä wälikapKor.
5. Tim. 1:6. 1.
palellincn kutzuminen» ehkei hän ole yhdenkaltaisesta
3: »0. Imettäjin,
Thess. 2: 7. Engclixi, Haag.
1:' 3. Mal. 2:7. les. 33:7. Maan suolan, Matth:
wälikappalcttoman kansa pitä
al»vo mitasta
kuitengin laillisna ja lumalallisna pldettämän» Ap.
5-13. Isin. 1 Thess. 2:1 1 Vartian, Jer. 6:17.
T.io:iß. Eph.4-, I,'-. »Kor. ii:B. Timotheus
Hef. 3: 17. les. 56- 10. 1.62: 6. Saarnamiehille
on luwallincn julkisesti, nuhdella ja nimiltä eriseuraioli walikappalelliscsti kutzuttu» kuitengin oli hänen
sia: Esimerkit: Matth. 15:14. 1.16-6. 1.23:13.
wirkansa autuaxi tckewäincn, 1 Tim. 4-16. Pawali
Ap.T. 13:10. 2 Kor. 11:13-15. Phil.3:2.
oli ilman »välikappaleita» Apollo walikappaldcn kautTim.i:2o. 1.5:20. 2Ti»n. 2:17. 1im.2:6,15,
ta kutzuttu: molcmbain kansa oli Jumala wirasa» 1
20. Tit. 2: 15. Ylönpaltinen lukemus waiwaa ruuKor. 3:6,8. Saarnawiralle on päästö aivnin uskottu
ja seiso siinä, että saarnamies ei omasta »voimasta
min, Saarn. 12: 10. Oikiat saarnamichet
ja lvallasta waan siitä »vallasta kuin Jumala wapaswat, «aikka paljo hukkaan, les. 42:20. l. 49: 4.
ta ehdosta saarnawiralle armollisesti andanut on : ei
Varoittamat ustollisesti Kansaa, Hes. 3:17. l. 33:
m»ös itze puolestansa waan Jumalan puolesta, ei
7. Omat kaikille kaikixi, että he muutamatkin Voittaisit, iKor.9:'9-22. Ei etzi oinaansa, Phil.2:
ainoasta ilmoita armollisen syndein andexi andamimutta myös stn, kuitengin palwclewaisisti,
21.
Kor. 1°: 24. Rangaisewat hymällä, ja sopiniinkuin »välikappale paiwelus wirkansa puolesta» ci
mattomalla ajalla, 2Tim. 4-2. 1.2-24,25. Siwikaikille yhteisesti waan niille katumaisille ja ustowaiästi. ja hilsaisudella, Syr. 1o: 6. 1 Thess. 2:6,7.
2 Tim.
sille itze työsä jaka, anda, soivitta ja omista: niin
2:24. Täydellä todella, Tit. '-13. l. 2 -15.
<tti saarnawiran toimitus tasa asiasa ei ole paljas
Tim. 5:20. Ottamat Marin itzestänsä ja kaikesta
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laumasta

Sa
laumasta, Ap.T. 20:28. Walistawat Jumalisella ja ! malan armollinen lupaus pitä meitä kehoittaman
pyhällä elämällä, Kor. 6-3,6, 1 Tim. 1-18,19.
Sabbathin pyhittämiseen, 3 Mos. 26-2,4. les. 56:
Tit.2->7,8.
15,22.
2-7, Jer. 17-24-26. Ia Jumalan angara uhkaus
l.4:8, 12. 1.6:n. 2TM.2:
pita mei>tä Sabbathin rikkomisesta pcljättsmän,
1 Pet. 5:3. Harjoittamat nuhdellus ja lohdutus Mirkaa lungin tilan jälleen, 2 Tim. 3:16. Hes. 3 -16, e.
Mos.3':'4.'s. 1.35!2. A»N. 8 :5.7. 8» io, '2.
»Kor. 1:4. 'Thess.s-14. He5. 34:4. 11m.3-2.
Icr. 17:27. Se on Jumalan
»vihan tuli, Hes. 20:
Ei ole pelkurit, Hcs. 2- 6. Ei pyydä leimata ihmi47. 1.22:1. Armollisen palkitsemisen esimerkit- 2
sille, Gal. 1: io. Mil. 2:11. Rippumat lumalasa,
Mos. 16:24,29. Neh. 13- >5. 22. Rangaistus esi,
Tit. 1 merkit - 2 Mof. 16:1 7. 4 Mof. 15 -3 5. 2 Aika. K.
Jer. 15:19-21. Pysywät Ilnnalan sanasa,
täydellisesti,
23:2,.
Toimittamat
36:17,21. Neh. 13: iz. Hcs. 20: ,3, 15,
Mirkansa
9. Jer.
2 Tim. 4:5. Ehkä usiasii huolauxclla, Ebr. 13:17.
16, 25, 26.
Perustamat opetuxenfa Raamatulla, Syr. 39- n- (2) Aristin uftowaisten Sabbathista- ludalaisten Sabbathin cci-lmonmiiiften pitämiseen emme ole
Owat lahdenlertaisesti lunnioitetta mahdolliset, 1
enä U. T. sidotut» Kol. 2:16,17. Gal.4-10, n.
Tim. 5: 17. Rukoilemat uskollisesti sananluuliainsa
edestä, i Sam. 12:23. Esimerkit siehen: Moses, 2
Ebr. i°.-1. Rom. 14:5,6. W. T. Sabbathina ei
tohdittu mennä ulos huonesta, 2 Mof. 16- 29. Ei yh,
Mos.32:n. 5M05.9-'B. Aaron, 4Mos. 16-46.
tan tulda wirittä 2 Mos. 35:3. Ei yhtän kuormaa
lesaias, les. 63-16. Daniel, Dan. 9.-17. Kris,
kanda, Icr. »7- 22. Ei jotakan kalua cli elatusta
tus, loh. 17:20. Apostolit, »Kor. 13:7. Eph. 1:
koota, Nch. 10: 31. Mutta Uud. Testamcndisä on
,6, e. l. 3: »4, e. Phil. 1 3. Mitä oikian opettajan
1-6.
ja
Syr.
toimitta,
tietä
»neilla lEsuxen kautta, joka on Sabbathin HENra,
tule
39
Heidän
ei pidä oleilla» launistetuisa sanoisa, 1 Kor.
Match. 12:8. suurcmbi »vapaus: me
Kris«:
tittyin
Määrät
4- 13.
saamamiehet saarnalvat
Sabbathin päiwänä hätä tilasa »vaclda, ja
17. l.
Kristusta kateudesta, Pbil. 1 15- 17- Ruan tähden,
senkaldaisia rakkauden töitä tehdä, kuin meidän hä<
däsä olewan lähiminäisemme hywäxi, ja Jumalan
Mil. 3- 5. Hcs. 13-19. Kansan ulos maakunnasta»
palmeluxcn edes auttamisexi tule, Match. 12: 1, e.
Wal.w. 2:14. Saattamat sillä Kansan syndiä tekemään, les. 29:21. Saarnamat unia, Jer. 23:16,
Luk. 13->4->7. 1.i4'.3-5. Matth.3!4. 10H.7:
25,27.28,32.
21-23. ludalaistcn Sabbathin siaan, omat ApostoSabbathi; (i) Judalaisten Sabbathista; Että
lit Kristillisestä wapaudcsta asettanet ensimmäisen päi<
«an «iikosa Kristittyin Sabbathi päiwäxi, jonga
Jumala scitzemändenä päimänä, nimittäin Lauman,
laina, lepäis luomisen t»)östä, niin tuli lumalalheidän pitämän ja pyhittämän pitä, Ap.T. 20:7.
Kor. 16:2. Joka myös HERran päiwäxi kutzutan,
da siunatuxi ja pyhin-tyxi, että piti oleman
rl Sabbathi eli Lepopäimä, i Mos 2:2,3. »Mos.
IIM. 1:10. Syy tähän Apostolisien osctuxecn, on
cnimmitten lEsuxen Kristuxen ylösnousemus sinä päi,6:28,29. l. 20:8-,,. 1.35:2. sMos. 5:12-15.
wänä, Matth.2B-1. Mark.>6:i,e. Luk.24:i,e.
Ia ijankaikkinen merkki ja liitto Jumalan»o:ja IsraSen Sunnuntain ehtona, annoi lEsus kästyn Ope2,20.
elin wälillä, 2 Mos. 31:13,16,17. Hef.
tuslapsillensa Saarnmvirasia, loh. 20: 19, 22,23.
Sabbathi pitä pyhitettämän Jumalan Majesictillisen
Sunnuntainna «nodatttlin Pyhä Hengi Aposiolitten
lästyn tähden, 2M05.20--8. 1. 31: »3-16.L35:
päälle, Ap. T. 2: 1. Sunnuntainna aljettin luoiniHes. 20:19,
»,2. 3 Mos. 26:2. sMos 5ja eroitcttin walke»»s pimeydestä, 1 Mos. 1: 4.
ja
ncn,
20. Sentähden kutzutan
Jumalan
syyn
langeis manna taiwasta, 2 Mos. 16:
myös
niin
tarkoitus
Sunnuntainna
lewoxipyhäxi
HERran
tähden, jonga tähden Jumala Sabbathin on asettanut: nimittäin, ei ainoastansa itze tähtensä, »uutta Sisällisestä bengclllsestä sielun Sabbathista: Ilman sitä eikä Mosexen, eikä Kristittyin Sabbathi
myös erinomattain ihmisen hyödytyxen tähden,
2 Mos. »o-ia.
Niin
tainnut
oikein pyhitetyn tulla. Cc seiso lurpumiftsa
2:27.
5
Mos.
5-14Mark.
pois kaikesta lihallisesta ja synnillisestä' menosta: ja
Myös sentähden, että Sabbathi pitä oleman ludan
edcsmenncstä hylväs-! Jumalisten ja Kristillisien toimitusten ja tekoin harKansalle muiston, osittainjasiitä
<a, kuin oli luominen johdatus ulos Egyptistä,! joittamisesi», 1e5.56:2. l. 58:13. Ebr.4:lo. niin
myös sielun halusi» ja lewosa lumalasa: ja Juma2 Mos. »°.-z, i>.
5 Mos. 5:15. Osittain myös
olemasta hywästä, että he lan siclusa, Ps. 9- 3. Ps- 3 7:4. Ps 1°: 17. Ps. 43:
muistutus M saapuilla
lepäisit heidän omasta työstänsä, ja annaisit Jumalan
4. P5.52:9.'v. P5.63-6. P5.73:25-28. Ps.
pitä,
ja
työnsä
leponsa
2,4,7.
heisä
les.
56132:13. »4. loh. 14:2',23. 1.15:4,5. 1e5.26hänen
-8. 2 Kor. 6:16-18. Ia myös sydämmellisesä ikäl. 58-13,14. Ebr. 4: 1, 10. Mhdoin niin piti
myös olemM muistutus siihen tulemaiseen hymaan,
«öitzemisesä taimallisen Sabbathin ja lcmon perään,
ja
lepo
taiwasa,
Ebr.4:3,8,9.
ijankaikkinen
2Kor. 5.»,e. Rom. 8:23. P 5.42:
les.
luin on
Sabbathi
2,3. 1e1.66-23.
<6-.»3, Ebr.4-6,9. Ies.s?:«. Ilm. 14:13. Iv»
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Sade. Warhaincn ja hiljainen sade annetan niille jotka lumalata pelkäwät» 3 Mos. 26: 4. sMos.',:
syn,4 l. 28: ,2. Icr. 5 24. Sade estctän Kansan
tule
I.'
Sade
taiKvm
3:35.
7-1
dein tähden
waasta luwatun maan päälle, 5 Mos. 11:11» 12. Satanut on tiwiä»'Jos. 10:11. Sataa annoi Jumala
peldokanoja ja leipää» 1 Mos. 16:1 3. 4 Mos. 11:31.
Status; etzi Rirous, wannominen.
Sairaus Ruumillinen on synnin rangaistus 1 Mos.

asia sitä

,

1.11:28. 1.12-47. 10h.i3.'i7. Ebr.4i2.'
1:2». Rom. 1:13. Siitä itze oppiman ja muille opettaman HERran pelkoa, 5 Mof. 17:18,19.
1.31-11-13. Jos.,: 8. Esimerkit: Abraham, 1

47.

-

:

»

Mof.

l. 6-1. 1.27:26. 1.31:12. les. 29:13.
Hes.33:3i. Matth.7:21,24. 1.-8:20. Lul.6:

-

»

luuleman, maan »nyös telemän, 5

5:1,27.

lal.

M0 5,8:1- 5M05.6:6, Dawid, Ps.7B:»-?-.
Ia sitä aina pitämän silmäinsä edesä ja muistosa, 4
M05.i5!39. 5M05.6-6,16. 1. Ii:»8. Ps. 1 :2.
San. 1. 3: 1, l. 4: 1,20. Pf. 119:11,16,36,38.
Pitä oikein jaettaman, Tim. 2:15. Oikein saarnattaman Gal. 1:8,9. Jer. 23: »3. Ei sekoitetta»
mau ihmisten lästyillä, les. 2.9:13. Pitä lunsasti
meidän seasamme, Kot. 3:16. Sen puutteasuman
sa1 joutuKansa exyxiin, San. l. 29: 18. Esimerkit:
Sam. 3:1.2 Kun. 22:8. Jumalan sanan ylönlatzoista, ja niiden rangaistuxesta» 5 Mos. 28:15, e.
1 Kun. 13:4. San.l. 1:24." 1.28:9. 1e5.30:9-14. 1.65:11,12. 1.66:4.' Jer. s:l2-14. 1.7:13,
14. 1.18:9-12. 1.19:15.
Hes33:3o-33. Matth. 10:14,15.1.11:20-24. Lul. 10:10, e.
Ap. T. 13:46. I.' 8:6. Nom. 1:21,28,30.»The55.
2:11.12. Ebr. 2:1-3. Jer. 20:7,8.
Waari. pitä otettaman kuinga Jumalan sanaa tule
luulla ja lukea» Luk. 8:18. Mark. 4: »4. nimittäin:
Usiasii ja jolapäimä, loh. 1:8. Kol. 3:16. Pf. 1:
2. loh. 5:39. Ap. T., 7:1 1
Waarin ottamisella
ja perään ajattelemisella, Matth. 24:15. Ebr. 2:1.
Matth. 13:19,23. Luk.»:si. 1.8:15. 1.11:28.
Jim.»: 7. Jumalisesti ja tottcletvaisesti, Kor. 10:
5. Rom. 1:15. lak. 1:21-23. Nöyrydellä ja kunnioittamisella niinkuin Jumalan omaa sanaa, 5 Mof.
3»:,. les. 1:2. Hos. 12:9,10. Hagg. i-.i». i
Thess.2:l3. Hartasti ja uskollisesti rukoileman Hengesä ja totudesa Pyhän Hengen «alistusta, Nom.
12:11. Luk. 11:13. lak. 1:5. Esimerkit: Dawid,
Ps. 119:10,12,18.19. 27,33, 34, 66,68,73, ioBs
124,125,130,135» 144,169,171. Wiis.9:io.
Sanoma. Hywä sanoina on pareMbi kuin suuret rik-

15:16. 3Mos-6:i6. 4Mos.i-:i0. 5M05.7!
1.28 i-7,60. -Sam. 24-13. -Kun. 5:27.
Aika. K. -1: il- Paratun ei pidä ena syndia tekemän» loh. 5- 14. Kuinga sairauden alla itzensä käyttämän pitä» ja Kristillisesti tääldä erkaneman, 1
M05.49:',2,33. sMos. 31:1." loh. ,3:" 1»
24:" 'Sam.'-:" 'Kun. -:'»-.-AikaK. 32:24.
1.3:1-6. i Matt. 2:49, e.
Ics. 38:1.pitäTob.4:"
opittaman ja lohdutettaman, i Mos
Sairaita
48-i. -Kun. 8-29. l. 13:14- Job. 2-ii. Saarn.
7:3. Syr.7:;9. Match.-5:36,40. 10h.n»3.
l. 11: 9. i Kor. 1: 4. Sairat toisinansa rukouxcn
lautta autetut, Syr. 38:14. lak. 5:14,15. Etzi
Rukous.
Saita, Saitaus, kieldän» San.l. 11:14--6. Syr.
11:18--0. 1.14:3-6. 1.31:18:19. Saita saa
wahingon, San. 1. 18: 3, n. Hänestä puhu koko
kaupungi pahoin, Syr. 32:29. Esimerkki: Nabal,
1 Sam. 15:11. Etzi Ahneus
Sana, Jumalan sima; Sen alku on lumalalda,
Tim 3:16. sPct. 1.-10,21. Hos 12-10. Senwcrratoin hyödytys, iTim. 3- 16, 17. Rom. 15:4.
Ps.l3-4. P 5.94-19. P5ii9:50,92. 1er.15-16.
Se iloitta, Ps. 19-9. Waikutta uston, Rom. 10:
17. 10H.17.20. 1.-0:31. On woima autuuteen,
Rom. 1 i6.
Tim. 3:
Taita autuaxi tehdä,
lak.i.-i. iKol.i-iB,-i. Ll5-2. iTim.4:i6.
Pysy iiankaikkiftsti les 40: 8. 1.51-6. 1.54:10.
P 5.119-89. Matth. 24-35. Ps-33-ii. P 5.117:-.
Matlh. 5: iB. Luk. i6i 17. iPet.i--5. Ei järky
itänänsä» 4 Mos. 23:19. On hedelmällinen» Ies. 55:
i°,ii. Matth. 13:23. Kol. 1:6. Eläwä» woimalkaudet, 5an.1.22.-i. Saarn.7:2. Syr.4i:is,i6.
lincn ja waikuttawaincn» 1 Mos. 1:3» e. Ps. 3 3:9. Satana; etzi perkele.
Job. 38:10,11. Matth. 8:13,26. Mark. 1:17. Sauwa. Aaronin sanwa wiheriöitze, 4Mos. 17: ~2,
8. Ebr. 9-4.
11uk.5: 13,24. Matth. 4.4. Ap.T. 2-37. 1.5:33.
1.24:25. Ebl.4:n. 10h.6:63. Eph.6:,7. Icr. Säästämvs, säastawaisvs Tuhlaja joutu löyhyteen,
23:2,. On sielun ruoka, s Mof. 8:3. Matth. 4:
Esimerkki: Tuhlaja poika, Luk. 15-14. Tahra itzensa
löyläiscsii warasta,nisella, San. l. 30: 9. Jumala
4- Wiis. 16:-6. Icr. 15:16. Hes 3:3. On walkc<»s ja kyntilä, Ps. 1,9:
San. l. 6: -3. Ps. 36:
«vaati säästämäisyttä ja lieloä tuhlamisen, San. l.
10. -Pct.
5:9,10. 1.23:19,20. Syr. 18:32,33.1uh.6:12.
1:19. On meidän ojennus nuoramme,
Ps. 119:9. Ps 19:5- Gal. 6:16. Phil. 16. les
Että »ne taidaisiinme palwclla meidän lähimmäisem19,20. Ei salli lifämistä eli wahendämisiä, 5
me köyhyttä meidän Marallamme,
Kor. 8- 14.
Mos.4:-. 1.12:32. San.l. 30:5,6. Gal. 3:10.
Syr. 29:15. i Kor. 16:2. Saästawäisys on tarJim. 22:18» 19. Ei pidä poikkeman siitä kummallekpellinen tulewaisen ajan tähden, Syr. 18-25-27.
kan puolelle» sMos. -8-14.
hyödyllinen, San. l. 13 11. Tuhlaus sitä mas
On
1.-3:6.
Ios.i:?.
5«n.1.4:27. les. 3o:,l. Mof.
ja saatta löytzäxi, San. l. 5: i
mahingollinen,
ainotan
5:32. Et
Hz
l.13:
2
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weliat, Matth. 22:3. Luk. 14:16. 1 Kor. 3-5,9.
l. i3:li.
19,-3.
1.4:1. 2K0r.5!20. Eph.4:n,i2. Il»n.l9!9.
lareita rangaisiuxella, Am. 6:4-7. Luk.
Wälikappalct,
1
10:
joilla ja joiden kautta kokous tapahtu,
Kun.
27.
paljous
Sedripuitten
Icrusaleinila
ja ne pyhät Sakramendit, Matth. 28:
on
Sana
2 AikaK.
9:-720. Eph. 2:20,21. Kristillisen Seurakunnan tarkoiSeremoniat eli tawat, kum Seurakunnafa Jumalan
tus syy: Jumalan kiitos ja ylistys, Eph. 1 n, 12.
palweluxesa pldettämän pitä, iMos. 8: 20. 1. 14:
Ia ihmisten käändymys ja autuus, 1 Pet. 2: 6,10.
iB. 1. »5:9. 1.17:10. I.22::" 1.26:5. l.28: 18.
1.18:20.
3Mo>.
les. 8:14. 1.28:i6. Rom. 10:11.1.9:33. Matth.
1.19:*
1.33:20. 2Mosi2:i.
21,: 42.
8:33,34. 1.9:/ l'°:'9. l-,'?:* l 14:"
1-6:"
moninainen Kristillinen seurakunda on? SotiKuinga
1.5-"
l?:"
l.4:"
l.14:" 4Mosi:s°. iAikaK.,3'."
Esr.6:" minen maan päällä, 1 Tim. 1.-18,19. 2 Ti»n. 4:7,
1.15-"
8. 1 K0r. 9:24,26. 2 K0r. 7-5. Ia woiltawainen
Matth. i:n.
pltä noudataiwasa »voitto »veisunsa kansa, Ilm. 12:10. 1. 5:
Seura. Ransakäyminen : Hywaä
1.
i2. Molemmista, niinkuin yhdestä joukosta ja yhdestettaman, 3Mos. ,9:-. 1,-0:7.
tä
Ps.i:i,i.
Psio.:6. Pahaa
Seurakunnasta puhutan, Ebr. 12:22,23. Se so,
6:35. 1.17:10.
timinen Seurakunda on, taikka yhteinen, joka kaipitä kartettaman ja wihattaman, 1 Mof. 19:
ken mailman yinbäri uloltu: josta puhutan, Matth.
15. 4M05.i6:i5,26. 105.23:n,i3. 2AikaK.
16-18. Eph. 1:22. 1.5:24-27. Koi. 1:18. 1
,19:2. Job. 31:1. Tob. 1:2»5. P5.26!4,8. Ps.
1.6:
Tim.
1.4:143-15. Eli erinäinen yhden ja toisin paikkakun1.1:10,15.
San.
1.3:31119:115.
Ap.T. 2:47. 1.4:32. Nom. 1:7. 1
puolesta,
10,24,25.
nan
1.21:
1.13:
5»
25. 1.13:20. 1.20:19.
Kor. 1:2. Gal. 1- 2. Eph. 1:1. Ilm. 1:4, e. Yxi
6,17. 1.24:1. 1.19:27. Syr.B:iB. 1.12:10. 1.
ainoa Krisiin ustowaisten perhckunda kutzutan myös
,3:1-3,20. ler.i6:B. Matth.7-15. 'K0r.5:6,
U. T. kolme kertaa Jumalan Seurakunnaxi, Rom.
«,13. -K0r.6:i4"7. Eph. 5:7, 11. 2 Thess. 3:
16-5. Kol. 4:15. Philcm. v. 2.
6. 2 Tim. 4:14, 15- Ilm. 18:4. Pahaa
Ehkä nyt yhteinen seurakunda, joka myös kaikki ne
tan ustollisesti rukoileman Ps. 144:7,«erinäiset seurakunnat sisällensä sulke, on ainoasta
Seurakunda: U. Test. Seurakunda kutzutan (c-.lk°i>.
yxi ainoa Seurakunda, Nom. 12-5. 1 Kor. 12-27.
«) yhteistxi» sentähden ettei st ole sidottu wihin KanEph. 4:3-6. l. 3 - 1 5: 2 Tim. 1:9. Kuitcngin taisaan ja paikkaan niinkuin ludan Seurakunda W. tan
se, ilman yxinaisvdcn kieldämätä, tutkistelT joka ainoastansa» Kristuxen tulemisten asti piti onikoin
mailman
da,
niinkuin näkywäinen ja näkymätöin. Että
pitä
ulottuman
kaikkiin
leman: waan
Kristillinen Seurakunda sillä muotoa kirjoiteta», etloppuun asti, Matth. -8:19. Mark. ,6: 15. loh.
tei kaikki ne oinaisudct taita näkywäisille Seurakun4:21,23. Ps ,9-4» 5. les 11:1°.
nalle omistetta: niin on sin näkywäisen SeurakunT,ämän nimen omista Paawin lahkokunda »tzellensä soplnan
siwusa myös Seurakunda, Rom. 2:28,29.
ci
ole
HERran
Krlstlllisiä
mattomasti» sillä hänellä
Pet.3:4- P 5.45:14. K01k.w.4: 1,7,9-12.
oppia, joka on siemen josta Kristillinen Seurakunda
i. Luk. 17:20,12.
kasiva ylös» Luk. 8:' 1. 1 Pet. 1 '.23.
kolmiyhteinen Sitä likin, niin on Kristus Seurakunnan pää, ja Seuon
säätäjä
fe
Seurakunnan
Kiriaillistu
rakunda
Hengellinen ruuminsa: niinkuin nyt
Joka stn Hengell.sen
Isäi Eph. Pojallensa»
pää
näkymätöin,
22:2.
on
niin owat myös
teki
Match.
totisit jäsehäät
morsiamen kansa
Eph.
i
Kor.
kihlatan,
net,
1:22,23.
12:12-14,27.
iKor.ii-2.
Joka
iPet.
poika» jolle morsian
1. 8.
myös sen lvercllensä lunastanut on» Ap. T. 20- 28.
omaxi Seurakunnaxenm» Edespäin: Jumala ainoastaan tunde ne totiset ja elälonga tähden hän kutzu
hengclllsen
joka
mät Seurakunnan jäsenet: niin on siis niiden näkyPyhä
<>engi,
Matth. 16:18.
kautta,
kutzu,
ja
wäisten
siwusa myös näkymättömiä, jotka ei ihmisilMorsiamen Sanan Sakramentein
taitto, tuta. 1 Kun. 19:10,14,18. 1 San. 16.7.
oa
Eph.
5:27.
Ilm.
pyhittä,
35.
ja
loh.
»uhd
sta
,? 2 Ia on pantti kuin morsiamelle »vakutuxen
Ps.7-1«. Jer. 11:20. 2Tim.2: 19.
annetan, Eph. '.: '4- Nom. 8:15,, Gal. 4- Viimmeiscxi: niinkuin yhdistys uston kautta Kristuxen
kansa on näkymätöin, niin on myös
ulkonaisen
-6 2 Tim 1:7. Ia hänen tykönänsä on ljankalkklsyy,
näkywäisen Seurakunnan siwusa myös sisällinen nä«
Kehoittawaincn
14:16,17.
seiii vniuwä. loh.
kymätöin, Eph. 3: 17. Ia
oikia seurakunda on
on
hengellinen, 1 Pet. 2:5. Se yhteinen näkywäinen
ulkokoota
seka
Kristillisen Seurakunnan
wchchalsys, ja
Seurakunda kutzutan näkywäisen; ei ihmisten puonainen: nimittäin» ihmisen
näkywäisen Jumalan palmeluxc»
1 Kor. 1:4. .»
lesta, waan
Tim.
2
1:9.
ansio,
Kristuxm kallis
jota
harjoitctan:
puolesta,
armo
za
siinä
tästä puhutan, Matth.
Tim 2: 6. Että sisällinen Jumalan sula
jmden
Ap.
Ne
-16.
kautta
T.
Tit.
N
5:11.
Rom.
16:1,2.
3:4-7laupius, 2Ti,n.i:9.
pal.
SHe»
työtä ttke, owat Jumala»
Syr. 19:1. 1.36:-7. Jumala uhka tuh16:
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Jumala tasa

sen

sanan
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Se
luetan enSiihen yhteiseen näkymäisecn Seuraknndaan maldalunjotka
ilman
eroitusta Jumalan
sisti, kaikki
Ies. II:I°daan kutzutut oivat, Match, »o: 16. kaikk,
ne, »otAp.T. i°:3s. Gal. 3:28. Sitte
la ulkonaisen muodon puolesta luulemat Jumalan
Sanaa, ja Krisiuxcn asclnxcn jälleen nautitzemat Sakuitengin löytän »nonda palraincntejä; joiden
Kor. 11:19. 1
haa, usiotoinda ja ulkokullaista,
Tim 4: 1. 1 loh- 2- 18,19. Tämä sclitetän mcrtauxella mcrlosta, Matth. 13:47, e. Pellosta, Matth.
,,

seasa

,

Häistä. Match. 22:11.12. Esimerkeillä:
Ap.T. 8-13. 2Tim. 4:10. Mutta »tze chösä ja toowat sen näkywäisen seurakunnan oiliat ja
tudcsa jäsenet,
ne «stowaisct ainoastansa, jotka uston
omat
lautta Kristuxen lansa yhdistetyt owat, Eph. 3:17.
,K0r.6:,7. loh.i:i2. 1. ,5-,,3,4,e. Gal.2:
»o. 1.3:26. Ia ci semmoiset jotka ufkon kadottanet
ow.it »väärän opin kautta, Tim. 1:19,20. Tim.
2:17.18. Gal. 5:4. 210H.V. 10. Rom. 11:20.
Ia pahan elämän kautta. Kor. 5:4» 5. Katulvaisia pitä kuitcngin kärsittämän» Gal. 6:1. Rom. n
»7. Se yhteinen näkymätöin Seurakunda» kutzutan
,3:37-39.

2

,

1

!

näkymättömän» ci niin ymmärtäin kuin ihmiset,
jotka siinä owat, olisit näkymättömät, maan
näkymättömän uston ja yhdistyxen tähden Kristuxen

sen

se

lansa: tämä on crinomattain oikia Kristillinen
Seurakunda, joka ainoastansa ne totiset, pyhät ja
oikein nstotvaiset, niin myös kaikki »valitut, niinkuin elämät jäsenet, sisällensä sulle. Sentähden
nimitetä» Kristuxen hengcllisexi ruumin, jonga hengellinen pää on Kristus itzc, Rom. 12:5. 1Kor. 10:
,7. 1. ,2:12, 13.27. Eph. 1:23. 1.4:16. Koi. 1:

se

'8. 1.2.- 19. Kristuxcn lammashuonexi. loh. 10:1.
Ia ne- oikiat Kristityt Kristuxen hengellisin lambaixi,
loh. 10:27,28. Syndyncirilllmalasta, loh. 1:13.
Hengen hengestä, loh. 3:6. Jotka myös mailutetan Pyhäldä Hcngeldä, ja omat Jumalan perilliset,
N»v». 8-14,17. Sentähden omista myös Jumalan
sana sille senkaldaiset
kunuianimet ja omaifudet, jolla koko sille kutzutulle joukolle, josa pahat ja hymät
omat, e, taita tuetta, Matth. 13:24,25,37,38,
47,49- Sillä se kutzutan
Kristuxcn morsiamen, Kork.
«4:8,9. les. 61: .o. Hos 2: ,9,20. loh. 3:29.
Jim 21,2,9. Puhtaxi ncitzycxi, Kor. n:». Yh,

se oikia pyhäin ja oikein

,

gaistuxcxi,

loh. 3:19. 2 Thcss. 2:11,12. Niin myös
1 Kor. 11:19. Saldi
Jumala manhurstasta duoiniostansa, perkclcn ja hänen asettensa kautta, riitoja ja eriseuroja nostaa.Match.
oikiain Kristittyin koctuxexi,

i3!37.38,e. 'Tim.4:i. Luf.2:34. Ap.T.2O:
29. 3°. Erinomattain »viimeisillä mailman ajoilla,
Ilm. 12: i 2. Matth. 24:24. 2 Tim. 3-1. Osotctan

esimerkeillä ensimmäisestäKristillisestä Scurakuunasia:

Ap. T. 8:18, e. l. 15:2, e. Ilm. 2:6,9,13,15,20.
(3) Seurakunnan wisti seisowainen totuus,
niin myös ppsywäisys. Koko
yhteinen ja näkymätöin Seurakunda ei taida cxyä siinä totisisa
koja ja pcrustatvaisisa uston kappalcisa, ei myös tasa
mailmasa, perikatoon tulla; muutoin olis Kristus il,
mau lvaldakunnata, pää ilman ruumista ja jäsemtä,
ylkä ilman morsiameta tasa mailmasa
osotctan,
Matth. 16: 18. 1.28-20. les. 54-10. 1. 59-21.
Jer. 33:15.e. Dan. 2-44. Jumala pitä tallella

se

us-

-

itzcllcnsä kaikkina

aikoina pyhän siemenen

se

niisiä

oikein

usiowaisista, 1 Kun. 19:14,18. longa Jumala vxin
tundc, 2 Tim. 2-19. Scyhteincn natylvainen Seurakunda taita tasa mailmasa niinkauwas hämitä, että se julkinen Jumalan palmclus lakka, ja ainoastansa salaiset Kristuxen opetuslapset omat käsillä,
loh. 3 -1.2. 1. 19:38. Taitan osotetta siitä kuin Antikrisiuxen ajalla on tapahtuma, Ilm. 12 - 6,13,14.

1.13-3.4.7. 1.i4-'B.

1.17:2,15. I.iB-3.

Osotc-

tan myös esimerkeillä, iKun. 19- 14. Dan.3-12.
Se yhteinen näkylväincn Seurakunda taita myös
la muotoa exyä totisesta ustosta ja opista, että hän
julkisesti opetta »vahingollisia erchdyxiä, ja ei pidä
puhdasta ja wilpitöindä Jumalan palwclusta, kosta
ei hän tahdo Jumalan Hengeldä hallitta, 1 Mos. 63. Rom. 8 -14- Hyljä sanan, San. 1.13-13. Jer.
8.-9. 1.23:22,36. loh. 8:47. Ia katzo ylönyljän
10.4,27,28.

San. l.

1

-

24,25.

Ne eri-

näiset Seurakunnat taitalvat, niinkuin esimerkit W.
ja 11. T. yldäkyllin osottamt, totisesta ustosta exyä,
ja kokonansa tasa mailmasa perikatoon tulla, Matth.
24:23,24. i Tim.4-1. 2 Thess. 2:3. Match.7-15. Ap.T. 20:29,30. Kor. n-2,3. Gal. 1:6.
1.4:9. Että se näkymätöin Seurakunda, joka siinä
4,äkywäisesä käsitetä». on ainoastansa Jumalalle tuttu, Tim. 2-19. Niin kysytän siitä näkymaisesiä, kuka se oikia ja totinen olle, ja millä tundomcrkeillä hän
siitä waärin ustowaiscsta eroitetan? Vastaus- Ei
taita wisiimpiä ja cpäilemättömämpiä tundomerkeiä
annetta, kuin Ewangcliumin puhdas saarnaminen,
ja Sakramentein oikia harjoitus ja nautindo. Kristuxen asetuxcn jälkeen, joka osotctan: (1) Sen oikia»»
näkywäisen Seurakunnan muodosta, loh. 831,37.
l. 10:27. l. 14-23. (2) Välikappaleita jonga kautta Seurakunda kootan, isiutetan, synnytetan ji kas2

'

Seurakunda on

.

2

den lihan Krisiuxcn kansa, Eph. 5:30. Elämän Jumalan huoncxi,
Tim. 3:15. Hengellisen huonexi,
P:t. 2:5 Naketnxi Prophetain ja Apostolitten pe-

ulkomaisten
Seurakunda, Job. 17;,1-»,. Ap.T.is:i,.

i: io, ii. 1.3: ii. Eph.4: 3-5- Phil. 1:27.
1.3-16. 10h.9.-io, 11. Kuitengin »»»ailmallc ran-

äänen, loh.

2

rustuxcn päälle, Eph.2.-20,2i.
Seurakunnan oikiat omaifudet: (1) puhtans, on
ellnomattain st omistettu, joka
Kristuxelda tule,
Eph. 5:26,27.
61:10. Rom. 8:1. Meidän
les.
omamme on saastainen, les. 64:6. (2) Yhteys usro,a ia autuaxi
tekcmäisesä opisa; että Kristillinen

Kor.

!

,

wsss

Se

Si

sana

So

I. ii: iO. Matth. 15:14. 1.23:24. Luk.6:39.
ja pyhät Sakramcnoit, Luk. 8: 1 1.
töa, joka on
4:, 5.
i
Kor.
Tit. 3-5. loh. 3: 52Pct. 1:9,11. loh. 2:11.
K0r.4!4. Eph.4:
iPct. i:»z.
on Kristi lyin omaisus, Match. 5:24,
Matth. »8:19. Nom. 10:14. (3) Siitä myös, et- Sopiwaisus,
26. S»)r. 28-2,4,8, >3, 14, Mark. 11:25. Match.
tä ne ollein ustomaiset ja määrin ustomaisct kautta tulemat eroitctuxi! loh. 8:31,47. 1.10:27.
6.-14. Eph.4!26, 31,32. Kehoittawaisct siiyt sopi(4) Sen kautta myös W. T. Is»vaisutecn, (1) Jumalan angara kästy, 3 Mos. 19:
Matth.7: i>,
17,18. Luk. 6:27,28. 1.17:3,4. Kol. 3:13. (,)
raelin Seurakunda siitä lvääxin ustomaiscsta croitcttin, 5 Mos. 4:6. Ps 147:19,20. ,Mos.i7:i°,
Taiwalliftn Isän esimerkki: Match. 5:43:47. >.
18:22,23,32,33. Eph.4:32. 2M05.34!6.
ii.
Mos. 1 2: 48. Usianlmasta tundomcrkistä emme tarmitze huolia: ei manhudesta: Satanan »valMos. »4:18. Ps. 103:8-13. Mik.7!i8. 19. (;)
dakunda on kyllä manha, kuitcngin on Kristuxcn SeulEsuxen Kristuxen esimerkki: Kol. 3:13. Luk. 23:
rakunda »vanhembi» perustettu siinä ensimmäisesä
loh. 13 -15,16. (4) Itze tarpcllisus saada armollii)
ta andexi andamllsta 4 Mos. 5:6,7. Syr. 28 il,
saarnasa, i M05.3:1- Ei suurudesta ja amarudes8. Matth. 6:12,14,15. Mark. 11:25. Luk.6: 37.
ta, Luk. 12:32. Määrin ustomaistcn on tosin aina
(5) Sopimattomuden mlinuus, Rom. 1:31. Tit. ;:
suurcmbi, Ilm. 13:3,7. l. 14-8. 1.17:2,15- l.
3. i10h.3:i4.i5- 1.2:9-11. Saarn.7:io. (q
18:3. Kuin Krisiuxcn oikein ustomainen ScuraltlnMeidän kliolcwaiiudemme tutkiminen, Syr. 28:6.
da, Ilm. 12:6. Matth. 24:24. Luk. 1 8 -8. Ei myöskän ihmctöistä, Matth. 24:24, e. »Thcss. 2:9. Ilm.
Matth. 5:25,26. (7) Sopimattomus csiä rukourcn,
13:13,14. 1 Kor. 14:22.
Mark. 11:25. iTim.2.»z.
Sota, on synnin rangaistus, 3Mos. 26:24,25.
Sielu; etzi Ihminen.
Silmä; Silmät pitä warjcldaman pahudesia ja turhuM05. 28:25, 49< Duon». 2:14. 1.3:7,8. 1.4.-1,.
1.6:i. 1.10-6,7. 1.13:1. 'Kun. 8:33. les.s:
desta, Mos. 3:6. l. 34-2. 1.39 7- 2Sam.ll25,26. Jer. 5:15. Sotaa Pitä on myöden annettu
l. 13:1. Hcs. 18 6., 2. Syr. 9:5,7-9- Susan.
oikiain syiden tähden, 2 Mos. 17-8.9. 4 Mos. ; silmät omat
Hist. v. 8: e. Matth. 5-28. Imnalan
Aika K.
aina amoi kaikkein ihmisien teiden päälle
2.3. Jos. 10:2,8. Ics.4i:i<4. Sitä marten heratta luinala urhollisia sota -sangareita, Duom. 3:
16-9. Job. 34:21,22. Ps 34-16. San.l. 15:3.
1.3219. Syr. 15:19,20. Ebr. 4:1;.
9. 1.6:34. 1. 11.29. 1.15:14.
ler.i6:i7.
l. 23,
Ps. 121:1. Etzi Rukous. Sotalaki kirjoitetan, 4Mos. 10:9. 5 Mos.
Nosta ylös silmiärukouxcsa.
5an.1.6:13. Saarn.4:B.
9,14. Oikiat sodat kaunista Jumala jalolla »voitol«Paha silniä, iWos.6:,. Matth,
6-22,23. Mark.7:
Syr. 14:8. l. 31:14.
la, 2Mos. 17:9,?. Duom.i-i,e. 1.3:10. l.:°:
18. i Sam. 14:37. 1. 23-2. 1.30:8. 2 Sam. 5,
22. 1 loh. 2-16. Ymmarryxcn silmä. 4Mof. 24:
19. P5.44!4. Ps. 144:10. Oikiat sodat owat my4. 5MO!'. 29:4. Luk.24-31. Ap.T.26:,8. Eph.
ös U. T. kohtullisexi luetut, Rom. 13:4. Väärillä
1: «8. Silmä on ruumin walkeus, Match. 6:22.
Luk. 11: 34'
sodilla ci ole mcncsiysiä, 4 Mus. 14:43 -45. 5 Mos.
«verraton
1 43-45. i Klin. 22:17,35. Kuinga yhden Krislumalalda
Silmäterä: Ustomaistcn holhous
silmäterään, 5 Mof. 32: 10. Zal. 2: 8.
tillisen Kuningan ja hänen alamnmistcnsa tnle itzcnsä
käyttä kosia sodan hätä käsillä on, 2 Mos. 17:8-12.
Aiwev? ; etzi Hiliaisus.
2 Aika.K. 12:6,7. !. 14:11,12. 1.18:4,5. 1.2°:
Siunaus. Jumalan siunauxcsta, iM05.5:2.1.9:1.
i,e. 1.32:1,7. Judit. 8:14.15. i Makk. 3:16-19.
l.22:18.
l.
1.28:4.
l. 12:3. l. 18:18.
1.26:4.
1.4:8,10. 1.7:32,41,42. 2Makk. 8:16-19. Ju30:27. 1.39:5- 3M05.25:2i. 5M05.7:i3." 110:16.
Mark.
Lul.
mala
»4:50.
soti aina Krisiinustowaistcnsa puolesta, 2
-15:10. 1.23:20.
Mos. 14:13,14- s Mos. 1:30. 1.3:22. 1 Sam.
San. 1. 1°: 22. Tapahtu niille jotka HERran käs17:46,47. 2Aika.K.20: 15-17. Ps.iB:3s. Icskyt pitämät, 3 Mos. 26:" 5 M05. 7: i»-* l. 11:
-30: 15.
26,27. l. 28:1-6. Siunaus jolla toinen ihminen
sodasta syndiä wastan, Nom. 6:13.
toisia siuna» 1 Mof. 14:19- l. »7:4. 1-48:9. 4 Hengellisestä
2 Kor. 10:4. Eph. 6: 11, e. Gal.
12.
5M05.33:i-*
105.8:331.24:9."
5:17.
M05.6:»4.
-1 Sam.»- »0. 2 Sam. 6:18. 1 Kun. 1:47.1.8:14. Sotanliehct pitä oleman lumalisit, ja HENrasa roh118:26. Ps.
kiat, jos he tahtomat lumalalda onnea saada, 5
»AikaK.6:3. Ps. 115:12-15. Ps. pitä
siunaman
Mos.
1.9:3. l. 20:3,4.1.23:5,6. 1. »z:
»9:8. Judit. 15:10-1». Meidän
,4.
6:
Nom.
1»:
l. 5:14. 1.6:2. 1.23:1°,
liromat,
1,7.
Lul.
»8.
1.31:6.
jotka
meitä
105.i:5.
niitä
11.
Duoin. 5:19,20. Ps. 34:8. Judit. 5:16.
Sokeus, ruumillincn on lumalalda, »Mos. 4: n.
Sokeille ei pidä wahingota tehtämän, 3 Mos. 19:14.
HErralle ei ole työläs autta monen eli-harmain kantsydämmesä,
ta,
Hengellinen
1 Sam. 14:6. 2Aika.K. '4: li. 1.20:15.
sokeus
5
27:
18.
Mos.
5
1.56:10. 1. luinalattolnilla sotamiehillä ei dle yhtän onnea lumaMof.»8!»8. P 5.69:24. les.6:i».
lalda, 3M05.«6i25,zt,)7. 5 Mos. 2H 149-65.
59-10. M«5.5:6,7. loh. 12:4,. Ro>n. "»i.
,
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Esim»!

Sy

Sll

Sv

iMos. 29:13. 1.45:15. 1.48:10.
M05. 4:27. 1 Sam- 20:41. Luk. 15:20. Ap.T.
20:37. Rom. 16:16. i Kor. 16120. 2Kur. 13:12.
,MaK. .3:15. '6. Luc .M'kk.3:" 1.4:
1 Thcss. 5:26.
Pet. 5:14. luoan suun annosta.
Malk. 8: 1. 3
l.
Mark.
14:44. 45- M. 22: 47.
Mos.
'3:
3
Mltth.
26:49.
kuinga
Muuttaman,
s«
Spitali,
SuupUti;
waikenemlncn.
rangaistus,
3
Mos
etzi
,4'" Spital» on snnnl»
14- Sydän: luonnostansa mieluinen pahuteen, iMos. 6:
»AitaK.
9- 2Ku».s:i, 26. 1.15:55.1,8:21. San.l,2o:<). Saarn.B:n. 1.9-3.
eroitetan,
Mu,.
Spitalifet
13:15,/..«.
1
Spitalisct
puhdisietan,
Matth. ,5:18. Paha tawara Matth.
K»n.
Jer.
15:5.
IMos 5:». 3 Mos. 14:" 4M05.i2!15. Ku». 12:35.17:9.Tahto
aina määrälle tielle, Isir. 11:8. l.
,M0,4-7.
16:
12. Ps. 95: ia. Ebr. 3: 10, >2. JumalattoM.
8-2.
17-14.
14. Mattb.
main sydän on kowa kuin demanti, Zak. 7: 12.
Sulha; etzi Rlkä.
Hcs, 2:4. 1.3:7-, Matth. 13:15. ItzelPaatunut,
Sabbatht.
Silnnuntai; etzl
i Sam.6:6.
1
»stltze,
tansä,
2AikaK. ;6:13. Ps.9siB.
Mos.
Suojelus tule lumalalda lumaKsten
ja ymluattämätöin, 1e5.44:
San.l.
Ebr.
14-26.
Jotka
3:8.
Sowaisiu
1.17:1,4.
1.28:>5.
ic-i
i.
'8.19. loh. 12:40. Ap.T. -8:26,27. HaurelliHERran päälle luottamat, Ps. 27.- 5. Ps 3 2°,2
San.
ncn,
Ps.9i:i-4Hesi6.'9. Hos. 5:4. Tottelcmatoin, Jer.
P
5.63-8.
Ps, 36:8. P5.57:-.
1 Sain. 28:5.
22. Hämmäistyrestä epailcwäincn,
On
ja elkilvaidaincn, S.an. l. 16: 5. 1.18:12.
uhriin,
3
Mos.
Muhkia
paiidin
kaikkeen
Silolaa
Ies. 46: 12. Kaukana Jumalasta, les. 29: iz.
hywä kalu, Matth.s:i3. Luk. 14:34. Jumalan
Matth. 15:8. Kiedoittu pahutecn: Ap. T. 8:21 23.
liitonsliola, 3MO!. 2: 13.
Eatanalla täytetty, Ap. T. 5: 3- Jumala katzo sySnosio; ihmisten tykönä tule lumalalda, Mos. 3/
dännueen ja tutki sen, 1 Mos. 4:4. 1.2 2:11, 1 2.
»Kun.25:2i,22,28.
Neh.2-5.
2i. 1.11:3.
Ps
1-13.
Mos. 25:2. 1.35:5- Jumala ainoa tietä sydäm,
106-46. Icr.4°:2-4. Dan. 1-9. Tob.1. 2,:;.
men
ajatuxet, Kun. 8:33. Aika K. 6:30. Job.
12-20.
Sam.
les. 29:13. Match. 5-8.
42.3.
lef. 29:15. Syr. 16: 15 18. l. 23:28.
leimataEtzi
Matth. 9:4. Ebr. 4:' 3- loh. 2:25. Ihmiset taiSuru, etzi Murhetamat myös niitä tietä, »vaan Jumalan ilmoituxen
Suruttomus: Lihallinen snndinen suruttomusja on se,
kantta, Kun 5:26. l. 6:12. Dan.
mäkeluotta,
joku
taikka
omaan
Kimoimaansa
kosta
»vinen sydän, Hes. 11:19. l. 36:26.
mytecnsä, eli muitten ihmisten «voimaan ja apuun,
5an.1.2!!2». Esimerkit- Duon,. 8: n. 1.18:7, Syndi: Adamin syndiin langemjncn, etzi L.angemus:
3:1,6. loh. 8:
sen saatti matkaan Satana, 1 Mos.
10,27. les.3»-9'ii. ler.»i:i3. 1.49:31- Hes.
hymäsä
tilaja
joku
ja
Zeph.
44. Viis. 2:24. Perkeleldä riimtun luonnollisen
30- 9.
2:15. Kosta
kärmen kautta, iMos.3:«,i4. Vietteli ensisti Emyötä läymisesä luule» ettei hänelle kostan hätää ja
man syömään siitä kieldysiä puusta, 1 Tim. 2: ,4.
tarmetta tule; Esimerkit: Ies. 47: 8. Ilm. 187.
1cr.48-11. Lul. 17-»6-28. Niin ,nyös kosia jolu, Kor. '1:3. «syr. 25:33. Ema hankmteli Adamin
paatunesia latumattomudesta, ei pcllä lumalata
sichcu, 1 Mos. 3- 6. Ia molembain heidän syndinsH
tuli koko ihmisen sukukunnalle ei ainoastansa omiste«ikäihmistä, 10b.6.20. Ps. 39-5,6. P5.90.1,,
tun, Rom. 5: 12, 14, 15,17, '8. Vaan myös se
5yr.5.5.e. 1.36-n. HERran »valitus lihalturmellus, kuin synninlangcmuxesta matkaan saatet«
lisen surnttomudcn ylitze, les.s: 12,13. l.2»:»3,
tm, tuli kaikkein heidän jälkeentulemaistensa päälle,
'4-1.32-9-11. Am.6:l. Zeph. 1:12.
kautta lewiteiyxi, Mof.
lihallista suruttomuutta pitä lartettaman, 5an.1.28:
sen luonnollisen syndymisen
14. Siitä pitä meitä pcljattämän rietasten hengein
5:3. Ps.si.'7. 1vb.14,4. 1 Kor. 15:48,49.
lvalpaus, Eph.6: 11,12. Job, 1:7,8. Pct. 5:8,
Joka yldäkyllin todisietan, Mos. 6: 5. l. 8: 21.
9. Ilm. 12:10, i». Lul. 22:31. l. n 24-26. SuMedän ensimmäisten esiwanhcmbain syndi käsittä itzeruttomat kirjoitetan, Lul. 12:45. Match. 24:48,
monenkaltaisia syndisiä menoja- ensimlnäinen
hensäepäusto,
ei uskoin Jumalan sanaa ja angarata
49. ler.s:i2. P 5.10,-6. 1ef.28:i5- Ps.3°:7oli
kieldoa, l Mof. 2:16,17. Perkele» neuwosta
Surnltomus anda perlelelle tilan «vahingoitta,
Matth. 13:25. Awa hänelle käymisen ihmisen sysexi, 1 Mof. 3:1-4. Toinen oli ylpeys, tahtoi» In
dämeen, Match. 12:44. Rauhattomus ja pelkuri
malan kaltaisen, 1 Mos. 3:5. Kolmas, että he wasydän tule totteleinattoinudestajajumalattomudesta, 5
palla ehdolla määrin käytit heidän kansaluodun »vapaudensa; suostuit syndiin, ja hanMosta sen täytit,
Mos. »8- 65, 66. loh. ,4:»», 23, e. Se oikia ja
pyhä suruttomus tule ustalluxesta Jumalaan, »Aika
1 Mos. 3: 6.
K.20-20. P5.418,9. Ps. ii.i. San.l.i:;z. l.
perlsvnnistä, etzi myös
3-21-26. 1e5.32:i7,i8.
meidän
ensimmäiset efimnhembamme syndiin
Kosta
Suunandc»:Kunniallinm suunando on rauhan ja rak i
lanJos
Esimerkit:
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Sy
langcisit, niin tuli kolo heidän luondonsa »un peräli
synnildä m»)lkytctyxi, että he sekä synnin, että sen
turmellun luonnon kaikille jälkcentulewaisillensa perinnöxi saatit: senkaltainen osotetan olewan, i Mos.
5:3. 1.6:5. 1.8:21. Job. 14-4. Ps. 14-2,3. Ps-51:7. P 5.58'.4. les. 48-8. loh. 3: 5. 6. NoM.
5:14. Eph. 2:3. Ia niin on ihminen (HENra lEuttain ulos, Ebr.4:15.) luonnostansa ja syndy-

sus

mifensä kautta peristinnildä myrkytetty, sillä että »ne

se

syndinen him,
Sitte, niinkuin syndi, niin myös
on («"»/"») laittomus eli wäärys, i loh. 3:4.
longa Pawali Laista oppci tietämään synnin, Nvm.
waikutus, tu»
7:7. Edespäin siitä, etta juurl
synnillä on, on myös syndisillä himolla, joka niist
uudesta syndyneisä Kasien jälkeen jäljellä pysy, Rom.
7:7,14,20,23. Gal. 5-16,17. Tähän tule wielä
sh
että kaikkein «astuudcsia syndyneitten tule joka päilvi
rukoilla syndcin andexi andamisesia, Matth. 6:12.
Luk. 11:4. Ps. 32:5,6. Zola jano hänensä synnittömän, hän pettä itzcnsä, 1 loh. 1 8,10.
syndincn himo pysy Kasten jälkeen uiift
siis jää, ettäsyndyneisä
jäljellä, ja on oikein kutzuttu
«asiuudesta
syndi; «aitta se, mitä «iallisutecn tule,. »vanhurskaxi tckeinisesä ei tygö lueta, «aan peitetän ja andexi
annetan, Ps. 32:1,2. 2 Kor. 5: 19. Pyhittämisist
ja uudistuxesa, »nitä »vallitzeinisien tule, heikonnctau,
kuoletetan ja ristiinnaulltan, Rum. 6:, 2. l. 8:11,
13. Eph.4: 23. Mutta knnniasa eli autuudesa, luJumala on kaikki kaikisa, pitä kaikki kuin synnil,
linen on, lakkaman ja tyhjäxi tehtämän, Kor. 15:

se

laitti olemme tullet syndisistä wanhcmmista,loh. 15:
i4<°6. somita tähän Match. 7: iB. Ia niin oivat
laitti ihmiset Adamin langcmuxen kautta tullet syndiscxi, iTi»,l.2:i4. Rom. 5:1», 15,16.18. Synnisä siinnet ja syndynet, Ps. 51:7. Ia niin luonnosta suljetutulos taiman Jumalan maldakunnasta» loh.
3:5,6. 1 Kor. 15:50. Jumalan »vihan ja armottomudcn» Rom. 1: 18. Eph. 2- 3. Kuoleman ja kadotuxcn ala luonnosta annettut» Nom. 6:23. 1. 5
14. Ia hembiät tekosynnin harjoituxecn, Matth.
15:19.
Kaikki ihmiset jotla Adamista tullet owat, Rom. 5:12.
18. 1.3:23. Pf. 14:3. la, koko ihminen, ei mitan
29.54-57.
hänesä ottain ulos, on kyllä perisynnin kautta tnrmel- perisynnin hedelmät ja waikutus on: Tnrmeldu ja pt
mitelty ymmärrys, Luk. 18- 34. 1 Kor.
du, Job. 14:4. P5.51!7. Matth. 5:29. 1. ,8:8.
18.21,23.
l. 2:14. Rom. 8:7. 2 Kor. 3:5. Phil. 1:6. Turloh. 3:5,6. Rom. 6:12,13. 1. 7:24. Mutta enimeli)»» tahto, iMos.6:s. l.8:21. Nom.7: 14,19,
mitten ihmisen sielu, ja mitä siinä on, 1 Mof. 6:5.
1.8:21. i K0r.2.14. Eph. 4-18. l. 5:8. G kui32. Gal. 5: 16, 17. Turmeldu sydän, Mattb. ,5:.
tengan ole perisyndi ihmisen luondoa olennollifesii
19. Mark. 7:21,23. Tnrmeldu synnin ruumis,
muuttannt; ei myös
ole ihmisen olendo, maan
Rom. 6- 6, 7, 11 18. Turmellut syndiset jäsenet,
Match,s:29. l. 18:8. Mark.9.'43,47. Ajallinen
tilallisesti tapahtunut asia, joka ja rippu ihmiscja iankaikkinen kuolema. Rom. 51:. 1.6:23. l.'
fä, Rom. 7:17-21. Otta hänen kiinni, Rom. 7:
paha»
,Mos.
7:10,14.
aimotus
on
sydämmen
23. Ihmisen
6: 5. l. 8: »i. Mutta ei itze ihmisen olendo» joka Lekosyndi, joka on hedelmä perisynnistä, ja toimite,
1:31. 1
tan ihmiseldä ftkä ulkonaisen että sisällisen »vaikutuitzesänsä olennollisesti hywä on, 1 Mos.
Tim. 4:4. Ia lumalalda woimasa pidetän, Ap. T.
xen kautta, tutan lumalaliisesia laista, Nom. 3:20.
,7:28. Dawid tcke itze eroituxen itzensa ja perisyn1.7:7. Ia luonnongin laisia, Nom. 2:14,15. Sillä on Naamatusa moncniaisct nimet, Gal. 5: i).
nin wälillä, josa hän itze spndynyt oli, Ps. 51' 7.
Eph. 5:11. Kol. 3; ?. 2Pet. 2: 8. Ebr. 6:1.
mita tähän Job. »o: 8. Ps 139 -13, e.
l. 9: 14.
Perisyndi ei talda olla ihmisen olendo, silla ei Jumala
ole perisyndiä, waan ihmisen olennon Poikanja kaut- Kaikki kuin Jumalan lakia wastan tapahtu, on tekosyndi, 1 loh. 3:4. Joko ulksnaisisti sanoilla, käy,
ta lunastanut, Ap.T. 20: »8. Hänen Hengenfä kauttöxillä ja töillä, eli sisällisesti sydämmesä pahoilla aja»
ta pyhittänyt, Eph. 5: 26, 27. Ia on miimmelM
luxilla, haluilla ja himoilla, toimitctan, 2 Mof.
päiwänä herättämä ylös, Job. 19-26. Mutta ,yn«vapahtanut, Matth. 1:
20:17. Nom. 7:7.8. Matth. 15-19. Mark. 7122.
on
Kansansa
Jumala
nistä
kaikesta
18:8.9. l.?:4. Rom. 6: 12,13. Vaikka
2,.
Match.
Ia on kokonansa puhdistama ihnuscn
jotakin tehdäisin tietamätä ja »vastoin itze tahtoa, on
syndisistä heikkoudesta, 1 Kor. 15:43. Pensynd,, joka
fe kuitcngin syndi, Ps. 19:13. Ap. T. 3:17. Rsm.
fyndisen himon häncensa lasitta, tule kyllä
paljo
heikonnetnn;
7:16-20,24. iTim. 1:13. Sentähden olit niiden
puolesta
lautta
Kasten
uloe;
edestä, jotka tietämättömndesiä syndiä teit, wisit ul>
Mutta ei kokonansa otetun pois ja juuritetuxi
ril Mosexen Laisa asetetut, 3 Mof. 4:2,13,22,27.
waan pysy mastnudesta syndynesäKasten jälkeen wielä
l. 5: 4.
jäljellä, ja on oikein nimitetty sondi; joka osotetan
lyndincn
jäljellä
olewa
»nnös, «aikka jotain heikkoudesta tchdän, ilma!»
josa
tämä
Vielä
l.
enksii, Rom. 7:
syndiä tehdä, on kuitcngin sekin sondi; E»
7:5,7,8, 9,
synnixi,
Rom.
aikomusta
kertaa
kutzutan
14.
h-mo
-

sa

»

>:

se

<

asu

so-

se

se

,

sen

mounansa

i,, 13, 14, ,7, 2°, 23» 25.

Ia siinä siwusa pahan

jlynkixi. joka pitä risiiinnanlittaman, Rom» 7: 15.

simcrkit: iMos.9-2i. 1.'6:5. t. 18:12. 4Mvs.

20:11,12.

Ap.T. 15:39. Ru»n.7:is,e. Gal.»»

12-l/

Sy
SYY tetosyndiin

luuuila^syy
~.,.

l 6-

1.

ei

pidä luettaman

I"/-./ -'V
siihen on taikka itze ,hm!st,a» häluonnosansi,,
nen »ahasa tahdosansa ja tulmcllusa
.Mas6-5 1.8:21. Match. ,5-19. Gal. 5 17,
Taikka ulkona ih1a,.'i'4,.5. H05.3:9.
2
2. 1 loh.
Eph,
loh. 8:44misistä: perkele,ja mailman
10-14.
lapjct, San. 1.
,

7

S<)l. '5:
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Mailina
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kaiAloa ihmisil143:.. San. 1.

tchdän
AGa1.3:22
,0:9.
syndynete»
tule
ne
lvastuudcsta
1:
,loh
ulos,
Rom. 7:' 4,15,17, 9> 24. Osotc.
kän otcluli
jyndynciiten esimeltcilla:
tan edespäin wasiuudesta
Kun. 11
1,4, '7- Salomo»
Dawid, Sam.
1°: ,1. Pietan, Matth.
Aaron,
Mos.
ja
4
Mosis
,6 70. e. Gal, -:n, 14. Kaikkein pyhäin täyty ruPs. 31-' 6.
koileman syndein andexi andamista» ala
heitetyt:
Matth. 6-11. Owat he siis tckojondcin
Ap. T.
kautta
autuaxi
Kristuxen
he tulemat armosta
tesyndisia
on
tullut
autuaxi
ii
l
Joka
15:1'.
4
kemään, Matth. 1:2.. 1.9- 13. Jota nhe tarwinäiis

ii. 12.

Teko fyndiä

Ps
-3.KUN.B-46.
R0m.,: 9-»2,23»
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1

1

'

>>:

-

,

,

hisi, jos he olisit ilman synnitä, ja omasin lvanhuls5kaudestansa taidaisit tnlla Jumalan tygö, Rom. 4-joku
ci ole
Gal. 2: 21. Mlmeisexi, että perisyndi
joutilas, waan astaroitzcwaincn ja waikuttawaincn
kappale; niin ei taida myös tekosynnistä ne pienet lap6:,. 1. 8 21. Ps. 5 8: 4setta» »vapaat olla, Mos.
löytän, pensnnnin tähden, lasTotisesti,
48-8.
les.
ten jälkeen, picnisä lapsisa pahoja töitä: niinkuin
ko jolla he lahjoitetut owat, Gal. 3:27. Ps. 21:10.
Luk. ,8:»6. Matth. 18:6. ei taida olla
Ps. 71-6.
ilman hywitä töitä lak. 2:17. Gal. 5:6.
asteleista. Ehkä kaikki synnit
Tetosnndein cnkaltaisista
owat siinä yhdcntaltaiset, että he kehoittawat ylös
Jumalan wihan ja ansaitzewat kuoleman : kuitengin
että muutamat synnit tehdän tietämättomydcstä ja yxikcrtaisudesta; toiset hanktiosta ja masiahakoisesta pahudesta; niin on suuri erikaldaisus niiden wälillä;
-

,

us-

,

27- Ei myös ole tarpellinen tasa erinänsä luctcB«
(p»«am veniH>m) jokapäiiväisiä syndejä, niinkuin Lutherus ne niinittä, ja (?«nia morn-ia) kuo!cttawaisi«
syndejä. lokapäiwäiset heikkouden ja andexi annettawat synnit kutzutan niin, ci siinä ymmarroxcsä kum

ei »iillä

ansaitaisi kadotusta: tämän erhehdoxcn

ai«

«apahtaja takaperin, Match. 12: 36, 37. Naamaa
tv myös todista että «ähingin syndi on kadottawmnen, Rom. 6:23. i loh. 3-4. lak. 2:10. 2 Mos.
34:7. Job. 15:14. 5MO!'. 27-26. Gal. 3:10.
Matth. i 2 36,37. Vaan ne kutzutan sentähden an

den annettawixi, että ne ainoastansa wastauudesta syndyneildä, ci ehdolla, waan taikka tietämättömodestä taikka heikkoudesta tehdyxi tulcwat, ja kohta kui»
ne owat tehdyt, niille katumaisille andexi annetan,
niiden syiden tähden kuin seurawaiset Raamatun paikat tietä andawat, Pf 32- 6. les 42.- 3,4.
Matth. 12:19,20. Rom 5:1. l. 8:1, 1 3,34. Gal.
5:16,17,24. P 5.103.9-14. Ps.i4s:z. Pf.9l.
15. Ebr. 7: 24, 25. Kuolettawaisexi synnixi kutzu,
tan ne, jotka niin pian tuin ne omt tehdyt, hengellikuoleman myötänsä tuowat- ftnkaldaisct omt
kaikki wasiahakoiset, ynseyden ja ehdon synnit, 2
Sain. 12.5,7. Ne tulcwat, ei ainoastansa wastauudesta syndymättömildä, »vaan myös niildä mstuudesi
ta syndyneildä, tehdyxi, 2 Sain. 11:4,15. Hedelmät, jotka tekosynneista tulcwat yhteisesti, owat Jumalan «iha, arniottoinus ja lain kirous, Rom. 1:
18. s Mos. 27:26, lak. 2:10, i,. Lewotoin omatundo, Viis. 17-11-13. Rom. 2:15, 16. Erino»nattain niiden kuolettamisien, Mstahakoisuden ja
ehdon syndein hedeinlä ja »vaikutus on tä»nä» että ne,
jotka senkaltaisia tekemät, saattamat mulhellisexi ja
wihoittawat Pyhän Hengen, Eph. 4: 30. les. 63:
io. Kadottamat hänen, niin myös uskon ja armon,
Gal. 5-4. «Tim. 1:19, 1 Sain. 16:14. Ps. 51:
13. Ia tulcwat, ellei totinen katumus ja parannus
«alille joudu, ijankaikkisesti kadotetun, Nom. 1-32.
>-

sen

1.8:>3. iKor.6-9. Gal.s:i9-2i. 11m.2ii27.
22: 15.
muutamat owat suuremmat ja rastammat, muuta- rvastuudesta syndiin langeta, etzi L.angemus»
Synnistä pyhääl Hengeä wastan.
mat wähemmät ja halwemmat» loh. 19:11. 1 Tim.
l.

sana

Hengi ei yminänetä tasa olennollisesii, sillä
1.13. Seura sentähden erikaltaisten syndein päälleeSe
rikaltainen rangaistus, Luk. 12:47,48. 1.20:47.
niin tule fc kaikille kolmelle lumaluden pcrsonaille,
Matth. 11.22- 24.
loh. 4: 24. Vaan pcrsonallisesti, jolla tawalla
Tekoilnldein erikaltaisesta laadusta.
kolmas persona lulualudesa tällä nimellä melkitän,
Ei ole -tarpellinen nyt luetella niitä erinomaisia syndejä,
Match. 28:19. 1 loh. 5:7. Edespäin, niinkuin ne
kuin ensimmäisiä ja toista taulua wastan tchdan; »uutkolme erinäistä pyhän kolmiyhteyden pcrsonata oivat
ta tämä on tarpellinen, tehdä eroitusta senlaldaisten
Illmaluden olennon puolesta kaikki yxi, 1 loh. 5:7.
syndein wälillä, jotka sulasta pahudesta, mapasta tahYhtäläiset Majestttisä, pyhydesä ja arwosa, les. 6:
~ loh. 5; 23. Niin ei taida yxi persona erinaisesti,
dosta ja sanktiosta, parembaa tietoa ja tundoa
tan tchdan» Rom. i 18» »i, 32. 1.2: 1,3, 21- 24.
Man kaikki kolme personata, millä synnillä
ikä,
Ia scnkaldaisien syndein wälillä, jotka pclmost.», e.
nä olla mahta, yhdcsa ja yhlä paljo »vihouccuxi
tehdyn tulemat, Matth, 26:70,72,74. Mark. 14:
tulla.
«<?i. W. ,2:5?, 5»j,6n. loh. 12:42. l. 18:25^ Sillä muotoa tämän synnin kautta, josta tasa erinomaj»
'
tain

se

was-

se

-

'

Sy
ii. Mutta sai annon, sillä hän teki sen, iiltK
korkiasii ylis- > io,
mätrömydestä epäustosa, i Tim. i 13, e. Pietari
Ki)sytM siis, mingä tähden tämä syndi kntzutan synnixi
kielsi Kristuxen; mutta pelwosta ja hämmasiyxesiä: n
juuri Pyhää Hengeä wastan? Wasiatan: että se kuhän häiväisnyt eli pilkannut, waan kadui sitä, Match.
tzutan niin mitzisä Mllckatzannosa ci niin Pyhän ! 26-75, Ia sai armon, loh. 2i.-is,e.
ei ollut näiden kummanaan syndi, syndi Pyhää H«n,
-Hengen Perfonan puolesta kuin hänen wirkansa, ja ,
niiden siitä nloswuotalvain bywäin töiden puolesta; ! gcä »vastan.
sillä että tämä erinomainen syndi soti peräti Pyhän Pysywäisys katnmattoinudcsa kuolemaan asti on tosin
Hengen wirkaa wastan, ja sitä taiwallista, Ewangctämän synnin kansa aina ja päästämättömästi yhdefä,
kuitcngin ei ole ft tämän synnin olcnnollinen onun',
ja
oppia
totuutta
liuinillisia autuaxi tekewaistä
ivassus; sillä niin olis jokainen syndi, joka kuolema hetta», loh. -17. Rom. 1: ,6. longa Pyhä Hengi
kellä
myös
Hengen
kautta
wi(joka
kutzntan
kadotuxecn saatta, fyndi Pyhää Hcngeä wastan.
saarnawiran
Kristus, kosta Phariscuxct wiclä elit, teki heidän täraxi, Kor. 3:6.) lewittä ja anda ihmisten etccn
«sctta, Matth. 28:19, 10. Mark. 16:15. 2Kor. 5:
hän syndiin «viallisin, Matth. 12 24,31,3 2. Mark.
3 22,28,29. Kristus kutzu tämän synnin andexi an»
19-20. Sen meidän sydämmisämmc wahwista, kiinni paina ja lukitze, Kor. 1:21» 22. 1. 5 -5. Eph. 1:
damattomaxi tasa elämäsä: niin on se siis tasa cli.
mäsä, cnnengin kuin kuolema tule, täydellinen, Matth.
13,14. 1.4:30. Meitä siitä »vakuutta, i10h.5:6.
Sen kautta walaift» Kor. 3: 8, >8. 1.4: '6.
12:32. Kuoleman jälkeen ei ole katomuxella siaa: on
Meitä kutzu ja pyhittä 1 Thess. 4:3,7,8. 1-5:23.
siis tämä syndi, kosta syndinen wiclä elä, kaikkein
asian haarain puolesta täydellinen, sillä niille, jotka
Thess. 13» 14. Todista meidän hengemme kansa,
niin syndia tekemät, on se täsäkin elämäsä mahoaRom. 8:16. Autta ja lausu hywää meidän puolestamtoin uudistetta parannuxeen, Ebr. 6-4,6. Tämä synme, Rom. 8:26,27. Todista Kristuxesta loh. 15:
26. Ia johdatta kaikkeen totuuteen, loh. 16- 13.
di ei anneta andexi, ei tattakkan andexi annetta,
Mark. 3:29. Luk, 12.-10. Ebr.
Los nyt Pyhä Hengi niin meisä «vaikutta» opetta»
Match.
ja
on,
«vakuutta
Syy
6:4,6.
meitä
siitä
autuaxi
tekewäiseswahwista
siehen ci joku pnutos Jumalan Jutä Ewangeliumillisesta totudesta; mutta joku tahdois
i loh. 1:9.
malallisesta armosta, Rom. 5 20,
Tit. 2:1 1. Ei myöstän joku puutos Kristuxen ansioselkiwallaiscsti ja ynsiästi edespäin pyrkien, wapasta
ta ja maxosta, sillä niinkuin Kristus on kaikkein ihmisja ilkiästä tahdosta seisoa ja tehdä kokonansa Pyhän
ten edestä, niin on hän myös niidengm edestä, jotka
Hengen »virkaa wastan; Seteke syndiä Pyhää HenPyhää Hengeä mastan syndiä tekemät, kuoleman kärsigeä wastan.
nyt, 2Kor. 5:14.15. Ebr. 2:9, IIOH. 2:2. 2
Että tämä syndi ainoastansa niildä tehdä taitan» jotka täyteen ymmärryxeen tullet, hengellisesti »vastuudesPet. 2:1. i loh. 7. 1. 4:14. Ttt. 2:14. Ei ole
ta syndynet, uston kautta lEsuxcn päälle manhurssiehen syy joku paljas Jumalan ncuwou päätös, 1
Tim. 2:4.- Pet. 3:9. loh. 3-16-18. Vaan syy
kaxi tehdyt, ja siinä Ewangelmmillistsa totudesa täyon itzc synnillä, josa kaikki ennen mainitut kadotta-?
dellisesti wahwistetut ja siitä wakutetut owat- niin
myös että tainan synnin oma ja olennollinen muoto
misct omaisudet yhteen tulemat: sitte itzc syndiscllä,
ja sin edespäin pyrkimällä katumattomudella ja epänsi,
omaisiinsa, ci erittäin,
seiso seuramaisisil olennollisisa
waan kaikki yhdesä ollen; nimittäin» kosta jokusin tolla loppuun asti, Mark. 16:16. loh. 5:18.19.
oikein ja selkiästi tietyn» kyllin ymmärretyn, ja ker36. Kofia senkaltainen syndinen tukki itzeldanfä tien
ta »vastan otetun ja hywäxi löytyn Ewangelillmillisen
autuuteen, ja poista tyköänsä ne mäiikappalct- nimittäin lain, jonga kautta hän taidois tulla synnin tunopin, jonga Jumalallisista totudesta Pyhän Hengen
joku
sydämmesa
kautta
doon, mlttnxeen ja waikcroitzemiscen, Nom. 4-15.
on
ollm
makuutettu»
todistuxen
wapasta, estämättöm «stä ja ilkiästä tahdosta, ehdolNiin myös sen autuaxi tekcmäisen Emangeliumin»
jonga kautta hän taidais saada uston Kristuxen päällisesti ja edespäin pyrkien ei ainoasta kiellä mutle, ja uston kautta mnhurstaxi ja autuaxi tulla, Ap.
ta myös mihallisisti maino kaikkia autuuteen tarpeliisia
Välikappaleita; Vastahakoisesti heittä pois ja aina
Uppinistaisesti ja edespäin pyrT. 7:57. l. 13
edespäin katzo ylön,. niin myös hämäisi ja piikaa sekiwäifesti hämäisi ja pilkka Jumalallista armoch
kä oppia että Pyhää Hengeä joka sitä meille fanasa
HERran Kristuxen ansiota ja armon Pyhää Hengeä,
Ebr. 6: 6. 1. i«: 29. Senkaldaisen syndisen edestä,
opetta, ja saarnawiran kautta ilmoitta anda.
joka todella lietän semmoisin synnin Pyhää Hengen
Tästä kaikesta tulemina me seurawaisista kahdesta Raamatun paikasta hywin ttttkien, yldäkyllin opetetuxi,
«asian tehnexi, ei pidä rukoildaman, 1 loh. 5: 16.
Syndiwesi puhdistusta Msten, 4 Mos. 8: 7.
Ebr. 6:4-6. l. 10:26-29. Jos joku nimitetyistä omaisuxista puuttu» niin ci st ole syndi Pyhää Hcngeä Syndymä, Se ruumillincn luonnollinen on syndi, i
EwangeliumilMof. 3:16. 1.5:3. Ps. 51:7. Se hengellinen uusi
mastan. Esimclkit: Pawali wainois
Ap.T.
syudyma «n pyhä, loh. i -13. l. 3:5,8. 1Kor. 4" sja
tunnustaita,
oppia
sen
9: i,e. 1.26:
lisia

.

tain puhuta» tapahtu rikos koko sitä
tett«a kolmiyhteyttä »vastan, Pf. 5:5.
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Mark. 14:36. Luk.22:42. Ap.T. 21-14. Ebr. 6,
Pct. 1:3)23. 1.2:2, I loh.Ps1:29.
3. lak. 4:15. Makk. 5:60. Niitä jotka ei tahdo
18.
66-8»
les.
9..
?i°1.5:4- M.':
l
lhmljexi»
uuden
kuuliaiset
olla Imnalan tahdolle ja- »varoituxelle, niin
kyllä
wanhan
ihmisen
sen
Uudista
myös heidän rangaistuxcstansa, 3 M0f'26..-14."
Kor. 5: 17.
luondokappalcxi
Gal.
6:15.
uuden
AikaK. 36:15,17. Ps. 81:12,13. San.l. 1:24,
ö-ob
4-24. Mutta ci tee yhtän olennollista muutosjoka
26.
olcnnosa,
syndynen
mastuu1.42-20,e. 1.65:11,12.1.66itze
ta sin wastundcsia
,a »vielä
jäljellä:
pysy
2:26,27.
--3jälkeen
»vielä
Jer.
1.7-i3.»4. l. li-8.9.
syndymiftn
desta
San.l.,°-9.
tilasta,
synnin
17:19.
1.32:34-36.
lak.
1.35:17.
enämbi »vanhasta
7:1!-13.
Rom. 7-17-24. Gal. 5:'6. Waan se
a,atujTahdon ja hankkion lllke Jumala työxi, 1 Mos. 20:5,
tele stn »vanhan ihmisen sielun sydammen,
6. 1.22:9,0. 2Sam. 11:14. 1.12:9.
ja paratun, Eph.
puolesta
uudistetun
mielen
ja
tcn
elämän,
Eph.
Taikans;
hengellisen
uuden
etzi Noituus.
4-23,24. Andain
luonnollisesa, se Taito; etzi tviisaus.
,-i-5 Kol. 2-13. Mitä sielu on
luodan, iMos. 1:7,8 P5.33-6. On Juon lEsuxen Hengi siinä hengellistsä elämäsä, Rom. Laiwas
malan istuin, 1e5.66:1. Matth. 5 34. Ap. T. 7
8:1,1,12,13. Gal. 1:10. Phil.i:i°.
syndisen luonnon kuo49. Jännitetty niinkuin seinä »vaate, Ps. 104:2.
Seiso siis uusi syndymä, osittain
Pitä tuleman niinkuin wasti, 3 Mof. 26:19. 5 Mos.
lcttamiscsa, Matth. 19,3°. 1- 8:8» 9. Rom. 6:
28:23. Taimt julistawat Jumalan kunnian,. Ps.
1.8:,--,4. Gal. 5:14,25. iPet.212, i3> '7myös sielun herätyxesa
19: 1. Ps. 89:6. Taiwas aukene, Match. 3:16.
4-7.
Osittain
Mos.
Mark. 1:10. Luk. 3-21. loh. 1-51. Ap.T. 7:56,
waikutuxeen: ymmärrys tule
Jumaliseen ja pyhään
Kolmannesta taimsta, Kor. 12:2, e. Taiwan ja
«läiväri Jumalan tundoon Kor. -14,' 5- Tahto
maan pitä hukkuman. Pf. 102 .-26,27. Matth. 5:
11:19,
hywä
kuin
on,
sitä
Hes
uudistetun tekemään
18. 1.24:25. Mark.l3-31. L11k.21.23. Ebr.i:
9. Ne
10. P 5.51 :12. Eph. 4:23,24.
Thess.
11. Il»n. 6: 14, 2 Pet. 3 7, iO,ll. Uusi taimaiJuuudesta syndynet niinkauwan kuin he pysymät
luwatan, les. 65.-17. 1<66- 22. Pet.3:l3. Ilm.
malan sanasa andawat he itzensä Jumalan Hengel21:1. Taiwan mldakunda karsi wäkiwaldaa, Matth.
dä hallita, IIOH. 1:5,'4- 1. 3-9, R0m. 8:,3,14.
lupauxet
pysylväisydestä,
37:
11:12.Luk. 16:16.Ga1. 5: 16,17. Ilm. 7,11,26.
Ps.
owat
ihanat
Heillä
1.3:12,21. l. 21:7.
14. loh. 10-28. Kosta ei tämä tapahdu, taitawat
ja armon tilasta ei Tanyi; etzi Hyppäys.
he uudesta syndymästä» ustosta
joka
langeta
pois;
wahwistetan stura- Tappo; etzi Miestappo^
ainoastansa
waisilla neuwoilla ja waroituxilla» Matth. 10:22. Tarhapöllöjä ja yökköjä. e. ei pttänyt syötamän, 5
Lut. 8:13. Rom. i, -io» 11. 1K0r.9:14» e. Ebr.
Mos. 14-15.
Pet.-:-0,-1. Hes. i8:-- Tauti; etzi Sairaus".
3:14. l. 6:4, c.
4 2:10. 1.3:11. Niin myös esimerkeillä Loth, Tamara; jota Kristittyin pitä etziman ja pyytämän,
1 Mos. 19:32. Aaron» iMos 31:4,5,e. Dawid»
1 Kun. 3-9. 2AikaK. 1: »o. San.l.B:lo. 1.15.--16. les. 53:6,15. Viis. 7 8. Tob. 12:8. Syr. 1:
-Sam. 11: 4l 5, 15. 1.12:7-9. Pietari, Match.
20. 1.29:14. Match. 6:19,33. 1.19:22. Mark.
-6-69,e. Mutta myös ijankaikkisesti kadotetun tulla, Hes. 18:16. Gal. 5-4. Esimerkit: 1 Tim. 1:
10:22. Luk. 12:22,23, 31.
iTim.6:6,
18.
11:26. K0r. 4:'8. 10h.6:26.
19,10. 2Tim. 1:17,18, Synnin sikimys ja syndymys, lak. 1:15.
Taivaraxi kutzutan Evangelium, Match. 13: 42., 2.
Syndyma päiwää on pidetty, Mos. n :8. Match.
Kor. 4-7.
,4-6. Mark. 6- 21. Syndymä päiwänsä owat kiTamarata jota «ähin pidäis rakastetta,nan, sitä harronnet, Job» J0b. 3:3. Jeremias, Jer.20114.
tammin etzitän, H 05 .9:1. Match.6-19. l. 19-22.
Mark. 10-22. Luk. 12:22. 1.18:23. 10h.6:26.
T.
2 Kor. 4: 10.
puhutan. San. l. 6:1. t. i r 15. l. 17 Täitä ci taitanet noidat tehdä, Mof. 8: 1 8.
akamisesta
A 18. l. 20:16. 1.22:26. 1.27:13.
Lä>'dcttisys: sen side on rakkaus, Kol. 3:14. Ei yfiTahto: Jumalan tahto pitä tehtämän» Match, i-:
län ihminen ole täydellinen, Syr. 18:6. Kuitcngin
PitätäydMsyttäpyyttälnän, Phi1.3:12-14. Eph.
50. Muk. 3: 35. Jumalan tahto on» ettei kengän tulisi kadotuxeen loh. 6:39. 1 Tim. 2:4. Hes.
4-1,13. Ps. 15-2. Matth. 5:48. Sen päälle teit
Apostolit työtä, Kol: '.'2B.
18 - 13,31. l. 3 3:11. Pct. 3- 9. Koetella mikä Jumalan tahto on Eph. 5:17. Jumalan tahto on py- Templi: Se hengellinen, joka myös piti pyhänä pidethys, 1 Thess. 4-3, e. Meidän tahtomme pitä
tämän, on Kristinustowaisen sielu, Ap. T. 7:48. 1
Jumalan tahdon ala annettu oleman, i Sam. 3:18. 1
Kor. 3-16,17. 1.6-19. Kor. 6:16, e. Eph. 2:20,Sam. 10-12. 1. 15:25,26. Match. 6:10.1,26.-39.
--21. 1 Tim. 3: »5. i Pct> 2:5. Ebr. 3:6.
'9.
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Mingäkaldainen niiden loppu on, Job. 6- '8. San
Salomon templi, rakctan kappaleillensa, iKun. 6:"
ra1.'4:i2. l.28:i8. Syr.2i:n. 1cr.2!36.
l.7:" AikaK. 3:" l.4:" Salomon piti
lendaman, 2 San». 7-13. Se Templi rakettin paka4:>B.
nain awulla 1 Kun. 5: Templi wihitän 1 Kun. Tiiweys ; etzi Saita8:" 2 Aika K. 7: "Se saastutcttin, »Aika K.»8: Todistaja, Todistus, Kieldän wäarää todistnsia sa,
«omasta, 2 Mos. 20:16. s Mos. 5:20, San.l. 24:
21. Taas pnhitcttin Histialda, 2 Aika K. 29: 5.
Taas saastutcttin. ja jällen pyhitettin Manassclda,
29. Matth. 19 - 1 8. Mark. 10:19. Noin. 13:9. Ei
ketan pidä kuolctettaman muutoin kuin kahden eli kol2 Aika K. 33: 7, 15- Se poldettin» 2 Kun. 25-9.
kautta, 4 Mos. 35 30. 5 Mos.
men todistajan
Niinkuin ennen puhuttu oli, 2 Aika K. 7:20. Taas
17:6. Ebr. 10:28. Kahden cli kolmen todistajan
lakcttin Esr. 1:3. 1.4:4- 1. 5-" l-6: 3,7. Se ryöskautta pitä kaikki asiat kiinnitettämän, 2 Kor.
tcttin, 1 Makk. 1 : 23, 33. Saagutettin, iMatt.
»3 -1 Matth. 18:' 6. loh. 8:17. Ei pidä todista1:49,57. Pyhitettin ja puhdistettin jällen, i Makk.
jan yxin tuleman edes, 5 Mos. 19-15. Ei kannetta
4:36. Matt. 10 -1. Se kukistcttin ja poldettin peoli,
Pappia wastan, ilman kahta eli kolmea
tuotaman
niinkuin
Dan.
asti,
ennustettu
9:26.
rustunen
todistajaa, 1 Tim. 5:19. Väärästä todistuxesta, 2
Match. 24:2. Mark. 13:2. Luk. 19:44. 1.1»i:6.
Kun. 21-n. P5.27!i2.
Templiä wastan ennustetun, 3 Mos. 26:31. Kun.
Sus.H.v. 2z
21:12.
Matth. 26: 59. Ap. T. 6: n. Väärä todistus on
»Kun.
2AikaK.7:2o.
P
5.74:6.
9:7.
niiden 6 Kappale», seasa, joita Jumala »vihaa, San.
1e5.66:1. Jer. »6:6, i». Am.9: 1. Mik.3:l».
1.6:16,19. On »vahingollinen,
11:2.
25-18. TuZak.
le wihdoin rangaistun San. I. 9.- 5, y. 1.21.- 28.
Ei Jumala
käsillä raketuisa templeisä; eli tarwitze
mitä niinkuin ihminen, 1 Kor. 8:27. 2 Aika K. 6: Toimi, Toimellisus. Imnalan, Viis. 14-3. Dawidin, Ps. 101:2. Vanhain, Syr. 25-6,8. San.
,8. 1c5.66:,. 1er.23!24. Ap.7:48. 1.17:24.
toisinansa, että Jumala
1.i4:'8. Kristittyin, Eph. 5: >5- Maith. 10:16.
Raamattu
käsillä
Nuokuraisicn, San.l. 1-4-6. Laitta itziänsä wiisasrakctusa tcmplisä. Kun. 6:13. 1.8 ,2. 2 Aika K.
ti, San. l. 17: 24,27. Lymyttä itzcnsä waarasta,
6-1. P5.78:60. Jer. 7:3,7. Match. ,3:21. Ap.
San.l. 27:12.
T. 7: 46.
Templi lahjoitettin suurilla andimilla, 1 AikaK. »9-" Toiwo; Jumala kutzu itzcnsä Knsiinustomistcn toiwoxi, Ps. 62:6. Ps. 142:6. Jer. 17:13. Sitä »var»AikaK.ili."
l.3:" l.4:" l.5:" 2
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Me jotka saastutit tcmplin, (latzo ylöinbaä) tulit Inmalalda rangaistuxi, les. 56:5. 2 Makk. 3:25, »6.

Jumala luwannut kuulla rukouxen,
Kun.B-29. 1.9:3- 2A»kaK.6:i9. 1.7:12.
Matth. 21:13.
laitti KristinustoHcnacllinen Imnalan templi, owatSan.
l. 5 1. Hagg.
«vaisct ihniisct, Sam. 7-13.
2:8. Match.'6-18. Ioh.»: 19. iKor.3:i6. l.
<

-

2

Kor. 6:16. Eph 2:20. 1 Tim. 3:15. Ebr.
3-6. Pet.»: 5. Etzi SeurakundaEpäjumalan tcmplit, 1
5:2. l. 31 -9- Kun. 11:
10321.
1.17:32. 1.i9-37. lAikaK,
7. »Knn.
10:10. 1e5.37-38. 1er.43:,2. 8ar.6.16,30,
54. iMatt. 1:49,50. 1.6:2. l. ioiß3. »Matt.
il:,. Ap.T. »9:27.
lie; n pidä feulanian jokaista tietä, Syr. 5:, 1. W,nhulsiasicn, ja millisct ne owat, San. 1. 16: 7, 17.
6 -.19.

2

,

'

1.40-3. Hof. 14:10.
1c5.26-7. 1.30-21. 1.35:8ja Hallilan HERi Thcss. 4:,. Icr. 6:16. Ojetan
ralda, Tob. 4:20. Ps. 119:3 5- San. l. 4:10,1
iz. l. 20: 24. Icr. 10: 23. Mil. 4:2. Jumalattomain tiet »nillisct ne omat, Ps. 119:29. San. l. 4:
l. 22:5. les. 57:10.
,9,26,27. 1.12: 15.1.
1

,»:,.

asctaisi meidän toiwoamme rikkauteen,
Job. 31.-24. San.l.i>:2B. Svr.s!

39:7,8.

3.

1.36:6. Jer. 17-5.6. Hes. 29-6.2AikaK.

1,10. Mark. iv. 24. 1 Tim.6- 17. Ei myös omaan
woilnaamme, cli johonguhun luondokappalchcn, Ps.
44-7. Ps. 118:8.9. Ps. 146-3. les.2°,-6. l.zi:

Matth. 21 :i». Ioh.»-. 15.
Templi kutzutan luinalan huonUi. ja rukous huonexi,
les. 56:7. Match. 21:13. loh. 2:16.
Tcmplisä on

ettemme

,

Ps.

,

16:

1. 25:8. Vaan ainoastaan siihen elämään Jumalaan Ps. 74 -12. Icr. 17:7. Ps. 62:6. Rom. 15:
ja
13. i Tim.4:io. Hänen hywytcensä
laupiuteensa, Ps. 13-6. P 5.39:8. Ps. 132:7. Ps.
77-8, e. Wa1.w. 3:22,26. 1 Pet. 1:13. Jumalan kaiMwaldiaisuteen Jer. '4:22. Syr. 3414-19.
7.

,

,

armoonsa

Ps. 77:1 1- Jumalan sanaan

ja tolutcen sanasa, Ps.
219:43,49,50,81,104,147. Ps. 130-5. Ap.T.
26-6. Rom. 15:4. Tit. 1-1,2. Ebr.6 -17,18.
Jumalan ustollisutecn, Ebr. 10:23. Krisiuxchen, 1

Tim.

Jumalan wahwaan lupm»146-5,6. 2Kor. i:.B. Kristillisen toimon laatu- pila oleman fydämmelline»
totinen toimo, ainoaan Ilunalaan, ilman ulkokul1: i.

xeen,

laisutta

2

Kor.

1:20.

Pf.

se

ja Mosta, Job. 8-13,14. 1.27:8.
iPet.
P 5.62-2,3. Noin. 15-13. Pyhä ja Jumalinen
Ps. 3 3:18. Job. 11 -20. San. l. 1°:
28. l. ,>:7. 1.24:21. Viis. 5:15. les. 50.10.
Eyr. 2:8.9. i loh. 3:3. Ebr. 12:14. Vahma js
luja toiwo, sielun ankkurin nimitetty, Ebr. 6-19.
Pf. 112 -7. EftHilemätöin, wakmitettu fttä tulewai?
1:13.

To

Tu

Rom.
Ebr. 1.
festa hywydestä, Rom. 8:14,25.
V .8 Alati wahwana pyjywälnen tolwo, Ps. 71:
,4'Ps »30:5,6. Hab. 2-3. Ebr. 3:6. 1.6-n.
,'oka osotta pysywäisydcnsä kaikesa hädäsa, ja waa-,a
Ps 56-4, 5- Ps i'2: 7. Kmkcsa nstlsa
rasa.
Voi»käy,nisisä»
les. 8-,7. 'Thess. »-3. Koette42:6», 2. Ps. 43:5, Kulem'sesa ja kiusauxesa, Ps2Matt.7:
i','413:15olcmasa» Job.
toiwolla on Jumalan sanasa kaunis yllsi
-

~

<

Thess. 5-8.
'Kor. 13-8,13. Eph. 6: 13, e.
Ebr 6:18 20. Se kclpa hywin Jumalalle, Ps. 147:
>o,il. On lumalalda kästetty 2M05.20:3. Ps.
4-6. P 5.27-14. Ps-37-3'7. P 5.62.9. San.l.
,

tys

-

,

12:6. Syr.-:6. Toi2119. les 50-10. Hos.
won moninainen hyödytys yhteisesti, P 5.40:5. les
,o:,8. Ebr. 10.35. Ps 146:5, Ps 84-13. San.
i. 16: ia. Elinomaiststi Jumalan rakkaus, lemme
ja almo, Ps. 32!'°. Ps. 33:18,21, 22. Ps 143Wal.w. 3:25. Syr. 2-8,9. Ar-«,9.
kuuleminen, Ps. 38-16. Ps.4o:
rukouxcn
mollinen
2
Jumalan Jumalallinen suojelus, Ps. 26-1. Ps.

P5.56:i,»12. P 5.626,7. Ps.9i:i,2.
Ps. 1-5.-1. San.l. 29-25. luma-Ps. 115.-9-11. apu,
Ps. 9 1 19. Ps» 25 -1 -3- Ps
la» armollinen
18:7.
Ps. 1,9:116. San.l.io:«2.
,3:20.

>»

1.49-13. Pelastus kaikesta pahasta» Ps.
les. 30:15.5yr.
11.5,6.
51:12. 2Kor. 1:10. Pf. 37.40.
les. 3 0:, 5. 1. 40:3,. OUusi woima ja wäkewys,
man tunnon rauha ja rohkeus Ps. 31:25. Ps. 52
,1. Wiisi6:ii. Rom.n:ii.
2.K0r.3:i2. Ps.
73:18. Ps 13 6. Maallinen hywys, Ps. 37: 4> 37.
Taiwallincn hywys, Ies. 64:4. Nom. 8:14.
Jumala uhka niitä jotka ei toiwo häneen, Jer. 17:13.
-

»

Syl. 1:14-16. Niiden rangaistus, jotka epätoiwoi«
set oivat ollet» Ps.7B:2i,i-. Toiwo karkotta pois
pelwon» Ps. 56:4» 5» 11,11. Pf. 118:6. Toiwo kärsiwällisyden kansa on kallis kappale» Wal.lv. 3: -6, e.

Toiwo tule koettelemisesta» Rom. 5:4. Ei salli häpiään tulla,Rom. 5:5. Jumalisten toiwo ei ole suingan turha, ja ei pidä häpiään tuleman Ps. 9:19.
Ps. 17:9. Ps.-,:8. Pf. --: 5,6. Ps. 15:1,3,-0.
Ps.-8!7. Ps.3':i. Pf.3«-n'. P5.34 :6,9. Ps
~9:,i6. Pf.ns:i. Nom.s!-,5. Kuitengin on
sydän ahdistuxesa kosta toiwo wiipy, San. l. 13:1».
Jumalattomain toiwo, ehkä mikä olis johon he
toiwowat, on kuitengin turha, iKun. 18-21. Job.
«.13. 1. li.-o. 1.-0:4,5. San.l. »o:-8. 1.11:
,

se

l.n:i9»is. Wiif.s:is. 1e5.28:,5,
Pyhäin Esiinelkit, jotka Jumalaan toiwonet owat:
Dawid, 2Sam.ii:i-4. Pf. 25:2. Ps. 31:7,15.
Ps.6i:6,e.
7,13,-4.
iz. l. 30:1,12,13.

Ps-55:23.

Tobias, Tob.2:is-iB.

lelams, 1e,. 8:17. Jeremias, Icr.
17.13. Pa>
wa!l, Ap. T. 24: 14.16. iTim. 4: 10. Ne pyhät
waimot, 1 Pct. 3:5. Kaikki pyhät yhteisesti, les

25:9.

Ps.

22.-

5.

dan tutkistella, Ps.
Tora; ctzi Riita.

Semmoisia esimerkkejä tule mci

40.-4. Syr. 2: n.

Totella, Tottelewaisus etzi Ruuliaisus.
Tottelematromus on noitudcn syndi, 1 Sa»n. 15:
23. Sen on Jumala aina komasti rangaisnut,
,

,

Mos. 3:16,17. 1.19:26,27.3 M05. 10:1. 4Mos.
14:21,23,28. 3Mof. 26:14-16,29, e. Jos. 5:6.
Ps. 106: 25, 26. 4Mos. 21: 6. sMos. 1:43.44-1.17:12. 1.28:i5,c, Duom. 2:20,21. Nch.9:
29,30. Kun. 17-19,20. Aika K. 35:20,21. Jos.
7:11. iSam.i3:n, 1.15:24-26.1.28:17.
6:6,7.
2

2

2

1 Kun. 13:15,21. 1.20:35,!.
2
Sam.
AikaK. 26: 16, 19.
Totuus; etzi walhe: Totuus pitä tnnnusicttaman ja
mstattaman, San. 1.12:17. Syr. 4:28-33. Eph.

Jumala «alitta, että totuus on poisa, les.
59:12- 15. Voitta »vihdoin ja tule »valkeuteen, Ps.
9:19. Ps 37:37. P5.94-15. les. 57:12. Luk. 8:

4:25.
17.

Totuuden oppi tule lumalalda, Zak.

Ewangeliumin totuus, Gal.2:
Totuudesa palwella Jumalala,
4:23,24.

5,14.

10: 1.

2Tim.

Jos. 24:

14.

*

2:18.

loh.

Tuhlaus: etzi Säästäwäisys.

Tuli; On yxi niistä 4. tytymättömastä lappalcsta,
San. l. 30:15,16. Tuli taimasia, 2Kun. 1:10,12.
4M0f.i6:35. iKun. 18:24,38. iMos.i9:24.

Job. 1:16. Uhritulesta,

3 Mos. 9:24. 2 Aika K.
7:1.3- Duom. 6:21,22. Piti alati Marilla palaman, 3 Mos. 6: 13. Kätketän ja taas löytän, 2
Matt. 1:18, 1 9. e. Vierasta tulda, ei ustallettn tuoda edes, 3 Mos. 10: 1, 2. 4 Mos. 3:4. Tulda ci
saanet ludalaiset Sabbathina mirittä, 2 Mos. 35:
3. Kiclly lapsiansa käyttämästä tuicn läpitzc, 3 Mof.
i8:10. 2Kun. 16:3. Haureuden tuli, Syr. 9:9,
10.
1.23:22,23. Ulkokullatoin hartauden tuli,
H0f.7:6,7. Jumalattoman menon tuli, les. 9:18,
19. Jumala on kuluttamainen tuli, 5 M05. 4:24.
1,9:3. Ebr. 12:29. Poltta alimmaiseen helwettiin,
5M05.32!22. Hef.2i:3'. 1.22:30,31. 1e1.4:
4. l. 21:12. Kocttelcwaincn eli murhen tuli, 1 Kor.
3:13. S»)l. 2 -4,5. 1 Pet. l: 7. Ewangcliumin
nan tuli, Luk. 12:49. Tulella suolata, Mark. 9.49.
Tundo; etzi «vmatnndo.
Tunnustus. Kristusta ja hänen oppiansa tule alati
tunnustaa, ja ei kieldä, Matth. io: 32,33. 1. 16:16.
Mark.B:3B. Luk.9-26. 1.12:3. loh. 6:69, l.
12:42. Ap.T. 24:14. Rom. 10:9-11. 1.14-11.
2Kor.4:ii. Ppil.2-11. 1 Pet. 3:15. 1I0H4:
15. Tunnustaa totuuden, Syr. 4:24,2 8,3 0.
Tunnustaa syndiä, 3 Mos. 16:21. 4MO!'. 5,-7. 1 Kun.
8146, e. P 5.32:3-- Ps. si:r,e. lef. 59:12,!.
Jer. 3:12,13. Syr.4-31. lak. 5:16. IIOH. 1:
8,9. Esimerkit: Dawid, -Sam. 24:18. 1 Aira K.
22:8,17. Esia, Esi. 9:6. Israelin Kansa fangiudc-

saar-

l>

Tu
sa, Nch.9:2. Jonas Laiwasa, Jon. i
Daniel, Dan. 9:5. Baruch, Bar.

:

i

:

TY

14. 1.2:».
13,17,

,8.

1. 3:5. ludalaiscißcthuliasa, Indith.
Manasse, lue Manass. ruk. Tuhlaja poika» Lut. 15-2,. Puhlikani, Lul. 18:1,.
Lurbuuli, on laitti, Saarn. 1:2, ,4. 1.2:17. Saa
lopun 1 S-yr. 14:20,21. Ajatlnct turhuus, Ps. 94:
Saarn. 4:8. 1, 6-2,4,9.
11. Ahncus on turhlms
Ei pidä pyöriinän turhain lappaldcn peräsä, 1 Sa»n>
I.

2: 5, 12.

7-18,19.

,

,2:21.

Lurwa ; etzi Suojelus.
Turwaminen; etziUstallus.
Tydmvo; etzi Hulluus; Toisinansa parcmbi kuin
wiisaus, Saarn. 10: 1. Tyhmä ustoo joka sanan,
San.l. 14:15. Nauraa pahaa, San.l. 10:23. l.
16:21. Ailakoitzesyndiä, Syr.27-14. San.l. 14-9. Tlchmäin naurusta, 5yr.21:29. Saarn.7:7.
Ei puhu oikialla ajalla, Syr. »0:»». On nopsa puhumaan, San.l. 29:20. Sen puhe paina, 5y1. 21:
19. Luotta sydämmchensä, San.l.»B-26. Unihin,
Syr. 34:,, 2. On kärsimaiöin, San. l. 14: 17.
Tahto olla rangaisemata, San.l. »2: 1. Olis mujos hän maikcnis, San.l. 17:28. Wihastu pikaisesti, San. l. 12:16. Saarn. 7:10. Heidän «vilanhansa on rastas, San. l. 27:3. Heidän
l.
20:
ja
itzensa,
18:6,7.
San.
Snl.
häwäise
detta
»o. Walitta ustottomuutta, Syr. 20:17, e. Tutan
paljosta puhesta, Saarn. 5:2. l. 10.-14. Hänen sySyr. 33-5- Niinkuin
tzäinmcnsä on niinkuin pyörä,
astia, Syr. 21.-17. On sydän suusa, Syr. 21:
Wasnnmalla puolella, Saarn. 10:2. On suupa Iti,
Syr. 20-7. l. 19: i,, i», Wuodatta lailen hengensä, San. l. 29: 11. Ilmoitta tyhmyden, San. l.
12:23. l.i;: 16. On itlettäwö, Syr.2,:io, n,

sas

suunsa

13. Paeta sen seuraa, Syr.»,: 14- 16. Händä
«vastata, ja ei mastata, San. l. »6-4,5. Tyhmäin
selkään »vitza, San. 1.10-13. 1.19:29. 1.26-3.

lumalalda asetettu ennen synninlangemusta, i
Mos. 2:15. Niin myös synnin langemisen jälleen, 1
Mos. 3: i7< 19. Job. 5- 7. Käsketty ja kaikille pandU »Mvs.»o:9. sMos.sti3. P5i04:,2,23.
Ps. 128:2. Saarn. 6:7.
»Thess.z:
10-12. San.l.
1.24:27. Syr.7:l6. 1.
31:27. Eph. 4: »8. Hurstastcn työllä on lupaus Jumalan sinnauxesia. 1 Mos. 26:12. 1.30:27. 1.39l.
-5. J0b.42: i». Pf. 127-1,2. San.l. 3:9,1
10:4,22. Syr. »l- 1»- 15,23,24. Matth.6:33.

Lyö;

°.

Tim. 4:8.
Työ on turhuden ala annettu,
1

Ps. 39-7. Saarn. 2:
1.3:9,10.
Jumalattomain pitä tekemän työtä turhaan, 5 Mos.
28:15,20,
38» e. Job. 20: iB,e. Sanl. »8.22.
Am. 5-11. Zeph. i- 13. Hagg. i:s»e. S»)r.li:
10-23.

10,11.

1.31:3,4.

Kuinga työtä pita

tehtamiwL Oikialla

Saarn.

3:2,3, e. l.

ii

:

6.

Uskollisesti

ja mkaiftsti,

i

31-6. R0n1.12-7,8. Eph.6:s<B. Kol, 3

Mof.

22,23.

Tim. 415. I Pet. 4:ll. Taitawasti, San.l. 26:
Syr. 9:24. l. 38-28. Ilolla ja hywälla mielellä, Saarn. 3:12,18. 1.5:17-19. l. 8:5. 1.9-7.
Kaikesta wniinasta »vaan ei yli fen 2 Mos. 8:18
2

,0.

20,e.

,

,

4M05.8!23-25. sMos.

i. ,2,13.

>

-

Ajatöin

1.1 1 17.
Murhe työ kieltän Ps. 127:2.
Syr.li:n,i2. 1.31:1-3. Matth. 6.25.* W.
12:15. 1.21:34.
-

,

Työmieheldä ei pidä palkkaa kielttämän, 1 Mos. 29 25.
1.3i-6,e. 3Mof.i9-i3. 5M05.25:4. Tob.4:
15. iF. 5yr.7:22. iK0r.9!9, 14. iTim.s-iz.
Niiden rangaistus, jotka palkan pidättäwät, Jer.
22-13. Mal. 3,5. 5yr. 34:27. 1ak. 5:4.
Tyon ja ahkeruden hyödytys, San. l. 12:1». I. 13:
4. l. 14:23. l. 20:4. l. 24.-30,!. 1.28-19.
Lapset ja palkolisit pitä työhön pideltämän, Syr. 30:
-

13.1.33:25,26,28,30.

/>ywät työt. Oikiain Kristittyin hywät työt, wanhnrstauden jälkeen: joista puhutan, Rom. 6-11,13,
18,20-22. l. 8: i, 4. 12
14. Eph. 1:4- Vuota«at niinkuin hedelmä siitä »mitä mnhurstaxi tcke«äisisiä ustosta, Gal. 5:6. 1 Tim. 1:5. Joka myös
yxin teke ne Jumalan edesä otollisin, Nom. 14:23.
-

Ebr. n:6.
Pyhä Hengi on se, joka Mikutta Kristinustolvaisisa h»)--wiä töitä» Gal. 5 .2 2. Rom. 7-22. l. 8:5,6,9 1
<

Eph. 2:10. Gal. 5:24. Phil. 1 -6,11. Hengellifesti
uudesta slmdrnct ja uston kautta wanhursiautetut ihmiset, owat ne, jotka ei omasta «uimastansa, »vaan
Pyhän Hengen armon ja wakewän mikutuxen ka»ck

ta, hywiä töitä matkaan saattamat, Nom. 7:2,. li
8:13,14. Luk. 1:74,75. Eph. 5:9,'a. Gal.
Matth. 7:17.18. Niitä harjoitetan, Jumalala, lähimmäistä, ja itzia kohtan, Tit. 2:l2. Match. 22:
37'39. Non». 13-10. Tarkoitus syy, jonga tähde»
hymistä töistä ahkeroittaman pitä, on cnimitten Jumalan niinen kunnia, Matth. 5 -16. i Kor. 10-31.
1 Pet. 2.12, l. 4:10, 11. Sitä likin, että »ne
talNlne niillä »neidän «stomme eläwäxi, Gal. 5:22.
Niin myös meidän ja meidän li»
lak. 2:18,20,26.
hinimaiscmme rakennus, 1 Pet. 3: 16. Kor,
io. 32. 2 K0r. 4:16. Vihdoin, että helwetin ka»
dotus mäldctäisiu, 1 loh. 3:10. 1 Tim. 4:8. Oili»
nm Kristittyin h»wät työt; ehkä kuinga hnmät, ja

oso:

,

uston tähden, Ebr. 11:6. Jumalalle otolliset, ne
olisit, owat kuitcngin aimn mjamt, Saarn. ?i
21. Ps. 32:5,6. Ps. 130:3. les. 64:6. San.l.
20:9. 51)r.27-5. Matth.6:i2. R0m.3:23-l.
7:18-21. Gal.s:i7. Phil.3:B. Ebr.'2:l. lak,
2:10. Silla laki mäti täydellistä kuuliaisutta, 5 Mof
6:5. 1. 27:26. Gal. 3-10. Ehkä kuinga wajawat
ne omt, niin owat ne kuitengin oikeille Kristityille,
mnhmstaxi tekemisen jälkeen sangen tarpelliset: E»

M

Ty
wanhurj-

Ul

3:26,27. Nom. 4.' 5' 6. I Pet. 1 : 5. Mark. 16:16.
3:>5. 16. Ap.T. l<:3i. 10h.20i3i: Hah.
>»:
2:4. Nom. i 17. 1.3:24-26,28,30. 1.n.6,7Gal. 2:16. Eph. 2 8,9. ROM.4 3-5. Gal. 3:9,
44 l 19:2. Matth. 5:16. Nom. 6-11»
21,22. 1.5:4,5. Non». 4:16,23,24. 1. 6:23.
--,,' iß:i'4- Ko!.i:io. Tit.»:i4,is- 1.3-8.
Tytär; Naimatoin, on Isän murhe, Syr. 4219,1».
»Kor. 5-15. i Thcss.4-),7. 1 Pet. »-24. 1 loh.
Niin myös siiwotoin,
8:12,13.
22.-3-5. Häwytöin piti
411 Sitten meidä» itze tähtcmme, Nom.
pidettäinän,
i:8,
2:20,
1
10.
l.
Syr. 26:13. 1.42kowasa kurituxesa
2Pet.
Evb 5:8,9. Tim. 4:8. ,-18.
-11. Laki niistä jotka ei löotty neitzeixi, 5 Mos. 22:
myös
Niin
mcidan
5,6.
1
i loh.
lal.
,2

'W. Jumalan lästyn tähden, osottaxemme
uutta luuliailuttamme »a
lauttäiniscn jälleen, meidän lohtan,
43,
3 Mo>.
liitollisuttamme lumalata
13,18,20-

loh.

:

5-16. 1.18:7.
lähimmäisemme tähden, Matth.
ne
loh- 3:17, 18. Tarpcllisct omat
1. Pct.»hymäin

Tytywäisys: On tänsi woitto, 1 Tim. 6:6- 8. Siinä
on kyllä littautta, San.l. 13 -7. Esimerkki: Pamli,

5M05.28-i,e. Saarn.»:»6. Jer. 1.19. Ia tnlemaiscsta

U.

<».

1

13-21.

myös, jos mc tahdomme saada sen liimatun
Phil.4:>',i2.
1 Kor. 3:8. Ia
töiden armopalttion, les. 3-10.
nautita Jumalan armollisia lupanna tästä elämistä, Tytymättömys; etzi Ahneus.

elämästäSan.l.i°-7.1e5.57:i,2.Matth.i9 29. iKor.
3:8.

jokumcliMos. 15-1.

iTim.4:B. G
1.4-5- 2K0r.5:,0.
armopalttio,

wollinen palkka, »vaan

1. ,1-35. Ojcnnusn!»ora,jon1.32:10. N0m.912.
pitä
hywiä töitä tekemän ja niitä
jalkccn
meidän
za

koetteleman, on luinalan sam,: ci kuitengan Emangelium, joka on ainoastansa iloinen sanoma, Luk.»io, 11. Armon sana, Ap. T. 20 - 24. Luk. 4:22. Uskon sana, Rom. 10:8. 1 Tim. 4:6. Autuuden sana,
Rom. ,: ,6. 1 Tim. 1 15. Waan laki on ojcnnusnuora, joka täydellisesti osotta, mitä meidän pitä tekemän ja jättämän, 5 Mos. 4:2. l. 5:32. l.

se

-

12.-8,32. Ps.i9-.8,c. 5an.1.?0:5,6.
,-7. Gal.6: ,6. 2 Tim. 3:17.
19.

Hcs.2o:
Joko pahoJos.
ja cli hywiä töitä lähimmäistä kohtan harjoitetan» ne
li,kc luinala itziänsa kohtan, Icr. 1:19. Zal.
8.
Matth. 25:40, e. Esimerkit 1 Sam. 8:7. -les. 37<
23. Ap.T. 9-4,5- 'Kor. 8:. 12.
Hywän cli pahan »naxa luinala lungin ansion jälkeen,
>5am.26:23. P5.62:13. Icr. 17-10. Hcs.9:9,
io. 1.24:13,14. Syr. 11:28. s i
14. Match.
16:27. Ron».»:6- 9. 1.14:12. »Kor.s:io. Eph.
6-8. Koi. 3:24, »5. 1 Pet. 1:17. Ilm. 2:23. l.
20: 12. 13. 1. 22: 12. Hymäin töiden harjoituxen
edellä pitä yhdistys Kristuxen kansa käymän, loh. 15:
2.-

-

-

i,e.

20.

Tit. 14. Waroitus hywiin töihin, Ap.T. 26:
Eph.»:io. Tit.»:n-i4. 1. 3:8. 1 Tim.6:
«:

1

Pet.»:

»Pet.

1:10.

>7/>9.
Hymäin
töiden armopalkitzeininen, Ps. il»:i,e. Ps.
119:1, e. Syr. 36:18. les. 3:10. Matth. 5:12.
12.

1.10:42. 1.25:34. iKor.is:sß. 2Tim.4:B.
6: 10,15. s 11:26.
Hylvät työt ei ole siehen tarpcllisct, että mc niiden tähden ja niiden lautta autuaxi tulisimma, cli »nyös,
etta autuus niillä ansataisin: sillä sekä manhurstauttamlncn että autuus, yxin ja ainoasta omistetan Jumalan armolle. les. 43.- 25. Rom. 3: «4. Eph. 1:7.
l- -4-8. lEsnxcn lallille
ansiolle ja maxolle. Gal.
4:4. Matth. 5:17. Phil. 2:8. Gal. 3:13. Rom.
5: >5, !9<c. Ia ustolle» joka sen toimitetun manhurslauden ja autuuden i tzellensä s»nista, 1Kor. 3:5. Gal.
Ebr.

2

Jumalalle ainoalle pitä uhrattaman, 2 Mof.
3 Mos. 17:7. Pitä oleman ilman miata ja
mirhcttä, 3 Mos. 1:3. 1.3:1. 1.21:19. 4 Mos
28-3,31. 5 Mof. 15:11. He5.43.13. Mal. 1:8,
14. Syr. 3515. Jumalalle otollisista, ja taiwaasta sytytetyistä uhreista, esimerkit Abelin, 1 Mos
4:4. Noahn 1 Mof. 8: i,. Abrahamin, 1 Mof. 15:
17. Aaronin 3 Mof. 9-14. Gideonin, Duom. 6:

14shri.
22.-20.

I

12-

:

21.

Manoahn, Duom. 13-19. Elian» iKun. -82 Aika K.
7:1. Nehemian, 2 Makk.

-38. Salomon,

i;n. lokapäiwaiscsiä uhrista
Mof. 29:38. 3
Mos.6-9. 4Mos.-8:3. Eft.2!2. Wisiixi ajoixi
asetetuista uhreista 4 Mos.-8-" 1.29:* Uhri atri«
pidettin ilolla» 4Mos-5--. sMos. 12:5-7. 1.
,

2

,

27-7. 1 Sam. 1,- 4» 5. 1 Kun. 1:9» 1. 3:15. 1 Aika
K. 29:21. Uhrata omia lapsiansa, oli kauhistamaincn, ja kowasti kklty epäjumalallisus, 3 Mof. 18:

1.-o:,.

5M05.11- 31. 1.i8: 10. Duom. 11:
2KUN.3-27. 1.16:3. 1.17:17. 1.-i:6.
AikaK. 28:3. Ps 106:37- les 57:5. ler.7:3'.
-l.

39.

-

1.19:5. Hes 16:10,36. 1.10:31. 1. 13:37. lumalattomain uhrista ,Mos.4-3. iSam.,s:2i.
San.l. 15:8. 1.21 -17. les.i:io.'i3. 1.43:13.
l. 61:8. 1.66:3. Jer. 6:10. 1.7:18. l. io:il. !.
»

H05.5!6. 1.8.'i3. 1.9:4. AiN.5:-2.
1.2:13. Syr. 34:14,'5. Siitä oiliasta hengellisestä ja Jumalalle otollisesta uhrista» Ps.
4:6. Ps.i7:6. P 5.40:7. Ps. 50:14,'5- Ps-s':
19. Ps. 116:17. San.l. 11:3. les 56:7. Icr. 7:
5-7. Hos 6-6. Mik. 6:B. Syr. 3s-8-10. Match.
5-14. 1.9- '3. 1.1:7- Mark. 12:33. Rom. 12:
I. Phi1.4. 18. Ebl. 13:15- Kristus on
se toinen ja
täydellinen uhri, iMos. n-n, 18. 1c5. 53:6,7,
11. Eph.s:'- 110H.2-2. 1.4-10. Ebr.i:3. !.
5:8,9. 1.9: 11,14. 1. 10:7,8, 10.
Ulkokullaisus ja wäärä teesteleminen. Ulkokullatut
kirjoitctan, Ies. 29: ,3. 1.32:6. 1.48:1. l. 58-2l. 32,12, ,3. l. -3-7. Syr. 19-4. Icr. 5:1.
-«2-26 .Matth. 6:1.1.7:4,5.1.12:34.1.15:7,8.
k
1.23:
14:12.

Mal.

1:7,13.

,

Ul

Us

Un

ii! 38-47. 1.6:41,46. 1.16:15.
l. 18:9, 11. Noin, 2.-1. »Tim. 3:4,5. Tit. 1:16.
Kol. 2:18. 1 Tim. 4:2. Ilm. 31. Ullolullaisutta
pitä «väldcttämän, Ps. 34:14. Syr. 1:3 6. Matt.

1.23:1-32. Lul.

6:24-26. Luk. 12:1-3. 2K0r.4:2. 1.11:13. 1
Pct. 2:1. Ulkokullattuin rangaistus, Job. 8: ,3. I.
13:16. 1.15:34. 1.20:4-11. 1.27:8-10. 1.36:
'»-14. Matth.7-21. 1.»3-33. 1.24:51. IIOH.
3-18.

Unet- Niiden lautta ilmoitti Jumala itzcnsä toisinansa,
4 Mos. 1»: 6. Unein selitys tule Jumalalle, Mos.
40:8. 1.41:16,39. Dan. i -17. 1.2:19,23,28. l.
4:16, e. Usiasii turhat ja pettämät, Saarn. 5:6.
Syr. 34: 1 -7- 1.40:6» 7. 1c5.29-.8. Ne jotla ci
somi Jumalan
lansa yhteen, pitä latzottaman
ylön, sMos.i3:i»e. Jer. 23:16» 25,26. 1. 27:
,

sanan

27. 3ak.8.6. 2Matt.B:»6, 18. Ps. 135-6. Lut.
1:37. 1.18:27. Eph. 3:20. Jumalan totutccnja
totisiin lupauxiin sanasa, Ps. 27:8. Ps 33:4- Pf
89:3,9,15,25,34. Ps-9i:4. Ps-119:43. Pf.
146:6. San. 1. 30-5. les. 26-3,4. Mik. 7:20.

Viis. 3:9. Kor. 20. Jotka sanan hyljämät, nii,
den usiaUus on petollinen, les. 30:12,13. Mittgi,
kaltaisin sen pitä oleman? lumalincn ja pyhä ui)
kallus, katumaisesta sydämmesta, Icr. 7: ,»10.
Hes. 33: 13. Syr. 15:16. Pitä myös oleman M
piloin, yximakainen, kaikesta sydämmesta, San. 5
3:5. Tob. 14-l l. Syr. 32:27,28. Pitä olema,
luja ustallns, les. 28:16. Viis. 22; 12. Kehoitta»
maiset syyt senkaldaiscen nstalluxeen. (>) Imnala»
kästy, Syr. 2:7. l. 1>:23. 1.32:27. Ies. 26:4.
1. 50:10. (2) Jumalan armollinen lupaus hengellisestä jaruumillisesta fiunauxcsta, Ps. 2-12. P 5.34:
9. Ps.B4!i3. San.l. 16:20. 1.28.25. Jer. ,7:
7,8. 5yr.32.-28. Ebr. 10-35. (3) Jumalan II»
malallinen lcinme ja armollinen suojelus, Ps. 16:,.
Ps. 57-2. Ps. 61:5. Ps. 141:8. 25am.22, 31.
2AikaK.2o:2o. Nah. 1:7. San.l. 18:10. (4)
Jumalan armollinen läsnä olcinus, Jos. 1-6-9.
Ps. 118:6. Icr. 1:8. (5) Nohkm ja iloinen sydän,
joka sin oikian ustalluxcn anda, Aika K.',: 18. Ps.
5:12. P5.91.-1-4. Syr. 34-17-20. (6) Jumalan
armollinen apu, joka kaikilla ustaldamisilla on odotcttamana, Ps. 17:7. Ps. 31:20.
P5.42:12. ludith.6:ls. l. 13:18. (7) Ilimalisten
esilnerkit: Dawid, Ps. 27:1,3. Pf. 71:1. ludith.
9:17. Kaikki wanhurstat ja waat, Ps. 64:,,. Syr.
2

>

-

1.29:8. Esimerlit oikeista unista, 1 Mos. 20-3.
1.46:2. Du0m.7:13,15. iSam. 3:4,8,n. 1.
»8-6. I Kun. 3-5,15. Dan. 2: 1. 1.7-1,2. Matth.
».-20. l. 2:12,13. Ap.T. 16:9. 1.18- 9.1.23: ii.
l. 27:23. Matth. 27:19.
Unet peljättämät usein ihmisiä, Job. 7-14. 1-33-15, 17.
Uskallus, Luottamus ja turmamincn ainoaan luma>
laan on käsitetty ensimmäiseen kästyyn, Mos. 20:2,
3. 5 Mos. 5:7. Ei pidä oleman perustettu meidän
omaan »voimaamme; muutoin raketan huone sannalle. Matth. 7 »6. Ei meidän pidä luottaman itziämme mitättömyteen, Ps 39: 6. Ps. 144-4. Eikä siihen luin ei mitan moi» Match.s-36. »Kor. 1-9.
I. 3 -4» 5. Ei meidän omaan ymmärryxeemme, Icr.
2:7-13. 'Matt. 2:61,62. Histia, 2Kun.iB:s<
7. Asa,
AikaK. '4:11.
9.-23. San. 1.3:5-7. 1e5.47: »o. Ei rikkauteen,
Ps-49-7,8. Ps. 52-9. P5.62:,i. San.l.n:2B. Usto; etzi Wanhurstari tekeminen Usto ci ole joka
1cr.9:23,24. 1.49-4,5. Syr. 5:1,10. Mark. 10:
miehen, Thess. 3:2. Ei myöstän joku luonnollinen
teko, Match. 16: 17. Vaan sen kolmiyhteisen Ju24,25. Ei pahutecn ja mastahakoifutccn, Ps. 52:3.
62:11.
malan telo, loh. 6: 29. Phil. i 29. Kol. 2:12.,
Syr.
30-12,13.
l.
37:10.
les.
5:2-9.
Ps.
Thess.3-2,3. Ebr.i2!2. lak. 1:17. Ia erinomab
Ei oinaan luuttuun wanhurstauteen. Luk. 18:9. Ies.
tain Pyhän Hengen, 'Kor. '2.3. Scntähden se ku45:23,24. ludith.9-.17. Rom. 10:3. 1.11:6.
1 Kor. 4:4. Jon. 2:9. Ei meidän luumimme wäketzutan Hengen hedelmän» Gal. 5:22. Senkaltaisen
lahjaxi, Eph. 2:8. Joka lumalalda sika aljetan,
wyteen ja kauneuteen, Ps. 39 12. Pf. 147 10,11.
enatän ja taytetän, Phil.,: 6. l. 2.13. Thess. l
Ei unihin, Cyl. 34:1-3. Ei ihmisien apuun, Ps.
11. Sowita tähän, Mark. 9:24. Luk. 17:5. Wä«
60:13,14. Pf. 62:10. Ps. ,18-8,9. Ps. 146:3-5.
likappale, jonga kautta usto »vaikutetan, on EwanJer. 17-15. l. 46:25. Ei ihmisellisiin lupauxiin. Ps.
gcliumillinen sana Krisiuxcsta, joko saarnattu, kuulSan.l. 19:7. Jer. 13.24,25. 1.28- 15,
tu cli muutoin hartaudella luettu ja tutkisteldu, Rom.
16. Ei ihmisten ja lasten paljouteen, AikaK. 14:
11. Syr.7-17- l. 16:1-3. Icf.4°-i5,i6. Eilva10.-17. 10h.i7:20.
iKor. 1:21. 2Kor.4!«i.
(Josa Kristus ansionsa kansa, on.se oikia perustus,,
rustuxiin, Icr. 5-15,17,18. 1.48-7- Am. 6-1, e.
Kor. 3:11.) Niin myös se näkywäinen sana, ja nt
1er.49:16. Obadv. 3. Hab. 2:9, io. Ei liittokorkiatSakramentit, Rom.4-.10. K 01 .2.-12. Tit.
hin, les. 8.-I». Mihingä siis? riihen kolmiyhtei5. Job. 3:5. Eph. 5:26. Välikappalclliset pal1e5.45.22. 1.50:10.
fccn Jumalaan ainoastansa, 1.i7;7.
«cljat,
hy,
on faarnamirka, 1 Krr. 3:5. Ustofa on kolJumalan
P 5.62:6. ler.3-23-25.
me osaa: (1) Tieto siitä kuin meille autuuteen on
wytecu, armoon ja laupiuteen, Ps. 17 7- Ps. 31:
tarpcllinen tietä. Rom. 5 »0,14. Job. 19:25. les.
»o. P5.36;6,8. P 5.52:10. Wiis 12:22. lumaKm kallkiwaldiaisutttn I Mos. 18 14, Jer. 32:17,
s!' ii. loh. 17:3- Sentahdm on ustolla Raa««<
tus«
9.

l.28:12. 1.31:24. 1.37:5,9. 1.40:3. 1.41-1.
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«millisten lupausten yhtellijys, Ps. 145:8,9. Hes
18:23,3-. 1 Tim. 2:4-6.
Pet. 3:9. 2Kor. 5:
V'77
14,' 5- Jumalan Jumalallisen lupauxen »valan wah»
wus, Rom. 34. Tim. 2:13. 4Mos 23:19.
Hes. 33:11. loh. 5:24. 1.8:51. Ebr. 6:i6-i«.
i loh. 5: 10. Pyhän Hengen todistus meidän sy<
se
dämmisämme, Rom. 8: '6. Gal. 4:6. Kor. n.
2Kor. :ii»-i. Eph. 1 13. 1.4:30. 110H.5-9.
1 Kor. 13:5. Rukouxen kuulemisen wisieys, Matth.
18:19. 1. ii :2i. loh. 16: 23.
Totisesta elämästä ustosta ja sen moimaMsesia «vaikut»resta, Ilm. 1:1. Hab. 4. Match. 8:13. l. 9:21,
lEsuxcn se
29,30. l. 15.-18. l. 17.10. 1.21 :n. Mark. s 34.
1.10:52. 1.11:12. 1.16:16. Luk. 5.-20.
42,43. loh.i:i2. 1.3.15,16,36. 1.6-35. 1.7:
38. 1.8:31. 1. n:-5- 1.14:12. 1.20:29. Ap.T.
3-16. 1.10-43. 1.15:9. 1.16-31. N0m.3:22.
1-3,4.
1.4:3. 1.5:1. Ga1. 3:8. Eph.»: 8. Ebr. n:i.
Ga1. 2:20. Luk. 1:47. 1e5. 53:4.Ebr.Kor.
n:i.
4:19,20.
R0m.
Ia
lak. 1: 6.
Epäilemättömäsii,
rohkiasti, Eph. 3-12. Ebr.il-.i. 1 loh 5:13,14. Kuollessa ustosta myös puhutan, Matth.7:21,22.
Kor. 13: 2. l. 15:2. Eroitus sen wälillä, lak. 2:
KnjEbr 4:16. l. 10:22. Uston kautta ainoastansa
ja autuari, 1
päälle
14, 20, 26. Gal. 5: 6. Heikkoja ustosa pitä holhob
tule
wanhurstaxi
ihminen
tuxen
16:16.
1:
Mark.
Luk.
taman» ja ei pahettaman Gal.6:i. Nom.4:i.
53:11.
Mos. 15 -6. les. 5:24.1.17:3,20,24.
Ap.T. 13:
Ustoa löytän tuskin wiimeisillä aiwoilla, Luk. 18:8.
l.
8:48.
loh.
45.
1.
1.10:10.
1.4:35:
3:24,-8.
Usto on yhdistys side Kristuxen kansa, Eph. 3:17. i
-8-4°. Rom.
Kuitengin
1:6.
Ebr.
4:l.
ei
tee
Kor. 6:17. Hos. 2:19, -o.
Pet.
Phil. 3:9.
joku ansio, sillä se Uusi sMdymä; etzi Syndymä.
usto meitä wanhurstaxi niinkuinja meidän
antuudcm- Uutinen; ctzi Ensimmäinen hedelmä.
wanhurstaxi tekemiscsä
aseteta»
me työsä, juuri meidän ansiotamme wastan, Noin.
rv.
3-24,15,18. 1.n:6. 1.4:4,5- Jumala taritze kaianda
kaikille
saarnat- AlAaara, tvaarallisus. Waarasa ollan suurte»
kille ihmisille ustoa kosta hän
Herrain tykönä, S»)r.9: 18-20. 1.13:12,18^
ta, Luk. ,4-47. Ap.T. 17:30. Mutta ettei kaikki
syy,
omat
ustoa,
itze
Waarasa hukkuse joka siehen itzensä anda, Syr.?'
sanan kautta saa1.14:4,6.siehen ihmiset
23:37.
Uston
Match.
27 30.
"AP.T.7-.51.
wälitöin waikutus: Armollinen syndein andexi tvaate. waatettenrewäisimifestä, 1 M05 .37:29.
1.44:13. 105>7:6. Duom. 11:35. iSam.4:i2.
saaminen» Ap.T. 10143. Lasien oikeus, loh. 1: n.
2 Sam. 13:31. 1Kun. 21-27.
Kun. 5:7. l. 6:
Wanhurstaus, Rom. 4:5. 1.10:4- Yhdistys Kristuxen kansa omantunnon rauha Rom. 5:1. Hen3°. Esth. 4:l. Jer. 36:24. Joel. 2113. iMatt.
gen todistus Rom. 8:16.
2:14. 1.3:47. 1.4!39> 1.11:71. Match. 26:65.
Ap. T. 14: 14- l. 16:22. Waatetten koreus; etzi
Uston» niinkuin walikappalcn, waikutus» Rom. 5:3»
ylpeys,
'4. loh. 5: 4. Gal. 5- 6. Että mcidän ustomme
tulis wahwana pysywäisexi, perkelen kamalia päälle- wakuus, wilpittömys; Kastetän, San.l.4: 24,
karkamisia wastan, joka tahto meitä epäilyxcen wetä,
25. Zak. B:l7. Matth. 10:16. Rom. 16:19. i
tule meidän alati tutkistella uston oikiata perustusta ja
Kor. 14:20. Phil. 2:15. Jumala rakasta »vakuutta
tukea kuin on Jumalan ääretöin ja mittamatoin arja wihaa wilpiä, iMkaK. 29:17. 10h.i3:i6.
mo ja laupius. Syr. i: n. Sam. 24:14. 1 loh.
P5.5:7. San.l.6- 17,18. 1.n:20. 1.12:22. l.
4:16,17. Jer. 31:10. Hos.ii:B»9. Ps-3°,6. Ps.
15:26. 1.19:1.
"7:1. les. 54-7-10. Mik.?: 18,19. Rom. 5:21. Vakuudella on hyödytys myötä, San.l. 10:9. l. 2:7,
Kristuxen ääretöin ansio, Ap. T. -0:28. 1 10h. 7.
8. l. 14: 22. i Mos. 20:6. On hurstasten omaisus,
1e5.43:24. 1.53:4-6. 10h.i:29. N0m.5:8-io.
les. 26;7. 1 Mos. 25:27. Job. 1:1. Ps. 26:10-12. P5.i0,:2,4. P5.25-21. 1e5.38!3. Mtt.2:
2X01.5.-19-11. Ga1.3: 13. Koi. 2:13» 14. iPet.
6. Ap. T. 24: 16. 2 Kor. 1: 12. Wilpistclewäistcn
»:24. 1 10h. 2:1,2. Ebr. s:7-9. 1.7:24,25. 1.
Mhingo ja rangaistus, Job. 20:5. San. 1.6:1 2,
9:14» 14. 1.10: 14. Ilm. 1- 5. Krisiuxeu suuri rakkaus ja ysiäwällisys, 10h.6:-37. Match, n-1«.
14,15. 1.i7:20. 10b.5:i2. 1.8:i3. 5M.1.14:
luk. 15:4. les 65:2. Tim.
5,16. Ewangeli22. Syl.iz:2.2,
26: 25,26. 1.19:9.
'

nimiä, »otka tietoa tarkottawat, Luk.
Rom. .6: 15. Eph. 3- 3- Koi. 1:16. Kor.
.' i 4 1 1:6,7.
Tim. 1:4. 2 Tim. 3:7. Tit. i:
suostumus, kosta, ei ainoasSitte
wahwa
(1)
l
on tarpellinen, ivaan myös
autuuteen
ti tietä, mitä
epailemättömästi
lumalallisna totudcna,
videtän
11.
Ebr.4:i.
Ioh.8:-4. 1.11:27,
«llmn H!2°,
16:27. Ap.T. 8 :;7. Tämä fuostllmus ku1.
tzutan muutoin uston klluliaisndexi Rom. 1:5.
sydammellincn
Mimmeisexi,
(3)
ustallus
I26
16sän yhteisien almoon ja autuaxi tekemäiseen tahtoon,
kallisien ansioon ja
Kristuxen yhteiseen syndinen
a
katumainen
uskolla turjonga
maxoon,
>2. 1. 17:8. Rom.
«allisesti otta wastan» loh. 1:5,Ap.
T. 8: ,4- lak.
f 17 Gal. 3:14. Luk. 8-13.
juuri wahwasti itzellensä
1 -11 Ap. T. 10:43- Ia
mnisia, Job. 19:25. Kork.»v.i:i6. Ioh.io:i8.

'tusii moninaisia
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1.28:18. Rangaistus

csimcrkit- Pharao»

-

Mos.,:

l.i4!2i»e. Sikcmiläiset, Duom. 9:1» ,6,35.
Mcnclaus» Makk.' 3:3,4. Herodes, Match. 8.
io.

-:

-

Luk. ,3:32.
waellus. Waelda

HERran edcsä, 1 Mos. 17:1. TäyKun. 10: 3. Walkeudesa,
loh. 11:35. 1 loh. 1:7. HERran kästyisä, Kun.
3:3. Ps.
Jumalan tiellä 5 Mos. 8: 6. l.
10:12. l. 11:21. los. 11:5. 1 Kun. 1:3. Pahudesa, sMos.-9:19. Pimeydesä» Ioh.8:n. 1.
12:35. 1 loh. 1:6. l.i-11.
wahwuus, L.u:uus, pysywäisys hywydesä, uskosa, opisa, kästetän, San. 1.3:1,. 1.13:17.
dellisillä s-'dämmcllä,

-

>

»

Syr.i-i.e. l.ii 27» 1.35:21. Ap.T.":i3- 1.
14:11. Gal.s:i. Ap.T.i3i43. ,loh.i:-4.

Eb1.3:,-»i3. 1.13:1. llm.-:'0. lak. 1-4.
lud. Ep. v. 3. Ylistetän» Job. 3. On HERran
-:

ando» Ap.T. 4:29. Eph. 6:, 1. Phil. ,: -9,30.
Waaditan Kristuxen Opetuslapsilda, loh. B:3'.
Wahwa loppuun asti tule autuaxi, Matth. 10:--.
l. 24-13. 10h.6:68. Huikendelcwainen on sopimatoin Jumalan waldakundaa», Luk. 9: 62. Huitendelcivaisus opisa kieldän, Eph.4- >4- Niin myös
fanoisa ja töisä -Kor. 1:17. lak. 5:12. Huikciidelcwaisuutta hywäsä, nhatan rangaisiuxclla Hcs
»

,

,

18:24.

1.33:13. -Pct.---a.

käsittä» San. 1.5:2. 1.-5:9.
Saarn. 5:1. Syr. 7: '5-1.8:21.1.19:6,8.1. n:
7. 1.28-28-30. Cph.4-29. 1.5:4- lak. 1-19.
Sen kaunis ylistys, lak. 3:2. San. 1.20:1 5. 1.
17:17,18. l.io:iy. 1.19:1,. Syr. 10:1,7. Sen
yhteisesti» San. 1. ,3:1,
monenkertainen
1.
Syr.i9:7.
3.
13 :7. Pet. 3: ,0. Erinomattain
San. 1. n : 13. Syr. 19:
rauhallinen omatundo,ymmärtämäistcn
omaisus, San.
10. On hurskasten ja
,

»

,

»1.14:3. lak.,:i6. San.l. 17:27. 10b.39:37»
38. Ps. 39: 2,3. Syr. 21: 33. Mutta tyhmät ci
taida maiteta, Job. 32-15 20. Saarn. 10.-14.
-

taita, Syr. 19:6- 10. Niin myös sitä kuin ei j,k
lelulle hvwin tietty ole, Syr.s-14. 1.19:13-17.
Vaikcta sitä kuin ei kunniallinen, eli myös rakenda»
Minen ole, Eph.4-29. 1.5-4. Phil. 4: 8. Meidän syndejämme ci meidän pidä «aikcncman, «aan
tunnustaman Jumalan cdesä, Jos. 7:19. Ps. 32:3.
San. 1. 28: 13. Ei myös meidän lähimmäisemme
»viattomuutta, San. 1. 24: n. 1. 31. 8, 9. Niin
myös kosta »viran puolesta puhua tule, Ps. 58:2.
waikcroilzcmus etzi Aatiimus.
waimo: (ctzi myös Awioskäsiy.) Tule autuaxi sy»,
nittälniftsä, Tim. 2. 15. Pitä peittämän väänsi
1 Kor. 11 -5, 6. Vaikeneman siurakunnasa, 1 Kor.
14:34. Wai olewa, Syr. 26: 17. Rikas hywisj
töisä, 1 Tim. 5:10. San. 1. 31 - 20. 2 Ti»n. 2:10.
Jumalinen, 5an.1.31:30. Puhdas eli haurctoin,
Syr. 26: 19,20. San. l. n : 16. Toimellincn, Syr.
25:11. San. 1. 19.-14. Viisas, San. 1.31:26.
Viriä, San. l. 31:
Saarn. 5:11. Syr. 31!
27. l. 33: 25, 29. l. 40: iB. HyMn awuinen,
San. l. 31:10, e.
Senkaltainen waimo annetan lumalalda, San. l. 19:
14. Syr. 26-3. San.l. 31:10. 1. iBi22.Ps.
Kallis lahia, Syr. 26: 3. Kallimpi kuldaa, Syr.7:
21. Miehen kunnia, iKor. 11-7. Apu, iMos.2:
i8,20. Syr. 36.-26. Krunnu, San. 1.12:4. Judit. 15:, 0. Kauppamiehen laiiva, San. 1. 31 -14.
Joka bäncn löytä, han löytä siunauxen, San. 1.
,

'

18:22.

Ei scinmoiscsia pidä epäluuloja kandamgn,

Joka myös

Syr. 9-1.

iloitta miehensä, San l. 5 - »8, '9. Syr.
26:3,4,16. San. l. 31: i2. Ia »voitta hymällä kansakäymisellä ne ustottomat, 1 Pet. 3:1. Ei pidä »aimolle sallittaman hänen tahtoansa» Syr. 25-33. Eikä waldaa, Syr. 9:2. Tamratansa, San. l. 31:3.
Vaimo miehensä kansa on »m liha, 1 Mos. 2:24.
Matth. 19-6. Mark. ,0:7. 1 Kor. 6-16. Eph. 5:
31. Vaimosta on syndi, i Mos. 3:13. 5yr.25.-33.
Tim. 2:14. Viisasien kautta rakctan huone, San.
l. 14 1. Pahasia »vaimosia ja
kiukusta, Syr. 25:
19, 32. l. 26-10. Taitamatoin sikaan werlattn,
San. 1.1 1 :22. Esimerkit toimcllisista «aimoista: Sara 1 Mos. 21.- 9,10. Nahab, Jos. 2:9,12, 13. D«
bora. Duom. 4-4. Ruth, Ruth. 2:2. 1.3:10.
Abigail, San». 25. 18, 32, 33. Se, waimo The»
koasia, 2 Sain. 14-1, e. Se mimo Abelisi»,
Sam. 20- .6. ludith, l. 8: 5. 6, 9. Esimerkit kiukkuisista ja kamalista »aimoista: Potipharin cmändä,
1M05.2.9:13,14,17. Moabilaistentyttäret, 4Mos.
25.1,3. Cimsonin emändä, Duom. 14:17. Delila, Duom. ,6.15. Mikal, 2Sam.6-19,2b. 1
Aika K. '5:29. Isibel, 1Kun. 21:8. Herodias,

l. 20:21,22. 1.21-27,-9. Suilpaltisuus on häpiällinen asia, Job. n : 2,3. San. 1.
25:9. 1.29:20. Syr. 9:25. 1.41:29. Erinomattain suupalti waimo, Syr. 25-26-28. Sitä mastan
wait olewa waimo, on Jumalan lahja, Syr, 26:
»7> Suupaltisudcn monenkertainen wahingo yhtcifcsti, 5an.1.16-26. 1.15:18. lak.3-5»6,8. Erinomattain
sitä ihmisten wiha ja ystäwättdmys,
San. l. 1-: 18. Syr. 27:7,8. Saarn. 1o: 11. Syr.
5.15. 1.19:7-9. 1.41:29. Niin myös suuri »vaara, San. l. 13:3. Kaikellaiset synnit, San.l. 10.-19. Rastas tilin teko, Match, n : 36,37. Nuorten
ei pidä paljo puhuman wauhain tykönä» Job. 32:6»
7. Syr.7: 15. 1.31:4,10,11. Kuningasten ja RuhM»tk. 6: 19, 21, 25.
tinasten neuwoja pitä waikencmisilla kätkcttämän,
Tob. 12:7. Syr. 9-15. Ia mitä salaisuden ustottu Wäinö, opin tähden: Siitä puhutan, niin myös meidän welwollisudesiamme, Matth. iv: 16- 39. Mark.
«n, Syr. 41 29. Mitä lähimmäiselle wahingoxi oll»
Syr. ,9:11,

li.

,

sen

,

seuraa

>

«

-

417.

Wa
luus 13-5-2». Luk.2i:i2»c. Eriseuraiset
lumalata, loh. ,6:». Ausillä palwele»vansakärsimät,
Matth. 5-10-1».
tuat ne jotka »vainoa
iPet4-i6. 2Tim. 3:12. Ap.T. 14: 21. Iloitzc~7

lewat

Matth. 5:1». Ap. T. 5 41. 1.
Rom.s-3- Kol.l-24. Ebr.i°:34- 1-

m.in pitä mainosa,
,0:24.

Itze tehty

-

ei ole tarpcliincn,

P 5.42-12. Ps

77-11-

etzi wannonnncn.
ja hallituxct omat Ju»v-.ldakunda: Waldakunnat
n-31. Job. 12-18. 1.34:
malan kädcsä, 1 Kun.
»i." Jumala anda ne kenelle han
iz, 19. Dan.
Dan.4-14,22,29. Jer. 27-5»
Job.
tahto.
16,-1,13. 1 AikaK. n 13,
Csiwcrkit,
6
»:

-

14.

1 Kun.

1.12-21-24. Jer. 27:5-8.
waldakunnasia Dan. 7:1." WaK

11:13.

Neljästä mailman
dakunnat o»vat »nuutoxen ala annetut» Syr. 10:4,5,
z 5an,1.28-2.
Walhe. Ei sitä pidä lvalhexi luettaman kosta joku sala
jota ci hän ole melmollinen ilmoittasen tötuden,
oikein
waan
kutzuttu »valhe on se, kosta joku
iiiianpareinba tictol»nsa ja tundoansa mastan lähimmäisclasiasta, kuin
lciisä wahingoxi. toisin puhuei jostakin
taita
onsentähden
seuramaisiaßaalotudesa
itze
matun esimerkkejä malhcxi nuhdelda: Abrahamista,
Mof. 12:13. 1.20:2,12. Isaakista, 1 Mof. 26:
7. Jakobista, i Mos. 27:19. Rahelista, 1 Mof. 3 1
Josephista. 1 Mos. 42:7. Egyptin lasten äm,

se

,

-

»Mos. ,-19,21. Israelitaisia» M05. 5:8,
mistä"Rahabisia,
laelista,
2

Duom.4:
Jos 214-6.
San. »o: 6,8,28,29. Dami18. Jonathanista,
dista, iSain.2l-2,13. Jehusta»
tZm kuin itze työsä malhe on» kielda Jumala: ja
kaste meitä ahkcroitzcmaan totuudesta, Mos.
-,6. 5M05.5-2Q.
Mos. 23:7. 3 Mos. 19:11.
U.- 3. San. 1. 23:23. Zak 8-16» 17,19- Matth.
5:37. iKor 5-8. Eph. 4-25. Kol. 3-9. Jumala
on kllwasti «valhetta ja maraa puhetta mastan» Ps. 5
7. San. 1.6:16-19. 1.12:22. Zak.B-17. Uhka
jc> rangaise kaikkia walehtelioita, Ps. 52:5 -7. Icr.
9:3-6. Hos.4-2,3. Mik. 6:12,13. San.l. 19-5. Että walhc on Jumalan edesä hirmuinen kauhistus, loh. 8-44. San.l. 17:7. Syr.4i:»o. San.
l.20.'»6»»8. 11m,2i1.19:22. Syr.2s-.3,4. ajallinen
ja ijankaikkinen
-27. Niin on malehtclioilla
kadotus odottttamana, Ps. 5:7. San. l. 1»-13. 1.
,9:9. l.»i:»8. Niisiin. 11m.21-8. 1.22:
15. Nalhen isä on perkele, loh. 8 -44- Sitä maston on totuus hengen hedelmä, Eph. 5- 9. la, Pyhä Hengi on itze totuuden Hengi, loh. 14:17. 1.
15:26. 1.16-13. 1 loh. 4:6. Totuuteen pitä meitä
kehoittaman Isan Jumalan oma esimerkki, Ps.
io. Ilm. 15-3. l. 16:7. 4Mof.»;:i9. iSam.
,7.

,

2

20-

2

-

2Tim.2:i3.

Kristuxen oma

esimcrtti, Matth.
loh. 8:46. l. 14-6. 1
loh. 5:20, 21. Ilm. 3 -7,14. Niin noudattakamme siis lEsusta, Phil. 2:5.1 Pet. 2:22. Niillä jotka totuutta rakastamat on Jumalan armollinen l»
paus, Ps. 15:1-3. P 5.4°:5.. 5yr.4:33,34- T«
tuus tuo

Wa!a, N?alapattc>i,»cu:

,

15-29. 25am.7!28. Rom.3-4.
Tit. 1:2. Ebr.6:17,18. lEsuxen

monenkertaisin hyödytyxcn Nlyötänsä,

1.12:14,19. 1.13-2. l.

18-20, 21.

40.-12. Kaikki pyhät omt
totuutta: Dawid,

San.

28. Syl,

1. 20:

ja
101:7. Ps. 119:
163. Ne wanhurstat, San. l. 13:5. 1. 30 -8. Apostolit 2 Kor. 13:8. Eph. 4:25. Muutoin kutzutan
kaikki ihmiset mlhetteliaxi, Ps'i6-n. Noin. 3:
4. Walehtelioita löyty kaikisa säädyisä; Hengellise-

rakastanet

wihannet walhetta,

Ps.

,

sä, Mik.2:n. Ps.i'9-nz.

ler.s:

1.23.14. Hes.l3-6. Mail-

31: 1.8:8. 1.2v:6.

mallisesa säädysä löyty mlchtelewaisia päälle kandai3M0f.'9:16. Esimerkit, Mof. 39:17.
Sam. 16: 3. iKun. 21:9, iO. Luk.23:2. Ap.T.
24.-5. Walehtele»vaisia todistaita, 2M0f.23.-1. 5
Mof. »9:18,19. San. I. 6- 19. l. 12:17. l. 14:?,
25. 1.19:5,28. 1.21:28. 1.24:29. 1.25:18. Esimerkit, iKun. 21:13. Ps. 27: 12. Dan.6-13.
Sus.Hist.v.36. Matth.26:6l. Ap.T.6: 13. Wa<
lehtelewaisia syypäitä, Jos. 7:19. Walehtclewaisia
asianajajita, 2 Mos. 23:3. Walehtele>vaisia Buomareita, M05. 23-1,6,7. 3M05.,9:i5. sMos.i:
16,17. 1.'6:i8-20. 1.27:19,25. San.l. 17-15.
les. 5:23. Syr. 20:4. Esimerkit, l Kun. 21.-11.
Match.26:s9. 1.27:24,25. Luk. 18:2,3. Ap.T.
5-26. l. 16: 37. Valehtelemisia nemvonandaita,
iSam.22!9. 1.26:1. 2Sam. 17-1. Dan.6-7.
Syr. 37:9. Walehtelioita löyty myös huonclliscsa
säädysä, ja yhtcisesä elämäsä: nimittäin kaston rikkojita., 2Knn.3:5- Aita K. 36:13. Hes. 17:15--19. Oykkäreitä ja kerstaita, 1 Sain. 2:3. Pf. 5:6,
7. Pf.75-5. Icr.9:2j. 5yr.6:23. 1.10-25.
Kor. 10:12. Panettelioita, ja parjaita, Job. 1-9,
>o. 1 Mof. 3:5. Näistä synneistä mroitetan meitä
ustollisesti, 3Mos.i9:i6. Ps. 15:3. P5.50:20,21.
San.l. 10:18. l. 11:12,13. l. 16.28. l. 18:8. 1.
26:22. 1.20:19. Syr.s:i6,i7. 1.6-1. iPtt.2:
1. lak.4:n. Syr. 28:15. Pilttaitta ja laittaita,
Mos. 22:28. Ap.T. 23:5. Ps.4l-7. P5.73:8.
San. l. 4:24. l. i 12. Wiis. 1:11. Matth. 5:2 2.
1 Kor. 6-9,10. Eph.4: 3i. 2Pet.2:10. Esimerkit,
2Sam. 16:7. 2Kun. 2:8. loh. 8:48. Makin kielisiä, Ap.T. 12:22. 2Ptt.2.-3. Pettäitä, P5.34:
14. Ps 52:5-7. San. 1.24:28. 1 Pet.2:l. Miitoisia ja eripuraisia, San. l. 6:19. l. 1 8:6. l. 25:
8. l. 26: 2<,, 21. Syr. 8-4. l. 8:1 3. Lichakoitzia ja
ulkokullatutta, San.l.6:i3-i5. 1.11:9.
kit; 25am. 20:9. Matth.22:lß.
waliyemus; etzi 2lrmowaliyemus.
ta,

1

2

2

2

2

2

':

2

k

,

3

walkeus

Wa
iMosti.3. Kaxi suurta walleutMos. 1:14-16. Kristityt o»vat wallcus mail-

UMkeuo luodan,
ta,

i

masa, San.l.4-18. Matth.s:i4.

Ron». 2:19.

Mii. 2-15. HERran ja Jumalan sanan walkeudesta, P 5.36:,°. P 5.433. P 5.27.1. Psn9:ios.
Matth.4:i6. loh. 1:4.5.7-9- 1.3:19,20. 1.8:
K0r. 4:4. »Pct. 1:19.
,2. 1.9:5. 1.12:35.36.
i Tnn. 6:16. Niiden totisten Kristittyin walkcudes-ta, les. 58:8, ia. Luk. 8:16. Rom. 13:12. Phil.
,-15. Siis tule heidän myös »vaclda »valkeudesa,
loh. 12:35,36. Eph. 5-8,9. 1 Thess. 5:5. lIOH.
2

1:5-7. 1. 2:8,9.

Tvalkia;

Matth. 5:16.

31:30. Hes. '8: e. Heidän armopalttionsa hywän
kasmttamisen edestä, Ps. 112:2,3. Ps.
Niiden rangaistus jotka sen laimilyöwät, Mos. 20-5. 1 Sam.
',

2

2:29-31. 1.3:13,14.
wanhus, Ikä, mikä
oikia on, Wiis. 4:8,9.
Syr. 25.-8. Tit 2:2,3. Sen kirjoitus wertauxen
alla,
Saarn. .2: 1,2, e. Annetan hurstaille jotka sitä rukmlcwat, Ps.2i:s. Ps.6i:7. P5 .91.15,16.
Kun. 20:1, c. les. 38!', e. Tsb. B>o. 1.14.-16,
17. Nulle jotka Jumalala pelkäwät, 2 Mos. 23-25,
Mo>. 5:33. 1.6:2. San. l.9: 11. 1.10:27.
sMos. 30:20. 1.32:46,47. iKun. 3:14. Jotka
kunmoittamt wanhelnmansa, 2Mos. 20:12. Eph
6-1-3. Joilla on oikia paino ja ulitta, 5M05.25-15. Jotta »viisautta rakastamat, San. 1. 3:16. 1 4:
i, e. Wanhain käytöxet, Tit. 2:2.
les. 65: 20
Ncuwo, 1 Kun. 12:7. Pitä kunniasa pidettämän,

se

,

26^5

ctzi Tuli.
tvalpaus, walwominen. Siihen mahta «neitä kehoitta «viiminciscn duomion tuttimincn johon »nyös
Kristus meitä usiollisesti »varoitta, Matth. 24:42--44. 1.»5:13.1.26:41. Mark. 13:35.37. Luk.i»:
40. Nom. 13-12-14. Eph.6-18. Koi. 4:». Ilm.
3M05.19.-32. J0b.,2:6,7. Syr. 3: '4< 16. l.8:
3-1,3. 1.16-15.
7.10,11. 1,32:4,13. 1
Pel. 5:5.
Tämä walwominen käsittä hänecnsä raitiuden ja lohjotka
rangaistus
wanhoja
21:34,351 Thess. 5:6-8. i Pet.4: Niiden
tunden, Luk.
katzowat ylön, 1 Kun.
12:8,16,17,19.
Pysywäisyden
i
Kun.
2-23,24.
l.
rukouxcsa.
Luk.
7.
21.36.
5:8.
Wa1.w.4.16.
Ikä lyhetän nsiasti hurstaille hyMxi 2 Kun. 22:18.
Pct. 4:8. Murhen pitäiniscn ja toiinellisudcn wäl20. Wiis. 4:7,10,
tää pahaa, Luk, 21-»8,35. Eph. 5:15,16. Kol. 4:
Jumalattomille rangaisiuxesuruttomuutta, Matth.
Li, 1 Sa»»,. 2:31,32. 10b.'5!32,33. 1.21:20,
Ia karkottaa pois kaikkea
21. Ps. 55:24. Sen.l. 10,27.
24:44. Luk.i2:35,36. Eph.6- 14-18. Matth. 5:
16. l. 25.3,4. Wireydcn »neidän kutzumuxclume ty- wanhurstaus. Meidän oma wanhurstaudemme o«
mitätöin, Ics. 64: 6.
ösä, 1 Kor. 3-8. Matth. 25:21-23. Luk. 19:13,
15, e.
luultu ja ulkokullattu wanhurstaus on
wanhemmat; owat welwollisct HERran pelmosa las- Phariseallincn
kclpamatoin, Match. 5: 20. Luk.
myös
kokonansa
mattamaan lapsia lumalisefa ja Kristilliscsä opisa,
18: 9, ii- 14.
1 Mos 18-19. 2Mos.i3-B,e. 5M05.4:i0. l.
6:6,-7,20-24. 1.11:19.1.32-7. Ps.7B-4,e. Eph. Krisiuxcn ansaittu wanhurstaus ustolla omistettu, tcke
meidän wanhurstaxi, etziwanhurstari tekeminen.
6:4. 1 Tim. 5:4. 5»)r.4»:5. Esimerkit: Tobias, Elämän
wanhlllstaus, ctzi Uston waikutus, Ruuja
1:
10.
l.
6.
kurituxesa
9,
Tob.
4Hcita
nuhtesa
liaisus, Ansio.
pitä, San.l. 13 :i, -4. l. 19-18. 1.22: 15. 1. 23:
tekeminen; Se autuaxi lekewäinen,
1.29:17. Syr.7-»5,e. 1.26:13,14. 1. wanhurstaxi
joka luinalan cdesä kelpaa. Sen mikuttawaincn syy
3«:i,e. Kuitengin lohtullijcsti kurittaman, San. 1.
on se kolmiyhteinen Jumala- Isä, loh. 3:16,17.
19:18,19. Eph.6:4. Koi. 3-21. Heitä rakastaRom.B-3i'33. Poika, 1e5.53-11. iKor.6-n.
man, iM05.37:34,35- 1.42-38. »Sain. 1»:
Rom.s:i9. K01,3-i3- PyhäjHengi, iKor.6.-n. Sen
16,17. l. 18-33- IKUN.3-26. Tob.s-»3. 1.i0.jälkeen
2:
sisällinen kehoittamme» syy on sula Jumalan anno ja
holhoman,
Tit.
»varansa
4.
Heitä
4.
-

2

,

".

~

--

Mattl).7:9-il. 2 Kor. 12: 14. Auttaman amiohon, Jer. 29:6. 5»)r.7»7. etzi Awioskästy; ei
kuitengan maalia lapsia heidän tahtoansa mastan, 1
Mof. 24:57. Ei andaman lapsille maldaa ylitzensä,
Syr. 33-20-24.

Vanhemmat perimät lastensa tähden taikka siunauxen
taikka kirouxen, Ps. 112: i.e. San.l.2°:7. Syr.

3:9-11. 1.4i:8,e. Hywä kasmattaminen tule sekä
lapsille hywäxi, Syr. 16:1, e. l.
,o:i,t. San.l.»o: I,e. 1.23:24,25- Syr.3:l».
San. l. 17-6.
Wanheinbia ei rangaista lasten pahain töiden tähden,
5Myj.24:,6. »Ku». 14:6. 2WaK.25.4. Icr.

»anhtmmille tttä

laupius, Rom. 3:24,25. l. 11:5,6. Eph. 2:4,9.
2Tim. 1.9. Tit. 3:4,7. Sen ulkonainen kehoittawainen ja ansaitzcwainen syy, on lEsuxen Klistnxen
kallis ansio, sowittamus ja kuuliai,us, Nom. 3-24,
25. l. 8:3. Eph. 5:2. Kol. 1:20,22. iTim.6-13. 2K01.5!2i. Ga1.3'13. P5.69:5. 1e5.53:
4,e. iKor.6:i<). iPet. 1--8, 19. lIoh.i:/.

Jonga lEsus seka tekemisellä että kärsimisellä meille
hymäxi saattanut on, P5.40,-B,e. Ebr. 10-7, e. l.
5-7-9-

Rv!N.s:iB»!9. Matth.s!i7.

R0,n.8-4-

Wälikappale Jumalan puolelda, jonga kautta wanhurstaus tantan, annetan ja omistetau, owat Ewangeliuinilliftt lllpaus sanat, ja ne korkiat Sakramen.
tit,

Wa
1 Kor. 3:9.
1.5-18-I°. Wal»
Luk. 14-47.puolella»
jolla ja jonga kautta han
aovale ihmisen
autuax, tekewalsen wann Ewangcliumisa taritun
ja omista» on usto. »oka Iotta
hulstaudenwastan
kokonansa
sHn armoon ja lEsuxen kallisien ansioon
urwaa, Rom. 3-22» 25» 16,18. 1.4:3,5. 1.5:11.2 -.7. Gal. 3-7-'2. Ja,
-2;!9. K01.'!23.
ja
yxin
ainoastansa .Rom 3:28.
usto
«rinomattainEph.
2:8,9. Luk. 8 50.. Sentähden fa1 -16.
ni,,» että mc faamme armon ja elämme Kristuxesa
Äp.T.i6:iB. Ustosta. ustolla» usustosa,
Rom. 3-30. Gal. 3:7-'2,11»
ja
l°n kautta

,i.

3al

-

3»ka»tta.

Tim. ,:i4- Ph'l. 3-9- iT,m.3:i3.
1.2-7- Ebr.ii:l3.
ole ustolla itzcstänsä woimaa wanhurstaxi
tetcmisisä; waan yxin ja ainoastansa lEsuxen anansiosta joka ustolda tawoitctan
tuaxi tctewäisesiä
ja
wastan otetan turwallisesti omistetan: tawotttamiscsia ja wastanottamiscsta todistamat seurawaiset Raamatun paikat, Rom. 3- 25, 26. loh. 1-5,11,12.
l .7:8. Rom. 5:'7- Gal. 3:14. Luk. 8:13. Ap.
T 8:14. lak.i-21. Ap.T.2:4i. iTim.i:is.
omistamisesta todistawat omistus sanat- miUffon mmua,
Kort.
e. Job. ,9-25.
nun,
,4,26.

1

5t01,:i3.
«i kuitengan

,

Gal. 2:10. Pj. 73:15,16.
loh.
kapp. Usto. Syndisen wanEtzi lalviammalda siinä
Oivaiive) poistiljoitctan
w

'.-,6.

20:18.

synnin »viasi,

tähden, armollisesti kaikesta
rangaistuxcsta mapaxi sano ja selittä» P 5.32-»
senansion
P5.i3°:3,4-Mom. 3 - 25. 1.4: 6-8. P<

tctun,

ta ja

Ps. 143:1,1.
lustus senkaltaiseen armolliseen syndein andexi anda»
»nisien» tttä synnin siaan» lEsuxen wanhurstaus lus
tufi tule, ci löytä ihmisesä, waan ulkona ihmisestä
nimittäin siinä joka wanhurstauden toimittanut on,
ja armosia katumaisen syndisen uskolle sen omista sil»
la tämä omistaminen ei tapahdu welwollisudesta,
waan armosta» Rom. 3-24. 1. 4:5,6. Eph. 6,7.
Ap.T. 4: 11. 1.10:43. 1. 13:38. Wanhurstauden
tarkoitus syy Jumalan puolelda on sekä Jumalan
laupiuden että wanhurstauden ilmoittaminen» Rom.
3:16. Eph. 1 - 6. Meidän puoleldamme sielun autuus,
Rom.4-7,8. 1.6:n,i3. Tit. 3: 5, 6. 1 Pct. 1:3,4.
Niin myös lumalisus ja pyhys» loh. 5:14- Rom.
3:31. 1.6:>,i,e. iKor.9:io» 11. Eph.2:io.
Tit.2:i4. 1.3:8. Ebr.9ii4. Wanhurstaxi tekemisen »vaikutus ja hedelmä on yhdistys Kristuren
kansa» loh. 15:4-6. Gal. 1:19,10. l. 3:17. Eph.
3:17. Lasten oikeus loh. 1:12. Rom. 8:14-16.
Eph. 1 5,6. Hengellinen rauha, Rom. 5:1,2. Wahwa rukouxcn kuuleminen, Rom. 8:32. lak. 1:5-7,1'.
:
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,

-

Autuus, Rom. 4:6,8. Ei meidän työmme tee mitan meidän wanhurstaxi tekemisccmme Jumalan cdcsa, Rom. 3:18. 1.4:5,6. 1.n,5,6. Ga1.2!,6.

Eph. 1-8.
osittain
hiilstaii tekeminen
ei
ja
andexi,
synnit
Vxi Krisiinustowainen sielu taita olla nykyisestä
tawaisesti, että Jumala anda
niitä hänelle lue, Ps.3i:i,i. Rom.3:is- 1-4:7,
hurstaxi tekemisestänsä ja Jumalan armosta yldäe
kyllin lvakuutettu Rom. 8-15,16. 1 loh. 5: i»'
z. iKol. 5: 19. Osittain (xollrive) lahjoittawaisisii»
syndisen
iKor. i.-ii. iKor. 1 :iO, ll. Rom. 5:1,9,10.
että
katumaisen
uskolle
siinä
Jumala omista
Eph. 3:l2. 1 10h. 3:14,24. 1.4:13. Rom. B:3l'
hanen Poikansa kaliin ansion ja maxon manhurstaudexi, N0m.4:5,6. 1.5-'9- iKor.s-21. Phil. 334» 38. iTim. 1:12.
9. Ia ainoastansa nämät kaxi kappaletta, jotka aina wannominen ja Jumalan nimen turhaan lausuminen: Jumalan nimi merkitze itze lumalata, ja hätoinen noudattawat, tekewät syndisen wanhurstaxi
puhtaus, pynen Majestetillisiä kunniaansa Jer. 44-16. Ps. 10:
Jumalan edesä, mutta ei joku luonnon
l»ys, muoto ja laatu niinkuin joku semmoinen tu2. Pf. 79:9.
Mof. 9:16. Namät Raamatun pailis syndifthcn wanhurstaxitekemisesäwuodatetuxi; sillä
kat sclitetän Raamatusa itze Jumalasta» iMos 12:
16. Zak. 9 5. les. 43: 5- Ps. 72:, 8. Ps. 8:2. Ps.
Pawalin, ehkä hän uston kautta oli wanhurstaxi tehty, täydyi kuitengin »vielä surkiasti walitta synninylitze,
48:1 Sentähden on Jumalan nimi» niinkuin Jumala itzekin on» yxi puhä nimi» 3 M0f. 22:2,32.
Nem.7: i7,'8,23,i4. Gal. 5:17. Los syndisen wan1 AikaK. 17:10,24. Ps. 33:21. P 5.72-19. Kunhurstaus olis senkaltainen sisälle »vuodatettu pyhys ja
puhtaus, niin olis Pawalin walitus pitänyt lakkaniallinen ja peljättäwä nimi, sMos. 28:58. Ps.B:
man, ja sillä wasiuudesta syndynellä wanhulstaxi teh2. Mai. 1:14. Suuri nimi, 1 Sam. 12-22. 1 Kun.
dyllä ihmisellä ei olisi yhtän syytä rukoilla syndein
8:42. Jer. 10-6. Ihmellinen nimi, Duom. 13:18.
«nd<.xi andamiscsta, jonga Dawid kuitengin luke kaiKorkia nimi, Ps. 148:13. les 12:4.
1e5.9:6.
kille pyhille suurimmasii tarpellisexi» Ps. 32- 5, 6.
Sentähden
sekä kielda Jumala angarasti toisesa käsi
On sentähden sillä sanolla» wc» nhurstauttaa» wankysä, hänen nimensä turhaan lausumisen,
hulstaxi tekemiftsä nimi mailmalliscsta wapan' sanouhkauxella rangaistnxesta,
Mos. 20: 7. 5
misin duomiosta. sillä niinkuin maiiMallinen SuoMos.
5:11. Niin myös muisa Raamatun paikoisa,
mali, kosta hän kauden alla olewan wapaxi sano ja
3 Mof. 24:. 5, 16. 5 Mof. '8:10. Pf. 79 56. Icr.
päästä, ci wuodata hanehen jotakuta sisällistä pyhyt"
14:15. 1.17:15. Match. 10:33. Luk. 9:26. Että
ta, sMos. 15:1. San. I. ,7 ,5. Niin itänä w
myös kästeZangarasti että meidän pitä hänen nimen
te myös se korkein Duomari syndisen wanhurstaxi tesä pyhtttämän, Mos. 29:43. les 8:13. t.
kemisist; ci wuodattain heihin jotakan sisällistä py<
23. iPet.3:'s. Match. 6:9. Luk. 11-2. Ia
hytta, waan Klistuxcn, ustolla käsitetyn ja ivastani,-NiUiilt
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Wa
tämän pyhittämisen edestä armollisen siunauxen luwannut 2 Mos 20 24. 4Mos. 6:24-27. Joel. 2:
31. Match. 10:31. Rom. 10:9, i«. Rangaistus esi-

lan, I of. 9:20.

Sam. 2 1, e. Ps. 54 -4. Kewi.
ästi ilinan tarwetta mnnotan, Hos. 4- 15. Syr. 23
9-17. 1.27:15. 1.34: 29. Matth. 5:34,37. lak.
kuwat- Iftaelitan waimon poika, 3 Mos 14:10- 16.
5- 12.
Bileam, 4Mosi4:i. 1-3': B. Syrialaiset, 1 wapahdus etzi lunastus
wapaus; Hengellinen. Siinä saadusa KriMisisäM
Kun.io:i3,2B. Sanherib, iKun. 19:32,!.
pysyttämän, Gal. 5: 1. Ei siitä poikettaman, Gal. AikaK. 32:21. les 37-36.38. Holofernes, lu4,5- 1.5:1. Kol. 2:16. Ei sitä määrin fäytettämän.
6-1.
dith.
1.13:8-10.
Gal. 5: 13. 1Kor. 8:9. 1.9-18. loh. 8-34-36.
Jumalan pyhä nimi tule pyhitetyn (1) Sen SaarnaHengen laki teke mpaxi, Pet. 2-15, 16. lEsui
misilla 1 Mof. 11 18. l. 13:4. Ps. 2:2 3. Sillä
teke
oikein mpaxi, Rom. 8: 2. Kristuxcsa owat kaikasu
sanaa
saarnimi
siellä
kusa
Jumalan
luinalan
ki mpctt, ja lapset, Gal. 3.-28. 1.4:5-7. Kol.
nata»,, 5 Mos 11 -5,11,21.. 1.14. 23. Kun. 8:29.
z: 11. Kusa Jumalan Hengi on, siinä on mapaui,
Paikka, »osa Jumalan sanaa saarnatan jakuullan, on
Kor. z: 17.
myös rakettu ja pyhitetty HERran nimelle, SM.7
Opettajat palwclewat myös HERorjain ruumillisesta »vapaudesta. 2 Mos. 21:2.
Laki
1
Kun.
5:5.
13.
5
(2)
5,7.
Synnin
ra» nimeen» 5 Mof. 18
tunnustuxen
Mos. 15: 12. Myöden annetan, pyrkiä mpaudnl
perään,
1 Kor. 7:21-33, Luondokappalden »vapaukautta HERran nimeen, Jos 7- '9- 1 Kun. 8:33desta, Rom. 8:21,22.
-,5. iAika K.6-14,16. (3) Autuaxi tekcwäijen opin
wahwan tunnustuxen kautta wainon ajalla Matth. wapakaupungit ludan Kansan tykönä, Mos. 21:
13. 4Mos. 35-6. 5M05.4-4',42. l. 19:1, e.
10:22. Luk. 21 - 12. Ap. T. 9:14. Ebr. 13 15J05.20:2,3,7-9. 1Kun. 1:50. 1.2.-28.
-(4) Kosta hädäsä lumalata ainoata auxi huutan, 1
cli tahto. Ihmisellä, ennen uutta syndyMof. 3 3:20. i Kun. 18: 24. Ps. 2° -8. Ps 63: 5- wapa ehto,
ja
käändymistä,
1:
16:
e.
,8:1°.
23,
32.
loh.
IIOH.
mistä
niisä asioisa kuin kokonansa
San.l.
Joel.
hengelliset owat, ci ole yhtän mapata ehtoa käändy5:1 3--1 5. (5) Kosta me muita siunamnleHEßran
mmcen,4Mof. 6:23-17. Sam. 6: 18. Ps 129:
»niscen luonnosta ja itzestänsä: eikä ihmisen ylnmäft
ryxen puolesta, Eph.4:lB, 1.5-8. 1Kor. 2:14.
z. (6) Kosia me Jumalan nimeä kiitämme ja ylisKor.
10:8.1.
323.
P
5.34:
3:5. Nom. 1-21,22. Eikä myös ihmisin tahtämme» sMos
Ps. 19:2.
don puolesta (josa wapa ehto enimmästi ja elinomat(7) Kosta
4. P5.66: 2. P 5.96:2,3.
Mn seiso,) 1 Mos. 6:5. l. B:2'. Hes. 11.-19. l.
töidensä edestä kijtctän.Ps.7Jumalaa hänen hywäin
36:26. Rom. 2:5. l. 3-12. l. 6:17,20. l. 8-7.
-18. P5.103.1--3. (8) Kosta Jumalalle kunniaxi, ja
loh. 8:34. Eph-2 -1,2. Koi. 2:13. Ps. 14:2,3.
meidän lähimmäisillemme menestyxexi luinalan niNom. 3:l'. Matth. 7.- 18. loh. 15:5.
inen kautta »vannotan 5 Mof. 6.-13. l. >o- 20, n.
iSam.i°: 42. Jer. 'i- 16. 1.44: 26. (9) Kosta Se osotctan myös sen iangcnnen ihmisen kirjoittamisesta, mingä kaldaincn hän on luonnosta, ennen uutta
Jumalista, Kristillistä ja pyhää elämätä ja Menoa pisyndomystä ja käändy!N»)siä, loh. 3-6. Rom. 6:16,
dctän,Matth. 5:16. -Kor?:'. Ebr. 13.:
'Kor.
>O.)
me
(
3:17Kol.
Kosta
luinalan
19. 1.7:8,14,18,23,25. Eph.2-1,3,5. K01.2<10:31.
nimen pyhittänlisestä tiiwat olemme, 4 Mof.
-13. No»n, 8! 5<7- Eph.4-22.
25: ,3. iKun. 19: 10. 2 Knn. io: 16. P5.69: wapawuosi, kästctän, 3 Mos. 25:2,3. sMof. 15-1. Kcrroitan Zedekian aikana, Jer. 34:8 -10. Siti
10.
Ps. !i9--'39. Kosta, näitä edellä matnituita asian haaroja mafian trhdan, silloin Jumpan
»vastan rikotan, le.-. 34: n. Jumalan uhkaus sitö
mastan, Icr. 34-12, e.
nimi hawäistän; crislinnattain kosta Jumalan lsimi
i'-'6.
taikka
wapistus.
lausutan,
Jumalattomain, Viis. 5-2, e, les. 33:
24:'
3Nos.
Itzensä
turhaan
1.28:1. 5 Mos. 32:25. 3 Mos. 26:36,
Matth. 16: 74. Rom.
14.
lähimmäisensä sadattainisie:!,
37. Jumalisia ei taida se pcljättä, Syr. 34:16-19.
12:14. lak. 3:9, »o. (Ansaitzcmatoin sadatus ei
pvfty, San.l. 26- 1.) Noitumiseen ja taikaus kiromiPs.3-7. P 5.27:"3. P5.23:4-P5.4613-P5.56:
12. Pj,9'-i, e. Pi4:?. Jumala on heidän »vl>
Ap. T. 9: .1 3< >9- 3 Wos- 19:31. Mos., 8:
scen.
pisiuxcnsa, les. 8 -12.13. Ps. 1 1 9:120.
10--12. les.si: 19,20. Kosta Emangcliumillifia totuutta ja oppia
13-45. warkaus. Varkauden, ja kaiken määrydm, petolltl. 18: 6. lud.Ep.v. 10. (JM
onkauhia
zeila painM, ja mitalla, e. kaupan lcosa ja muusa
syndi, I«5. Ep.v. 9:11. Syr. 23:15,16.) Kosia
Jumala angarasii, Mos. 20:15.
epäjumalain kautta wannotan, Jer. 5- 7. Am. 8' 14.
5M05.5!'9. !.25:iZZeph. 1- 5. Kosta luotuin luondokappaldm kautta
-15. Rom. 13 .-9. Eph.4- 28. I Thess. 4-6. 'Pet.
wäärin wannotan, Matth. 5:34-36. Kosta Jumalan
4:15. Iliinalalla on siehen kauhistus, sMos. 25:
16. San.l.,ii.-1. 1.20:23. Wik.6:n,i2. Syr.
nimen kautta »väärin wannotan, 3 Mof. 19: n.
Icr. 44:26. Walapattoifexi tulles. 48:
34: 21 -26. Sitä mstan kelpaJumalalle oikia maaka
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Wi
W 5 Wc
1.16.,
l. 19-2. Vcrikoiruus kauhia fyndi, San. l. 6:><,
Jumala uhka
kaupan teos», ja muusa
17. Ps. 55:24. Varoitus siitä, San. l. 1:11,'>,
-6,7.1.22:
16,

Wa

i« paino, San. 1.

1,

:,.

i.

wäarytta,
kowasli kaikkea»0:15,18,19.
<-0an.1. »1
meliosa, Job.
«,16. Ics. 5- 8. Jer. 2,: 1;. Hes. 18-

18, 19.

Veren juoru, Inkisittä, 3 Mos. 12:7.
Veren priiststtamiscsta, 2 Mos. 12-7.

13.

12,

H,s4:i-3. A»N.S 11,12. 1.8-4'B- Mck.2-,-4
l s:i°<i4. Hab. 2:6,7. Zcph. 1-9,13. Syr.7-3-

-l',l-5.

1 Kor.

6-10.

1.-4:6. l. 29:
3Mos.i:s,n. 1.3 2, 8, >3- 1.4:6,16,'7.
1.7'2. 1.8:19,30. 1.9:18. 1.16:14,18. l. 17:6.
2AikaK.3o:l6. Hes.43-20. Ebr.9-13,14,19,
20.

Ilm. 9-21.

Mrasten mailmallisesta rangaistuxcsta, M05 .»2:1-4.ci
21, 22.
Kam. 12-6. San. 1.6: 31. Warastetusta kalusta
pid! syötämän, Tob. 1: »i. Warastaa ihnlistä oli Kristuxen »veren priistottamiscsta, 1 Pet. 1:2. Ebr. 9
ansio, 5 Mos 24:7. Mos.
14. l. 10 19. 1.12: 24.
kuoleman rangaistirc»luetan:
,1:16. Warkaudexi
kost.» työmicheldä palk- Kristus on meidän wercllänsä ostanut, ja meitä kaikista
meidän synneistämme puhdistanut, iK0r.6:20. 1.
ka pidätetän, 1 Mos. 31:41. 3Mos.i9-i3. 5
»

,

-

:

»

7:23. Ap.T. 20:28. 1 Pet. 1.-i8,19. 1 loh. 1:7.
M4 24:14,15- Icr. »2:13. Syr. 34:27. Match.
Ebr.9:i2,i4. 1.10:19. 11m.i:5. 1.5:9.
,o:i0. «Tim. 5:18. lal. 5-4.
zosiaraja wähetän ja siirtää, sMos. 19-14- 1-27- wero ja tulli tule Esimllallc, Matth. 17:24. l. 22:
2'. Mark. 12:17. Luk. 20:25. Nom. 13-7. Ve-17. 10h. »4-». San. 1. »»:»8. 1.»3-,0. Hos.s:
kaupasa, ja muusa menosa,
ron on Kristus myös andanut, Matth. 17: 27.
10' Kosta joku petct.m
tväärällä waagalla painolla ja mitalla, 3 Mos. 9 West; Maarasa tule makiaxi, 2Mos. 15:23. Wcsi<
tautinen paratan, Luk. 4- 2.
11,13,35,36. Jer. 5: »6-29. 1.9-4,5. Am. 8:5,
wiattomus. Wiattomain edestä pitä wastattaman,
6 sMos 25:13-15. Kosta sopimatoin lorlo oteja epäluulo estettämän, Jos. 22:22. i Sam. 1-14.
ta»,
M05. 22.25. 3 Mos. 25.36. Kosta oikeus
«Män, les. i 23. 1.10 1 -3. Kosta ci lainaxi
iKun.iz:i7. Icr. 37:12. Ap.T.2:i4.
l. 28- 17.
otettua tahdota »»»axaa, 5»)r. 29:2-9. 1.8:16.
etzi petos, wilpittömys.
Kosia löytty salatan, 1 Mos. 43:1». 3 Mos. 6: wiekkaus;
wieras,
niin
22:1-3.
»Mos»3:4.
tecstele itzcnsä Jumala, Jer. 14-8.
sMos.
3-5.
Mitä wäärydellä on otettu pitä takaisin annettaman, wierasten holhominen: ctzi hnoneseen ottaminen.
ja wiides osa siihen tygö 3 Mos. 6:5. 4 Mos. 5:7. wiha: kirjoitctan, San.l. 27:3. Mitä pahaa siitä
tule, i M05.4!5. Job. 5:2. Matth. 2-16. San.
yhdistä tähän, Luk. 19:8.
3,*
lyömisestä,
Ei
klmlliaxi
»Mos.
1.14:30. 1.15:18. 1.17:» 9. 1.19:19. 1.29:22.
Vomi-kan
Syr. 28:13. 1.30:26. Matth.si22. Luk.4:2B.
»värkan kansa pidä kansakäymistä pidettämän, San.
Gal. 5:20. lak. 1:20. Pitä oldamanhidas wihaan,
1. 29:24.
Warkaxi kutzutan määrät opettajat, Icr. 23:3°. loh.
lak. 1:19. Saarn. 7:10. Wihastua ja ei syndia
tehdä, Ps. 4:5- Eph. 4:26. Wiha pitä pandainan
10:1.
waroitus; etzi Nuhdelluspois, Kol. 3:8. Syr. 28:6. Tyhmät pikaiset wi«valettu
2
wasikla,
epäjumala
haan, San. l. -16. Waimon wiha katkerin, Syr.
Mos.
wasikka. Israelin
25:22. -Vihaisia ja kiukkuisia pitä paettaman, ja ei
32:4. 5M05.9:i6. Ps.io6:i9. Ap. 3.7-4°^
lulda
Kun.
12:23.
Bethelisä,
Valetuista
»vasikoista
seisottaman wastan, 1 M05 .27.42. San.l. 2:24.
Vyr. 819. Etzi Rateus.
»Kun. 10:»9. l. 17-16. H05. 8:5ripustettin ylös» 4 Mos. »i 8. Otetii» wihollinen, wchamies: Ruuinillisia wiha»niehiä,
-wasti kärmesärjettin,
pitä rakastcttaman, ja heille hywää tehtäinän, i
ja lutzuttin Nehustan» 2 Kun.
maahan ja
Sam. 24:5,13,18. 1.26:5,9. 2Sam. 16:7-10.
,8-4. Mitä se aawisti, Wiis 16:6-8. loh. 3-14.
l- 19: 23. Job. 31:29, 30. San. l. 25: 21, 22.
wäärvs, etzi Xvarkaus.
Wälimies etzi Aristus.
Matth.s!44. L1ik.6:26-28. Noin. 12:14,20,21.
welho; etzi Noituus.
2Mos. 23:4, 5. Niitä toisinansa wäldettämän,
weri, kielty syömästä W. Test. 1 Mos. 9: 4> 3 Mos. 3
Matth. 2:12,14. 1.12:15. loh. 8:59. 1. 11:54.
Ap.T. 9-24,25,30. 1.17:10,14. Ei »vihollisia pi17. 1.7:26. 1. 17: 10» 11, 13. 1.19:26. sMos.
12:16,23. 1. 15:23. Niin myös v. Test. hetlexi adä katzottaman ylön, »Sain. 14: i', 12. 1.17:43,
jaxi, Ap.T. 15: 2°, 29.
44,49. 2Sam.2l :i6,20,21. iKun.2o: i,e.
Veren Miat turmelemat maan, 4 Mos. 35:33.
Kun. 14-8,9.
tygö,
«vuodatettu
meri
huuta
Jumalan
Viattomasti
Vihamiestä joka somitettu o», ei pidä hembiästi
ustot
jakostetan, iM05.4:12,11. 1.9:5,6. »Kun.»41.26:21, e. Sam, 3:
taman, 1 Sam.
26,!. Syr. 1 2:10,11,15,16. Vihollisen langcmu4. »AikaK. »4:»». Ps. 58-11. P5.72:'4. San.
xen ylitze ei pidä iloitzeinan, Van. 24:18. Syr. 8:8.
1.2«i7. les.i-15- Itr.2-34,35. Matth.23:
35,,6. Luk.ll-50,51. Ebr. 12.-24. 11m.6-3<II. wihaUisus: Hengellinen, Hengen ja lihan wälillä,
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Gal. 5:

Wi
Wiis. 14:9. Kristuxen ja Belialin
wälillä, Kor. 6:14,15. Jumalan ja ihmisten Malilla, Non». 5:10. Kol. 1:2,. Imnalan ja mail»

man mälillä, lak. 4:4» Gal. 1:10. ludalaistcn ja
pakanain »välillä Eph. 2:13,14» e. Kristuxcn ristin
»viholliset» Phil. 3: iB-

-wmumemeu Duomio; etzi Duomiopäiwö.
tVlilia; tarpecxi nautittu, iloitta, Syr. 3 1-32-37.
Duo»!!. 9:13. Ps. 104.-15. Koettele elkiwallaiscn sydaminen, Syr. 31:31. Niinaa ei ludalaiset juonet 40. ajastaikana, 5 Mos. 29 5, 6. Kicltin Papcilda »vitzisä tilasa, 3 Mos 10:9. Kristus kutzuttin
»viinajuoinarixi, Matth. 11:19.
Viinamäki- Sen istuttaminen, 1 Mos. 9: 20. Laki

2 Matt. '3:3.4. Herodes,
2, 1 6,45. Menelavs,
Matth. 2:8. Luk. 13:32.
wirka: Siitä pitä waari pidettämän» Rom. '2:7,
8. K 01 .4:17. Syr. 3.22-26. 1.10:30. Siihen

luotcttaman Syr. 10:31.32. Ei oleman siinä itzepäiscn, ja ylpiän, Syr. 10:29. Pitä nuhtctoin ole,
man, 2 Kor. 6: 3. Annetun moiman perästä toimitcttaman, 1 Pet. 4:ll. On Jumalan
Ja
Jumala syöxe pois Mirasta, les. 22:19. Ei pidä
tungeman itziänsä johonguhun wirkaan, Syr. 7:4,
»

5.

:

lviinamäcstä

5 Mos. »3: 24. Seurakunda on Hengellinen »viinamäki, Kork.w. 8-n. les. 5:1. e.
Match. »0:1, e. 1. »1133.
wiisaus: Jumalan wiisaudesta, Nom. n 33. 1 Kor.
2-9. 1.3-19. Kol. »-.3. Wiisaus annetan lumalata pclkäwäisille, 5 Mos. 4-6. l. »9:9. Job. »8:

Wiis. 6-18. Syr. 1-16,24,33,34. s?usa se oi»viisaus ci löytä ja kusia se tule, Job. 28-12-14,20-23. On kallimbi kuin raha, kulda ja kallit
liwet, Job. 28-15-19. Wiisauden omaislls, »voima, waikutus ja hyödytys. Saarn. 7:11«- 1 3. 1.9:
-»8.

kia

,

Syl.4:

13,14.

Wiisaus löytän niildä jotka händä rakastamat,
Wiis. 6-13-21. Syr. 3:32. Annctan lumalalda,
luk. 21:15. lak. 1:5. Peljätä lumalata todella,
on wiisaus Syr. 21:12,13. Kusa »nouda »viisasta
«n, siellä on laitti hywin Wiis. 6:26. Kuningasten tnle »viisautta rakastaa». Wiis. 6:21-26. l. 7:7,
8. Sanalla hyljätän wiisaus, Jer. 8:9. Ihmiscllinen wiisaus, San. t. 14-8,12. Saarn. 1-13,17.
les. 5:21. Itzcmiisaus hyljätä», Ies. 5:21. Rom.
7:2». l. 12.16,17. Kor. 4:7. Mailman »viisauden on Jumala tehnyt hulludexi, 1 Kor. 1: »0. Ka12.

,

.

1

»valus ci ole »viisaus, Syr. 19:19- 22.'

Wu

Wo

Gal, 5:16,17.

1

Pet.4:ls. Ebr. 5 -4. Esimerkit niistä

jotka Pa-

pin Mirkaan omat itzcnsä tungenct: Saul ja Usia, 1
Sam. 13: 9, 12, 13. Aika K. 26- 16, e. Korah,
Dathan, Abiram, 4 Mos. 16: 2,3,9, n, c.
Luondokappalct toimittamat Mirkansa, Syr. '6: 25-28. Esimallan Miran anda Jumala, ja tahto tiliä,
Wiis. 6:4-9. Somindumirka, 2 Kor. 5:18-20.
Bokstawi», ja Hengen wirka 2 Kor. 3:6, e. Monenlaiset wirat Jumalan Seurakunnasa, Eph.4- n,
12. iKor. ,2-5,e.
wireps; etziTvö. Siihen pitä kehoittaman- winydeu
moninainen hyödytys; cnsisii yhteisesti, Ps. 128:2.
Erinomattain, kunniallinen ja tarpellincn ylöspidän-,
dö, San.l. 12:9,11. l. 13:4. 1.14:23. 1.20:4,
13. Rikkaus ja yldäkylläisys, San.l. 10:4. 1.12-24,27. 1.14.-4. 1.20:4. 5yr.20:30. Makia uni,
Saarn. 5:11. Hywäterweys» Syr. 3l.-27. Iloinen ja hywä mnatundo, Saarn. 2:24,25. 1.3:13.
«

,

-

1.5:17»'8.

Wirc:)s pitä toimiteltaman hpwällä omalla tunnolla,
eläjcn kutzumuxcsa, i Ptt.4.-'5. Syr. 3:22,2<z.
Turwamisilla Jumalaan, Nom. '4.-23. Ebr. n:
6. Saarn. 9:7. Kaikella milpittimydellä ilman kcrjäystä, 2Thess. 3:i0«,-i2. i Thess.4: n, 12. Syr.

lokapäimäisellä rukouxclla

Jumalan si»»
Wertaus otettu wiholaisesia, San. 1.6:6,7. Wiriöisia
lckolniehistä cli sepistä» Syr. 38:26- 34. Wiitzcliän
40:29,32.

nauxcsta, Luk. 5:5. Ps.

127:1,2.

»vaimon kirjoitus, San. 1.31:13. Vireys tuotta
etzi petos
kunnian, San. l. 22:29. Vireyden csikuwat Hans
tvilpittömys, lästetän, 5an.1.4:24,25. Zak. 8:
na, Tob. 2:19. Jakob, 1 Mos. 31:40. Viis. »o17. Matth. 10-16. Rom. ,6-19. 1 Kor. 14:20.
-,1. Moses,
2Mof. 18:13. Pamli, Ap.T.2O:
Phil. 2:15. luniala rakastaa wilpittömyttä, ja wi3,. Rom. 15:19,20. iThess.2.9. 2Thess.3-7<9.
haa milpiä, 1 AikaK. 29:17. loh. ,3-16. Ps.s:
7. San. 1.6:17, ,8. 1.11:20. 1.12:2». 1.15:26. woide. Pyhästä moitesta, ,2 Mof. 30:32." Kuningat
woidcltin; Saul, i Sam. 10:1. Dawid, i Sam.
1. 19.-1. WilpittölNydellä on paljo hyödytystä myötä,
1.2-7,8.
1.,4-»».
20:6.
1,10:9.
San.
iMos.
16:13. Kuolluiltcn ruUlnit »voidcltin, i Mos.s«:
2,26.
On hurstasten omaisus, Ies. 26:7. 1 Mos. 25:27.
Job. 1:1. Ps. 26: i°< 12. Ps. 101:2,4. Ps. 25- wottto; ctzi Sota. Kaikki woitto 'tule ainoalda Inmalalda, 1 Mos. 14-14,20. 2Mos. 17:9-117 5
- Ma1 .2:6. Ap.T. 24-16. »Kor.
! 1.-1».
Mos. 2- 3 0,3 3. l. 7:18,19, Jos. 11 6,8. Duom.
Wilpistclewäisicn wahingo ja rangaistus, Job. 20:5.
7:7. 1 Sam. 14:6: l. 17-45-47. 2 Aika K. 14:11.
San. 1.6: 12,14,15. 1.17:20. Job. 5-12. 1.8-13.
1.16:8. 1.24:24. 1.25:7,8. Ps. 118-10-12.
San, 1.14-22. Syr. 13:32. San. 1.26.-25,26. I.
San.l.2i:3'. ludit.6:i<, 2AikaK. i3-i^,c.
8. Sui<
19:9. l. 28:18. Rangaistus esimerkit: Pharao, 2 wuoret owat lumalalda kvrotttut, Ps.
Woi.i:iv. 1.14-21, e. Sitcmilaijct, Duoin. 9:
tzewat tosia Jumala hcita iiitutta, Ps. 104:3.2.
N)ilpi;

-

2?»

M

M

X.

ta perinnöstä ja ijankaittisesta kunniasta, Rom. 8:

14,17.
loh. 1:12. iloh.3:',e. loh.i?-24.
Sitä wastan omista Kristus itzcllensä sm mitä mille
ustowaisille tapahtu, Zak. 8:2. Match. 10:40. 1.
loh. 56.
sisti selkeil ä 2:20. Eph.
25-35,40,45- Luk. 10- >6.10h. 13-20.AP.T.9-4.
Gal.
5:3°- »loh. 3-24ylistys:
ja
wertauxiila,
Sitte
2
1-4.
kutvauxilla
ctzi kiitos
-14-13 Pet.
hengellinen ylkä, lEsus, les.
Seurakunnan
Eph.
Rom.
Xlkä.
loh.
14-23.
3-17.
isännästä,
otetuilla
1.
62:
ja
templistä,
1 Kor. 3-16. 2
4,5.
54:5.
Icr.
3:14. Hes. 16:8,'e. Match.
ii Jumalasta
1.2
pugusia,
AMark.
Gal.
3-27.
9-15.
5:1.
2.-19. loh. 3-29. Eph. 5:
Ihmiscllisesta
6:16.
«or
24, e. Ilm, 19:7, e.
wioskäffysia ja hcimolaijudcsta, Eph. 5-25,3», 32.
Hg, 2-19, 20. Matth. 22:2. Puusta ja jen oxista, Alönanda; etzi kieloa.
n-17,24. Ruumista ja sen Alönkaye kieldcm ja rangaista», 2 Mos.
loh. 15 I'6. Nom.
jäsenistä, 1 Kor. 12:12.
5:2. 1.15:4,5. «Tan. 1.1: 24, e. 1.10.-16. Syr.
moninaiset nimet: sen
19:21. Meidän lähimmäisemme ylönkatze myös kielWcrtauxista on tällä yhteydellä
dän, 5an.1.9:7. l.n:i2. 1.17:5. 10b.i2:5.
lolmiyhtcisen Jumalan pysywäinen asundo.loh. 14:
Eph. 3 -17. Hengen asuma.
Ps. 123:4- Syr.4:2. 1.10-26. 1.11.-2. 1.22:
»3. Kristuxen asumasia.
Hengen
Eph.
2
kautta»
25-27. Ma 1 .2:10. Match.s:22. l. 18:10. Luk.
Jumalan
koto.
8:9.
Nom.
18:9. Ga1.6,1. Vlönkatzoitten rangaistus, i Sam.
22. Kihlaus, Hos. 2-19, 20. Suuri salaisus, Eph.
Rom.
Ei
2:30.
Istutus,
15:4-7.
11:24.
P 5.25:31. 1e5.33:1. Viis.s,-z,e. Syr.
se
loh.
5-3».
27.-31. 1 Thess. 4-8.
ole joku ruumillincil ja luonnollinen, »vaan Hengellinen yhteys, Pyhäldä Hcngeldä «vaikutettu, 1 Kor.
etzi Juopumus.
6:17. Joka myös tcke ihmiset hengcllisexi, Nom. 8: ylösnousemus: Knolluitten yhteinen ylösnousemus
kirjoitctan, Job. 19-25,26»e. Dan. 12:2. Hos. 6y. Mttvdestä Jumalan kansa, joka on kaikille ih2. Matth. 22:31,32. Mark. 12:26,27. loh. 5misille yhteinen, puhutan, Ap.T. 17:28. Mutta se
-28. iKor. i5-i2,e. Omisteta» sen kolmiyhteisin
Hengellinen yhteys on ainoastansa ustowaisien, täällä
fotimaiscsa, loh. 17:11,21-23,26. Sitte »voitosta
Jumalan toimituxcxi» Rom. 4.-17. 2Kor. 1:9. I1
scurakunnasa,
sän,
Kor.
Sen
15:28.
loh. 5:21. 2 Kor. 4-14. Pojan, Job. 19:25,
weisawaisesa syy on
26. loh. 5.21. 1.6:39,54. l. »1.-25. Ilm. 1-18.
kolmiyhteinen Jumala, Isä,
maikuttawaincn
se
Pyhän Hengen, Nom. 8--n. Mutta erinomaisella
Eph. 17,22,23. Poika, loh. 15:5. Pyhä Hengi,
tawalla omistctan se Kristuxelle lEsuxelle, joka sm
i K0r.6:19. Sen sisällinen kchoittawaincn syy, Jumatkaan saatta» ei ainoastansa lumaludensa, Man
malan rakkaus, loh. 14:11.23. Eph. 2:4,7. Sen

iv^htevs Ustowaisien Imnalan 6kansa: l.osotctan ensanoilla,
14:20.
:

>

«-«.

-

>:

sana

ja ne pyhät
mälikappale Jumalan puolclda. on
Sakramentit, loh. 14-23. 2Pct. 1:3,4- Eph.s-26,30. Gal. 3-27. 1 Kor. 10:16.17. Ihmisen puolclda on usto, Eph. 3:17. 1 loh. 4:15. Gal. 2 »o.
1.3.-26,27. Siihen palmclusia toimiltawaiset, owat,
Gaarnamichct ja Opettajat, Eph.4-n- 13. »Kor.
11:2. i Kor. 4:1. l. 3-7,9,10. 1.4-15.
Sen kolmiyhteisen luinala», Jumalallinen olendo,
Pct. 1:4. Ia lEsuxen ihmisyden luonnon olendo,
10h.15-1,2,4. iKor.6: 15-17. Eph. 5-30. Gal.
-

»

Vhdistetän yhden Krisiin ustowaisen ihmija sielun kansa, Kor. 6-15,19. Eph.
5-30. loh. 14-23. Gal. 3:27. 1.2.-19,20. Hengellisen yhteyden tarkoitus syy, Roni. 8 -10,11,16,
2-19, »o.

26,35. loh-6:54,56,57.

,

1.17:20-,3. Eph.4:

i,,c.

Hengellisen phtcyden hedelmä ja waikutus: Kestinäinen
osallislls niiden yhdistcttyin wälillä: Kristus teke
meidän osallisexi kaikesta hywydestänsä, elämästänsä,
tuolemasiansa, ylösnousemisestansa, autuaxi teke-

wäiscstä »vanhurstaudestansa ja taiwaseen astumiseftansa, Phil.3!9-ii. K01.2:20.R0m.4-25. l.8:
31-34. Ga1.2:20. Phil.,:»o. »Kor. 5-21.
iiiol.i:;». Niin »nyöi lasien oikeudesta, taimllises-

sen

se

seman

>

,

'~

34.

'

»Thess.s:6.

Herätetyistä kuolleista; etzi Ruollet.
,

sen ruumin

myös ihmisydcnsä luonnon puolesta, Job. 19-25,26.
10h.5!25-28. l. 17:2. Nom. '4:9. Ap.T.lO:
42. l. 17-31. Ansaitzeminen syy» jongatähden ne
Jumaliset pitä ylösnouseman elämähän, on lEsuxen Kristuxen ansio, kuolema ja ylösnousemus, loh.
"-25. N0m.4!25. l.8! 11. I Kor. 15.20. Kol.
1 -iB. Eph. 2:6. Ylösnousemisesi,,
loistein asiain
haarain puolesta» harjoitta Kristus myös pyhäin Engclitten palwelnsta, Matth. 24:,,. 1. 13-41,49.
Kaikki kuollet ihmiset pitä ylösnouseman, seka mnhurskat että wäärät, Dan. 12: 2. Ap. T. 24: 15,16.
Match. 25:31. iKor. 15:2,. Ilm. 1:7. Paitzi
niitä kuin »viimmcisenä päiwänä elämät, joille kuitengin Raamattu yhden muutoxen omista, Thess.
4:15,16. iKor, 15:51,52. Juuri ruumis, jota mc tasa elämäsä kandanet olemme, pitä ylösnouloh. 19:26,, 7. 1e5.«6,: 19. Rom. 8:1°,
11. «Kor. 5.-10. Joka kuitengin uusilla hengellisillä
omaisuxilla puetetan, 1 Kor. 15:41-54. Phi1.3:21.
Niiden hengellisestä ylösnousemisesta, jotka owat kuollet synnifä, Rom. 6; 2,10. l. 8-11-13. l.13:!!,
1.14:8,9. Eph.2:5,6. 1.5:>4. ,iKor.'s:

l

-

Rlpeys

Vt

Ym

Vn

Ripeys, Roreus, prameus: On Jumalan edesä
kauhisiawainen syndi, San.l.B: 13. 1. 6:16,17.
L 16.5. 1.11:4.24. Am. 6:B. Judit.9: ,6. Syr.
10:7,21. Luk. ,6:,5. 1 10h. 2:16. 1 Pet. s:s.
Kadottawainen syndi Matth. 1z 3,4. Pakanallinen syndi, Roin. 1-30. Joka saatta kaikkiin syndiin,
Syr. 10:14,15. Mönkatzomiften
San.l. 11:2.
Riitoihin. San. 1.13:10. 1.28:15. Syr. 3:19,
30. Angarasti kielty, Ps ioi:s. Hes7:lo. Jer.
9:23. T0b.4: 14. Syr. 11:4. Rom. 11:10. 1
Pet. 5:5. 1 Tim. 6: 17. 2 Tim. 3:2. Puheisa, Job.
-

,

,

M
M
Jumalan puolesta kertoi sin wasiuudcsia
ses
wisti,
12-2,3. Niin myös losua,
3

ja niilda

Mos.

alusa

ja wah3 Mos.

säädyllisesti Abrahainilda

muilva Patriarkailda,

1.21: 4. Mutta hätätiloja taittin

1

Mof.

17:23,24.

se myös

mimoil-16,51,
63. 2Makk. 6:10. Niin myös niildäkin, jotka ci
ollet kokonansa puhtat opisa; ilman cpäilemätä on
joku Phariftus Kristuxen ymbärileikannut» Luk. 2:
21. Sowita tähän Rom. 3:3. Match. 23:2,3.
Käytettin wäärin Jakobin pojilda, 1 Mos. 34:14» e.
Oli yxi Sakramenti W. T. joka »vaikutti ja kiinnitti
wanhurstauden, Rom. 4: n. Sen maallinen
uston
ja näkywäinen aine oli esinahka, 1 Mos. 17:11. Se
taiwallincn ja näkymätöin oli Messias, joka Abrahamin siemenestä oli syndywä 1 Mos. 22:18. Niin
myös hänen pyhän »verensä »vuodatus kärsimisesä,
joka ymbärileikkauxen meren kautta kumattin ja
da toimitetta,

2

Mos. 4-25,26. 1 Matt.

1

8-2. Psn:4. Psi7-i°. Ps.3i:i9. P5.75:-5 5yr.23:7» 8. 2Pet. 2.-18. Jud. Ep.
V. 16. Silmisä, Ps. 18:28. Ps. 131-1. San. 1.6--17. 1.11:4. les 2:11. 1.5:15. 1.10:12. Käytöxisä, Ps. 101: 5. Mik. 2:3. les 3-16, 17.
Waatteisa» les 3.-16-13. Syr. 11-4. Hes 7-10»
21. iTim.2:9. iPet.3-3. Luk.i6:i9. 1.20:46.
maalattin» Dan. 9:26. les. 53-4-12.
Jumalan angara uhkaus kaikkia ylpeitä wasian, 3
Mos «6: ,8» 19. Job. 38:i5.P5.94:2,3.Ps 119-' Vmbälileittauxcn Sakramentin kautta tulit ne ymbärileikatnt armoihin Jumalan tykönä otetuxi: Ar78. San.l. 15:25. 1.16.-5. 1e5 3:16,e. 1.5:15--l.3:11. Jer. 13-9. 1.50:31,32. Hes. 33-18.
moliitosta ja lasten oikeudesta makuutetun ja mhH05.5:5. Am.6-1,8. 1.8:7. Syr.ii!s. 1.17- wistetuxi, 1 Mos. 17,-7. Rom. 4: t'. Niin myös
autuaxi, 1 Mos. 17: 14. Tulit myös sen kautta
--31. Ilpeys käy langemuxcn edellä, San.l. '6:18.
l.iß:n. 1.29-23. Syr. 3:26,27,29,30. l.io:
muista Kansoista eroitetuxi; sentähden kutzutan lu16-18. 1e5.2:11,12. Luk. 14:11. Tob.4ii4.
dalaiset Raamatusa ymbärileikkauxexi- Pakanat
Olla ylpiä ei hyödytä, Wiis. 5:8. Tulewat wiimsitä wastan esinahan, Nom. 2:26,27. 1.3:30. 1.
mein häpiään» Luk. 1:51» 52. P5.73:18-20. Ps.
15-8. Gal. 7. Eph. 2:11. Tit. '.-io. Että merkki liittoon luinalan ja heidän »välillänsä» oli hei37:35. Job. 24:24.
dän lihasansa, Mos. 17:10,11,13. Sen ruuiniiMistä ylpeys saa alkunsa Syr. 10:14. Mark. 7:21ymbärileikkauxen kansa piti, sen tcrwelliscsä
--23. 1 loh. 2-16. Hengellinen ylpeys kielty, Zeph. 3 liftn
harjoiluxesa, Jumalan armollisin lupanxcn ja käs11. Luk. 18:9, 10. Ulpeitten kansakäymistä pitä
kyn jälkeen, myös se hengellinen sisällinen yinbärilväldettämän, Ps 101:5. Syr. 13 1. Meidän raapitä
ylpeydestä
tutkiminen
meitä
estäleittaus yhdistetty oleman: Siitä, niin myös ymdollisudeMme
pärileikatuista sydämmistä puhutan, 5 Mos. 1°:
män, Syr. 10:9-13. Miat unohtamat Jumalan,
16. 1.30.-6. 3 Mos. 26-41. Jer. 4-4. 1. 6,-10. l.
Hos. 13:6. Pyytälvät ylimmäisiä sioja Luk. ,8:8.
9:25,26. Ap.T.7: 51. Rom. 2-25,29. Kol. 2:11.
Ei pelkä Syr. 31: 23. Rom. 1:10. Pettäwät
itzensä» Gal 6:3. iKor.4.-7. 1.8,2. Mpeyden Pakanoista jotka annoit itzensä ymbärileikata, Judit. 14.6. Ia sait syödä Pääsiäislammasta, Mos.
esikuwat, ja sen rangaistus - Pharao
Mof. 5:2.
Mirjam» 4 Mof. n: i,e. Kore, DZthan jaAbiram»
»2:48.
4Mos 16: ,i»3,,3i. Goljath» iSam. 17-4,26, Vmbärileiklaus, sitte kuin Kristus tuli, on peräti
pandupois, Ap.T.i5!i,'9,28. Gal.s-1-3. l.
49. Dawid. Sam. 24:11» e. Sanherib, Kun.
18:35, e. 1.19:28,37. les 36:1, e. Usia» 2M
2-3. Ebr. 8:13.
kaK.i6:i6, l9. Moabitat, 1er.48: 29,30. 1.49: 3?mmarrvs: Ei siehen pidä luottaman, San. l. 3:5.
16. Sodoma Hes 16: 49. Tyrus
On kallimbi kuin hopin, San.l. 16:16. Tule luHcs 28--.
Egypti Hes 3,: ,0. Nebukad-Nezar Dan. 4-16,
malalda, San.l. 2-6. Dan.2:2l. Kun. 3:12.
1.4-29. Kartta pahutta on ymmärrys, Job. 28:28.
29. l.5: 11» e. Phariseus, Luk. 18:11. Herodes,
Ap.T. 12:21, e. Zedekias, lAikaK. 36:12. HistiEi itziänfä ylön wiisana pitämän» les. 5:2,. Rom.
12:16. YmmärtäMinen säästää puhensa» San. l.
as, AikaK. 32:25.
joka tapahtui
17-27,28. Rakastetan Nuhtinoilda, Syr.2o.-29,
Ilmbäiilelrkaus: Se rlmmilliuen,
30.
esinahan lihasa» kahdexandcna päiwänä, asetettin
luinalalda, että sen piti oleman sinetti ja merkki sii- I?n!'eps; ctzi Lottelemattomus.
hen liittoon tuin Jumala Abrahamin ja hänen jäl- M on luotu Jumalan sanalla, Mos. 1 -5. Ps. 104:
20.
keentlilewaistensa kansa teki, Mos 17-1-14- Rom.
. 4:11- 10h.7-22. Ap.T. 7-8. Syr. 44:21. Mo- Mawät, YstäwysUskollinen ystäwa on suuri ta,
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1

wara.

M,
wara. Syr. 6:l4-16. San.l. 18-24. On myös
tarpcllinen» 5aarn.4!9, 10,12. Suloinen, San.l.
,7:9. Hyödyllinen, Syr. 6-14,16. l. 25-12. San.
l. 17:17. Lul. 11.5. Saada ustollista ystäwätä, on
tarpellinen Jumalan pello, Syr. 6:16,17. Tarkka
walitzeminen Syr. 6:6-13. Tehdä itzellcnsä Luk.
16:9. Nippua siinä on tarpellinen, ja ci syytöinnä
händä hyljätä, San. 1.27:10. Syr. 9 -14,15. Uskollisuutta ja ralkautta osotta, San. 1. 3:»8,29. 1.
,2:28,29. 1. 27-18. On paha kosta ystäwän täyty
«alitta, Ps.4i:io. San.l. 14:20. 1.19:4. Uskotuitta salouxia ei pidä ilmoitettaman, Syr. »2:
,7. 1.27:17-24. Mteyttä pitä hänen kansansa onja onnettolnudesa: iloiten onncsa ja murehtien
ncsa
onnettomudesa, Lul. 1:58. 1.15:6,9. Ps. 38-12.
Ps.BB-9,19. Syr.l2-8,9. 1.37:3,4. 1.40-23.
Kailisa tiloisa lohduttaman, neuwoman ja palwele»nan, Job. »:ii. Wal. m. 1:». Syr. 22-31. San.
1. 3 28. E> ystämätänsä panetteleman, San. l. 17:
9. Syr. 6:5. 1.7-12. l. »»25-27. Ei myös us,

,

-

koman ystäwän panettelioita, Syr. 6:1. l. 19-14,
15. l. »8:n. Ei soimiman ystäwälle sitä osotettua
hnlvyttä» Syr.4i-»8.
pidä meidän seuraman, losta hän meitä
Wäwätä citahto,
mictellä
sMos. 13:6-9. 1a1.4-4. Ustottomista ja petollisista ysiäwistä, »Sam. 3 - »7.1. »o: 8, e.
Jer. 9:4- 6.1. 1 »: 6. Pan.
Ps 41:10. Ps. 50: -0.
11:16. Mik. 7-5- S:,r. 6: 7,8. 1. 1,-14. K 37:
1,10. Ustollisista ystämistä, »Sam. 15:19. Sein.l.
18-24.
VximicliiVs, Rauhallisus, Rauha: Se hengellinen ustosa, kästctän, loh. 17: »1,»». iKor.i-10-13. Eph. 4-3-5. Phil. 1-27, 1. 3:16. Hengellisestä ja Emangeliumillisesta Kristillisen Seurakunnan ranhasia, 1e5.2:4. 1.9-7. l. 1,-6,7. t.66:
12. Zak.B-.12. Luk.»:i4. loh. 14-27. Ap.T. io.-36. Ron». 5-1. Eph. 2:14,17. Phil.4 7. Pf-72:
».

3.

Nah.

i- 15.

Kol.

,:»o.

Eiitä petollisesta rauhasta, kuin määrät Prophetat ilmoittavat, Icr. 8-11,12. l. 14-13,19. l. 23:6, e.

1.»7-14,15. 1.28-8,9,15- 1.29:21,31. l.4:10.

M
Vximielisys ja rauha tule lumalalda, 3 Mos. 26.6
les. 45 .-7. 1 Kor. »4:33. 1Kun. 5:4. 2 Aika K
14-6. l. 15-15. -iThess.;-16. Ps. 147:13,14
les. 26- 3,12. Syr. 50:25. Esimerkit rauhaa rakas
tawaifista» 1 Mos. 13:8. 1.26.-27. Ap.T. 2:44-46. 1.4- 32. luinalattomat owat myös yhtäpitäMis«t ja yximieliset pahutecn» Ps. 94 20, 2,. les. 5:, 8.
San. l. 1:10 15. Rauhaan ja yximielisytecn pitä
meitä kehoittaman yximielisyden suuri arwo että
kutzutan Jumalan rauhan, Kol. 3:15. On hengen
hedelmä, Gal. 5:22. Jumala itze on rauhan Jumala ja HENra, Rom. 15:33. 1.16:20. iKor.
14:33. iThess.s!23. 2Thess.3:i6. Niin myös
Jumalan hywä suosio rauhaan ja yximielisytecn, Ps.
133: "3- Syr.25 -1,2. Matth. 5:9. l.'8:19.
Jumalanmstahakoisus eripuraisuden kehoittaita
tan, San. 1.6:29. Vximielisyden hyödytys» Pf
133.-1,3. 2K01.i3:n. 1 Pet.3: »o, 11. lak.3-18. San. 1.1 5:17. 1. 17:1. Kristuxen waldakunnan omaisus: hengellinen ja ruumillinen rauha,
Rom. 14:17. 1e5.9:7. l. 11:6,7. Zak.9:io.
Luk.i!79. Eph.2-14- 17. Ebr.7:2. 10h.i3:34,
35. l. 14-27. Meidän kntzumisemme on rallhaan,
1 Kor. 7:15. Eph.4: 1-4. iPet.3:B,9. Eripura»on wahingollinen ja kauhistaminen, San.l.6-

-

was-

sus
-12,14.

1.16:28. 1.17:19. 1.20:3. Syr. 28:10»
iKor.3?3. Gal. 5:15,20,21. lak.3-i4,iB.
Saawuttaxemme rauhaa» tule meidän ahkeroita to18.

tlidesta» Zak.B:l9.

z

Hengen yhteydestä» Eph.4- 3.

Rakkaudesta, Kol. 3 -14,15- San. l.

10:12. Nöy,
rydesiä, San.l. 13:10. 1.28:25. Luk. 9:46. 1.22:
24,26. Phi1.2:2,3. Kärsilvällisydestä, San.l. 15:
18. Kol. 3 -12,13. Vstäwällisydcstä puhesa ja «asianxcsa, San. l. 15:1. Kol. 4:6. Niin myös neulvoa
rauhaan» San. l. 12:20. Syr. 28:14, e. Sitä

was-

tan kattaa,
riitaisutta, San.l. 26:21.
Syr. 28:13. Äkillistä «ihastumista» Syr. 28:11.
San.l. 15:18. 1.25:3. l. 30-33. lak.i:i9s2a.
Kateutta ja «ihaa, San.l. 27:4. Rom. 13:13. 2

Kor. 12:20. lak. 3:16. Sekoittamisia itziansä muiden asioihin, 1 Thess.4:ll. 5an.1.26-17. Tytymättömyttä, San.l. 15-17. l. 17:1. Panctusta,
5an.1.26: 20,21. Syr.2B-15,16,20.

Mik. 3-5,7. Hes. 3-10-16.
Ruumillinen yximielisys ja rauhallisus kästetän, 1 Mof.
45:24. Zak. 8-, 6, 1 9. San. l. 3:30. Mark. 9:50. Rxnvakaifus; etzi
Rom. ,2:16, i 8. l. 15:5,6. t. ,4:19- 1 Kor. 3:3.
2 Kor. 13-11. Phil.»: 1- 3. Kol. 3-15- 2 Tim. 2:
»2.
Tit. 3-2. 1 Pet. ;: 8 -11. 2 Pet. 3: 14.!
Ebr.i, -,4. Ps.Z4:is.

se

»

lumalisesa har-

joituxesa» Ps. 108.-2. Ps. 119:5. Syr. 16:23. l.
18:23. l. 21:13. Viis. i:i. Pahanjuomnen taita
latzoa yxiwakaisesti Syr. 19 -2 z.
,

Ll-

R^°

Registeri
II.
Raamatusa kohl<nraiset, Ihmisten,

Josa ne P.

Kaupungein, Wirtain
Wuotten, Palkkain, Epäjumalten, ja muut nimet, enimmän osan
puolesta, lyhykäisesti

Suomezi selitetän.

Abram: Korkin Isä» kunniallinen Isä, i Mos. '1:17A.
Abraham: Paljon joukon Isä, »Mos. »7-5»Ajlsaron: Wuorilaincn» Mos 6-10.
Abrona: Luotus, luotuspaitta, 4 M05. 33:34.
Abaddon: Kadottasi,» häwitys, Ilm. 9:11. Absalom Nauhan Isä, Sam. 3:3.
2lbagtha Isänkuurna» ijankaikkisus,Est. 10. Absolomi: Rauhallinen Isä, 1 Matt. 13:11.
Abana: Kiwi, kiiville», Kun. 5:11.
Ada; Kaunistettu, eli kokous, 1 Mos. 36:1.
Abarim: Luotus, luotuspaikta 4 Mos. 21 :n.
Adada: Kokouxcn todistus, Jos. 15:22.
1

2

-

:

,:

2

,

AlHa; Isä, Mark. ,4:36.
2lbda: Palwelia, Kun. 4:6.
Abdeel: Jumalan palwelia, Jer. 36-26.
Abdi: Minun palweliani» Aika K. 6.-44.
Abdiel: Jumalan palwelia, 1 AikaK. 5,15.
,

,

Abdon Palwelia, los. 11:30.
Abednego Kirkkauden palwelia, Dan.
:

:

3:12.

Abel, Habel: Turhuus, 1 Mos 4-2.
2lbel, cli Abcla, Murhe, walitus, 1 Sam. 20-15.
?lbelMehola: Murehtiwaistcn parwi, iKun. 19:16.
Abez: Mutainen, los. 19-20.
2lbi: Isäni, 2 Kun. 18:2.
Abi Albon; Ymmärtälväinen Isä, 1 Sam. 23:31.

Jumala on Isä 1 AikaK. 19-1.
Abiam Meren Isä i Kun. 15: 1.
2lbiasaph Kokowainen Isä 1 Aika K. 6:1 3.
2lblathar: Kunnioitettawa Isä Sam. 22-20.
2lbid: Tulendunut tähkäpää 2Mos. 13:4.
2lbida Yminärtäwäinen Isä i Mos 15:4.
Abija:

,

:

»

:

,

>

,

,

-

,

Abidan: Karajan Isä, 4Mos 1:11.
2lbiel: Jumala on Isäni 1 Sam: 9:1.
AbiVser Isäni apu los. 17: 2.
2lbigail: Isän riemu, eli korkeus, 1 Sam. 25: iz.
2lbihail Isän lväkeys 4 Mos. 3.-35Abihu: Hän on minun Isäni, Mof. 14:9.
Abihud: Ylistyxcn Isä Aika K. 8:3.
Abilene: Isä asundo: waiteroitzewninen, Luk. 3-'.
Abimael: Isä Jumalasta, i Mus. 10:13.
Abimelech: Isani on Kuningas iMos. 10-1.
AbiiTtadab: Mieluinen Isii, 1 Sam. 7:1.
Abinoam: ihana Isä» Duom. 4-6.
Abiram Kolkin Isä, 4 Mos 16-1.
Abisag Isäni exytys, i Kun. 1:3.
Abisai Isäni I.ihja IMaK. 19 -11.
Adisalom: Rauhallinen Isä 1 Kun. 15:2.
Abisua: Tmvcydcn Isä 1 Aik. 6.4.
2lbisur: Laulajan Isa. 1 Aika. 2:28.
2lbital: Kasien Isä, »Aik. 313.
2lbitob: Hywä Isä, iAik. 8-n.
Abiud; Kunnian Isä, Matth. 1:13.
2lbner: Isan walo, 1 Sam. 1:8.
Abboi: Roitudcn Isä 1 Makk. 16 -11.
,

:

,

:

»

1

1

,

,

:

:

-

»

;

»

»

HENran todistus, 1 Aik. 6:4,.
Adalia-Köyhys, Est.9!B.
Adam- Ihminen:rusiia maa, Luk. 3:3 8.1 Mos. 2:
Adama- Werirustia: punainen, 1 Mof. 10:19.
Adami: Maallinen, rusiia,
Adar: Kauneus» 4 Mos. 34:4.
Adasa, Adasar Kyndäjän eli awun todistus, Matt.

Adaja:

„.

»

-

7:40,45.

Adbeel: Jumala teke murhellisexi, Mos. 25:13.
Addi: Todistnxeni, »natkustaja» Luk. 3:28.
Addon: Herra: Korm» Esr. 2:59.
Addus: Uusi kaupungi» 1 Matt. 13:13.
Ader: Karjalauma, 1 Aik. 8:15.
2ldida: Hänen todistuxensa, 1 Matt. 12:38.
Adiel: Jumala on todistaja» 1 Aik. 4:36.
,

Adin; Ihana, hekumallinen, Esi. 2:15.
Adina: kaunistettu» 1 Aik. ,1:42.

Adithaim: Todistuxct: kokouxct, Jos. 15:36.
Adlai: kaunistuxeni, 1 Aik. 27.29.
Admatha: Kuoleman löyhkä eli maallinen mies, Est.
1-14.

Adna: Herkullinen: iloinen, 2 Aik. 17:14.
Adonia: Valdias Herra» 2 Sain. 3:4.

Adonißesek: Herran leimaus» Duom. 1:6.
Adonikam: Herra nouse, Esr. 2:13.
Adoniram: Herra on korkin» 1 Kun. 4:6.
Adonizedek: Vauhurstaudcn HENra» Jos. 10:1.
Adoraim: Wahwa warustus 2 Aik. 11:9.
Adoram: Heidän kunniansa, 2 Sam. 20:24.
Adramelek: Kuningan woima, 2 Kun. ,9:37.
Adramyti: Puhdas seura» Ap.T. 27:2.
Adria: Välinen paittakunda» Ap.T. 27:27.
,

Adriel: Jumalan jolltto, 1 Sain. 18:19.
Adullam: Saalis paikka: oikeus sia» Jos. 12-15.

Adumim- Maalliset: Rustiat, Jos. 15:7.

Agabus: Rakastettam- heinäsirkka, Ap.T. n:'i.
Agag: Katto: sola, Sain. 15-8.
Agar- etzi^Hagar.
Age, Agere: Sywys: Mlpiä» 25ain. 23:11.
Agrippa: Kipiä jalwoista: työläs synnittä, Ap.T-25:13.
Agur:
>

Agur: Koklya, koottu, San.l. 10:1.
At»ab Setä, 1 Kun. 16:19. weljen lammas, 1 AU.
Aharhel: Toinen sotajoukko:
4-8.
Mas - Omistaja: tartujc» Kun. »6:».
»Sam,
Ahasbai- Minuun turwaja : piirittajä well ,
-

,

,

»3-34.

Omistaja-

1 Kun. 11:40.
juoxia; l Ail.4-6.
Nopsa
Awschari- Majcsietillinen,
Est. 1.
Maswcrus;
1 Aik.
weli
2-29.
Ahban
Kaupungi,
Duom.
1:31.
Ahclab: Ricsta

Masia:

>:

Ymmärtäwäinen

:

1 Aik. 1:31.
Aik. 7:l2.
i Aik. 7-34-

Weljeni;

Ahelai:

Abcr: Toinen,

1

Ahi: Weljeni,
Ahia Her/an weli,
Al«am , Aitin weli
Mian, Abean:

Mieser:

»

San». 14:3.

s. 0. Enoi
Wiinalvcli,
,

Wcljcni apulainen,

,

1

i Ail. 11-35.
Ail. 7-19-

4Mos. i-i».

Ahihud Tarkka weli tapauxiin 1 Ail. 8:7.
Ahikam: Nosnutweli; »Kun.»»:i».
2ihiluo: Syndywcli, cli sukmveli, »Sam.B:i6.
Ahimaa; Ncuwo weli Sam. 15:27.
Miman: Oikian käden weli, 4Mos. 13 23.
-

,

:

»

,

-

Sam. 21:1.
Mimelek
Mimott, Kuolewainen weli 1 Ail. 6:25.
Ahinadab Mieluinen weli 1 Kun. 4:14.
Ahinoam Ihana weli 1 Sam. 14 5«.
Mis Häncn wcljcnsä 1 Ail. 8 3».
Ahira: Paha weli, 4Mos. 1-15.
Adisaar: Amnllruston weli 1 Aik. 7:10.
?<h>samak Wahwa weli Mof. 31:6.
Misär: Päämiehen weli, Kun. 4:6.
:

Kuningan weli

,

,

:

,

:

,

:

:

:

-

-

,

,

-

,

»

,

Ahiwb Hywä weli : Sam. 14:3.
Luopunut weli, eli tyhmä, 2 Sam.
Moah Orjantappura, eli ongi, 1 Aik. 8
Ahohi: Orjantappurani» 2 Sain. 23:9.
Mumai: Wesiniittu. 1 Aik. 4-2.
Adusam: Omistaja, 1 Aik. 4-6.
,

-

:

Musat- Perindö

Ai: Läjä, Kaso,

ja o»naisus,
Jos. 8-24.

iMos. »5.,6.

A>ja - Haukka, sääxi, 1 Mos. 36: »4.
Ajalon: Tammisto: peurala, Jos. «0:,,,.
Ajach Sääxilä ; kotkain, Ics 1 o -»8.
:

2l>>,- Eilinä, eli lähde, Jos. 19:7.
M>,d: Kaukalo, welpcri- kipinä. i
Akaia- Kipu. Suru, Ap.T. 18: i».

?lraikus; Surullinen. Kor. 16:17.
?lkan: Sorettu, Mos. 36-17.
Akan, 2lkar: Häiritziä, 1 Ail. »: 7.
Alaron- Hedelmättömys: Pölttö, Jer. 25: »o,
Matth. 1:9. etzi Adas.
Hiiri, »Kun.»»-!».
Akeidama: Wcripeldo, Ap.T. 1:19.
,

,

Akin»:

Joka malmista» wahwista, Matth. 1:14.

Alie-r: Weljen Walo, Judit. s:s.
Ar»s: Tosin on, eli, niin on, 1 Sam. 21-11.

Ako: Lyöty, särjetty, Duom. 1:31.
Akor: Hämwästys, Jos. 7-24,
Akrabin: Skorpionit, 4 Mos. 34: 4.

Aksa: Kaunistettu» Jos. 15: '7-

Aksaph, 2lt>sapli: Noita kaupungi, Jos. 19:25.
Aksib, Ahsib- Valehtelia, Jos. 15-44. l. 19.-2,.
Akub'- Tallaja, 1 Aik. 3: 24.

Alamelek; Kunnioitettu Kuningas, Jos. 19:26.
Alemeth: Kuolcinan ylitze, 1 Aik. 7:8.
Alexander: Wäkcwä auttaja» 1 Matt. 1: l.
Alexandria: Miesten apu, Ap.T. 18324.
Alja: Korkia, »Aik. 1:51.
Aljan: Ylhäinen» 1 Aik. 1:40.
Alima: Esihuone» 1 Matt. 5-26.
Almodad- Hän on mittawa, 1 Mos. 10:26.
Almon: Salattu, eli nuorus, Jos. 21:18.
Aloe: Tammi, 1 Aik. 4137.
Aloch Korwotus, nouscndo, lKun.4:i6.
Alpheus Tuhannen, Matth. 10-3.
-

Alsimus» Urhollinen,

1

Matt. 7 .-5.

Alus: Hapoin taikina, 4 Mos. 33:13.
Alma: Pahus, ilkeys, 1 Mos. 36:40.
Alwani Paha, ilkia» 1M05.36.23.
Amal: Tckewä» 1 Aik. 7-35.
2lmalek: Nuolema,eli lattuva Kansa, 1 Mof. 36:12.
2lmam: heidän äitinsä» eli kyynnaränsä, Jos. 15:26.
Amana, Usto cli totuus, Kork. w. 4- 8.
Amaria HENra puhu, 1 Aik. 6-7.
-

Amasa: Kansaa korwottam, elisaästäwi,
17:25.

Amasai: Kansan

lahja, eli wäkcys»

1

2

Sain.

Aik.6:25.

Amasia: HENra kuorma, 2 Aik. 17-16.
Amazia: HERran wäkeys 2Ajk.25;5.
,

Kansan kaunistus, eli saalis, Jos. 19:26.
Amen Totisesti, 4 Mos. 5:22.
Amethi.st: Yxi kallis kiwi, Mos. 28:19.
Ami: Mi: pelko, Esi. 2-57.
Aminadab: Kansan päämies» Mos. 6: 23.
Amead:
:

2

2

Amithai: totinen, ustollinen, 2Kun. i4:25.
Amma: Kyynnära, 2 Sam. 2:24.
Ammao, cli Emmao: ylönkatzottu Kansa, i MakK.
3:4°, 57-

Ammi: Minun Kansani, iMos. »9: 38.
Ammiel. HENran Kansa, 4Mos. 13: 13.

Ammihud: Kansan kunnia, 4 Mos. 1 10.
Ammisabad: Kansan lahja, 1 Aik. 27,-6.
Ammisaddai: Wäkewä Kansa» 4 Mos. 1:12.
Ammon Välinen, Mos. 19:38.
Amnon: Totinen, ustollinen, 1 Aik 3: i<
Amok Laxo: sywyys Neh. 12:7.
-

-.

-

'

»

Arnon: Ustollinen, totinen, 2 Kun. 21:18.
Ameri, cli Emori- Vastansanoja; «Aik. 1: «4.
Amos: Takka» Waiwalloinen Am. 7-14Amoz: Wäkewä, tukcm» 2 Kun. 19: 2.
Amphipolis: Vmbän mrustettu laupungi» Ap^T.
,

»7:

i.

Am-

Amplias: Awarvlttu, Nom. »6-8.
2lmram- Vlötty Kansa, »Mos. 6: ,8.
Amraphel- Surman kuuluttaja, i Mos. 14:1.
2lmst, Tulcwa, wäkewä, iAik. 6- 46.
A»»<»: Ktluluttaja: Wastaja, iMos 36:2.

Ararat: Wapistuxen kirous, »Mos. «->.
Arauna- Kirottu» 25am.24:16.
Arbathiteri: Lakeus» 25ain. 23:31.

Arba-

2lnab: Wiinainarja, Jos. n: 2,.
Aliaharath- Kuiwus "kuiwa paikka, Jos. 19-19.
Anaja HEZlra on wastawa Neh. 8- 4.
puhuja, »Kun. 17: 31.
Anamelek:
Anamtm: Puhumat: wasiaus, Mos. 10.- 13.
Anan: P:lmi: aawistus, Neh. 10- »6.
-.

,

1

Anania: Aawistaja- pilwi, 1 Ail. 3-24.
Anania: HERra onwastalva, Neh. 11:32.
Ananias'. HEran pilwi, Ap. T. 9:1».
Anach- puhuwa mies, Duom. 3:3».

Anathoth : Wasiaus 1 Aik. 7- 8.
Andreas: Urhollinen, michullinen, Matth.4:
Andronikus: Woitollinen 2Matt. 4:34.
Anem: Heidän »vasiauxcnsa. 1 Aik. 6:73.
Aner: Kyntilälaulu, 1 Mos. 14-13.
Auiam: Kansan wäkcwys. 1 Aik. 7:19.
2lnim- Wastajat, Jos. 15:50.
Anna etzi Hanna.

Neljä,

1

Mof.

23:2.

2lrbe- Heinäsirkka; 3Mof. 11:22.'
Arbcl: luinalan ehto, Hos. 10:14.
Arbcla: Salainen wäjymys, 1 Matt. 9:2.
Arbiteri- Akkuna, heinäsirkka, 2 Sam. 23:35.
Ard Herra, Ruhtinas» 4Mos. 26:40.
Ardon: Hallitzcm» 1 Aik. 2:18.
2lreli- Jumalan walkeus, i M05.46:i6.
Aretha- Muinen, 2Kor. 11:32.
Areus: Haluinen sotaan, Matt. 12:7.
Argob: Kirottu maan kappale, 5 Mos. 3:4.
Aridai: Wäkcwä jalopeura, Est. 9-9.
Aridatha Jalopeuran laki- kirouxen tapa, Est. 9:»^
Arieh: Jalopeura, 2 Kun. 15:25.
Ariel: Altari: Jumalan jalopeura, 1e5.29.1.
2lri!i,athia: Jalopeura kuole, Matth. 27:57.
Ariok: Sinun jalopeuras, iMos. 14-1.
'

,

,8.

,

Arisai: Ylkä, Est. 9 9.
Aristarkus: Paras Ruhtinas, Ap.T. 19:29.
Aristobulus- Paras Neuwonandaja Nom. 16:1»^
:

-

»

2lrkelaus: Kansan päämies, Matth. 2:22.
Anathothia: HERran wastauxet iAik. 8- 24.
Antiokia, Ap. T. 11:19. Antiokus. 1 Mall. 1 11, Arki: Seuraja» Mos. 10:17.
ArkiAtaroch: Seppelten pituus» Jos. 16:2.
Ratasten siasa Kostaja.
Antipas- Kaikkia »vastan, elikaikkein siasa, Ilm. 2:13, Arkippus: HewoistenHaidia» Koi. 4:17.
Armageddon: Kirottu sota: omenamäki, Ilm. 16:16.
Antipater: Isan siasa, Makk. 12:16.
Armoni: Kuuluisa huone» Sain. 21 :z.
2lnub: Wimamarja, Aik. 4: 8.
Arnan: Kirottu poika» 1 Aik.3:2l.
2lp«mea: Karkottaja, ludith. 3-14.
Apclles: Ilman wastausta: Karkottaja, Nom. 16:10. Arnon: Ijäincn kirous, 1 Mos. 21:14.
Arod: Valdia jalopeura» 4 Mos. 26:17.
Apharsatka: Repiä, särkiä 7 Esr. 4-9.
Aphck, 2lpbik: Wäkcwys, Jos. i»:,8.
Aroer Katawa: tukistus, les. 17; 12.
Arpad» eli Arphad: Lunastuxen mlo, les. 10:^
Aphia- Puhaldaja, Sam. 9:1.
Apollonia- Turmcllus, hämitus» Ap.T. 17:1.
Kun. 8:34.
Apollonius: Turmclia, häwittäjä, 1 Matt. 3: 10. Arphaxad: Parandaja, Judit. 1-8,
.

-

:

,

2

,

1

2

Apollophancs -Hälvittäjän muotoinen, »Matt. 10:3 7.
Apollo: Kukistaja, Ap. T. 18: »4.
Apolloon: Hukuttaja, kadottaja, 11m.9.11.
Apostoli- Lähetetty: Matth. 10:».
Appaim: Kasmot, Aik. 2:30.
2lpphia- Lichakoitzia kuohuja» Philcin.v. 2.
Apphus- Tutkistclia» i Matt. 2-5.
Appiforum: Appiuxen turu. Ap. T. »8:15.
Aqwila : Kotka» Ap. T. 18:,.
Ar : Vöwartio 5 Mos. 2: 9.
Ara: Wuori: Rastas.
Ara: Pilttaja, hämäisiä, 1 Aik.7:3B.
Arab: Wäjyjä, Jos. ,5-5».
ArabKth: Isoi mäjytys, erämaa, 1 Malk. 5- 3,
Arabia: Erämaa: ilda, i Kun. 10:13.
Arad: Metzäaasi, 4Mos. »1:1.
2lrah: Matkamies, Esr.»-5.
,

»

Arat: Pitkämäinen,
Araloth Esinahka, Jos. 5:3.

Aram: Korkeus; jalmis, Matth.,:'.
Aran: Altti, 1 Ail. 1:42.

>

Arsakes: Kilwen kandaja» 'Matt.

14:2.

Kurun andaja» Esr. 417.
Arthahsasta2lrtemas: Täydellinen, kaunis, Tit. 3:12.
Arwad: Ruhtinallinen, Hes. 27:11.
Arudoth; Akkunat, Kundiin.
2lruma: Ylhäinen, Dl'lom.9:4i.
1

2lr;a: Maa» 1 Kun. 16:9.
Asa: etzi Assa.
2lsahcl- HERra teki» 25ain.2:, 3.
Asaja- HERra on tekcM, 2 Kun. 22:12.
Asan: Sakia sawu, Jos. '5-4».
2lsania: HERrn am tormt, Neh. 10:,.
Asapl), ctzi Assaph.
Asarecl - Jumala autta, 1 Aik. 25:18.
Asarela: Jumala on autuaxi teliä, 2 Aik. 25:2.
Asaria: HERra on Auttam, 2 Aik. 15:1.
Asas: Väkelvä, 'Aik. 5.8.
Wäkewä Herra: 2 M.; 1:1z.
Asasia: Isopini,
1 Aik. 11:37.
2lsbai:

Asbea:

'M.4:2'.

Asbel:

tuli Mos 46, 21.
Asl'el Knluttawaincn
Neh.?,.,6.
roöwäli,
Wäkewä
A b'lk:
wlwdatus,
Jo,. 11,22.
Väkewns
10,10.

Azal: Erinäinen, 3al. ,4,5,
Azalia: HERran tykönä, 2KUN.»», ~
2lzaria: »Kun. 15, 1. etzi Asaria.
A;cl- Tykönä, Ail. 8, 37.

Asir: ciii2lsscr.
Asa^d w Azg^d 1 Matt.

AZmon- Luumme, Jos. 15,'4.
Azoch: Tulda rakasiamaincn, Ap.T.B,

,

:

,

As-?'.-.: Kudottu ymbäri, los

,

:

Ana: Wu-aincn,
A'cl: linmUan teko

8.6.

M.4,^5julma tnö, Kun.
i

,

1
17. 3«».
3"ndi.
10,27.
E»r.
sangan,
2i!ssa: waiiwä
Ait.lon- Pam?, julmatuli, Duom. 1,18.
2l''c„as Hebkuwa ja hajottawa tuli» Mos. I°,
Wäkewä kuolema 1 Sam. 13,31kukistaja, Tob. 3, 8.
Tunnelia,
-2lsi"odMuuttuminen,
los. 15,43As»a:
34,
luu,
44
Mos
Asmon:
ojenda Esr.4, i".

-2lsima;

,

:

,

3

50.
19, 34-

Ajoi- - Auttaja Matth. 1,13.
A,p.:tha Kokoja Est. 9, 7.
Aspeuas: Medellä priistottaja Dan. 1» 3.
Aspar: Katzelmus- kirjoitus» 1 Matt. 9» 33Jumalan autuus» 4Mos 16» 31.
Asriel:
Asi,kam: Auttajani
Neh. ,,, 15.
Aua, Asa- Parandaja, iAik.9» 16.
Assaph Asaph : Kokoja i Aik. 6» 39,

:

,

,

nouse,
,

,

i Matt. 4. 15.
Assarcmoi: Surun liewityspaitta»
Asssrhaddon Riemu» niwoja, 2 Kuu. 19.37.
-

Asser: Autuus, oimcllisus, i Mos.3°, 13.
14.
Asnr- Sidottu, iMos.6,
Assou: Lähcneininen Ap.T. 10. 13.
iMos 10,
Assur: Tylywihamies- Wäjyjä,
2lssurim: Autuas Kansa 1 Mos. 15» 3.
»

22.

»

Astaroch: Rikkaus: paimenet» 1 Mos 14. 3.
Asiyagcs- Kaupungin haldia. Hist.Bel.v. 1.
Asuba- Hyljätty ja »ixinäinen» iKun. n, 42.
Asynkritus: Werratoin» Rom. 16. 14.
Teettäjä; tekomiekta. 1M.7, 33.
AswathTappurapcnsas.
tappuristo» 1 Mos. 50» «s.
AtadAtak: Sinun hetkes 1 Sam. 30» 30.
Acara, Acaroth: siruunu. seppele. iAik. 2, 26.
,

At^rgatio

:

Rukoushuone,

2

Makk.

12, 26.

Atarothadar- Seppele, los. ,6, 5.
Äter- Wascnkätinen: suljettu, Esr. 2, 16.
Albalta: HERran aika, iKun. 8» 26.
Athai: Aikani, iAik. n, n.
Athen Kasotoin Ap. T. 17. 21.
Atbenobius: Epäjumalan joutzi; iMatt.
:

15,

10, 28.

Avith:

Nurjat» wastahakoisit,

Synnyllinen,

iz.

8» 26.
15,22.

los. iz,

iM05.36^35.

,

Baalath Veer: Lähdehaldia» Jos. 19,8.
Baalßcrith Liiton isändä Duoin. 8, 33.
-

,

BaalGadd- Onnen, eli joukon haldia, Jos. 8,17.
BaalHamon: Suuren joukon isändä, Kork.w. 8, n.
B-.alhanan: Armollinen haldia, iM05.36,39.

Baalhazor- Kodiximcn haldia, »Sam. 13, »3.
Baal^ermon: Eroituxcn haldia, Dum. 3,3.

Vaalis: Riemuja, Icr. 40,14.
BaalMeon: Majan haldia. 4Mos. 32,38.
Baal peor: Pcorin muoren haldia, etzi peor.

4.

Mos. 25,5.
Baalperaziln: Jakamisten haldia »Sain. 5.20.
BaalSallsa: Ruhtinallinen haldia, 2Kun.4,42.
BaalThamar- Palmuhaldia, Palmusto, Duom.
20,33.
BaalSebub: Karmaisten haldia, »Kun. 1,2.
BaalZephon: Waltiain haldia, 2Wos.
Babel: Sekoitus, häintys» iMos. 10,10.

se

Babylonia: kuin Babelikin.
Baellada, luinala
tietä, 1 Ail. 14,7.
Baena- Tustasa, 2 Sam. 4,5.
Baera: Helle- Petomainen; iAik. 8,8.
Baestja: HERran telo» 1 Aik. 6» 40.
Baesa: Kaupan telo. 1 Kun. 15,17.
Bagoa Salainen neuwo Judit. 1»,»«.
Bahurim: Walitut, 2 Sam. 3,16.
Bakkides: Wiinan himoja, 1 Mall. 7,8.
Bakus: Parkuja niinkuin »nieletöin, 2 Mall. 6,7.

sen

-

,

Bakbakar: Huttahaku, 1 Ail. 9,15.
Bakbukiah: HERran tyhjennys: Neh. n,, 17.
Bakduk- Welperi» Esr.2:sl.
Bala- Wanhudesia kulunut» Jos. 19:3.
»Pet.2, 15. etzißileam.
Balaam:Hämittäjä.
lulistaja, 4 Mos. n,».
BalakBalcdan: Ilman hallitusta, Kun. 20, 1».
Bamott,: Korkeuxet, eli kuolcmasa, 4 Mos. 21,1».
Bamoth Baal: Haldian korkeuxet» Jos 13,17.
B«ni: Poikani, »San». 23» 36.
Barabbas :Isän poika eli häviä poika, Match. ,7, »6.
B«raka: Siunaus, Ail. 11,3.
B«rakel: HERran siunaja, Job. 3»»2.
Barakia HERra on siunannut, Match. 23:3 5.
Narak: Leiimus, Duom. 4, 6.
Barasa: Hywä tieto, sanoma, Matt. 5:26.
B«red: Raket, Mos. 16,14.
Bariah: Pakolainen, Aik. 3,2».
m
Bar
-

1

,

13.

4».

15,9.

1

2 Kun.

Attalus- Hywin ruokittu, 1 Matt.
Ava- Ilkeys, ilkiä, 2KUN. 17, 24.
Även: Wäirys, Hos io» 8.
Augustus: Enändäjä, Luk. 1, i.

2lvim-

,

2

,

Alhlai-Aikani. Esi.
Attalia: Rawitzewainen»

V.
Kun. 6» 3 1.
»

,

los.

15, »9.

Herra, haldia
AHaal:
Vaala: Naishaldia Jos.

,

Asnapdr- Joka itzcnjä
AsnaU,: Onnettomus, 1 Mof. 41,
Asiwtl, Tbabor: Puhtat korwät,

Jos.

A;<'m: Luu,

1

Jehun poika, Ap.T. 3:6. Bcrmke: Voitollinen, Ap.T. 25 ,»3.
Barkoo: Wansius poika, E5r.2:53.
Beroth, Berotha- Kaiwot» 5 Mos. 10» 6.
Barnabas- tohdutus poika, Ap.T. 4,36.
BerSaba, Berscba- Walakaiwo, 1 Mos. 21, ,4.
Besai, Be;ai: Alhainen, ylönkatzottu, Esr. 2,17.
Barsabas: Käändynyt poila, Ap.T. 1,23.
Barsillai- Rautainen, 2Sam. 17,27.
Besek: Leimaus, Duom. 1,4.
Bartholomeus- Sodan poika, Match. 10,3.
Besodia: HERran
Neh. 3,6.
Bartimeus: Volia poila, Mark. 10,46.
i Sam. 30,9.
Iloinen
Besor:
Vethah: toiwo» ustallus, 2 Sam. 8,8.
Paruk: Siunattu, Icr. 32,12.
Lihawa,
Bas:n:
5 Mof. 3-11.
Bithab«ra: Läpiläytäwä, loh. 1,28.
Bastnor: luoppoi. »viinanjuoja, »Matt. »2,35. Betden: Vatza, Jos. 19,25.
Bcthanat- Viheliäisten huone, Jos. 19» 38.
Basilistus: Mningallinen, Hes. ii» 8.
Basta,na- Tyhmistyxisä, 1 Mall. 13,13.
Bethania: Valmisten huone» loh. n»i.
Bethanoth: Köyhäin huone» Jos. »5,59.
Basmath: Hywin hajama, 1Kun. 4,15.
Bath, eli Baith Huone, les. 15,».
BethAraba: Autia huone, Jos. 15,6.
Korkeuden huone» Jos. 13,27.
BathSeba: Walan eli lyllyden tytär, »Sam. 11:3.
Mäkihuone, 4Mos. 32,36.
Betb-HaranVathSua: Wapahduxen tytär, 1 Aik. 3,5.
BethAsmaveth; Kuoleman mrustushuonc»Nch. 7, «8.
Bawai: Walitcttawasa tilasa, Neh. 3,18.
BetbAven- Waiwalloinen ja turha huone, Jos. 7,2.
Bazeluth: Warjosa istuma, Esr. 2, 5,.
Bethßara: Puhdas huone» Duom.7» 24.
Bealoth- Hallitzia, Jos. 15,24.
Bean: 1 Mall. 5,4. etzi Beon.
Bethßesen: Häpiä huone» 1 Matt. 9,62.
Bethßiri- Lihawuden huone» 1 Aik. 4» 31.
Bebai- Silmän terä, Esr. »,n.
BethDagon: IyMhuone, kalahuone, Jos. 15,41.
Bedad: Vxinäinen, iM05.36,35.
BethDiblathaim: Fikunahnone, 1er.48»22.
Vedan: Duomari eli duomiosa, iSa«n.i», ,i.
Bedcllion- M pärlyu lai, eli pihka helmi; muuta- BelhEl: Jumalan huone, Mos. 28, 19.
BewEmek- Sywyden eli lakeuden huone, Jos. 19,27.
mat luulemat puuxi, 1 Mof.», i».

Var Jehu: lue Bar Jesu;

ncuwosa

,

sanoma»

-

,

Bedia: Vxinäinen HERra, Esr. 10,35.
BrelZebub, Match. 12,24. etzi BaalSebub.
Beera: Kaiwo, iAik. 5, 6.
BeerSeba- Jos. 15,28. etzi Bersaba.

Beestera: Hänen lauMasanfa, Jos. »,,»7.

Behemoch: Peto, yxi erinomajnen elämä, Job. 40,10.
Beker: Esikoinen, i Mof.
Bekorath r Esiloisus, i Sam.9, 1.
Bel: Wanhus, eli se luin Vaalittu s Hisi. Velistä.
Bela: Hotla, iM05.36,32.
Belial- Illiäkonna, sMos. 13, 15.
Bclma: MitäMn, Judit. 7,3.
Belsazar: Aarnihaudan haldia, Dan. 1, 7.
Nenaja: HERran poika, »Sam. 20, 23.
Benhadqd: Huutaja poila, 1 Kun. 15,20.

BenhaU: Wälewa poika, 2M.

17,7.

i Aik.4, »0.
Venhanan: Armon poika,poika,
Benjamin: Oikian käden
iMos.

Beninu: Poilalnme, Neh.

10,13.
35,

Benoni: Kipuni poika, 1 Most
Benoth- Tyttäret, »Kun. i?>3o.
BenSoheth: Eron poila, 1 Ail.4,
Benui: Ralettu. E5t.

35, 18.

'>?»

»o<

8,33.

Beon: Tusta, rukoushuone, 4Mos. 3»,;.
Beor: Pato: polttaja, 1 Mos. 36,32.

Berah: Kaiwo, 1 Mof. 14,2.
Vera: Pnhudcsa, Duom. 9, 2,.
Berea: Kaiwo; painuma, i Makl.
Berckia: Zal. 1,1. etzi Barnkia..
Ber«,d» 1 Ail. 7,20. etzi
Veri: Poikani, 1 M. 7,36.
Bench: Liitto, DMu. 5, 4<5

9,

4.

Vethesda Armohuone» loh. 5,
-

2.

BechGader: Muurihuoue» Aik. 2»5 r.
BethGamul: Kamelihuone, 1er.48,23.
BethHanan- Armohuone, 1 Kun. 4,9.
BethHogla: luhlahuone, Jos. 15,6.
BethHoron-- Vapahuone; Rotko huone» Jos. i«, iv.
>

Bethlesimoth: Häiviöhuonc» Jos.

>3,20.

BeitMar: Karitza Huone, 1 Sain. 7, 11.
Bethßerem; Viina mäen Huone, Jer. 6»,.
VethL.ebaoth: Jalopeura huone, Jos. ,9,6.
VcthL.ehem: Leipähuone, Jos. 19,15.

BethMaaka-

Tallattu huone, 2Sam. 20,14.

Veth Markaboch. Ratas huone, Jos. 19,5.
BethMeon: Asuinhuone, 1er.48,23.
VechNimra: Kalkeruden huone» 4 Mos. 32,36.
Bethpalet: Vapaus huone, Jos. 15,27.
Belhpeor: Alvoin huone, Jos 13,20.
Veth phazez: Jako huone» Jos. 19» 21.

Vetdphage- Fikuna röhkäle huone» Matth. 21, 1.
lßethßapha- Parannus huone, »Aik. 4,12.
Vethßehob: Lawia huone, Duom. 18,28.
VrthSaida: Ratas huone, jywä huone, loh. 1,45.
Beth Sean: Hammas huone, Jos. '7, 11.
BeihSemes: Auringon huone» Jos. 15,10.
BethStttah: Lewilys huone, Duom.7, 22.
VethTapuah: Omena huone, Jos. »5,53.

Belhucl: Jumalan huone, 1 Mos.

24,15.

Bcthulia: Jumalan neitzy, Judit. 7,1.

BethZakara: Mnisiohuone, Matt. 6,32.
BetbZeth- Ahdistus lmone» 1 Matt, 7,19.
Beth Zur: Tutuva huone, Jos. 15,58.
>

Bets-

n, 26
Betonim: Kohtu, Jos.
HERran war,o a, M?s.
»

,
3', 2.

Benr: Warustus, iAik. 7,3 7spl uys,»Kun. 9,25.
Vldckar - Komenamiftsa» cli
','o.
Kuurnasa,
Est.
Binchan:
», 14.
Biaeval, Biylv..!: Ruumija»,, E,r.
20,,;.
»Sam.
Esikoinen,
Blkri:

»»»a

liittumatom,

Job. 2,11.

.Yymälemätoin,
Kaäsatoin, 4 Mos. 5.
Bllga: Wirwotus. wahwistus, M. 24,14.
Bilgai- Wilwotureni, wah»v'.stuxcnl, Neh.i°,B.
Bilda- Ijakäs, l Mos. 30,5.
B.ldad:

Vllea,» -

»,,

,

Vildän- Wandendunut, M0j.36, 27.
Bilsan: Kielcmä cli kunniatoin, E>r. 2,».lnttauxcsa,
Vimchal: Sekaanus, eli vmbän
,

,

Dan: Duomari, Käräjä, »M 05 .30,5.

Dan Jaan- Käräjät, tähden, 2Sam. 24,6.
Daniel- Jumala on Duomari, »Ail. 3, i<
Daphne- Lauri pun, »Ma11 .4» 33.
Dar»: Synnyndöpaha, iAil. 2,6.
Darda: Taitohuone, 1 Kun. 4,31.
Dartus: Voittaja, waatia 1 Malk.
Darkon: Lohilärme, Neh. 7,58.
Laki, tapa, 4 Mos. 16,1.
Datheman: Lain malmistus, lain lahjH 1 Makk. 5,10.
Dawid: Nalastcttawa, Ruth. 4, ,7.
Debir- Puhe Kirja, Jos., 1, 21.
Dcbora- Kimalainen; puhelias, iMos. 35, 8.
Dedan: Witkaan käyjä, 1 Mos »5,3.
Deguel: Jumalan tundo, 4 Mos. ii 14.
Dehn: Olollinen, Esr. 4. yDeker- Kcihäsmies; pistäjä, 'Kun. 4,9.
,

».

M. 7,3 3Vlnca- Surullinen; häälyma, ,A»l. 8, 37.
Delaja: HERran «vaivainen, 1 Aik. 3, »4.
paha, iMos. 14, 2.
B-rsa: lumalatoin,öljy;
kulma,
1 M. 7,3»/! Delila: Kerjäjä, ainmundaja, Duom. 16,4.^/
puhdas
cli
Kallis
z-ul-savilh</
Delo: Ilineinen, iMatt. 15,23.
Bisjochja: Ylönkatzoja, Jos. 15,28.
Demas: Kansan puolelda, Kol. 4,14.
Vijlam: Rauha, Esr. 4,7...

,

Bistha: Möukatzottu, Esth',i°.
Mthia: HERran tytär, 1 Aik. 4,18.
Bttbron: Jaettu, 2Sam. 2,29.
Vithynia: Wäkiwallaincn kiiruhdus» Ap.T. 16,7.
Blastus: Wihottawaincn mcsa, ApT. 12,20.
Nncbarak- Leimanxen pojat, Jos. ,9,45Vnelaekan: Murhe poika, 4 Mos. 33,31.

Boancrges: Pitkäiscn pojat, Mark, 3,17.
Boas, Boos: Wäkewä, »voimallinen, Ruth. 2,3.

Bokan,
Vokim:

Jos 18,17. Vohcn: Peukalo. Jos. 15,6.
Murhchtimaisic» paikka, Duom. 2,1.

c

-""

Demerrius- Leipamics, 1 Mall. 7,1.
Demophon: Kansan «nurhaja, 2Malk. ~,2.
Derbe: Piiritetty, awara maja, Ap.T. 14,6.
Dessa: Sulaushauta, tuhka paikka, »Makk. 14,
Diana: Kuu, Kuun, 2 Makk. 1,14.
Diblaim: Kuiwat sikunat, Hos. i, z.

»s.

Diblathaim- Fikuna, 1e1.48,2'.
Dibon: Täysi rakennus, 4Mos. »i, 3».
Dibon Gad- Menestynyt rakennus» 4M»s. 33,45.
Dibri- Sanani, puheni, 3M05.24.11.
Dikela: Palmllpun, iMos. 10,27.
Dilean: köyhys, tusta, Jos. 15,3 8. /<. ,
H-.

Bokru: Esikoinen» iAik. 8,38.
Borhasira: Tornikaiwo, eli Syrian kaiwo. «Sam. Dinma: Nopallokulju, Jos. 2
Dimon: Lokaläjä, les. 15,9.
3,26.
Dimona: Kuralammikko, 105.15,»,.
Bosor: Marusius, iMatt. 5,26.

?

'

Dma: Käräjä, käräjälapsi, 1 Mos. 3",-'i.
Dinhaba Käräjaistuin, 1 Mos. 36,32.
Bozra, 1e5.63,,. Vosta: Manlsius, 1 Mos. 36,33. Dionisius: Inpiterilda, Ap.T. 17,34.
Braja: HERran luondokappale, i Aik. 8,21.
Diphsa: etzi Liphsa,
Bria: Pahudcsa, ahdisiuxcsa, 1 Mos. 46,17.
Diskor, Dissorus: Jumalallinen kaunistus, »Makk.
Brodak: Wiattoman poika, 2 Kun. 20,12.
ii,»,.
»ukl: Autia: tyhiä, 4Mos 34,22.
Diorhrephes: lupiterildakasmalettu, 3 loh. v, 9.
Bukia: Tyhjetty HENralda, 1 Ail. 25,4.
Disahab Kuldahauta, 5 Mos. 1,1.
Buna- Nakendaja, ,W. 2, »5.
Disan: Niihentappaminen, 'M05 .36,21.
Nus: Ylönkatze, Jer. »5, »3.
Dison: Lihawa, eli kuin Disan, »Mof. 36,21,
Nusi: Ylönkatzottu, Hes. ~3.
Dodai: Mämäni,
1 Aik. 27,4.
Vuul: Taimi; wuoden tulo, 1 Kun. 6,38.
Dodanim: Vstämät, 1 Mos. 10,4.
D.
Dodawa : Hänen
»Ail. 20,3 7.
Hunaja mirta, Jos. 19, n.
Doda, Duom.io,iiDodö:Mäwä;Rakka»i; ,M.
Boze;: Raparyöpis,

Nozkath: Tusta

1

Sun.

kaupungi,

14,4.

Jos. ,5,39.

-

-

se

Dabrath: Puhe, Jos. 19, i».

Dagon: Iymä-eli kalajumala, Duom. 16,23.
Dalmanuiha: Köyhä maja, Mark. 8,10.
Dalmatia: Petollinen walo, 2 Tim. 4,10.
Jääpuikko» Esth.9,7.
Damaris: Nuorimanno» e,nändä, Ap.T. 17,34.
Damaskus: Werijuoma, weriwirta» 2 Kun. 16,9.
Damnllm: Meren tyltytys, 1 Sam. 17,1.

11,1».

!Doeg: MurhMnen,

i

Smn.22, y.

Hätähuone, 1 Mall. 6,15.
iDor: Jos. 11,2,. Dora: Syndymä» Afundo,
Makk. 15, ii.
Dosicheus: Jumalan ando, -Makk. i», 19.
- Dochan, r Mos.z 7, 1 7: Dochaim: Laki,tapa, 1ud.4,5.
! Dok

-

,

,

m,

Dru»

DrusMa: Kastemainen. Ap. T. »4,

Hän on Jumalani» i Sam. i, i.
Väftwä ruowon päristäjä, 2Sam. 23,25.

Dlldaiin: Hywin hajawat kukkaiset; mumamttdt», Elika-

hcdelinät. iMos. 30,14.

Elim: Omat; wäke»vät,

Dlilua: Hiljaisus., hauta,' 1 Mos. 25,14.
E.
/Qbal: Walowa rnuttio, i Mos. 36,23.
5. Ebed- Palwclia» Dumn.9, »6.

v

EbedMclek'-

Kuuingan palwelia
Eder: Waeldaja, Mos. 10,21.

,

,

Elimais:,Korkin paikka»

2

Mos. >6» 1.

Matt. 6,1.
EliMas- Turmclia» tietäjä, welho, Ap.T. 13,8.
EliMelek: Jumala on Kuningas, Ruth. 1,2.
Elioenäi: Silmäin, Jumala, 1 Aik. 3,23.
Eliphal: lunmlan ihme» Duomio, iAik. 11,35.
Eliphalet: Jumalan wapahdus .1 Aik. 3,6.
Eliphas: luinala on paras kuldani, 1 Mos. 36,4.
Ellpheleja: Jumalan »ncrlli» 1 Aik., 5» 18.
Eliphelet: Jumala on pelastaja, 2 Sam. 23,35

Icr. 38,7.
Jos. 19, 21.

,

,

,

Ebron,: Lnottls. WacUuspaitta
Ebzan: Suojelus Isä, Duom. 12,8.
Edon: Heluma, i Mos. 2,8.
Eder: Lauma, Jos. 15,21.,
Elisa: Jumalan karitza» i Aik. 1,7.
Edom: Rustia, 1 Mos. ,25,30.
Elisabeth- Imnalan Mla, Luk. 1, 24.
Edrei: Wakcyden joukko, 4Mos. »1,33.
Elisama: Jumala on kuulema,. 4 Mof. 1,10.
,'Etisua humalan autuus, 2 Sam. 5,' 5.
Egla: Ratas, 2 Sam. 3, 5.
Esflaim: Rattan pyörät, wesihernet, les.ls,B>^»« Eliud: Jumalan ylistys» Matth. i» 14.
Eczlon: Pyörä, Jos. 10,34.
Jumalan salaisus, 4 Mos. 3,30.
Elnaphat: Duomitzewa lulllala, 2 Aik. 23,1.
.Egypti: Musta, syngiä, Ps. 105,23.
EliZeba: etzi ElisahethEhi: Weljeni, 1 Mos. 46,21.
,

-

»i^H^

Ekbatana: Monenmuotoinen, eli, Kuoleman weli, Elizur: Jumalan kallio» 4 Mos. 1,5.
Elkana- 1 Aik. 6» 23. Kiiwas Jumala, 2 Mos. 6,
Judit. 1,1.
Eker ..Tunnustaja, »Ail.»» »7.
Elkos: Jumalan kowus Nah. 1,1.
Ella, ctzi Ela.
Ekron: Häwichs, Jos. 15, 45.
Elnaam: Jumalan ihanaifus, 1 Aik. 11,46.
Ela: WälcwZ Tamnli, 1 Mos. 3 6,41.
:

»

;

Elai: Wäkewydcni; Jumalani, lud. 8,1.
Elam: Nuorukainen; »vuosiluku, 1 Mos. 10,22.
Elassar: Ustotoin; luopunut, i Mos i4,1.
Elath Naaraspeura: wälcys 5 Mos. », 8.
Eldaa: Jumalan tundo, 1 Mos. 25,4.
Eldad Imnalan ystäwä 4 Mos. 11,26..
Elead lulnalan ijaisps 1 A»l. 7, 2,.
Eleale-- Jumalan uhri, ylönnys, 4Mos. 3«'Z.

ElNathan:

Jumalan ando, Icr.

Elonzananim: etzi Zananim.

26,22.

Elon: Tammi; Wäkewys, 4M05.26,26.
Elolh- Varustus; Tammi» 1Kun. 9,26.
Elpaal Jumalan teko, iAik. 8,,n.
Elsabad: Jumalan lahja, 1 Aik. 12,12.
Eltckon- Jumalan annin, Jos. 15,59.
Elthekc: Jumalan arkku, Jos. 19,44.
Eleasa, 1 Aik. 8,37. Elleasa: Jumalan teko, iAik. Eltolad: Jumalan syndymys, Jos. 15, 30.
Elul Ulwominen, Neh. 6,15.
2,39.
2Mos. 6,22.
Elcasar i Mos. 15,2. Eseazar: Mof. 6,2 3. Ju- Elzaphar: Jumala katzele,
Emalkuel: Jumalan »valdakunda, Matt. n» 39.
mala on apu.
Emao, Emaus: Hyljätty Kansa; lämmin haudewesi,
Elcph : Tuhannen, Jos. 18,28.
2 Aik. 12,5.
: Jumalan wäkcwys
Luk. 24,13.
Eleusai
Emck Reziz: Hälvitelly läaxo, Jos. 18,21.
Eleutherus Wapa iMalk. 11,7.
Emim Hirmuinen Kansa, 1 Mos. 14,5.
Elhanan.- Illlnalan anno, lahja, »Sain. 21,19.
Emori: iMos. 10,,6. etzi Amori.
Eli: Minun Jumalani» iSam. i»326,8.
Isäni,
«uinun
4
EmmanuEl: Matth. 1,23. ctzi Immanuel.
on
Mos.
Eliab- Jumala
Enak: Kalcwan poifa; Kaulan koritus, 4Mos.
Eliäda: Jumala tietä, 2 Eam.sVi 6.
2Sa»n. 23,32.
Enam Heidän lahtensä» eli silmänsä, Jos. 15» 34.
Eliabcba: Jumala on
Eliakin, »Kun. 18,18. Ellakim- Jumala on nou- Enan: Pilwi ; Aawistus ; lähde, 4 Mos. 34,10.
EnDor: Sukulähde» Jos. 17, 'i.
si»va, les. 36,3.
Eneas: Ylistcttäwä Ap. T. 9,33.
Elia: Jumala on HENra; HERra on wakcwa.
EnEglaim: Vasikkain lähde, Hes. 47» 10.
1,8.
»Kun.
EnGanim: Jos. 15,34. En Gannim: Yrtitarha»
Eliam: Jumalan Kansa, 2 Sam. 23,34. .
,
Eliasaph: Jumala on lisätvä» 4 Mos. 10,20.
lähde» Jos. 19,21.
-

,

-.

,

-

,

»

,

'

,

-

,

-

.

'

.«

.

,

'

Eliasib-.Jumalan istundo. iM.3,24. 1
olet minun Jumalani»' An. 25,4.
Elidad: lumalata rakastawainen 4 Mos. 3 4,21.
Eliel, Wäkewä Jumala, 1 Aik. 5,24.'
EUenai: Silmäini Jumala, iM.
Mos. 18,4.
lLbcstr: Jumala on auttaja, iKun.4,;.
Jumalantalw«,
Plihoreph»

2

Onni lähde, Jos. 15» 62.
Enhadda: Tarkat ja iloiset silmät, Jos.
Engeddi

-

19,21.

E,:ha;or: Esihuonen eli ruoho lähde, Jos. 19,
En ok- etziHenok.
Enon; Pilwi; Warjom lähde» loh. 3,23.
Enos: Raadollinen ihminen, 1 Mos. 4,26.

'

'

e»

Köllcuden lähde, Neh. 11,29.
Enßimmon-Auringon
lähde, Jos. 15,7.
EnScmes:

Epaphras- Wahtowa, Kol. 1,7.
Epaphroditus: Kaunis, ihana, Phil.

,

2,25.

Epenetus: Ulistettäwä Rom. 1 6,5.
Epha: Lendäwä: wäsynyt, 1 Mos. 25,4.
Ephai: Wäsynyt, Jer. 40,8.
Epher: Tomu, Mof. 25,4.
Epbesus: Ihana paitta» Ap.T. 19, ,7.
Ephlal: Duoinari. ,Ail.», 37.
Ephpbata- Aukene» Mark.7,34.
Ephraim Hedelmällinen, 1 Mos. 41,52.
Ephrath: Hedelmällisys, »Ail. 2,19.
Epbron- Tomu, 1 Mos. 23,8.
Epikureit - Auttajat, Ap. T. 17,'8.
Er: Vartio; Paljastaja, iAil. 4,21.
Erastus - Nakasicttama, Ap. T. 19,,».
Eran: 4Mos. 26.36- etzi Er.
Erek: Pituus. 1 Mos. I°.l
s>?
Eri; Valpas- 1 Mos. 46, 1 6. <^x<^'^.^.
Jesaja.
Esaja: »Kun. 19,». etzi
»

,

-

°.

.

Esau: Teliä. Mos. 2 5,25.
1

Esbaal: Haldiantuli, iAil. 8,33.
Esban- Kirkas tuli, 1 Mos 36,^6.
Esdrelom- Aputamuu, lud. 1,8.

E»can: Tusta tuli, Jos. 15,52.
Esek: Niitalähde, Mos. 26,20.
Escr: Auttaja, 1 Aik. 4» 4.
Estol: Wiinamarjan r»)päle, 1 Mof. 14, N»
Esti: Eroittaja, Luk. 3,25.
Efta: Apulainen. Esr. 7,1.
1

Elli: Minun apuni» iAik. 27,26.
Euaol: Himo» Jos. 15,33-

Ezekiel, ctzi Hesekiel.

Ezcm: Luu; Wäkc»vys, 1 Ail. 4,29.
Ezer: Tamara, Mos. 3,6,30.

EzeonGaber,

4Mos 33,35. Ezcongeber, Wal>
ma puu; iKun. 9.-6.
F.
«Aaselis: Wkayndö, »Mall. 15,»3.
Felix- Onnellinen, Ap.T. »3,26.
Fe,'tu.s.- Juhlallinen, Ap.T. »4,»7.
Fortunatuo- Menestynyt, i Kcr. 16,17.

G
Hylky: kauhisiawainen Duom. 9,»i1.
Gaas: Liikutus, Jos. 24,30.^,
Gaba:- Töyräs, Jos. 18,24.
-^^^
/
Gabaa: Kukkula, lud. 3,14.
Gabai- Selkäni, Neh. n,B.
,

/

Gabbatha- Ahdemainen, loh. 19,13.
Gabel: Määrä, Tob. 1,17.
Gabriel- Jumalan Mies- minun »väkeydeni on Jumala, Dan. 8,16.
Gad: Warustettu- onnellinen, iMos. 30, n.
Gadareni: Aidattu, Mark. 5,1.
Gadi Warustettu, 2 Kun. 15,14.
Gaddis: Kaso, iMatt.»,».
Gadiel: lumalalda »varustettu, 4 Mos. 13, n.
Gaetham: Ryhtyjä, 1 M05.36, n.
Gaham- Johdattaja, 1 Mos. »2,24. / //"
Gchar- Lambymän eli wihan lähendö, Esr. 2,47.
Gujus: Maallinen, 1Kor. 1,14.
Galaad- Todistusten joukko, 1 Matt. 5,20.
Galal.- Pyörä,

1 Ail. 9,15.

Gnlatia: Nicstamaa, Ap.T.
Galgala,

ctzi Gilgal.

Estcmo» Estmoa, Esthemoa: Kuulustelemus, Jos. Galilea- Pyörä,

18,»3.

rajamaa, 1e5.8,23.

Gallim: Kaso; laine, 1 Sam. »5,44.
Esther: Salattu; Muntamilda» kirkas tähti, Esth.», 7. Gallio, Gallion; Maitoinen» Ap.T. 18,12.
Gamaliel: Jumalan maxo. Ap. T. 5,34.
Esthon: Tulen lahja, 1 Aik. 4,, 1.
Gamliel, 4 Mos. 1,10. etzi Gamaliel.
Etham: Heidän lindunsa, 1M.4,3.
Gamul Maxo: «vieroitus, Aik. »4,17.
Ethän: Wäkeys, 1 Kun. 4,31.
Garcb: Syhelmä, Icr. 31,39.
Etdanim: Uljat, iKun. 8,»,
EthVaal- Vaalin noudattaja, iKun. 16,31.
Garizim- Kirwes? »Matt. 6,».
Aik. 4,19.
Garmi- Waclluswesi
Ethcr: Rukous» Jos. 1 5,42.
Ethnan: Lahja, 1 Ail- 4,7.
Gasa- Jos. 15,47. Gaza: Wäkeys- muntamilda la>
15,50-

-

,

,

Ethni: Woima» 1 Aik. 6,41.

Hewa.
Ewi: Himo, 4 Mos 31,8.

1 Mos. ,0,19.
Jako»
Gaser Lclttaja,Leiktaus, Jos. 16,3.
Aik. »»46.
Gasts:

maruhuone,

Ewa: ctzi

Enbulus: Toimellincn, »Tim.4,

,

:

»i.

1

Gasam,.Nch.7>s,. Gazam, E5r.2,43.
Gasmu: Sadekuuro, Neh, 6, 6.
Gath Wiinatuurna Jos., 1,»».
Kuopaten kuurna, »Klm. 14,25.

Evil Merodak: Katlcrudcn waikutus, 2 Kun. »5,27.
Eumenes: Lembiä, hywän tahtoinen, 1 Matt. B,H.
Eunika: Hywä «voittoinen, »Tun.,, 5.
Enodia: Hywin hajawa Phil. 4,».
Gaih
Jos. 19,45. Gadßimon: Kolli»
Eupator: Hywä isä, 1 Makk. 6,, 7.
kuurna» 1 Aik. 6,69.
Eliphrates, »Sa»n. 8,3. Phrath: Hedelmällinen,
,Mos.», ,4.
.
G ba: Ayras, »Vam. 5,25.
kupolemus: Hymä Sotamies, I Matt. 8,17.
Gebal. Naja, Hes. 27.9.
Lutvkus: Onni, onnellinen, Ap. T. »0,9.
G»ber: Sangan, iKun. 4, 19.
Rakcnnuxen kiiruhdus, 1 Aik. 7,7. .
Gcb m- Töyrat, les. 10, 31.
-

,

>

'

Abcm.-

etzi Histias.

m

3

„

Geda-

Gedalia: Suuri Herra» l Nil. 25: 3.
Scdera: Aita» los 15» 36.
Gederoth - Jos. 15» 41. Giderothaim, Aidat, los.
15, 36.
Gcdor: etzi Gcdera, 1 Aik. 4» 39.
Gehazi: Nakylaaro, iKun. 4, n.
Gemalli- Maxo, Kameli, 4 Mos 13, 13.
Gemaria: Täysi HERra, Jer. 19, 3.
Gcnesareth, 1 Matt. 11,67. Genezaret, Nuhlinan
yrtitarha» Mttth. 14» 34.
Genubatb: Tyttären vrcitarha 1Kun. 11,20.
»

Er- Wartio, Herättäjä, 1 Mos. 38, 3.
Gera: Muukalainen: märchdys, Mos 46, »l.
Gerah: Se kuin Gcrakin.
Gerar: etzi Gera, 1 Mos. 10: 19.
Ger,

1

Gergeseni: Waellushaukkio,

Matth.

8, «8.

Gerrcneri: Muukalaiset, 2 Makk. 13, 14.
Gerson: Paiolainen- Outo, iMos. 1, 2,.
Gesan: Muutos laaxo, 1 Aik. 2, 47.
Gesem: Sade, Ruumis, lud. 1, 9.

Geser: Kcritzcminen lohlvaistus» les 10, 33.
Gessur, 5 Mof. 5, '4- Gesur, los. 12, 5. Ka.
tzelus lanxo eli härkälaaxo.
Gechaim: Etzi Gitbaim.i
Gether: Laaxo katzelia» Mos. 10» 23.
Gethsemane: Otjylaaxo» Matth. 16» 36.
<F,ah: Lähdeudö, huokaus, iSam. 1» 14.
Gibbar: Urhollinen: Sangari, Esi. 1, 20.
Gibea: Ylhäinen paikka» Jos. 15» 57.
Gibeach Kukkula Jos 14,33.
Gibeon: Kaunis korkeus, los 9: 3.
Gibelhon, Jos. 19,44- Glbton-Selkä, Jos 21,23.
Giddel: Suuri» isoi, Esr. 2» 46.
Gidalthi; Isoi mies» iAik. i5»4.
:

,

<

:

,

Gideom: Kukistus, Duom. 20,45.
Gideon: Tallaja, Duom. 6, n.
Giderothaim: Tanhua aidat» los. 15» 36.
Gibon: Armolaaxo» iMos. 2, 13.
<Bilalai- Kicru, kierto, Neh. 6, 36.
Gilboa: Saartaminen, 1 Sam. 28:4.
Gilead Todistus parwi, Mos. 31: 48.
Silgal: Pyörä, käänne, los. 4, 19Gilo- Riemu, Jos. 15» 51.
Gimso: Kahilas» 2 Aik 28, »8.
,

-

Sinath: Vrtitarha» iKun. 16, 2 1.
Ginthun- Ilotarha, Neh. io» 6.
Girgosi: Kalkuun »valmit» iMos ie», 16.
Gisonith: Ajclia» iAik. n, 34.
Gispa: Tomuloutto, Nch. n, 21.
Kuurna» los. 19, «3.
Githaim: Kuurnan poljin, Nch.81,n,33.
i.
Githith: Yxi kandelen lai, Ps.
Gnido: etzi Rnido.
Goath: Tnttumus, Jer. 31,39» ,8.
Wesikuoppa, 2 Sam. 21,
Gob: Kattomies,
iAik. 5, 4.
Gog:

Jos 20: 8.
Pääkalloin paikka, Matth. 27,

Golan Kuljetus
:

Golgatha:

,

Goljath- Ilmolttaja,

i

Mof.

io,».

Gomorra: L»)hde, sitoma, iMos. 10,19.
Gorgias: Nopsa: hirmuinen, iMalk. 3,3«Gortynn Wiini, Matt. 15, »3.
Gosan: Keritzeminen, »Kun. 17» 6.
Gosen: Läsnä; Ruskia maa, Mos. 45: l».
Greka, Gresia: Wäkcwys, i Mall. i:i.
Grisim: Kirwcs, teesin, Duom. 9: 7.
Gudgoda: warustettu sotajoukko, 5 Mos. 10, 7.
Guel: HERran lunastus, 5 Mos. ,3, 16.
Guni: Puutarhani, Mos. 46, »4.
Gur: Penikka; Maja; pelko, »Kun. 9, ,7.
GurVaal: IfäuyHn pelko, »Aik. »6, 7.
,

,

,

H

Syleillä, rakastaja, Hab. l, x.
Habaja: HERra on kätketty, Esr. 12, 6i.
Habazinia- HERra on kätketty kilpi, Icr. 35,5.
Habc-I, etzi Abel.
Habarim: Vaarinottajat, 2 Sain. 20, 14.
Habor- Kansaweli, toweri, »Kun. 17, 6.
Hadad: Tutkain: tapaus, «Mof. 36, 36.
Iloinen auttaja, 2 Sam. 8, 5.

Hadadßimmon- Korkia yritys, Zak. 12, ix.
Hadar: Kaunis, ihanaisus, 1 Mof. 25,15,

Hadasa: Uusi kaupungi, Jos. 15, 37.
Hadassa- Myrtipuu» Lemaus, Esth. 2:
Hadid-Ilohuone, Neh. 11,34.
'
Hadlai: Mailina; puuttuwainen Aik. 28,
Hador- Huone» asundo» iMatt.i3»2o.
Hadoram: iMos. 10,27. etzi Adoram.

»>,.

,

Hadriel, ctzi AdrielHadsi, Uusi, 2 Sam.

2

24, 6.

Hagab» Esr. 2,46. Hagaba- Nuohosirtta, Esr. 2 .-45.
Hagar : Muukalainen, 1 Mos. 16, 15.
Haggai, Juhlallinen, Hagg. 1» 1.
Haggi» 1 Mof 46,16. ctzi Haggai.
Haggia? HERran juhla, l Aik. 6,3 a.
Hagith, etzi Haggai. 2 Sam. 3,4.
Kuoppa, Luola, 4Mos. 33,7,«>
Hakalta, HERraa odottaminen, Neh. 1,1.
Hakila: Toiwo, Tunva, iSam.26,l.
Hakmon, iAik. ii, 11. Hahmon- Viisas,

Hahiroth:

W.

Hakoz; Tappura; Suwi, iAik. 24, i«.
Hakupha, Suukafiy, Esi. 2,51.
Hala, 2KUN.17,6. Halat): Kipu, hikaus, -Knit.
18»

11.

Haloes, Vaikenin-lumoja, Neh. 3,12.

3,.

i

27, 32.

Halhul: Kiwun odotus, Jos. 15,58.
Hali- Sairashuone, Jos. 19,25.
Pääasundo merellä, 1 Matt.
Halikarnasfus:
Halleluja: Kiittukat HERraa, P 5.'46,1.

,

12.

15,23.

Ham: Kuumma; hastawa, 1 Mos. 5,32.
Haman: Häiritziä, häwittäjä, Esth. 3»».
Hamath: Kiukku, 4Mos. 13,22.
Hamelek- Kuningallinen, Icr. 36, ,6.
Hammon: Aur«aonkuumnwus, Jos. 19,28.
Hame»

Hes. 39,is.
hamsna: Palsous, joukko,
hamotDor: Wihan asundo, Jos. 21,32.
Aasi- rahka, iAil. 1,41.
Jumalan wiha, Aik. 4,26.
hamuel Laupias,
armias, 1 M05 .46,'2.
hamulhamutal, Lämmin läste, 2K1M.»3,31.
Armo lumalalda, Jer. 32,7.
hanameel:
Armollinen,
Icr. 35,4.
hanan:
anno,
Jumalan
Neh. 3,1.
hananeel:Armelias,
2
Aik.
16,7.
hanani:
HERran armo, Jer. 28,».
hanania:Armolippu,
les. 3°, 4.
hanes:
minua, 1 Ail. 7,39.
Jumala
armahta
haniel: Armoitettu, onnellinen,
i Sam. 1,9.
1

Hanna: Nöyryttäjä: lvaiwaja, Lul.
3.».
Hannas:
1
harjoitettu,
4,
Mos.
17.
Asetettu,
hanok:
hanon: Lcmbilerta: andelias, »Sam. 10,4.
hapharaim- Kaiwajat,

Jos. 19,19.

Särkiä rikkoja, 1 Ail. »4, 15.
Vuori,
iAil. 5, »6.
hara:
etzi Rabba.
harabba- Jos. 15,60. pello,
4Mos. 33,24.
harada: Hämmästys,
1 Mos. 1.1,28.
kiukku,
Mäkeläinen,
harani».
hapize;

-

-

1,
harbona- Häwittäja, Esth.
harel- Hc5.43,15. etzi Ariel.
h.rem: Häwitys, Jos. 19,38.
h,n-cph: Talwi, 1 Aik. »,51.
hargol Tihkiä järjestys, 3 Mos.
h..rcth: Kmvaintcko, kowerrus» 1 Sam. 22,5.
harhaja, HERran närkästys, Neh. 3,8»Kun. »»,14.
-harham: WHainen,
harhur- Vihasta waljahtunut, Esr. 2,51.
harim, iAik. 24,8. etzi harem.
hariph, Nch.7,24. ctzi hareph.
h.>rnepher: Harjan wiha 1 Ail. 7,36.
,

harod: Hämmästys, Duom. 7,1.
harophix: Häwäist»)s; Talwi.
haroseth; Kyndö, pellon ruollo, Duom. 4,
harsa: Taloinpoika; käsiinielka, Esr. 2,52.
harum-Korwotettu, Aik. 4,8.
harumaph: Hätvittäjäs Neh. 3,10.
Winhiä: Kulda, 2KUN. 21,19.

2.

,

hasabia: HERran aikomus, 1 Ail.6,
hasabenia: Ajatus HERrasta, Neh. 3,10.
hasadia: HERran laupius, Aik. 3, 20.
hasael- HERran näkiä, »Kun. 8,8.
h.'.s<»!ah: Neh. 1,, 5. latzo hasael.
h>sar»,awet: 1 Mos. 10»»6. etzi hazarmaweth.
h>.sladana: Tarkka ajmus duomiosa> Neh.B,4.
hajen» Nimi» 1 Aik. 11,34.
hasiel: HERran katzelia, 1 Ail. 23, 9.
'

:

h'Mona: loudukas, 4 Mos. 33,29.
h-sc>: Näkiä, 1 Mos. 22,22.

sotajoukko, 1 Ail. 4,8.
hc-sr.,: Luopuja, wajawa, »Ail. 34,22.
he.sub- Luistelja» luwun Kstia, 1 Aik. 9,14.

h.innn- Vaikenemiis, liruhdus» Esr.», 19.
h«su„a: Or-aniappura, 1 Aik. 9,7.

hasupha: Ilmei saattaja. Cft. »,43.
hatak: Hosuja» nöyryttäjä, Esth.4, shathath: Polkin» 1 Aik.4,13.

halita: Synnin mältämys, Esr. »,42»
hattil: Synnin nikutus, Esr. 2,57.
hathirsatha: Esr. 2,63. etziLirsatha.
hattus: Syndinen, 1 Aik. 3,22.
hawra: Rako, reikä, Hcs. 47,16.
hazarEnon ctzi Enan.
hazar Gadda- Wuohipihatto Jos. 15, 27.^^""^
hazarmaweth Tuonen piha, 1 Aik. 1,
hazarSual: Ketunpesä, Jos. 15» »8.
hazarSusa: Hcmoispiha, Jos 19,5.
hazeroth- Micspiha, 4M05.11» 35-hazlelponi: Kiildo kasmot, iAik.4,3.
hazezonLhamar- Waihetoskiwi, 2Äil. »o, 2.
hazor; Esihuone, Jos. n, 10.
heber: Osallisus, 1 Mos. 46,17.
Hebron: Yhteys, liittokaupungi, 1 Mos. »3,13.
,

:

,

hege: Tutkistelia, Esth.», 8.
Nitjn sotajoukko, 2Sam. 10,17.
helba; Ricsta, lihawus, Duom. 1,31.
heldai: Mailma; Kärpä, i Aik.27,15.2/^-heleä: Heitto; «vahto, 1 Aik. 4» 5.
heleb:»Sam. 23» 29. heled; Mailma, 1 Aik. n- 3^

helam:

«.«

«,

helek: Osa, 4Mu5.»6,30.
helem: Unen näkiä, Zak. 6» 14.
heleph: Mnutos,
heles, «Ail. n,

23:16.

Jos. 19:33.
Helez: Warustettu,

»7.

»Sam.

heliodorus: Mringon lahja, »Matt. 3,7.
helkai: Minun osani, Neh. 12,15.
helkath: Osa, Jos. 21,31.
helkathhazurim: Uljasten sorla »Sam.».is'.
helon: Akkuna, 4 Mos 1,9.
heman: Ustollinen, iMos. 36,22.
hemath: etzi hamath.
hemdan: Vihainen duomari, 1 Mos. 36,26.
juoppoi, likainen, 1 Mol.
hemor: Aasi- lcmbeys,
hen: Armo,
Zak. 6,
Liikuttaja, »Kun. 18,34. /
henadad- Rakastetun lemmi, Esr. 3,9.
,

./

henok; Asetettu, Harjandunut, iMos.s,>3<
hephcr: Tutkia; häpiäpilttu, 1 Aik. 4,6.
hephethah, etzi Ephphata.
hrphziba- Suotuisa, »Kun. »i,r.
Herkules: Waldian ylistys, »Makl. 4,19.
heres: Auringo, Duoiu. 1.35.
e.
Herman- Sanansaattaja, Rom^i6,
Hermes: Korko, Rom. 16,
hermogenes: Kormonsulnytys, »Tim. 1, is."

hermon: Kirous» lulistus» 5 Mos. 3, 8.
Herodes: Sangan: ialo, Match. »,i.
Herodias: Nais sangari, Matth. 14,3.
herooion: Haldian laulu, Ro»n. ,6,11.
hcsbon: Luku, lastu,'4Mvs.2i, 1.
hrsrd: Mhys, Kun. 4,'».
1

Hesion'^

Jumalan wäkeys Hes. 1,3.
hcsion Näly näfiä l Kun. 15,18.
hesir: Kääudynyt, 1 Aik. 24,15.
hcsckiel;

,

:

,

,

Päälnics, Jos. 15, »7.
hesuba Arwiomies 1 Aik. 3,20.
-

//)^
'^'

Hosea: Pelastaja, Autuus» Hos. r, 1.
Hosianna: Aum, »valahda, Matth. 21,9.
Holham: Sinetti, lukitus, Aik. 7,
Hoth:r- Korkia, ylbndaii, iAik. 25,4. /
H, li Jumalan ikäwöitziä, Esi. 10,34.
Hukkok.los. 1 y,34. Hukok: Sääty kästy, iAik. 6:75.
Hill Hiiikius hiukka 1 Mos. 10,23.
Hulda- M iiima- kalpa» 2KUN. 2?, 14.
Hum.a- Karmcluola: taxinkaukalo Jos 15,54.
,

,

»

H.'»vit»)s, i Mös. 10,15.
heth: Pcljätns,
Pelkopaitta.
Hes. 47,15.
hethlon:
hewa- Elawä, Eiäwitten äiti, 1 Mos 3, 2»
hewi etzi hlwi
Hupa: T'!da, Aik. 24» 13,
hew'la: Synnytyskip», Mos. 10,29.
Hilpham: Awiowuode» 4M05."i6, 39.
iAik.
Esihuone,
25a»n.»3,
35. Hezro:
hesrai.
Hupiin - Molsianisiuin
i>, 37Mos. 46,11.
Riemunuoli, hcinä, iMos. 46, i»,
Hur, iAik. 4,1. Huri, A'k. 2, ici.Hurai» Aik. n,
-hezron:Tunnustaja:
Wsiajä. »Sa,n. »3,3».
31. Huram,
hidai:
8»5. Walpaus, walkcus, rako.
H'!'a, iAik. 4,4- Husai» iSam. 15,31. Huiam» 1
Wäkcwä
ääni. 1 Mos. 2.14.
hiddekel
Mos 36,34. Husachita, iSam. n,iB. Husim,
htel: Jumala clä, iKun. 16,34.
hierapolis: Pyhä kaupungi» K01.4, '3Mos 46,13. Waikcnia, waitcncmus: kiiruhmia,
kiiruhdus.
-h»eronymu o: Pyhä nimi, »Matt. 12,2.
Hyoaspis YlistyMpi lud. 1, 6.
ctzi lesir.
hieser- Waywa
1 Ail. 6,58.
Hpmeneus.
Morsianwcisu, 1 Tim. 1,10.
warustus
hilen
HERran osa, Ies.»»»»0.
I.
hilkia: Kiittäjä:
kointähn, Duoin. 1», 13.'
Wirta tuoja, Mos. 4, »o.
hillel»M05 .»9»40.
labes Kuiwa Duom. 21,10..
hm: M mitta»
Pettöjä Jos. 15,8.
labin: V»nmärtäwäinen Duom. 4,2.
hic>b, etzi Job
labne: Ralendaia, »Ail. »6,6.
1 Mos. 38,1.
Walpalis
wihaisus
luinalan rakennus» Jos. 15,11.
hira:
labnel: Tyhjennys,
elämä, »Sam. 5,11.
,-H
labok:
Jos. 12,2.
hiram- Korkiä
Kaupungin
omistaja,
3,1'.
»Mall.
Taitawa
1
Aik.
2,»8.
lada
hirkanus:
i
Jaddna: Tuttu, tietty, Neh. 10,21.
HM: UrhoMnen, 1 Ail.
Neh.
Hlslia: HERran woima ,'» Kun. 16, »o,
ladon: Duomari,syndynyt,
Surulla
Ail. 4.9.
Hispania Kallis ihana, Rom. 15, »4.
Jaebez1 Mos. 10,17.
Jael: Mctzäwuohi, Dumn.4, lB.
hiwi- Sanansaattaja,
laela: Est. 2,56. ctzi lael.
hoba: Rakastettu: Salattu, iMos. 14,15.
Nakastcttawa, 4-Mos. 10, »9.
hobab:Tunnustaja;
Jarlam: Nuorukainen, 1 Mos. ,6,5.
kunnia, 1M.7, 37.
Jaeran: Ulos juurittaja iAik. 5,13.
hod:
,^
hodaiewa, iW. 3,»4- hodawia, 1M.5, 24. laekoba: Pollia. 1 Aik. 4,36.
HERran tunnustus eli ylistysr
laenai: Wasiaja, 1 Ail. 5,12.
1 Ail. 9,4». laereOrgim:
Sam. 21, ,h
hodes Uusi luu: luulansi, Ail. 8,9Metzämics, metzäläincn.
-hodija: HErran tunnustaja, Neh. 9,5.
hogla: Hänen ilojuhlansa, 4 Mos. »s, 33.
lacresia HERran «vuode, 1 Ail. 8, »7.
hoham- Metclöitziä, Jos. 10,
Ilacsania: HENra luule, »Kun. 25,23.
holon: Alkuna. Jos. ,5,5'.
laeser: Auttaja, 4M05. 21.32.
holofernes: Wälewä sota
laeua HERran woima 1 Ail. 24,26.
Heidän häintziänsä, 1 Ail. 1,39.
homam:
laesiel- luiilalan telo, Ail. 11,47.
hophni L»)hde, loura, 1 Sam. i,3..
lagur Muukalainen, Jos. 14. 21.
hophra: Pahuden peite, elisatama, Jer. 44,30.
lahaleleel, Aik. 29,12. etzi lehalelet.
hor: Wuori, 4Mos. 20,22.
lahasia- HERran näky, Esr. I°, 15.
3
horam: Heidän »vuorensa, Jos. 10,33.
laliath Pelkuri, Ail. 6, »0.
miekka, Mos. 3,1.
: Jumalan »hte»)s 1 Ail. 5,24.
horeb: Alltia: eräuiaa- sotajoukko,
lahdiel
horgidgad- Warustettu
4Mos. 33,32. Jahdo- Ixinänsa, iAil. 5,14.
Z>
1 Mos. 3 6,»2.
Ail. 7,2.
hori Ruhtinas,
lahemai:
Lammin.
M
horma- Kirous, 4M05. »1,3.
lahsera: Sikamainen, iAil. 9,12.
les. 15,5.
3
horonaim Julmuus,
lahza- Tappelus, 4 Mos. »1, 23.
lahziel, lahseel, laheziel, Jumalan jako, MM
horonitalainen: Närkästys, Neh. 2, ic».
46,24.
hosa: 1 Aik. -6,10. hosa: lohduttaja: suojella,
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Ail. 16,38.
hosaja : HERra ön «vapahtaja,

Hosama: Kuulia,

1

Aik. 3,18.

Neh. »2,3».

lair, Duom. iy,3. lairus, Valaistu, Matt. s, «--HD
lakim: Nousta, i M.8,19.

Jakin:

Jumala on kokowa, i Aik. 9,
Ichalel: Jumalan ylistys ,Aik. 4,16.
lebdeia, IM. 24.10. Jehedia: M HERIa,
leguel :

Jakitt: Valmistus, i Mof. 46, i«.
Jakmeam: ctzi Jokmeam
ctzl Jokneam.
Jakncam: Jos. '».22.
Taliaja, polki», 1 Mos 27,36.
Jakob:

»

Aik. 27,30.
ledeja : HERra elä
Icbiel- Jumala elä

Jaksa, eki

Melia, A 11.4,17.
Jalon- Rapina.
Jambn; 'Matt. 9,36.
2 Tim. 3,
Jambrcs:
,

lehistia, Ies.

«-

Vastanseisoia.

Jämin: Oikiakätinen,
Jamlek- Hallitzia,

'

Rakcndaja,

l

Aik.

1
1 Aik.

15» 24.
15» 18.

etzi Histia.

lebu: Hän itze- olcwa, iKun. 19,17.
Jehuba: Salattu; 1 Aik. 7.34.
Jehud: ylistys, kiitos, los. 19.45.
lejel, Aik. 35,9. etzi leguel,
Jekalia: HEnan woima. iKun. 15,».

M05.46,'0.

34.
Aik^4,
i Matt. 4,15-

1

Jamnia
Meren malkcns, Judit. B,'.
Jamnor-Ndyrytctty,
Luk. 3,24.
-

1,1.

,
,

Jekamia: HENra nouse, iAik.

Janna,

«8.3.

Jekonia: HERran wahwus, l Aik. 3, is.
Jekuthiel: Jumalaan toilvoja i Aik.4»iB.
Jemma lue Jemima Päiwä, Job. 42,14.
Jemini, Oikia käsi» Duom. 3» 15.
leikkaus, 1 Kun. 22,9.
Jemla: Täytös:esiämys»
Aik. 7.35Jemna- Estää»
Jemra- Kapinallinen; wastahakoinen, 1 Aik. 7.36,
Jemuel: Jumalan meri, Mof. 46,10.
Jephdeja: HERran lunastus iAik. B,2s.
Jephthah: Awoja, Duom.
Jephunne: Katzelia, 4M05 ,3,7.
Jeptael: Jumalan awama» los. 19» ,4.
Ail. 4< 24.
Jarib- Taistclia,
laupius, »Aik. 2,9.
Jarmuth: Kuoleman pelko, Jos. 10,23.
Jerahmeel: Jumalan
Alasastnja.
1 Aik.4, 18.
1 Aik. 5, '4- etzi Jarha.
Jered: Hallitzia»
Jaroah:Makaja;
Korwottaja, Esr. 10,33.
ijäkäs,
»Sain.
»3,32.
JeremaiJäsen: KirkkauH-, loisto,
korkeus Jer. 29,27.
»Aif. 27,31.
la,'is:
Jeremia: Jumalan
näky
käändäjä»
n,i«.
iAik.
Jereon:
Pelko
Jos. 19.3 8.
lasobean» Kansan
leria- HERran pelko» i Aik. 23.19.
Jason- Parandaja, 1 Matt. 12,16.
leribai- Meluja, i Aik. 11,46.
Jaspis -Un kallis kiwi, Mos. »8, »0.
Jeriel: lumalata pelkäwäinen, i Aik. 7,2.
Jasilb: Asundo, 1 Aik. 7,1.
Esirippu peite, 1 Aik. 2,18.
Jerigoth:
Korkia,
15,48.
ylilvuotawa»
Jos.
lachiriAik. »6,
Jeriko, Jeriho- Kuu, haju, los. 6,1.
Jumalan lahja,
)avan: Nopakoinen» petturi, iMos. iv,
Jeremoth, Jerimoth Kuolion kauhu, 1 Aik. 7:7,,,
Iddo: Hänen todisiuxcnsa, »Aik. 13,22.
lerobeam Kansan enändäjä Kun. 11.26.
Jeroham-Laupias, lemmekäs, Sam. 1,1.
Idumea- ctzi Edom.
Jearin, lue learim, Wehmas» Jos. 15,1».
itze Duom. 6,3 2.
Jerub Baal Baal kostakon
Jerusa, Perillinen» 2KUN, 15» 33.
leatdrai- Tutkistclia, iAi1.6,»1.
Icbehar: Valittu, »Sain. 5,15.
Jerusalem: Nauhan näkö» Hes. 5,5.
Jesaja HENran autuus les. 1.
lebcl-ekkia: HERran siunattu, les. 8,».
lesabel, Jim. 2,10. lestbel- 1 Kun. 18,4. M
lel'laam, Jos, 17, n. leblan; »Kun. 9.27. Kansan «vihando.
Iscbel.
lebneja, HERran ralcnnus, »Ail. 9,8.
lesiitna: Uni, 2 Aik. 13,19.
lebsam: Hajawa, 1W.7,
lesania HERran ase Jer. 40,8.
lebus,lebusealainen: Scimi-sulloja, iMos.ia,i6. lesbah-Ylistys» 1Kun. 4.17.
ledaja: HERran tunnustus, Aik.4,37.
lesbak? Hyljätty, Mof. 25,2.
lesbachAsujani,
Icdbas: H»»najawuoto, 1 Ail. 4,3.
iSam. i,,i6.
lesdileddo: ctzi Iddo.
lesear, ctzi lezeharledeala: Jumalan käsi, Jos. 19,'5.
lesebeab: Isän asundo 1 Aik. 24,13.
lediael: Jumalan tundo, Air. 7,6.
leser: Waka, Weisaja, 1 Aik 1,18.
ledida: Rakastcttawa, »Kun. »2,1.
lesia, i Aik.7.3. lesija: HERra on. 1 Aik. 12,6.
ledidjah: HERran rakas, Sam. 12,25.
priistotus, Aik. n. 3.
lesiel- Jumalan
wuotinen,
ledithun: leduchun: Laillinen, 1 Ail. 16,41.
60.
1 Äik. 5,14.
lesisai:
Wuoto, iMos
»».^^»^^«"»»^ lestia: Wuoto. i M.z»iB.
legdaba: HERran s«nus, Icr. 35,4.
lesnxa: Ihmellinen, iM.4,3.
Ztgeal: Lunastaja, iW.3,2,.
n
lesma
Jekania,

Jannes Wasiaja T»m. 3» 8.
Janoa, Jos. 16,7. lanoha, 1Kun.15,29. Lepo,
Jos-'5,53lanum- Lepokammio,
Japhet- Lcmitctty, puhelias,.! Mos. 5,32.
Japdia: Hohtawa Jos. I°, 3.
Japblet- Lunastettu, 1 Aik. 7,32.
Japho: Kaunis, ihana. Jos 19,46.
Jarah - Kuu, kuukausi, iMos. 10, »6.
Jareb: Enandäjä,. Hos. 5, '3.
Jared: Waldamics: Lur.'3»37.
Jarl)a: Kuu, kuukausi, .1 Aik.,.«,.
/
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lesmakia: HCRraan tumawa »Aik. 31,^3.
lesmael, etzi Ismael.
lesmaja: Kuuliainen HERralle, Ail. ,7,19.
lesmerai: Warjelia, iAik. 8,18.
lesohajah: Jumalan tutkindo, i M.4,36.
lesohar: Walkoinen, hohtawa, Aik. 4,7.
lespa: Huuli, i Ai 1.8,16.
Icspan: Peitetty, kätketty, iAil.B,»».
lesrahia, Neh.i»,4». lesraja» 1 Ail. 7» 2. HERran koitto.
lesreel: Jos. 15,56. etzi lisreel.

Auttaja, 1 Aik. 12,6.
logbeha: Korkens, 4Mos. 32,35.
Iogli: Ilmoitus, 4Mus. 34,22.
Ioha Wirwottaja 1 Aik. 8» 16.
lohanan: Armoitettu, 1 Aik. 6,9.
Johanna, Luk. 3,27. Joanna, Luk. 8» 3.
lahja.
:

,

1

2

-

1

2

<

-

-

Jonia- Kuttaisketo» 1 Matt. 8,8.
Ihana» Ap. T. 9,3 8. etzi lapho.
lorah: Osottaja» Esr. 2» 18.
lorai: Johdattaja, Aik. 5,13.
loram: Ylhäinen» Kun. 22,5,.
Jordan - Duomiowirta 1 Mos. 13,10.
lorim; HERran ylönnys, Luk. 3,29.
lorkam: Kansan wihando» 1 Aik. 2,44.
Josath, lue losah: 010, 1 Aik. 4,34losabad: HERxan lahja, 1 Aik. 12,4.
Josabar, lue Josakar: Muistella, Kun. 12,2,.
losaphat: HENra on Duomari, 1 Kun. 15,24.
losawia HERran oikeus» Aik. 11» 46.
losbekaia: Kowa isinindo» i Aik. 25,4.
loppe,

'

1

»

2

1

-

Jostdech, losedek, ctzi lozadak.
loseba- HERran kyllys, 2 Kun. 11,2.

Joseph; Lisämys, 1 Mof. 30,23,24.
Autuus, Matth. 13» 55.
losia: HERran tuli» 2 Kun. 21,24.
losibia: HERran istundo, 1 Aik. 4,35.
lofiphia: HERran lisännys» Esi. B»'v.
losua: HE3lra on wapahtaja 2 Mos. 17,9.
loiba: Hywin teliä, 2KUN. 21, 19.
lotham: Täydellinen» 2 Kun. 15, 5.
lochbach, lothbatha: Hänen hywydensä, 4M05

loses:

,

33, 33.

lowis, 2Makk. 6,

2.

etzi

<

1

,

nousemus»

'

Immer- Puhuja, Jer. 20,1.

Imri: Puhelias, Aik. 9.4.
India hodn: Ylistys, Esth.',».
Joab Isällinen, 1 Sam, 6,6.
loadan. HERran huwitus, 2KUN. '4,,.
loadda: HERran kokous, 1 Ail. 8.36.
Ioah: Weljellisys, i Aik.6,21.
loahas: HERra on pcrindö, »Kun. 10,35.
loarim: HERra on kormotettu, Makk. 2,1.
loas HERran tuli, Kun. ,1,21.
Ioas: Kulutettu loi. 1 Ail. 7,8.
Job: Risiinkandcya, 1 Mos 46.13. Job. 1,. 1.
lobab: Walittaja, 'Mos. 10,29.

1,13.

lojachim,lojakim- HErran nousendo, 2 Kun. 23,34^
Ilojada: HERran tundia» 2KUN. n» 15.
Jojakin: HERran mhlvisius, 2 Kun. 24,6.
lojarib HERran sotamies, 2 Aik. 9, 10.
lokdeam: Kansan kumarrus» Jos. ,5,56.
lokebed, Jokebech: kunniotettu, 2 Mos. 6,2».
Joken, lue lake: Tottele» San. l. 30» 1.
lokim - Herättäsä, i Aik. 4,22.
1 Aik, 6,68.
lokmeam: Kansan
lokneam: Kansan omistaja» Jos. 19» 11.
loksan Kowa mies» pahennus» 1 Aik. 1,32.
Joktheel: Jumalan kokous, 2 Kun. 14,7.
Jona: Kyhkyincn» Jon. 1:1,2.
lonadab, Mieluinen, 2 Kun. 10,15.
Jonathan HERran lahja, Duom. '8,3".

Jupiter.

lozadak: HERra mnhurstautta» Neh.
Ira - Vartia» kaupungi» 2 Sam. 20,26.

Irad: Metzäaasi» Mos. 4» 18.
l Iram: Heidän kaupunginsa, 1 Mos.

12,

26.

«

1

HERM

-

1

,

>

,

Johannes: Armoitettu» Luk.

Jesse, ctzi Istu.

2

11,7.

loeser:

1

2

Neh.

Joel- Tahtoja, Joel. 1,1.
loela- Maja» 1 Aik. 12,7.

,

lesua: Autuaxi teliä, »Aik. 31,15.
lesui: Tasainen paikka, Mof. 46,17.
lEsus- Vapahtaja, Matth.i,»i.
lestva: Aik. »4,11. etzi lesua.
lether: Tutkia, köysi, Duom. 8, »0.
lecheth, Jethet: Lahja, ando, Mos. 36,4°.
lethla- Ripustus, kolominen» Jos. 19,4».
lechma: Orwoi, ihmehteleminen, 1 Ail. 11,46.
lethnan: Palkka, juttuaminen, Jos. 15,23.
. lethran: Jalo, 1 Mos. 3 6,26.
lethream- Kansan lunnia, Sam. 3^5.
lethro lalomies, 2M053,1.
lethur, letur: Järjestys, 1 Mof. 25,15.
letra- jullineu, Sam. 17,25.
leus: Koloja, 1 Mof. 36,5.
leus, lue leuz; Puinen, iAik. 8,10.
lezehar: Öljy, pnolipäimä, 4Mos. 3,13.
lezet: 1 Aik. 4,20. etzi lisei.
lezer: Sawenwalaja, 1 Mos. 46, ,4.
lezri: 1 Aik. 25,11. etzi lezer.
Igeal- 4Mof. 13,8. etzi legeal,
Igim, 4 Mof. 33,44- Jim, Jos. 15,29. Läjä.
lirpeel: HENra on parandaja, lof. 18,27.
liska: Waljowa Mos. 11, 2 9.
lisei: Autuus, 1 Ail. »,31.
lisreel: Jumalan siemen, Hos. 1,4.
Ijon- Silmattö, lähde» iKun. 15,10.
Ikabod- Kusa kunnia? 1 Sam. 4,11.
Ikes: Nurja, »5am.»3,26.
Ikonium, Ikonia- Tnlewa, Ap.T. 13,51.
Ilai- Ylimmäiseni, iAil. n,»9.
Illyrikon: Iloitus, Rom. ,5,19.
Immanuel: Jumala meidän kansamme, les. 7,14.

Todistaja»

Ioed:

,

'^
"

1

36,43.

Iri:

Z

Ralubai: 1 Aik. 2,9. etzißelub.
etzi Ira.
Iri: i M.7,7.
Raillbri, Rabri: Seurallinen, ludith. 8,9.
kaupung», Jos. 19.4'Auringon
Irsames:
Ramon:
Nousemus, Duom. 10,3.
Ir>»: Aasin »varsa 1 Ail. 4,
Ramos: Nyöwäri, mäkimallaincn, 4 Mos. 21,29.
17. i?iloinen,
Mos
Nauru,
Isaak:
Rana: Kumaus, mcrt: Matth. 10, 4. Lul. 6, 15.
Isai, Lahja, 010, Nuch..4,2,.^^F^^
lansa.
iM0,.30,i»
Jassar: Palkkio,
Ravaan- Poljettu, eli Kauppuri, iMos. io, 6.
»Sam.»,B.
Häpiällinen,
Isbosech:
Ranania: HERran wahwus t Aik. 31,13.
,6,31.
Isebcl- Asundo luoto, iKun.1 Aik.
Randase:
Puhdas omaisus, Ap.T. 8,27.
7,18.
Isbud. Kunniallinen mies,
Pohja perustus, taimi, Hes 27,23.
Ranne:
mies,
4.
Match.
i°.
Illarioch: Kuoleman
Rapernaum: Lohdutus paikka, Matth. 4,13.
1 Mos. 16,15.
Ilimala kuule,
Raphai Amonai: Meidän Kansamme lylä, Jos.
)6.
All.
ihinettelcmys,
4,
Ismeel, Jumalan
18, 14.
»8.
»voittaja»
32,
1 Mos.
Israel- Jumalan
RapharSalama:
Rauhallinen kylä, iMatt. 7,31.
Isreela, etzi lisreel.
Raphera:
Jalopeura
kylä, Jos 19,17.
10,6.
Istob: Hywä mies, »Sam.
Raphnata:
Kaupungi:
Nälkä
muutamilda, käsi, ss,
14,49.
1
keto,
Sam.
Ismi: tasainen
de, Matt. 12,37.
Italia, Pihlainen maa, Ap. T. 18, 2.
Raphtorim- 1 Mos. 10, 14. Raphtor- Omena
105.19,'3.
Itha: Aila,
Kaupungi, sMos», 23.
15,19Ithai- wökewa sangan, 22Sam. 6, 23.
Rappadosia: Ymmyriäincn kulitta, Ap.T.2,9.
Mos.
Palmuluoto,
Ithamar:
wannas., Neh. 11,7.^"^' Raran: Heidän karitzansa, 1 Mos. 36,26.
Ithiel: Jumalan
Rareah-' Paljaspää, 2Kun. 25,23.
Warjeldu, järjestys, Lul. 3,1.
.

>

'

.

<^

,

»

"'

1

Iturea:

Raria; Kuulcttamaincn, iMatt. 15,,3
Rarka:
Pcrmando, Jos. 15,3.
iM05.4,.21.
Jubal:
Rarkas: Mutkainen, kyhmyinen.
10.
Juda, Judas; Tunnustaia, 1 M05 .»9,35.
ludi, Jer. 36,14. etz» Juda. Rarkemes: Eroitettu karitza. »Aik. 35.20.
Judea: Tob. 1, ,1.tunnustaja,
Rarkor: Wilun paikka, Duom. 8,10.
1 Ail. 4,18Judia: HERran
Rarmel: Hedelmällinen paikka, Jos. 15,
Juda8,1.
etzi
ludith, lud.
Rarmi: Wiinamäki, Wesi karitza, 1 Mos. 46,»
Jukal: HERran täydellisys, Jer. 3 7,3.
Nuor»;
Ap.
27,3.
Rarnaim Sarmct, kulmat, iMatt. s, 26.
Julius,
1
T.
16,
Julia, Rom.
5.
Rarnion: Särmi, 2Matt. ,2,»i.
liemcncllinen.
i.
Rarpus: Hedelmä, »Tim. 4,13.
Valdamics,
16,
Ron».
luniasRarsena: Wuosiklmnainen karitza; Esth. i, 14.
Jupiter: Apu isä, Ap. T. 14- 12, 13.
Rebar: Näkemys- wäkewä »virta, Hes. 1,1.
Jusabhesed: Armoistuin, iAil. 3, »o.
Ap.
T.
Redar- Musta, murhellincn, iMos. 25, 1».
Wanhurstas,
Justus:
i«.»3./
Redcmoth: Itäläisct, Jos. 13.18.
Juta: Poitteja, Jos. 15,55- ''/
Redes.-Pyhys, 10,.i5,»3R.
15,4».
Sammllnut,
hajotettu,
Redma: Wanha, italäinen, iM05.25,15.
Jos.
Oabon:
ZV Rabul: Raja: muutamilda, sitkiä, sawinen RedorL.aomer: Orjuden suku, 1 Mos. 14. i.
Redum. Redumlm: itäwirta, Duom 5,21
hedelmätöin maa, Jos. 19,27.
leittaja, Jos. 15,44.
Rabzeel. Rabseel: Jumalan kokous, Jos. 15, 2,. Regila: Aukko»
Rades: Pyhys, 4 Mos. 13,27.
Rehclatha: Seurakunda, 4Mos. 33,
Raoes Barnea: Huilendeleman pojan pyhys, 4 Mos. Reisari: Pitkähiuxinen, Matth. 22.17.

Iwa; Nurjuus,
Tomi,

2

Kun. »8,34.

.

-

sen

Relaja:

32,8.

Radmiel: Jumalan Wanhus, Esr. 2, 40.
Rahat: Kokous, Seulalunda, 3 Mos. 46,
Räin: Saatu, saawutettu, 1 Mos. 4,1.

HERran ääni, Esr.

'

10,23.

Relal: Täydellinen, eli kiildo, Esr. 10,3,.
n.
Rellon: Täydellisys, ludith. 2,13.
Relmon: Häpiä; sotamäcn luetteleminen, ludith
sulkela, wainuinen, Matth. 26,57. Relub: Kori; koiramas. 1 Aik. 27, »6.
Ralah. Wanhus, iMos. 10, n.
Relui: Hänen täydellisydcnsä. Esr. 10,35.
Raldea, Rasdim: Hawittäjä, Pirut, 1 Mos. 11,28. Remuel: Jumala heratta, iMos.»»,»i.
Raleb- Muhlia, tuima, Koiramas, 4Mof. 14,6. Renan: Perillinen, i Mos 5,12.
Raleb Lphrata, etzi Ephrata.
Renani: Walinistuxeni : pohjani, Neh. 9,4.
Ralhos, etzi Rolhose.
Renania, etzi Ranania.
Ralrol: Rawitzia, Holhoja, 1Kun.4,31. ,x>.
Tämä linnun pesä, 1 Mos. 3 6,5.
Rallai. Köykäinen, Neh. 12,2c.
"Renath, Renat: Omaisus, 4Mos. 32.-4».
Ralne: Täydellinen, 1 Mos. 10,10.
M lai hcdcliniä, Ap.T. is, 18.
Ralphi: Suun
Rephas- Kallio, loh. 1,43.
Mni. 1 Makk. "»70.

7,,

!

-

iKMdonius M kallis kiwi. Ilm.
-.

21< 15,

"

'

Rereas:

Kereas: Iloinen, röhkiä, »Makk. 10,32.
Korinthus: Kaunistus, kukosiaminen nuorus, Ap.
Rrreilhapuk: läätty lunnia, Job. 4», 14.
T. 18» I.
Rcrioth: Kaupungit. Jos. 15,
Kornelius: Sarwi warustus Ap.T. io:
Kcros: Haka, karsas, Esr.,.
ennustaja» aawistaja, Luk. 3, 28.
Kerub Esr. ». 59. Kernbim: Sangali, opettaja, Koz- Tappura» Suwi» iMa k. 4, 8.
Koseba: Valhekaupungi, 1 Aik. 4,22.
iMos. 3, »i.
Kesed: Ryömäri, hämittäjä, iMos.»»,
Kressens Kaswawainen 2 Tim. 4» 10.
Kesib: Walhllaupungi 1 Mos. 38, 5.
Kreta: Lihainen» lihallinen, 1 Makk. 10, 6?,Kesi!: Kointähti, muntamilda hulluin huone, Jos. Krethi- Kaiwajat, 2 Sam.» 8 '8.
Krispus- Kahara» Ap. T. >8» 8.
15, 30.
~

,

.

»».

»

,

-

Kessalon: Hänen toimonsa, Jos.

Kristus: Voideltu» Matth. 1,1.
Krith: Kuoppa, jumitus, iKun. ,7,3.

15, 10.

KesuUoth: Houttio, huoraus, Jos 19,
Ketura- Suitzuttaja, iMos. »5, i.
Kezia: Hywä haju» Job. 4», 14.
Kibzaim: Kokouxet, Jos. 21,22.

18.

Ksdon: Ollnettomus, 1 Aila k.

13, 6.
Kidron- Mustettu, iKun. ~37.
Kileab: Isänsä muotoinen: lokoisa, »Sam. 3, 3.
Kilion: Täydellinen, Ruth. 1,2.
Kilmad: niinkuin opettaja, les. 27,23.
Kinlcham: Kapinallinen» 2Sam. 19,37.
Kina: Osto, walitus, Jos. 15, 21.
Kir: Seinä.. les. 15, 1.
Kirhares, Kirheres- Sawiseinä, les. 16, n.
Kirhareseth- Asehuone, les. 16, 7.

Kirjath

Kaupungi,

Jos.

18,»8.

Kirzathaim: Kahdet Kaupungit,

Mos.

5.
Kirjath2lrba Neli kaupungi, Jos. »1, n.
KirjathArim: Walwin kaupungi, Esr.», »5.
Kirjatbßaal: Haldian kaupungi» Jos. 15, 60.
Kirjath learim: Metzäkanpung», Jos 9, 17.
Karjath Sanna: Tappura laupungi, Jos. 15, 49.
Kirjath Sepher: Kirja kaupungi, Jos. 15, 15.
1

14,

Kis- Kolva, tyly, iSam. 9: 1.
Kiseon,.Kision: Jos. 19» »9. etzi Kis

etzi lekoma.

2.

15, »3.

Korah: Paljas pää, jää, 1 Mos 36:

1

-

Aik. 4»

Mos. 24» 29.

L.aedan: Hekumaxi, ,Aik. 7, 26.
jl.ael Jumalalle, wäkewälle 4
Mos. 3» 24.
zl.ahmas, lue L.ahmam- heidän leipänsä, Jos.
s.ais: Jalopeura» Duom. 18,7.
L.aifa: lalopeurala, 1 Matt. 9» 5.

<

-

,

15,4a,

L.akem- Leipä; Sota, iAik.4,22.
L.akis: Käyndöpaitta» Jos. 10,3 2.
L.a?um Nousia» wahwistaja Jos 19,33.
6.amek Köyhtynyt: Mos. 4,18.
L.amuel- Jumalan ystäwä San.l.;i,i.
2.aodisea - Hurstas kansa» Koi. 2.1.
L.apidoth Loiste, Duom 4.4.
6.asa- Huuto, 1 Mos. 10» 19.
L.asea Karwainen Ap. T. 27,8.
L.aschenes: Kilven wahwus, 1 Matt. ,1,31.
L.azarus: Jumalan apu» Luk. 16»20.
L.ea: Wäsynyt, murhetta pitäwa, Mos. 29, is.
L.eabim: etzi L-ehabim.
F>
s.ebaoth: Naaras jalopeurat» Jos, 15,3
Sydämmcllinen,
L.ebbeus:
Matth. 10,3.
L.?gio- Valttu sotajoukko, Matth.26,53.
Aehabim, L.eabim: lietti» iMos. 10,13.
jl.ehi - Leukaluu, Duon». 15» 9.
L.eka: Käystendcliä. 1 Aik. 4,21.
-

,

,

-

11,7.

Kolostus: Pangaistus, kuritus, Kol.»,
Koos: Kukkula, iMatt.

L.aeda Koritus,

'
i
21.
»

-

»

Koma,

s..

czaban: Valkoinen» hohtawa

,

'.

Kittim- Salattu,
iMos. io, 4.
Klauda: Walitus Ääni, Ap. T. »7, 16.
Klaudia- NilllUs Tm». 4,21.
onduma, Ap. T. 23,26.
KlaudiusKlemet: Armelias, Phil. 4, 5.
Kleopatra: Isän maan lunnin, 1 Mall. 10, 57.
Kleophas: Kuuluisa, Aimomies, Lul. 24: iB.
Kkoe- Wihando, iKor: 1, n.
Knaena: Kaupitzia» 1 Kun. 22: n.
Knido-i Yxi »Mi, Ap. T. 27, 7.

HERlan ääni, Neh.

.

-

Kisteu- Huikendelcmainett ilma, Zal. 7,
Kislon: Toiwo, tuma, 4Mos. 34, 21.
Kisloth: Tyhmys, Jos. 19, i».
Kithron- Lemu. Duoin- 1)3».

Kolaja-

l

Krysolitus: Kulda Kiwi» Jim. 21,20.
Krvioprasus: Yxi kallis kiwi, Jim. 21, 20.
Kub: Sammuttaja, Hes. 30, 5.
Kun- Valmistus» mhwistus» 1 Aik. 18,1.
Kus: Musta, mustettu, 1 Mof. '0,6.
Kusa.-Näkiä, Luk. 8,3.
Kusi: Mustalainen» Jer. 36,14.
Kusan, Kisathaim: Vääryden mustuus. Duoin.
Kusaja: iAik. 15,17.
Kutha: Palo, Poltto, 2KUN. 17, 24.

5.

KorAsan: Samupätzi, 1 Sam. 3°, 3".
Korayin, Tasa on salaisus, Matth. 11,21.
Kore: Käki, huutaja, 1 Aika k. 9, 19.
Kores: Wiheliainen- pelillinen, 2 Aila K. 36, 3^^

,

>

/

2><^M.^

'

L.esem: Nimi» pania, Jos. 19,47.
L.etusim: Teloittajat, iMos. 25,3.
L.cvi: Lähestyminen, yhdistys»

1

Mof. 29,34.

L.eviathan Heidän yhdistnrensä» Job. 40,20.

L.eummim: Kansat, > Mos. 25,3.
L.ibana: Kuu» Neh.7»^B.
L.»banon» 5 Mos. 1,7. tlibna: 4Mos. 33,20. s.ib<
n,: 4 Mos. 3,i8. Valkeus, hohtawa kuu.
-

L,»bia, etzi

L.u?M

p

l M.7,15.
ikbi: Opettaja, laln teliä,
28,19.
kim,
»Mos.
kallis
Yxi

Tim. 4, 21.
e.inus. Verkko, 2 Gabbatha
o.llbc>strotos. <tzl kansan,, Hos. 1,9.
i!.oammi: Ei minunAik.
8,12.
n c>d- S-ndmnä, 1
a, »5am.9,4Hänen
mutta, 2TM. 1,5.
P,»remb,
-o ois, Koidaarmoa,
Hos. 1,6.
Ei
aoßvbama: peittäjä,
IMO,. 11,27.
Kätkiä,
li otban: Warjoja, ,Mos. 36.20
s.ukws- Ap.T. 13.'. Walalstu.

sanan
saa

Aot:
liukas,K°l.4,'4.
maalchko.

g-ud:

iMos. i°,2 2. ctz» 6.0d.
.M05.10.13,. etzl s.od.

llubith, Laudoitus- Mlhcnä, 1e5»5,.5-

i Moj. 28,19.
L.liz- Mandelpuu: poikkcn»us.
svl'ia Meren sydän: medctöin, Dan. n,43- T. 9,32. Lydia, Ap. T. 16,14. Syndy:

snndvmä.

Maheli: i Aik. ,3,21. etzi Mahela.
Maherai» ctzi Maharai.
Mahesioth: Merkin näkiä, 1 Aik. 25,4.
tNahepith, Mahervitalainen: Pyhkiä, iAik. 1,46.
Mahlon: Ruth. 1» 2. ctzi Mahela.
Mahola: etzi Mahela.
Mahujael: Jumalan elämä 'Mof.4. 18.
»>

Mainan: Lohduttaja, Luk. 3,31.
Makkabeus: Suojella; sotim» 1 Matt. 2,4.
Maka, Makathi: etzi Maaka.
Mäki: Lyöjä, 4 Mos. 13, >6.
Makir- Kalippamics» iMos. 50,23.
Makmas, etzi Mikmas.
Maknadbai- Mieluinen köyhä» Esr. 10,40.
Makpela: kaxikertainen, 'M 05 .23,9.
Makeda: Palo, poltto, Jos. 15,41.

Makeheloth: Koko»»s, 4Mos. 33:

25.

Malakia: Sanansaattaja» Mal. i»i.
Malkam: Heidän Kuningansa» 1 Aik- 8» 9.
Malkia: Kuningas on HENra» Aik. 24,9.
Malkiel: Jumala minun Kuningani, 1 Aik. 7,31.
Malki Sua: Kuningallinen »vapahtaja, 1 A»k. 10,2.,
Malkom: etzi Malkam.
Malkus: Kuningallinen» loh. 18,10.
Malloiilainen: Täyttäjä, 2 Matt. 4,30.
Mallothi- Täydellisys, 1 Aik. 25,4.
Malluk: Hallitzia, .Aik. 6,44.
Mamre- Vastahakoinen, 1 M05 .23,19.
Nlammon: Rikkaus, Matth. 6,24.
Man, 2Mos. 16,14. Manna:loh.6,49.
Anoo.
Manahat- Lepo, lahja, iMos. 36,23. .
Manahem; Lohduttaja» Ap.T. 13,1.
>

>

Sujila.
/.,

»>

Luk. 3 -1. Lysias: Ap.T. 24,22. Pääsi
tä,ä, licmitläjä.
Sodan licwltta>a, 2 Makk. 4,29.
s.rslmakus:
dystra- Murhakuoppa: Päästäjä» Ap.T. 14,6.

m.

Hyaadia - HERran juhla, Neh. 12,5.
Neh. 12,36.
M Maai: Watza»kuulutettu,
iMos.»»,»4.
Maaka, Maeka:
Maaseja, etzi Maeseja.
Maath, ctzi Mahat.
Maa; Puiucn, iAik.», »7.
Madai: Mittaja, iMoj. 10,2.
Manasse: Unhohdus, 1 Mos. 41 »51.
Madia, Madia,n: HERran juhlallisus.
Madmanna. Madmena, Madmen; Mittaluku, Manltus: Irtainen, 2 Matt. n» 34.
Manoah: Duom. 13,2. ctzi Manahat.
1cr.48,2.
Maok: Puserrettu, 1 Sam. 27,2.
Madon- Riita, Jos. iii».
Maon: Maja, Jos. 15,55.
Mac, etzi Meah
Maeka, ctzi Maaka.
Maosim: Väkeys» Dan. n» 38.
Mara- Katkera, 2 Mos. 15,23.
Kaunistus,
19,34.
Maedai:
Esr.
Marala: luowutus, Jos. 19, n.
Maesiii- Tekoni, 1 Aik. 9,1».
Mac,eja: HERran teko, 1 Ail. 15,18.
Maranatha: HERra tule, Kor. 16,22.
Markus; Hiwuttaja, hiwutettu» 1 Pet. 5,1;.
Magbls: Korkeus, Esr. »,30.
Maadaba- Wahwa warustus, 1 Matt. 9,36.
Mardokai: Katkera runnellus» Esr. 2,2.
Magdala Torni, Matth. 15,39.
Maresa- Perindö: alku, 1A'k.4,21.
Magdalena: Parhasa enändymiscsä, Match, »8,1.
Maria: Katker»,den meri, Matth. 1» 18.
Magdiel: Jumalan julistus, 1 Mos 36,43.
Marsena: Mirham: wastanseisoja Esth. 1,14.
Maget:»Kuurna, Matt. 5.26.
Martha: Murhcllincn, Luk. 10,38.
Magog: Pcittcllinen, iMos. 10,2.
Mas: Ryhtyjä, 1 Mos. 10,23.
Magpias: Pustrrettu ruumis» Neh. 10, ,0.
Masal: Vertaus: hallitzia, 1 Aik. 6,74.
Magnr- Kulkcn,inen: pelko, Jer. »0,3.
Masek, Aik. ',17. etzi Mas.
Mahalaleel- Jumalan kiitos, 1 Mos. 5,12.
Mashich: Turmio, 2 Kun. 23.13.
Mahalath, Mahelath: Heikkous. 1 Mos. »8,9.
Maslot: 1 Makk. 9, 2. etzi Masal.
Mahanaim- Eotajoukkot, iMos. 3»,
Masmanna: Lihawus: öljy, 1 Aik. 12,10.
Mal>arai, Maherat- Kiruhtaja, ?Sam. »3,28.
Masreka: Wihell»)s» 1 Mos. 36,36.
M.chafia: HERran holjäsa, Bar. 1,1.
Massa: Kuorma» 2 Mos. 17,7.
Mahat- Pesiä, pyhkiä, »M. »9,12.
Machan, Matchan- Lahja, Jer.;B,l.
Mahela: Vcisaja, hyppäjä, 4 Mos. 26,33.
n3
Mathana:
>

:

»

,

<3^«^i/^^.

'

».

13. <tzi Machan.
Machana 4Mvs. »r, lahja,
i Ail. 9,15.
Mathania: HERran

Esr. 10,33. Matchat, Luk. 3,24.
tatha, Luk. 3,31. Ando.
Matathias, 1 Matt. 2,1. etzi Mathania.

Machatha,

Mathithia: i M.9,31. ctzi Mathania.
Machnai: Esr. 10,33» ctzi Machan.
Matred: Hallitus sauma, 1 Mos. 36,39.
Matri- Sade, 1 Sain. 10, n.

Merons: Mmuitzia, Nch. ~7.
Meros: Salaisus, Duom. 5,23.
Mat» Mesa: Terweyswesi, 1 Aik. 2,42.
Mesak: Veden tydyttajä» Dan. 1,7.
Mesahab: Kullattu, 1 Mos. 36,39.
Mesek: Venyttäjä, 1 Mos. 10,2.
Meselemia: HERran rauha, 1 Aik. 9,21.

Mattheus- Lahjoitettu, Matth.9,9.
Matthias: Ap.T. 1,26. etzi Mathania.
Mathusala- Kuoleman paljastaja, Lul. 3,37.

Mazpha, etzi Mizpa.
M<ah: Sata, Neh. 3,'.

Meamin: etzi Mezamin.
Meara- Luola. Jos 13,4.
Mebunai: Rakendamus, 2 Sam. 23.27.
Medba: Murhe mesi. 1 M. 19,7.
Medad: Mittaja,

Medan,:

4

Mos.

21.

11,»6.

mittaja,

Duomari:

1

Mos »s,

Media, Mcdi, etzi Madai.
Megiddo: Omena, Jos 12,21
Medetabeel: H»)»väntekia Jumala,

,

»<

Mos. 36,3?.
,

1

Mehida: Tapaus, Nch. 7,54- 1 1.
Mehir: Hinda, maxo, 1 Aik. 4,
Mehola: Hcrmotoin, Duo»n. 7,2».
Mehuman: Paljous, Esth. 1, 1
Mehusal: Käysiendeliä, Hes. 27,19.
Meiamin: Oikia käsi, 1 Aik. 24,9.
Mejarkon: Wcdcn sylkiä, Jos. 19,46.
Mekona- Perustus, Neh. 11,28.
Nch. 3,7.
Melathia: HERran «vapahdus,
Kuningas» 1

,

°.

Mos. 14,»8.

Melkifedek: Wanhurstauden

Melea: Täyttäjä, Luk.

3,3'.
8,35Ap.T. 28,1.

Kuningas,

Ail.

Melek:
Melite: Hunaja,
Melothi: Täydellisys. lud. 2,13.
1, 16.
Melzari: Toimittaja, Dan.
2 Matt. 11,34.
Somaistu,
Memmius:
1,16.
Meinukan- Walmis, Esth.
15,14.
2

Menahem:

1

Lohduttaja,

Kun.

Menelaus- Kansan walcys »Matt. 4,23.
Meni: Luku, lastu» les. 65,11.
MeonKthai- Asundo omistaia, iA1k.4,14.
,

Mesesabeel: Jumalan pelastus, Neh. 3,4.
Mesillemeth: Kostaja, »Aik. 9,'2.
Mesillemoth- Kosto, Rauhanteko, 2Aik. 28,'2.
Mesobab: Käändunyt, 1 Aik. 4,34.
Mesopotamia: Virtain mihe, iM05.24,10.
Messias: Voideltu, loh. 1,42.
Mesulemeth: Vapahdettu kuolemasta, 2 Kun. 21,15
Mesullam: Rauhallinen, 2KUN. 22,3.
Methusael: Kuolemansa pyytäjä, 1 Mos. 4» 13.
Methusalah- 1 Mos. 5,
etzi Machu sala.
Mesobaja: Seisoma HENra, 1 Aik. 1 1,47.
Mibsam: Hywin hajawa Mos. 25,1 z.
Mibzar: Varustettu, 1 Mos. 36,42.
Middin: Neuwohuone» Jos. 15,61.
Midian: Ratkaista, 1 Mos. 25,2.
MigdalEl: luinalan suurus, Jos. 19,3,.
MlgdalGad. Onni kukkula, Jos. 15,37.
Migdol: Torni, 2Mos. 14,2.
Migron: Ohrahuone» les. 10,28.
Mihmethat: Köyhän lahja, Jos. 16,6.
Mika: Köyhä - nöyrä, «Sam. 9» 12.
Mikael: Kuka on niinkuin Jumala? Dan.'«, 1,.
'

Mikal: Kuka on kaikki? 1 Sam.
Mikloch- Saum, 1 Aik. 8,32.
Mikmas: Köyhäin kuljetus»
Mikneja

1

18,27.

Sam.

13,2.

HERran huone, 1 Aik. 15,, 8.
Mikri: Kauppamies, 1 Aik. 9,8.
Mtlalai: Minun puheni, Neh. 12,36^^^^«
Mileto» Milctus, Punaisin »voipa
T. 20,15.">
-

Milka- Drötingi, nais Kuningas, 1 Mos. 11,29
Milkom: Heidän Kuningansa, 2Kun.23,i;..
Mlllo: Täydcllisys, Duoin. 9,6.
Minjamin: 2M. 31,'5- ctzi Mejamin.
Minnith: Lahja: luku, Duoin., 1,3 3.
Mlplezeth: Hirmu, 2'Äik. 15, ,6.

Mirlam: Katkera meri, Mos. 15,21.
Petos» iAik. 8,10.
Mirrham: Yxi kallis »voide, Ps. 45,».
2

Minna:

Mephaach, Mephaoth: Wedenloisto, Jos. 21,37.
Misael: Kuka kysy? Dan. 1,7.
Mephißoseth- Häwytdin suu, »Sam. 19, »4i
Miseam: Heidän wapahtajansa 1 Aik. 3,12.
Merab: Sotima, 1 Sam. 14,49»
Meraja: HERra on opettaja, Neh. 1», 12.
Mistal: Haldia» Jos. 19» 26.
t
f
Merajoth: Katkerus, 1 Ail. 6,7.
Mislna - Kuuliainc»,, 1 Mos. 25» 14.
Mispar:
Lugun lastia, Esr. 2,2.
1
>1.
46,
Katkera,
Mos.
Merari.
Ap. T. 14,12.
Mispat: Oikeus, käräjä, Mos. 14,7.
Merkurius: Woitto luinala,
Aik.
Misperet, Neh/7,7. ctzi Mispar.
4,17.
1
Wastanseisoja,
Mered:
Misraitalainen: Ystäwän wetäjä, 1 Aik. 2,53.
Meremoth: Kuolnna, katkerus, Esr. 8,33Missa: Tyhjetty, 1 Aik. 1,37.
Meriba: Wasiahaloisus Mos. 17,7Mithoar: Muoto, Jos. 19,13.
Meribaal: Haldian wastanseijomus 1 A»l. 8,34.
Merodak, Baladan: Katkera »nurhe, les. 3 9,1. Etzi Mitkä: Makeus, 4M05.3 3,29.
Mithridat: Kuoleman haldia, Esr. i,».
Baledan
Merom: Korkeus, Jos. 11,5.
tttit^
,

,

,

»

,

Naracha: Piilai»,en, J05.'6,7.

Mitvlena, Mitylene, Knurmtui, Ap.T. »o, 14.
Mina: Mos. 3 6,. 3. etzi M'ssa Jos'',3.
Mnpa, Mizpe: Wartwitzcinus,
Mizraim, Misraim: Ahdistettu. 1 Mos. >°. 6.
Ap.T.» 1,16.
Mnason: Tutkia: wastaja,
Mnesteus: Iloinen, »MaN.4,21.
Moab: isästä. 1 Mos. 19,37Moadia: HERran luhlalllsus. Neh.,», 17.

Narsissus:

>

T»>hmistynyt, Noin. 16,11.

Nathan: Andaja, annettn, »Sam. 5,14.
Nathanael: Jumalan lahja, loh. 1,46.
Nathon: Andain, Jos. 19,14.

Nawe: lälkecntulewainen 5yr. 46,1.
Naum, Luk. 3,25. etzi Nahum.
Nazareth: Werfo- pyhitetty, Match.», »3.
,

Nazareus: Match. 2,23. etzi Nazir.
'Makk. 2.1
Molck, 3Mos iB, »i. Molok: Wallltzewamen. Nazir: Eroitettu, Duom. 13,7.
Nea- Jos. 19,13. etzi Noa.
Ap. T. 7, 43Neapolis- Uusi kaupungi, Ap.T. i6,il.
Molid: Syndymys. l Aik.2,29,
Nearia: HERran lapsi, 1 Aik. 3,22.
' Moph: Suusta, Hos. 9,
Nebaioth- Puhemies, iMos. 36, 3.
More: Wastahakoisus sMos.
1 Mos. 22,,.
ilmoitus,
Neballach: Ennustus. Nch. 11.3 4.
HERran
Moria:
Riita:

Modin:

käräjä.

,

,

Ncbath, 1 Kun. 11,26. etzi

Most, Moses: Wedetty: otettu, 2M05.2,10,11.
Moscra, Moseroth: Kuritus, 5 Mos 10,6.
Moza, Mosa: Lö>)tö, 1 Ajk. 8,36. 1 Ail. 2,46.
Mllpin,: Suusta, i Mos. 46,21.
Mujl: Wicjä: tarttuja, »Mos 6,19.
Myndus: Mykkä, iMatt. 15,23.
Myra- Woide, Ap.T. 27,5.
Mvrrham, ctzi Mirrham.
Mysia: Kauhistalvaincn, Ap.T. 16,7.

Nebo,

Nabach.

Mof. 32» 49. etzi Neballat.
NebUkadNezar: Ahdistuxcn dilomion «valitus. Jer.
»7,6.
NebuSasban: Pelastuxen aawistus, Jer. 39,13.
5

NebuzarAdan, Nebusar2ldan- Wieran oikMext
aawistus, »Kun. ,5,8.

Nedabia- HERran lupaus, 1 Aik. 3,18.
Negiel: Jumalan liikutus, Jos. 19,27.

n.

Nehalam- Unennäliä, Jer. 29,»4.
Mos. 46,21. Nehemani: Lohduttaja, Nch. 7,7.
Kaunis, ihana.
Nehemia: HERran lohdutus, Neh. 1,1.
Nehum, Neh. 7,7. etzi Nahum.
Nabal: Houri», tyhmä, iSam. 25,25.
Nabath. Katzelia, Tob. 1,, »o.
Nehusta> »Kun.24sB. Nehusthan: K»m.
Naboth: Ennustaja. Kun. 21,1.
Massinen.
Nekeb: Rako, Jos. 19,33.
Nadab: Mieluinen: Päämies, »M0f.6,,3.
Nekö: Nilku, Kuulla, Kun. -3,29.
Nacma, Mos. 4.»». etzi Naam.
Nekoda- Pillullinen, Esr. 2,48.
Naeman, etzi Naaman.

iTHaam,
»/(

,

Aik. 4.15. Naaman,

1

»«>

24.

,

2

!

'

1

Nacmi, Ruth. 1.». ctzi Naam.
Naera, 1 Aik. 4,5. Naerai, i Aik.n,37. Naeran,
1 Aik. 7, »8. Nuorukainen.

Lul.

Nagge, Kirllaus.

Ylistetty.

3,25.

Jos.

19.15.
4 Mos 21,19.

Nahalle! - Jumalan perindö,
Nahalßana- Omistaja,
Naham: Lohdutus, 1 Ail.

Jos. 16,8.

ty,

4,19.

Naharai, Naherai: Nenä, 1 Aik. 11,39.
Nahas-. Kärme: Massinen, »Sam. 17,25.
-

Mli, 1 Mos. 10,13.

/!

ja etzi Mnesteus.
Nesib: Seisotus, Jos. 15,43.

Nethania: HERran lahja, 1 Ail. 25,2.
Nethaneel Imnalan annin, 4 Mos. 1,8.
NethanMelek: Mningan lahja, 2 Kun.
Nechinim: Lahjoicettut, i Aik.9,».

»

«Ulvs 49,21.

39,

Nesteus: Lue

neus, ihanaisus.

Naphtuhim:

«valo.

NergalSarXstr: Awattn lylty, Icr.
Nergel: Jalkamies» »Kim. 17,30
Nert: Lul. 3,27. etzi Ner.
Neria: HERran «valo, Jer. 3», 1».

Nahat, Nahath Lepo, 1 Ail. 1,37.
Nahebi: Salattu, 4Mos. 13,15.
Nabcffon, Aawistaja, 4 Mos. 1,7.
Nabor: S>)t»)tctty, 1 Mos. 11,22.
Nahum: lohduttaja, Nah. 1,1.
Nain, Luk. 7,11. Najoth: Sam. 19,18. Kau-

Nane: Nais Jumala Diana, Matt. 1,13.
Naphet: Mesileipä, Jos. i.', 11.
N>>phiö- Wirwottaja, iMos. 25,15.
Napdott,, Jos. 11,2. etzi Naphet.
l,apheli, Nephtati: Käändynyt: lyhininm,

Nekpor, Nephtar: Puhdistus,
l
Nemuel- Jumalan
Nepheg: Woimatoin, 2 Mof. 6,21.
Nephchar- etzi Nekpor.
Nephtoab: Alvoin, Jos. 15,9.
Nephussim: Ncwellyt, Esr. »,50.
Ner, 1 Sam.» 4,51. Nereus, R5m.16,15. Ly^

Nechopha, Esr.»,»». Netophat;

Pisara.

Neubai: Hedelmöitzelvä,

1

Nch.

12/ 2-3.

Neh.

Neziah: Voittaja, Esr.>»,s4.
Nibehas- M-n ennustaja, 1 Kun. 17,31.
Nibsan- Nuotta pule, Jos. 15,62.

,

7

.4^

Niger:

Niger: Musia, Ap. T. 13,1.
Ophra: Tonw, Jos. >z,5,.
Nikanor: Woittaja. 1 Matt. 3.38.
<l>reb- Karne; Takaus, Duom.?, «s..
Oren, Arkki, »M.2,25.
Nikodemus: Kansan woittaja, loh. 3»'.
Orgim: Kutojat, 2 Sam. 21, ,y.
Nikolaus, Ap.T. 6,5. etzi Nikodemus.
Oman, Aik. 21,18. etzi Arauna.
Nikopolis: Woitto Kaupungi» Tit.
"s^^' Orpah: Nista, nifiuri,
Nilus: Himmiä» Syr. 24,36.
Ruth. 1,4.
Nimra, 4Mos. 3», 3. Nimrim- les. 15,6. Kamas. Orthosia: Oikeus, käräjä huone, i Makk.
Nimrod: Kapinallinen, iMos. 10,9.
Osni: Komani, 4 Mos. 26,16.
Niniwe- Kalinis, ihana, 1 Mos. 'o,ll.
Othni: Hetkeni, 1 Aik.
Nitophat» Icr. 4°, 8. etzi Netophat.
Othniel: Jumalan hetki, Jos. ,5,17.
O;em: loudukas, kiiruhtaja, 2M. 2,15.
Nisän: Lippu» Nch.»,i.
"^
Nisrok: Pako, »Kun. ,9,37. "T/
Ozia: HERr«n wäkeys Juo. 6,19.
No: Este, Icr. 46,»5.
p.
Noa: Liikuttaja, 4M05.16.35.

>>

,

<

»5,37.

,

'

Noah:

iMos.

Lepo,

5,29.

Lunastaja, Esr. 2,44.
H^adon:
paerai:
Juopa, Sam, 23,35.
4/

Noadia: HEZlran kokous. les. 8,3 3.
Nob, Nobe: Ennustus, les. 10,3».

2

Nod: Palo, i Mos. 4, »6.
Nodab: Mieluinen, 1 Aik. 5,19Nogah: Kirkkaus, hohto, 1 Aik. 3,7.
Noph, les. 19,13. ctzi Moph.
Nopha: Puhaldaja» 4M0!,. »1,30.
Nmnenius: Uusi kuu. »Matt. 1», 16.
Nun, Mos. 33,11. etzi Nawe.
5Nymphas: Morsian, K 01.4,»-

Jumalan kohtaus, 4 Mos. 1,13.
pagi, pagu: Ulwoja, parkuja, 1 Mos.
pahath Moab: Moabin päämies, Esr. 2,6.
palal: Nukoilla: Duomari, Neh. 3, »s.
Palestina: Nywetetty.
pallu: Ihmellincn, 1 Aik. s, 3.
palthi: Pelastaja, 4Mos. 13,1°.
palthiel: Jumala pelasta, 4Mos. 34, «6.
pamphilia, Pamphylia: Kokonansa rakastttta»^»

O.
palmelia, Obad. i» i.
HERran»virta,
iMos. 10, »8.
Obal- Nurja
Obed: Palmella- toönues, Ruth.4,l7.
ObcdiLdom Ihmisen paimciia, 2 Sain. 6,11.
IM. 27,3°.
Obil: Tuoja- Murhcllinen,4M0j.21.20.
WclpcriLaukku,
ObochOdares- Kiitosmeisu. 1 Makk. 9,66.
Oded: Tukia. 2M. 15,,.

para, Bara: kehmalä, Jos. 18,23.
paradis: Ilotarha, Luk. 23,43.
paran, pharan: Kerskaus, >Mos. 21,21.
parbar: Ulkonuha, iM. 26,18.
Päre;: Rcwäisty, Neh. 11,4.
pareos,
Kirppu, sonsari, Esr. 8,3. l^

Nobah- Haukku,

4

pagiel:

Mos. 32,42.

»

Ap. T. 2, I°.
paphus: Kuohuwa

-

Odollam: Todistus, 2 Matt. 12,3 8.
Og Kyrsäin leipoja: Tuhkakyrsä, 4 Mos.
Ohad: Tunnustaja, 1 Mos. 46,10.
-

Ap. T. 13,6.

parmasta,

21,33.

Ohel, IM. 3,20. Ohola, Hes. 23,4- Ohobbama, He5. 23,4. Maja.
Okran: Häiritziä, 4 Mos. 1, 13
Olympus, Ron». »6,15. Olymplus: 2 Matt. 6,2.
-

«

Taiwallincn.

Omar: Puhelias, 1 Mos. 36,11.
Omri, IM. 9,4. etzi Omar.
On: Warustus: wäkeys, 1 Mos. 41,45Onam: Heidän surunsa, 1 Moj. 36,23.
Onan; Marys, 1 Mos. 3 8,4Onestmus: Hyödyllinen, Koi. 4,9-2T»m.
Onesiphorus- Hyöduttämäinen,
Oniao: HERran wäkeys, Syr. 50,1.
Onik, Onix: Yxi kallis kiwi, 1 Mos. 2,1»
Ono: Hänen waiwansa wäleydensa,
Ophel; Kukkula, »Ai 1.27,Opdir: Hedclmöitzemys: wauraus»7?Mos.
Ophni: Jos. 18.24. etzi Hophm.l

,

Perusiuxcn rewäisiys, Esth. 9,
parmenas- Pysywä, Ap.T. 6,5.
parnak: Pistawa härkä, 4 Mos. 34,25.
parsandatha: Huowin liikutus, Esth. 9,7.

parchi, parthia. Muukalainen, Ap.T. 2,9.
paruah: Wihoittawa, 1 Kun. 4,17.
pastch - Ylitzekäyjä, Aik. 7,'3 3.
pasta: Läpitzckäyjä, iAis.4,l2.
pashur- Wapauden liewittäjä, Jer. 20,,.
patara: Tallattu, Ap. T. 21,1.
pathmos: Myrkyllinen, Ilm. l, 9.
patriarka: Esi Isä, Ap. T. 2,2 9.
Isän oma, Rom. 16,14.
patroklus: Isän kunnia, 2 Matt. 8,9.
>

-

patros: Kasten herne, les. 11,11.
Paulus, p»w«li: Pikkuinen: hiljainen:
Ap.T.l3-7,9.

,

I°,

29.

ihmtMch

pedalMl: Jumalan lunastus, 4-Mof. ,4,28.
peda;ur 5 Lunastus kallio, 4 Mos. 1, »o.
pedaja, phadaja: HERra lunasta, 2K»n.2;,?4

pegulthai: Minun tekoni, 1 Aik. 26, s.
1 pekah: Maja» »Kun. 15,2,5.

pekslM

'

vekabia:

pinchas Tumallinen katzando 2 Mos. 6,25.
Pinon: Katzando, Helmi, 1 Mos. 36,4».

Awaja HENra, »K,!N.i5,2,.

:

Rehn,,».
velalia: HERran rukoilla,
Ail, 3,»/.
pelastus,
HERran
cMaJako; Jakaja, i M°>. 10,25.
2,3.
r»eler- Vapahdus; Aik. Salattu, .A1k.11,27.

A
l?e"nlPelonicalainen:
henin.»a-Hcl>l'i,Päärly.

Mos.
VaalPerazim.
chi
'vcrazim.
46, 12.
r>cc>r: Juopa, Aukko,

r»crtt',

Rcpclia»

1

4

,

Mos.

r.-rcMia- Wahwa repcniinen,
pcraamue. Korkeus, Ilm. i>

2

i,^^,

3, 2 8.

1'-

Persian

Persia.

Rom. 16,12. Nikkoja, jakaja,
peri.da: Eroitus, E,r.2,55.

-

pisioia: Pihkainen, Ap.T. '3,14.
pison: Lewmewä, i Mys. 2, n.
pithom: Täysi suu, 2 Mos. 1,1 1,
pithon: Suun lahja, i Aik. 8,31.

plaja: HERran ihme, Neh. 10,10.
platia: Neh. 10,22. etzi pelathia.
plethi- Eroitetut, 2Sam.B<lB.

pnttl: Jumalan kaswot, »Mos. 32,
pnuel: 1 Aik. 4,4. Katzo pniel.
persis poeta: Runoja, Runoniekka, Ap.T. ,7, 2».

"

ctzi paran,
Tuhlaja, iMos. 12,15.
Phares, ctzi Perez.
pharan,
pharao-

Eroitettu, Ap.T. 26, 5.
pliarphar- bcdelinällinen, 2 Kun. 5,1».
phastros- Weisawa suu, i Mall. 9,66.
Phebe: Kirkas, Rom. 16» 1.
phenisia: Palnmpuu: rusiia» Ap.T. ",19.
pberestalaiset- Maan kylifä asujat» 1 Mos. 13,7.
Pbikol, Walmis suusta, 1 Mos 21,22.
Philadelphia: Weljcllinen rakkaus» Ilm. 1, n.
philemon: Rakastawa, Philem.v. 1.

vhilecus: Ralasiettawa 2Tim. 2,17.
,

Hewoisten rakastaja,

possidonius: luotaja, saastaja, 2 Matt. 14,1,.
potiphar- Syötetty härkä, iM05.37,36.
potiphera: Lihawuden hajotus, 1M05.41,45.
prida, etzi peruda.
prista, 2Tim. 4» 19. Prlstilla, Ap.T. 18,2. Wam

ha, muinainen,
prokorus: Walmis Ap. T. 6,5.
propheta: Ennustaja.
,

Phariseus

-

1

Matt.

psalm:: Wirsi,

ptolomais,

1

weisu.

Matt. 5,»5. ptolomeus,

10,51. Sotauljas.

pua, Huokaja, walittaja,
publius:

pudens- Häweliäs,

2

Ap.T.23,7.
Tim. 4,21.
7,10.

Q.
Neljäs, Rom. 16,23.
2 Matt. n, 34.

Qwinms: Wiides,

R.

,

.2,14.

phrygia: Kniwa Ap. T. 2,10.
<phua: Sm: tasa, 1 M05. 46,13./^"^»
<phul: Perikato, 2KUN. 15,19. K-^M^i^^-.
,

Pdunon, Helmi: latzelia, 4M05.33,4«.
Karluri, 2 Tim. 1,15
Pißesto: Kyylyttäwä suu, Hes. 30,
pilatus: Nuolitettu: liedoittu, Lul. »3,1».
Plldas: Puiminen, liihen tappaminen, iMos.
.

"

»2, 2«.

Mtt.

Mos. 1,15.

pura- Hedelmällinen, Duom.

saus»

»M 05

2

Kansalle otollinen,

i

purim: Arpapäiwät, Esth. 9,26.
put: Hajotettu: lihawa, 1 Mos. 10,6.
pmeoli: Kaiwo, Ap.T. 28,13.
1:1.
puthichealainen: Wiettelja, iAik. 2,53.
,4, »9,3'. putiel: Lihawu den Jumala, 2 Mos. 6,2 5.

phillstealainen,phillstea- Tahroja, les.
philologus: Kirjallisten harjoitusten rakastaja, Rom.
16, 15.
plulometor: Äitinsä rakastaja, 2 Makk. 4,21.
philosophia: Wiisauden rakkaus, mailmallinen wiiKol. 2.8.
Piuspa, Wähäsuinen 1 Aik, 7,3 8PHlegon: Polttaja, Rom. >6,14.
pharat- Hedelmällinen,

12, is,

pokereth: Suun tykytys, Esr. 2,57.
huowmmaaM^H!
<^^^>, ponnus- Merimies, Match.27,2.

-pcthucl: Jumalan lehoittaja, locl. 1,1.
phadaja» etzi pedaja.
pbalcg, «tzi Peleg.
plialci-Pelastaja, 1 Sam. 25,44.
plianuel- Jumalan kasmot, Lul. 2,36.

philippus

10,3.

Esr. .0,23. HEN' Pontus: Meri, Ap.T. 2,9.
_poracha: Arwan heittäjä, Esih.9, z.
Waha, Match. 4,porsius: Porsas, Ap.T. 24, 28.

petahia: Neh. 9,5- petakla:

p/trus, Pietari: Kallio,

Jos.

pireathonitalainen, Haljennut, Duom.
pisga: Kukkula, 4 Mos. 21,20.

Sam. 6, 8.

Sangen maallinen, Ap.T-13.13.
kaupungi» »Matt. 9,».
rcrscpolij:
,M. 36, 22.
versts, i Matt. 8,5.

t"c-.-äe:

piream.- Metzaaasi,

'

'

'

,

Hssaamaja: HERran

3/l

Raamses,

jylinä,

Neh. 7, 7.

Rameses- Koilda

1,12.

Rabba, Rabbath

-

Isoi, kookas,

ajeldn,

2

Sam.

2Mof.
n.

1.

Rabbi: Opettaja, mestari, Match. 23, 8.
Rabbith, Korko, «voitto, Jos. 19, 20.
Rabboni: Mestarini, Opettajani, Mark. 10, 51.
Rabs«ke: suojain edes käypä, 2 Knn. 18,17.
Rakel, ctzi Rahel.
Raddai:
o

l

Aika K.

2,14.

Ras»

)

Raema: Iylins, iMos. »o, 7.
Ragau: Ystäwä; lansaweli, Lul. 3, 35.
Rages: Rajuilma. Tob. 1. 16.
Ragucl» Tob. 7, 1. etzi Reguel.
Rahab- Lawia» leivitetty. Jos. ». 1.
Raham: Laupius; kohtu, 2Aika l. 2. 44.

Rahel-Lammas. Mos. 29.9.
2»ahga, Namittu huokauxista. 1 Aik. 7,34.
Rakath: Autia; tyhjä. Jos. 19. 35.
1

Rakal: Kaupanteko,

i

Sam.

30, 29.

Rakel, ctzi Rahel.
Ram, etziAram.
Rama, Ramah, Ramath, 1 Sam.», n. Ramathain, i Sain. 1, Korkeus.
Ramefes, ctzi Raamses.

Pää tahto: juoxu, luk. 3,27.
Rhode, Ap.T. 12,13. Rhodus, Ap.T.2 1,1. M
katuen.
Ribai: Riitettä. 2 Sam. 21,29.
Ribla, Riblath: Riita» 2 Kun. 23,33.
Rimon: Korkeus: Granat-omena, Jos. 15,32. H
Rimon parcz- Korkeuden jakamus, 4Mos. 33,1,.
Rinna: Virsi: wcisaja» iAik. 4,20.
Riphat: Parandaja. 1 Mos. 10,3.

Rhesa :

-

Rissa: Hatkaistus: tiuttumus»

2uthma- Katalvisio,

4

4Mof. 33,21.

Mos. 33,18.

Rizia-luoxia, iAik. 7,3y.

Rizpa: Permando, 2 Sain. 3,7.
Rodokuo: Kuttais rattat 2Matt. 13,21.
Rogel, Jos. 15» 7. Roglim: 2Sam. 17,27. Job
Ramach Lehi: Leukaluun ylönnys» Duoin. 15,17.
ka» jalkmväki.
Rom: Wahwa, woimallincn» Ap.T. 19, 21.
Ramoth: Kuoleman näkiä» 5 Mos 4» 43.
Rapha: Parannus» 1 Aika K. 8,2.
Awun korwotus» Aik. 25,4,'
RomamthiEserRaphael: Jumalan parannus» Tob. 5» 17.
Ros: Pää, pään laki, 1 Mos. 46» 21.
Raphidim: Pahnat- kätten parannus, 4Mos. 33.14. Ruben» Näky lapsi, 1 Mof. 29» 32.
Raphon. iMatt. 5.37. Raphu, 4 Mos. 13,10. Rubin: Yxi kallis kiwi, 1 Mof. 28» >8.
Rlifi, Rufus- Rustia» punainen» Mark. 15,21.
Etzi Rapha.
Reaja- HERran näkiä» 1 Aika K. 4, 2.
Ruma: Korkin, plötty, 2 Kun. 23,36.
Reba: Ncljaskulinaincn, 4Mos. 31,8.
Ruth: Nawiltu, Ruth.',4.
Rebekka: Lihama, syötetty, iMos.24, 15.
S.
Reelia: HERran pcljatys» Esr. 2, 2.
Regem, Rekem: Kimtttäjä, 1 Aika K. 2,47.
Salabbim- Sydänden katzelia, Jos.
Regem, Melek- Kuningan kimittäjä, Zak. 7, 2.
v»»< 19142.
Regu: Paimen, iMos. n, 18.
Saalbonitalainen: Ketunrattcnnus» 2 Sam. 23,3».
Reguel: Jumalan ysiäma, 4Mof. 2. 14.
Saaph: Ajattclcwainen i Aik. 2,47.
Rehabeam: Kansan lemittäjä, 1 Kun. 1», 1.
Saaraim: Portit» owct Jos. 15,36.
Saasgas- Tie, karkuri, EO. 2314.
, Rehabia: HERran lemttys, 1 Aika K. »3, 17.
,!
/
Kabad- Lahja» lahjoitettu, 'Aik. 7,21.
Rehob- Lameus, amarus, Jos 19»
Rehobot: 1 Mof. 36,37. katzo Rehob.
'Sabarim- Kukisins; rikkominen» J05.7,5.
Rchum, Esr. 2,2. etzi Raham.
Sabbath- Lepopäiwä, 2 Mos. 20, n.
~

»

'

'

,

'

»

Rehuma- Katzelia: korotettu, 1 Mof. »2,24.
Rei: Paimen: kumpani, i K»»n. 1,8.
Rcka: Hoikka, notkia. 1 Aik. 4.12.
Rekab- Ratzasmies: ajaja, 2Kun. 10,15.
Taitalva mnbelia, 4 Mos
"^^^,
Rekem Tyhiä. Jos 13, 21.
Rekob, 2 Sam. 4, Etzi Rekab.
Remalm: HERranylhaisys» »Kun. 15,25. .
Remech- Jos 19,21. etzi Rama.
Rcmphan:
-

».

Liikutus- walmisius, Ap.T. 7,43.
Rephael. 1 Aik. 26,7. etzi Raphael.
Rcphaja- HERran parannus, 1 Ail. 3,21.
Rcphaim: Kaleman pojat; hiisi, 2 Sam. 5,18.
Rcphach.- Paulan hellitys, 1 Ail. 7, 2 5.
Rcstph: Wittelä: tulinen hiili. 1M.7, 25.
Reson: Laiha, 1 Kun. 11,23.

Rcssen - Suitzet, 1 Mos. 10,1».
Rczin: Tahto: juoxia» »Kun. 16.5.
Rhaka: Hyödytöin- hylky, Match. 5,2».
Rhama: Matth. »,i 8. etzi 2iama.
Rbasis: HERran salaisus, »Matt. ,4.-37.
Rhegium: Eroitcttu: rikki. Ap.T.28,13^

Sabdl: Lahja» Neh.
Sabdiel:

Jumalan

„

11,17.

lahja,

Sabtha- Saartaminen»

'

1

~X

Aik. 27,2.

.

Mos. 10,7.

SabtKai Lepopäilväni» Nch. I', 16.
Gabtheka- Saattaja, Ymbäri käyjä,

/

-

10» 7-

Sabud

- 1

Kun.

4,5.

1

M»f.

etzi Sabad.

Sadduftus: Vanhurskas» Matth.^22,23.
Oadrak: Lähetyxcs» Dan.'»7.
Oage: Ryhtyjä: moninainen, 1 Aik. 11,34.
Saewan» ctzi Sawan.
Sahayima: Nöyryttäiväincn paasto» Jos. 19,22.
Sakat: Puhdas: hohtawa, Esr. 2,9.
Sakania: 1 Aik. 15,24. etzi Sekania
Sakar: Palkka, 1 Aik. 11,35Sakaria: Jota HERra muista, 1 Aik. 9, 21.
Sakia: HERran suojelus, 1 A'.k. 8,10.
Saku: Sakur: Muistaminen» Neh. 3,2.
Sala, Salah: Lähetys- nuoli» 1 Mof. ,0,24.
Salamina: Pauhina: liikutettu, Ap.T. 13,5.
Salachiel etzi Scalthiel.
Salka: Sinim koris, 5 Mos. 3,°.

Salem:

-

Sardis:

Ps. 76,3. 10,26.
iMos.
Paljastaja
SalephSalin,: Ketun luola, 1 Sam. 9,4i^am.9,4.
Sali»a. Kolminainen.
c-.Hllai, Kormotettu, Neh. 11,8.
S.-.llu Mötto, Nch, >i,7»Kun.'s,l°.
Sallum: Rauhan teliä,
Pukuni,
»,46.,
Esr.
«almai:
malM H°s.'°.'4.
Salman- Rauhallinen:
»Kun. 17,3S-.»nannassar: Rauhan k»>k'sta,a.
Salman
Salmon. Ruht.4,2°. ctzi
4M»!-33,4'.
Salmona. Kuwammc. Ap.T.
»7,7S.'l,no„e: Häälytys.
Zalmuna.
Silmuna, ctzi
Salem: Rauha, autuus,

,

Sarepta,

,

Sarnhen: Ruhtinan armo, Jos. 19, 6.
Saruk: Wcsa, werso, Luk. 3,35.
Sasa- Peto, i Aik. 2,33.
Sasai: Esr. 10,40. etzi Sesai.
Sasak: Iloinen suunando, M. 8,14.
Satan- Wastan seisoja, ZPam. 19,22.
Sathu, Satu, Zathu- Öljypuu, Neh.
'

,

,

1

HERran portti, 1 Mk. 9,44.
Sear lasub- Jäänet palajawat, I«s. 7,3.
Seba: Juopunut: ymbäri käyndö, 1 Mos

Aik.

<

Searja:

i

Mall.
23.
Samstrai: Kuuluisa weisaja 1 Aik. 8,26.
Samson- ctzi Simson.
sMos.», »o.
Samsummim- Elliwallaiset,
nimitetty,
eli säätty, iSam.
Samuel- Imnalalda
'5,

,

SanebaUat: Salainen »vihMnen» Nch. 2,10.
Sanhcrib- Teräwä wahingollinen »niekka, 2 Kun.

Sanoah: Unohdus: lepo, Jos. 15,34.
Sansanna: Wcsa, Jos. 15,31.
Saph: Kynnys- malja» »5am.21,1 z.

-

3, 17.

-

18,13.

10,14.

Saul: Pyytty, anottu, 1 Sam. 9,2.
Saulus: Pyytty, Ap. T. z, 1.
Salvan: Wapistus, iMos. 36,27.
Seal- Pyytäjä, Esr. 10, 29.
Sealthiel. Minä olen anonut lumalalda,

>

1,20.

ctzi Zarpath.

Sares: Juuri, 1 Aik. 7,16.
SarEzer, Sar Efcr: Tawaran haldia, »Kun.
iyf 37.
Sargon- Wertto, les. 20,1.
Sarid: Jätetty; jäisellä, Jos. 19,10.
Saron, 1 Aik.s, 16. Sarona, Ap.T. 9,3?. Tasai,
ncn keto.
Sarszckim: Woidetten haldia Jer. 39,;.

Salomith. ctziSclomlth.
Rauhallinen. »SaM.il.24.
Salomo:
Kurmotus,
4M05.25.14.
Salu

Sama: Tottelemaincn, i A»k.8,13.
«?amai: Nimeni- hamichxen», 1Au.2,28.
Kun, 16,24.
Samaria- Warjcllus,
Kukistaja,
Aik. 8,1».
Samcd:
Hämitys:
kadotus» 1 Au. »7, lSalnchuth:
«varjella»
»Aik.6»46.
Wart!a,
SamerSamgår: Mainittu muukalainen, Duo»n. 3,31.
Samir, Jos. 15,48. etzi Samer.
Samla, Mos. 36,36. Samlat- Esr. 2,46. Masen: liinanen.
Samma, Sammal» Hämitys, 1 Sam. 16,9.
Sammua: Kuuliainen, 4M05.'3,5Samos - Hietainen, Ap. T. »o. 15.
Samolh: Nimet: häwityxet. 1 Ail.Ap.
T. 16. i"s7^
Samotrasia: Sorainen langare.
Sampftki: lue Sampsame- Kuuluisa nimi,

Ihanaisuden päämies,, Ilm. K. 3,4.

Sardius: Mxi kallis kiwi, -Mos. 28,17.
Sardonix: Yri kallis kiwi, 11m.K.21,20.
Sarea: Wapsaincn, Jos. 19,41.
Sared: Wicras walda 4 Mos. 21,1,.
Saredatha: Ahdistus, 2 Aik. 4,17.

-Sedai: Wirranjuoxu, Esr.

10,7

10,28.

HErran lahja, 1 Aik.
Sebah: Uhri, Duom. 8, >2.

Sevadia

-

Sebam, Seban: Kowa fangius, 4 Mos. 32.,
Sebanja: HENra on Wndäwä, Neh. 94
Sebat: Walditta, Sak.l,7.

Seder: Särkiä, 1 Aik.

2,48.

Scbina- Wirranjuoxu: myyminen, Esr. 10,4,
Seboim: Ihanat, »Mos. 10,19.
Sebna Istu nyt, 2 Kun. 18,18.
Sebul: Asundo, Duom. 9,28.
Sebulon. Läsnä asuminen, 1 M«s. 30,20.
-

Sedekia: Wanhurstaus, Bar. ', 1.
Sedeur: Kuluttawainen tuli, 4Mos. 2,2«
Saphan-Heidän huulensa: sortaja. 2Kun.22,3.
Sedron: Dimiä: suruUisus, Matt. 15,39.
Sapbach: Nälkäisia, 4Mos.i3-6.
Seed: Susi, Ps.B;,i2.
Saphatia, ctzi Sephatia.
Seera Liha: heimolaisus, 1 Aik. 7,24.
Karlia: wäkcwä, 1 Aik. 2,22.
Ihana, 4Wos. 33,23.
SeZub:
Saphira: Ihana: lutttelia, Ap.T.s,'.
Scharaim: Mustat- warhaw liikkuwat, ,M z.«
Sara, Sarai: Paljon Kansan haldia: Monna, Seharia: HERran aamurusio, , M.«, 2 6
.Mosi7,is.
! Seja: Korwotettu 2 Sam. 20, 2 s.
Sarah: etzi Serah.
! Seir: Karwainen, iMos. 14,6.
Saraja, etzi Szraja.
Scirath Karwainen kauris, Duom. z, 26
Saramel: West kosti, 1 Makk. 14, ,7.
Sekaka; Esirippu, Jos. 15,6,.
Saraph: Tulinen kärme, 1 Aik. 4» »2.
S.kania: HENra on läsnä, 1 Aik. 3,21.
Sarar: Ruhtinas, 2Sam. 23,33.
Sekem, etzi Slkem.
2
Sekun
,

'

-

,

-

°

"

Gekun-Vus Toinen, Ap. T. 20°, 4.
Sela: Hcllittäjä: lewollinm, iMos. 38,5.
Sela Mahelkoth: Eroitus wuori iSam. »3,»8>
Sclcd: Tusta- palawus, 1 Aik.», 30.
Selemia: HERran rauha. Icr. 36.14.
Seles: Päämies: kolminaincn, »Ail. 7.35.
,

Seleusia.

1

Mall.

'

1,8.

Seteukus:

»

Mall. 3,3. Sibolech, etzi Sklbolcch.

Häälywä,
Selomi, 4Mos. 34,27. Selomith- 3 Mos. 24, n.
Rauhallinen täydellinen.
Selumiel- luinala ou ra»»hani, 4Mos. 1,6.
Sem: Niini- sanoma, »M 05 .5,32.
Sema, iAil. 5,8. etzi Sama.
Semaja Kuule HERra, i Kun. 12,22.
Semari, etzi Zemari.
Semaria- HENra warjcle, iAik. i», 5.
Scme, etzi ja luc Senaa, 1 Sain. 14,4.
Semeber: Wäkewä nimi, iMos. 14,».
Semei: Nimeni, Luk.3, »6.
Semida: Tunne nimeni, 1 Aik. 7,19.
Semira: Wirft, iAik.7,B.
-

-

Semiramoch: Taiwaften korkeus, iAik.
Sen: Hammas, 1 Sain. 7, 12.

15,18.

Senaa: Tappura, Esr. »,35.
Sendebeus- Närttä, iMatt. 15,38.
Sene, etzi Senaa.
Seneazar: Hammas tawara 1 Sam. 14,4.
Sener, Senir: lyhty, s Mos. 3,9.
Sennaherib: Tob. 1,18. etzi Sanherib.
Seorim- Dhra-- portit, iAik. »4,8.
Sephar- Kirjoittaja, lugun lastia, iMos. 10,30.
Sephanvaim: Kirjat: lukumerkit, »Kun. 18,34,

Sephat: Kuwaus, Jos. 1,17.
Sephatia: HERran Duomio, 1 Ail. 9,8.
Sephela: Keto, 1 Mall. 12,38.
Sephi, Sepho: Huuli- randa, iM05.36,»3.

Sephupham, lue Sephuphan: Kärme, »Ail. 8,5.
Serah: Hajalva, 1 M0f.36,17.
Serahaim: etzi ja lue Seharaim. i /
Scraja: HERran Ruhtinas, »Sam. 8,17.
Seraphim: Tuliset, les. 6,2.

Serebia: HERran luiwuus, Esr. 8,18.
Sered: HERrauden tukistus, 1 Mos. 46,14.
Sergius: Werllo, Ap.T. 13,7.
Seron: Ruhtinas, 1 Mall. 3,13.
Serubabel- Outo sekoitus, Neh. 12, 1.
Serug, 1 Mos. 11,» 0. etzi Saruk, Lul. 3,35.

etzi Zeruja.
Sesak- Sinun riemus- pellawas, Jer. 25, »6.
Sesai: Kuudes, Jos. 15,14.
Sestm Kukkainen, 1 Aik. 2,31.
Sesbazar: Lohduttaja: kuudesa tufiasa, Esr. ~8.
Seth- Asctittu: pandu, 1 Mos 4,25.
Seruja,
-

Scchan: Öljypuu, 1 Ail. 7,10.
Sethar: Katzelia, Esth 1,10.

Sethur: Sulainen, 4Mos i 3,14.
Sewa: Turha, 1 Aik. 2,49.

Selvene: Tappnrainen, Hes. 29, i».
Sia, Ziah: Liikutus, 1 Aik. 5,13.
Sibama: Suuri asundo, lakeus 4 Mos. 32» 38.
Slbekai: Paxu puu» 2 Sain. 21,18.
Sibeon, Paino, painettu 1 Mos. 36, 2.
Sibma, ctzi Sibama, Jos. 13,19.
Sibraim: Korkin käyläwä Hes. 47, 1 6.
Siddim: Keto, iMos. 14»3/
Side: ctzi Sidon.
Sidon: Wäjyjä: »netzänucs 1 Mos. 10,15.
>

,

Sieha: Hohto» Esr. 2,44.
Sif: Huhti Kuu, iKun.6,l.
Sihon: Pyhkimys, 4 Mos. 21,23.

Sidor : Musta: murhcllinen» Jos. 13,3.
Sikar- Sulkemus: palkka, loh. 4» 5.
Sikem-Olkapää: maan kappale» 1 Mof. 34,2.
Sikli- ctzi Mitta Rcgistcnsä.
Gikr-i: Miehellinen, 2 Mof. 6,21.
Sikron: Juopumus. Jos. 15, n.
Silas : Huomaitzewa Ap. T. 15» 20.
Silhi- Sanasaattaja, iKun. 22,42.
Silhim: Oxa, Jos. 15,32. etzi Silhi.
Silla: Korkeus, 2 Kun. 12,20.
Sillem: Rauhan teliä: palkitzia, i Mos. 46,24.
Silo Kyllys: rauha» Jos. 18,1.
Siloa, Siloah: lähetys, Ies. z, 6.
Siloni Rauhallinen, Aik. 9,5.
»

:

-

>

Silpa: Vuotosuu,

iMos. 29,24..
Silsa: Kolmas: Päämies, 1 Mk. 7,37.
Silwanus: Mctzainies» Kor. 7» 19.
2

Smra, Simma Häwitys
Sain. 16,9.
Simea: Kuuliainen, 2Sam. '3,3.
Simeath.- Tottelewainen, 2Aik. 24,26.
Simethitalainen: Nimitetty, 1 Aik. 2,55.
Simei.- Kliuliainen.- sanomani» 2M05.6,17.
Silueon: Kuuleminen, iMos. 29,33.
Simon: Kuulia» 1 Matt. 2,3.
Siinnui: Vcisaja, 1 Mos. 25:2.
Simrath Varjelin, 1 Aik. 8,21.
Simri: Vcisaja, 4Mos. 25,14.
Simrith, 2 Aik. 24,26. etzi Simrath.
Simsai: Aunngoni, Esr. 4,8.
Simson: Anringoinen, Duom. 13,24.
Sin Tappnra, 4 Mos. 33,11.
Sina, Sinai: Tappurisio, 4Mos. 33,19.
Silieab: Isän hammas, 1 Mvs. 14,2.
Sinear: Hammasten paljastus, 1 Mos. 10, i«.
Sini: Orjantappura, iMos. 10,17.
Sini, citz Sewene.
-

,

>

:

:

Sinnareth,

Jos. ,9,35. Sincreth, 4M05.34»11'
/i^
4» 48.^"^"^
Suu - petos, Jos 15,24.»
7

Sineroth: Jos. 11,2. Kandcie.
Swn: Meteli: rytinä, 5 Mof
Siph:

„

Siphai: Kynnys» 1 Ack, 20,4.
Slpha» ,Ack.4'i6. Slphi, 1 Aik. 4,37. etzi SiphSiphmoth: Kuoleman randa, iSam. 30,28.
Siphra

Sual: Kettu, iSam. 13,17.
Suar: Hoikka, 4 Mos. 1, 8.
Subael: Jumalan käätty, 1 Aik. 24,1».
Sudd: Ylpiä, Var. 1,4.
Suha, etzi Sua.
Suha»n: Nöyrytys, 4 Mos. 26,42.
Sukim: Maja laiset, 2 Ail. 12,3.

»Mof. 1,1?.

zûniw'«V«"-D»°«.,<M°s,«,.<,
Rindawarusius, 5M0>.3,9.
dillon:
Kun. 4,3Sisä: Kuudes: suloinen, 1'Kun.i',4°.
-3i ak: Lahjain ahnehtia,

ludith. 1,7.
Sisilia: Ymmynäinen maa,»M.2,4°.
Wesihcwoincn,

Duom.
Sissera: .hcwoistcn
I!wari, lucS.tbrai! Peräänkatzo,a, »M. ,7,29.
Sitdlis: Scinällincn, Jos 15^4°.
2 Mos. 6, »2
Sitbri: Kättctt», salamen,
seisomus,
iM05.26,22.
Waino:
wastan
SimaSittim- Lcwittäwä, 4Mos. 25,1.
Slwan: Tonko Kuun 1 ninn. Esth. 8,9.
Skawe Lakia keto. Mos 14,510,7.
Skeba- Kaändymys: istumus,Ap. Mos.
19,'4T.
astia,
Skcwa Valmistettu
Skibolcth; Tähkäpää: kosti. Duom. i»>6.
4,2.

:

,

:

Myrkyn syöxiä. 5 Mos. 8,15.
Skyta: Peittoja, Koi. 3,1».
Smaragdi: Yxi kallis kiwi, Mos. »8,17.
Smida, 4 Mos. 26,32. etzi Semida.
Smyrna: Kallis «voide, Ilm. 1,11.
Soo- Mittaja, »Kun. 17,4Sobab: Käändäjä, 1 Aik. »,2,18.
Sobai: Käändyn»)s, Esr. 4«-

etzi Zuri Saddai.

,

10, 18.

Sodi- Salaisus, 4Mof. 13,11.
Sodom, Sodoma- Salaisus, iMos. 14,3.
Sodan, lue Soham: Kallis kiwi onix, 1 Aik. 24,27.
Wctajä- Söta, iKun. 1,9.
Sohe»h- Erimies, 1 Aik. 4,20.
Soko: Karsina, Jos 15,35.
Somer; Vartio, iAil. 7,32,34.
Copatcr, Ap. T. 20.4. etzi Sosipatcr.
Sophak. ctzi Sobak.
Eophan: Salainen polku» 4Mos. 32,35.
Eopher: Kirjoittaja, 2 Kun. 25,19.
Sophereth, Esr. »,55. etzi Sopher.
Sorek: Wiinapuu, Duom. 16,4.
Sorobabel, etzi Serubabel.
Sosipatcr: Pelastus isä, Nom 16, »i.
Wäkewä wapahtaja, Ap.T. »8,17.
KottratiiS- Sotajoukon »vapahtaja, »Matt. 4,»9.
Cotai: Poikkeja, Esr. 2,55.

Susi: Hcwoiseni, 4Mos. 13,1».
Susim- Pihtipielet, iMos. 14,5.
Suthelah: Wiheriäinen istutus, 4Mos. 26,35.

Maljnt, Esr.», 43.
Hywä- hywä kaupungi, Du0m.7,2».
Labeel: Hywä Jumala, Esr. 4» 7.
Labitha: Metzäwuohi Ap. T. 9,3 6.
Labrimon: Korkein hywin tekiä, 1 K«m. 15,18.
Laddeus: Tunnustaja, Matth. 10,3.
Takehath: »Kun. 34,»». etzi LhikuaLahas: Waikcnia: kiiruhtaja, 1 Mof. »2,24.
Lahach: Alhainen: wapistus 4 Mos. 3 3» 2 6.

abaoth:

Labath:

,

,

Lalithakumi: Piilainennouse, Marl. 5,41.
Lalmai: Walo- nuolen landaja» 4Mos. 13,23.
Lalmon: Valmistettu laste, 1 Ail. 9,17.
Lamnata: Kuwa» muoto, iMatt. 9,50.
Laphat: Vähäinen, hoikka, 1 Kun. 4,11.
Lapua, Lappuah: omena, Jos. 15,34.
Larah: Wirwotus- haju, iMos. 11,26.
Larplata: Waiwa- wäsynyt, Esr. 4,9.
Larsus: Siuvillinen, Ap.T.9, 30.

Lebah: Teurastus, iM05.22,24.
Lebalia: HERralda kastettu, 1 Aik.»6, n.
Lebeth: Hywyys- hywä aika, Esth. 2» 16.

Lehpanhes, Hes 30,18. etzi LhakpanesLekoa, 2Aik. 20, 20. etziLhekoa.
Ctakvs: Tähkäpää.
Lempel: Tämä niini tule näkemisestä,
Ct--rbosnai; Ylönkatzojaini tutkia» E5r.5,3.
Lertius: Kolmas, Rom. 16, 2».
Stephanko, 1 Kor. 1,16. Stephanus: Ap.T.6, 5. Lermllus: Walhesaarnaja Ap.T. 24,1.
Kruunu, Seppele.
Thabeera: Sytytys, 5 Mof. 9,2».
Ctoillphilosophi: Waja opettajat, Ap.T. 17,18. Thabor- Selkiä, Jos. 19,22.
E.a: Huutaja, i Mos. 38,2.
Lhakpaneo: Salainen «stallus, Icr.», 16.
Suah: Kuolartaja: nöyrä. 1 Mos. 25.».
Thaeiiath Silo : Tila autmeen, Jos. 16,6.
o 3,
Ep-.rta- Kylwetty,

y->,.

/?.

Susa, Susan: Kukka, Esth.
Susanna: Kukkainen, Luk. 8/3.-ll.^^^H^
"?

Syrophenisia- Samvutettu puna, Mark.?, 26.

-

.

Suri Saddai,

Kansa puhuja, juttelin, Phil. 4,2-.
Ap.T.»8,12.
Svrakusa- wäkiwallainen wetöjä»
Svria: Aram, 1 Mos. »2,21. kortta, 4M05.»3,7.

l

-

1 Mof. 46, 16.
Supham: Heidän huulensa, 4 Mos. 26,38.
Supim: Särjetyt, 1 Aik. 7,12.
Suricl- lumalla on kallioni, 4 Mos. 3,35.

Suni: Muuttaja,

Syntyke:

»

Sobak: Werkko Kyhkyis pyyndo, 2 Sam.
Sodal- Polku, 1 Mos 36» »0.
Sobek Hyljätty» Neh. I°, »4.
Sodi- »Sain. 17,27. etzi Sobai.

Sukoth: Majat, 1 Mof. 33,17.
Sukoth Benoth; Tytärten Majat, »Kun. 17,3».
Sulamith: Rauhallinen, Korl. w. 6,13.
Sunem: Uni, makaus, Jos 19,1».

-

Sipbra: Kaunis,

Makk.

12,2.
Rom. 16, 9.
1

-

,

,'^l^.,

Lhaerea:

Ulwoja: Tapaus,

1 Aik.

Hlm.

Lhyatira: Suitzutus paikka,
i, n.
Liberias: 10h.6, i. lliberius, Luk.,,,. HylvH
näky.
Liglat pilnesser: etzi
Ligris, Syr. 24, 34. etzi Lygris.
Likua: Esr. 10,15. etzi Lhlkua.
Limei, Limeus, Mark. 10,46. Limon, Ap.6,^
Kunnioitettu.
Limocheus: Jumalan kunnioitzia, Ap.T.is, 1.
Liphsa: Ondumus, 2 Ku«. 15,16.

3,35.

Lh.ihan: Armollinen. 4Mos. 26,35.
Tdaphenes, etzi Lhakpanco.
Thalmai, Duom. 1,10. ctzi Lalmai.

Lhamah:

Pyhliä»

Esr. 2.53.

Lhamar: Palmupuu, Mos 38,13.
Lhamlls: Epäjumalan «imi» Hcs. 8,14.
Tbanak: Sinun polkias, Jos. ,7,11.
Lbanhmneth: Lohduttaja, 2KUN. 25,23.
LhKpua: 1 Aik. 2,43. etzi Lapnah.
Lhara, Luk. 3,34. etzi Tarah,
Lhareala: Wahwa ilmoitus, Jos. 18,27.
,

Lirza, etzi Lhirza.

Litus: Kunnioittttawa, Tit. 1.4.

Katzelia, 1 Mos. 10,4.
Lliartan. Lharthan, etzi Lharsis.

Lob: Häwä, Duom.

Lharsis:

Lob

Thassi: Unohtalvaincn, iMatt. 2,3.

Lhatbnai-

Lahjoittaja,

Esr. 5,3.

Lhebey: Likainen, Duom. 6,50.
Lhehinna, M.4»i2. etzi Thahan.
helinä, 1 Ail. 4, 5.
Thekoa» Lhekoe: Torwen Aik.
tuore,
1
7,25.
Lhelah: Wihclä:
2K«m.
haitta,
19.12.
Ruhtinan
Thelassar:
,

Lbelem: Heidän lastensa, Jos. 15.24.
Lheman: Täydellinen, Job. 2,11.
Lheman: Eteläinen, iMos. 3<t, n- 14,19.
2Matt.
Lheodotus: Jumalan lahja,
Lheophilus: Jumalan rakastaja, Luk. 1,3.
Lheres: Köyhä, wiheljäinen, Esth. 2,21.
iKun. 17,1.
Thesbilainen: Asuwainen,
asetus, ApT. 17,».
»voiton
Toisen
Tdessalonika:
Ap.T.5»
wefi,
36.,,
Lheudas: Juoniva
Aik.lB,B.
i
Lebah.
etzi
LhidchatLhibni: Heinämics: pahnat, iKun. 16,»i.
Lhideal: Tieto ylönemisestä, iMos. 14,».
Lhiglachptlesser: Angaran fangiuden side, iKun.
To,wo, »Kun.»»,, 4.
Hirtetty,
Ail. 4,20.
Lhilon:
1 Mos. 36,12.
Kieldo,
Este:
Lhimna:
i Mos. 38,13,14.
Kuwa,
Lhimnath:
Auringon kuwa, Duom.
LhimnachHeres:
Mädännyt kuwa, Jos.
Thimnath Serah:
Tylsä
»Kun. 19,9.
laki,
Lhirhaka:
°,».
Lhiras: Kukistaja, 1 Mos. 11Ail.
2,48.
tutkia,
Armon
Lhn-hena:
koettelin, 1M.4,16.
Tutkistelin,
Lhiria:
Lhirsatha: Duomari» Neh. 7,65.
Lhirya: Otollinen, 4 M05 .»6,3 3.
Lhizit: Uloskäyja, iAil. n.,45-

Lhiklla:

Herkullinen.

Lubalkain: Mailmallincn omaisus, 1 Mos. 4,22.
Lubianeri: Vihnct, 2Matt. 12,17.
./
Lurkos, Kallis kiwi, 2 Mof. 28,20.
Lyatira: Ap. T. 16,14. etzi Lhyatira.
Lyberias» ctzi Liberias.
Lygris: Nopiasti luoxem, Tob. 6, i<
Lyrus; Kallis, 2 Aik. 1,3.

v.

,

»,9.
19,5°.

Lhoah, ctzi Lohu.

Luinen- täydellmen. iMos. i°,3.
»Sam.B,9. c>H^,^
Exymys,
Lhoi:
Lbogarma:

Lhoken: Kestus, 1 Ail. 4,3 2.
Lhon, 1 Ail. 18,9. etzi Lhoi.
Lvola: Mato, 1 Mof. 46,13.

11,3.

Adonia: Hywä haldia, 2 Aik. 17,!/.
Lobia: Hywä HERra, 2M. 17, 8.
Lohu: Eläwa, 1 Sam. 1,1.
Lopayius, Lopay- Yxi kallis kiwi, 2Mos. 28,17.
Lhophel: Nurina; tyhmys, sMos. 1, i.
Lophec- Truinpun soitto, 2Kun. 23,10.
Lortak: Siteillä nilvottu» 2KUN. 17,31.
Lrakonitis. Kiwinen, Luk. 3,1.
Lripolis: Kolmet Kaupungit, 2Matt. 14,1.
Lroas: Lawistetty, Ap.T. 16,8.
Lrogyllium: Aitta, Ap,T. 20,15.
Lrophimus: Elättäjä, ruokia, Ap.T. 20,4.
Lrypbena» Rom. 16,12. Lryphon: 1 Makk. n,;»,

Itkal: Wäkewä, San.l. 30, i.
Ulai: Walewys, Dan. 8,2.
Ulam- Esihuone, iAik. 7,16.
Ulla- Ylönnys, 1 Ml. 7,39>
Unni: Pilwi. 1 A>l. 15» »8.
Uphas: Paras kulda, Icr. 10,9.
Ur- Tuli, walkeus, iMos. n,»B.
Urbanus: Lemmekäs, Noin. 16:9.
Uri. etzi Ur.
Uria HERran tuli. 2 Kun. 16,11.
Uriel: Jumalan walkeus iAik. 15,5.
Usa: Wäkeys, 2 Sam. 6,6.
Usal: Käystcndeliä, iMos. 10.27.
Usen Sera. Konvan Uha. i Aik. 7,24.
Usi- Minun »vaknvydeni, iAik. 6,5.
Usta- HERran wäkcwys. 2W. »6.23.
Usiel- Jumalan woima 1 Ail. 4,42.
-

,

'

,

Au. 4, 29.
Tbolad- Syndinnä, syndymapama,
,0,3.
Kaxoinen,
Match.
Thomas:
Lhubal: Mailma, iMos. 10,2.
,

HAajesatba

:

Wania:

halko» Esth. 9,9.
HERran rawiudo, Esr. 10,36.
waphst-

Öljypuun

Wapbsi: Lohlo, 4Mos. i),,?.
wasthi: Juoppo, Esth. 1,12.

3.
Hajottelut. Duom.4,i'.

Oanaim:
Zabdiel, etzi Sabdiel.
»5am.8,17.
zVdok. 3adok-Wanhursias,
Zair- Yxi paikka, 2Kun.B,»i.
Zakaria, ctzi Sakaria.
Zakcus: Puhdas: Hurstas. »Matt. 10,19,
8,5.

Zalmuna: Estetty warjo, Duom.
Zambri, etzi Simri.

Zarga,

»Ail.

~,io.

ctziSarea.

Zarcda.-Ahdistus, 1 Kun. 11,26.
Zarpath: Sulatus. i Kun. 17,9Z.u-lhan. Kun. 7,46. etzi Saredatha.
Zeb, Duom. 7,25. ctzi Seeb.
,

Metzälauril» Esr. ~57.
Sotajoukko, Icr. n,»o.
Zcbedeus: Lahjoitettu. Matth. 4,21.
Zeb uda: Lahjoitettu. »Kun. »3,3 6.
3edad. 3edada: Mctzän käwiä. 4Mos. 34, 3.
3ebaim:

Zebaoth-

Zcdckia: HERran wanhurstaus, iKun. »»,il.
Zedci: Kyldynyt. Bar. ~i.
3cla: Kylki, kylkiluu, Jos. 18,,8.
3elah, lue 3cl;ah Puhdas warjo, 1 Sam. 10,2.
3rlophkad: Warjopelkuri 4Mof. »6,33.
Zeleg. i Aik. 11, 39. 3elek: Jalo, -Sam.
,

»3,37.

3elotes: Kiiwaja, Lul. 6: 15.

iAil. 1,16.
Ze.-ian: Kilpi: pakaincn, Jos. 15,37.
3e»a: Eläwä, Tit. 3,13.
Zevvama: Reuna: huuli, 4Mof. 34,10.

,3<.,„ari: Villa luppu.

Zephania: HERran salaisus» Jer. »,,i.
Tepharad: Kirjoitus huone, Obd. y. 20.

Fepho: etzi Sephi.

3er: Ahdistus, los.
Zerah: Itä: koitto,

19,35.

i Mos. 36,13.
3erech: Ahdistus, 1 Aik. 4,7.

3erubabel, etzi Serubabel,
3eruga: Spitalincn- kulminen, 1Kun. 11,2^..
3eruja: HERran neste, 2 Sam. 8» 18.

Ziba: Sangan: Peura» 2 Sam. 9,2.
Zibeon: Paino, painettu. iM05.36,2.
Zibia» Zibea: Kaunis, 2 Aik. 24.1.
Zidekia» etzi Zedekia.
Zidon» etzi Sidon.
3iha» 3ihah: Hohtawa, Esr. 2,43.
3ihor, etzi

Sihor.

3iklag Kauris los. 15,31.
3illa: Warjo, 1 Mos 4,19.
3in: Keihäs kylmyys 4 Mos.
--

,

-

,

13,22.

Sam. 5, 7.
3iphion: Katzelia» 1 Mos. 46,16.
3iphron: Walheweisu, 4 Mos. 34,9.
Zipor: Lindu, 4Mos. 22,4.
Zipora- Seppele: warhainen, 2Mos. 2, il.
3iz: Kukkainen» 2 Aik. 10, ,6.
Zoan: Hajotta, 4 Mos 13,23.
Zoar- Wähäinen, iMos 13,10.
3ion: Kuiwnus»

2

Zoba- Paisumus, 1 Sam. 14,47.
Zohar: Valkoinen: kirkas, i M05.46. i«.
3ophar: Warhain nousewa. Job. 2,11.
3ophim: Kuwailiat,

1

Sam.

1,1.

3or, Jos 19,29. etzi Lyrus.
Fora, los. 15,33. ctzi 3eruga.

Zorobabet, etzi Serubabel.

Zuar, etzi 3oar.
3uph: Hunaja : loppu

1 Sam. 1,1.
3ur- Kallio» 4Mos 25,15.
3uri Saddai: Kaittiwaldias oli- minnn kallionte

Mos.

,

4

i,6.

iii.

M

III. Registeri
Eli lyhykäinen osotus Bibliasa mainituista Mitoista, Painoista ja Rahoista,
jotka Ebrealaisten, Grekiläisten ja Latinalaisten tykönä muinen tawalliset olit, ja
kuinga ne, niiden meidän tykönämme tawallisten kansia taitan yhdistettä eli artvatta: Niin myös kuinga ajat ja pituden mitat Raamatusa,
puna matkain kansia, tulewat ymmärrettäwazi.

Wiinan ja muiden märkäin kaluin
uden taimet

Mitä kukin wetä-

!

mitasta
so-

iRuinga ne wastawat jataitan
I wilecra meidän mittoihi»nme.

mittamme jälteen 2? oOli i2'.nes osa hinnista, ja»veti Meidän
kannusta,
sa
se on 1. totteli ja
Syathusta.

L.og.

taxitolmatta osaa tortelista.

12.

Hin.

i2.

Logia.

Puoli kolmatta kannua.

,.

Mos. 14:10,15.

2.

Mos. 29:40.

l.

,0: ,4.

Mos. ,5:4» 5.

4

6. Hinniä.
72. Logia.

Bach.
Homer

Hinniä.

62.

72O. Logia.

i;2. Kannuaa;

Kun. 7:26.
2.M.,: 10. l.4!s
Hes. 45:14.
Luk. 16:6.
1.

osa

st on, puolitol-

mattaaamia. iAami wttaä Hes. 45:14.
60. kannua
*

Jywäin ja muiden kuiwain kaluin mitasta
puolitoista kannua.
io:nes osa Ephasta.
j .'.Mos. 16: is.

Gomor.
Seay
eli

Sa».
Gphu.

Bachia.

io.

eli
Rorus.

is. Kannua, st on, neljäs
aamia eli yxi anturi.

3.

Gomeria ja yxi kolmas

osa.

Gomeria.

Seahm.

is. Kannua.

5. Epham.
15. Seahm.

75. Kannua.

Hos.;:,.

150. Kannua.

Hos. ;:.'.'

3.

,

IQ.

H.elek.

i.Kliil. 18: ,2.
Kun 7: iz.

5. Kannua.

Gomeria.
Letekia: io. Epham:

,.

Matth. 1,:,,.
2. Mos. is:,«.).
! Mos.5:il. 16:».
!

sQ.

Homer

eli
.orus, Rori.

2.

3Q.
,QQ.

Seahm:

Gomeria.

2.

Aik.

2:10.

Rab.

Teke wiisikuudetm osaa kannus-

Rab.

Wcti 4. Logia.

Aoenix.

Puolitoista Logia
Ma isoi kuin Mpha ja

ierrera.

osaa

ta eli kuudetta
»vailla kannun.
Telepuolen kolmattakorttelia.
:

!

is.

2. Kun.

6:25.

Ilm. 6: s.

Kannua, ston, 1.anturi.

!.

2:6.

Painosta
Meidän painomme.

Nimet.

Neljäs

Susa,

osa

pyhän Sillistä.

1.

I.

Sikcl,

Mane,tNina,'

Leiwista.

5Q.

j

Rikar,

Sikliä.

ZOQQ.

i^eliiiener

Sikliä.

i.

i.Sam. 9:8.
neljäs
hopia Sikliä.

Qwintini hopiaa.

Kutzutan

osa

Luodi hopiaa.

Naula, ja 18. luodia.

l 3QQQ. Luodia eli 983? Naulaa.

Rahoista Wanhasa Testamentisä
!

Nimet.

Gera.

Susa.
Sikeli.
Manet),

H.ein>ista.

Ropoi.

uusinainen.

20.

Gema mene Sikliin.

Neljäs

osa

Sikliä, eli

5. Gema.
mene
2. SusaM: eli
Siteliin
2Q. Geram.
5Q.

Sikliä.

Saxan
!
suhten painosa.
Neljäskymmenes
Saxan- !, Nos.
Ro! 'onaisen

ta! larin

osa

mlarista.

'

'

,<,-«
"

'

'

>

Kahdexas osa kokonaisesta Saxantalarista.

Puoli Saxan talaria.
2

i.Sam. 9: 8.

s. Saxanmlaria.

Rahoista Uudesa Testamentisä
'ahdexas! !ymmenes o si» Den»Kahdexas osa Assista.
«iixesta.
Neljäskymmenes osa veini-ili.
Neljäs osa Assista.
xesta.

Mark. 1,:

4,.

Mark.

4^

12:

H^v«l-

Aikain muodosta
I. Päiwistä

r. Päiwäxi P. Raamatusa, Ebrealmsten mwan jälkeen, kutzutan toisinansa koko wuorokausi, eli yö ja päiwä yhteen luettu, joka piti 24. hetkeä, kuin on nähdä,
Jon. 3: 4Tcunkaltaisen päiwän, s. 0. wuorokauden alkoiwat Ebrealaiset ehtosia eli auringon
lasteinisesta, ja se ulottui toiseen ehtoseen eli auringon lassemiseen asti, luomisen muistori,
s Mos. 1: 8, 13,19, e.
2. Enimmästi kutzutan päiwäxi auringon nousemisen ja lastemisen wali, josta yö on
«roitettu, 2. Mos. 24:18. 1.34:28. s. Mos. 9. 9. Match. 4. 2.
Ia luettin tämän päimän ehtoxi se aika kuin alkaa ehtopuolista ja loppu auringon alenemisesa, kolmen eli neljän hetken paikka ; jonga ehton alun ja lopun wäliaika kutzuttin
kahdm chton Mlixi, 2. Mos. 12: 6.
.

.

II. Hetkistä
i. Wahemmät.
2. Enämmät. 3. M
Hetket Juvalaisten tykönä olitne,kolmenlaiset,
joita
päiwään
luit
12.
olit
1.
he
loh.n- 9. Nämät
Wähemmät
kous hetket.
tykönämme
puoliyöstä,
nyt
ei
niinkuin
meidän
Ebrealaiset,
tava on, wagn
hetket lukiwat
auringon nousemisesta, ja lonetit auringon lastemisesa; niin että heidän 1. heikensä oli, koska auringo yleni; puolipälwanä, kosta meillä on kello, 12, oli heillä kello 6; ja auringon
Asteisa oli heiltä kello 12.
Nämät kaxitoistakynnnendä päiwän hetkeä olit taikka lyhemmät, taikka pidemmät,
jälkeen kuin paiwä lyheni eli pitenin

sm

2.

Jaoit

,'

v
l uett n

osaan, Neh. 9: 3. Joista kukin oft piti 3. Nlltä hetkeä,
nimitys tapnhtui siliä muotoa, etta se 1. ost,, johon
Änräan luettin: näiden osain
hetkeä,
kutzuttin aamuxi; toinen osa, johon m 3. seurawaiauringon nousemisesta 3.
juvalaiset päiwän 4

,

kutz',ttin

hetken kolnias o,a, johon ne z, puolipmlvan hetkeä
kuMttin kolmann.'xl
neljäsosa, johon ne wummeiset 3. hetkeä aurmgon lastemi.
;

stn edellä <uettm,kutzuttin

Sillä

w. 2: 19. wr. 12:38. 2. Mo,. 14:24,
joka
luetun
wamohon 3. hetkeä, jotka hetket yon Muden

tapaa jaoit he myös yön 4 lvarnohon, Wa.

Ia
Matth. 14- 25. Mark. 13: 35. lyhemmät.
eli
pivcmmät
taikka
iälkcen olit
q j>!it rukous hetket, joita oli paiwa,a kolme, Ps. 55 18. Dan. 6:10. Enstmmamen rukolmas päiwän wähhemmlsta hetkistä, Ap. T.i-' is.
kous hetki oli, Juvalaisten lugun jälkeen,
eli Juvalaisten lugun mlkem 6: ves helki,Ap. T< 107 9.
Toinen rukous betki oli puoli päiwänä,
päiwän,
Juvalaisten lugun 9 as hetki, Ap.T. 3-' 1.
Kolmas rukous hecki oli jälkeen puolen
-

Wiikoista

III.

ymmärretän kahdella tawalla. 1. Päiwäin wiikko, johon lnetan
W>ikko P. Ramatusa
päiwillä
ei ollut erinomaisia niiniä, niinkuin nyt, waan ne nimitcttin
joilla
päiwää,
seitzemän järjestyxen
Sabbathi, toinm Sabbathi, se on, ensimmäinen päijälkeen,
ensimmäinen
päiwäin
ja niin edespäin; wiimmeinen päiwä kutzuttin
Sabbathista,
päiwä
toinen
wä Sabbathista,
lepopöiwäxi,
ja
päiwäxi
eli
katzo i.Mos. 1: l. 2 2,3. Matth. 28:1.
scitzenlännexi päiwäin Sabbathixi
2.
luetan,
Mos.
wiikosta
34:22. 3.Mos. 23:17. Dan. 12: 2,3.
jongakaltaiseen
wiikkoon luetan 7. Wuotta tainkaltmsesta wuoft
2. Wuotten wiikko,
wiikosta puhutan, 3. Mos. 25:18- Dan. 9-' 22.
-

:

IV.

Kuukausista

Ebrealisten tykönä jaettin wuosi 12. kuukauteen, niinkuin se nyt meidängin tykönämme
tapcchtn; mutm kuukautten lukemisen järjestys tapahtui heidän tykönänsä seurawaistlla tapaa
Ensimmäinen kuu kutzuttin Ebrealaisten tykönä Nlstn eli Abib, jokH enimmän
puolesta wastaa meidän Maalis kuutamme, i.Mos.B 13. 2. Mos. 13:4. l. 34:18. l. 42:2,17.
4. Mos. 9:1. 1. Aika K. 27: 2. Neh. 2:1. Esth. 3:7. Talla aialla rupeis laiho heidän tykönänsä
kypsymään josta on se nimi Abib se on tulendunut tähkäpää.
Toinen kuukausi kutzuttin Sif eli Ijar, joka wastaa enimmitten meidän Huhtikuutamme,
i.Mos. 7:11. 4. Mos 9: n- 1. Kun. 6:1,37. 1. Aika K. 27:4. 2. Aika K. 3 .2.
kolmas kuukausi kutzuttin Swan, joka wastaa melkeittäin meidän Toukokuuttamme,
i.Aik. 27:5. 2. Aik. 15:12. Esth. 8:9.
Meljas kuukausi kutzuttin Tammus, joka wastaa enimmasti meidän Kesä kuutamme,
i. Aik. 27:7. Jer.52:6.
wiides kuukausi kutzuttin Adb, joka wastaa meidän Heinäkuutamme, 1. Aik. 27:8.
'

,

Jer. 1.3.

Ruudcs

,

osan

,

kuukausi kutzuttin Glul, joka wastaa meidän Elokuutamme, 1. Aik. 6: 9.
Hagg. 1:1. I. Makk. 14:27.
Seiyemäs kuukausi kutzuttin Gcha»»im eli Tisii joka wastaa meidän Syys kuutamme,
I.Kun. 8.2. 1. M. 27:12. I.Mos. g: 4. 2.Aik.5:3. 1.7: 12.
Kahdexas kuukausi kutzuttin Bul eli Markestvan, joka wastaa meidän Lokakuutamme,
,-Kun. 6.38.
1.12.32. i.M. 27:11.
p 2
RhdeNeh.

Rhdexäs kuukausi kutzuttin Raflev, joka wastaa meidän Marras kuutamme, i. Aik. 27:12.
Neh.i:i. Zach. 7:1.
kuukausi kutzuttin Tebech, joka wastaa meidän Joulukuutamme, i.Mos. 8: s.
1.M. 27.13. Esth.

2:16.

Mlisilnmäinen kuukausii toistakymmendä kutzuttin Sebath, joka wastaa meidän Tammikuutamme, s. Mos. 1:3. 1. Aik. 27:14. Zach.l.7.
Toinen kuukausi toistakylnmendä kutzuttin Ädar, joka wastaa meidän Helmekuutamme,

2.Kun..25: 27. i.Aik.27.-is. Esth.3.l3.

V.Ajastajasta

Että ajasiaika Ebrealaisten tykönä oli yhtäläinen meidän ajastaikamme kansa, auringon juorun jälkeen luettu, ja piti 12. Kuukautta, ston Oppeneilda, wastansanojita wastan,
niin wahwistettu, ettei siitä tarwita lawiammalda puhua.

Juhlista

Juhlat ludalaisten tykönä olit moninaiset, joista taitan lukea 1. Regist. sen nimen alla
Juhla. Tasa tule ainoastansa ne suurimmat nimitettäwäxi: joina kaikki miehen puoli piti
Jerusalemiin menemän 2. Mos. 23.14 --17.
1. pääsiäinen: Tämä.Juhla piti Jumalan aseturen jälkeen pldettämän 14 nä päiwänä
päiwänä
ensimmäisesä kuusa Nisän, Israelin Lasten Egyptistä lähtemisen muistoxi
piti Pääsiäis lammas eroitettaman, i4.nä päiwänä teurastettaman kahden ehton wälillä, ja
sitte auringon lastemisen jälkeen, joka oli 15. päiwän alku, syötämän happamatomda leipää
piti heidän myös sina Juhlana syömän, lue 2. Mos. 12: etzi 1. Regist. Pääsiäinen.
2. Helumai
tämä Juhla pidettin wiidendenä kymmenendenä päiwänä Pääsiäisestä, Lain
,

:

:

*

:

3. Mos. 23:15,16, e.
H.chnmajan
Iula: tämä piti.aljettaman ismä paiwänä seitzemännesä kuusa Cisti,
z. lapsille muistoxi,
että he kauwain aikaa asuit majoisa korwesa: tämän asemxesta ja
Israelin
muodosta taitan lukea, 3.M05.23.- 34, 4. M05. 29.-12. s. Mos. 16:13,15.
Ilman näitä piti myös joka seitzemäs wuosi, ludalaisten tykönä pyhitettäman ; jona pellot piti saaman lewätä, 2. Mos. 23: io, n. 3. Mos. 25.- 3, e. Ia welat andexi annettaman,
s. Mos. 15:1, 2,3. Ia joka wiideskymmenes wnosi, piti oleman Ilowuosi, jona ml)yty kiindiä omaisus piti maxota takaperil, annettaman, ja orjat Israelin lapsista wapaxi lassellaman,
llie, 3. Mos. 25: 1 Q. verfystä loppuun asti.

andamifen muistoxi,

*

Pituden

mitoista, ja matkoista

Se yhteinen ja enimmasti Raamatusa mainittn pituden mitta on kyynärä, joka Ebrealaisten tykönä luettin miehen kyynnäpäästä, niin pisimmän sormen päähän asti.
2. Matkain ja teitten pitus arwattin wakomittain jälkeen, kuin on nähdä, Luk. 24:13,
loh. 6:19. l. 11:18. Ilm. 14.'22. l. 21:16.
pitudexi luettin likimain 322. kyynärätä ; niin että 60. »vaIa luullaan, että wakomitan
penikulman.
1.
tekis
Ruotzin
komittaa
puhutan, Ap. T. 1:12. luullan enimmäldä osalta, tehnen
3. Sabbathin maika, josta
neljäs
joka
on
osa penikulmasta, kuin nyt kutzutan wirstari.
tähes is.wakomitraa,
1.

IV. M

IV. Registeri
lastut,

eli ajan
Eli cnkMoi.o(M' josa ne enimmästi waarin otettawatHistorian
jotka sekä Wanhasa, että Uudesa Testamenttia kirjoitetan, tapahtunet owat.
on luonut taiwan

»F

maan, ja

wiimmeisexi

m

chm,-

I.Utker.

c»»

c».

vis.

lov.

rannusta, ja rakendamaan arkkia,
nimittäin 120. ennen ivedenpaisu-

Mos. W. M. luomisesi. mista» iMos.6,), 12, i),i4. liki.ja
I
Noah oli 500. ajastaikainen,
kolme poikaa peräxyttäisin, 1
lange
siitti
karmeldä,
petetty
Ihminen
waimon
Mos.
5» 3,.
sil'
,ois Jumalasta; mutta
bänelle
arLamek
kuole ikänsä 777. wuoluwatan
kautta
menen
ja on st en1 Mos. 5» 31.
elämä
kuolemadella»
syndiä
mo
wastan»
joka
luonnolliperkelettä
Pyhä
Hengi
ihminen
simmäinen
ta wastan.
sella kuolemalla ennen isäänsä kuoli.
wastan, Mos. 3»"
Methusalah kuole wähää ennen
Ne ensimmäiset ihmiset synnyit ulweden paisumista, ikänsä 969.
kona Paradisistä, miehen ja waimon
2
Wuonna» ja on elänyt enimmän
yhdesä elämisen kautta, iMos.4»i»2.
ja
uhrawat;
Habel
kaikista ihmisistä, 1 Mos. 5» 27.
Kain jaHabel
Vedenpaisumus tule mailman
60
mulhatanlveljcldänsä, iMos.4» 3,8.
ylitze,
syndy»
5,313°
Noahn ijän kuuden sadaniMos.
Seth
omaxi kuwaxcnsa,
sen.."ja,,"

1

.

.

,

cai.l.

IHtK. tÄIv.

1536
1556

I

65 I

,

Enos syndy. 1 Mos. 5, 6.
Sillä ajalla rnwettin
HErran nimeen, nimittäin Ewangeliumia siitä luwatusta waimon sie-

saarnamaan

ni encsiä,

235

Kcnan snndy, 1 Mos. 5, 9>
Mahalalcelsyndy, iMos.5»
Iarcd syndy, iMos. 5» 15.

12.

Henok, Eeitzemäs Adamista, syn-

325
395

460

622
iMos. 5» 18.
syndy,
5,21.
687
Mos.
Methusalah
Lamck, Noahn Isa, syndy, 1
874
Mos. 5,25.
Adam se ensimmäinen chmmen
knolc, 1 Mos. 5» 5.
9)0
Iumalalda
Henok otetan ylös
hänen ikänsä 365. wuonna, ja etsitte enää nähdä» Mos. 5,23,24.
987
Seth kuole ikänsä 912. wuonna
1 Mos. 5,8.
1042
Noah, toisen eli uuden mailman
isä ja Patriarka wcdenpaisumisen
jälkeen, syndy, 1 Mos. 5,28,29.
1056
Enos, se kolmas Adamista, kuole,
itänsä 905. wuotena, Mos. 5, 11. I140
Kenan kuole ikänsä 910. «jastaikona, iMos.5,14.
'235
Mahalcel kuole 895. wuonna,

dy,

»

1

,

'Mus. 5,'7.

1290

1

1422

Iarcd kuole ikänsä 962. wuonna,
Mos. 5,20.
Noah rupeis, Jumalan käskystä,

saarnamaan

käändymysiä ja pa-

nen wuoden alusa, 1 Mos. 7» 1'»17. 1656 1657 1656
Vedenpaisumus lakka- ja Noah
omaistensa ja kaikkein eläinden kansa, lähte Jumalan kästyn jälkeen

arkista, ja uhra Jumalalle kiitos-

4, ,6.

iMos.

1656

uhria» iMos. 8» 18, 20.
1657 1658 1 657
Tänä ensimmäisnä sen uuden mailman wuonna teki myös Jumala liiton Noahn ja hänen jälkeentulewaistcnsa kansa, ettei hän enää tahdo
koko mailmaa hukutta ja turmella
paisumisella;
weden

sen
9, 9, e.

ren piliviin

Mos.

pani taiwankaaliiton merkixi, 1

'

Tällä wuodella löysi Noah wiinapuun ja muodon sitä wiljellä ja
on ensimmäinnen joka tnli juownxiin; josta hänen nuorin poikansa
Ham paheni, 1 Mof. 9,20."
Arphaksad syndy, Mos. n» 10. 1658
Salahsyndy» iMos. n, 12.
1693

se

,

,

>

Eber syndy, iMos.

11,14.

sen-

1723

Heleg syndy ja nimitetän niin
tähden että1 mailma häneen aikanan>
jaettin» Mos. 10,25. t. n, 16^ !i758 1757 175?
n». Tällä ajalla luullan Nimro.

sa

dialaiset ruwennen rakendamaan

Sinearil, maalla yhtä

korkiata

ja

kuuluisaa tornia» ynnä kaupungin
kansa: joka, sentähden että Jumala sekoitti sen rakendajain kielen»
niin ettei ye tainnet ymmärtH"toi03

I

NM

nen toistansa, waan täydyi lakata l
rakendamasia, kutzuttin Babel, 1

Mos.
11» 4. 9Regusyndy,

iMos.

ii. 18.

Tällä ajalla rupeis Nimrod. Hamin pojan poika, uljailcmaan. ja
wallitzcmaan muita: ja tasa aika
Babylonian Monarkia,
10,

1

Mos.

8.

Serna syndy. 1 Mos. 11.20.
Niniwe ft suuri kaupungi on rakett» Assurilda, Mos. ic, 11.
Nahor syndy, 1 Mus. ".22.
Tharah Abraiuin isä syndy, i
,

Wos. 11.24.

Abrain syndy, iMos. 11,26.
Sarai Abramin emändä syndn,

ja on niin kymmendä wuotta nuo17.17.

rembi händä, iMos.

sen

toi»,cn maiiinan PaNoah,
triark.', kuole, kosia hän oli weHenpaisumisen jälteen elän»)t 35«wuotta,

iMos

9.28,29.

ajalla mene Tharah poiAbramin
kansa Kaldean Ukansa
risla Kanaan maalle, ja tuie Hara-

Tällä

m»n, ja

asui siellä, 1 Mos.

11,31-

c,iv. i c»i°.

!.»»!,,

1787

1788 171 8

1819!
'8)2

1850 1849 1849
'879 1878 1878
1949 1948 2008
1959 1958 2018

2007 2006 2006

2020

Abram tule kutzutuxi ikänsä sci-

»vnonna kahdexattakymtzcmandeliä
mendä Iumalalda, Haranisia Kanaan »naalla, »Mos. 12,1.
Tällä ajalla langeis sisäile yxi
kallis aika, niin että Abramin cmändincnsa ja wäkinensä täydyi mcnnä
Kuningas Pharaonin tygö Egyptiin

iMos. 12,10.
Tästä Abramin retkestä lukein,
niin siehen asti kuin Israelin lapset
Egyptistä läxit, kului 430. ajastaikaa, Gal. 3,17. Mos. 12,4a.
Sarai Mramin emazidä (että han
oli hedelmätöin) otti Egyptiläisen
piikansa Hagarin, ja annoi miehellensä Abramille emännäxi, i Mos.
Hagarisia,

i

Mos.
Jumala teke liiton Abramin kansa, ja säätä Ynchärileissauxen:
muutta Abramin ja hänen emändänsä niinen, min että hän tästälähin piti kutzuttaman Abraham,
ja Sarai hänen emändänsä Sara,
iMos. 17:5,9,15.myös Sodoma,a
Tänä »vuonna
.

Go»M,rra, Adama, Eedoim, e.

huk-

Mos. 21;

Tämän

1,5.

jälkeen Abraham,

Jumarukouxen täh-

2049

2024 2023 2083

<Ä!«.

2047

204? 2I0j

kansa Ismaelin kansa, 1 Mos. 21
10, ,4.
"53
Abraham koetcllan Iumalalda,
ja käfietän uhramaan poikansa
I»
saakin Morian wuorella, 1 Mos.
2062 2063
Sara Abrahamin emändä kuole Hebronisa Kanaan maalla, i
Mos. 23,1,2.
2«86^ 2085 2145
Isaak otta Rebekkan emännäxensä, joka oli Bethuelin Nahorm pojan tytär, 40 ikanänsä wuonna, 1
Mos. 24, 67. l. 25,20.
2089 2085
Jakobijänja Esau syndywät, Ii60 ajastajalla, »Mos.
saakin
-

.

2109 2108 2,6»

Kofia
otti hän

Mos. 26: 7,8. 2124 2123
Esau oli 40 ajastaikainen,
Iudith Bcrin Hethein tyt1

tären emännäxensä, ja Basmach
Elonin Hethein tyttären; jotka 0-

Noahn

poika, kuole

1

Mof. 11.11.
Ismael kuole, 1 Mos. 25,17.
Jakob otta Isäldänsä Isaakilda
siunauxen ennauäin Esaulda, jolda hän enncn oii herncherkulla
nut esikko oikeuden: pakene Mesopotamiaan
tiellä maatesansa

2Ij)

>
.

lit Isaakille ja Rebekkalle mielikarwaWexi, iMos.26,34.

i

c^iv.

lan käskystä Saran
den, aja pois piikansa Hagarin poi-

Abraham kuole,

.

syndy,
Ismael
16,15.

24,26,33.
2048
Isaak syndy Sarasia, kosta Abrccham oli sadan ajastaikainen, i

15:25,26.

2

161

kuwat tulella ja tulikiwellä taiwaas->- i^lk.
ta: Lothin emändä muuttu suolapatzaxi; ja Lothin molemmat tyttäret saattawat Isänsä petoxella sukuruttauttcn kansansa, 1 Mos. 19:

,149

2148

!
2
2159 2158 15»
2172 2'7I

-

:

saa

yöllä näke taiwan asmimet, ja
lupauxen siitä luwatusta siemenestä:
2034 2033
tule »vihdoin enoinsa Labanin tygö,
20)5 2«34 2094 ja palwele händä kaxikymmendä ajastaikaa hänen molembain tytärten
tähden, niin »nyös saadaxensa
säjotakin
karjaa, 1 Mos.

29:^30:^31:^
Jakob j kosta hän oli

2048 2047

palwellut
enojansa seitzemän ajastaikaa hänen
tyttärensä Rakelin tähden, pitä
haita: mutta Lca pannan petolli-

2186 2185

sch

scsli Rakelin siaan- sitie seitzemän
päiwän perästä saa hän «nyös Rakc!in emännäxensä; sillä ehdolla,

I.ut!,.

Mos,
Joseph selittä Pharaolle kaxi kertaisen unen: tehdän Nuhtinaxi ja

aettä hänen piti wielä seitzemän,
jastaitaa scn tähden palweleman,

,Mos 29:

2°,

rupe

Jakob

Mof 29,31:"

:8.

saaman

lapsia»

Joseph syndy Rakelista,

'

2193 2192

1

2194 2193

.

1

Mos.

2200 2,99 !2,59

30:2;,24.

Kahdenkymmenen wuoden perältä mene Jakob jällen kotia Mesopotamiasta, ilman appensa Labanin tictlämätä. Rakel warasia I.sänsä epäjumalat: Laban aja hcita
tataa. Jakob taistele Jumalan Pojan kansa- woitta ja kutzutan Is-

Jakob

se

,.:'

i.,,:" I.33:"

2

206 !2°5

Jakob

2214 2215

2215

2217

2)4

22)8!

gyptisä. sitte
hän 17. ajastaikaa siellä elänyt oli, ja »vievän
suurella seuralla Egyptistä Kanaan
maalle, ja haudatan Isäinsä perindöhautaan, 1 Mos. 49:32» 33-

l.5°»

13.

2239 22)8 2298

2256

2255 2315

Joseph kuole 110 »vuotisna, ja
pannan Egyptisä ruumin arkkuun,
1 Moi. 50,26.
2310 230 2369
Täsä alkawat Israelin lasten orjuden wuodet Egnptisä, joka muutamain luulon jälkeen, seisoi 144.

Mosexen weli. syndy 3.
wuotta enncn Mosesta, 2 Mof. 7,7.
Tällä ajalla on se julma käsky
käynyt Pharaolda, että Edrealais-

2314 2313
2371

2369

2430

ten lapset piti tapettaman: mutta ei

lapsen älnmildä taytetyxi.
se tullut1:16,17.

miniänsä Thamarin, iMos.
35, iz.
Joseph wälttä riettautta ja huorutta, ,a anda enncn heitettä itzensa fangiuteen sentähden: selittä
5u-!!i!g.in juoman lastialle ja leipojalle hcidän molembain unensa,
nut

41.

kuole E-

Aaron,

rian tähän aikaan tapahtunen.
Tällä ajalla likimain, on Juda
Jakobin poika, tietämätä maan-

2223

wuotta enncn pelastustansa,
28

se P.kuinPatriarka

ajastaikaa.

Muutamat lulcwat Jobin Histo-

hänen ikänsä

2

alkawat ne kuiwat ja hedelmättömät wuodet» joiden perästä
nälkä ja kallis aika seuraisi.
2237
Jakob mene koko perhcnsä kanEgyptiin, sitte kuin hän oli kaxi
kertaa andanut tuoda sieldä jywiä
poikainsa kautta» joilla hcidän tundemattsman weljensä Josephin tykönä ihmelliset tapauxet oiit, 1 Mos.

l.43»" l.44," l.45,"

37!2f,)6.

wuo-

dclia, ja n. wuodella sitte kuin
han myytin, iMos. l. 39: "4°:"

22)0

sa

ja

Jakobin tytär Dina käystendele
pois ncitzndcnsä Seppelen, ja tule
maatuxi Sikcmildä, Hemorin pojaida: Siincon ja Lewi, Jakobin
pojat kostamat sen häwäistyxen Heinolille ja kaikelle miehen puolelle
Eitcmisä, tappain heidän miekalla, 1 Mos. 34: "LM.
Rakel synnyttä BmIaminin, tiellä Bcthclistä Ephrataan: mutta
kuole synnyttämlscsa, ja haudatan
Ephratan tien oheen, se on, BcthLchemiin, 1 Mos. 35:16,19.
Joseph myydan wel,ildänsä 17
»vuotisna Ismaelaisille, jotka hanen
sitte myywät Egyptisä Pharaon huowin haloiolle Poiipharille, 1 Mos.

lcchta

222Y

>

Täsä

on

>ota tapahtui

ylimmäiscxi haldiaxi Egyptisä, ikänsä 30. wuotena, 'Mos. 41» 25" 22)0
Täsä alkawat ne 7. hedelmällistä
wuotta Epyptisä 1 Mos. 41»472231
Tällä ajalla eli edellä käywäisnä
»vuotena» on Joseph siittänyt lapsia Asnathin Onin Papin Potiphcran tyttären kansa- ja kutzui ne
Manasse ja Ephraim» 1 Mos. 41:
50-52.

Imnalan Ruhtinas:
Esau tohlawat tiellä toinen toisensa, ja ottawat toinen toisensa ystäwällisesti wastan, i Mos.
lacliri,

ila ajastaikaisna, i I.UIK, da!?. c»,»,.
35:^8,29.
2229 2228 2288

Isaak kuole

calv. c7alc>.

l

222

2Mos.
Moses kolmea ajastaikaa weljensä
Aaronin jälkeen syndynut, tule ihmellisesti warjelluxi kahilaarkusa wedesä, ja Pharaon tyttäreldä Kaswatetuxi, 2Mös. 2:i,e.
Ruhtinas Iosua luullan syndynen.
Moses tulduansa 40 ajastai-kaisexi» aikoi oppia weljiänfä, Israelin lapsia, ja näke yhden wääryttä käriMän, auttoi sitä ja löi G

5

2374 2372 2435
2405 2459-

2407

l

gypti

23,

e.

Kaleb, Iephuncn poika syndy.
Annan, Mosexen Isä» kuole
,27, »vuotisna, 2 Mof. 6,20.
Moses kaitze Appcnsa Iethron

ja kutzutan Iumalaltulisesta pensasta, »vapahtamaan
Kansaa Egyptin orjudcsto;
Israelin
,a hänen ivcljmia Aaron anncpuhumaan
tan hänelle awuxi
Mosexen siasa. ettei Moses ollut
puhelias, 2Mos.1.3:" l.4:"
Israelin lapset lähtewät Egyptistä; ja on tänä wuonna tapahtunut kaikki kuin Kirjoitctan
Mos.
l. 11: niin 40- l. asti: erinomattain ensimmäisen Pääsiäis Juhlan
ja Lain
asettaminen, Mos.
ondaminen, 2Mos. l. 19:" l. 20:^
Todismxcn maja pannan ylös
korwesa, toisna wuonna lähtemi-

l^ntl,.

c!i>!v.

C»Io,

2414 2413 '473
2415
2474
2441

lambaita.
da

,

,453 «452

jälkeen, ja pilwi peitti scn,
e.
Mos. 4°-i,myös
Silloin
Pääsiäinen pidettm toinen kerta, 4 Mos. 9, 2.
MirIam. Mosexen ja Aaronin sisar kuole Sinnin korwesa, 4

Mos. 20:1,28.
Moses lyö kalliota, joka anda
20, 11. Wasti kärwettä» 4 Mos.
me pannan ylös» 4Mos. 21,8. Ja
Iosua Nunin poika pannan Kansan Päämichexi Mosexen siaan 4
Mos. 27.18.
Moses kuole Moabin maalla
,20 ajastaikaifna
5 Mos. 34-5.
Iofua wie Israelin lapset Jor-

Silosa,

Jos. 18:1.

256,

Duom. 3:15,30.

267,

2552 2591

wapahti
joka heitä

Kansansa oraahdisti
Iabinin Kananealaistm
20

jastaikaa
Kuningan alla, Deboran ja Varakin kautta, jotka suretit sodan pää2 668
2455 2454 2514 miehen Sisseran,Duom. l. 4:" l. 5:"
,715
Gideon wapahta Israelin Midianilaisten kädestä, ja hallitze 40 ajasstaikaa, Duoin. l. 6: l. 7: l. 8
2672 ,687 275»
Abimelek, Gideonin poika, juo"

nittele waldakunnan hänellenA;
wih-

tappa 70. Weljcänsä: otetan

surkiasti päiwildä pois, kofia
hän Ulfiin 3 ajastaikaa hallinnut
oli, Duom. 9:"
Thola Duomitze Israelia Abidoin

2493 2492

Iair, Gileadista, duomitze Tho-

2715 2721 277»

lan jälkeen Israelin Kansaa 22.
»vuotta. Duom. 10:3.
2738 274,
Icphtah» yxi urhollinen sångart,

-ivaan äpäre, lyö

2494 2493

2712 2718 276)

melekin perästä 23 ajastaikaa, Duoin.
10-1,2.

2493 2553

danin ylitze

Ierihon Kaupungi lvoltetan ,h«
mellisesti sotajoukon huudolla, hukutetan ja häwitetän, ainoasta
Nahäb sukuinensa pelastttan, Jos.
i:"
Luwattu maa jaetan arwalla Israelin lasten wälillä» Jos. 14: mi»
19-l. asti.
Todistuxm maja pannan ylös

80. ajastaikaa,

Jumala

,

l.3: l.4: l.5.

2511 2518

se

raclisa, duomitze Jumalan Kansaa

2454 2453 2513 judesta,

»

luwattuun maahan,
ja rupe julllittamaan ulos Kananealaisia Kuningoita, Jos. l. 1: l. 2;

c,,».

dä lueta Duomaritten sekaan,
26)2 2631
Duom. 3,31.

2

2

Q,,f.

I,mK.

jälkeen 40 ajastaikaa,Duom. ) 9, n. 2512 2536
Israelin lapset palwelewat KusanRisathaimia Mesopotamian Kuningasta 8 ajastaikaa, mutta tehtyänsä katumnxm ja parannuxcn,
tulewat taas wapahdetuxi Othnielin kautta» Duom. 3
2513 2 547 259,
toinen Duomari IsEhud
Samgår, yxi tuima snngari,
wapahta Israelin: mutta ci hän-

2

sen

Iosua kuole, sitte kuin hän oli
Mosexen
kuoleman jälkeen hallinnut Iuinala» kansaa 18. ajastaikaa, Ios.
24, 29.
Tällä ajalla on todistuxm maja
ollut Silemlsa, 2^24,35.
Othniel duomitze Israelia Josuan

«länyt no. ajastaikaa, ja

,

kiiolllnrl: pakcne Egypja nai siclla ZipMidianiin,
lllstä
poran, Papin Raguelin tyttärcn,
ja wiipy hänen tykönänsä 40 ajastaikaa, 2Mos.2:n,e. Ap.T. 7:

Ammonilaiset.

273;

te-

ke tyhmän lupauxen, Duom. n, 30.
hallitze Israelia 6 Ajastaikaa» Duom.
12:7.

Ebzan Bethlehemiläinm, duomitze Israelia 7 ajastaikaa, Duom.
2500 2499

H5°3

2«»?

12:8,10.

2767 2785 28»,

12! II.

2773 2792 ,83»

Elon Sebulslulainm, duomitze Israelin io ajastaikaa, Duom.
Abdon PireaiHonilaincn, duo»

!

mitzt Isr«lia

«

»^«v. c,i°.
Gilgalisa uhra» itze, «Mm» kuin I^U».
2783 2802 284° Samuel t»le, ja hänelle «moite
tan ettei hänen waldakundansa pitänyt oleman seisomainen, iSam.

ajastaikaa, Duom.

I^ck.

"Simson se kallis sanaan, tekijaPhiduolistcal.-iMc paljo wahingota,
ajastaikaa,
Kansaa
mitzi Israelin orjallisen wallan <w
Philistealaistm
la!ia,Duo»n.l. 13:!. i4:l.i5:'6:
Simson kostaa Phll,steala»jille,
tcmmaa maahan huonen, josa he

13-9,13.

,0

olit koosa,

ja

Philistcalaisen
30,

kuole

kansa,

2791 2830 2848

ynnä

3000
Duom. 16:
2810

27,

Eli ylimmäinen Pappi, on sii»j siwusa myös Duomari maakunnasa 40 ajastaikaa, 1 Sam.
4,

18.

Todistuxm

maja, ja

2811

liiton ark-

ki, owat ollet siehen aikaan Sii>

sa, ja wielä sitte 40 ajastaikaa.
Llin kuolemaan saakka, 1 Sam.
1.).
Tähän aikaan on Samuel syndynyt, kuin on nähdä, i Sam.
1, 20.
-

Sainuel kutzutan

«»».

,883

Philistealaistm
tu sentähden Isäldänsä Hengen maalaan, 1 Sam. 14:13,14,44.
Saul rikko taas, siinä ettei hän
andanut haaskioon karjaa ja Amalekitalaisten Kuningasta, l Sam.
15» 9Dawid Isäin nuorin poika,
woidellan ensimmäinen kerta Sa-

,87

2879

2868 muel Prophctalda Kuningaxi Saulin siaan, 1 Sam. 16, 13, ja tulc
Saulin tygö Kuningan huoneseen
l. 16,21.
2880 294B
Goljathin.
Dawid löi
1 Sam. 17:49-51.
288' 2881,
Saul waino Dawidia. ensisti
salaisesti, sitte julkisesti, niin että
Dawidin täyty tulla pakolaisexi,
1 Sam. 18: liki kirjan loppuun
asti. 2885 2882
Samuel Propheta kuolee, ennen
kuin Dawid pakene Mlistelaisim
tygö, iSam. 25,1.
2889
2946
Saul ctzi neuwoa noitawaimon
tykönä Endorisa. kadotta tappeluxen ja tule kolmen poikansa kan
pois Hengeldä, 1 Sam. l. 18:
l.31:"
2890 289» 294t
Dawid woidellan toinen kerta
Kuningaxi Iudan huonen ylitze Hebronisi,. 2 Sam. 2,4.
891 ,«,
,

sen suuren

!

,

2814

Iumalalda,

ilmoittamaan Elille ja hänen jälkeen tulcwaisillensa Jumalan wihaa
ja rangaistusta, hanen ja hänen
poikainsa ylitze, iSam. 3:"
Israelitat lyödän Philistealaisilda; liiton arkki otetan pois; molemmat Elin pojat Hophni ja Pi-

2828

'

'

sa

nehas langewat sodasa: Isä Eli
taitta nistansa ja kuolee, 1 Sain.
4-: io, 11, i8. Philistealaistm epäjumala Dagon rikotan arkin kautta,
1 Sam. l. 5: l.
Samuel tule E-

"

.

Abner Saulin

Iin siaan tämän wuoden lopulla.
Phillsiealtliset lähettätvät liiton
arkin Israelitaille takaperin
ten lahjain kansa, nisun elonaika-

sodanpäämies,

i

Isbosethin Saulin pojan ja
hänen Kuningaxi Israelin ylitze, Sam. 2, y. Joka hallitze kaxi ajastaikaa, l.,, 10.
Isboseth tapetan murhalda, 2

2850 ,815 2908 otti
teki

suur-

2

«a, iSam.6:10,e.
Kuningas Dawid syndy,
Tällä ajalla pitä Israelitaiten ano-

nen Kuningasta, joka myös Iumalalda heille salittin, 1 Sam. 8:5,7.
Saul Kisin poika» woidellan
Jumalan käskystä Prophctalda
Samuelildä Kuningaxi Israelin
ylitze, 1 Sam. i°,i. Lyö Ammonilaiset, ja haa ihanan woiton, i
Sam. i,, ii.
. Saul woidell«a toinen kettä,
,«
wastuudesta Gilgalisa wahwistetan waldakundaan, i Som. 11,15
Saul teke syndiä, siinä että hän!

Jonathan saa ihmellisen woiton
ylitzen, mutta jou-

!0,I>,

2851
2860
288i 2875
,

2918 Sam.

4,7.

'893 »z?»»

Dawid woidellan Kuningaxi Israelin ylitzs, 2Sam. 5:1,3l»93
Dawid noutaa talla ajalla liito»

,

-

.

'

!

'^^

arkin KiriathIeariinista, ja wie
suurella juhlallisudclla, ensisti

sen

Obed Edomin huoneseen, ja sicldä Ierusaltmiin: »uutta tule Mikalilda Saulin tyttäreldä, hänen
«933 puolisoldansa» pilkatuxi, 2 Sam.
6: io, 13,16.

2882

Dawid lange huorutem ja mur-

haan»

,Sam. 11:4, is.

>

,,

,,,.

2899 290! »9s^
2910

2906

VaG-

jo Jerusalemin
HathSeba synnyttä lapsen, jon- l.Util, e^iv. caio. Asa tule Iudan
ga Dawid hänen kansansa huorudcKuningaxi, ja hallitze 41. ajasi.
fa oli siittänyt, joka kohta kuolee.
Ierusalcmista 1 Kun. 15-9^.
Ierobeam, Israelin ensimmäi2Sam. 11:27. l. 12, »8.
2911
nen Kuningas, kuole, 1 Kun.
Salomo Dawidin poika, syndy
Bath Sebasta, 2 Sam.» 2,24.
2912 2910 ,971 14: 20.
Amnon, Dawidin poika, lyöNadab, hänen poikansa, tule
ja hallitze ei
vää sisarpuolensa äitin puolelda,
Israelin Kuningaxi,
täyteen kohta ajastaikaa, i Kun.
nimeldä Thamarin, 2 Sam. 13,14. 2913 2911
15:25,281
Absalom anda pidosa tappa »veljensä Amnonin, 2 Sam. 13:28,29. ,915 ,913
Ierobea min jälkemtulcwaiset
juuritctan kokonansa ulos, BaeAbsalom nosta kapinan Isäänsä
Dawidia wastan pakotta hänen ulos
Ahian pojan kautta, 1 Kun.
15,29Jerusalemista: kuolee slukiasii: Akitophel hirtä itzcnsä» ja Dawid
Tähän aikaan saarnaisit Prophetule jällen lvaldakundaan, 2 Sain.
tat Jehu» Hanani. Asaria.
Iosaphat Asan poika syndy.
l.15: l. 16: l. 17: l. 18! l.19:*
2923 2920 298I
Ella, Baesan poika, tnle IsDawid asetta, jo eläisänsa. poiraelin Kuningaxi, ja hallitze Thirkansa Salomon koko Israelin ykaxi ajastaikaa, iKun. >6,8.
litze, ,Kun. 1,3,,e.
2930! 2929
poika syndy. 293, 2930
Simri lyö Thirzasa Kun. ElRehabeam Salomon
lan kuollioxi ja tule Kuningaxi häTähän aikaan kuoli Dawid ja
nen siaansa» iKun. 16:9,1». Ia
Salomo hallitzi Isänsä jälkeen» 1
,

san

I.mK. caif.

!c°i<x

2991 2988 '°43
2992 299Q 3<-5»

!

3«5<

2993 2991

,

zasa

2997 2993
'

)0l6 3013

3°7tz

,

Kun.

2934

Wihitän, iKun.8:"

nimmän osan

sukukundaa walitzit Ierobeamin Nebathin pojan Kuningaxensa, iKun. 12,19,20.
Jerusalemin templin ensimmäinen ryöstämys Sisakin Egyptin
10

Kuningan kautta, 1 Kun. 14:25. e.
Propheta Semaja
tänä
«uonna Ierusalemisa, 1 Kun. 12,
22. Rehabeam. niiden kahden
kukunnan Iudan ja BmIaminin
msimmäinen Kuningas.' kuole hal-

saarnaa

su-

ikänsä

57

wuon-

Abiam tule Iudan Kuningaxi,
kolme, ajastaikaa

salemisa, 1 Kun. 15:1,2.

,

oli Thibnin Ginathin
osa
ja toinen Omrin puolella:
1

sai

kuitenOmri wiimein woimuxcn»

Kun. 16-21» 22.
Omri ostaa Samarian wuoren

2970 ,2969 3029 Semcrildä, ja rakenda
pungin» ja hän kutzui

3°7l

sinne kau-

scn Sama-

'

rian, iKun. 16,24.
3023 3019 3«l»
!
Ahab Omrin poika» tule Israelin Kuningaxi Samariasa, 1 Kun.
3028 30,5 3°z6
16, 29.

Assa kuole hallituxensa

41

wuon-

!

na 1Kun. 15,24. 2 Aik. l6,13.
3031
Iosaphat tule Iudan Kuningaxi
Isänsä siaan, 1 Kun. 15,24.
Tällä ajalla owat ollet kuului2971 2969 3029
sat, Propheta Elias, iKun.17:"
Jehu Hananin poika, 2 Aik. 19,,.
Mika
Iemlan poika» 1 Kun. 22,8.
2974,
2975
Ichastel Zakarian poika» 2 Aik.
>

3oz?

30,8

!3»9«
!

20:14.

Iosaphat hallituxensa kolmandena wuonna» lähettä Päämiehensä
hengelliset ja mailmalliset, tieduste!
lemaan Iudan Kaupungeita, 2
,
>
3°33 3030
2987 ,985 3°45 Aik. 17;*
Benhadad Syrian Kuningas
saoM Samarian; waan woitetan

'
,

.

!

17 ja

l«, ,Knn. 14,)l^

ja

3012

2953

3017 3014 )°71

Kansa itzensä kahteen osaan; yxi
pojan,
gin

Isänsä waldakundoa.

»iin ettei enämbätä jäänyt häncllc
kuin Iudan ja VenIaminin suku
lempiin ja Pappiuden kansa- ne

lituxeNsa

,933

2941 2949 3000

Salomon Kuningallinen huone
päätetän jota hän oli rakendanut
,). ajos. taikaa,. i Kun.7: i,,.e.
Salomo kuolee liki 58 »vuotisna.
1 Kun. ii.43.
Salomon jälkeen tule hänen tairamatoin poikansa Rehabeam lvaldakundaan: luotvutta itzestänsä e-

muut

2989 hallitze ainoastaan 7. päiwää, i
Kun. 16.15.
2993
Tähän aikaan jakoi Israelin

2:10,12.

Salomon tcmpliä ruweton rakendamaan, iKun. 6:"
Salomon templi päätetän, ja

Ieru-

2988 2985 3046

Ah«<

'

scn wiotto""/scbclNabothin,
' anda kiivittä
otta
hänen »vuia

"

I.utll. c«iv. c^ia.
3044 304,

man

3046

3043

na, kästi paranda HERran huo-

I.UtK. c,i,. c»i<>.

!

Kuningalda,

nen maahan
rakennuxeen rahaa koottin

1

Ahabildo Israelin

jaonnet paikat; johon

tcmpli-

sä, 2 Kun. i l: 4,6,9.2 Aik. 24 - 4,8. Z087 3085
Ioahas, Jehun poika, tule Is-

raelin Kuningaxi Samariaan 17.
iosaphaIoram walita» Isän,a
ajastajaxi, 2 Kun. 13,1.
2
Kuningan»
3l4:
tin eläisä, Iudan
Ioas, Ioahaxen poika, tule!
3048 3°45 3106
tule
Israelin kuningaxi Samariaan >6
Ahabin poika,
wuodexi, 2 Kun. 13,10.
,a
3101 3099 316,
Kuningaxi,
hallltze
Samarian
Zakaria, Iojadan poika, nuhajastaikaa, 1 Kun. 22,5,. ,
tele Kuningas Ioasta ja Kansaa:
tappclure,a Syrialaisia
Ahab kuolemahaaivan,
jollahan
mutta he kuvitit hanm. »M.
wastau.
3048 3045 3107 24: 20, e.
3103 3098
myös kuole, 1 Kun. 22,34,37.
poika,
Amasia,
hallltze;
kuoleIoaxen
tule
Ioram
Ahasia
langeta taiwaasta,
Iudan Kuningaxi, 2KUN. 14:», 2.
Elia käste tulen päämiehen
midm
2 Aik. 24,27. l. 25,^.
joka kulutta
l3i05 3i°3 3165
Tällä ajalla tule Elisa kuolema- j
kymmenen kansa, kuin Ahasia lätautiin, ja kuole, 2 Kun. 13,14.
3106 ,3i°4
händä kiinni ottamaan, ja
hetti
tapahdui kaxi kertaa, 2 Kun. 1 9,e.
Vn kuollut mies heitetän Elisan
hautaan, ja kohta kuin hän sattui
Tähä aikaan luullan Elia tuProphetan
taiwasten,
luihin, tuli hän elärattailla
mennen
lisilla
wäxi, 2 Kun. 13,21.
2 Kun, 2, 11.
305° 3045
Ioram, Iosaphathin Iudan
Amasia woitetan ja otetan fangixi Israelin Kuningalda IooxclKuningan poika, tule toisen kerda; Jerusalem ja Templi ryösteran wahwistctuxi Kuningaxi Iu8
a2KUN. 14:12-14.
tä»,
hallitze
Isänsä
eläisä:
dasa
3118 3112
jastaikaä Ierusalemisa, 1 Kun. 8» 16.
Ierobeam (se 2 sillä nimellä)
2 Aik. 21,5.
3052 3«49 3112 Ioaxen poika, tuli Israelin KuIosaphat, Iudan Kuningas,
ningaxi, ja hallitzi 41 ajast. Sa'1
mariasa, 2KUN. 14, ,3.
kuole waldakundansa 25 wuonna,
3i'9 3114 317»
1 Kun.22,51. 2AU.21» 1.
Propheta
3°55 3052 3114 Tähän aikaan on
JoAhasia, Ioramin poika, tule
nas elänyt ja saarnannut, 2 Kun.
Iudan Kuningaxi, 2 Kun. 8.25.
3°58 3056 3119 14,25.
3i6s
3121
Tällä «iällä luullan myös histoJehu woidellan Israelin Kuningaxi, yhden Elisan opetuslapsen
ria Jonasta ja Niniivcläisista, takautta, Ramothin Gileadisa, 2
pahtunen, Jon. l. 1: l. 2: l. 3: l. 4.
Kun. 9,6.
3°59 3°57 3 I 20 Propheta Nahum luullan myös
!

,

«

.

se

!

saa

-

,

Isebel, Ahabin lesti, heitetän
alas,

Iisreclisä, akkunasta
Linnasta
ja syödän koirilda,

ennustanut oli,

niinkuin Elia

1 Kun.

21:23.

Kun. 9-33.
Iojada ylimmäinm Pappi,

2

ja

Ionadab Rehabim poika» oivat
kuuluisat ja ylistettawat tähän aikaan» 2Kun. io, 15. l. 11,4. 2 Aik.
Kun. ii, 4.
Iojada ylinimäinm Pappi, tuo
edes
nuoren Herran Ioaxen,

2),i.

2

sen

ja asetta hänen Kansan suostumisesta Kuningaxi Iudasem; ja anda
tappa
murhajan Athalian,

sen
miekalla, Kun.
2

-3:11,14.

n:

12,15. 2

Ioas waldakundansa

23

Aik.

wuon-

tällä

elänen.

ajalla

Amasia

lopetan Lakixesa»

14, 19. ja tUli
num) 11 ajastajaxi.

lvälihallitlls

Kun.
(interreZ.

3129!

«

Usio, eli Miosias Azarian poika, tule Kuningaxi, ja hallitze 52

Ierusalemisa, 2 Kun. 15:
26,1.
Tällä ajalla owat elänet ja saar-

3134 3129

ajastaikaa

1,2. 2 Aik.

3145 !3i4« »3194

nannet Prophetat, Hoseas, Amos,
ja Iesaias; niin myös Zakaria

opettaja
26: 5.

Täsä

näyisä,

Jumalan
loppu

2

Aik.

Babylonialainen

waldioisus, ja alka Medialaistcn

walda,

joka

ei kuitengan wielä

3065 3063 3125 Monarkiaxi ehtinyt.
«'

l,i4«

Iero?

Ierobmm (se toinen sillä nimellä) kuolc» 2 Kun. 14,29. Ia hänen
jälkeensä koko 2 2 ajastajan sisällä ci
ollut yhtän oikiata Kuningasta Is-

raclisa, kuin P.

Raamatusa

ni-

i^utl,.

c»il. ! c»io.
,3219

Israelin waldakunda' Äemmaistxi,
2Kun. 17,3Histia (cli Ezekias) Ahaxcn
poika, tuli Iudan Kuningaxi, ja
hallitzi 29 ajastaikaa Jerusalemisi,,

I.mli. Q,»., (+,

3225 3220

3 8. wuotena, Israelin Kuningaxi
ja hallitzi Samariasa 6 kuukautta,
ja tapetti» SaLumilda Iahexen

)227 3222 ,277
2Kun. i8:i,2. 1 Aik. 29»,.
Samaria oli kolme ajastaikaa
Solmanasscrilda soorrettu, jo wiimein woitcttin.
3230 3225
Kuningas Hosta otetan fangixi:
Isroelin Konso wiedän pois Assy2Kun. 17,4. l. iz. 11.
3231
riaan»
3232 3227 !2l,
3182 3176
Tähän oikoon tule »nyös Tobian
Historia» niinkuin l. lugusta hawaita taitan.

15-13.14,17.

jo otto kaikki wahwat kaupungit
3183 3178 3233 IuKaso sisälle: Histia tunvaa Jumalan apnun, ja tule Prophetan

mitctän.
3l6o
Zakaria Ierobmmin poika, walittin, Asarian Iudan Kuningan

pojalda, 2 Kun. 15:8,10.
Sallum Israelin Kuningas hallitzi yhden kuukauden Samariasa,
ja tapetti», Mmahcmildä, joka
myös sitte hallitzi häncn siasansa
,0 ajastaikaa Samariasa, 2 Kun.

li

tzi

Pekaja»
2

Kun.
ja

poika, tuKuningaxi, ja halliajastaikaa Samariasa, 2

Israelin

Menahcmin

15,23.

Pckah tuli Israelin Kuningaxi,
hallitzi Samariasa

Kun.

20

ajast.

3154

Sanherib sotii Histiosto wastan,

3194 3188 3243

,

15,27.

Iothan, Usian poika» tuli Iu-

3196 3'91 3245

dan Kuningaxi» ja hallitzi 16 ajastaikaa Ierusalemisa, ,Kun. 15,3,.

«Aik.

27,1.

Joel ja Mika Prophetat, owat
saarnannet tähän aikaan.
Ahas, Iothamin poika, tuli
Kuningaxi Iudasa, ja hallitzi 16
Motta Ierusalemisa,
1,2. 2

M. ,8,1.

2

)220

3197 3192

3200 3199 3248

Kun. 16:

Syrian Kuningas, ja Pckah
Israelin Kuningas, tekewät «väkirynnäkköä Iudan maalle: lyöwät
maahan yhtenä päiwänä Iudasa
sata ja kaxikymmendä tuhatta miestä; jo Pekah »vie pois kaxi
laa tuhatta Juvalaista fangixi
Samariaan, e. Mutta päästä ne
taas irrallmsa Prophetan Obcdin
loaroituxesta, 2Aik. 28:5,6,9.
Hosta, Elan poika» lyö Pekahn
Israelin Kuningan» kuolliaxi, ja
iule Kuningaxi hänen siaansa, 2
Kun. 15,30. Mutta tuli wasta 7.
wuoden ja monm tappeluxen pelasta täydellisten omistuxem, 2
Kun. 17» 1.
Hosean Israelin Kuningan aikana, nousi Salinonasscr, Assyrian Kuningas händä wastan, ja
Hoseo tuii hänelle werollistxi, ja kolo

3246

3212 3207

Jesajan kautta lohdutetun, 2 Kun.
,8,,3. l. «y,* 2Aik.32,* Ies.l.
36," l.37,*
3240
Histia tnle kuolematautiin, mutta tnle ihmellistllä tawalla päratuxi,
ja hänen elämänsä pidennettän, 2
Kun. 20,1. 2 Aik., 2,24. Ies. 3 ll,"" 524,
Tällä ajalla myös meni HERran Engeli ulos yöllä, ja löi Assyrialaisten leirisä sata ja wiisi yhdexältä kymmendä tuhatta miestä,
2KUN. 19,35. Ies. 37» 3 6.
Sanherib tybdän, epäjumalan
Ristokin huonesa, omilda pojildansa kuolliaxi, 2Kun. ,9,37. 2

3262 Aik.

32, 21.
1,24.

Ies.

Assorhaddon tule Assyrian KuSanheribin siaan, Kun.
19,37. Ies. 37,38.
Tällä ajalla rikkoi K. Hifiias
Iumalata wastan, kosto hän näyt-

sa-

3208

i.

Tähän aikoo»

)2l6 3210 3'74

2

ti Bobelin Kuningon lähetetyille
kaikki taworonso, 2 Kun. 20, ,3.
Ies. 39,i» e.
Histio kuole, ja Monosse tule
Kuningaxi hänen siaansa, ja hallitze 55 ajastaikaa Icrusoleniisa,
2KUN.20,21. l 21, ».2 Aik. 32,3).

l-33,

,23)

Tob.

37, ,8.

ningaxi

323;

elit jo

3242

j234

3256 3250 3,°5

soornoisit
Prophetat, Joel, Nahum, Habakuk.
3268
Ammon, Manassen poika, tule
Kuningaxi Isansa sioon, jo hallitze ainoastansa kaxi ajastaikaa Ie-

''"5
lUsil,

2,, 19.

«M.

"'ningaxi»
NebukadiikiNezar tuli Babelin KuIosias,

Ammonin polka» tull
Kuningaxi Isansa siaan, ja hallltz,
2 Kun.
31. oiastaikaa Ierusalemisa,
.

2M.34»iIosias rupeis waldakundansa
2" wuonna ojendamaan Iudata ja
Icrusakmia! kukisti taikti korkm-2
rct, wchmasiot, epä,umolat, e.
22,1.

«.

.

,

,

ylimmäi2 Aik.
2 Kun.
Prophctissa,
,4,
Hulda
,4. 2M. 34. 22. Uria, Zephania ja Jeremia, Prophetat,

Tällä

Hilliä

ojalla eli

nen Pappi»

2

Kun.

22,4.

».

,:,

1,2. Icr. 1,2
18 wuonna
Jostas hallituxensaja parata
tem«nda taas rakenda
plin, ja Lakikirja löytän Hilkia»
tantta- Kuningas pitä pyhää Pää-

Zepl,,

siäis Juhlaa, 2Kun.
,,.

4Äik.l,

22, 3.

l.23,

34:" 1.35:'"?-

Ia täsä alkaa Pr«Man Danielin
Historia.
33II 33°5 3361!
Nebukad
Nezar tule taos Jerusal
Jojakin
anda itzensa wal339«. lemiin»
3312
dakundansa ja omaisudmsa kansa
mieiuiststi hanm alansa» wiedän
pois Babeliin, ja heitetän sicllä fanryös3313 3307 3363 geuteen: Jerusalemia templi
tetä», wasiuudesta paras Kansa wiedän Babeliin, joitten smsa myös
Propheta Hestkiel on ollut, ja jätettm ainoastansa muutamia yhteijoitten ylitze
3324
sestä Kansasta maahan»
poika,
Jojakin,»
Zedekia Iosian
sttä» astltttin, joka hallitzi Ierusalemisa i ajastaikaa, 2 Kun. 24,
10, e. 2 Aik. 36» 10, e.
Nebukad Nczar näke «nis« suu3375
ren
kuwan: Daniel selittä sen unen
3381
I.«l>. tÄI,. 3357 , i : 2.

hänelle, Dan. 2:"

woitetan RebukadNezarilda: Kuningas Zedckias sota-

Jerusalem

wäkinmsä

Kun.

23, 29. 2

Ioahas. Iosian polka, tule Kulunaan Isänsä siaan, ja hallitze 3
kuukautta Icrusalemisa» hän pandin »riralda pois Pharao Nckolda,
11.

misa, 2KUN.
2,4-

NebnkadNezar

simmäisen

ojastaik.

23,31,34.

se

Ierusale-

2M.36:

suuri,

sm

en-

poika, tuli Kuningaxi
ja Assyrian ylitze, kuin

Babclin
nähdan, Jer. 25,1.
Iojakim tule NebukadNezarille
lvcremalaiscxi, 2 Kun. 24,1.
Iojakim lopetan NebukadNezarilda; Jerusalemin kaupungi ja templi otetan sisälle ja ryöstetä»; muutamat Kansasta wiedän pois, joitten
Daniel kansaweljinm»
oli.
st
Mutta Jojakin, Iojakimin poika,
tuli Kuningaxi isänsä siaan, ja hal-

seasa

litzi ainoastansa

3.

Babelisa
hänen kahleilla ja heittä kuin
hän
siihen asti
kuole, 2 Kun. 25, 1, e. 2 M. 36:

3343 3338 3393 11, e.

NebusarAdan, Babelin Kunin-

ryöstää jo polthuowinhaldiakaupungin
jo temta Jerusalemin
plin ja mitä wielä Kansasta ja tamyöwaroista jäljellä oli, «vei ho»
25:3,
e.
2KUN.
Babeliin,
tänsä
e.
52:12,
Jer.
Täsä alkawat ne 7°. Babylogan

3365 336o! 34l6

,

;

nian fangiuden wuotta.
NebukadNezar kuole, ja hanen
3344 3338 3395
poikansa Evilmerodak tule Kuningaxi hänen siaansa. Hän pelasti
Iojaliniu Iudan Kuningan, fan-

339t

.

Kun.

Jer.

3 347

gmdesta,

3351 334'

Balthafar, eli Belsozzar, Evilmerodakin kolmas poika, ja NebukadNczarin pojanpoika, tule Babelin Kuningaxi, Dan.l.5: l.7:

2

25,

27.

l.8:"

3354

Belsazzarin ensimmäisnä hallitunäy»

xen

3349!

339° 3389 !,445

343° 3391 544»

wuonna, näki Daniel

neljästä

mailman Monarkiasta,

wuonDan.7:" Belsazzarin
näyn
oinasta
na, näki Daniel
,

kuukautta Ieru-

salcillisa, 2 Kun. 24, 2, 8. 2A,k.
36,6,9. In. 22:24,23. Dan.

Kaldmlaisilda

otetan

fangiuteen,

ja Eliakin asctcttin hänen siaansa
Kuningaxi» joka oli Iosian poika,
jonga nimi muutettin Iojakimixi:

hän hallitzi

3355 334?

fangixi. Nebukad Nczor onda puhulos silmät Zedekialda, sitoa
3325
3380
kaista
333°

gypciii

2

H».

4«5

,

läxi Pharao Nckota EIosiasKuningasta
»vastan, ja kuo-

li Megiddosa,
M. )5,:°.

I,«tb. Clv

!

«salcmisa, ,Kun.

ja

'

kourista»

<3

jotka

Persia»

ft,

Gr«!

Gretin »valdakundaa aalvistit,
Dan. 8:
*

Bclsazzar teke suuren pidon woimallisiilensa ja Päämiehillmsä, nuhdella» yhden käden kautta, joka ihmellisesti kirjoitti seinään: Daniel
selittä kirjoituxen- juuri sinä yönä
tapetan Bclsazzar, Babeli woitelan ja otetan sisälle, Dan. 5-^
Jo sai niin st ensimmäinen, s.
0. Kaldealaisien ja Assyrialaisien
Monarkia loppunsa: sitä wastan
Persialaisten alkunsa.
Daniel

heitetän Dariuxelda jasiellä ihmelli-

I.»tK. c^iv. c«io.

3332 3393 345'

inala» palwelusta, jo

saa

ja Kores

Monarkian.
Kores

,

"

ja kuusikymmendä, paitzi palwelioita
ja piikoja, Esr. 2:^

Serubabel ja Iosua aloittalvat
HERran huone» rakmnuxm, ja
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aina Darius Hystaspixen toisten
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taos templi» rakennusta toimittamaan, Esr. 5:1» 2. Hagg.,, 5.
Darius Hystaspixen 6. »vuotena
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nan
sisälle, 1 Makk. 13» 5°.
Antiokns Eupator, monen tapuudistamat liiton Sijälkeen,
Romalaiset
tcke rauhan Juvapcluxcn
monin kansa; ja kirjoittamat stn
laisien kansa, jo saldi heidän pysyä
wastitaulnin; ja Iudalaisie» hallikaste rcpiä maahan
kosansa! mutta
tus Israelin ylitze wahwistetan»
muurit ja Pyhän, 1 Makk. 6: 55, e.
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jälkccn» ensimmäisnä päiwänä Tammikuissa, jo- kutzuton JESU V

Llik.

,.!«!,.

s

c,!v.

»NäN.

tulewat Idäistldä
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kansa, Kristuxen ennustuxen jälkccn,
Luk. 19:43,44.

l.utl>. c«i>.

da nimeldä Kananeus, tule Keisari Trojanuxm 10. Wuotena, Syrian Maanhcrroldo Attikuxeldo,

Kristillisen uston tähden, surkiasti
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Wanhan Testamentin Kirjat
L.
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Mosexen IV. Kirja.
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61.

m.

147.
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Toinen Osa.
'242.
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300.
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I. Sam. Kirja.
304.
II. Sam. Kirja.
342.
I. Kuningasten Kirja. 374.
II. Kuningasten Kirja. 412.
I. Aika Kirja.
448.
II. Aika Kirja.
483»
524.
Esran Kirja.
536.
Nehemian Kirja.
354.
Estherin Kirja.
Kolmas Osa.
563»
JobinKirja

22.

Joel.

<
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yBy. 14
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Apocrypha
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1024. ik
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1018. iy>
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945. 14. Kappalet Estheristä. 1167.
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29.! Obadja.
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10.
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1174.
»

971.

977.
980.
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Ensimäinen

osa

Wanhasta Testamendistä,

Mosexen Kirjat

Genesis,Ensimäinen Mosexen Kirja
Josa nämät

kappalet owat:
i A)llinga mailma on luotu, ihminen Jumalan luwaxi tehty, horjahtanut, lupauxella, waimon
sieinenesia
n. Esiwanhemmitten lapsista Noahn asti Luk. 4. 5.
ni. Wedenpaisumisefta ja sen syistä: kuinga Noahn lasten jotka rakensit Babelin tornia, kieli on seloitett»,,
ja he kolo mailmaan hajotetut, Lnk. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
iv. Abrahamin kutzumisesia Kaldean Arista, ja koko hänen elämästänsä ja kuolemastansa, Luk.
12-25. asti.
v. Isaakin elämästä, n.v. Luk. 25--28. Luk. asti, kuolemasta ja hautamisesta, Luk. 35.
vi. Jakobin, hänen weljensä ja poilainfa elämästä ja waelluresta, 28. Luk.
29. asti.
vii. Josephista, 39. Luk. kirjan loppuun, niin myös JakobinPatriarkan wnmeiseftä ennustuxesta lastensa
«desä,mitä heille ja heidän Lapsillensa ajan kululla tapahtuwa oli: ja hänen kuolemastansa ja hautamisestansa.
,

,

1.

Luku.

v. 6. Ia Jumala sanoi: tulkon wahwus (2)
wetten waihelle, eroittamaan wesiä wesistä.
*

Laiwao, maa ja kaikki mitä niisä sn, kuutena
päiwänä, luodan.

(2) Eb. awarus.
Luku s> is.
Jer.
7. Ja Jumala teki wahwuden, ja eroirFwedet kuin owat wahwuden alla, niistä wesistä,
(»> lusa loi Jumala Taiwan ja Masn.* kuin owat wahwuden päällä: ja tapahtui niin.*

<ps.!°,: 26. 10h.i:,,;.
Col.i: 16. Ebr.,,: ?.

'Ps-N-6.

2.

Ia Maa oli autia

ja tyhjä, ja pi-

meys oli chwyden päällä, ja
Jumalan Henni

liikkui werren päällä.

"

1°: 11.

*

Esa.

40:

:

«.

8. Ja Jumala kutzui wahwuden Taiwaxi.
Ja tuli ehtosta ja aamusta toinen päiwä.

m. 9. Ja lumula sanoi: kokondukon wedet
erinomaiseen paikkaan, niin että

taiwan alla

3'la Jumala sanoi: mlkon walkeus, kuiwa näky. Ia tapahtui niin.' *Psal. z;:7.
Psal, 104: B,y.
Niin ic>. Ia Jumala kutzui kuiwan Maaxi,» weteroitti walkeuden pimeydestä:
ten kokouxet hän kutzui Merexi. Ia Mnala
, 5- Ia Jumala kutzui walkeuden päiwäxi ja näki stn hywäxi.,
ha" yöxi.. Ia tuli Ehtosta ja ii. Ia Jumala sanoi: wihottakon maa, ja
A."2?
aamusta msimamen päiwa.
kaswaron ruohon josa siemen on, ja hedelmälli1

.

ia walkeus ruli. *
»C°r. 4:6.
4- Ia Jumala näki walkeuden hywäxi.
*

,

'

'

>

A

set

Lllk.
27. Ia Jumal 1 loi Ihmisin omaxi kut
waxensil, Jumalan kuwaxi hänftn loi*;
miehexi ja waimoxi loi hän he.ra. j

6LNe3IS.

2

let puut, jotka hedelmän kandamat lainsa jälken, josa sen siemen on maan päällä. Ia tapahtui niin.

l.

2.

Ia maa wihoitti ja kasivoi ruohon, josa Mos 5:1. Luku 9:s. Wiis.l:,;. Eph.4:
!
siemen oli lainsa jälken, ja hedelmälliset puut,
Col.;:
-x Matth. ,9:4.
joiden siemen oli itzcsänsä lainsa jälken. Jalu28. lalumala siunais heitä, jalumala sanoi
mala näki sen hywäxi.
heille: Kaswakat(n) ja lisandykät ja täyttakät
ja
tuli
päiwä.
13- Ia
ehtosta aamusta kolmas
maata, ja tehkät se teillenne alemluaisexi; jawqllV- 14- Ia Jumala sanoi: tulkon »valkeudet litkat kalat meresä,ja taiwan linnut, ja kaiksse12.

,0.

taiwan wahwuteen, eroittamaan päiwää ja yötä: ja olkon merkeixi, ja ajoixi, ja päiwixi, ja
wuosixi'.
"P 5,36: 7,8,9.
Jer.3l: 35.
15. Ia olkon walkeudexi taiwan wahwudesa,
paistamaan maan päällä. Ia tapahtui niin.
16. Jalumala teki kari.suurta walkeutta:
walkeuden päiwää hallitzemaan,
ja wähemmän walkeuden yötä hallitzemaan,

suuremman

läilnetjotka «naalla liikkumat. (»)Eb. hedelmöillit

29. Ia Jumala sanoi: katzo, «uinä annoin
teille kaikkinaiset ruohot, joisa siemen on koko
maanpäällä, jakaikkinaisethedellnällisetpuut,
japuut joisa siemen on, teilleruaxi."
Mos 5,.
päällä,
ja kaikaikille
eläimille
maan
zO.Ia
kille taiwan linnuille, jakaikille jotka matelewat
maan päällä, joisa eläwä hengi on, kaikkinaiset wiherjäiset ruohot syöräwäxi. Ia tapahtui
'

>

ja tähdet.
17. Jalumala pani ne taiwan wahwuteen, niin.
paistamaan maan päälle,
zi. Ia Jumala kayoi kaikkia kuin hän
18. Ia hallitzemaan päiwää jayötä, ja eroit- rehn-yr oli, ja kayo, ne olir sangen hvwäl *.'
tamaan walkeutta ja pimeyttä. Ia Jumala Ia tuli ehtosta ja aamusta kuudes päiwä.

näki stn hymäxi.

"E»)r. 39: „,l<s.

se

19» Ia tuli ehtosta ja aamusta neljäs päiwä.
V. 29. Ia Jumala sanoi : kuohuttakon me2. Luku.
det yldäkyllä liikkumaisia eläimita, ja linnut
pyhitetä»,
1. Sabbathi
11. Luomisen työtä
lendakän maan päällä taiman amarudesa.
muistuteta», »li. paradisi istutetan ja Adam

21. Ia Jumala loi suuret walaskalat', ja
kaikkinaiset liikkuwaiset eläimet iotka wedet
,

kuohutit yldäkyllä kungin lainsa jälken, jakaikkinaiset siiwilliset linnut, lainsa jälken. Ia
Jumala näki sen hywän.
"P5.104.-26.

pannan siihen, lv. Ri ltän syömästä tiedon
puusta, ja kaikille nimet annetan. v. Hew»
luodan ja awioskästy aseteta».

i.
<x)

niin taiwas ja maa paätettin, ja kaikki heidän joukkonsa.

Jumala siunais heitä, ia sanoi: olkat 2. Ja Jumala oli päättänyt seitzemändm
hedelmälliset, ja lisandykät, ja täyttäkät meren päiwän (asti) työnsä kuin hän tehnyt oli, ja
wedet, ja linnut lisändykön Maan päällä.
lepäis seitzemandena päiwänä kaikista teoistansa»
päiwä.
ja
kuin hän tehnyt oli.' ', Mos. -0:,,. Luku zi: 17.
2z. Ia tuli ehtosta aamusta wiides
Vi. 24. Ia Aumala sanoi tuottakon maa
Mof.s: ,4. Ebr.4: 4.
:

'

elälmet lainsa jälken, karjan, madot ja pedot 3» Ia Jumala fiunais siiyemannen päk
wan ja pyhirri sin; erra hän lepais hanemaalle lainsa jälken. Ia tapahtui niin.
jälpedot
teki
maalle
25- Ia Jumala
lainsa
sa kaikista reoisiansa, jorka Jumala loi ja
ken, ja karjan lainsa jälken, ja kaikkinaiset ma- (täydellisesti) reti.
lelewaifet maalla lainsa jälkm. Ia Jumala 11.4. Ia näin on taiwas ja maa tullut kosta»
yM fen hywäxi.
he luotin, silla ajalla jolla HERra Jumala
26, Ia Jumala sanoi: tehkamme Ihmi- teki maan ja taiwan.
nen meidän kuwaxcmm e, meidän muorom,
5.1 akaikkinaiset pensat kedolla, jotka ei ennen
me jä!km: ja he wallirkan kalar meresä, ja ollet maan päällä, ja kaikkinaiset ruohot
ja
miwan linnm, ja karjan, koko maan, M dolla, jotka ei ennen kastvanet. Silla eiHEA
rs
kalkki jorka maatta marelewar.

2.

3.

Lllk.

i

Mos Kirja.

wielä sataa maan päälle,
Aumala andanut
joka
maata wiljeli;
eikä ollut ihmistä
maasta, ia kastl kal6. Waan sumu nousi
ken maan.
rekt ihmisin, ro7 Ia HERra Jumala
hänen sieraimin,
puhalsi
ja
mun maalia",
ja
rull
hengen
ihminen niin
sa eläwän
"Syr.
17:
eläwäxi sieluxi. 5,5:
47-Z-iCor.
--iii. 8 Ia -bERra humala istutti Paradipani
ri

V.

2i.

JaHERra Jumala pani xastan

3
unen

Adamiin, jakuin hän nukkui, otti hän yhden

hänen kylkiluistansa, ja täytti sen paikan lihalla.
22. Ia HERra Jumalarakensi waimon siitä
kylkiluusta, jonga hän Adamista otti, ja toi
Tim. 2:13.
sen hänen eteensä.
23. Niin sanoi Adam: tämä on nyt luu minun luistani, ja liha minun lihastani: sepitä
sillä hän on otettu miekutzuman miehisexi, ,C0r.1,:
z, 9.
hestä.'
pitä
ja
miehen luopuman Isaitan päin,
siihen ihmisen, 24. Sentähden
sin Edenisätehnyt
ja
siansa Airistansa ja waimoonsa sidoroli.
ionaa hän
ru
oleman, ja he rulewar yhdexi lihaxi.
kack9. laHEßralumala kaswatti maasta
syödä,
,9:s. Mark. o 6, 7.
Eph.s: 31.
hywät
ja
"Matth.
kinaiset puut ihanaiset nähdä
myös
niin
molemmat
olit
Adam ja
Paradisiä',
alastl,
puun
25. Ia he
ja elämän
kestelle
k.
emändänsä,
ja
2:
ei
pahan
puun.
hälvennet.
tiedon
7.
hänen
ja
Ilm.
hywän
10. Ia Edenistä käwi wirta kastamaan Paz. Luku.
radisiä, ja jakoi sieldä itzensä neljäxi pääwirraxi.
11. Ensimäinen kutzutan Pison: se juoxe koko
1. Hewa ja Adam langewat ja pakenewatlu
malata. n Jumala kuyn ja kuuldele heitä,
Hemilän maan ymbärins, onja siellä on kuldaa.
kallis, ja siellä m. Rärme kirota» jaChristus luwatan. iv. He12. Ia sen maan kulda
wan ja Adamin ruumillinen rangaistus.
Amyös löytän Vedellion, ja kallis kiwi Onix.
ja Hewa saawat waattet ja ajeta» ulos
dam
juoxe
iz. Toinen wirta kutzutan Gihon se
paradisistä.
.

.

».

.^

..

*

'»

:

~

*

,

"

,

:

'

:

koko Ethiopian ymbärins.
kärme oli kamalin kaikkia eläimitamaan
14.Kolmas wirta kutzutan Hiddekel, ja juoxe i.
päällä, jotka HERra Jumala tehnyt
Assyrian editzen. Ia neljäs wirta on Phrat.
oli, ja sanoi mainiolle: sanoiko Jumala,
'5- Ia HERra Jumala otti ihmisen ja pani Edenisä Paradisiin, wiljelemään ja marje- älkät syökö kaikkinaisista puista Paradisisä?
lemacm sitä.
2. Niin waimo sanoi kannelle: me syockme
iv. 16. Ia HERra Jumala kasti ihmistä, niiden puiden hedelmistä, jotka owat Paraja sanoi: syö mapasti kaikkinaisista puista Padisisä;
radisisä ;
z. Mutta puun hedelmästä, joka on kestelja
lä
pahantiedon
puusta
,7. Mutta hywan
Paradisiä/ on Jumala sanonut: älkät syöala syö: sillä jona päiwänä sina siira jyör, kö siitä, ja älkät rumetko siihen, ettet te kuolisi
pira sinun kuolemalla kuoleman.
'iMos.»: ,6, »7.
kärme
18. Ia HERra Jumala sanoi: ei ole hywä
Niin
sanoi maimolle: ei suingan
4.
ihmisen yxinänsä olla, minä teen hänelle awun, pidä teidän kuolemalla kuoleman.'
joka hänen tykönänsä oleman pitä.
"10h.8.'44- »C0r.1,: ).
19. Kosta HERra Jumala oli tehnyt maa5. Maan Jumala tietä, että jona päiwänä
sta kaikkinaiset eläimet kedolle, ja kaikkinaiset te syötte siitä, aukenewat teidän silmänne, ja
taiwan linnut, toi hän ne Adamin eteen, että te tuletta niinkuin lumala> tietämään hywan
hän näkis kuinga hän ne nimitäis: silla niin- ja pahan.
kuin Adam kaikkinaiset eläimet nimitti, niin ne
6. Ia waimo näki siitä puusta olewan hywan
kutzutan.
syödä, ja että oli ihana nähdä ja suloinen
20. Ia Adam andoi kullengin karjalle, ja puu andamaan ymmärryren. ja otti
hedeltaiwan linnuille, ja eläimille maan päällä hei- mästä ja söi, ja andoi myös miehellensä siitäs
dän nimensä. Mutta Adamille ei löytty apua, ja hän söi."
Syr. »5:;,.
iW«.,:iH
,oka hänen tykönänsä olis.
A 2
?. M-

se

,

sen

se

"">>

,

sen

6LN15313.
3. 4- Luk.
7. Silloin aukenit molembain heidän silmän- maa, ja maari pira sinun lallens rlllenian.
sä, ja äkkäisit että he olit alasti; ja sidoit yh"2Thess.»:
teen Fikuna lehtiä, ja teit heillensä peitteitä.
V. 20. Ia Adam kutzui emändänsä nimen
8 Ia he kuulitHEßran Jumalan änen joka Hewa että hän on kaikkein eläwitten Äiti.
käysiendeli Paradisisä kuin päiwä wilexi tuli:
21. Ia HERra Jumala teki Adamille ja hälymyi
emandinens
nen
la-Adam
HERran Jumaemännällensä nahoista hameet, ja puetti

4

,°.

,

edestä puiden sekaan Paradisisä.
Ha HERra Jumala kutzui Adamin,
ja sanoi hänelle: Ausas olet?
io. Ia hän sanoi: minä kuulin sinun änes
Paradisisä, ja pelkäisin: sillä minä olen alasti,
M sentähden minä lymyin.
ii. Ia hän sanoi: kuka sinulle ilmoitti, ettäs alasti olet? Etkös shönyt siitä puusta, josta minä sinua hastoin syömästä?
12. Niin sanoiAdam: waimo jongas annoit
minulle, anvoi minulle siitä puusta, ja minäsöin.
13. Silloin sanoi HERra Jumala «vaimolle:
mixis sen teit? Ia waimo sanoi: kärme petti
Minun, jäminä söin.
m. 14. Ha HERra Jumala sanoi kärmelle: ettäs tamäN teit, nrottu ole sinä kaikesta
karjasta, ja kaikista eläimistä maalla: sinun pilan kaswon
11. 9-

ta käymän watzallas, ja syömän maata

ken elinaikas.

kai-

saa-

*

Cor. 14: 34.

i Petr.;: 1.

Ia Adamille sanoi hän: ettäs kuulit emändäs ändä, ja soit puusta josta minä kielsin sinua, sanoden: ei sinun pidä siitä syömän:
kirottu olkon maa sinun tähfes; surulta pita
sinun elättämän itzes hänestä kaiken elinaikas.
18.'Orjantappuroita ja ohdakkeita pitä hä17.

;

ottais myös elämän puusta,

sois ja eläis iiankaikkisesti;
23. Niin HERra Jumala ulosjohdatti hänen Edenin Paradisistä maata «viljelemään,

josta hän otettu oli.
24. Ia ajoi Adamin ulos, ja pani idän
puolelle Edenin Paradistä Kerubimin patjalla
lyömäisellä miekalla, elämän puun tietä war-

tioitzemaan.

4. Luku.

Räin ja Habel syndywät ja uhrawat.
Räin tappa Habelin, kirotan ja pakene, lh
Rainin lapset ja 6.an»ekin naiminen, lv. Sech
ia lLnos syndywät.
1

,

15. Ia mina panen wainon sinun ja wai,
mon walille, ia sinun siemenes ja hänen
siemenensä walille; sin pira rikki polkeman
sinun paäs*, ja sina oler pistawa händä
",Ioh.;: 8.
candapaahan.
IV. 16. Ia mainiolle sanoi hän: Minä
tan sinulle paljon tuskaa kostas rastaxi tulet:
lapsia kirnulla, ja sisinun pitä synnyttämän
nun tahtos pitä miehes ala annettu oleman,
ja hänen pitä mallitzeman sinua.
',

heidän ylöns.
22. Ia HERra Jumala sanoi: katzo, Adam
on ollut niinkuin yxi meistä, tieten hywan ja pahan mutta nyt ettei hän ojennais kättänsä, ja

i.
->)

Adam tunsi emändänsä Hewan, ja hän
tuli rastaxi, ja si)nn»)tti Kainin, ja sanoi:

minulla on mies HENra.

2. Ja taas hän synnytti hänen weljensä Havelin. Ja Habel tuli lamburixi, mutta Kain
peldomiehexi.
3. Ja tapahtui muutamain päiwäin perästä,
että Kain uhrais HERralle lahjan maan he-

delmistä.
4. Ia Habel myös uhrais laumansa esikoisista, ja heidän lihawudestansa. Ia HERra
katzoi (lepyisest) Habelin ja hänen uhrinsa
puoleen.
5. MuttaKainin ja hänen uhrinsa puoleen el
hän (lepyisest) katzonut': silloin Kain wihastui
sangen kowin, ja hänen hahmonsa muuttui.
Ebr. ,1:4.
6. Niin sanoi HERra Kainille: mixis olet
wihainen ? Ia mixi hahmos muuttu?
.

"

nen kasmaman, ja sinun pitä maan riHoja
syömän.
7. Gitö se niin olet jos hywin reer (»),
19. Sinun oyasbiesa pitä sinun jyöman
jallens
leipää ",Mhen asti kuins maaxi
niin jyndis andexi anneran; ja jolles hywi«
ruter, etras sinä orerm oler: sillä sinä oler ree, niin jyndi wäijy owen edesa, ja hänen

hIMM

4. 5- Luk.

i

Mos.

Mirja.

5

halliye sina
sinun rygös, waan
6:,,.

22. Zilla myös synnytti Tubalkainin, joka
taitama kaikkinaisisa massi jarauta töisä,
oli
.händä.*
palweluxes
ja
on
oikia.
Jumalan
Tubalkainin sisar oli Naema.
(») Jos sinun
puhui
weljensä
Habelin kansa. 23. Ia Lamek sanoi emänillensä, Adalls ja
N.B. laKain
kedolla
ollesänsa,
ettäKa- Zillalle: te Lamekin emännät, kuulkat minun
tapahtui
heidän
Ha
tappoi ändani, ja waari ottakat siitä kuin minä saweljens
ja
päälle,
Habelin
in karkais
Wiis. 10: 3. Matth. 23: 35. non: minä olen miehen tappanut minulleni haahänen.
waxi, ja nuorukaisen minulleni sinimarjaxi.
lud. Ep.v.
loh. 3:l'24. Kain kostetan seitzemän kertaisesti, luutta
9. Niin HERra sanoi Kainille kusa on Hatiedä:
weljes?
Lamek seitzemän ja seitzemänkymmenen kertaihän wastais: en minä
bel smun
weljeni
wartia?
olengo.minä
sesti.
IV. 25. Ia Adam taas tunsi emändänsä,
10. Ia hän sanoi: mitäs tehnyt olet? weljes
ja
minun
tygöni
hän synnytti pojan, jakutzui hänen nimensä
maasta."
weren ani huuta ,2:
Seth, sanoden: Jumala on minulle toisen
Ebr.
24.
. n. Ia nyt kirottu ole sinä ; (kirottu) maan siemenen andanut Habelin edestä, jongaKain
paäldä, joka awais suunsa ottamaan weljes tappoi.
26. Ia Seth myös siitti pojan ja kutzui häwerta sinun kädestäs.
pidä
nen Enos. Silloin ruwerrin saarnaman
12. Kostas maata wiljelet, niin ei

bnnons on

'Rom.

*

'

„.

,

:

*

sen

tästedes sinulle wäkensä andaman kulkian HERran Nimestä.
pakenewaisen pitä sinun oleman maan päällä.
5. Luku.
13. Ia Kain sanoi HERralle minunrangaiEsi isäin, ennen wedenpaisumi»
stuxeni on suurembi, kuin että se on kannetapa. sta,1.Rymmenen
ja ikä.
järjestys
pois
tänäpäajat
minun
14. Katzos sinä
on Ihmisen sukukunnan kirja, siihen
nä maalda, ja minun pitä sinun kasivos edeja
pakenewaija
tulen
aikan
koska Jumala loi Ihmisin, ja
stä
kulkiaxi
pallä. Ia niin minun käy, kuka reki hänen Jumalan muoroistri.
sen maanminun
i Mos. i
Syr. 17: f.
löytä se tappa minun.
ikänäns
27.l 9: 6. Wiis.
2. Miehexi ja waimoxi loi hän heidän, ja
Ick 15: 20.
15. Mutta AERra sanoi hänelle: Sentähsiunais heitä, ja kutzui heidän nimensä ihniiden, kuka ikänäns Kainin tappa, se pitä sei- nen, sinä päiwänä jona he luotin.
tzemän kertaisesti kostettaman. Ia HERra I. 3. Ia Adam oli sadan ja kolmenkymmepani merkin Kcuniin, ettei kengän händä tap- nen ajastajan wanha, ja siitti pojan, joka häpais, joka hänen löytäis.
nen kuivansa kaltainen oli, jakutzui hänen ni16. Ia niin Kain läxi HERran kastvon ede- mensä Seth^
stä, ja asui Nodin maalla, itän päinEdenlstä.
4. Ia eli sitte kahdexansataa ajastaikaa, ja
ill- 17. Ia Kain
joka
emändänsä,
tunsi
siitti poikia ja tyttäritä.
tuli rastaxi ja synnitti Hanokim Ia hän
5. Ia koko hänen ikänsä oli yhdexänsataa ja
rakensi Kaupungin, jonga hän kutzui poikansa kolmekymmendä ajastaikaa, ja kuoli.
nimellä Hanok.
11. 6. Seth oli sadan ja wiiden ajastajan
18. Mutta Hanok siitti Iradin. Irad siitti wanha, ja siitti Enoxen.
Mahujaelin. Mahujael fiittiMethusaelin.Me7. Ia eli sitte kahdexansataa ja seitzemän
chusael siitti Lamekin.
ajastaikaa, ja siitti poikia ja tyttäritä.
. 19. Mutta Lamek otti kaxi emändätä, yh8. Ia koko hänen ikänsä oli yhdexän sataa
den mm, oli Ada, ja toisen nimi
kaxitoistakymmendä ajastaikaa, jakuoli.
ja
Zilla.
-a. Ada synnyttilabalin, joka
oli niiden
m. 9. Enos oli yhdexänkymmenen ajasta»la zotka mmoisa asuit, ja karjaa kastvatit.
jan wanha ja siitti Kenanin.
bänen weljensä nimi oli lubal, josta io. Ia eli sitte kahdexansataa ja wiisitoistakandxleltten
;
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*
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ia huiluin soittajat tulit.

A3

kym-

6
6HNLSI3.
F. 6. Lllk.
kymmendä ajastaikaa, ja siitti poikiapa tyttäzc». Sitte eli hän wiisisataa yhdexänkylnmendä ja wiisi ajastaikaa, ja siitti poikia jo.
xitä.
11. Ia koko hanen ikänsä oli yhdexänsataa tyttäritä.
ja wiisi ajastaikaa, ja kuoli.
zi. Ia koko hänen ikänsä oli seihemänsätaa
iv. i2.Kenan oli seitzemänkymmeneu ajasta- ja seitzemänkahdexattakymmendä ajastaikaa,
jan wanha, ja siitti Mahalaleelin.
ja kuoli.
x. 32. Noah oli »viidensadan ajastajan wan,3. Ia eli sitte kahdexansataa ja neljakymmendä ajastaikaa, ja siitti poikia ja tyttäritä. ha, ja siitti Semin, Hamin ja laphetin.
14 Ia koko hänen ikänsä oli yhdexänsataa
6. Luku.
ja kymmenen ajastaikaa, ja kuoli.
v. 15. Mahalaleel oli «viiden ajastajan seitze- l Ihmisen pahuus tule suurexi. v. Jumal»
mattäkymmendä wanha, ja siitti laredin.
katu ihmisen tuonensa, ja uhka wedenpaisumija
kolmekymsella. ili. Arkin rakennus ja muoto. iv. Ju16. Ia eli sitte kahdexansataa
mendäajastaikaa, ja siittivoikiaja tyttäritä. malan liitto Noahn kansa.
tapahtui kosta ihmiset rupeisit lisandy17. Ia koko hänen ikänsä oli kahdexansataa, i.
yhderänkymmendäja wiisi ajastaikaa, jakuoli.
män maan päällä, ja siitit tyttäritä;
2. Niin Jumalan pojat näit ihmisten tyttäVi. 18. lared 01l sadan jakahdenseitzemättäkymmenda ajastajan wanha, ja siitti Henokin. ret kaunixi, ja otit emännixensä kaikista kuin
19. Icr eli

sittekahdexansataa ajastaikaa, ja he walitzit.

siitti poikia ja tyttäritä.jkänsa yhdexänsataa
2c>. Ia koko hänen
oli
jakaxiseitzemättäkymmendä ajastaikaa, jakuoli.
Vii. 2i. Henok oli wiiden seitzemättäkymmenda ajastajan wanha jasiitti Methusalahn.
22. Ia sitte kuin hän oli Methusalahn siittänyt, pysyi hän jumalisesa elämasä kolmesataa
ajastaikaa, ja siittivoikia ja tyttäritä.
23. Ia koko hänen ikänsä oli kolmesataa ja
,

wiisiseikemättäkymmendä ajastaikaa.

'

"

Matth. 24:

?8.

k»»k.

,7: 27.

HERra: ei minun hen,
yeni pidä nuhteleman ihmistä (sanan kau»
ra) ijankaikkisesti, silla hän on liha; sentähden olkon hänelle aikaa, sata ja kaxikym3. Silloin sanoi

mendä ajastaikaa.
4. Siihen aikaan olit Sanaarit maan päällä: ja myös sitte, kuin Jumalan pojat makaisit ihmisten tytärten kansa, ja he olit siittänet
heille (lapsia.) nämät olit «valdiat, ne muinen

kuuluisat miehet.

hän eli jumalisisti: ja eienaollur; 11. 5. Mutta HGRra näki Ihmisin p<"
huden simrcxi maan päällä; ja kaikki hahanen pois.^
silla Jumala «rri
Luku 49: 16. Ebr. ii: 5. ne,» sydämensä aiwoirus ja ajarus ou aiSyr. 44: is.
lud. Ep. v. 14.
noasians paha joka aika.
VM. 25. Methusalah oli sadan ja seitzemän
"iMos. 21.
Match. ,5:
6. Ia HERra katui ihmisen tehnensa maan
ajastajan hhdexattäkymmenda wanha, ja siitti
päälle, ja tuli murhellisexi sydämesansä.
Lamekin.
kaxiyhdeja
26. Ia eli sitte seihemänsataa
7. Ia HERra sanoi: Minä tahdon ihmirättakymmenda ajastaikaa, ia siitti poikia ja sen, jonga minä loin, hukutta maan pääldä,
tyttäritä.
hamasta ihmisestä niin karjaan asti, matoin,
yhdexänsataa
ja taiwan linduin asti: sillä mina kadun että
koko
hänen ikänsä oli
27. Ia
24. Ia

*

«:

ja

kuoli.

ja

,?.

minä niitä tehnyt olen.
B.Mutta Noah löysi armon HERran edesa
9. Tämä on Noahn sukukunda: Noah oli

ix. 28. Lamek oli sadan ja kahden ajastajan
yhdexättäkymmmdä wanha, ja siitti pojan. hurskas ja waka »uies ajallansa. ja eli juSyr. 44: 17.
Ebr. n: 7.
29. Ia kutzui hänen nimensä Noah, sano- malisesti:
meirä
poikaa,
rama
on
meidän
10.
kolme
Semin,
siitti
lohdurrawa
Ia
Haden:
waiwasiunme ja röisämme maa» päällä, min ja laphetin.
jonga HERra kironur on.
ii. Mutt«
*

"

i Mos. Kirja.
7
6. 7- Luk.
oli turmeldu Jumalan kas- mina olen nahnyr hurstaxi minun edesani
"'il edest,
Multamaa
ralla ajalla.*
2:
täynans
ja
wäkiwaldaa.
won
päälle,
maan
2.
ota tygös seipuhtaista
Kaikista
Jumala
eläimistä
,2 Silloin kahahti
ja
ja
oli
mutta
seitzemän,
naaras,
turmeldu:
kaikki
koiras
liha
tzemän
oli
silla
ia taho, se
päällä.
ja
maan
karin,
naaras»,
koiras
eläimistä
saastaisista
tiensä
turmellut
3. Niin myös taiwan linnuista seitzemän ja
n Ia Jumala sanoi Noahlle: kaiken lihanlgppu on minun eteeni tullut: silla maa on hei- seitzemän, koiras ja naaras, että siemen jäis
koko maan päällä.
stä täynans wäkiwaldaa, ja katzo, minä hu- elämään
Sillä
wielä seitzemän päiwän perästä an4.
kutan heitä ynnä maan kantza.
tee
Arkki
nan
minä
hongasta,
ia
sataa maan päälle neljäkymmendä
m. 14. Tee sinulles
neljäkymmendä yötä, ja hukutan
ja
ja
ulko.
päiwää
ja
terwa
olinsiat,
se
sisaldä
sisälle
kynäräpääldä
näin:
maan
kaikki elckvät luondokappalet,
Kolmesataa
n. Ia tee händä

lä pitä oleman Arkin pituuden, wiisikymmen-5ä kynärätä hänen leweydcnsä, ja kolmekymmendä kynärätä korkeudensa.
16. Arkin akkunan sinun pita tekemän, ja kynarällä päättämän sen ylhäldä: Ia Arkin owen pitä sinun paneman sen siwuu.i. Ia hänellä pitä oleman kolme pohjaa, yxi alinna,
toinen kestellä ja kolmas ylinnä.
17. Jäminä, katzo minä annan tulla «vedenpaisumisen maan päälle hukuttamaan kaikke lihaa, josa eläwä hengi on taiwan alla, ja kaikki mitä maan päällä on, pitä hukkuman.
IV. ,8. Mutta sinun kansas minä minun liittoni teen, ja sinun pitä Arkkiin sisälle menemän,
sinun ja sinun poikas, ja sinun emändäs, ja
poikais emännät sinun kansas.
Pen-. 2: 6.
pitä
19. Ia sinun
saattaman Arkkiin kaikkinaiset eläimet kaikesta lihasta kaxittam, koiraxen ja naaraxen, jäämän elämän kantzas.
20. Linnuista laistansa, karjasta laistansa,
maan päällä laistansa.
kaikkinaisista madoista
pitä
näistä
Kaikista
kaxittam sinun tygös käymän, jäämän elämän.
21. Ia sinun pitä ottaman tygös kaikkinaista ruokaa jota syödän, ja kokoman sinun tygös, sinulle ja heille elatuxexi.
22. Ia Noah «ti sen: kaikki mitä lv,
mala hanen tästi, niin hän reki.
*

"

2

jotka »nina tehnyt olen.

ra

Noah teki kaikken sen
hänelle kasti.

5.

jälken kuin

HER-

6. Ia Noah oli kuudensadan ajastajan
wanha kosta wedenpaisumus tuli maan päälle.
7. Ia Noah meni Arkkiin poikinensa, emändinensä, ja hänen poikainsa emännät hänen
kansansa, wedenpaisumisen edestä.
8. Puhtaista eläimistä ja saastaisista, ja lin-

nuista ja kaikista kuin matelewat maan päällä.
9. Menit Noahn tygö Arkkiin kaxittain, koiras ja naaras, niinkuin HERra Noahlle käskenyt oli.

ic>. Ia tapahtui, kosta seitzemän päiwää kuluneet olit, tuli «vedenpaisumus maan päälle.
11. 11. Kuudenella sadalla ajastajalla Noahn
ijästä, toisella kuukaudella, scitzemändenä wistakvmmendenä päiwänä kuusta, sinä päiwänä kuohuit kaikki symyden lähteet, ja taiwan
akkunat aukenit.
12. Ia maan päälle satoi neljäkymmendä
päimää ja neljäkymmendä yötä,
13. Juuri sinä päiwänä meni Noah jaSem,

ja Ham, ja laphet, Noahn pojat, ja Noahn
emändä, jakolme hänen poikainsa emandätä
hänen kansansa Arkkiin.

14. He, ja kaikki pedot laistansa, ja kaikki
karja laistansa, ja kaikki matelcwaiset jotka
matelemat maan päällä laistansa, ja kaikki
linnut laistansa, kaikki lendämäiset, jottla sii-

7. Luku.
Noah mene Jumalan käskyn jälkenArkkiin. wetolit.
vedenpaisumus tule, josa Noah ja jotka
15. Ia menit Noahn tygö Arkkiin kaxKtam
Yanen kansansa olit, pelasteta».
kaikesta lihasta, josa elämä hengi oli.
ja
16. Ia ne olit koiraxet ja naaraxet kaikkiHERra sanoi Noahlle: mene sinä
koko sinun huones Wkiin: silla sinun naisesta lihastapa menit stsalls niulkuinlum^
'

»

la

7- 8. LUk.
la hänelle kästenyt oli. Ia HERra sulki ha7. Ia andoi Karneen letä ulos, joka lensi
kahtiapäin
jälkensä.
siihen asti kuin medet maan päälnen
neljakymwedenpaisumus
dä
kuimit.
17. Silloin tuli
6NN6513.
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,

mendä päiwää maan päälle, ja wedet paisuit,
ja nostit Arkin ylös, ja »veit korkialle maasta.
18. Niin »vedet sait wallan, ja paisuit sangen suuresti maan päälle, niin että Arkki oli
mesiajolla.
19. Ia »vedet sait sangen suuren mallan, ia
enänit niin suuresti maan päälle, että kaikki

heitettin.

korkiat muoret koko taiman alla
20. Wiisitoistakym mendä kynärätä korkialla olit medet wuorten päällä, jotka he peitit.
21. Silloin hukkui kaikki liha, joka maan
päällä matele, linnut, karja, pedot, ja kaikki
jotka maan päällä liikkumat, ja kaikki ihmiset.
22. Ia kaikki joilla elamä hengi oli kuiman
maan pällä ne kuolit.
23.Niin hukutettin kaikki ne kuin maan päällä olit, ihmisestä niin karjaan asti, ja matoin,
ja taiman linduin asti, kaikki hukutettin maan
pääldä, ainoastans Noah jäi, ja ne jotka hänen kansansa olit Arkisa.
Wiis 1°: 4.
päällä
maan
24. Ia medet seisoit maldiasna
päimää.
miisikymmendä
ja
sata
,

'

"

8. Luku.
i.

wähene. n. Noah lähte

.B^Sitte lähettihän kyhkyisen tyköönsä,koettelemaan jos medet olisit juosnet pois maan
pääldä.
9. Kosta ei kyhkyinen löynnyt kusa hän sai
jalkansa lemättä, palais hän hänen tygönsä
Arkkiin sillä »vedet olit mielä koko maan päällä, niinhän ojensi kätensä, otti hänen ja toi
:

Arkkiin.

10. Ia odotti mielä toiset seitzemän päiwää,
ja andoi taas kyhkyisen letä Arkista.
11. Se palais hänen rycfönsä ehropuolel,
öljypuun
la, ja kayo, hän roi
lehden, jonga hän murranur oli. Niin Noah

suusansa
,

ymmärsi medet maan pääldä juosnexspois.
12. Mutta hän odotti mielä seitzemän päimää, ja andoi kyhkyisen letä ulos, joka ei enä
palannut.
13. Ia kuudennella sadalla ja ensimmäisellä
ajastajalla (Noahn ijästä) ensimmäisnä päimänä ensimmäisesä kuukaudesa, kuimit medet
maan paäldä. Niin awais Noah Arkin katon, ja näki, ja katzo, maa oli kuiwunut.
14. Niin maa tuli peräti kuiwaxi seihcmM
denäkolmattakymmendenä päiwänä toisesa

kuukaudesa.

11.15. Niin Jumala puhui Noahlle, sanoden:
16. Lähde Arkista, sinä ja sinun emändäs,
i. hilloin Jumala muisti Noahta ja kaikkia ja sinun poikas, ja sinun poikais emännät sieläwitä, ja kaikke karjaa, kuin hänen nun kansas.
kansansa olit Arkisa, ja luniala nosti tuulen 17. Kaikkinaiset eläimet jotka sinun tykönäs
olvat, kaikkinaisesta lihasta, sekä linnuista etmaan päälle, ja «vedet seisahdit.
2. Ia sywyden lähtet tukittiin, ja taiwan tä karjasta, ja kaikista matelewaisista maan
päällä, johdata ne ulos kansas: ja kämelkön
akkunat, ja satet tanvasta asetettin.
pääldä
ja
enämmin mäm- ne maan päällä, ja olkon hedelmälliset ja li3.1 wedet maan
ja
min juoxit pois, «vähenit sadan ja wiiden- sändykön maan päällä.
kymlgenen päiwän perästä.
18. Niin Noah meni ulos poikinensa, jae-.
päimändinensä ja poikainsa emännät hänen
4- Ia seitzemändenätoistakymmendenä
jäi
wänä seitzemännesä kuukaudesa Arkki Ara- kansansa.
ratin muorille.
19. Kaikkinaiset eläimet, kaikkinaiset mateja
pois,
juoxit
kaikki kuin
lemaiset,
wähenit
kaikkinaiset
ha5. Mutta medet
kaljokainen
kuukauteen
maalla
matelemat:
Arkista,
kymmsnenden
asti. Ensimaisläxit
man
näyit!
päiwänä
kylnmenmdena
tygö.
kuukautena
nä
daisensa
22. Ia Noah rakensi HERralle Altarin:
wuorten kllkkulat.
6. Neljänkymmenen päiwän perästä, awais ja otti kaikkinaisesta puhtasia karjasta, ja kaikkinaisiNoah Arkin akkunan, jonga hän tehnyt oli.
Arkista ja uhra. m
masa pitää.

Jumala

lupa maan woi-

a

,

linnuHia

9
i Mos Kirja.
Luk. 8. 9y. Ia minä, katzo minä teen teidän kankinaisista puhtaista linnuista, ja uhrais. pol- sanne
minun liittoni, ja teidän siemenenne
lmlKria Marilla.
,a kansa teidän jälkenne.
iil 21. Ia HERra haisti lepytys haiun,
io. Ia jokaitzen elämän hengen kansa, jot<vsßra sanoi sydämesänsä: en mina sillen enä
syka
teidän tykönänne omat, seka linnussa että
maata kiro ihmisen tähden waikka ihmisen
päällä, jotlapsudesta karjasa, ja
:

dämen aimoitus on paha

hamasta

en minä sillen enä lyö kaikkia kuin eläwät, niinkuin minä tehnyt olen. s -rEs.s4:y.
*,M 05.6:5. Matth 15: iy.
pi22. Niin kauwan kuin maa seiso ei
ja
niirräminen,
wilu
ja
n
dä
päiwä
ja
lakkaralwi,
ja
>?o
helle, suwi
"1 M»s. 1:14.
Ie». 33: 25.
man.
».

ja

,

kaikisa elaimisä maan
kaikisa niisa

ka teidän tykönänne omat,

jotka

Arkista läxit, mikä ikanäns eläin se maasa on.
ii. Ia teen minun liittoni teidän kansanne: ettei tästedes enä pidä kaikke lihaa hukutettaman medenpaisumisella: ja ei pidä tästedes enä medenpaisumus tuleman maata tur-

melemaan.'

"Es. 54-Y-

sen liiton
merkki, jonga minä annan minun ja teidän
9. Luku.
«välillenne, ja joka eläwän hengen «välille teil Jumala siuna Noahn, ja uhka ihmisen
dän tykönänne, tästedes ijankaikkiseen.
ja
liiton Noahn kansa
weren kosta, n- Lekeliiton
m.
kaaren
merkixi.
Noah
pane Taiwan
13. Minun Kaareni minä olen pannut piijuopu, kirosanaan, ja miin sen pitä oleman liiton merkki, minun ja
mäen,
wiina
istlltta
kuole.
maan wälillä.
poija
hänen
siunais
Noahn
14.' Ia kosta niin tapahtu että minä tuo,
Jumala
kansa, ja sanoi heille: olkat hedelmälli- tan pilmen maan ylitze: niin pitä Kaari pil*Syr.4»: 11,12.
«visa nähtämän."
set, lisändykät ja täyttäkät maata.
2. Ia teidän pelkonne ja hämmästyrenne
15. Ia niin minä muistan minun liittoni,
olkon kaikisa elaimisä maan päällä, ja kaikisa minun ja teidän «välillänne, ja joka elämän
linnuisa taiwan alla; ja kaikisa jotka maalla hengen kaikkinaisesa lihasa; ettei enä medenmatelemat, ja kaikisa kaloisa meresä: ne owat paisumus pidä tuleman kaikke lihaa hukuttai Mos.
28.
maan.
tcidan kasiinne annetut.'
ja
elämät, olkon
jotka
liikkumat
16. Sentähden pitä Kaaren pilmisä ole3. Kaikki
teille ruaxi: niinkuin miherjäisen ruohon, oleU man; että minä katzon sitä, ja muistan sen
ijankaikkisen liiton Jumalan «välillä ja joka
niinä kaikki teille andanut.' "1 Mos. 29.
syökö
josa
älkät
elämän hengen, kaikkinaisesa lihasa kuin maan
lihaa,
wie4. Ainoastans
päällä on.
lä on meri itzesänsä:
z Mos. ,7: ,4.
;. Ia totisesti minä tahdon «vaatia teidän
17- Ia Jumala sanoi Noahlle: tämä on
ruuminne «veren, kaitilda eläimildä minä sen se liiton merkki, jonga minä olen tehnyt mitahdon maalia: ja ihmisen kädestä, ja myös nun, ja kaiken lihan «välille maan päällä. ,
ihekungin hänen «veljensä kädestä tahdon mi18. Ia Noahn pojat jotka läxit Arkista,
nä Maalia ihmisen hengen.
olit: Sem, ja Ham, ja laphet. Ia Ham
6. Se kum ihmisin werenwuodarra, hä- oli Kanaan Isä.
nen werensa pira ihmisen kautta wuoda19. Nämät owat kolme Noahn poikaa, ja
teiraman': silla Jumala on ihmisin teh, heistä owat ne, jotka hajotetut owat kaikkeen
kuwarensa.
5an.1.28:17. maahan.
11n1.k.,;: I°.
m. 20. Ia Noah rupeis oleman peldomiesMatth. 26: 5,.
Olkat
lisändykät:
hedelmälliset,
ja
ja istutti «viinamäen.
nä,
siis
7.
enatkat teitänne maasa,ja tulkat siinä monexi.
21. Ia hän joi wiina; ja juopui ja makais
11. 8. Ia lunlala puhui Noahlle, ja
peittämätä m ajajansa.
nen pojillensa hänen kansansa sanoden: hä22. Kost a Ham, Kanaan Isä, näkissänsä
-12.

Ia Jumala sanoi: tämä on

:

'

,:

,:

*

"

B

häivyn,

9. 10. Luk.
8. Mutta Kus siitti Nimrodin: hän rup»
is olemaan «valdias maalla.
9. Ia hän oli jalo metzämies HERran ede«
sä. Siitä on sananlasku: <n jalo mey<l>
mes HERran edesa, niinkuin l7l»mrod.
io. Ia hänen waldakundansa alku oli
Ba»
bel, Erek, Akad ja Kalne, Einearin maalla.

-6^6375.

10

hämyn, sanoi

hän sen molemmille weljillensä,

jotka ulkona olit.
23. Niin otti Sem ja laphet waatten, ja
panit molembain heidän hartioillensa, ja menit seljittäin, ja peitit Isänsä hämyn. Ia
heidän kastoonsa olit käätyt pois, niin ettei

he nähnet Isänsä häpyä.
24. Kosta Noah heräis miinastansa, ja sai
tietä mitä hänen nuorin poikansa hänelle tehnyt oli.
Niin sanoi hän: kirottu olkon Kanaan:

se

11. Siitä maakunnasta tuli hän Assyriaan:
ja rakensi Ninuven, ja Nehobothin Kaupun.
gin, ja Kalahn.
12. Ia myös Ressen, Niniwen ja Kalahn
wcuhelle: joka on suuri Kaupungi.'

hän orjain orja, hänen weljeinsä seasa.
Lulu
"Jon. 2.
Ia wielä sanoi: kiitetty olkon HERra
Semin Jumala, ja Kanaan olkon hänen
13. Mizraim siitti Ludimin, Analniuun,
orjansa.
Leabimin, Naphtuhimin.
ja
Jumala lewittäkön laphetin, hän 14. Pattusimin ja Kastuhimin, joista tulasukon Semin majoisa,ja Kanaan olkon hä- let olvat Philistim, jaKaphthorim.
nen orjansa.
15. Mutta Kanaan siitti esikoisensa Sid»
28. Ia Noah eli «vedenpaisumisen jälken, nm, ja Hethin,
16. Ia lebusin, Emorin, Girgosin.
kolmesataa ja «viisikymmendä ajastaikaa.
koko
ikä
oli
yhdexänsataa
17.
Hnvin, Arkin, Sinin,
Ia
29.
Noahn
ja «viisikymmendä
vlkon

26.

,:

.

»:

2,

~

18. Ia Anvadin, Semarin ja Hämätyin.
Sitten owat hajotetutKananerein sugut.
10. Luku.
19. Ia Kananerein rajat olit Sidonista,
Noahn poikain. 1 laphetin lapset ja hei- Gerarin kautta haman Gazaan: Sodomaatl,
dän asundonsa. v. Hamin lapset ja heidän a- ja Gomorraan, ja Adamaan, ja Seboimim
fuin paikkainsa rajat. m. Semin lapset ja a- päin, Lasaan asti.

ajastaikaa, ja kuoli.

sumus.

2Q.

Näniät

owat Hamin lapset

heidän su»

lasten sukukunda, Semin, kukundainsa ja kieldensä jälken: heidän maaA ämä on Noahn
*: ja
jaKansoisansa.
ja
laphetin
Hamin
heille syndyi kunnisansa
m. 21. Mutta myös itze Semille syndyi
lapsia wedenpaisumisen jälken.
lapsia; hän oli kaikkein Eberin lasten isa;
i Aik.»k. i
4.
1 2. laphetin lapset: Gomer, Magog, laphetin sen wanhimman weli.
22. (Ia nämät olvat) Semin lapset: Elam,
Madai, Jaman ja Thubal: Mesek jaThiras.
ja Assur Arphachsad, Lud ja Aran».'
3. Mutta Gomerin lapset: Astenas, Ri.Mol 1: ,7.
phath, ja Thogarma.
4. lamanin lapset: Elisa ja Tharsis: Kit23. Ia Aramin lapset: Vz, Hul, Geth»
ja Mas.
tim ja Dodanim.
hajotetut
pakanoitten
luo5. Näistä omat
24. Mutta Arphaksad siitti Salahn: Salah
maakunnisansa,
heidän
itzekukin oman siitti Eberin.
kielensä jälken: heidän sukukuudainsa jälken, 25. Eberille syndyi kaxi poikaa: yxi kutzu»j»
tm Pslsa, että hänen aikanansa mailma
heidän kansoisansa.
11. 6. Hamin lapset: Kus, Mizraim, ettin: hanm weljensä kutzuttin loktan.
26. loktan siitti Almodadin, ja Salephin:
Put ja Kanaan.
Seba,
lapset"
ja larahn.
Hewila,
Sabtha,
Hasarmawethin,
7. Chuxen
Naema, Sabtheka. Raeman lapset: Ske27. Hadvramin, Vsalin., Dikelan.
ba ja Dedan.
28. Obalin-, Munaelin-, Seban.
"

:

:

"

20.

Ophi?

Luk.

I

Mos Kirjn.

ophirin, Hemilän ja Jovabin. Kaikki
loktan pojat,
,0 Ia heidän asumastansa oli Mesasta:
kuin Sepharin tullan, «vuoren tysiihen asti päin.
gö, itän
2l Nämät olvat Seinin lapset, sukukundainsa ja kieldensä jälken: heidän nlaakunni29

namasowat

sansa, kansainsa
32. Nämät owat Noabn lasten sukukunnat,
kansoiheidän heimokundainsa jälken, heidän
jaetut maan
owat
jälken.

sansa.

Ia näistä

Kansat

päälle medenpaisumisen jälken.

Luku.

ii.
1. Aabelin tornin rakennus, jonga Jumala
häiriye puben parren sekoituxella ja kansain
bajoittamisella. n Esi isäin wedenpaisumiseu
jälken, järjestys ja ikä Abramiin asti. ui. Larah, Abram ja Kot waeldawat Urista Ha,

raniin-

mailmalla oli yhtäläinen kieli ja
yhtäläinen puhenparsi.
2. Ia kosta he matkustit idästä, löysit he
kedon Sineävin maalla, ja asuit siellä.
3. Ia sanoit kestenäns: käykämme tillejä
tekemän ja poltaman. Ia heillä olit tiilit kumein siasa, ja maan pihka siteexi.
rakendakam meil4. Ia sanoit:
lemmeKaupungi ja torni, joka taimaseen ulotuis, tehdäxem meillemme nime; ettei meitä

I. stza koko

kaikkiin lnaihin.
Silloin HERra astui alas katzomaan
Kaupungita ja tornia, jota ihmisten lapset
hajotettais
5.

rakensit.
6. Ia HERra sanoi: katzo, se on yhtäläinen Kansa, ja yhtäläinen kieli on kaikkein
heidän seasans, ja Ke omat rumenet tätä tekemän: ja nyt ei heitä taita estettä mistän kilin
he omat aikoinet tehdä.
7. Käykam, astukamme alas ja sekoittakam siellä heidän kielens; niin ettei kengän
ymmarräis toisensa kieldä.
8. Ia niin HERra hajotti heidänsieldä kaikkiin maihin; ja he lakkaisit sitä Kaupungita

rakendamasta.
3- Ia sentähden kutzuttin hänen

nimens

1

10. 11.

Babel: sillä sielläHERra sekoitti koko mami
kielen: ja HERra hajotti heidän sieldä kaikkiin maihin.
11. io. Nämät omat Semin sukukunnat:
Sem oli sadan ajastajan wanha, ja siitti Arphaksadin', kahta ajastaikaa wedenpaisumi-

stn jälken.

"

,

Aikak.

,:

17.

Luk.»: 2^.

Ia eli sitte miisisataa ajastaikaa,

ja siitti poikia ja tyttäritä.
12. Arphaksad oli miidenneljättäkynunenda
ajastajan wanha, ja siitti Salahn.
13. Ia eli sitte neljäsataa ja kokn« ajastaikaa, ja siitti poikia ja tyttäritä.
14. Salah oli kolmenkymmenen ajastajan
wanha, ja siitti Eberin.
15. Ia eli sitte neljäsataa ja kolme ajastaikaa, ja siitti poikia ja tyttäritä.
16. Eber oli mljäm«ljättakymmendä ajastajan wanha, ja siitti Pelegin.
17. Ia eli sitte neljäsataa jakolmekymmendä ajastaikaa, ja siitti poikia ja tyttäritä.
18. Peleg oli kolmenkynunenen ajastaja»
wanha, ja siitti Regun.
19. Ia eli sitte kaxisataa ja yhdäxän ajastaikaa, ja siitti poikia ja tyttäritä.
20. Regu oli kahdenneljättäkymmcudä ajastajan wanha, ja siitti Serugin.
21. Ia eli sitte kaxisataa ja seitzemän ajastaikaa, ja siitti poikia ja tyttäritä.
22. Serug oli kolmenkymmenen ajastajat»
wanha, ja siitti Nahorin.
23. Ia eli sitte kaxisataa ajastaikaa, ja siitpoikia
ja tyttäritä.
ti
24. Nahor oli yhdexän kolmattakymmendä
ajastajan «vanha, ja siitti Tarahn.
25. Ia eli sitte sata ja yhdexäntoistakymmendä ajastaikaa, ja siitti poikia ja tyttäritä.
26. Tarah oli seitzemänkymmenen ajastajan wanha, ja siitti Abramin, Nahorin ja
11.

Haranin.
27. Nämät olvat Tarahn sukukunnat: Ta*.
rah siitti Abramin, Nahorin ja Haranin
,6.
Aikak.
1:
Haran siitti Lotin.
28. Ia Haran kuoli Isäns Tarahn edes,
Isäns maalla Kaldean jaVris.
Nahor otit heillens
29. Silloin Abram
",

emännät. Abramin emännän nimi oli Saraj,
ja
V2

11. 12.

615N15313.
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ja Nahorin emännän nimi Milka, Haranin
tytär, joka oli Milkan ja liffcm Isä.
30. Mutta Sarai oli hedelmätöin, eikä ollut hänellä lasta.
i Mos. 17: ,7.
m. 31. Ia Tarah otti poikans Abramin ja
Lotin Haranin pojan, poikans pojan, ja miniäns Sarain poikans Abramin emännän
ja he läxit ulos ynnä Kaldean Vrist menemän
Kanaan maalle *, ja tulit Haraniin, ja asuit siellä. 5105.24!2,2. Nch. 9:7. ludith. s: 6.
32. Ia Tarah oli kahdensadan ja »viiden ajastajan wanha ja kuoli Haranis.
'

,

,

12.

Luku.

7. Silloin näyi HERra Abramille, ja sanoi:

sinun siemenelles annan minä tämän maan',
Ia hän rakensi siinä Altarin HERralle, joka
1 Mos. 1»: 15.
hänelle näkynyt oli.
Ap. T. 7: 5.
5 Mos. 34:4.
Nch. 9: 8.
8. Sitte siirsi hän itzens edemmä «vuoren tygö, VethElist itän päin, ja pani siihen ma<
jans, niin että BethEl oli lännen poulella
ja Ai idän puolella, ja rakensi siinä Altarin
HERralle, ja saarnais HERran nimestä.
9. Ia Abram läxi sieldä edemmä, ja «vaelsi
"

.

etelään päin.
11. io. Niin tuli kowa aika maalle, jaAbmm meni alas Egyptiin, oleman muukalaisia Mä: sillä sangen kowa aika oli maalla.

Isänsä maalda, ja
waelda Ranaan
tapahtui koska hän lähestyi Egyptiä/
11.
misesta ha myös saa lupau- puhui Ia
emännällens Samille: katzo annahän
11
Mexen, ja saarna siellä
»imestä.
ne kowan ajan tähde., Egvpt m; josa Sarai ni, minä tiedän sinun ihanaxi waimoxi nähdä.
otetan pharaon huonesce,. muttz sieldä taas
12. Koffa Egyptiläiset saamat sinun nähdä,
pelastetan.
niin he sanoivat: tämä on hänen emändäns,
andawat sinun elä.
iAbramille: L.aw ja tappamat minun, jaminun
HERra oli sanonut
sisarexeni; että
Sanos
itzes
13.
siis
ja
<x) de maaldas,
sugustas, ja Isa»
ja minä eläihywin
minun
olis
tähtes,
sinun
huonesta sille maalle jonga mina sinulle sin sinun «vuoxes.
1 Mos. 20: 2, 1».
Apost. T. 7: '4.
8.
Ebr.
osoran.
Luku 26: 6.
2. Ja mina reen sinun suurexiAansäxi,
14. Kossa Abram tuli Egyptiin, näit Egypja siunan sinun, ja reen sinulle
niwaimon juuri ihanaxi.
*,
men ,ja sina oler siunaus.
Mos. 16. tiläiset
is.
näit hänen,, ja
3. tNina siunan mira jotka sinua siuna- ylistit Ia Pharaon Ruhtinat
händä
Pharaon
edesä:
silloin mietitt
war, ja kiron Mira jorka sinua
waimo
huoneseen.
Pharaon
Ia sinusä pira kaikki sukukunnat maan 16.
tähIa Abramille tehtin hywin jahänen
päällä siunamri tuleman.
1 Mos, 18:18.
ja
karjaa
oli
tens.
lambaita
hänellä
Ia
Luku 26: 4.
Luku 22: 18.
Luku 28: 14.
i.

Abram kuyutan «los

Luk.

saa lupauxen Chrifuxesta:
maalle, jonga omisk
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Ap. 3. 3: 25.

Gal.

suuren
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;:8, ,6.

4 Nim Abram läxi, niinkuin HERra hänelle sanonut oli, ja Löt meni hänen kansans.
Mutta Abram oli wiidenkahdexattakymmendä ajastajan wanha Hamnista lähteisäns.
5. Niin otti Abram emändäns Samin, ja
Lotin weljens pojan, tawaroinens, jonga he
olit pannet kokoon, ja sielut, jotka he olit
saanet Haranis, ja laxit matkustamaan Kanaan maalle; tulit myös Kanaan maalle.
6. Ia Abram «vaelsi
maakunnan läpipaikkakundaan,
Motze, hamaan Sikemin

sen

rehn lakeuteen asti.
Kananerit maalla.

*

,,:

?,

Aseja, japalweljoita, ja piikoja, ja Asintalnmoja, ja Kameleja.
17. Mutta HERM «vitzais Phamota suurilla witzaurilla, ja hänen huonettans, Samin Abramin emännän tähden.
18. Silloin kutzui Pharao Abramin tygöns/
ja sanoi: mixis tämän minulle teit? mixes ilmoittanut minulle hända emännaxes?
19. Mixis sanoit, hän on minun sisaren? että minä ottaisin hänen emännäxeni? katzo, tnsil on sinun emändas, ota händä ja mene.
20. Ia Phamo andoi käffyn hänestä miehillensä jahe saatit hänen ulos ja hänen eman-

Ia siihen aikaan asuit dänsä,

:

ja kaikki kuin

hänellä oli.

13.

Luku.

13. 14.

Lllk.
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Mos Kirja.
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Mutta Sodoman Kansa oli paha, ja
rikoit komin HERma wastan.
i Mos. 18: 2Q.
ji otin kansa Egyptistä taas
Hes. 16: 48, 49, 5».
palaja
Abram
m.
jällens
ja
maalle,
saarna
siellä
HER-hä° kuin 14. Ia HERm sanoi Abramille, sitte
-Nanaan
,a
nena
L.otin
kansa
Sopi
Lot oli eroittanut itzensä Abmmista: no«imestä.
nestä m Saa taas lupauxen Nanaan peri- sta nyt silmäs jakatzo siitä kusas asut, pohjan
puoleen, etelän puoleen, idän puoleen ja länmisestä.
nen puoleen.
ylös
Egyptist
emäni «>iin Abmm «vaelsi
»lt- väns ja kaiken kalunsa kansa, ja Lot
15. Sillä kaiken sin maan tuin» naer,
annan
minä sinulle, ja sinun siemenelles
päin.
etelään
kansans,
hänen
",Mos. 12: 7.
ijankaikkisexi.
karjaa,
sangen
paljo
2. laAbramilla oli
ho16.
niinkuin roIa reen sinun
piata ja kuldaa.
päällä:
jos
joku
mun
maan
taita lukea
edespäin
että
etelast Beth2. Ja hän matkusti
myös
paikkaan,
päällä,
josa
tomun
maan
taita siniin hän
haElin asti, haman siihen
nun
ja
lukea.
ollut,
,5:5.
majans
oli ennen
siemenes
Mos.
BethElin Ain
nen

iz.

13.

Luku.

*

*

,

""

*

,

Ebr.
12.
waihella:
pitkin
poikin:
ja
ja
johon
«vaella
maata
paikkaan,
ennen
Nouse
hän
17.
4. Juuri siihen
minä
ja
Abmm
annan.
sillä
oli
rakendanut:
sinulle
Altarin
saarnais
",
18. Niin Abmm siirsi majansa, ja tuli, ja
Mos. 12: 8.
siinä HERran nimest.'
asui Mamren lakeudella, joka on Hebronisa:
11. ;. Mutta Lotilla, joka Abmmia
ja
ja
majoja. ja rakensi siinä Altarin HERralle.
rais, oli myös lambaita, karjaa,
«vetänyt
yhdes
asuman;
6. Ia ci heitä
maa
14. Luku.
sillä heillä oli paljo tamama, eikä tainnet yh1. Neljän Runingan sota wiittä wastan; josa
des asua.'
">Mos. 26: 7.
ne wiisi woitetan ja Aot otetan Fangixi. n.
7. Ia riita oli Abramin paimenitten ja Lo- Abram ajaa takaa wihollisia ja pelastaL.otin. m.
tin paimenitten wälillä. Ia siihen aikan asuit Melkisedek siuna Abramia, jaAbram anda häm»,os Kananerit ja Phereserit maalla.
nelle kymmenexet ; mutta Sodoman Runingal8. Niin Abmm sanoi Lotille: alkan olko da ei hän ota mitan siitä pelastetusta tawarasta.
riita mmun ja sinun walillas, ja minun 1.
tapahtui Amraphelin Sinearin Kuninja sinun paimendes wälillä: sillä me olem
gan, Ariokin Elassarin Kuningan, Kemieher wejclrer.
dorlaomerin Elämin Kuningan, ja Thidea9. Eikö koko maa ole edesäs aldis? erolta lin pakanoitten Kuningan aikana:
sinus minusta, jos sinä menet wasemalle puo2. Että he sodeit Berat Sodoman Kuninlelle, mi!«ä menen oikialle, eli jos sinä menet gasta, ja Birsat Gomorran Kuningasta; ja
oikialle, minä menen wasemalle.
Sineabia Adainahn Kuningasta, ja Semeio. Niin Lot nosti silmänsä, ja
kaheli kai- beriä ZeboiminKuningasta, ja Belahn, on,
ken Jordanin lakeuden; sillä
oli medestä Zoarin Kuningasta mastan.
«viliamen: ennen kuin HERra Sodoman ja 3. Nämät kaikki tulit yhteen Siddimin liiGomorran hukutti, oli niinkuin HERran xosa; on suolainen meri
omtarha, niinkuin Egyptin maa, siihen asti
4. Sillä he olit ollet kaxitoistakymmendä
kuin Zoariin tullan.
ajastaikaa Kuningas Kedorlaomerin alla;
Ia Lot malitzi hänellens koko
lakeu- mutta kolmandenatoistakymmmdena ajastaiden Jordanin tykönä, ja matkusti
päin: kana olit be hänestä luopunet.
itään
>a nnn meljexet erkanit toinen toisestans:
5. Neljandenätoistakymmendenä ajastaikaAbmm asui Kanaan maalla, ja na tuli Kedorlaomer, ja ne Kuningat kuin
.'"
.ot asu, sen lakeuden Kaupungeis, ja pani
hanen kansans olit, ja löit ne Kalewan pomaians Sodoman puoleen.
jatKarnaimin Astharothisa, ja Susimin Ham-.
.

,

Luku
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26: 4.
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6KN!1313.
14. 15- Luk.
14
misa ; niin myös Emuuin Skawen Kirja- sans: Skaven lakeudella, joka Kuningan

laxoxi kutzutan.
thaimisa:
6. Ia ne Horsrit Seirin wuorella; siihe»
18. Mutta Melkisedek Salemin Kuningas
lakiaan paikkaan Pharaniin asti, korpe liki. toi leiwän ja wiinan ja hän oli ylimmät
Psalm, »o
7. Ia he palaisit ja tulit Nispatin lähten sen Jumalan Pappi.
Ebr. 5: ek, io.
kuku?:
«c.
tygö, se ou Kades, ja löit koko Amalekiterein maan niin myös Amorrerit, jotka asuit 19- Ja siunais hända, ja sanoi: siunattu
ole sinä Abmm sille kaikkein korkeimmalle Iw
Hasesonin Thamarisa.
Sodoman Kuningas, ja Go- ulalalle, jonga taiwas ja maa oma on.
:

»

*

:

,»

;

8.

Niin läxit

morran Kuningas, ja Adamahn Kuningas, ja Zeboimin Kuningas, ja Belahn, se
on Zoarin Kuningas ja hangitzit sotaan heilaxosa
tä wastan
9. Kedorlaonieria Elämin Kuningasta, ja
Thidealiapakanoitten Kuningasta, ja Amrapheliä Sinearin Kuningasta, ja Ariokia E:

:

20. Ia kiitetty olkon se kaikkein korkein lv,
mala, joka sinun wihollises andoi sinun käsiis.
Ia ( Abram) andoi hänelle kymmenexet kai»

kista.

21. Silloin Sodoman Kuningas sanoi Abmmille: anna minulle «väki, ja pidä itze tawam.
neljä
KuningasKuningasta
22. Ia Abmm sanoi Sodoman Kuningalwastan:
lassarin
le: minä nostan minun käreni HERra»!
ta »viittä »vastan.
si,t kaikkein korkeimman Jumalan
io. Ia Siddimin laxos oli monda maanpihka kuoppaa. Mutta Sodoman jaGomor- jongaraiwas ja maa oma on:
ran Kuningas siinä pakoon ja maahan lyötin,
23. Ercen minä ora kaikest sinun omasta»
langakan eli kengän rihma, erres sanoi»:
ja jäänet pakenit muorille.
Minä olen Abramin awerjari rehn^r:
11. Ia he otit kaiken Sodoman ja Gomorja
ja
kaiken
elatuxmsa,
tawaran,
heidän
ran
24. Ei suingan, paitzi sitä kuin nämät nuo»
ret miehet syönet owat; ja niiden miesten omenit matkaans.
poweljen
myös
Abramin
san, jotka minua seuraisit: Aner, Estol ja
otit
Lotin
12. Ia
jan kansans, ja hänen tawarans, ja menit Mamre, he saakon heidän
matkans, sillä hän asui Sodomas.
il. 13. Silloin tuli yxi joka pääsnyt oli, ja
is> Luku.
ilmoitti Abramille sille Hebrealaiselle; joka i. Abramille luwatan poika, ja hän usto jo
wanhurstaxi. 11. wahwistetan lupaus Raasui Mamren Amorrerein lakeudella, joka tule
maasta, m. Ilmoitetan Egyptin orjuue,
naan
Effolin ja Anerin weli oli. Nämät olit liitos

osansa.

sen

sen

Abramin kansa.
14. Koffa Abram kuuli weljsns otetuxi kiinni, warusti hän omaa kotona syndynyttä pal-

sieldä

maalle.

I.

wapahdus

ja palajaminen Ranaan

olit niin
Auin närnät sana

tapahtunet, tuli

»veljatans kolmesataa ja kahdexantoiftakymAbramin tygö nälvysä,
HERran
pelkä
älä
minä olen sumn
Abmm,
mendä, ja ajoi taka heitä Danin asti.
sanoden:
päällens
kilpes,
palkkas.
ja
sangen
ja
karkais
heidän
suuri
15. Jakoi itzens
2. Mutta Abmm sanoi: HERra, HERyöllä palweljoinens, ja löi heitä: ja ajoi takaa haman Hoban, joka on »vasemalla puo- ra, mitäs minulle annat? minä lähden lapsitoinna tääldä, ja minun huonenihaldia on
lella Damaffua.
,a
myös
jällens
kaiken tawaran:
tämä Eleasari Damaffusta.
16. Ia toi
»veljens Lotin ja hänen tawarans toi hän jäl3. Ia Abmm taas sanoi: mutta minulle«
ja
wäen.
myös
waimot
sinä andanut siemendä. Ia katzos, lllinun
lens, niin
Kuningas
meni
Sodoman
koto palkoliseni tule minun perillisexeni.
m. 17. Silloin
palais
lyömast
Ketuli hänen tywastan,
hän
koffa
4. Ia katzo, HERran
hända
dorlaonieria, ja niitä Kuningoita hanen kan- göns, sanoden: ei tämä sinua peri; «vaanit"

sana

ta

Luk.

Mos

Kirja.

'5
bramin kansa, sanodm sinun siemenelles anfTsinun ruumistas tule, se tule sinun peril- nan
minä tämän maan", hamast Egyptin
ja
kawsi
ulos,
wirmsta, niin siihen suureen wirtaan Phrahänen
sanoi:
Niin hän
jos
ne
taidat
lue
tähdet,
sinä
ja
tiin asti. Mos. ,2:7. Mos. 34:4. 1 Kun. K. 4:".
«o taiwaseen
~.f,a. Ia sanoi hänelle: niin sinun siemenes
19. Kenerit, jaKenitzerit, jaKadmonerit.
''Mosig: 16.
20. Ia Hetherit, ja Phereserit, ja Kalelu- wan pojat.
6 (Abram) usto» HERran, ia han
1 Makk.
21. Ia Alnorrerit, ja Kananerit, ja Gerwanhurstaudcxi.
ki hänelle sin '8, Gal.,, 6
lak. 2: 2,. gsserit, ja lebuserit.
Nom 4:
li. 7 Ia sanoi hänelle: minä se HERra
16. Luku.
ylen, joka sinun «vein ulos Kaldean Vrista,
1, Sarai anda Hagarin Abramille
tämän
maan
omaxes.
andaxeni sinulle
joka tule rastaxi ja siitä ylpiäxi. n. Hagar pa8 Ia hän sanoi: HERra, HERra, mi- kene Sarain tykö; waan
Engelildä waroitettu
stä niinä tiedäisin sen omistamani?
palaja takaperin ja synnyttä Ismaelin.
9. Ia hän sanoi hänelle: ota minulle kolSarai Abramin emändä ei synnyttänmvuotinen hehkoinm, ja kolmimuotinen I.
»vuohi, ja kolmimuotinen oinas: niin myös <x) nyt hänelle. Mutta hänellä oli Egyptiläinen piika, jonga nimi oli Hagar.
mettinen, ja nuori kyhkyläinen.
2. Ia Sami sanoi Abramille: katzo nyt;
ja
io. Ia hän otti hänelle namat kaikki,
itzekungin
pani
osan
ja
HERra on minun sulkenut synnyttämästä,
jakoi kesteldä kahtia,
linduju
ei
hän menes siis minun piikani siivuun, jos minä
toinen loisens kohdalle; maan
jakanut.
sillekin saisin lapsia hänestä. Ia Abmm otti
Samin sanan.
11. Niin linnut tulit lihain päälle; ja Ane.
3. Ia Sami Abramin emändä otti Egypbram karkotti
m. 12. Ia tapahdui Auringon lasteifa, et- tiläisen piikans Hagarin, Me kuin Abram
tä rastas uni langeis Abramin päälle: ja ka- kymmenen ajastaikaa oli asunutKanaan maaltzo, hämmästys ja syngiä pimeys tuli hänen la jaandoi miehellensä Abramille emännäxi.
paällens.
4. Ia hän makais Hagarin tykönä, joka
tuli
pitä
rastaxi. Kosta hän tunsi itzens rastaxi, tu13. Niin hän sanoi Mmmille: sinun
totisesi tietämän, että sinun siemenes tule li häyen emändäns halwaxi hnnen silmisansä.
muukalaisexi sille maalle joka ei heidän omans 5. Niin sanoi Sami Abramille: minulle taole, ja he saattamat heitä orjaxi, ja waiwa- pahtunut «väärys lange sinun päälles; minä
«vat heitä: neljäsataa ajastaikaa."
annoin minun piikani sinun siwuus; ja että
2lp. T. 7: 6.
*2M°s. 12-. 4°.
hän tunsi itzens mstaxi, halpenin minä hänen
14. Mutta sille Kansalle, jonga orjana he edesäns: HENra duomitkon minun ya sinun
vmat, kostan ininä: ja sitte he lahtemät ulos wälilläs.
luurella tamaralla/
"2 Mos. ,1:2.
v. 6. Mutta Abmm sanoi Samille: katzo,
Luku,2:
sinun piikas on sinun käsisäs, tee hänen kan15. Ia sinä menet isäis tygö muhasa, ja sans mitäs tahdot: Niin Sami kuritti häliyaudatan hymäs ijäsä.""
dä, ja hän pakeni hänen tykoäns.
1 Mof. 25: 8.
16. <IBaan neljännesä miespolmesa he tän7. Mutta HERmn Engeli löysi hänen wene palaiamat: sillä Amorrerein pahus ei ole silähten tykönä
korwesn: sen lahten tykönä,,
«wielä täytetty.
Surrin tiellä.
'7- Ia kosta Auringo oli laskenut, ja pi8. Ia sanoi: Hagar Samin piika, kustas
meys joutunut: katzo, pätzi suitzi, ja liekki
ja kuhungas menet? hän sanoi: Niina
tulet?
taw> kappalitten kesteldä.
pakenin emändätani Samita.
»8. Sina päiwänä teki HERra liiton A9. Ia HERran Engeli sanoihanelle: pala15.

1 6.
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16
ja emändäs tygö, ja nöyrytä
tens ala.
10.

16. 17. Luk.
5. Sentähden ei sinua pidä enämbi kutzuttaman Abram; mutta Abraham pitä oleman
sinun nimes: sillä minä olen tehnyt sinun paljon Kansan Isäxi.
6. Ia teen sinun sangen suurest hedelmällisexi, ja asetan sinun kansoixi: ja Kuningat
tulemat sinusta.
7. Ia minä teen minun liittoni minun «vaisinun, ja sinun siemenes sinun Mes,
helleni ja
suguisans
ijankaikkisexi liitoxi: että miheidän
nä olen sinun lumalas, ja sinun siemenes sinun jälkes.
8. Ia annan sinulle ja sinun siemmelles si-

6LNLSIB.

itzes hänen kä-

Ia HERran Engeli sanoi hänelle: mi-

nä lisän suuresti sinun siemenes, niin ettei

se

taita luetta paljouden tähden.
11. Ia HERran Engeli sanoi (wielä) hänelle: katzo, sina olet mstas, ja synnytät pojan: ja sinun pitä kutzuman hänen nimenslsmael: sillä HENra on kuullut sinun waiwas.
12. Hän tule tylyxi miehexi, ja hanen tätens jokaista wastan, ja jokaitzen käsi händä
wastan, ja hän on
kaikkein «veljeins

asuwa

,8.
edesa."
Nimen, joka nun jälkes, sen maan, josa sinä muukalainen
Ia
kutzui
hän
HERran
13.
koko Kanaan maan ijäisexi omaisudexi:
händä puhutteli, sinä Jumala joka näer mi olet;
nun, silla hän sanoi: mgö minä ole katzonut ja olen heidän Jumalansa.
11. 9> Ia Jumala sanoi Abrahamille: pidä
hänen pemns joka minun näke?
14. Sentähden nimitti hän sen kailvon, sen siis minun liittoni, sinä ja sinun siemenes sielämän kaimoxi joka minun näke*, joka on nun jälkes, heidän suguisans.
io. Ia rama on tiirro jonga teidän pitäKaderen ja Baredin «välillä.
I Mos. 24: 62.
Luku 25: 11.
män pira minun waihellani ja teidän, ja
15- Ia Hagar synnytti Abramille pojan: ja sinun siemenes waihella sinun jälkes: kaikAbram kutzui poikansa nimen, jonga Hagar ki miehenpuoli pitä teidän siajanne Moi,
"Gal. 4^22.
rinolekarraman."
synnytti, Ismael."
"?Mos. 12:
Ap. 3.7:8.
Nom. 4:
16. Ia Abram oli kuudenyhdexättäkymmmLuk. 2:
11. Ia teidän pitä ymbärinsleikkaman teidä ajastajan «vanha, kosta Hagar synnytti
dän Esinahkanne lihan: sen pitä oleman liiton
Ismaelin Abramille.
minun ja teidän machollanne.
merkixi
17. Luku.
12. Kahdexan päimäinen poika lapsi pitä
1. Jumala teke liiton Abramin kansa, ja
ymhärinsleikattaman
teidän seasanne, kaikki
muutta hänen nimensä Abrahamixi, ja wasuguisanne:
kotona synpuoli
teidän
kuutta wielä Nanaan maan perimisestä. 11. miehen
dynyt,
m
ymbärinsleikkamisen.
Sarain nimi
eli kaikkinaistlda muukalaiselda rahalSäätä
muutetan ja kerroitan lupaus pojasta, iv. Ala ostettu, joka ei ole sinun siemenestäs.
braham tule kaiken miehisen perhensä kansa
13. Kaiketi pitä ymbärinsleikattaman sekä
ymbärinsleikatuxi.
kotonas syndynyt, että mhallas ostettu: I>l
i. Oosta Abmm oli yhdexänkymmenen ja yh- niin minun liittoni on olema teidän lihasanne
"H- dexan ajastaikainen, näyi HENra Alijankaikkisexi liitoxi.
bmmille ja sanoi hänelle: Minä olen Juma14. Ia jonga esinahallisen miehen puolen
la kaikklwaldiao waella minun edesäni, esinahan liha ei ymbärinsleikata, se sielu picä
"

1

M05 .25:

».
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:

hukutettaman kansastansa: hän on mimm liittoni rikkonut.
Ia minä
lilles, ja lisän sinun sangen suuresti.
m. 15. Ia Jumala sanoi Abrahamille: Salangeis
Abmm
ralta
kasmoillensa: Ia Ju3. Ia
sinun emändätäs ei pidä sinun enänck
puhui
mala
hänen kansans sanoden:
kutzuman Sami; waan Sam pitä oleman
ja
minun
Katzo,
olen,
Minä
liittoni
on
4.
hänen nimens:
ja
paljon
tulet
kansas,
16. Sillä minä siunan händä, ja annan
sinä
sinun
Kansan
20.
myös
Rom.
4: 17.
Isäxi."
hänestä sinulle pojan: sillä minä siunan
ja ole waka.
2.

teen

liittoni minun ja sinun wä-

IMN/

17. 18. Luk.

i

Mos Kirja.

hänen, l» ja hän on tulema Kan,oixi, ja kan(2) Saran.
kun Kuningat tulemat
Luku»,:
Mos. ,8: io.

moitctan

17
Oodoman häwitys, ja hän rukoile

sen säästämisestä.
ja I. l>a HCRm näni hänelle Mamren lakm,7 Ia Abraham langeis kastvoillensa
della; josa hän istui majan owella, kosnaurahti, ja sanoi sydamesäns: syndynekö sa- ka päiwä oli palawimmallans.
danajastaikaiselle poika? ja Sam yhdexän- , 2. Kosta han silmänsä nosti ja näki, katzo,
kymmenen ajastaikainen synnyttänekö ?
kolme miestä seisoit hänen edesans: ja kuin hän
18. Ia Abraham sanoi Jumalalle: josta näki heidän, juoxi
hän heitä wastan majan oIsmael saiS elä sinun edesäs!
welda,
ja
kumarsi
itzens
maahan.' 'Ebr. i»:,.
19. Niin sanoi Jumala: Tosin Sam sinun
olen armon
sanoi:HEßm,
3-Ia sinun edesäs, niinjosäläminä
emändäs synnyttä sinulle pojan, jaja sinun pitä löntänyt
pallvelias
lnene
minä teen
hänen nimens kutzuman Isaak:
ohitze.
ijankaikkisexi
minun liittoni hänen kansans jälkensä. liito4. Ia sallikat tuota wähä wettä, pestäxenxi, hänen siemenellms hänen
ne
teidän jalkanne, ja lewättäkät teitänne
myös
rukou20. Ismaelist olen minä
sinun
punnalla.
minä olen siuncmut händä,
xcs kuullut, katzo,
5. Ia minä tuon teidän eteenne kappalen
ja teen hänen hedelmällisexi ja lisän hänen leipää,
wirwottaxmne teidän sydändänne, ja
sangen suuresti: kaxitoistakymmendä Ruhtimengät:
sitte
sillä sentähden te poikkeilitte teinasta pitä hänen siittämän, ja minä teen häpalweljanne
dän
tygö. Ia he sanoit: tee niin
,6.
1 Mof. 2.:
nen suurexi Kcmsaxi.
puhunut.
olet
kuins
21. Mutta minun liittoni teen minä Isaakin
Niin Abraham riensi majaan Saran tykansa'; jonga Sam on sinulle synnyttawä, gö,6. ja
sanoi: riennä sinuas ja tuo kolme mitRom. 9: 7.
tähän aikan tulemana muonna.
sämbylä
taa
jauhoja, sotku ja leiwo kaldiaisia.
päätetty
22. Ia kuin puhe oli
hänen kanjuoxi karjan tygö: ja toi
tykö.
Ia
Abraham
7.
sans, meni Jumala ylös Abrahamin
ja
nuoren
ja andoi palwelkamun
«vasikan,
poikans
Ismaelin,
23. Ia Abraham otti
ja kaikki kotona syndynet, ja kaikki ostetut: jallens, joka riensi walmistaman sitä.
kaiken miehenpuolen Abrahamin huonesa: ja
8. Ia hän toi «voita ja maitoo, ja «vasikasynibärinslcikkais heidän esinahkansa lihan, ta jota hän «valmistanut oli, ja pani heidän
kohta sinä päimänä kuin Jumala oli puhunut eteens: ja hän seisoi heidän edesänsä puun alla,
ja he söit.
hänen kansans.
11. 9. Niin sanoit he hänelle: kusa on Sara
yhdexan24. Ia Abraham oli yhdexän
k-nimenen ajastaikainen, kosta hanen esinah- sinun emändäs? hän «vastais: täällä majasa.
ic>. Ia hän sanoi: tosin minä palajan sinun
kansa liha ymbärinsleikattin.
25. Mutta Ismael hänen poikans oli kol- tygös, liki tällä «vuoden ajalla, ja katzo, Samentoistaknmmenen ajastaikainen, kosta hä- ralla emänälläs on poika ". Ia Sam kuuli
nen esinahkansa liha ymbärinsleikattin.
fen majan owelle; joka oli hänen takanansa.
26. Yhtenä päimänä ymbärinsleikattin AI Mos. 17: 'y.
Luku 2!:
Rom. y: y. ,
braham, ja Ismael hänen poikans.
n. Mutta Abraham ja Sam olit «vanhat
27. Ia kaikki miehenpuoli hänen huonesans, ja ijällifexi joutunet; niin että Samlda olit
kotona syndynet ja muukalaisilda ostetut, y«n- lakanuett waimolliset menot.' *Rom.4: 17.
barmsleikattin hänen kansans.
Ebr. n: n.
12. Sentähden nauroi Sam itzelläns, ja
18. Luku.
olen, andanensanoi: nyt kosta minä wanha
ja
minä
go
itzeni
hekumaan?
minun Herrani
HVRra tule kahden 11-ngelin kansa Abrahamin tygö, joka wierasta
6.
,Pctr.,:
on
11.
ivanhendunut.
heitä.
Saralle kerro»tan wastudesta lupaus pojasta, ui, Abr. ilIa
HERra
sanoi
Abrahamille:
mixi
13.

hänestä.
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Sara nauroi sanoden: pitäneköst todellakin
26. HERra sanoi: jos minä löydän wiisi,
joka
synnyttämän,
minun
olen wanhaxi tullut? kymmmdä wanhurstasta Sodoman Kaupuv>
Ongo
jorakin
14.
HERralle
mahdoroin- gila; niin minä säästän kaiken sen paikan heida'? Määmttyn aikan kosta minä palajan dän tähtenS.
sinun tygös, tällä «vuoden ajalla, niin Saral27. Abraham mastais ja sanoi: kayo, mi,
la on poika,
Luk. 1:37. 1-2Kun. K. 4:16. na olen ruwennur puhuman minun HER,
15. Niin Sam kielsi, sanoden: en minä ram kansi»; ehkä minä romu ja ruhka «
nauranut: sillä hän hämmästyi. Mutta hän len.
S»)r.
9.
Mitämax,
jos olis wailla wiisi niistä
sanoi: ei ole niin, sinä nauroit:
28.
m. 16. Silloin nousit miehet sieldä, ja kä- wiidestäkymmenestä wanhurstasta, kadotaisitja hän
änsit heitäns Sodomaan päin: ja Abraham kos wiiden tähden koko Kaupungin?
löydän
meni heidän kansans, saattamaan heitä.
minä
siellä wil>
sanoi: en kadota,
i?. Ia HERra sanoi: kuinga minä salan siwiidettäkymmenda.
Abmhamilda jota minä teen?* 'Amos,: 7.
29. Ia hän puhui wielä hänelle, ja sanoi:
ja
tule
suurexi wäkewäxi mitämax, siinä löyttäisin neljäkymmendä? ja
18. Että Abraham
Kansaxi, jakaikki dansar maan päällä pi< hän sanoi: en tee minä neljänkymmenen tähden.
i Mos. 12:,.
ra hanes siunaruri ruleman.
32. Abraham sanoi: älkön minun HERLuku 22: ,8. Ap.T.;: 25. Gal. z: 8.
mm wihastuko, että minä wielä puhun: mitä19. Silla mina runnen hänen, erra han max, löyttäisin siellä kolmekymmendä? ja hän
kaste lapsians ja huonerrans hänen jälkeno sanoi: en minä tee, jos minä löydän siellä kolHERran riera piraman, ja tekemän hur- mekymmendä.
staurra ja oikeurra: erra HERra säarrais 31. Ia hän sanoi taas: katzo, minä olen
Abrahamille kaikki kuin hän hänelle lu- rumennut puhuman minun HENmni kansa:ja
wannuron.
mitämax, löyttäisin siellä kaxikymmendä?
ja
2<D. Ia HERra sanoi: Sodomas
Go- hän sanoi: en kadota heitä kahdenkymmenen
ja
syndins
o- tähden.
morms on suuri huuto, ",heidän
wat sangen rastat."
M05 .,,: iz.
32. Ia hän wielä sanoi: älkön minun HEA
16:
Luku,9: i».
mni wihastuko, jos minä ainoastans tällä eHes.
49.
21. Minä astun nyt alas ja katzon, jos he mllä puhun: mitämax, siellä löyttäisin kynltäydellisesti tehnet owat huudon jälken, kuin menen? ja hän sanoi: en kadota heitä kymmeminun eteni tullut on; taikka jos ei niin ole, nen tähden.
että minä sen tiedäisin.
33. Ia HERra mmi pois sittekuin hän oli
22. Ia miehet käänsit itzens sieldä, ja menit Abrahamin kansan puhunut: ja Abrahampa,
Sodomaan päin. Mutta Abraham jäi seiso- lais kotiansa.
maan wielä HERran etteen.
19. Luku.
23. Ia Abraham astui hänen tygöns, ja sanoi: hukutakkos myös wanhurstan jumalati. Raxi Engelitä tulewat Sodomaan ja yöm
toman kansa?
dywät L.otin huonesa. n. Sodomalaiset saar24. Jos Kaupungis olis wiisikymmendä tamat 6.otin huonen ja lyödän sokeudella. V.
ulos ja pelastetan tyttärinensil
wanhurstasta? hukutaisitkos myös ne, ja et L.ot johdatetan
iv. Sod. ja Gom. häwitetän: s.ot»n
wiidenkymmenen
wanhurstan Zoarisa. rangaistan. v. jaotin tytärten sukurul>
saästäis sitä sia
emändä
tähden, jotka siellä olisit?
taus Isänsä kansa.
ja
erras
sinusta,
rekisir,
sin
25. Pois ft
Sodomaan,
tuoleraisir wanhurstan jumalattomankan- i. t>a kaxi Engelitä tulit ehtona
sa, ja erra wanhurstalle kawis niinkuin
ia Lot istui Sodoman portisa : ja kvm
jumalartom Uetkln. pois sinusta: Ei- hän näki heidän, nousi hän heitä wastan, ia
kö kaiken mailman duomari oikein duo- kumarsi kasivoillens maahan.
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14. Niin Lot meni ulos ja puhutteli mämyIa sanoi: katzo, minun HERmni,poijäns,
ja
jotka piti saaman hänen tyttärens, ja
Palmettanne jahnoneseen yöxi,
ketkät teidän
amulla warhain sanoi: nostat ja lähtekät tästä siasta: sillä
aodakat pestä jalkanne,
noiluan menette matkaan*. Ia he/anoit: HERm hukutta tämän Kaupungin: mutta
2

ei suingan, waan kalulla me yötä pidämme.
»Mos. >8! 2, ~ »e. Ebr.,»: 2.
kowin waadei heitä, ja he poikIa häntygöns,
ja tulit hänen huonesemkeisit hänen
hän «valmisti heille aterian, ja leilvoi
happamattomia leipiä, ja he söit.
ii. 4. Ennenkuin he lewätä panit, tulitKaupungin miehet Sodomalaiset, nuoret ja «vanhat: kaikki Kansa jokakulmalda, ja piiritit
*

~

sa.

oli niinkuin leikkiä tekemä hänen »vämpinhän
ja silmäin edesä.
15.Kosta amurusto käwi ylös, kiiruhdit Engelit Lotin joutumaan, ja sanoit: nouse, ota e-

mändäs, ja kaxi tytärtäs, jotka saapulllaowat, ettet sinakän hukkuis tämän Kaupungin

pahudes.

16. Kosta hän »viipyi, tartuit miehet hänen
kätens, ja hänen emändäns, ja hänen kahden
tyttärens käteen, sillä HERra tahdoi säästä
huonen.
ja
sanoit hänelle: kusa heitä: ja ulostalutit hänen, ja jätit hänen ul;. Ia huusit Lotin,
jotka
Wiis. 6.
omat ne miehet,
sinun tygös yöllä tulit? kopuolelle Kaupungia.
tygöm
johdatit
ulos, sanoit
heitä
17. Ia kosta he
tuo heitä meidän
tutaxemme heitä.
Duom. K. ,9: 22.
he: pelasta sinun sielus, ja älä katzahda takas,
6. Silloin Lot meni ulos heidän tygöns o- ja älä myös seisahda koko tälle lakeudelle;
'

*

ic> :

*

*

lven eteen, ja sulki

7.

owm jälkens.

Ia sanoi: älkätte mkkat

weljeni

tehkö

waan turwa sinuas »vuorelle, ettes hukkuis.
18. Ia Lot sanoi heille: Ei HERm.
19- Katzo, sinun palweljas on löytänyt armon sinun edesäs, jasinä olet tehnyt sinun laupiudes suurexi, jongas minulle osotit, pelastaxes minun sieluani en taida minä pelasta minuani »vuorella, ettei minun jotakuta paha ta-

niin pahoin.
8. Katzo, minulla on kaxi tytärtä, jotka ei
wielä miehestä mitan tiedä: ne minä tuotan
teille, tehkät heille mitä te tahdotte; ainoastans
näille miehille älkät mitan pahaa tehkö; sillä
sentähden owat he tullet minun kattoni mar- pahduis, ja kuolisin.
jon ala.
20. Katzos, tuoi Kaupungi on läsnä, paeta
Mutta
tule
tänne.
sinne : ja hän on wähä: salli minua siellä
sa9.
he sanoit:
Ia
noit: tuleko joku muukalaisexi, ja kuitengin pelastetta: eikö hän ole »vähäinen? että minun
tahto kokonansa hallita? nyt, me teemme enäm- sieluni siellä elämänä pysyis.
niän pahaa sinulle kuin heille: ja he teit suurel21. Niin sanoi hän hänelle : katzo tasa asias
la wakiwallalla miehelle Lotille ylläkön, ja juo- olen minä myös sinun rukouxcs päälle katzonut; etten minä kukista sitä Kaupungita, josxit owe särkemään.
io. Niin miehet ojensit katens ulos, ja temtas puhuit.
maisit Lotin tygöns huoneseen, ja paistaisit
22. Riennä, pelasta sinuas siellä: sillä m miowen kiinni.
nä taida tehdä mitan, siihenasti ettäs sinne si11. Ia miehet, kuin
huonen owen edes olit, sälle tulet. Sentähden kutzui hän sen Kaupunloit he sokeudella, pienet ja suuret, niin että gin Zoar.
ye »väsyit owe etzeisäns.
Wiis ,9: 16.
23. Auringo oli nosnut maan päälle, ja Lot
m. ,2 Ia miehet sanoit Lotille:
ongo si- tuli Zoariin sisälle.
nulla wiela tasa joku? wäwyjä, eli poikia taikIV. 24. Ia HERm andoi sataa Sodoman
ka tyttantä, eli kaikkia kuin sinulla on
jaGomorran päälle tulikime ja tulda: HERtasa
kaupunglsa? «vie ne ulos tästä
ralda tailvasta.
siasta.
me hukutamme tämän paikan: et'I-Cillä
25. Ia kukisti ne Kaupungit, ja kaiken sen
ta heidän huutons on suuri
edes*, lakeuden: niin myös kaikki niiden Kaupungein
HERran
mm HERra lähetti meidän heitä
hukuttaman. asuwaiset, ja maan kaswon.' Mos. 29:2;.
i Mos. iz ,0.
C»
Esa. 1;:
:
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Esa. i,:

,9.

Jer. so:

Amos. 4:
26. Ja Lotin

Hes.is: 49. Os.„! 8.
,9. lud. Ep.
7.
emändä käänsi kaswonsa takai-

19. 20.

4».

Luk. ,7:

20.

Luk.

LllkU.

Abraham on muukalainen Gerarisa: jo«H
Abinielei? noudatta Saran tygsnsä; waan IIM
malalda sentähden nuhdellan. u. Abim. nuht«»
sm hänestä; ja muuttui suola patzaxi.
le Abr. ja anda Saran takaisin, ui. Lule,
"Wiis. 10:7.
luk. 17:22.
esirukouxen kautta, paraturi.
amulla,
27. Mutta Abraham nousi warhain
ja meni siihen paikkaan, kusa hän oli ennen sei- i. 3Hiin Abraham waelsi sieldä etelään päin,
"l ja asui Kadexen ja Surrin waihella: jq
sonut HERran edes.
päin,
jaGomorma
Sodomaa
oli
muukalainen Gerarisa.
28. Ia kahahti
jakaiken sen maan lakeuteen; ja näki että sau2. Ia Abraham sanoi emännästäns Saraswu nousi maasta niinkuin pätzin sauwu.
ta: hän on minun sisareni'. Niin Abimelek
tapahdui
laGemrin Kuningas lähetti ja andoi nouta Sa,
sen
kosia
Jumala
29.3
kukisti
keuden Kaupungit, muisti Jumala Abrahamin: mn tygönsä.
*i Mos. ,2:1,.
ja johdatti Lotin ulos hawityxen kesteldä, kosia
3. Mutta Jumala tuli Abilnelekin tygö yöllH
hän kukisti ne Kaupungit, joisa Lot asui.
unefa: ja sanoi hänelle: katzo, sinun pitä kuoleja
v. 30. IaLot läxi Zoarista, asui «vuorel- man sen «vaimon tähden jongas ottanut olet;
la, ja kaxi hänen tytärtänsä hänen kansans; sillä hän on yhden miehen awiowaimo.
sillä hän pelkäis asua Zoarisa: ja oli luolasa 4. Mutta Abimelek ei ollut ryhtynyt häneen,
ja sanoi: HENra, tahdotkos myös surmata
ja kaxi hänen tytärtänsä hänen kansans.
Niin
nuoremmalle:
meisanoi wanhembi
hurstan Kansan?
zi.
dän Isämme on wanha: eikä ole muuta miestä
5. Eikö hän sanonut minulle? hän on minun
maan päällä, makaman meidän kansamme, sisareni, ja hän myös itze sanoi: hän on mmm»
weljeni: yxiwakaisella sydämellä jawiattomilla
koko maan tawan jälken.
Käykämme,
juottakam
meidän
olen minä sen tehnyt.
Isämme
käsillä
32.
6. Ia Jumala sanoi hänelle unesa minä
wiinalla, ja maatkamme hänen kansans, hemyös tiedän ettäs sydämes yxiwakaisudes sen
mttäxem Isästämme siemmda.
yönä
juotit
tehnyt
olet. Sentähden minä myös estin sinun,
Niin
miinalhe
Isänsä
sinä
33.
la. Ia wanhembi tuli ja makais Isänsä kan- ettes rikkois minua wastan ; jonga tähden m
sa, ja ei hän huomainnut kosta hän lewätä tu- minä sallinut sinua ryhtymän häneen.
li, ja kosia hän nousi.
7. Niin anna nyt miehelle hänen emändäns
päiwänä
jällens;
sillä hän on Propheta: ja hän on ru34. Toisna
sanoi wanhembi nuoremmalle, katzo, minä makaisin mennenä yönä I- koilema sinun edestas, ettäs saat elä. Mutta
säni kansa: juottakam myös händä tänä yönä jos et sinä anna händä jällens, niin tiedä ettäs
«viinalla, ja mene sinä ja maka hänen kansans, totisesi kuolet, jakaikki mitä sinulla on.
Psalm. ,«5:14.
hcmttärem Isästämme siemmda.
li.
myös
yönä
juotit
Niin
Abimelek
Niin
8.
sinä
Isänsä
35.
he
nousi «varhain amulla,
wiinalla: ja nuorembi menijä makais hänen ja kutzui kaikki palmelians, ja puhui kaikki näkansans, ja ei hän huomainnut kosta hän le- mät sanat heidän kuuldensa: ja miehet pelkäiwätä tuli, ja kosia hän nousi.
sit suuresti.
tyttäret
niin
molemmat
tulit
Lotin
Ia
9. Ia Abimelek kutzui Abrahamin, ja sanoi
36.
hänelle: mitäs meille teit?ja mitä minä olenrikIsästänsä rastaxi. synnytti
ja
pojan, kutzui konut sinua «vastan, ettäs saattaisit minulle ja
37. Ia wanhembi
hänen nimens Moab: hänestä owat Moabite- minun maldakunnalleni niin suuren rikoxen?i>
nä olet tehnyt minua wastan niitä töitä kuin ei
ril tullet, haman tähän päiwän asti.
synnytti
pojan,
ja
myös
ku- sowi tehdä.
38. Ia nuorembi
io. Ia Abimelek sanoi «vielä Abrahamille:
hni hänen nimens Ben Ammi: hänestä tulit
lapset,
päiwän
Allttuonin
haman tähän
asti. mitäs näit, ettäs tämän teit?
11. Abra~.
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Lllk.

20. 21.

minä ajattelin: kukaties
4- Ia Abraham ymbärinsleikkais poikans IAbraham sanoi:
pelko:
ja
yhtän
ole
saakin
kahderan päiwäisnä niinkuin Jumala
paikas
he
Humalan
ei M
käskenyt
oli.' ,M05,,7:!,. Ap.T. 7: l'.
tähden.
hänm
lurmawat minun
oli sadan ajastaikainen;koson
minun
sillä
5.
Abraham
hän
Ia
tosin
sisareni:
12 Ia hän
tytär:
äitini
ka
tytär,
poikans
waan
ei
hänen
Isaak
hänelle syndyi.
Isäni
on minun
6. Ia Sara sanoi: Jumala on tehnyt miia minä otin hänen emännäreni.
13. Ko a Jumala lasti minun kulkemaan nulle nauron: kuka ikänans sen saa kuulla, hän
huonesta, sanoin minä hänelle: tämä on naura minua.
pita
7. Ia sanoi wielä kuka olis tainnut sanoa
sinun lemmcs, jonga sinun minua kohtantulemme
Abrahamille: Sara on lapsia imettäwä; sillä
tekemän:
weljeni.
minun
minä olen synnyttänyt pojan hänen manhudeon
hän
me, sano minusta:
ja
karjaa,
otti
lambaita,
AbimeKk
sans?
14. Niin
8. Ia lapsi kaswoi ja lvieroitettin: ja Abraja palmejoila, japiikoja, jaandoi Abrahamille:
ja andoi hänelle jällens Saran hänen eman- ham teki suuren pidon sinä päiwänä, jona Isaak lvieroitettin.
dänsä.
11. 9. Ia Sam näki sm Egyptiläisen Hagais. Ia Abimelek sanoi: katzo, minun maani
parhain
rin pojan, jonga seAbrahamille synnyttänyt oli,
on aldis sinun edesäs asu kusa sinulle
pilkkajaxi.
tc!xa.
,6. Ia sanoi Saralle: katzo, mina olen an10. Ia sanoi Abrahamille: aja u'os rama
hopia
kapenningitä,
pa'kawaimo
meljeiles
poikinens: sillä palkawaimon
danut
tuhannen
tzo, ne pitä oleman sinulle silmäin peittexi, pojan ei pidä perimän minun poikani Isaakin
kaikkein edes jotka sinun kansas omat: jakaik- kansa.*
"Gal. 4:3°.
kein mttiden edesä. Ia niin mahmistettin (hä11. Ia tämä sana oli Abrahamin mielestä
i,

:

:

:

nen nuhteettomudensa.)
m. ,7. Ia Abraham rukoili lumalata: ja
Jumala paransi Abimelekin, ja hänen emändäns, ja hänen pukans, ja ne siitit.
>8 Sillä HERra oli peräti sulkenut kaikki
kohdut Abimelekin huonesa; Saran Abrahamin emännän tähden.

sangen karwas, hänen poikansa tähden.

Mutta Jumala sanoi Abrahamille: älä
sitä niin pahaxes pojasta ja palkapiikastas:
kaikki mitä Sam sinulle sano, niin kuule händä: sillä Isaakin pira sinulle siemen kuyur,8.
raman.
Non». 9: 7- Ebr.
myös
pojan
piikas
(suurexi)
13. Minä teen
Kansaxi; että hän sinun siemenes on."
12.

ota

*

"

„:

"1 Mos. 16: 10.
21. Luku.
Lulu 17:20.
Niin
syndy,
nousi Abraham amulla warhain, ja
ja ymbarinoleikatan. v. IsmaIsaak
14.
el hawaitan pilkkajaxi ja ajetan aitinensä ulos. otti leipiä ja «vesileilin, ja andoi Hagaritle, ja
m He nakewat hatäa exyxis ollesänsa; waan lu- pani
hanen selkääns, ja(andoi hänelle) pojan
malalda lohdutetut istuttawat iyensa paranin ja lasti hänen menemään. Ia hän meni matkorpeen, iv. Abim. liitto Abr. kansa.
tans, ja exyi
«

HERra ehei Sama, niinkuin hän sanonut oli

Bersaban korwesa.

m. 15. Kosta mesi oli loppunut leilistä,

heit-

ja HERm teki Saralle niin- ti hän pojan yhden puun ala.
kuin han puhunut oli.
1 Mof. 17: ,5.
16. Ia meni pois, ja istui hänen kohdallms
Luku 18: lc>, 14. Matth.
Ebr.
n.
taamma, liki jouhen kandamalle; sillä hän sa2.
Sam tuli rastaxi, ja synnytti Abra- noi ; en minä moi nähdä pojan kuolemata. Ia
hamille pojan hänen wanhudesans; sillä ajalla hän istui hänen kohdallensa, korotti änens jaitki.
rum
hänelle sanonut oli
17- Ia Jumala kuuli pojan änen, ja JumaAbraham kutzui poikans nimen, joka lan Engeli buusi Hagarira taiwasta ja sanoi
hänelle jyndynyt oli, ja jonga Sam hänelle hänelle: mikä sinun on Hagar? älä pelm; silla
synnyttänyt oli, Isaak.
Imuala on kuullut pojan änen kusa hän maka.
>)

:

'

'

,:

~

„:

,

C3

18.

Nou-

21. 22.
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poika, ja tue händä kädelläs:
minä
teen
sumeri Kansaxi.
hänen
sillä
awais
hänen silmänsä, että,
19. Ia Jumala
meni ja täytti
hän näki wesikaiwon niin hänjuoda.
leilin medellä, ja andoi pojan
20. Ia Jumala oli pojan kansa, ja hän kaswoi; jaasui korwesa, jatuli tarkaxijoutzimiehexi.
ja hänen cu2i. Ia asui Paranin korwesa
Egyptin
maalda.
tins otti hänelle emännän
puhui
ja haajalla
22.
Abimelek
iv.
Sillä
päämies
saAbrahamille,
nen sotans
Phikol'
noden: Jumala on sinun kansas kaikisa mitä
Mos. 26:26.
sinä teet. «vanno *i
nyt
minulle tasa Jumalan
Niin
23.
kautta, ettes ole minulle, ja minun pojalleni,
ja poikanipojalle petollinen: waan sen laupiuden jälken, kuin minä tein sinun kansas, tee
sinä myös minun kansani, ja sen maan kansa,
josa sinä olet Muukalainen.
24. Niin sanoi Abraham: minä «vannon.
2;. Ia Abraham nuhteli Abimelekiä, sen wesikaiwon tähden kuin Abimelekin palweliat olit
wäkiwallalla ottanet.
26. Ia Abimelek sanoi: en ole mina tietänyt
kuka sen teki; etkä sinä ilmoittanm minulle;
enga minä sitä ole ennen kuullut, kuin tänäpänä.
27. Niin otti Abraham lambaita ja karjaa,
ja andoi Abimelekille: ja he teit molemmat lii18. Nouse, ota

:

:

kesienänsä.
Ia Abraham asetti seitzemän karitzaa
laumasta erinänsä.
29. Ia Abimelek sanoi Anmhamille: mihinga
ne seitzemän karitzaa, jotkas olet asettanut erinänsä?

ton

28.

namat seitzemän kantzaa
Hän wastaisminun
kädestäni;
pitäsinun
.

.

,

:

32.

todistuxexi

ottaman

minulle,että minä olen tämän kaiwon kaiwanut.
31. Sentähden kutzui hän sen sian VerSaba:
kestenänsä.*
sillä siinä he molemmat «vannoit
iMos. 26: 21,
32. Ia niin he teit liiton VerSabasa. Aa
Abimelek nousi ja Phikol hänen sotans pää"

,;.

mies ja palaisit Philisterein maalle.
33. Ia Abraham istutti puita BerSabasa;
ja saarnais siinä HERran ijankaitkisen Juma,

nimestä.
34. Ia oli muukalainen Philisterein maalla

lan

kauwan aikaa.

Lllk.

LttkU.

i.

22.
Abr. uhrata poikansa

lum- kaste

Isaaki»

Morian wuorella; jota kuuliaisesti tekamään
Abr. mene poikinensa, n. Ungeli estä sen, yljt
stäin hänen kuuliaisuttansa ja uudista lupauxen
hänen siemenensä siunauresta. m Abr. saa sa»
uoman, weljellänsä Nahorilla olewan lapsia.

kosta se oli tapahtunut, koetteli Jumala
Abrahamia *, ja sanoi hänelle: Abraham.
hän
Ia mastais: katzo tasa minä olen.
*

Judit. 8:22.
«

Syr. 44:

Ebr.

11:

i

«.

Mak.

"

2: s,.

17.

2. Ia hän sanoi: ora nyr Is»ak sinun ai».
noa poikas, jorasrakastar,ja mene Morian
maalle: ja uhra handa siellä polrouhrixi
yhdelle niistä muorista, jonga minä sinulle
noma olen.
3. Niin Abraham nousi «varhain amulla, ja
«valjasti Asinsa, ja otti kaxi palweljatans kan-

sa-

sansa, japoikans Isaakin: jahalkeli puita pol»

touhriin, ja «valmisti itzensa, ja meni sille pai»
kalle, kuin Jumala oli hänelle sanonut.
4. Kolmandena päiwänä nosti Abraham sil,
mänsä, ja näki sen paikan taambana.
5. Silloin Abraham sanoi palwelioillenS: olkat te tasa itzexenne Asin tykönä; mutta minä
ja poika käymme tuonne. Ia kosta me olemma rukoillet, niin me palajamme teidän tygönm.
6. Ia Abraham otti poltouhrin hallvot, ia
sälytti poikans Isaakin selkään, waan itze ha»
otti tulen ja «veitzen käteensä: ja he käwit molemmat ynnä.
7. Niin sanoi Isaak Isällms Abrahamille:
minun Isäni. Hän wastais katzo, tasa minä
olen poikani. Ia hän sanoi: katzo, tasa on tuli
jahallvot; mutta kusa on lammas poltouW?
8. Abraham wastais: Jumala on edestäyowa hanellens lamdan polrollhrixi, poikani. Ia he käwit molemmat ynnä.
9. Ia kuin he tulit sille paikalle, josta Juniala oli hänelle sanonut, teki Abraham siihen AI-, 8
tarin, japani hallvot; ja sidoi poikans Isaakin,
japani hänen Altarille halkoinpäälle.*
"lak. ,!2,.
10. Ia ojensi kätensä, ja siwalfi weitzm: teurastaxens hänen poikansa.
z

.

<

:

'

z

'

11. v,

Mos. Kirja.

Niin HERran Engeli huusi hända

taiwasta, sanoden: Abraham, Abraham. Hän
wastais tasa niinä olen. kattäs poikaan,
,2 Hän sanoi: älä satuta
älä myös hänelle mitan tee: sillä nyt minä tiedän että sinä pelkät lumalata, ia et ole säästänr>t ainokaista poikaas minun tähteni.
13. Niin Abraham nosti silmänsä, ja äkkäis
oman takanans, sarwista sekandunenjatihkiään
pensastoon. Niin Abraham meni, otti sen
oman, ja uhrais poltouhriri poikans edestä.
paikan, HER14. Ia Abraham nimitti sen
tänäpana saedeskayorra:
josta
wielä
ra on
notan, HERran «vuorella edeskatzotan.
15. Mutta HERran Engeli huusi Abrahamia toistamiseen taiwasta.
16. Ia sanoi: Niina olen wannonur iye
tamtam,
HERra: erras tämän reir,
:

sano sinun ainoara poikaas.

23
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23.

1.

Luku.

Sara kuole ia Abraham murehti händä v.

<l>sta Makpelan iyellensä perindöhaudariiLphronilda, ja hauta siihen Saran.
Saran elinaika oli sata ja seitzemän kolmattakymmendä ajastaikaa: ne olit Saran ikä «vuodet.
2. Ia Sam kuoli Arvan Kaupungisa, joka
(on) Hebron Kanaan maalla. Niin tuli Abmham murhettiman Saara jaitkemän händä.
ii. 3. Sitte nousi hän kuollensa tykö; ja
puhui
4.

Hethin lapsille, sanoden:
Minä olen muukalainen ja kuitengin

asu-

wainen teidän tykönänne: andakat minulle perindohauta teidän tykönänne, haudattaxeni minun kuollueni, joka on minun edesäni.
5. Nitn wastaisit Hethin lapset Abrahamia,

sanoden hänelle:

6. Kuule meitä rakas herra: sinä olet Jumalan
Ruhtinas meidän seasamme, hauta sinun
minä suuresti siunan sinun, ja
meidän parhaisiin hautoimme: ei yxikuollues
rai,
runsäsii lisään sinun siemenes niinkuin
kän
sinua kiellä hautamaista sinun kuolmeistä
ja
niinkuin sannan meren reuwan rahdet,
luttas
1 Mos. 2s: i».
hänen
hautaansa.
nalla. Ia sinun siemenes on perixvä wiAp.
Luku
T.
16.
l).
5«:
7:
holllstensa porrir.
7. Niin Abraham nousi jakumarsi itzens maan
ly. Ia sinun siemenesas pira kaikti Ran,
edäsä, (nimittäin) Hethin lasten edesa.
s»t maan päälle siunaruxi tuleman erräs Kansan
8. Ia hän puhui heille sanoden: jos teidän mieminun anelleni kuuliainen olit.
len
on, että minä hautan minun kuollueni, joka
Mos. i 2:;. Luku i8:18. Syr. 44.:
minun
edesäni on; niin kuulkatminua,ja rukoilLuk. 1: 74. Ap. T.
8.
25. Gal.
minun
kat
edestäni Ephronita Zoarin poikaa.
19. Sitte palais Abraham palwelioittmsa
annais minulleMakpelan (») luo9.
Että
hän
tygo, ja he nousit, ja ynnä matkustit VerSajoka hänellä on, hänen mainionsa perällä:
lan,
baan. Ia Abraham asui BerSabasa.
edest andakan sen minulle teidän
m. 20. Ia kosta nämät olit tapahtunet, il- täyden hinnan
perindö haudaxi. („) s. 0. kaxikertainen.
kestollanne
moitettin Abrahamille sanoden: katzo, Milka
io. Sillä Ephron asui Hethin lasten seasa.
on myös synnyttänyt poikia sinun «veljelles NaNiin wastais Ephron Hetheus Abrahamia,
honlle.
poikain kuulden, kaikkein sisälle ja ulos
21. Esikoisens ilzin, ja
Vuzin hänen weljen- Hethin
kayiväisteu hänen Kaupungins portista, sanosä. ia Kemuelin Ämmin Isän.
den:
22.
Ia Kesedin ja Hasonin, jaPildaxen ja 11. Ei minun herran, waan kuule minua; sen
Icdlaphen.jaßethuessn.
wainion minä annan sinulle, jaluolan joka siinä
23 Mutta Vethuel siitti Rebekkan. Nämät on, annan minä
sinulle: minun kansani lasten
kahdexan synnytti Milka Nahorille Abrahamin nähden annan minä
sen sinulle, hauta sinun
weljelle.
kuollues.
hänen jalkawaimonsa, Rehuma 12. Abraham kumarsi itzens maan'kansan
ja er
17. Niin

*

"

'

,

):

;:

se

M ia

Gahamin, Taha- edesck

13. Ia puhui Ephronille maan

kansan kuul-

den.

66515515.
2z. 24. Luk.
den, sanoden: jos sinä minua kuulet: minä an5. Ia Palwelia sanoi jos niin tapahduis,
nan rahan mainion edestä, ota se minulda, ja ettei waimo tahdois seurata minua tähän maa>
minä hautan minun kuollueni siihen.
han: pitäkö minun kummingin wieman jällens
Ephron
14.
mastais Abrahamia, sanoden hä- sinun poikas sille maalle, jostas lähtenyt olet?
6. Abraham sanoi hänelle kawcchda sinuas,
nelle.
minua;
Minun
maa maxa ettes wie minun poikaani sinne jällens.
15.
herrani/kuule
neljäsataa sikli hopiata; maan mitä se on u,i7. HERra Taiwan Jumala, joka minu»
otti Isani huonesta, ia syndyma maaldani,ja
nun sa sinun «väiilläs? hauta sinun kuollues.
joka minun kansani puhui, ja myös wannoi
16. Abraham kuuli Ephronia, ja punnitzi hänelle rahan, kuin hän nimittänyt oii Hethin la- minulle, sanoden: sinun siemmelles minä an?
sten kuuldcn: neljäsataa sikli hopiaa, käypää ra- nan tämän maan *: hän läheltä Engelw
sä sinun edelläs, ettäs*, ottaisit minun pojalleni
haa.
Mos ,2: 7. liuku
17. Ia niin wahwistettjn Ephronin «vainio, emännän sieldä.
peli:7,,8.
Luku
f Tob. 7: i».
jokaMakpelasa onMamrcn kohdalla: sekä
ja
luola
kuin
ei
puut
do että
siinä on, kaikki
siinä 8. Jos waimo tahdois seurata sinua, niini
wainiosa, jotkaymbäri kaikisa sen mjois owat. olet wapa tästä minun malastani ; ainoastani
18. (Kaikki ne tulit) Abrahamille omaisudexi älä wie minun poikaani sinne jällens.
Hethin lasten nähden: kaikkein (nähden) jotka 9. Niin lasti palwelia kätensä Herrans H
24

:

:

s

,,:

sen.

ja wannoi hänelle
palwelia
kymmenen Kam
otti
emändäns
11.
io.
Niin
59. Ia sitte hautais Abraham
ja
Makpelan
joka
liä
Kameleista,
luolaan,
siihen
oli
maiHerransa
läxi matkaan, jo
Saran
myötäns
tcnvaral)
otti
kohdalla;
on
kaikkinaisesta
Herransa
Mamrcn
KaHebron;
niosi»
ta ja waelsi Mesopotamiaan Nahorin Kau,
naan maalla.
20. Niin mahmistettin siis «vainio ja luola jo- pungiin.
11. Ia hän andoi Kamelein laste polMe»
ka siinä oli, Abrahamille perindöhaudaxi; He-

sifällekämit hänen Kaupunginsa portista.

se

thin lapsilda.

bmhamin kupen ala

;

:

sa ulkona Kaupungista wesikaiwon tyköni;
ehtopuolisa, jolla ajalla waimowäm tapa oli
lähte wettä ammundamaan.
12. Ia sanoi HERra minun herrani Abrahamin Jumala, anna minua kohdata tänj»
pänä (herrani morsiamen); ja tee laupius eh
nun herrani Abrahamin kansa.
13. Katzo, minä seison tasa wesikaiwon tD
nä: ja heidän tyttärensä, jotka asuwat H
Kaupungisa, tulewat wettä ammundamaan.
14. Los joku piika tule, jolle minä sano».'
kallista tänne wesiastias juodaxeni, ja hän s«P
no: juo, minä juotan myös sinun Kamelii:
että hän on se jongas olet edeskatzonut palwe>
lialles Isaakille, ja siitä ymmärräisin tthnei
laupiuden minun herrani kansa.
in. 15. Ia ennenkuin hän lakkais puhumasta
katzo, Rebekka tuli, joka syndynyt oli BetW
lille, Milkan Nahorin Abrahamin weljen emä»

24. Luku.
läheltä palweliansa naittamaan Isaakia. v Palm. mene matkan, ja rukoile lumalalda onne. m. lum. anda hänen, lähteitä, nähdä Rebekkan ja hawaita, että se oli suotu Isaakille emännäxi: anda Reb. lahjoja ja kiittä lumalata. iv. Runutan vstäwällisesti sisälle: aja
asiansa, saa hywan waftauren: Riitta taas Jumalala Rihla Reb. ja wie Isaakille emctnnäxi.
Abraham oli wanha ja joutunut ijälli-x)sexi: jaHERra oli siunannut hänen kaikisa.
2. Niin sanoi Abraham «vanhimmalle huonens pallveljalle, jokakaikki hallitzi, kuin hänellä
oli *: laste nyt kätes minun kupeni ala.
i Mos.li: 2.
niinä
wannotan
Ia
sinua HERmn tai3.
wan ja maan Jumalan kautta; ettes ota e?
niändätä lninun pojalleni Kananerein tyttäriltä, joiden seasa minä asun.
nan pojalle Ia hanen wesiasticmS
",M»f.22: ,z_
4. Waan mene minun Isäni maalle ja mi- lallansa.
nun sukuni tygö; ja ota mmun pojalleni Isaa16 Ia piika oli sangen ihana
kille emändä.
I.

Abr.

-

:

:

"

"

se

häne» 5.

näM^

z

24. Luk.

i

Mos Kirftl.
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zi. Ia sanoi: rule sisälle, sinä HERran
siunarru, mitässeifot ulkona? minä olen huonen »valmistanut, ja sian Kameleille.
32. Niin meni mies huoneseen, ja riisui Kamelit: ja hän andoi olkia jaruokaa Kameleille, jawettä pestä hänen jalkojansa, miesten
jalkoja, jotka hänen kansans olit.
33. Sitte pandin ruokaa hänen eteens: mutta hän sanoi: en minä syö ennenkuin minä olen
puhunut minun asiani. He «vastaisit: puhu.
34- Hän sanoi: minä olen Abrahamin palwelia.
juoda.
20. Ia hän kaasi kohta wedm astiastansa
35- Ia HERra on runsasti siunannut miruuheen, ja juoxitaas kaiwolle ammundaman: nun herrani, ja hän on suurexi tullut: ja on
andanut hänelle lambaita ja karjaa, hopiata
ja ammunsi kaikille hänen Kameleilmsä.
;
ja
ja kuldaa, palweljoita ja piikoja. Kameleja
oli
ane2i. Mutta mies ihmehteli hända
Aseja.
tehnyt
jos
ja
oli
tietä,
ja
li, tahdoi
HERra
häei.
onnellisexi,
taikka
nen matkans
36. Niin myös Sara minun herrani emänIV. 22. Ia kosta kaikki Kamelit olit juonet, dä on synnyttänyt minun herralleni pojan, wanandoi mies hänelle kuldaotzalehden, joka pai- halla ijällänsä *: hänelle on hän andanm kaiki Mos. :i:
noi puolen sikli: niin myös kaxi rannerengasta ki mitä hänellä on.
painoit
jotka
»vannotti
minua, sakymmenen
minun
käsiinsä,
sikli
herrani
Ia
hänen
37.
kuivaa.
noden : ei sinun pidä ottaman minun pojalleni
emändätäKananerein tyttäristä, joiden maal23. Ia sanoi: kenengäs tytär olet?
ongo
minulle se:
Isäs huonesa siaa meidän yö- la minä asun.
tä ollaremme?
38. Waan mene minun Isäni huoneseen,
ja
olen
Hän
sanoi hänelle: minä
minun sukuni tygö; jaota (sieldä) minun
24.
Bechuelin
tytär Milkan pojan, jonga hän synnytti Napojalleni emändä.
horille.
39. Mutta minä sanoin minun herralleni:
2;. Ia hän wielä sanoi hänelle: on myös oltaidais tapahtua ettei waimo seumis minua?
kia ja karjan ruokaa kyllä meillä: ja myös siaa
40. Niin hän sanoi minulle: HERra jonyötä olla.
r/a edes a mina waellan, laherrä Engelinsä
26. Ia mies kumarsi itzens maahan jarukoisinun kansas; joka reke sinun märkas onli HERraa:
nellisexi ottaman minun pojalleni emändää
27. Ia sanoi: kiitetty olkon HERra minun minun sugustani ja minun Isäni huonesta.
herrani Abrahamin Jumala, joka ei ottanut
41. Silloin sinä tulet wapaxi minun »valaspois laupiuttans ja
totuuttansa minun herral- tani kostas tulet minun sukuni tygö: ja jos
dani: minua on HERra johdattanut tällä ei he anna sinulle, niins olet »vapa malastani.
Nella, minun herrani weljen huoneseen.
42. Niin tulin minä tänäpänä lähteelle, ja
28. Niin piika juoxi ja ilmoitti nämät asiat sanoin:
HERra minun herrani Abrahamin
llltms huonesa.
Jumala, jos sinä olet tehnyt minun matkani
29 Oli myös Rebekkalla weli, jonM nimi onnellisexi, jota minä nyt maellan.
oli Laban: ia Laban juoxi
miehen tygö lähteelle. 43. Katzo, niin seison minä tasa mesilähten
30. Silla kosta hän näki otzalchdm jarannetykönä: kosta yxi piika tule wettä ammundarengat fisarmsa käsU, ja
kuuli sisarensa Re- man, ja minä sanon hänelle: annas minulle
verran puhet, sanoman: näin on mies puhuwähä wettä juoda astiastas:
nut mmulle; tuli
hän miehen tygö, ja katzo,
44. Ia hän sano minulle: juo sinä, minä
han seisoi Kamelein tykönä lähteellä.
ammunV

hanem ryhwielä neitzy, ja ei yxikan mies ollut
tygö,
ja täytti
tynyt: hän meni alas kaiwon
mnans, ja tuli ylös.
juoxi händä wastan, ja sa17.Niin palweliajuoda
noi .annas minun juo waha wettä astiastas.
minun herrani: ja hän
,8. Hän sanoi:
kiirllsti lasti alas wesiastians kätensä päälle,
ja andoi hänen juoda.
juoda,
19. Ia kuin hän oli andanut hänen
ammunnan
myös
wettäKaminä
sanoi hän:
meleilles, niinkauwan että he kaikki saätvat

«.

sanos

,

,

.

'
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Lttk.

ammunnan myös sinun Kameleilles: se on se
;6. Niin sanoi hän heille: älkät miimyttakö
waimo, jongaHERra on edeskatzonut minun minua: sillä HERm on tehnyt minun matkani onnellisexi: lastekat minua menemän minun
herrani pojalle.
45. En minä wielä pääsnyt puhumasta sydä- herrani tygö.
mesäni, katzo, niin Rebekka tuli, ja hänen 57. Niin he sanoit: kutzukamme piika, ja
wesiastians hänen olallans, joka astui alas sykäm mitä hän sano.
lähtelle ja ammunsi: ja minä sanoin hänelle:
58. Ia he kutzuit Rebekkan, ja sanoit häneljuoda.
annas minun
le tahdokkos mennä tämän miehen kansa?
ja
46. Ia hän riensi
lasti »vesiastian olal- hän wastais menen.
dcms alas, ja sanoi: juo, minä juotan myös
59. Niin he lastit sisarensa Rebekkan meneja hmm imettäjäns, Abrahamin palwelimyös
män,
ja
juotti
Niin
join,
Kamelis.
minä
hän
Kamelit.
an kansa; ja ne kuin hänen seumsans olit.
60. Ia he siunaisit Rebekkat jasanoit hänel47. Ia minä kysyin häneldä, ja sanoin: kenengä tytär sinä olet? hän wastais: minä olen le: sinä olet meidän sisaren», lisänny tuhannen
Vethuelin tytär Nahorin pojan, jonga Milka tuhandeen; ja sinun siemenes omistakon «vihahänelle synnytti. Niin minä panin otzalehden miestänsä portit.
61. Niin Rebekka nousi piikoinensa, ja istuit
hänen otzaans, ja mnnermgat hänen käsiinsä:
48. Ia kumarsin itzeni maahan ja rukoilin Kamelein päälle, ja seuraisit sitä miestä. Ia
minun herrani palwelia otti Rebekkan, ja meni matkans.
HERma: ja kiitin HERma
joka
minun oli johdat62. Mutta Isaak palais sildä kaiwolda, joka
Abrahamin Jumalala,
pojallensa
tanut oikiata tietä, ottaman hänen
kutzuttin sen elämän joka minun näke *: siliä
»veljen
tytärtä.
minun herrani
hän asui etelän maila. iMos. ,6: ,4. 1. 2?:
nyt,
jos
te
oletta
ne,
jotka
49. Ia
osotatte 63. Ia oli lähtenyt rukoileman kedolle ehtominun herralleni laupiuden ja totuden,niin sa- puolella: ja nosti silmänsä, ja näki, ja katzo,
notat minulle: ja jos ei, niin sanokat myös Kamelit lähestyit.
minulle, että minä käändäisin itzeni oikialle taik64. Ia Rebekka nosti silmans ja näki Isaaka wafemmalle puolelle.
kin japudotti itzensa maahan Kamelin pääldä.
50. Niin wastais Laban ja Bethuel, ja
65. Ia sanoi palmelialle: mikä mies tämä
noit: tämä asia on tullut HERmlda; sentäh- on joka kedolla käy meitä mastan ? palwelia
den en me taida sinua wastan puhua, paha wastais: se on minun herrani: niin hän otti
taikka hywä.
maaten ja peitti itzänsä.
ja
66. Ia palwelia jutteli Isaakille kaiken asi51. Siinä on Rebekka edesas, ota händä
pojan
olkan
emändä,
ja
mene:
an, kuin hän oli toimittanut.
sinun herms
niinkuin HERm on sanonut.
67. Ia Isaak «vei hänen äitins Saran ma52., Ia kosta Abrahamin palwelia kuuli jaan, ja otti Rebekkan emännäxens, ja rakasti
:

:

*

».

sa-

:

heidän sanansa; kumarsi hän itzens maahan hända: ja niin Isaak lohdutettin hänen äitinsä
jälken.
HERran eteen.
ja
ja
kuldakalut,
palwelia
hopia
toi
53. Ia
25. Luku.
wactttet, ja andoi Rebekkalle; «vaan hänen
»veljellensä ja äitillmsä andoi hän (muita) kal1 Abrahamin naiminen ja lapsetReturan käy-,
sa; ja Isaakin perindö. n Abr. ikä, kuolemaa
kita kaluja.
ui Ismaelin lapset ikä ja kuole»
ja
jotka
joit,
hautaminen.
ja
Niin
söit
hän
miehet
he
54.
iv. Esau ja
ma.
ja
ja
Jakob syndywät. v. Esau mys
hänen kansans olit, siellä pidit yötä: he esikoisudensa Jakobille.
päästäja
nousit amulla »varhain: hän sanoi:
1.
Abraham taas otti emännän nimeldä
kät minua minun herrani tygö.
<>) Ketumn.
55. Mutta hänen »veljensä ja äitinsä sanoit:
2. Hän synnytti hänelle Simmn ja loksan,
olkan piika meidän tykönämme edes kymmepäiwää
mennä.
M'
ncngin
sitte sinä saat
,

:

-,

25.

i

Luk.

Mos. Kitja.
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rim asti, joka on Egyptin kohdaila Assyriaan
Kaikkein hänen weljeinsa kohdalle
.Mutta loksan siitti Scban ,a Dedanm. mendäis.
langeis
(hänen
arpansa.)
Dedanin lapset olit: Assunm, Letusin, ia Leu'

-

iv. 19. Ia

"'^Midianin

nämät owat Isaakin Abrahamin

lapset olit: Epha, Epher,Ha- pojan sukukunnat: Abraham siitti Isaakin.
*iAik.»K.,: 24. MM.i:2.
namat kaikki owat Ke,
nok Abida, ja Eldaa: *,Aika.K..:
20. Ia Isaak oli neljänkylummen ajastaikai22, ~.
t iran voiat
kaiki kuin hänellä oli nen, kosta hän ottiRebekkamVechuelin Syria5. Ia Abraham andoi
laisen tyttären Mesopotamiasta, Labanin Sysisaren, hänellms emännäxi.
jalkawaimoista
rialaisen
lapsille
jotka
niille
21. Ia IsaakrukoiliHENmemändans edepois
ja
lähetti
heidän
lahjoja;
olit, änooi hän
sillä hän oli hedelmatöin: ja HERra kuupoikans Isaakin tykö, wielä elNlsans, wan stä;
li
händä: niin Rebekka hänen emändänsa tu.
puoleen, idäiselle maalle.
kum
li
v 7 Ia tämä on Abmhanun elinaika, a- rastaxi.
22. Ia lapset sysäisit toinen toistans hänen
hän eli: sata ja wiisikahdexattakymmända kohdusansa.
Niin hän sanoi: jos näin piti käyolen (rastaxi tullut?) ja meni
män,
ja
minä
kuoli lewolises
mixi
hän tuli riutunexi, kyllans
kysymän
HERmlda.
saanut: ia
ijäs, »vanhana ja elämästä
23. Ia HERra sanoi hänelle: kaxi Ranjäa
.
koottin Kansans tygo.
on>ar
sinun kohdusas, ja kahralainen waki
poikans
Isaak ia Isinael hautai9. Ia hänen
erkane
sinun ruumistas: murra toinen
Zoariin,
Ephronin
luolaan:
Makpelan
sit hänen
xvoirra
roisin, ja suurcmbi palwele wä,
«vainiosa,
Mamren
kohdalle:
pojan
Hethein
Mal. 1:2. Rom. 9: 10, 12.
jonga
oli
kedolle,
hembata."'
Abraham
ostanut
10. Sillä
synnyttä; katzo, kaxoiset
aika
tuli
haudattu,
Kosta
on
Abraham
24.
lapsilda:
siihen
Hethin
*»
Mos. 2;: z -13. olit hänen kohdusansa.
ja Sara hänen emändäns.
25. Ensimäinen kuin tuli ulos, oli rustia ja
11. Ia Abrahamin kuoleman jälken, siunais
karwainen
aniinkuin waate: sentähden kutzuit he
Jumala hänen poikans Isaakin: Ia Isaak
nimens Esau>
sui sen elmvän joka minun näke, kaiivon tykö- hänen Senjälkm
26.
tuli ulos hänen »veljensä, joka
Mos. 16:14.
nä.
piti
kandapäästä, ja he kutzuit
Abrakädelläns
Esaun
m. 12. Mutta nämät owat Ismaelin
Kuudenkymmenen anilnens
Egypjonga
Hagar
Jakob
pojan
sukukunnat,
hamin
hänen
jastaikainen
synnytti.
oli
piika
Isaak
tiläinen Saran
heidän syndyisäns.
hänelle poikain nimet,
12: z.
*Os.
nämät
olvat
Match. 1:2.
Ismaelin
13. Ia
poikaisel
ja
jälken:
ja Esau tuli jaloxi
kasivoit,
Ia
Ismaehcioän nimellis sukukundains
27.
ja
peldomiehexi.
Adbeel,
MibMutta
oliNebaoth,
Kedar,
metzä
Jakob oli ,yxilin. esikoinen
sam,
wakainen mies, ja asui majoisa.
28. Ia Isaak rakasti Esaut: sillä hän stzi
14. Misma, Duma, Masa,
mielällens hänen metzäsaalistans. Mutta Re1;. Hadar, Thema, letur, Naphis ja Ked1 Aika K. 1: 28, »e.
bekka rakasti Jakobit.
ma.
v. 29. Kosta Jakob oli keittänyt herkun, tu16. Nämät owat Ismaelin lapset, ja nämät
nimäns,
jaKaupungeili Esau metzäst, ja oli wäsyxisä.
heidän
heidän kylisäns
karitoistakymmendä Ruhtinasta heidän
30. Ia Esau sanoi Jakobille: anna minun
syödä
tästä rustiasta herkusta: sillä minä olen
Kansoisansa.
ja
wäsyxisä.
tämä
on
ikä:
17- Ia
sata seitzeSentähden kutzutan hänen nimens
Ismaelin
män neljättäkymmmdä ajastaikaa: ja hän tuli Edoin.
riucuneu, jakuoli, jakoottin Kansans tygö.
31. Mutta Jakob sanoi: myy minulle tänä18. Mutta he asuit Hewilasta hamaan Sur- pänä sinun Esikoisudes.
D 2
32. Esau
*

*

<.

.

sa

*

*

*

sansa:

"

-

*

25. 26. Lnk.
9. Niin kutzui Abun elek Isaakin, ja sanol:
katzo, totisei, r hän on sinun emändas: mixis
olet sanonut, hän on minun sisaren? ja Isaak
sanoi hänelle: minä ajattelin, etten minäta-

6LNL3IS.

28

32. Esau wastais: katzo, mina kuolen kuitengin ; uuta minun esikoisudest on ?
33- Ia Jakob sanoi: niin wanno minulle tänäpänä: ja hän wannoi hänelle, ja myi Jako,6.
bille esikoisudensa.
petais hänen tähtms.
Ebr.
io. Abimelek sanoi: mixis tämän meille Kir:
34. Niin Jakob andoi Esaulle läiwän,ja
rustian herneherkun,ja hän söi ja joi, ja nou- olis pikaisest tapahtunut, että joku Kansasta
si ja meni pois. Ia niin Gjau kalzoi esi, olis maannut sinun emändas kansa, ja niin
*

*

«:

sen

koisudenK ylön.

sinä olisit saattanut meidän
Mos
xen.
",

*

26. Luku.

!

Isaak on muukalainen Gerarisa: saa
maasta ja Rristuxesta. 11

lupau-

Ranaan

I. «>un kallis aika tuli maalle

sen endisen jal-

ken, joka oli Abrahamin ajalla: Isaak
meni Abimelekin Philisterein Kunningan tygö
Gemriin.
2. Niin HERm ilmestyi hänelle, ja sanoi:
älä mene Egyptiin, maan asu sillä maalla, jonga minä sanon sinulle.
3. Ole muukalainen tällä maalla, ja minä olen sinun kansas, jasiunan sinua: sillä sinulle ja
minä annan kaikki nämät
sinun siemenelles
ja
maat, mahmistan sen malan, jonga minä Abmhamille sinun Isälläs «vannonut olen.
4. Ia männän sinun siemenes niinkuin taiwan tähdet: ja annan sinun siemenelles kaikki
nämät maat*: Ia sinun siemenas kaurrapira kaikki
maan päällä siunaruri tu1 Mos 1»:
1. 15: 18. 1 22: 17.
leman :1°
I. :8: 4- 51 Mos. 12:
I. ,8:18. 1. 28:14.
5. Sllla Abrayan» oli kuuliainen m nun
önelleni, ja piri minun oikeuteni, kaskeni,
säacyni ja lakmi.
*

;.

6.

Niin Isaak asui Gemrisa.

Jakosta sm maan Kansa kysyit hänen
emannästäns, sanoi hän: hän on minun sisa11. 7.

ren: sillä hän pelkäis sanoa, hän on minun
emändäni, (ajatellen) ettei he joffus lois minua kuoliaxi Rebekkan tähden: sillä hän oli

ihana kasivoilda.
tapahdui

kolka hän siellä kappalen
8. Ia
aikaa «viipyi, katzoi Abimelek Philisterein Kunincas akkunasta, ja näki Isaakin hywäile-

män emändatäns.

päällemme riko-

?.

Niin Abimelek andoi käskyn kaikelle Kansalle sanoden: joka ryhty tähän mieheen, taikka hänen emändäänsä, hänen pitä totisesti
kuoleman.
ii.

Sano
Rebekkan sisarerensa. m. 6>ahjoitetan tawaroilla iv. Lcke liiton 2lbimelekin kansa, v. Esau
otta kaxi pakanallista emändätä.

xen

«>:

,

m. 12. Ia Isaak kylwi silla maalla, ja sai
sinä «vuonna satakertaisesti: sillä HERm sill-

nais hanen.
13. Ia mies tuli «voimallisexi: ja menestyi
sangen suuresti, siihen asti että hän juuri
rexi joudui.

suu-

14.

Ia hänellä oli valio tawamta lambaista

ja karjasta, oli myös paljo perhettä: sentähden Philisterit kadehdit händä.
15. Ia he tukitzit kaikki kaiwot, jotka hänen

Isäns palweliat olit kaiwanet hänen Isäns
,

Abrahamin aikana,

ja täytit ne mullalla.

*

i Mos. 21: 25.
Abimelek
Ia
sanoi Isaakille: mene pois
meidän tykömme: silla sinä olet tullut paljo
makemämmäxi meitä.
17. Niin Isaak läxi sieldä.' ja teki majans
Gemrin laxoon, ja asui siinä.
18. Isaak andoi jällens kaiwa newesikaiwot, jotka he olit kaiwanet hänen Isänsä Aja jotka Philisterit Abrabmhamin
jälkm
olit lukinnet: ja nimib
hamin kuoleman
ti ne niillä nimillä, kuin- hänen Isans m kutzunut oli.
19. Niin kaimoil myös Isaakin palweliat
siihen laroon, ja löysit sieldä luondolahten'..
20. Mntta Gerarin paimenet riitelit IsaHkin paimmden kansa, ja sanoit: tämä on meidän metemme. Niin hän kutzui sen kaiwcm Esek, että he riitelit hänen kansans.
21. Niin kanvoit he myös toisen kaiwon,jn
he riitelit myös siitä: niin hän nimitti sen Sitna.
22. Niin hän siirsi itzens sieldä, ja kaimoi
*

16.

toisen

26. 27. Luk.
toisen kaimon,

josta ei

i

Mos. Kirst.

he riidellet. Sentähden

nimitti hän sen Rehoboth, ja sanoi: nytHEßjaon

ra on andanut meille lawiamman sian,
andanut meidän kaswa maan päällä.
25 Sine meni hän BerSabaan.
yönä,
24. Niin HERra ilmestyi hänelle sinä
olen
nuna
Abrahamin
sinun Isa
ja sanoi:
Hu,n.,la: älä prlkä, silla minä olen sinun
kansas, ja siunan sinun, ja annan lisan<
d>ea sinun siemenes, minun palweliani Abrabamin lähden
25. Ia

ja saarnais
hän rakensijasiinä Altarin,majansa:
ja

nimest,
teki siihen
HERran
kaiwon.
palwelians kaiwoit

siihen

tzanen

IV. 26. Niin Abilnelek meni hänen tygöns
Gerarista: ja Ahusar hänen ystawänsä, ja
Phikol hänen sotans päämies.
27. Mutta Isaak sanoi heille: mixi te tulitte minun tygoni: ja te «vainoisitte minua, ja
ajoitte minun pois teidän tyköänne.
28. He sanoit: me naim ilmeifäns, että
on sinun kansas, sentähden me sanoHERra
in, olkon nyt «vala meidän molembain «vaiheitamme meidän ja sinun lvälillas, ja me
teemme liiton sinun kansas.
29. Ettes tekis meille mitan wahingota,
niin kuin en mekan ole sinuun ryhtynet, ja niinkuin en me myös tehnet sinun muuta kuin hywää ja lastimme sinun rauhasa menemän.
Sma oler nyr HERran siunattu.
Zo.la hän «valmisti heille pidon,ja he joitjajoit.
31. Ia nousit amulla warhain, ja «vannoit
toinen toisellensa*, ja Isaak lasti heidän menemän, ja he menit pois hänen tyköns rauhasa.
:

,

,

*,Mos.

samana

21: ,2.

päiwänä Wtitljaakin pal32. Sinä
weliat. ja ilmoitit hänelle kaiwosta, jvnga he

29

27. Luku.
Vftak tahto sinnara lksaun; mutta Rebekka
saatta kawaluxella esikkosinnauxen Jakobille. n>
t

iksau saa jälkisiunauxen. ui. Uhka Jakobia, joka nemvotnn pak«»«maan.
tapahtui, koffa Isaak tuli wanhaxi, ja
I.
nyt,

hänen silmänsä pimiäxi, ettei hän näh-

niin kutzui hän Esaun »vanhemman poi-

hänelle: minun poikan: hän
wastais händä: tasa niinä olen.
2. Ia hän sanoi: katzo, minä olen «vanhen-

kansa, ja sanoi

nut: engä tiedä minun kuolema väiwäni.
3. Ota siis nyt sinun kaius, «viines ja joutzes;

ja mene kedolle, ja pyydä minulle metzänotus.
4. Ia tee minulle himoruoka, senkaldaista
kuin minä rakastan, ja tuo syödäxeni; että minun sieluni siunais sinua, ennenkuin minä kuo-

len.

5. MuttaRebekka kuuli Isaakin näitä puhuman poikans Esaun kansa. Ia Esau meni
metzään, pyytämän mehänotust, tuodaxensa.
6. Niin puhui Rebekka pojallens Jakobille
sanoden: katzo, minä kuulin Isäs puhuwan

weljes Esaun kansa, ja

sanowanja
:

minulle
7. Tuo minulle metzänotus,
himoruoka syödäxeni; ettän siunaisin sinua

kuin minä kuolen.
HERran edes, ennen
poikani
nyt
Niin
kuule
minun äneni; mitä
8.
minä sinulle käsken.
9. Mene laumaan, ota sieldä minulle kaxi
hywää «vohlaa; tehdäxeni Isallas niistä himo-'
ruokaa, niinkuin hän rakasta.
io. Ia wie se Isälles hänen syödäxensä; että
hän siunais sinua, ennen kuin hän kuole.
11. Niin Jakob sanoi äitillensä Rebekkalle:

katzo, weljeni Esau on karwainen*, mutta mi*,
nä olen paljas.
M°s. 25: 2.5.
kaiwanet olit, ja sanoit hämlle: me löysimme
12. Mitämax, Isäni siwele minua, ja luule
«eden.
minun händänsä pettämän: ja minä saatan
3> Ia hän klchni hänen Saba: siitä nimite- päälleni kirouxen, ja en siunausta.
ean Kanpungi BerSaba, haman tähän päi,3. Niin hänen äitinsä sanoi hänelle: sinun kiwän asti.
tulksn minun päälleni minun poikani;
v. 35. Kesta Elan oli neljälllkymmenen afcb- rouxes
amoastans ole minun änellmi kuuliainen,
statkainen, otti hän ludith Berin Hethein tyt- ne ja tuo se minulle.
tären tmännäxens; ja
Basmath Elonin He14. Niin hän mmi ja otti ja toi äitillensä;
them tyttären:
ja hänen äitins «valmisti himoruan, jota hänen
35olit IsaakHe ja Rebekkalle mieli- Isäns rakasti.
«rwaudexl.
D
is. Ia

3

,

27. Luk.

.QLNLSIZ.
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se

ja siunarru olkon jokasiuna siun».?
"iMos. i,:
>,
n. 30. Kosta Isaak oli päättänyt siunauxen<
tykönäns olit: ja puetti Nuoremman, poikans
Jakobille, ja Jakob siitäsiihen oli lähtenyt
Jakobin niihin.
16. Waan wohlain nahat käärei hän hänM säns Isaakin tyköö; niin Esau hänen weljeni
käsiinsä, ja paljasten kaulaansa.
.tuli pyydyxildänsä.
ja
andoi
kuin
himoruan leiwän/
zi. Ia hän nlyös »valmisti himoruan, ja wei
17. Ia
ja sanoi hänelle: nostan minun M
oli,
poikansa
käteen.
Isällens,
Jakobin
hän malmistanut
18. Ia hän tuli Isäns tygö, ja sanoi : lni- ni, ja syokäll poikansa saalista, että sinun
mm Isani. Hän wastais: tasa minä olen. Ku- lus siunais minua.
kas olet minun poikani ?
32. Niin wastais Isaakhänen Isäns häM:
19., Jakob sanoi Isällens:: minä olen, Esau kukas olet? hän sanoi: minä olen sinun poikas,
sinun esikoises; niinä olen niin tehnyt kuins mi- sinun esikoises Esau. hämmästyxestä
siis, istu, ja syö minun
nulle kastit:
sangH
33. Niin Isaak »vapisi
kowan, ja sanoi: kuka? kusast siis metzämies!
listani, että sinun sielus siunais minua.
20. Mutta Isaak sanoi pojallensa: minun on, joka minulle
toi? ja minä söin kaikista,
nopiast
löytänyt?
kuingas
ja
olet
niin
ennenkuin
poikani,
sinä tulittamina siunaisin hanew
hän wastais: HERm sinun lumalas andoi hänen pira myös siunatun oleman.
minun kohdata.
34. Kosta Esau kuuli Isäns puhen, huusi hän
21. Niin sanoi Isaak Jakobille: tules tänne suurella anella, ja hänen mielens tuli sangen
minun poikani siwelläxeni: jos sinä olet minun karwaxi: ja hän sanoi Isällensä: siuna myös
minuakin minun Isän.
poikani Esau taikka et.
22. Niin Jakob astui Isäns Isaakin tygö : ja
35. Niin hän sanoi: sinun »veljes on tullut kokuin hän siweli händä, sanoi hän ani on Ja- waluxella; ja »vienyt pois siunauxen sinulda.
kobiin ani, murra kader owar Esaun kader.
36. Niin hän sanoi: eiköst hän myös oikein
23. Ia ei tundenut händä : sillä hänen kätens kutzuta Jakob? sillä hän jo kahdesti minun on
olit niinkuin Esaun hänen weljens kädet, kar- polkenut, minun esikoisudeni hän sai *, jakatzo,
maiset : ja niin hän siunais händä. poikani nyt hän «vei pois minun siunauxeni minulda: ja
hän sanoi: etkös yhtäkän siunausta minun «va24. Ia sanoi hänelle: oletkos minun
?
mxeni pitänyt?
Esau hän wastais: olen^
Mos. 25: z».
syödäxeni
:
tuo
siis tänne
25. Niin hän sanoi
37. Niin wastais Isaak, ja sanoi
minun poikani saalista, että minun sielun siu- Katzo,minä olen asettanut hänen sinun herrares,
hänelle, ja hän ja kaikki hänen weljens olen minä hänelle palnais sinua: Niin hän toi
soi, toi myös hänelle »viina, ja hän joi.
weliaxi pannut, jywillä ja wiinalla olen minä
15. Ia Rebekka otti »vanhemman poikans kiro,
Esaun parhat maatiet, jotka huonesa hänen

;.

.

sen

'

A

saa-

se

sen

>

nouse

sen

.

:

"

,

«

sen

les

26. Ia Isaak hänen
nyt

27.

Isänsä sanoi hänelle

:

tu-

hänen »varustanut: mitäst minä siis nyt sinulle

liki minun poikani, ja anna minun suuta. teen, minun poikan?
Ia hän astui liki, ja suuta andoi hänen. 38. Ia Esau sanoi Isällens: yriköst siunaui

Niin hän tunsi hanen waattens hajun, ja siu- sinulla waiwoin ongin minun Isän? siuna
nais händä', ja sanoi kayo, minun poi» minuakin minun Isäni: ja Gsau koroni «/
kani haju on niinkuin kedon haju, jonga nens ja itti.
Ebr. 12:17.
20.
Isgak
"Ebr.
Niin
wastais
hänen Isäns, ja sa39.
HGRrasiunanuron.
28. Jumala andakon sinulle raiwan ka» noi hänelle: Katzo, lihawa asuinsia pitä smM
siesta, jamaanlihawudesia; yldäkMäj?- oleman maan päällä, ja kastetta taiwast ylwiä ja wiinaa.
häldä.
«5
29. kansat palwelkan sinuA ja sukukun40. Sinun miekallas pitä sinun elättäm,»
nat tmnarrakon sinua. Ole sinun weljeis itzes, ja pallveleman sinun weljees. Ia tapah?
herra, ja sinun airis lapsir langerkon sinun tv että sinä myös tulet herrari, ja serjät hänen
M. 4^
salkais juuren: kironu olkon se joka sinua ikemsä nistastas.
:

.

,,:

27. 28. Luk.

t

Mos Kirja.

jolla hänen. Isäns hänen siuIsänannut oli; sanoi sydämesänsä: minun
tapan melja
minä
lähestymät:
murhepäimät
ni

s.unaurcn tähden,
ja

icm Jakobin.*
42 Mutta Rebekkalle

"Obad.v.,°.

31
5- Niin lähetti Isaak Jakobin tyköns menemän Mesopotamiaan; Labanin, Vethuelin
Syrjäläisen pojan tygö, Rebekkan Jakobin
ja Esaun äitin meljen.
ii. 6. Kosta Esau näki että Isaak oli siunannut Jakobin, ja lähettänyt hänen Mesopotamiaan, ottaman sieldä hänellms emandätä: ja että hän, sittekuin hän hänen siunanut oli, kasti händä ja sanoi: ei sinun pidä ottaman emändätä Kanaan tyttäristä.
7. Ia että Jakob oli Isällens ja äitillens
kuuliainen; ja meni Mesopotamiaan.
8. Esau näki myös, ettei Isaak hänen Isänsä moinut nähdä Kanaan tyttäritä:
9. Meni Esim Ismaelin tygö: ja otti Mahalathin Ismaelin Abrahamin pojan tyttären,
Nabojothin sisaren, emännäxens, paitzi endisiä.
m. io. Niin Jakob läxi BerSabasta: ja

ilmoitettin Esaun häjoka lähetti
poikans
nen »vanhemmannuoremmansanat:
poikans,
za sanoi
iakutzui Jakobin
meljes Esau lohdutta itziansä siikatzo,
hänelle:
tä että hän sinun tappa.
polkan, ole mmun anellen»
43. Nyt minun
kuuliainen: Malinista sinus ja pakene kohta
minun weljeni Labanin tygö Hamniin.
, 44. Ia ole hänen tykönäns kappale aikaa:
siihenasti että meljes kiukku asettu.
45. Ia siihenasti että hänen mihans lakka sinusta, ja hän unhotta mitäs händä mastan tehnyt olet. Niin minä lähetän ja tuotan sinun
sieldä. Mixi teidän molembain pidäis yhtenä meni Hamniin.
11. Ia joudut yhteen paikkaan, ja oli siinä
päiwänä minulda tuleman pois.
46. Ia Rebekka sanoi Isaakille: minä suu- yötä: sillä Auringo oli laskenut, ja otti kimen
tun minun elämääni, Hethin tytärten tähden*: siitä paikasi, ja pani paans alaisexi, ja majos Jakob otta »vaimon Hethin tyttäristä, jotka kais siinä paikasi».
omat niinkuin tämän maan tyttäret, mitä mi12. Ia näki unda,ja kayo, tikapuur sei,6:
autta
nun sitte
elämän? iMos.
35.
son maanjapäällä, joiden pää ulorrui raiwaseen: kayo, Jumalan Engelir kawir
28. Luku.
ylös ja alas niitä myöden.
"loh
i Jakob neuwotan ja
13. latayo. HERra siisoi niiden päälsiunatan n.wanhemmildansa ja lähte Mesopotamiaan,
Esau otta lä, ja sanoi: Minä olen HERm Abrahamin
wielä emännän, ui. Jakob näke matkallansa Laisinun Isäs Jumala, ja Isaakin Jumala: täwantikapuut ja kuule HERran puhuwan. iv. män
maan, jonga päällä sina makat, annan
Ihmehteie näkyänsi; pystyttä kiwen siihen paik- minä
sinulle ja sinun siemenelles." ', Mos,
kaan muistomerkixi, ja teke lupauxen Jumalalle.
14. Ia sinun siemenes pita oleman niinkliin
!Isaak kutzui poikans Jakobin ja siv- maan tomu, ja sinun pitä lemiämän ländeen
nais händä: Mi ja sanoi hänelle: älä ja itään, pohjaan ja etelään päin-'. la. siota emändaä Kanaan tyttäristä.
maan päällä
nusa piru kaikki sukukunnat
2. Waan malmista jamene Mesopotamiaan,
ja
siemenesäs.-s
siunaruri ruleman, sinun
Bethuelln sinun äitis Isän huoneseen: ja ota
"s Mos. 12: 10. -Z-i Mos. ,2:2. Gal;:^s.
sinulles sieldä emändä, Labaninsinun enois tyt15. Ia kayo, minä olen sinun kansas,
täristä.*
>05.,2:i,.
jawarjelen sinua kuhunyas ikanäno jou. 3- JalumalaKaikkimaldias siunatkonsinua, dut, ja saaran sinun jällens ralle maalle:
ja matkön sinun; sillä en minä hylja sinua, suhenasti että
ettäs tulisit (suurexi) Kansain joukoxi.
minä kaikki teen, mitä minä sinulle puhu4 Andakon myös imulle Abrahamin nur olen.
Wiis ,o: 10, ,c.
Nunauxen, sinulle ja sinun siemenelles siVi. 16. Kosta Jakob heräis unestansa, niin
nun kansas; periäxes sitä maata, josas muuhän
rorisist on HERra tasa pa»kasa:
kalainen olet, ionga Jumala Abrahamille an- ja ensanoi:
mmä sira tiennyt.
danut on.
1 Mos. ,2:,;, 17.
Niin
>:

:,.

sssun

*

>

"

*

i?.
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17.

Niin hän pelkäis, ja sanoi: kuinga

rasa

muu
peljarrapa on rama paikka! ei
ole, kuin Jumalan huone ja taiwan owi.
18. Ia Jakob nousi warhain amulla, ja
otti kiwen, jonga hän oli pannut päans alaiseri, ja pani sm pystyalle muistopatzaxi": ja
"«
wuodatti öljyä sen päälle, f
Mos. z»: 45.
,;.
»1:
l.«<>:
-Z-iMos.
14.
19. Kutzui siis sen paikan BethEl; waan

muinaisiin aikoin se kutzuttin Luz.

20. Niin Jakob teki lupauxen, sanoden:
josJumala on minun kansani, ja warjele
minua tällä rielN jo-amnawarllan, anda myös »ninulle leipää syödäxeni, ja waa«
1 Aika K. 4: I°.
terra werhaxeni :"
21. I rv en rakaperin rauhasa koria IjaHERra on mmun Jumalan.
sani
22. Niin tämä kiwi jonga minä panin pystyalle muistopatzaxi, pitä oleman Jumalan
huone: ja kaikista jotkas minulle annat, annan
'

niinä tosin sinulle kymmenexet.

2F. 2Y. Lnf.

7. Niin hän sanoi: katzo, wielä on paljo
päiwää, eikä wielä ole aika karjaa koota:
niin juottakat siis lambaita, mengät jakaitze.
kat heitä.
8. He sanoit: emme saa, siihenasti kuin kaikki laumat kootan, ja wieritämme Uwen kaiwon suulda, juottaxemme sambat.
9. Wielä hänen puhuisans heidän kansans,
tuli Rahel Isäns lammasten kansa: sillä hän
kaitzi lambaita.
io. Ia tapahdui kosta Jakob näki Rahelin,
Labanin enoins tyttären, za enoins Labanin
lambat: niin meni Jakob hänen tygäns, ja wieritti kiwen kaiwon suulda. Ia juotti enoini
Labanin lambat.
11. Ia Jakob suuta andoi Rahelin: ja k»
rotti änens ja itki.
12. Ia ilmoitti hänelle, ettähän oli hänenlweli, ja Rebekkan poika. Niin juoxi han
säns
ja ilmoitti sen Isällensä.
11. 13. Ia kosta Laban kuuli sanoman Ja-

juoxi hän händä waskobista sisarensa pojasta,
syliinsä,
otti
ja
ja suuta andoi hätan,
hänen
29. Luku.
ja
wei
nen,
hänen huonesenfa: ja hän jutteli
i. Jakob tule Haraniin, kohta Rahelin ja juttele hänelle sugustansa. v- Jakob palwele L.a- Labanille kaiken asian.
bania Rahelin tähden; mutta Lea huole hä14. Niin sanoi Laban hänelle: tosin sinä
nelle ensin: sitte saa hän myös Rahelin awio- olet minun luuni ja lihani". Ia hän oli härensa. m Jakobin ensimäistt lapset jl.ean kansa. nen tykönäns koko kuukauden." "Duom.K.s:,.
i.
Jakob läxi matkan: M tuli idäiselle 15. Sitte sanoi Laban Jakobille: waikkas
olet minun weljeni, palweletkos minua sentähmaalle.
2. Ia katzeli ymbärillens, ja katzo, kailvo
den ilman mitakan? ilmoita minulle mikä sioli kedolla. Ia katzo, siellä makais myös kol- nun palkkas olis.
me lammaslaumaa sen tykönä, sillä siitä kal16. Ia Labanilla oli kaxi tytärtä: wanhemmosta juotit he laumat: ja suuri kiwi oli kai- man nimi oli Lea, ja nuoremman nimi oliRahel.
won suulla.
17. Mutta Lea oli pehmiä silmistä: waan Raja
hel oli kaunin muotoinen, ja ihana kasivoilda.
3. Sillä sinne koottin kaikki laumat,
suulda,
ja
juotit
kiwi
wieritettin
kaiwon
18. Ia Jakob rakasti RaheKta: ja sanoi: niihe
lambaita: ja wieritit kilven jällens siallensa nä pallvelen sinua seltzämän ajastaikaa Rahelin
kaiwon suulle.
sinun nuoremman ryttares tähden. "Ds. 12
minun
weljeni,
4. Ia Jakob sanoi heille:
19. Laban »vastais: pammbi on että mina hate
oletta?
me
he
nen
annan sinulle, kuin jollekkin toiselle: ole linkusta
»vastaisit: Hamnista
olemme.
nun tykönäni.
20. Niinvanveli Jakob Rahelin tähden snlp
5. Hän sanoi heille: tunnettako Labanin
Nahorin pojan? he sanoit: tunnemme kyllä. män ajastaikaa: jane olit hänen silmisänsaniin6. Hän sanoi: ongo hän rauhasa? he «va- kuin muutamat päiwät, rakastaisansa handa-21. Ia Jakob sanoij Labanille: anna minun
muhas hän on. Ia katzo, Rahel hänen tyttärensä tule lammasten kansa.
emändäl» minulle: sillä minun «ikan on täytetty mennä hänen tvgöns.
22. Nun
*

-.

>;.
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30. Luk.
m.
kaa.
L. ea synnyttä wielä kaxi poikaa ja yh22. Niin Laban kokonkutzui kaiken sen paikkasynnyttä Josephin ja
den tyttären, iv.
2y.

Raheli
kunnan miehet, ja piti häät.tyttärensä
ano erolupaansa L.abanilda. v. Anda
Jakob
otti
Lean,
hän
ia
23. Mutta ehtona
kuitengin pidätettä iyensä wielä palkan edestä
wei sen hänen tygöns: ja hän makais ftn tykönä. ja tule äweriäi-i.
tyttärellensä Le24. Ia Laban andoi hänen
1.
piikaxi.
Siipan
Rahel näki ettei hän synnyttänyt Iaalle, piikansa
«Aosta
kooille,
Lea.
Amulla,
hän
katzo
oli
sanoi
se
Ia
kadehti hän sisartansa, ja sanoi
25.
engö
tämän
minulle
teit?
mianna
minun lapsia, eli minä kuolen.
Jakobille:
Labanille: mixis
?
pallvellut
mi2.
Jakob «vihastui kolvin Rahelin päälle, ja
nä Rahelin tähden
sinua mixis
olengo minä Jumalan siasa, joka on sisanoi:
petit?
nun
nulda
kieldänyt
ei
niin
ole
meidän
maan
Laban
kohdun hedelmän?
26. Wastais
tapa; että nuorembi annetan ennm wanhem3. Ia hän sanoi: tasa on minun piikani Vilha, maka hänen kansans; että hän synnymis
bata.
minun helmaani, ja saisin sillekin hänestä lapTäytä
myös
tämän
»viikko:
niin
se
sinul27.
"1 Mos. 16:,.
pallvelet
le annetan, siitä palweluxesta kuins
sia.'
ajastaikaa.
minua wielä toiset seitzemän
4. Niin hän andoi l)änelle piikansa Bilhan
ja
täytti
hänen lviik- emännäxi: Ia Jakob makais hänen kansans.
28. Jakob teki niin,
tyttärms
ja
kons: hän andoi hänelle
Rahelin 5. Niin Bilha tuli rastaxi ja synnytti Jako:

emännäxi.

29. Ia Laban andoi tyttärellensä Rahelille
piikansa Bilhan, piikaxi.
30. Niin hän makais myös Rahelin kansa,
japiti Rahelin mkkambana kuin Lean; ja palweli hända wielä toiset seitzemän ajastaikaa.
31. Ia kosta HERra näki Lean katzottawan
ylön, teki hän hänen hedelmällisexi; mutta Ra-

hel oli hedelmälöin.

32. Niin Lea tuli rastaxi, ja synnytti pojan,
ja kutzui hänen nimens, Ruben: ja sanoi:
HErra on katzonut minun ahdistuxeni puoleen, nyt siis minun mieheni rakasta minua.
33- Ia hän taas tuli xaffaxi, ja synnytti pojan, ja sanoi: HERra on kuullut minua kadottaman ylön, ia on myös tämän minulle andanut jakutzui hänen nimens, Simeon.
34- Ia hän jällens tuli rastaxi ja synnytti
po,an, ja sanoi: nyt taas minun
mieheni pysy
.mmun tykönäni: sillä minä synnytin hänelle
rolnie poikaa. Sentähden hän kutzui hänen
:

nimens Lemi.
35- Ia hän tuli wielä rastaxi, ja synnytti poian, ja zanoi: nyt winä kiitän HERma,

tähden kutzui

sen-

han hätisn nimens, Juda: ja lakkms siMnyttämästä.
>.

F-.«

3c>. Luku.
hedelmetöin, anda Jakobillepiikansa
kaxi poikaa. ,i. Siipan,
p
pukan
kansa siittä Jakob myös kaxi poi-

«

bille pojan.

6. Ia Rahel sanoi: Jumala mtkais minun
asiani, ja kuuli myös minun äneni, ja andoi
minulle pojan; sentähden kutzui hän hänen nimens Dan.
7. Ia taas Vilha Rahelin piika tuli rastaxi,

jasynnytti
8.

Jakobille toisen pojan.

Niin sanoi Rahel: minä olen jalosti kilmoi-

tellut minun sisareni kansa, ja olen myös «voittanut: ja hän kutzui hänen nimens Nephtali.
11. 9. Kosta Lea näki että hän lakkais synnyttämästä ; otti hän piikans Siipan, ja andoi

sen Jakobillesynnytti
emännäxi.
Silpa
Niin

Lean piika

Jakobil11. Ia Lea sanoi: joukko tule: ja kutzui hänen nimens Gad.
12. Ia Silpa Lean piika synnytti Jakobille
toisen pojan.
13. Ia Lea sanoi: autuasta minua, sillä tyttäret sanomat minua autuaxi: ja hän kutzui
hänen nimens Asser.
10.

le pojan.

m. 14. Ia Ruben meni ulos nisun elonaikana, ja löysi dudaimia «vainiolda, ja toi ne
Lealle äitillensä. Niin sanoi Rahel Lealle: anna minulle poikas dudaimista.
15. Hän mastais händä: mahako sinun siinä
on, ettäs olet mmulda miehen mimyt, mutta
tahdot myös otta poikani dudaimit? Ia Rahel
E

sanoi:

Q IT NL 513.
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3 0. Luk.
se on paljoxi kaswanut,ia HER-

sinoi sentähden maatkan hän tänä yönä sinun lin, mutta nyt
ra on siunannut sinun, minun jalkajuondeni
kansas poikkas dudaimim tähden.
i 6. Kosta Jakob ehtona kedolda Mais, me- kautta. Kosta minä siis oman huoneni parasni Lea händä wastan, ja sanoi: mmun kansani ta katzon?
pitä sinun makaman: sillä minä olen sinun kal31. Ia (Laban) sanoi: mitasta minä sinulpoikani
dudaimilla.
le
annan? Ia Jakob sanoi: ei sinun pidä mi»
listi ostanut
Ia hän makais sen yön hänen kansansa.
län andaman minulle. Mutta jos sinä tämän
:

17. Ia Jumala kuuli Lean ja hän tuli mskaxi, ja synnytti Jakobille »viidennen pojan.
18. Ia Lea sanoi: Jumala on maxcmut sen
minulle että minä annoin piikani miehelleni ja
kutzui hänen nimens Isastar.
19. Ia Lea taas tuli rastaxi, ja synnytti
Jakobille kuudennen pojan.
2v. Ia Lea sanoi: Jumala on minun hywästi lahjoittanut, nyt taas asu minun mieheni minun tykönäni: sillä minä olen synnyttänyt hänelle kuusi poikaa. Ia kutzui hänen
nimens Sebulon.
21. Sitte synnytti hän tyttären, ja kutzui
hänen nimens Dina.
IV. 22. Mntta Jumala muisti myös Rahelin, jalumala kuuli hänen, ja saatti hedel-

minulle teet, niin minä wielä tästälähin kaitzen
ja «varjelen sinun laumaas.
32. Minä käyn tänäpänä kaiken sinun la«l«
mas läpitze, eroittaden sieldä kaikki pilkulliset
ja kirjawat lambat, ja kaikki hallawat karitzain seasa, ja kirjawat ja pilkulliset lvohten
seasa, (mitä sitte kirjawaxi ja pilkullisexi tule)
olkon minun palkkani.
33. Niin minun wanhurstaudeni on todistapa tästedes mimlsta, kosta siihen tule, että
minun pitä palkkani sinun nähdes
niin että kaikki jotka ei ole pilkulliset taikka kirjawat «vohlista, eikä hallawat karitzoista,
:
olkon «varkaus minun tykönäni.
34. Niin sanoi Laban: katzo, josta olis
jälken.
35. Ia sinä päiwänä eroitti hän pilkulliset
mällisexi.
23. Niin hän tuli rastaxi ja synnytti pojan, ja kirjawat kaurtt ja kaikki pilkulliset ja kirjaja sanoi Jumala on orranur pois minun wat »vuohet, kaikki joisa jotakin «valkeutta olh
ja kaikki hallawat karitzat: ja andoi ne lastenhawälsiyxcni.
:
nimens
Joseph, sanoden
haldun.
24. Ia kutzui hänen
minulle wielä toisen pojan.
36. Ia asetti kolmen päiwäkunnan matkan,
HERm lisätkön
25. Ia tapahdui kosta Rahel oli synnyttä- itzens ja Jakobin tvaihelle: ja Jakob kaitzi niinyt Josephin; sanoi Jakob Labanille: päästä tä jotka Labanin laumasta jäit.
minua menemän kotiani ja maalleni.
37. Mutta Jakob otti wiherjäisiä haapaisia
26. Anna minulle minun emändäni ja lap- sauwoja, mandelpuisia ja plataneapuisia; ja
seni, joiden tähden minä olen sinua pallvellut, kuorei niihin walkiat juondet,sm walkian paiettä minä menisin pois: silla sinä tiedät minun kan paljastamisella, kuin sauwain päällä oti^
palweluxmi, kuin minä olen sinua palwellut.*
38. Japani ne sauwat, jotka hän kuorinut
oli, laumain eteen, wesiruuhiin, ja juoma as"iMos. 21:41.
V. 27. Ia Laban sanoi hänelle: anna mi- tioihin, lauman eteen, joihin he tulit juoman,
nun löytä armo sinun edesäs, minä ymmär- että he juomalletulduans siittäisit.
.'
'
'iMos.-,: 12.
mmun sirän errä HERra on
päälniin
laumat
niidm
sauwain
nun tähtes.
siitit
39. Ia
28. Ia sanoi (wielä): määrä siis sinun lä, ja kannoit pilkullisia, juondeisia jakirjawita.
palkkas minuUe ja mina annan.
40. Niin Jakob eroitti karitzat, ja
tiedät
kastvot, siinä walkiasa laumasi», miMutta
lauman
hän
hänelle:
sinä
sanoi
29.
kuinga minä olen palwellut sinua : ja kuinga tä pilkullisia ja hallawia päin: ja teki itzellens
paljo sinun karjaas on minun halduni annettu. eri lauman, ja ei lastenut niitä Labanin M
3Q. Sinulla oli wähä ennen kuin minä tv- man sekaan.
,

:

se

se

saaman:
se
se
.

sanas

:

sa

*

smnannur

,

ase»
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41.

ZO. 3 1.

Luk.

Ia kosta

se warhain kanoama

i

Mos Kirja.
lauma

pani Jakob saumat laumain
sikoillansaruuhiin;
että he siittäisit sauwain
eteen
silmäin
päällä.

9.
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Niin on Jumala ottanut teidän Isänne

hywyden, ja andanut minulle.
10. Ia tapahdui lauman siittämisen ajalla,
ja katzo,
nostin minä silmäni ja näin
juoxit,
hiljain
ne
niin
ei
juönjotka
Mutta
olit
päälle,
kosta
kaurit
42.
nousit laumain
äpöisetLaniitä
tulit
Niin
deiset,
pannut
pilkulliset
ja
sisälle.
kirjawat.
hän ja
11. Ia JumalanEngeli sanoi minulle
banille warhain kannetut Jakobille.
sangen
mies
äweriäxi,
Siitä
tuli
niin
ja minä wastaisin: tasa minä olen.
Jakob;
4Z.
että hänellä oli paljo lambaita japiikoja japal12. Mutta hän sanoi: nosta silmäs, ja ka»velioita, ja Kameleja ja Aseja.
tzo kaikki kaurit jotka nousemat laumain
päälle, omat juondeiset, pilkulliset jakirjawat :
31. Luku.
Silla minä olen nähnyt kaikki lnita Laban sil. 2.aban lapsinensa kadehti Jakobin rikkautnulle teke.
ta, ii- Jumala kaste Jakobin paeta Isänsä maal13. Minä olen Jumala BethElisä, josa sinä
le; johon hän saa emändäinsä suostumuxen. m. «voitelit kiwen, ja josas teit miNulle lupauxen:
Jakob pakene perheinensäjasala labanin tyköiv. nouse siis nyt, ja lähde täldä maalda, ja paaja Jakobia taka
nuhtele händä.
Jakob sano syynsä, wasta puolestansa, ja nuh- laja syndymä maalles.
"iMos.2B: iB, 19, 20,« c. 1.,2: 9.
tele koivin L.abania: v. He tekewät liiton keskenänsä.
14. Niin »vastaisit Rahel ja Lm, ja sanoit
ongo meiaä enämbi osaa, eli perimihänelle:
eteens tuli Labanin
puhe,
i.

oli

,

unesa:

unesa:

,

:

*

lasten
hänen
stza että
he sanoit: Jakob on saattanut itzellens kaiken meidän Isämme tawaran: ja siitä
meidän Isämme hywydestä on hän saattanut
itzellens kaiken täniän tawaran
2. Ja Jakob näki Labanin kaslvon; ja katzo, ei ollut se hända kohtan, niinkuin eilän
ja endispäiwänä.
u. 3. Ja HENra sanoi Jakobille: palaja
ja
ja

stä meidän Isämme huonesa?
15. Eikö hän ole pitänyt meitä muukalaisina?
sillä hän on myynyt meidän, ja peräti syönyt
meidän hindamme.
16. Sentähden kaikki hywyys, jonga Juma-

la on ottanut meidän Isäldämme, se tule oikeudella meille ja meidän lapsillemme: Nyt siis
kaikki mitä Jumala sinulle on käskenyt, se tee.
ja nosti lapsensa
sinun Isais maalle, sukuis tygö: mi- ja m. 17. Niin nousi Jakob;
päälle.
emandänsa
nä olen sinun kansas.
Kamelein
18. Ia »vei pois kaiken karjansa, ja kaiken
4. Niin lähetti Jakob ja kutzui Rahelin ja
tawamnsa, kuin hän oli pannut kokoon, sm
Lean kedolle laumansa tygö.
oman karjansa, kuin hän oli saanut Mesopo5. Ia sanoi heille: minä näen teidän Isänne kasmon, ettei hän ole minua kohtan niin- tamiasi»: mennaxens Isänsä Isaakin tygöKakuin eilan ja endispäiwänä; murra minun naan maalle.
19. Mutta Laban oli mennyt keritzemän lauIsani Jumala on ollur minun kansani.
6. Ia te itze tiedätte, että minä olen kaikel- maansa. IaRahel warasti Isäns epäjumalat.
la minun mäelläni palmellut teidän Isäänne.
20. Niin »varasti Jakob Labanin Syrialaisydämen; siinä ettei hän ilmoittanut hänelle
Mutta
teidän
sen
«vietellyt
on
minua,
Isänne
7.
ja muuttanut minun palkkani jo kymmenen että hän pakeni.
kertaa: ei kuitengan sallinut Jumala hänen
21. Niin hän pakeni, ja kaikki nM hänellä
wahingota tehdä minulle.
oli, nousi ja meni »virran ylitze; ja meni Gi8. Kosta hän sanoi: kirjawat pitä oleman leadin »vuorta kohden.
sinun palkkas, niin kaikki lauma kandoi kirja22. Kolmandma päiwänä ilmoitettin Labawlta. Mutta jos hän sanoi: pilkulliset pitä ole- nille, että Jakob oli paennut.
man sinun palkkas, niin kaikki lauma kandoi
23. Niin hän otti »veljensä kansans, ja ajoi
pilkullisia.
E 2
händä

36

zi. Luk.
36. Ia Jakob «vihastui jariiteli Labanin kanniitä minä olen
sa wastaisja ja sanoi hänelle:
rikkonut, mikä minun pahatekom on, ettas
minua olet niin «vihaisesti ajanut takaa?
37. Sinä olet etzistellyt kaikki minun taloini
kalut, mitäs olet löytänyt kaikista sinun talois
kaluista ? tuo tähän minun ja sinun wcljeis eteen,
ratkaista meidän kahden «vaihellamme.
38. Minä olen ollut sinun tykönas jokaxikymmendä ajastaikaa, ja sinun lambas ja «vuohes
ei ole hedelmättömät ollet: ja en ole minä syönyt oinaita sinun laumastas.
39. Engä ole tuonut sinulle pedolda haassattua, mutta minun piti sen maxaman, sen olet

QSNLSIS.

händä takaa seitzemän päiwäkunnan
ja saawutti

matkan:

hänen Gileadin »vuorella.
24. Mlltta Jumala oli tullut Labanin Syrjäläisen tygö yöllä unesi»; ja sanonut hänelle:
kawahda sinuas, ettes puhu Jakobille hywää
eli pahaa.

25. Ia Laban lähestyi Jakobia. Mutta Jakob oli majansa tehnyt »vuorelle. Ia Laban teki weljinensa myös majansa Gileadin muorelle.
26. Niin sanoi Laban Jakobille: mitäs olet
tehnyt, ettäs «varastit minun sydämeni: ja olet
wienyt pois »ninun tyttäreni niinkuin miekalla
otetut?
27. Ia mixis sala pakenit ja »varastit sinus
minulda, ja et ilmoittanut minulle? että niinä
olisin sinua saattanut ilolla, ja lauluilla, ja
trumbuilla, ja kandeleiila.
28. Ia et sallinut minun suuta anda minun
pojilleni ja tyttärilleni: tämäns olet tyhmästi
tehnyt.
29. Ia minulla olis kyllä »voimaa tehdä teille pahaa, mutta teidän Isänne Jumala sanoi
»nennenä yönä minulle: kawahda itzes puhumasta Jakobille hywää eli pahaa.
30. Ia nyt ettäs kummingin menit pois, ja
niin suuresti ikälvöitzit Isäs huoneseen: mixis
«varastit minun Jumalani?
IV. 31. Ia Jakob mastais, ja sanoi Labanille: minä petraisin ja luulin sinun wäkiwallalla
ottawan pois minulda sinun tyttäres.
32. Mutta kenengä tykö sinä löydät jumapidä elämän. Tunnustele meidän
las, ei
meljeimme läsnä ollesa, mitä omaas on minun
tykönäni, ja ota pois
Mutta ei Jakob tietänyt Rahelin niitä «varastanen.
33. Niin Laban meni Jakobin majaan, ja
Lean majaan, ja heidän molembain piikams
majaan, ja ei löytänyt. Ia läxi Lean majasta,
ja tuli Rahelin majaan.
34. Mutta Rahel oli ottanut epäjumalat, ja
pannut Kamelein satulan ala, ja istui siihen
päälle; mutta Laban etzei kaiken majan, ja ei
löytänyt.
35. Ia hän sanoi Isällensä: älkön minun her-

sen

se.

;

sinä minun kädestäni «vaatinut: niin myös miyöllä wamstcttll
tä
oli."'

Mos. 22: !2.
40. painalla on minun helle waftnaja >'ölla wilu: ja uni on paennur minun silmiMni.
41. Minä olen jo kaxikymmendä ajastaikaa ollut sinun huonesas, neljätoistakymniendä ajastaikaa palmclin minä sinua kahden tyttäres tähden, ja kuusi ajastaikaa sinun laumas tähden:
ja sinä olet muuttanut minun palkkani kymmenen kertaa.
42. Jollei minun Isäni Jumala, Abrahamin
Jumala, ja Isaakin pelko olis ollut minun
niins peräti tyhjänä olisit minun
päästänyt. Mutta lumala on nähnyt minun
wailvani ja kätteni työt, ja nuhteli menneuä
yönä sinua.
''Es. 8:,;.
V. 43.

2

Wastais Laban,

ja sanoi

Jakobille:

tyttäret owat minun tyttäreni, ja pojat owac
minun poikani, ja laumat owat minun laumani, ja kaikki kuins näet, owat minun: mitä minä teen tänäpänä minun tyttärilleni taikka heidän lapsillms, jotka he owat synnyttänet?
44. Tule siis nyt ja tebkäm liitto, minä ja sinä ; joka pita oleman todistus minun ja sinun

waihellas.
45. Niin otti Jakob kilven, ja pani pystyall,
.„

muistopatzaxi.
rani wihastuko, etten minä saa nosta sinun ede46. Ia Jakob sanoi meljillmsä: kootkat tisäs: sillä minulle tapahtu «vaimoin menon jäl- «viä. Ia he toit kiwiä, ja teit roukkion; !>l
ken
Ia hän etzei, ja ci löytänyt epäjumali- atrioitzit siinä roukkion päällä.

tanfa.

*

1

Mos.

18: n.

sen

47-,
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4. Ia käffi heitä, sanoden: sanokat nai»» miGilead.
nun
hänen
herralleni Esaulle: näin sano sinun palmeta: mutta Jakob kutzui
roukkio
olkon
tama
lias
Jakob: minä olen ollut muukalainen La48! Mn Laban sanoi:
waihellas;
tykönä, ja miipynyt tähän asti.
ja
tänäpänä
minun
banin
sinun
todistus
nimens
Gilead..
minulla on karjaa ja Aseja. lambaita,
hän
5.
Ia
hänen
seiltabdenkutzui
palmelioita
japiikoja: ja lähetin ilmoittaman
49 Ia Mizpah; sillä hän sanoi: HERra
ja
olkon peränkatzoja sinun minun waihellani, minun herralleni, löytäxeni armo sinun edesas.
6. Sanansaattajat palaisit Jakobin tygö,
kosta,ne erkanem toinen toisestamme.
tyttäritäni,
minun
taiksanoden: «n tulimme Csaun sinun meljes ty.0 Jos sinä waiwat
paitzi
tyttäritäminun
sluänditä,
gö;
ja hän tule sinua wastan, ja neljäsataa
ka oult tuuita
meitvdistais)
(joka
yhtän
ihmistä
miestä hänen kansansa.
m Ei ole
11. 7. Niin peljästyi Jakob kowan, ja ahdidän kansan», mutta katzo, Jumala on todistaja minun ja sinun waihellas.
stus tuli hänenpäällms: ja jakoi mäen joka oli
ka(w>ela)
Jakobille:
hänen kansans, ja lambat, ja karjan jaKaLaban
sanoi
;i. Ja
tzo, tälua on roukkio, ja tämä on muistopatzas, melit kahten joukkom
8. Ia sanoi: jos Esau tule yhden joukon
jonga minä panin minun ja sinun waihelles.
ja
olkon
tämä
todistus,
päälle,ja lyö sm; niin se jäänyt joukko pääse.
;2. Tämä roukkio
käy
yetten
minä
todistus;
myös
patzas olkon
9. Ia Jakob sanoi: minun Isäni Abrahalil,;e tämän roukkion simin tygös, etkä sinä käy min'Jumala, ja minun Isäni Isaakin Jumaylitze tämän roukkion ja tämän patzan minun la, HERm jokasanoit minulle: palaja maalles
tygöni, mahingota tekemän.
MMuis tygö, ja minä teen sinulle hywä.
ja
Nahorin
Juma-iMos. ;i: 5, 1;.
53. Abrahamin Jumala
ro. Minä olen mahdoroin kaikkeen siihen
la, ja heidän Isäins Jumala, mtkaiston mei-.
dän Malillamme. Ia Jakob, »vannoi hätien armoon, ja kaikkeen siihen toruuren, jon,
gn sinä reir palwelialles. Sillä kosta mi,
Isäns Isaakin pelwon kautta.
54. Ia Jakob uhrais wuorelln, ja kutzui hä- na rämän Jordanin yliye menin, ei minulnen meljens syömän leipää. Ia kuin he olit la muura oUur kuin minun sauwani mun
;?.

32.

Luk.

i

,

*

;

syönet, olit he yötä wuorella..
ra nyr minulla on kax» joukkoo.
5;. Mutta cunlllla warhain nousi Laban, ja
11. Pelasta siis nyt minua minun «veljeni Epoikainsa
jatykirtensa,
ja
suuta andoi
siunais
kalista: sillä minä pelkän hänen tulewan
heitä, ja meni matkans,. ja palais kotiansa.
ja lyömän minun ja äitin lapsinensa.

saun

12. Sinä olet kummingin sanonut: minä teen
kaiketi sinulle hywää ; ja lisän sinun siemenes
Jumalan Engelit kohtawat Jakobin hän niinkuin sannan moresn, jokapaljouden tähden
"i Mof. 28: ,4.
sa» tietä n.sanansaattailda Esaun tulewan ivas- ei luetta taita:
tansa,
pelka l- ändä ja rukoile lumalalda am. 13. Ia hän yödyi sinne, ja otti niistä,
pua. m. Lohetta HsaiUle lahjoja, v. painele
tXlin olit käsillä, lahjoja lähettarensä weljellms
Jumalan kansa, joka nimittä hänen Israelixi ja Esaulle.
siuna händä pnielistl.
14. Kaxisataa wohta, ja kaxikymmendä
1.
myöden,
ja
meni
Jakob
tietänsä
kaurista: kaxisataa lammasta ja kaxikymmendä
Mutta

32.

Luku.

>

:

*

Jumalan Engelit tulit händä wastan. jäärä.
Ia kosta hän näki heidän, sanoi hän na>
15. Imettätvia Kameleja warsoinensa kolmar owar Jumalan sörajoukto. Ia hän mekymmmdä: neljäky«nn»endä lehmää jakym""

2.

:

kutzui sen paikan Mahanaim.
*

2

Ku». K. 6:

17.

-

Ps.i4:s.

Niin Jakob lähetti, sanansaattajat edelEsaun tygö ; Seirin maakundaan, Edomin maalle.
3

län,ä »veljens

menen herkaä> kaxikymmendä Asia jakymmenen warsaa.
16. Ia andoi ne pallvelioittens kasiin, itze<
tungin lauman erinans; ja sanoi palwelioillensa:
E 3

6151V6313.
32. 33- Luk.
nähnyt Jumalan kastvosta kassa mengät minun edelläni, ja pitäkät wäli minä olen
jokaitzen lauman waihella.
woon, ja minun sieluni on »vapahdettu.
31. Ia Auringo nousi kosta hän Pnielin ohi17. Ia kasti ensimäiselle, sanoden: Kosta minun weljeni Esau kohta sinun, jakysy sinulda, tze käwi, ja hän ondui reidestänsä.
kenengas olet, ja kuhungas menet? ja kenengä
32. Sentähden ei syö Israelin lapset reisinämät owat, joitas ajat edelläs?
suonda tähän päiwän asti, että Jakobinreisi18. Niin sano: nämät olvat sinun palwelias luu horjahtui.
minun herralleni EJakobinja lahjat, lähetetyt
33. Luku.
saulle: katzo, hän tule myös itze meidän jai.
.
Jakob kohta Esauta nöyrydellä, joka hänen
lisämme.
ja
ystäwällisesti
otti wastan. n Jakob estele menmyös
kolmantoiselle
19. Niin kasti hän
kansa, erkane hänestä, ia palaja Sm
nelle, ja kaikille niille, jotka käwit lauman jäli- nä Esaun
sa, sanoden tämän minun sanani jälken puhu- kolhun ja sitte Sikemiin.
kat Esaulle, kosta te hänen löydätte.
Jakob nosti silmänsä ja näki, ja katzo
»)
2Q. Ia sanokat myös katzo, sinun palweliEsau tuli, ja neljä sataa miestä hänen
as Jakob on myös meidän jälisämme ; sillä kansansa: Ia hän jakoi lapset Lealle ja Rahe<
lepytän hänen lahjoilla, jot- lille, ja molemmille pilkoille.
hän ajatteli: minä menewät;
ka minun edelläni
sitte tahdon minä 2. Ia asetti piikat lapsinens ensimaisixi; sitämitämax, hän otta lähin Lean hänen lastensa kansa, ja Rahelin
nähdä hänen kasivonsa,
ystäwällisesti.
Josephin kansa jälkimmäisexi.
;
»vastan minua
;
lahjat
menit
edelläns
ja
21. Niin
muthänen
3. Mutta itze hän käwi heidän edellänsä;
kumarsi hanens maahan seitzemän kertaa, siita hän oli itze siinä yötä joukkoinmsa.
22. Ia nousi yöllä ja otti kaxi emändätänsä, henasti kuin hän »veljeensä lähestyi.
ja ne kaxi pjikcmsa, ja yxitoistakymmmda las4. Ia Esau juoxi händä wastan, syliins otja halais händä kaulasta, ja suuta
paikaan.
luotus
ti
hänen,
ylitze
ja
meni
labokin
tansa
ylitzen
ja
ja he itkit.
otti
ne
wei
andoi
heidän
»virran
hänen:
23. Ia
ja wci myös ylitzen kaikki mitä hänellä oli.
5. Ia hän nosti silmänsä, ja näki »vaimot ja
IV. 24. Mutta Jakob jäi sille puolelle yxi- lapset, ja sanoi: kutka nämät kansas omat?
wastais ne owat lapset, jotka Jumala on
nänsä. Silloin paineli yxi mies hänen kansans, hän
Os. 12: 4. lahjoittanut sinun pallvelialles.*
*Ps. 127:,.
siihenasti kuin amurusso nousi.
6. Niin piikat lähestyit lapsinensa, ja kumar25. Ia kuin hän näki ettei hän woittanut hända, rupeis hän hänen reiteensä; niinettä Jako- sit itzens hänen edesänsa.
binreisiluu horjahtuipainellesa hänen kansansa.
7. Ia lähestyi myös Lm lapsinensa, ja kupäästä
amuminua,
26. Ia hän sanoi:
sillä
marsit hänen edesäns. Sitte tuli Joseph ja
jotka myös kumarsit hänen edesänsa,
en
minä
Raheli,
nouse.
Mutta hän wastais:
rusto
päästä sinua jolles siuna minua.
8. Ia hän sanoi: mitäs tahdot kaiken
joukon
kansa, kuin minä kohdanut olen? ha»,
mikä
nimes
hänelle:
sinun
27. Ia hän sanoi
löytäxeni armoo minun herrani edesä.
wastais:
on? hän »vastais: Jakob.
pidä
ei
sanoi:
sinua
sillen
Esau
sanoi: minulla on kyllä, minun
kutzutIa
9.
28. Ia hän
taman Jakob, »vaan Israel ': silla sinä oler »veljmi, pidä omas.
ia. Niin Jakob wastais ei niin, mutta joS
raifiellur Jumalan jal Ihmisien,0.kansa, ja minä
olen löytänyt armon sinun edesäs, niin
Mos. 2.5:
oler woirranur.
ja
ota
sanoi;
kysyi
lahjani minun kädestäni: sillä minH,
minun
häneldä,
Ia
Jakob
29.
nyt sinun nimes '. Mutta han sanoi mixis näin sinun kastvos, niinkuin minä olisin nähminun nimeeni kysyt ? Ia hän siunais hända nyt Jumalan kasivot'; ettäs olet minun hy-
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sanos

:

Duom. K. 1;: 17.
2 Sain. 19: 27.
wäxi ottanut.
siinä paikasa.
ii. Ora siis si siunaus *, jonga mini
paikan
sen
Pniel:
silla
Ia
Jakob
kutzui
32.
*

*

olen

Luk. 33-
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sen 3. Ia hänen sydämensä paloi Dinan Jakosinulle: silla Jumala ontaik,
bin tyttären perään; jarakasti piikaa, ja puNun
waadei
orrahän
hända
hutteli händä suloisilla sanoilla.
kinaisia.
*i
Sam.
2^:27.
4. Ia Sikem puhui Isällensä Hemorills, saman.
'anoi:
noden:
ota minulle tämä piika emännäxi.
(Esau)
lähtekämmejo
12.
»natIa
N.
5. Ia Jakob kuuli että he hänen tyttärensä
kustaman, minä »vaellan sinun kansas.
,3. Niin hän sanoi hänelle: minun herrani tie- Dinan olit hälväisnet, ja hänen poikans olit
tä liiinuUa olewan pieniä lapsia, ja imettälväi- lauman kansa kedolla. Ia Jakob «vaikeni siija karjaa jos ne yhtenä päiwähenasti kuin he tulit.
siä lambaita
ajetaisin,
niin
koko
lauma.
6. Ia Hemor Sikemin Isä meni Jakobin
kuolis
nä akista
mengän
palmelians
tygö
puhutteleman händä.
»uinun
herrani
14. Niin
hiljaxenft»,
senjälmutta
minä
seuran
edellä:
7. Silloin tulit Jakobin pojat kedolda: ja
ken kuin karja ja lapset käydä woi»vat, siihenasti kosta he sen kuulit, tulit miehet surullisexi, ja
kuin mina tulen minun herrani tygo Seiriin.
wihastuit sangen kotvan; erra hän oli
15. Ia Esau sanoi minä jätän kuitengin si- tyhmyden Israclisa, maaren Jakobin
nun tygös jotakinsiitä mäestä, kuin minun kan- raren: silla ei ollur se oikein rehrv.
8. Niin puhui Hemor heidän kansans, sanosani on. Hän mastais? mihingä se? anna minun ainoastans löytä armo minun herrani edesä. den: minun poikani Sikemin sydän halaja tei16. Niin Esau palais sinä päiwänä lietäns dän tyttären jälken; andakat siis se hänelle emyöden Seiriin.
männäxi.
17. Mutta Jakob matkusti Sukothiin, ja
9>Vhtennaittakat teitänne meidän kansamme
rakensi itzellens huonen, jateki mäjqt karjallen- andakat teidän tyttärenne meille, ja ottakat
sa. Sentähden kutzui hän sen paikan Sukoth. jällens meidän tyttäremme teitte.
18. Sitte tuli Jakob rauhoitettuna siihen
iv. Ia asukat meidän kansamme: maan piKaupungiin Sikem, joka on Kanaan maalla, tä oleman teille aldin, asukat, myykät ja ostasitte kuin hän oli tullut Mesopotamiasta; ja kat siinä, ja omistakat maa.
sioitti itzens Kaupungin kohdalle.
11. Ia Sikem sanoi hänen Isällensä ja«veljil.'9- Ia osti murun peldoo, johonga hän teki lmsä: andakat minun löytä armo teidän edesänmajansa, Hemorin Sikemin Isän lapsilda, ne: ja mitä te sanotte minulle, sen minä annan.
olen tuonur

minulle andanur, ja minulla on

:

sadan penningin edestä.'
"Jos. 24: »2. Ap.T. 7: is.
20. Ia rakensi siinä Altarin: jarukoili wäkematä Israelin Jumalan nime.
34.

Luku

-Dma Jakobin tytär raiffatan Sikemildä;
! »"/"5 D""ti awiorensa, ja saa weljildä petollisen suostumuxen ymbärinsleikkauren ehdolla, n.
Slkemiterit andawat iyens ymderinslei?""" lyödan kipianä Simeonilda ja L.ewilda kuoliaxi; josta Jakob nuhtele poikiansa.
1
Dina Lean tytär, jonga hän Jakobille
-v) synnyttänyt oli,
meni katzeleman
maakunnan tyttäritä.
2. Kosta Sikem
Hemorin Hewein, maakunnan Ruhtmcm voika näki hänen ; otti hän
hänen,a makais hänen, ja hawais hänen.
>

sm

sen

12. Anokat minulda rohkiast huomenlahjaa
ja andimita, jäminä annan mitä te anotte:
andakat minulle «vaimoin piika emännäxi.
13. Niin «vastaisit Jakobin pojat Sikemills,
ja hänen Isällens Hemorille, ja puhuit pctoxella; että hän oli heidän sisarensa Dinan hä-

se

«väisnyt.
14. Ia sanoit heille: en me taida sitä tehdä,
että me annam meidän sisaremme ymoerinsleikkamattomalle miehelle: sillä se olis mciile
häpiaxi.
15. Mutta kuitengin siinä me suostumme teihin; jos te tuletta meidän kaldaisexemme, että
kaikki miehenpuoli teidän seascmne ymberinslei-

kataisin.
,6.

Niin me annam meidän tyttären» teille,

asumme

jaotamme teidän tyttärenne meille: ja
teidän kansanne, ja tulemme yhdexi Kansaxi.

17. Mm-

6X^15313.
34- 35. Lttk.
17. Mutta jollettekuule meitä, ja anna tei29. Ia kaikki heidän hywydens, lapftnsij,
tänne ymberinsleikata ; niin me otan, meidän heidän waimons he otit fangixi, jaryostaMj
tyttäremme, ja menemnu matkamme.
niin myös kaikki milä huoneisa oli.
11.18. Ia heidän puhens kelpais Hemorille,
30. Ia Jakob sanoi Simeonille ja LewUK:
ja Sikemille Helnorin pojalle.
te oletta minuUe mielikarwaudm tchnet, saat19. Ia ft nuori mies ei wiilvyttellyt sitä teh- taden minun haisewcusexi tämän maakunlW
däxens: silla hän rakasti suuresti Jakobin tytär- afuwaisille, Kananereille ja PheresereiUe: ja
tä Ia hän oli kunniasi» piDettäpä kaikkein yli- minä olen wähä joukko, kosta he heitäns ko»
tze hänen Isäns huonesa.
kowat minun päälleni, niin he tappamat mi20. Niin tuli Hemor ja hänen poikansa Sinun, ja minä hukutetun, ja minun huoneni.
kem Kaupunginsa porttiin; ja puhuit heidän
31. Mutta he wastaisit: piMstä heidän teKaupunginsa miehille, sanoden:
kemän lneidän sisaremme kansa, niinkuin jo»
21. Nämät miehet owat rauhalliset meidän gun porton kansa.
kansamnre, jatahtomat asua jaelä tällä maal,la, ja kalzo., maa on kyllä awam heidän ede35> Tuku.
sänsä: ottakamme heidän tyttärensä meille i Jakob puhdista perhensä, waelda Nech»
ja andakam meidän tyttäremme iin, ja rakenda?lltarin Jumalalle: DeboraKu,
le. ii. Jakobille wahwistetan se nimi Israel
heille.
m.
Rahel synnyttäBenlamin ja kuole. iv. Ru22. Mutta siihen ne miehet andawat meille
Jakobin 12. poiko.
suosionsa, asuaxensa meidän kansamme ja tul- ben maka Bilhan kansa. v.
vi. Isaakin ikä, kuolema ja hautaminen.
jos
ymberins»jhdexi
meistä
lnrensa
Kanfaxi:
lcikatan kaikki miehenpuoli, niinkuin he myös i.
Jumala sanoi Jakobille: nouse ja me.
ne ylös BerhEliin, ja asu siellä: ja tn
ymbärinsleikatut owat.
23. Heidän karjans ja hywydms, ja kaikki siihen Altari Jumalalle, joka sinulle ilmchyi,
heidän eläimensä, eikö neolemeidän omamme? kosta sinä pakenit weljes Esaun edestä.'"
i Mos. 28: ,2, »e.
jos me muutoin olem heidän tahtons jälken,
niin että he asumat meidän kansamme.
2. Niin sanoi Jakob psrhellens, ja kaikille
24. Ia he olitHemorille kuuliaiset, ja Sike- jotka hänen kansans olit: eroittakat teistänne
mille hänen pojallensa, kaikki jotka hänen Kau- »viemt jumalat, jotka leidän seasanne oivat,
punginsa portista käwit ulos: jaymberinsleik- ja puhdistakat teitänne, ja muuttakat teidä»
kaisit itzcnsä, jokainen miehenpuoli, jotka hä- waattmne.
nen Kaupunginsa portista käwit ulos.
2. Ia nostam ja mengam y<ös Bech<L2;. Ia tapahdui kolmandena päiwänä, kosta liin; ena minä rckistn siihen Atrarin Juhe kipiämmälläns olit, otit ne kaxi Jakobin malalle, joka minua kuuli minun hara aipoikaa Simevn ja Levi, Dinan »veljet, kum- kanani, ja on ollur minun kansani tielU
bikin miekkansa, ja menit rohkiast Kaupunjora minä matkustin.
giin: ja tapoit jokaitzen miehenpuolen.*
4. Niin he annoit Jakobille kaikki mierat ju*i Mos. 49:5malat jotka heidän käsisäns olit, ja heidän
Judit. 9:^.
26. Ia tapoit myös Hemorin, ja hänen poi- kormarengansa jotka heidän kormisans olit
kansa Sikemin miekan terellä: ja otit Dinan, Ia Jakob kaimoi ne sen tammen ale, joka oli
Sikemin huonesta, ja menit pois.
Sikemin tykönä.
tapettuiden
pojat
27. Niin tulit Jakobin
5. Ia he matkustit. Ia Jumalan pelko tui
päälle, ja ryöväisit Kaupungin, että he olit niille Kaupungeille,, jotka olit heidän yniback
läns ettei he ajanet Jakobin poikia takaa.
hätväisnet heidän sisarensa.
pois
karjan»veir
lanlbansa,
28. Ia
6. Niin tuli Jakob Luziin Kanaan maalle,
heidän
sa, Asinsa, ja mitä sekä Kaupungisa että ke- se on BethEl: kaiken sen mäen kansa kuin hadolla oli.
nen .kansans oli.
40
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siihen Altarin *, ja kutzui sen päälle: tämä on Rahelin haudan patzas hapaikaWlßethEl; sillä Jumala ilmestyi siinä man tähän päiwän asti.
iv. 21. Ia IsmEl matkusti edespäin, ja teki
hänelle, pattejansa weljens edestä. Mos. n: 2».
8- Niin kuoli Debom Rebekkan imettäjä, majansa tuolle puolelle Ederin tornia.
ja haudattin alemmcusells puolelle BethElitä,
*Mif. 4:
22. Ia se tapahdui, kosta IsmEl asui siinä
tammen ala: ja se kutzuttin itkutammexi.
ii. 9. Ia Jumala ilmestyi taas Jakobille, maakunnasa, meni Ruben ja makais Wihan
sittekuin hän oli tullut Mesopotamiasi: ja siu- hänen Isänsä jalkawaimon kansa *. Ia IsmEl sai sm kuulla. Ia Jakobilla oli kaxitoinais händä.
10. Ia Jumala sanoi hänelle: sinun nimes stakymmendä poikaa.
*l. 49: 4.
on Jakob: mutta ei sillen pidä sinun nimes kuV. 23. Lean pojat olit nämät: Jakobin esitzuttaman Jakob, waan IsmEl, pitä sinun ni- koinen Ruben; niin Simeon, ja Lewi, ja Jumes oleman'. Ia niin kutzuttin hänen nimens da, ja Isastar ja Zebulon.
"iMos. )2.- 28.
IsmEl.
24. Rahelin pojat olit: Joseph jaBmlamin.
il. Ia Jumala sanoi hänelle: Minä
25. Bilhan Rahelin piikan pojat olit: Dan
*,

*

«.

olen kaitkiwaldias Jumala, ole hedelmällinen ja enane, Ransä ja kansain joukko
pirä sinusta ruleman: ja Runingar pirä tuleman sinun kupeiltas.
12. Ia sen maan jonga minä olen andanut
Abrahamille ja Isaakille, annan minä sinulle: ja sinun siemenelles sinun jälkes, annan mi*l.
nä sen maan.
7.
ylös hänen tykönniin
meni
13. Ia
Jumala
sä '; siinä paikasa, kuin hän hänen kansans
puhunut oli.
l. 17: 22
14- Mutta Jakob asetti muistopatzcm, siihen
paikkaan josa hän hänen kansans puhunut oli
(nimittäin) kiwism patzcm: ja uhrais juomauhria, ja kaasi öljyä päälle.
paikan, josa Juma»5- Ia Jakob kutzui
la hänen kansans puhunut oli, VethEl.
m. 16.
he matkustit BethElistä, ja kuin
Iamatkaa
wielä wäha
oli Ephmthiin; niin synnytti Rahel, ja synnyttäminen oli hänelle
gen rastas.
,17. Ia koffa synnyttäminen oli hänellä
kalmmallansa; sanoi lastenämmä hänelle: älä
pelkä, sillä tämä poika on
sinulla myös olewa.
18. Mutta hänen hengensä lähteisä, kosta hänen pm kuoleman, kutzui hän
nimens
BenOnl; mutta hänen Isänsähänen hänen
'

«:

*

,

sen
sen

sanms-

kutzui

mmms Benlamin.
19.

Niin kuoli Rahel: ja hän haudattin E-

pymthm
10.

nen wiereen,

se on BethLehem.

*1.48!7.

pani patzan

ja Nephtali.
26. Siipan Lean piikan pojat olit: Gad ja
jotka häAsser. Nämät owat Jakobin
nelle syndynet olit Mesopotamias.
Vi. 27. Ia Jakob tuli Isäns Isaakin tygö
Mamrcen, Arban Kaupungiin, joka on Hebron, josa Abraham ja Isaak olit muukalaiset
ollet."
l. ,7: i.
28. Ia Isaak oli sadan ja kahderankymmenen ajastaikainm:
29. Ia tuli riutunexi, ja kuoli, ja koottin
ja suuttununna eläKansans tygö', »vanhana
mästä. Ia hänen poikans Esau ja Jakob hau*l. 2s!B.
taisit hänen.
*

36. Luku.

Esaun emännät, lapset ja waellus Ranaan
maalda Seirin wuorelle. n. Edomealaiset ja
heidän Ruhtinansa owat Esausta. m. Horeai.

owat Seirin jälkentulewaiset.
min Runingat jaRuhtinat.

laiset

iv.

Edo-

on Esaun sukukunda,joka on Edom.
Esau otti emännät Kanaan tyttäristä: Adan Elonm Hechein tyttären, ja Oholibaman Anan tyttären Zibeonin Hewein po*l. 26:34.
jan tyttären.
3. Ia Basmathin Ismaelin tyttären, Nei.

2.

baiothin sisaren.

Ia Ada synnytti Esaulle Eliphan. Ia
Vasmath synnytti Reguelin.
hänen hautansa 5. Ohoiibama synnytti leun, laelamin ja
Komhn.
F
*

4.

Komhn. Mmät owat Esaun lapset, jotka
hänelle synnyit Kanaan maalla.
6. Ia Esau otti emändänsä, poikansa ja
tyttärensä, ja kaikki huonensa sielut, ja karjansa ja kaikki juhtansa, ja kaiken sen tawakuin
oli kokonpcmnut
ransa
maalaa: ja menihän(toiselle) maalle, Kanaan
weljensä Jakobin tyköä..
7. Sillä heidän tawarans oli niin suuri, ettei he taitanet asua ynnä: ja se maa josa he
muukalaiset olit, ei metänyt heitä heidän karjansa (paljouden) tähden.
'l. 13: 6.
8. Niin asui Esau Seirin wuorella*, ja
tämä Esau on Edom'
Jos 24: 4.
*

*

11. 9.

Nämät owat Esaun sukukunnat E-

doMiterein Isan Seirin wuorella.

Nämat owat Esaun poikain nimet: Eliphaz, Adan Esaun emännän poika: Neguel
Basmathin Esaun emännän poika.
11. Ia Eliphan pojat olit: Theman, Omar,
io.

ja Gaetham ja Kenas.
Mutta Thimna oli Eliphan Esaun pojan jalkawaimo, joka synnytti hänelle Amalekin. Ne owat Adan Esaun emännän lapset.
13. Mutta Reguelin lapset owat nämät:
Nahat, ja Zemh, Samma, Milla. Ne owat Basmathin Esaun emännän lapset.
14. Mutta nämät olit Oholibaman Esaun
emännän pojat, Anan tyttären Zibeonin pojan tyttären lapset ; jotka hän synnytti Esaul-

Zepho

,

12.

le :

;6.

6LNL3I3.
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leus

,

ja laelam jaKomh.

15. Nämät owat Ruhtinat

tinas laelam,
owat

se Ruhtinas

Ruhtinat Oholibamasta,

sta, Esaun emännästä.

M>^

AncWWtäte?

19. Nämät owat Esaun lapset,
Ruhtinansa. Hän onEdom.

in.

20.

5

ja heidän

Mutta närnät owat Seirin sen Ho,

jotka sillä maalla asuit*:LoSobal,
Sibeon,
Ana. ",MäK.,:,5
than,
21. Dison, Ezer ja Disan.
NämHt owat
lapset
Seirin
Edomin
Horerein Rilhtinat,
maalla.
22. Mutta Lothanin lapset owat: Hori ja
sisar, Thimna.
Heman: ja Lothanin
lapset
olit nämät: Alman,
Sobalin
23.
Manahat, Ebal, Sepho ja Onam.
24. Nämät olit Sibeonin lapset: Aja jaA»
na. Tämä on se Ana joka korwesa löysi JM
M, kaitesansa Isäns Sibeonin Aseja.
25. Mutta Ananin lapset olit: Dison jaQ
holibama Ananin tytär.
26. Disonin lapset olit: Hemdan, ja W
ban, letmn jaKaran.
27. Ezerin lapset olit: Vilhan, ja Sawa»

realaisen lapset

'

ja Akan.

23. Disanin lapset olit, Uz ja Amn.
29. Nämät omatHorerein Ruhtinat:

'

se Rul>
se Ruhtinas Sobal, se Ruhtinas-Zibeon, se Ruhtinas Ana.
30. Se Ruhtinas Dison, se Ruhtinas H

tinas Lothan,

zer, ft Ruhtinas Disan. Nämät olvat HorttlRuhtinat, heidän Ruhtmastensa

. laisten

seasa

Esaun
Leirin
iv. 31. Mutta Kuningat kuin Edomin maalEsaun esikoisen lapset owat nämät:
ennenkuin joku Kuningas hallitzi
se Ruhtinas Theman, se Ruhtinas Omar, la hallitzit,
AikaK.,: 4».
lapsia,
omat nämät
Zepho,
Kenas.
se
se Ruhtinas"l Aika K.,:Ruhtinas
Israelin
Bela
Beorin
M
25.
Niin
Edomisa
hallitzi
32.
16. Se Ruhtinas Komh: se Ruhtinas Gae- ka: ja hänen Kaupunginsa nimi oli Dmhaba.
tham, se Ruhtinas Amalek. Nämät owat
33. Ia kosta Bela kuoli, tuli lobabSs
Ruhtinat Eliphast Edomin maalla, ja owat mhn poika Bosmsta Kuningaxi hänen siaans,
Adan lapset.
34. Kuin lobab kuoli, tuli Husam Thema17. Ia nämät owat Reguelin Esaun pojan nerein maalda Kuningaxi hänen siaans.
lapset: se Ruhtinas Nahath: se Ruhtinas Se35. Kosta Husam kuoli, tuli Hadad BeA
mh, se Ruhtinas Samma, se Ruhtinas Mis- dm poika Kuningaxi hänen siaansa, joka ln
owat Ruhtinat Reguelistä Edo- Midianiterit Moabiterein kedolla, ja hänen
sa. Nämät
ja owat Basmathin Esaun e- Kaupunginsa nimi oli Amith.
malla,
merein
lapset.
Mannan
36. Kosta Hadad kuoli, hallitzi Samla
Mutta
nämät
owat
Masrekasta
hänen siasansa.
Esaun
18.
Oholibaman
emännän lapset: se Ruhtinas leus, se Ruh37. Kosia
Eliphan

maalla.

,

'

,
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kuoli, mli Saul Kunin4- Kuin hänen »veljensä Näit, että hänen
wirran
tyköä.
Rehovotin
siaansa,
Isänsä rakasti händä enä kuin lMkia hänen
aan iWn
tuli
weljiänsä,
Baalhanan
Akkuoli,
Saul
wihaisit he händä; ja ei »voinet pu38.'Kosta
Kuningaxi
ystäwällisesti.
Ap. T. 7: 9.
siaansa.
poika
hänen
hutella
händä
boi-in
poika kuoli,
Akborin
Joseph
ja ilmoitti sen
Kosta
Baalhanan
Niin
näki
unen,
11.5.
39.
Kuningaxi
ja
siaans,
weljillenfä,
rupeisit
hänen
josta
hänen
mli Hadar
he
händä enämmin
Kaiipunainsa nimi oli Pagu: ja hänen emän- »vihäman.
6. Sillä hän oli sanonut heille, kuulkas tätänsä nimi oli Mehembeel, Matredin tytär,
tä undn jonga ulina nain.
joka Mesahabin tytär oli.
40. Ia nämät owat Esaun Ruhtinasten ni7. Katzo me olimma sitowanans jalallisia
met heidän suguisans, paikoisans ja nimisäns: «vainiolla, ja minun jalalliseni nousi ja seisoi;
Alva, se ja katzo teidän jalallisenne seisoit pmbcrillä, ja
se Ruhtinas Thimna, se Ruhtinas
K.,:
'

"

,c.
i Ma
Ruhlinas lethet.'
kumarsit minun jalallistani.
Oholibama,
Se
Ruhtinas
Ruhtinas
se
41.
8. Niin sanoit hänen «veljensä hänelle: sinäkö
Ela, se Ruhtinas Pinon.
tulex meidän Kuningaxem; kokonans halitze42. Se Ruhtinas Kenas, se Ruhtinas The- man meitä? jawihaisit hända wielä enämmin,
man, se Ruhtinas Mibzar.
hänen unens ja puhensa tähden.
43. Se Ruhtinas Magdiel, se Ruhtinas I9. Ia hän taas näki toisen unen, ja jutteli
ram. Nämät owat Edomin Ruhtinat, niin- sen weljillmsä,
ja
katzo, minä näin wiekuin he asunet owat perindö maallansa, ja lä unda: jakatzo, sanoi:
Auringo, Kuu ja yxitoista"

,

Esau on Edomerein Isa.

Luktt.

asuu

l. Jakob
Ranaan maalla, ja pitä Josephin muita poikiansa rakkambana, jonga lähden Joseph wihatan weljildänsä. n. Jos näke
unda tulewaisesta kunniastansa, m. L.äye.tetän
weljejänsä kalzoman; jotka aikowat tappä Hänen ; mutta Ruben tahto pelasta
iv.
los. myydän 20. hopia penningiin.

händä.

wereen tahrattuna
bamensa
le,

joka lllule hänen pedolda rewellyxi.
seph myydän potipharille.

l<>)

I«obll-

vDHo-

>.

Jakob asui sillä maalla, josa hänen Isäns muukalainen oli ollut: (nimittäin)

Kanaan maalla.
2. Ia nämät o«vat
*

*l.

z

:

tnhte kumarsit minua.
Jakuinhän sitä saneli Isällensä ja weljillenfä, nuhteli hänen Isäns handä ja sanoi hänelle: mikä uni se on kuin sinä olet nähnyt? pitäkö minun ja sinun äitis ja weljes tuleman ja
kumartaman meitämme sinun edesäs maahan?
iQ Ia hänen «veljensä kadehdit händä; mutta hänen Isänsc» piti nämät sanat mielesänsä.
m. 12. Kosta hänen «veljens menit kaitzeman
Isänsä kariaa Sikemiin:
eikö weM kaiPanoi Israel Josephille:
karjaa
ininä
tule,
Sirenlisa?
lähetän sinun
tze
heidän tygöns: han wastais, tasa minä olen.
14. Hän sanoi: mene jakatzo, owatko «veljes
jakarja rauhasa. ja palaja minulle sitä sanoman, Ia hän lähetti hänen Hebronin lavosta, ja hän tuli Sikemiin.
15. Niin yxi mies kohtais hänen eMisa kedollapa kysyi häneldä, saiiöden: mitäs etzit?
16. Hän wastais: minä etzin weljeni sanot
minulle, kusa he kaitzewat karjaa.
17. Ia mies sanoi: he läxit tääldä; sillä minä kuulin heidän sanowan käykämme Dothaniin. Niin Joseph meni weljeins pemn,ja löysi
he-idän Dothanista.
18. Kuin he kaukana näit hänen; ja ennenkuin
F
io.

»7.

Jakobin sukukunnat:
oli »eltzemäntoistakymmenen ajastaikainen, kosta hän kaihi karjaa weljeinsä kansa,
ia han oli nuorella ijälläns Vilhan ja Silpan,
Isans emandäin lasten kansa: ja Joseph ilmoitti Isällensä, mikä paha Moma
heistä
3, Mltta Israel rakasti losephita mä kuin

kalkkia multa lapsiansa, että hän oli syndynyt
hänelle hanen «vanhalla ijällansä: ja teki hänelle kuiawan hamen.

.

:

:

2

37.

kymmendä

44
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kuinhan heitä lähestyi,

sen

pidit

he neuwo händä
19. Fa sanoiit toinen toisellensa: katzo, toi unen näkiä tule.
2c>. Tulkat siis tappakamme händä, ja heittäkämme händä yhteen kuoppaan, ja sanokam:
paha peto on hänen syönyt: niin saadan näh-

32. Ia lähetit kirjawan
kanda Isällensä, ja sanoit: tämän Wwyftm,
me: tunnustele jos tämä ou poikas hame taika ei?
33. Ia hän tunsi sen, ja sanoi: tämä on minun poikani hame, paha peto on hänen syönyt:
madelden on Joseph reweldy.
"l. 44:2,.
joutmvat.
dä, mihinga hänel»
34- Ia Jakob rewäis waattensa, ja käärel
kuuli, tahdoi hän hän- säkin kupeisiinsa ja murhchti poikansa moM
21. Kosta Ruben
dä pelasta heidän käsistäns; ja sanoi: alkämme päiwää.
'l. 4»:
hänen hengens ottako.
35. Ia kaikki hänen poikansa ja tyttärensä
22. Ia Ruben wielä sanoi heille: älkät muonousit händä lohduttaman; waan ei hän tahtovattako werta, waan heittäkät händä tähän nut anda itzens lohdutetta, mutta sanoi;n»l>
kuoppaan joka on korwesa, ja älkät satuttako nä murehtien menen alas poikani tygö hau-

wastan, tappaxensa händä,

*

unensa
sen
*

«.

kättänne häneen: sillä hän tahdoi pelasta händä heidän käsistänsä, saattaxensa händä jällens
Isänsä tygö.
23. Ia tapahdui koska Joseph tuli weljeinsä
tygo, riisuit he hänelda hamen, (nimittäin) sen
kirjawan hamen joka hänen yllänsä oli.
24. Ia otit hänen ja heitit kuoppaan: ja
kuoppa oli tyhjä, ja ei ollut siinä wettä.
IV. 25. Sitte istuit he syömän leipää: jakuin
he nostit silmänsä jakatzesit, niin katzo, Ismaeliittain joukko tuli Gileadjsta; ja heidän kameleinsä kannatus oli stym/, mastsx ja ladanuln,
ja »vaelsit wieman niitä alas Egyptiin.
26. Niin sanoi Juda weljillensä niitä me
siitä hyödymme, että me murhamme meidän
:

Isäns

taan. Ia hänen
itki händä.
V. 36. Mutta Midianiterit myit

>

hänen E«

gyptiin, Potipharille Pharaon Kamaripallw
lialle ja huowinhaldialle.
"l. ,9: 1.
*

38. Luku.

ludan

naiminen ja 3. poikaa. 11. Illda ott»
pojillensa toinen toisensa jälken Lhamarin e1.

männäxi. m. LhamarA petollinen sukuruttaus
appensa kansa, jostapere; ja Serah sylidywät.
i. /V(e tapahtui siihen aikan, että Juda me>»»> ni alas weljeinsä tykö, ja poikkeis
B
den miehen tygö Qdollanliin, jlmga nimi oli

Him.
2.

Ia Juda näki siellä Kananean miehm

tyttären, hänen nimens oliSua: ja otti hänen,
weljemme ja sälämme hänen »verensä?
ja
27. Tulkat myykämme händä Isinaelite- ja meni hänen tygönsä.
reille, ja älkäm satuttako käsiäm hänem: sillä
3. Ia hän tuli rastaxi ja synnytti pojan;.H
ja
ja
hän on meidän »vchemme lihamme: he kutzui hänen nimens Ger.
'
kuulit händä
4. Ia hän taas tuli rastaxi ja synnytti
jan;
kauppalnichet
siitä
28. Kosta Midianitereiu
M kutzui hänen niinens Onan.
menit ohitze, wedit he Josephin ja otit'ylös
5. Ia hän synnytti wielä pojan,, jakuH« A
kuopasta, ia myit hänen IsmaetitereiUe,kahten- nen nimens Seta *. Ia Juda oli Kesibist
kymmeneen hopiapmningiin; jotka weit Jose- kosta hän ftn fynnlM
."
11.6. Ia Juda otti esikoisellensa GerillV»
phin pois Egyptiin.
17.
"M.
männän;
jonga mmi oli Thamar.
,0: iz.
Ap.T.
>
7:9.
Wiis palais
pah»
Ger
kuopalle, niin katzo, ei
Ruben
Mutta
oli
ludan
esikoinen
7.
ollut Joseph kuopasa:ja hänvewäisi waattensa. HERran edela: jaHGRra kuolerri hänetti^
4 Mos. 26: 19.
30. Ia palais weljeins tygö, ja sanoi: ei ole
nuorukainen siellä, woi minua! kuhunga mi8. Niin sanoi Juda (pojallens) Onanille:
nä menen?
mene weljes emännän tygö, jaota yändä alvlF
V. 31. Niin he otit Josephin hamen: ja ta- xes, hsrättäxes
siemendä
poit kaurin, ja tahraisit hamen werem.
5 Mos. 25:5.
Match. 2«>:«4. > '
'

*

'

*

'

*

3.

Mutta

i Mys. Kirja.
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y Mutta Onan tiesi ettei siemen olis tullut noden kusa on se porto kuin istui näillä kah«vsl- della lahtellä tien ohesa? he wastaisit: ei yxikän
kosta hän siis makaispudota
Känen
andoi
porto ole tasa ollut.
kansi»,
hän
sen
emännän
,cns
22. Mutta hän palais ludan tygö ja sanoi:
maahan, ja turmeli sen, ettei hän olis andaen minä löynnyt händä: sanoit myös sen painut «veljellensä siemendä.
paha
kv»n hän tett, ei kelwan- kan miehet, ettei tasa ole yhtäkän portoa ollut.
io. Ia si
joka
kuolerri myös hanen.
23. Juda sanoi: pitakän ne, etten me mitänut HERralle,
miniällms
Thamarille: max häpiään tulis: katzo, minä lähetin kaurin,
ii. Niin sanoi Juda
ole lestenä sinun Isas huonesa siihenasti kuin ja et sinä löytänyt hända.
minun poikani Sela kastva: zSilla hän ajatte24. Liki kolmen kuukauden jälken ilmoitettin
niinmyös
että
kuole,
tapahtua,
salawuotes
hän
ludalle: simm miniäs Thamar on myös
li: tohti
weljmsäkkin.
meni
ollut,
ja
Niin
on
katzo,
Thamar
hän
rastasalawuotest
kuin hänen
polvetta.
tullut.
pois, ja oli Isäns huonesa.
Juda
«viekät
händä
xi
sanoi:
m. 12. Kosta monda päiwää olit kulunet,
25. Mutta kossa hän tuotin edes, lähetti hän
kuoli Suahn tytär ludan emändä. Ia kuin Appensa tygö, sanoden: siitä miehestä jonganäJuda oli itzens lohduttanut, meni hän Thim- mät owat, olen minä rastas. Ia sanoi: tunnathiin, lammastens keritziäin tygö ystätväns netkos kenengä on tämä sinetti, side ja sauma?
26. Ia Juda tunsi ne, ja sanoi: hän on miHiran kansa Odottamista.
Thamarille,
ilmoitettin
sanoden: nua hustambi: etten minä hänelle poikaani
13. Niin
katzo, Appes mene ylös Thimnathiin keritze- Selat andanut. Kuitengin ei hän enämbätä
nlän lambaltansa.
maannut händä.
ja
yldänsä
lestilvaattensa,
Niin
hän
riisui
14.
27. Ia tapahdui hänen synnyttämisens ajalwerhoitti itzensa liinalla ja peitti hänmsä, ja la, ja katzo, kaxoiset olit hänen kohdusansa.
istui kahden lähten weräjälle, joka on tiellä
28. Ia hänen synnyttäisens, pisti toinen uThimnathiin; sillä hän näki että Sela oli kas- los kätens, johonga lastmämmä tartui, ja sitoi
»vanut, ja ei händä annettu sille emännäxi.
siihen punaisen langan, sanoden: tämä tule
15. Kosta Juva näki hänen, luuli hän sm ensist ulos.
pottoxi: sillä hän oli peittänyt kasivonsa.
29. Mutta kosta hän kätens takaperin men,
16. Ia hän poikkeis tien oheen hanen tygönsa, tuli ulos hänen meljens, ja hän sanoi: mixis
ja sanoi: annas minun maata kansas: sillä ei olet remäisnyt? tämä rikkirelväisemys on sinun
:

omaxensa:

han

sitä miniäxensä. Hän wastais tähtes: ja hänen nimens kutzuttin Phares.
sinä makaisit minun 30. Sitte tuli ulos hänen «veljensä, jonga kä-kansani?
desä oli se punainen langa: jahänen nimens ku17- Hän sanoi: minä lähetän kaurin lauma- tzuttin Sarak." 'i Aika K. 2:, 4. Matth. 1:3.
stani. Hän wastais: anna siis minulle panti
tiennyt

:

mitäs minun annat jos

mmkauwaxi kuins sen lähetät.
18. Hän sanoi: mitasta minä sinulle pandixi

39.

Luku.

Joseph on potipharin huonenhaldia ja melnnesty, n. pOtiphMin emändä ano
watoinda kansakäymistä; mutta hän kieloa sen.
m. Vmändä kas»da.waärtn hänen päällensä, ja
oli sielsaatta hänen sangiitteeu;
5-

hän mastais sinettis, sites, ja
mas, ioka kadests on. Niin hän andoi ne sauhänelle, ia makais hänen kansans, ja hän tuli
«astaxi hänestä.
»9- Ia hän nousi ja meni, ja pani pois peit- läkin hänen kansansa.
len, ia puki jällens lestiwaattet ylönsä.
i. stza Joseph «vietin alas Egyptiin: ja Poti20. Mutta Juda
phar Egyptiläinen Pharaon Kamaripallähetti kaurin vstäwansa
eansa
että hän waimolda ottais welia ja huowinhaldia, osti hänen IsmaeliteOdollamista,
pandln lauens: ja
ei hän löynnyt händä.
reildä, jotka hänen sinne alas «vienet olit.*
21. Nm» hän kyseli
)?:)6.
sen paikan miehildä, saPs. 105: 17.
2. Ia
33
annan?

:

39. 46. Luk.
ja minun tygöni makaman minun kansani: mut2. Ia HERra oli Jostphin kansa
ja
hän oli onnelllnen mus: oli IsändänS ta minä huusin korkialla anella.
Egyptiläisen huonesa.
15. Ia kosta hän kuuli että minä riahdin ja
3. Ia hänen Isändäns näki, että HERra huusin, jätti hän minulle hamensa, pakenija
.
oli hänen kansans: sillä taitki mira hän reki, meni ulos.
andoi HERra menestyä hällen kädesansa.
16. Niin haN piti hänen hamens tykönänsä,
4. Niin että hän löysi armon hänen edesäns, siihenasti kuin hänen Isändansä kotia tuli:
ja tuli hänen palweliaxmsa: ja hän asetti hä17. Ia puhui hänelle Ne sanat, sanoden? se
nen huonensa ylitze, ja kaikki mitä hänellä oli, Hebrealainen palwelia, jongas olet meille tuoandoi hän hänen kateens.
nut, tuli minun tygöni, saattaman minua häpannut
ajasta
kuin
piaän.
oli
siitä
hän
hänen
Ia
5.
huonensa ja kaiken tawarans päälle, siunais 18. Mutta kosta minä riahdin ja huusin,
HERra sen Egyptiläisin huonen Josephin jätti hän minulle hamensa ja pakeni ulos.
rahden: ja HERran siunaus oli kaikisa
19. Kosta hänen Isanvänsä kuuli emändäns
niisä jotka hänelläkorona ja kedolla olir^ sanat, kuin hän puhui hänelle, sanoden: «iiii»
6. Sentähden andoi hän kaikki Josephin on sinun palwelias tehnyt minulle: wihasmi
halduun mitä hänellä oli, ja ei tiedustellut mi- hän sangen kolvin.
20. Ia hänen Mndäns otti Josephin, ja
tan häneldä, paitzi sitä ruokaa jonga hän söi.
ja
Joseph
oli
kaunin
luondoinen,
pani
fangihuonesem, josa Kuningan- fangit
ihana
Ia
'
ja
kafwoilda.
olit: niin hän oli siellä fangihuonesK
11. 7. Ia tapahtui tämän jälken, että hä21. Murra HGRra oli Josephin kansa >
nen Isändäns emännän silnmt paloit Josephin jakäänsi laupiudens hanen tMonsa; ja an°
päälle, ja sanoi: maka minun kcmsam.
doi hänen löytä armon fangihuonm haldiaii
8. Mutta hän kielsi, ja sanoi Isändäns e- edesä.
„^
"Wiis.
13.
männälle: katzo, minun Isändäni, ei tiedusta
22. Niin että hän, andoi kaikki fangit fängiminulda mitä huonesa on: ja kaikki mitä hä- huones Josephin käden ala, että kaikki M
nellä on, andoi hän minun käteeni.
.
siellä tehtin, tehtin hänen kallttans.
9. Ei pidä hän itzeensa tasa huonesa suuwmfangihuonm
haldia ei pitänyt mistä»
23. Ia
bana minua, ei myös ole hän kieldänyt mi- murhetta
jotka hanen kädesäns olit: silniistä
nulda mitan, paitzi sinun, siinä kuins olet hä- la HGRra oli Josephin kansa, ja mitä »M
nm emändänsä: kuinka sils minä niin paljo reki, andoi HGRra mellest^ä.
pahaa rekisin ja rikkoisin Jumalara wasmn
Susan. v. l;.
40. Luku.
ic>. Mutta hän piti jokapäiwä fenkaltaiftt
leipojanst
l.
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'

puhet Josephin kaysa; mutta ei hän totellut
maata hänen kanscmS eli olla hänen kansansa.
111. 11. Ia tapahtui yhtenä päiwänä, että
Joseph meni huoneseen astaroitzeman ; ja ei ollut yxikän perhestä läsnä.
,2. Ia hän tattui hänen
sanoden maka minun kansani. Mutta han jätti
ja meni ulos.
hamens hänen käteensä, japakeni,
jätti
hamens hä13. Kosta hän näki että hän
nen käteensä, ja pakeni ulos :
14. Huusi hän perhettänsä, ja sanoi heillen
katzokat, hän on tuonut meille yhden Hebrealaisen miehen, saattaman meitä häpiään: hän tuli
,

:

pharao heittä juomanslastian ja
fangiuteen, josa he molemmat näkewät und,».
Joseph selittä kummangin unen, ja pnt"
juomanlastian muista händä: selitys tule todexi;
mutta Joseph unhohdetan.
«.

l>a sitte tapahtui että Egyptin Kuningan
ylimmäinen juomanlastia ja leipoja ri<
koit heidän herransa Egyptin Kuningasta maltan :
2. Niin Phamo wihastui molemmitten paiweliains, ylimmäisen juomanslasticm ja »M
maisen leipojan päälle.
z. Ia heitti heidän faugiutem huowinlM
1.

40.41. kuk.

Moll Kirja.
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fangihuonesem siihen paikkan,
17- Ia ylimmaisesä korisa oli kaikinaisia leian huoneseen,
ruokia Pharaon tarpexi ja linnut soit
»osa Zoseph oli fangina. pani Josephin heidän wotuita
niitä korista minun pääni pääldä.
4. Ia huowinhaldia
palweleman
heitä. Ia he olit fan18. Joseph wastais, ja sanoi: tämä on sen
kansansakappalen
selitys
aikaa.
Kolme koria olvat kolme päiwää.
aiudes
unda,
molemmat
näit
kumbikin
unen19. Ia kolmen päiwän sisällä ylöndä Phaf Ia
ripusta
t

:

:

yhtenä Yönä, kukin unensa selityxen jälken
saEgyptin
Kuningan juomanlastia ja leipoja,
;

jocka olit sidottuna fangihuonesa.
6. Kosta Joseph tuli amulla heidän

tygöns,

ja näki heidän murhellisexi.
7. Kysyi hän niildä Pharaon palmeljoilda,
jotka hänen kansans herransa fangihuones olit,
ja sanoi: mixi te oletta tänäpänä surulliset?
8. He massaisit händä: me olem nähnet unseliltä. Niin sanoi Joda, ja ei ole joka
seph heille: Jumalan on selitys, kuitengin jutelkat minulle.
9. Niin ylimmäinen juomanlastia jutteli uncns Josephille, ja sanoi hänelle: minä näin
unda, jakatzo, miinapuu oli minun edesäni:
10. Ia sillä »viinapuulla oli kolme haaraa;
ja oli niin kuin miheriöitzemallansä,
kukoistus kämi ylös, ja ryppäleet tulennuit
wiinamarjoixi.
11. Ia Pharaon juomaastia oli minun kadefani: niin minä otin wiinamarjat, ja pusersin
ne Pharaon juomaastiaan, ja annoin
juo-

sen

se

se

sen

sen

sen

rao sinun päas, ja
sinun hirsipuuhun:
ja linnut syömät sinun lihas sinun pääldäs.
20. Ia tapahtui kolmandena päiwänä, koska Pharao piti syndyma paiwansä, teki hän
pivon kaikille palwelioillensa: jaylönsi ylimmäism)uomanlastian pään, ja ylimmäisen leipojan
pään palweli oittens seasa.
21. Ia asetti ylimmäisen juomanlaskicm jällens (endiseen) »virkacmS, andaman Pharaon
käteen juomaastiata.
22. Mutta ylimmäisen leipojan andoi hän
hirttä; niinkuin Joseph ali heille selittänyt.
23. Mutta ylimmäinen juomcmlastia, ei
muistanut losephim, waan unhotti hänen.
1. pharao
sellittä, il.

41.

Luku.

näke 2. unda,

joita tietäjät ei taida

Juomanlastia muistutta

Josephia,

sano

joka otetan ulos fangiudesta; ja hän
Phar.
unet awistawan wilja-ja kato-wuosia, ja anda
hywän neuwon. m. Joseph aseretan Vgyptin

EflNiiehexi: kokoo wilja-wuosina jywiä kato-

wuotten warari: otta emännän ja siittä Manasja Ephraimin. iv. Nälkä tule koko maahan
ja Joseph myy sästöjywta tarwiyewille.

sen
maastian Pharaon käteen.
il. 12. Ia Joseph sanoi hänelle: tämä on sen
selitys: Kolme haaraa olvat kolme päiwä.
tapahdui kahden ajastajan perästä, että
i.
>) Phamo näki unen, niinkuin
13. Kolmen päiwän sisällä korotta Phamo
hän olis seisinun paas, ja asetta sinun jällens endiseen «vir- sonut «virran tykönä.
kaas: ja sinä annat Pharaon käteen juomaa2. Ia katzo, «virrasta astui ylös seitzemän
stian niinkuin ennengin, kostas olit hänen juo- kaunista ja lihawata lehmää, jotka käwit laimanslastia.
tuimella ruohostosa.
14 Mutta muista minua tykönäs kosta si3. Sitte näki hän toiset seitzemän lehmää tunun hywin käy, ja tee sitte laupius minun kan- leman wirmsta ylös rumaa ja laihaa;
seisan,.- ettäs ilmoitaisit minun Phamolle,annai- soit niiden (toisten) lehmäin tykönä wirranjarers't minun otta taäldä ulos.
nalla.
15. Sillä minä olen salaisesti »varastettu He4. Ia ne rumat ja laihat lehmät soit ne seibrealaisten maalda *; mgä ole tasa mitan teh- tzemän lihawata ja kaunista lehmää. Niin
nyt, etta he minun
tähän fangiuteen pannit. Pharao heräis.
*l. ,7: ,8.
5. Ia hän nukkui Mens, ja näki toisen ker"-,-koffa ylimmäinen leipoja näki että seli- ran unda: ja katzo seitzemän täysinäistä ja patys 01, yyma; sanoi
hän Josephille: minä myös pua tähkapäätä kasivoit yhdesä oljesa.
unexuln, ia katzo kolme palmikoittua koria olit
6. Ia katzo seitzemän piendH ja itätuulelda
.

.

mmun paanl päällä.

surkas-

QLNLZIS.
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41. Lltk.
Ia ne laihat ja rumat lehmät, söit»»

surkastunutta tähkäppaatä, tasivoit niiden so.
ensimäiset seitzmiän lihawata lehmää.
iälken.
21. Ia kosta he olit syönet, ei heidän pääl7. Ia ne seitzemän laihaa tähkää nielit ne
täysinäistä
ja
läns
mitan tundunut, että he olit syönet; waan
tähkäpäätä:
paxua
seitzemän
ja
näki
<ttä
oli
uni.
olit
niin
rumat nähdä kuin ennengin. M
heräis,
Niin Phamo
se
hmgensä
minä
murhelliheraisin.
8. Ia amulla oli hänen
22. Ia taas näin minä unesani seitzemä»
nen, lähetti ja andoi kutzua kokoon kaikki Egyptin noidat ja tietäjät, jaPhamo jutteli hel- tähkäpäätä kasivanen yhdesä oljesa, täysincH
le Unensa
Mutta ei ollut, ioka sm taisi se- ta ja kaunista.
*.

edesä. f

23. Sille käwit ylös seitzemän kuiwaa,pien<
da ja itätuulelda surkastunutta tähkäpäätä.
-f Dan.,: lv,ic.
11. 9. Niin puhui ylimmäinen juomanlastia
24. Ia ne pienet tähkäpäät nielit ne seitzemän
ranapakaunista tähkäpäätä. Ia minä olen
Pharaolle, sanoden: minä muistan
nut tietäjille, mutta ei ole joka
nä Minun
l. 4" '3
minulle il10. Kosta Phamo wihastui valweliainsa moitais.
25. Joseph sanoi Pharaolle: Pharaon uni
päälle, ja pani minun ja ylimmäisen leipojan
on yhtäläinen: Jumala ilmoitta Pharaolle,
fangiuteen, huowinhaldian huoneseen.
!
mitä hän tekemä on.
11. Niin me molemmat näimme yhtenä yöjälken
»ne
26.
unda,
selityren
kumbikin
Ne
seitzemän
lehmää
nä
kaunista
owatsei»
tzeman wuotta, ja ne seitzemän täysinäistä G,
»mexuimme.
käpäätä owat myös seitzemän wuotta: o»»
,2. Ia siellä oli meidän kansamme Hebrmlainen nuorukainen, huowinhaldian palwelia, yhtäläinen uni.
ja me juttelim hänelle, ja hän seliitti meille mei27. Mutta ne seitzemän laihaa jarumaa lehdän unem: kummaUmgin unens jälken seliitti mää, jotka astuit ylös heidän Mens, owat
seitzemän wuotta,ja ne seitzemän laihaa jäitähän
tatuulelda surkastunutta tähkäpäätä olvat sch<°
13. Ia niinkuin hän meille seliitti, niin
pahtui: sillä minä asetettin minun »virkaani, män nälkä wuotta.
ja hän hirtettin.
28. Se on nyt se, kuin minä Phamolle
olen; että Jumala ilmoitti Pharaolle,
ja
nonut
andoi
kutzua
14. Niin lähetti Phamo,
Josephin, ja he hopust otit hänen sangeudest niitä hän tekemä on.
ulos *. Ia hän andoi itzensa keritä, ja muutti
29. Katzo, seitzemän »viljaista wuotta tulewaattensa ja tuliPharaon tygö. "Ps i°s:2°. «vat koko Egyptin maalle.
15. Niin sanoi Phamo Josephille: minä o30. Ia niiden jälken tulemat seitzemän iA
selittäjä; mutta ka wuotta, niin että kaikki senkaltainen wilM
len unda liähnyt, ja ei ole
minä olen kuullut sinusta sanottaman: kostas kyllyys unhotetun Egyptin maalla: ja se kallis,
unen kuulet, niins taidat
aika häivittä maakunnan.
seliittä.
16. Joseph mastais Phamota, sanoden: ei
31. Ia ei enämbi tietä siitä wiljan kyllydeO
minulla;
gwM
mutta Jumala
ole
kuiten- maakunnasa, kallin ajan tähden joka tule
gin Pharaolle hywa.
sillä tule sangen rastaxi.
puhui
Josephille:
unesani 32. Mutta että uni on kerroittu Pharaolle,
Phamo
17. Niin
(awista) että asia on lumalalda päätetty,
olin minä seisomana lvirmn reunalla:
ja
ylös
tulit
katzo,
seitzemän
Jumala on pian tekemä.
18. Ia
mirmsta
ja
jotka
käwit
lailehmää,
lihawata kaunista
33. Nyt siis Phamo etzikän toimelista j«
tuimella ruohostosa.
taitamata miestä, asettaxens Egyptin maa»
jälkens
ylös
päälle.
tulit
toiset
Iakatzo
heidän
19.
34. Toimittakan Pharao ja asettakan oA
seitzemän piendä ja juuri rumaa ja laihaa lehmää : en ole minä koko Egyptin maalla nähnyt miehiä maakundaan: ja ottakan wiidennen^
!F
niin rumia.

llittä Pharaon

*

Dan.

2: i,

».

sen

'>

sen sano-

unensa

se

sen.

se

sa-

sen
sen

se

se

se

sen

sen
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I Mos
4!. 42.
Egyptin maalda niinä seitzemänä wilja-

Luk.

47. Ia maa kasivoi piwottaisin niinä seitzcmänä wiljawuonna.
kootkan kaikkinaista mwindoo nii48. Ia hän kokois niinä seitzemänä wuonna
"?lähe
ja anda- kaikinaisen elatuxen, joka oli Egyptin maalla,
jotka
tulewat:
Kowinäwuosina,
nä

san

kan lulla

jywiä Pharaon haldun,

kunnalle,

niinä seitzemänä

lvamx, Kaupitäkän.
lmnaeisa, ja tallella
,6 Että ruokaa olis tähdelle pandu maa-

nälkäwuonna, jotka

hawitetäls

mlewat Egyptin maalle; ettei maa

""m" 37.

se puhe kelpais Pharaolle, ja
Iapalwelioillensa.
kaikille hänen
q8 Ia Pharao sano» palwelwlllensa: tcume löytä tainkaltaisen miehen, josa
dammako Hengi
on ?
Linnalan
että Ju39 Ia Phamo sanoi Josephille:
ilmoittanut; niin

mala on tämän kaiken sinulleja
ei ole yhtän niin taitawata ymmartäwäistä
kuin sinä olet.
paalia*, ia si42. Ole sina mmun huonem
nun sanalles pitä kaiken minun Kansani kuuliaisen oleman; ainoastans Kuningallisesa istuimesi,, tahdon minä olla korkiambi sinua.
-

«°,.«.

Ap. T. 7: ic>.
Ps. 105: 2i. 1 Matt. 2:Josephille:
katzo, mi41. Ia Phamo sanoi
Egyptin
koko
maakunnä olen asettanut sinun
»

<?;.

nan päälle.
42. Ia Phamo otti sormuxen kädestänsä,
ja pani sen Josephin käteen: ja puetti hänen
kalleisiin liina »vaatteisiin, jaripusti kuldakaädyn hänen kaulaansa.
43. Ia andoi hänen aja toisesa

mitä elatusen tähdelle Kaupungeihin
maa
kaswoi ymbärins kungin Kaupungin,
sta
ja pani

:

sen hän siihenJoseph
tähdelle pani.
sangen paljo

kokois
jywiä,
49- Ia
niinkuin sanda meresä; siihenasti että hän labkais lukemasta, sillä ne olit epälukuiset.
50. Ia Josephille synnyitkaxi poikaa, ennenkuin kallis aika tuli;, jotka hänelle synnytti Asnath, Potiphemn Onin Papin tytär.
*l. 46: 20. l. 48: 5.
51. Ia kutzui hänen esikoisens nimen Månaste sillä (sanoi hän) Jumala on andanut
minun unhohm kaiken minun waiwcmi, ja kaiken minun Isäni huonen.
52. Mutta toisen nimen hän kutzui Ephraim ;
sillä (sanoi hän) Jumala on tehnyt minun hedelmällisexi minun mdollisudeni
IV. 53. Kosta ne seitzemän wiljawuotta olit
kulunet Egyptin maalla:
54. Rupeisit ne seitzemän nälkä wuotta tuleman, niinkuin Joseph oli (edellä) sanonut: ja
nälkä tuli kaikkiin maakundiin*; mutta koko
Egyptin maalla oli leipää.
Ps. 105:16.
55. Kuin Egyptin maa myös kärsei nälkää,
huusi Kansa Pharaon tygö leiwän tähden.
Mutta Phamo sanoi kaikille Egyptiläisille:
mengät Josephin tygö, mitä hän
teille,
*

maasa.

*

sano

waunuscmsa, tehkät.
ja

ja andoi huuta hänen edelläns: Abrek l»:
asetti hänen koko Egyptin maan päälle.
(li)Notklstakat polwian.

44. Ia Pharao sanoi Josephille: minä olen
Marao ja ilman sinun tahdotas ei pidä yhdennän ylöndcunän kättänsä taikka jalkansakoko Egyptin maalla.
45- Ia Pharao kutzui Josephin nimen, Salaisutten selittäjäxi: ja andoi hänelle Asnctthin,
Potiphemn Onin Papin tyttären emännäxi.
Niin Joseph meni ymbärins Egyptin maan.
46. Ia Joseph oli kolmenkymmenen ajastaikainen, kosta hän seisoi Pharaon Egyptin Kuningan edesä. Ia Joseph läxi Pharaon tykö,
ia waelsi ymbärins kaiken Egyptin maan.
:

,

se

56. Kosta nälkä tuli koko maakundaan, awcus Joseph kaikki jywä aitat jokapaikasa, ja
myi Egyptiläisille: sillä nälkä tuli aina mstammaxi Egyptin maalla.
57. Ia kaikki maakunnat tulit Egyptiin ostaman losephilda: sillä suuri nälkä oli kaikisa

maakunnisa.

42. Luku.
Jakob läheltä 10. poikaansa Egyptiin jywiä
ostaman jotkasinnetulduansa kumartamat tundemata Josephia, n Joseph teestele iyens oudoxi, soima heitä wakoixi ja pane fangiuteen.
m. L.aske kuitengin heidän wiemän elatusta kotiansa, waroittaden tuoman Benjaminia nähdäxensä; jättä Simeonin niinkauwaxifangiuteeN;
ja
G
1.

;

6LNL3I3.
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ja panetta

42. Luk.
Joseph sanoi heille: sepä se on kuin minit

rahan sala kungin säkkiin, iv. Joi14.
den asiain yliye he kotia tulduansa Isinst kansa olen teille puhunut, sanoden: «vakojat te
oletta.
pelwosta hammästywät.
15. Siinä teitä pitä koetelvaman. Niin tot1.
kosta Jakob näki olewan jymiä ta kuin Phamo elä, ei teidän pidä

tääldäM

"l m«)ydä Egyptisä, sanoi hän pojillens: seman, jollei teidän nuorin weljenne tule tänne.
"l. 43: smitä te katzeletta toinen toisenne päälle?
yxi
i
6.
Lähettäkät teistänne joka tuo teidäz,
2. Ia sanoi; katzo, niinä kuulin Egyptis o»veljenne
tänne: mutta teidän pitä fanginaolileman jymiä: mengät alas sinne, ja ostarat
niin
man,
teidän puhmne koetellan, jos teist
meille sieldä, että me eläisimme, ja emme kuototuus
on:
jollei, niin totta kuin Pharao
mutta
Ap. T. 7: '2.
lis.
«vakojat.
te
oletta
elä,
«velje
a3. Niin menit kymmenen Josephin
17. Niin hän pani heidän kiinni kolmexi päiles, ostaman jymiäEgyptistä.
wäxi.
4. Mutta Benlaminita Josephin «velje, ei
m. 18. Ia kolmandena päiwänä sanoi Iy«
lähettänyt Jakob «veljiens kansa; sillä hän saseph
:
tapahduis.
wahingo
noi ettei hänen
heille: jos te tahdotta elä, niin tehkat
nain;
sillä minä pelkän lumalata.
5. Niin läxit Israelin lapset matkan (jywiä)
19. Jos te oletta waat, niin andakat »m tel-'
ostaman muiden seurasi»: silla nälkä oli Kadan
«vellistänne olla sidottuna teidän fangihu»
naan maalla.
nesanne;
mutta mengät te ja «vlekät kotia, mlJoseph
6. Mutta
oli hallitzia maakunnasa,
te
tä
oletta nälkä wastan kotonanne.
jywiä
maan
ostanet
myydä
kaikelle
hän andoi
Kansal20. Ia tuokat teidän nuorin «veljenne minun
le. Niin tulit Josephin «veljet, ja kumarsit
tygöni, että teidän sanan todexi löyttäisiin, et»
maahan kasivoillms hänen eteensä.
»veljensä,
näki
ja
11.7. Ia Joseph
tunsi hei- tet te kuolis: ja he teit niin.
dän : ja teesteli Hanens oudoxi heitä wastan, ja 2i. Mutta he sanoit toinen toisellensa: me»
puhui kowasti heidän kansansa, ja sanoi heille: lemme totisesti mianalaiset meidän weljemlW
kusta te tuletta? he «vastaisit: Kanaan maal- tähden; sillä me näimme hänen sieluns ahdistuxm, kosta hän meildä armoa rukoili, ja etnlnt
da, ostaman syötäwätä.
kuullet
händä; sentähden on tämä ahdistui
Joseph
«veljensä,
ei
8. .Ia
tunsi
waan he
meidän päällemme tullut.
händä tundenet.
22. Ruben wastais heitä, sanoden: engö lni»
,9- Niin Joseph muisti unensa, jotka hän oli
nähnyt heistä'; ja sanoi heille: te oletta «vako- näpuhunut teille? sanoden: älkät tehkö «vaM
ja et te tahtonet kuulla?H
jat, ja oletta tullet katzoman kusta maa awo- ta
"

*

*

«

kaxitoistakymmendä »veljestä, yhden miehen pojatKanaan malla. jakatzo, nuorin on nytmeidän Isämme tykönä, mutta yxi ei ole sillen e-

leiliä.

*

"l. 44.-20.

nyt hänen «verensä

meildä »vaaditan, «l. 37: »z
23. Waan ei he tiennet Josephin sitä ymmärtämän: sillä hän puhui heille tulkin kautta.
ja itki: OH
25 A» hän käänsi itzensä heistä,
ka han
Mens käänsi heidän puolensa ja puhuh
teli heitä, otti hän Simeonin heildä, jaW

.
hänen heidän nähdenia.
25. Ia Joseph käski heidän säkkinsä täyM
jymillä, ja annetta heidän rahansa jällens iIM
kungin omaan säkkiinsä, ja annetta heille ewH
stä matkalle: Ia heille tehtin niin.
26. Ia he pannit kaluns Aseinsa päälle, ij<l«
läxit sieldä.
27. Koffa yxi heistä awais säkkinsä, aM
xeni

l

"137:5.
io. He wastaisit händä: ei minun herrani;
mutta sinun palwelias owat tullet ostaman jywiä.
11. Me olemma kaikki yhden miehen pojat:
me olemma waat, eikä sinun palwelias ole
ikänäns ollet «vakojat.
12. Hän sanoi heille: ei suingan, mutta te oletta tullet katzoman kusta maa awojoin olis.
13. He sanoit: me sinun palwelias olimma

'

joinolis.

4?. 43- Lnk.
ruokaa Asillcn,a

i
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Ia sanoi weljillens; minulle on annettu
minun
minun rahani jällens, katzo,
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Jakobin pojat menewät taas Egyptiin, ja
Benjaminin tussin kansans. n. LiUduansa sinne, tariyewat he sitä endistä raha takaperin ja sanowat iyens syyttömäxi. m Randawat
lahjansa nöyrydesä Josephille; joka heitä ystäwällisesti puhuttele ja laitta heille aterian.
I. gnutta kallis aika ahdisti maata.
*vp
2. Ja kosta he lopit syödä ne jywät
kuin he Egyptistä tuonet olit, sanoi heidän Isäns heille; mengät jällens sinne, ja ostakat
meille jotakin elatusta.
3. Niin wastais händä Juda, sanoden: se
mies haastoi meitä sangen kotvin, ja sanoi: ei
pidä teidän näkemän minun kaimojani, jollei
teidän meljenne ole teidän kansanne
1.

saawat

säki-

säni Niin heidän sydämensä wawahdm, ia
hämmästyit kcstenänsa, sanoden: mixi on Jumala meille näin tehnyt?
IV. 29. Kosta he tulit Isäns Jakobin tygo
Kanaan maalle ; ilmoitit he hänelle kaikki, mitä heille tapahtunut oli, sanoden puhut
kowastt
,0. Se mies, sen maan herra
»vakojina.
piti
meitä
maan
ja
tygömme
meidän

,

:

:

händä: me olemme
zi. Ia me »vastaisimme
wakojat.
ikänäns
ollet
emme
ole
ivaat:
kaxitoistakymmendä
»veljesolimma
32. Me
ole
epoikaa:
yxi
ei
sillen
Isämme
tä meidän
lcisä, ja nuorin on nyt Isämme tykönä Kanaan maalla.
meille:
sen maan herra yxi
se mies,
zz. Sanoitunnen
teijos
te oletta waat:
siitä minä
ja
ottatygöni,
minun
jättäkät
weljistänne
dän
kat teidän taloinne tarwe, ja mengät pois.
Z4. Ia luokat teidän nuorin weljmne minun
tygöni, niin minä ymmärrän, ettet te ole wakojat, waan maat: niin annan minä myös teidän weljenne jällens, ja saatte tehdä kauppaa

LoS siis sinä nyt lähetät meidän »veljemja ostamme sinulle elatusta.
5. Waan jolles hända lähetä, niin en mekäy
mene: sillä se mies sanoi meille: ei teidän pidä
4.

me meidän kansamme; niin me menemme alas

näkemän minun kasivojani, jollei teidän »veljenne ole teidän kansanne.* *l. 42:20. l. 44:23.
6. Israel sanoi: mixi te teitte minua wastan
niin pahoin, että te sanoitta sille miehelle teillän wielä olewan weljen.
tasa maakunnasa.
7. He wastaisit se mies kysyi meistä niin
35. Ia tapahdui kosta he tyhjansit heidän »visusti,
ja meidän sulustamme, sanoden: »viesakkejäns, katzo, oli itzekungin mhakäärö häläkö
teidän
Isänne ela? ongo teillä wielä melja
nen säkisans: kuin he näit heidän mhakääniin
je?
me
»vastaisiin händä kuin hän kysyi.
hämmästyit
röns,
he Isäns kansa.
me ratki tietä hänen sanoman:
Taisimmeko
36. Niin sanoi Jakob heidän Isänsä heille
te oletta saattanet minun lapsittomaxi Joseph mokat meljenne tänne.
8. Niin sanoi Juda Isällens Israelille: läei ole elawisä, M Simeon, ja Benjaminin
nuorukainen minun kansani, niin me malpois
hetä
te
wielä
wiedä
minun
kohtani
tahdotta
nämät kaikki tapahtumat.
mistani ja lähdemme matkan: että «ne eläisim37. Ruben wastais Isällens, sanoden: tapa me ja emme kuolis, sekä me että sinä ja meimolemmat minun poikani: jollen minä händä dän lapsemme.
jällens sinulle (kotia) tuo, ainoastans anna
9. Minä takan hänen edestäns, kaipa händä
jälminun käsistäni: jollen minä tuo händä jälhändä minun halduni, minä hänen sinulle
lens (kotia) tuon.
lens sinun tygös, ja pane händä sinun etees,
38. Hän sanoi: ei minun poikani pidä mene- niin minä olen mirapää sinun edesas kaikkena
"1.44:,,.
män alcs teidän kansanne sillä hänen weljens minun elinaikanani.
on kuollut, ja hän on jäänyt yxin, ja jos hänelio. Sillä jollei meillä olis ollut miimytystä,
le tapahduis jotakin paha tiellä, jota te »vael- totisesti me olisimme jo toisen kerran tullet jällatte, niin te saatatte minun harmat karwani lens.
11. Niin sanoi Israel heidän Isäns heille:
murhella hautaan.
:

:

:

:

*

:

2

G

jos

jos nyt kuminingin niin pitä oleman, tehkät siis
niin: ottakat maan parhaista hedelmistä teidän
astioihinne, ja miekat sille miehelle lahjoja: jotakin Mastixita ja hunajata, ja Stymxita, ja

Ladanumia ja Dadelita ja Mandelia.
12. Ottakat myös toinen raha teidän myötänne: ja se raha jonga te toitte jällens säkkein
suusa, miekat myötänne: taita olla että se on
epähuomiosta tapahtunut.
13. Ottakat myös teidän meljenne; ja malmistakar, ja mengät jällens sen miehen tygö.
14. Jumala Kaikkiwaldias andakon teidän
löytä laupiuden
miehen edesä, että hän pääjällens
teille
siäis
toisen teidän meljenne, ja (tämän) Venlaminin. Mutta minä, niinkuin
minä olen lapsittomaxi joutunut, olen lapsitoinna.
il. 15. Niin otit miehet nämät lahjat, ja otit

sen

kaxi

4Z. 44- Luk.
23. Mutta hän sanoi olkat hywäs turwasa, älkät peljätkö:
teidän Jumalanne ja teidän Isänne Jumala, on teille tawaran andanut teidän säkkiinne: teidän rahan olen minä
heidän tygöns.
saanut. Ia hän toi SimeoninJosephin
mies
wei
heidän
huoneIa
se
24.
pestä
wettä
jalkojansa',
andoi
heidän
heille
sen:
ja andoi ruokaa heidän Aseillensa. "l. ,8:4.
25. Mutta he »valmistit lahjojansa, siihenasti kuin Joseph tuli päimalliselle sillä he olit
kuullet, että heidän piti siellä syömän.
m. 26. Kosta Joseph tuli huoneseen, kannoit he lahjoja huoneseen hänelle heidän käsisansä: ja kumarsit heitäns maahan hänen eteensä.
27. Ia hän termehti heitä mkkasti, ja sanoi:
ongo teidän wanha Isänne rauhasa, josta te
minulle sanoitte? »vieläkö hän elä?
28. He wastaisit: sinun palwelias meidän I-
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sen mertaa rahaa

myötäns, ja Venlami-

nin: «valmistit itzens ja menit Egyptiin, ja seisoit Josephin edesä.
16. Ia kuin Joseph näki Venlaminin heidän kansans, sanoi hän huonensa haldialle:
wie nämät miehet huoneseen, ja tee teurasta ja
walmista: sillä heidän pitä minun kansani päiwälist syömän.
17. Ia se mies teki niinkuin Joseph oli hänelle käskenyt; ja«vei miehet Josephin huoneseen.
18. Ia he pelkäisit että he mietin Josephin
huonesen, ja sanoit: me miedän tänne sen rahan tähden, jonga me tätä ennen löysin» mei-

:

:

on
säm
ja

muhas, ja elä wielä: ja he kumarsit

maahan langeisit hänen edesänsa.
29. Niin hän nosti silmänsä, ja näki weljens
Venlaminin, äitinsä pojan, ja sanoi: ongo
tämä teidän nuorin »veljenne, josta te sanoitte
minulle? ja sanoi wielä: Jumala olkon sinnlle
armollinnen minun poikani !
30. Ia Joseph kiiruhti itzensä: sillä hänen sydämens paloi weljensä kohtan, ja etzei sia itke-

xensä: ja meni Kamariinsa, ja itki siellä.
31. Ia kuin hän oli pesnyt kastvons, tuli hän
leipää.

ulos; ja pidätti itzens, sanoi: luokat
32. Ia pcmdin erinäns hänelle, ja erinäns
dän säkeistämmä; että hän soimais meitä, ja heille, niin myös Egyptiläisille, jotka hänen kanmeitä oikeuden ala, ja otais meitä or- sans atrioitzit, erinäns: sillä Egyptiläiset ei saa
saattais
jaxensa, ja meidän Asimme.
syödä Hebrealcusten kansa, sillä st on Egyptiläi19. Sentähden he menit Josephin huonen- sille kauhistus." l. 46:24. Dan. 1:8. !0b.
haldian tygö, ja puhuttelit händä huonen o33- Ia he istutettin hänen kohdallens, esikoinen esikoisudens jälken, ja nuorin nuorudens
wen edesä:
jälken: sitä miehet ihmettelit kestenäns.
20. Ia sanoit: ah, minun herrani, me olimjywiä.
ennen
tänne
tullet
me
ostaman
Z4> Ia heille kannettin ruokaa hänen poydäl21. Ia kosta me tulimme yösialle,ja awaisimdäns, mutta Venlaminille wiisi kertaa enäkuin
me meidän säkkimme, katzo, niin oli itzekungin muille. Ia he joit ja juowuit hänen kansans,
raha säkkinsä suusa täydellä painolla"; sentähden olen» me ne jällens myötamme tuonet.
44. Luku.
"142:25.
Joseph
1.
laste kaikki weljensä kotomatkalle !»>22. Olemma myös toisin rahan myötamme
ja anda panna tietämätä rahan kunwäin
kansa,
tuonet, ostaremme jywiä: en me sitä tiedä, ku- gin sakkiin, ja myös hopia maljansa Benjamika on pannut jällens meidän mham meidän nin silkkiin, v. Sitte anda hän tuoda heidän tiel,:«.

sackli.ume.

44- kuk.
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lupa puä Benjaminin hopia täinen mies
jonga siaan Juda arwata.
maljans tähden orjanansa;
tariye.
16. Ia
ilzens

kuin minä olen, taita kyllä hywin

Juda sanoi: mitä me »vastamme miherralleni; taikka mitä me puhumme? taiknun
1
ka millä me taidam itzemme puhdista? Jumala
den: täytä miesten säkit
valjo kuin he woiwat kannatta: ja pane itze- on löytänyt sinun palweliais wääryden :
me olemme meidän herramme orjat, sekä me,
suuhun.
kunai» raha säkkinsä
että se, jolda malja löyttin.
2. Ia minun maljani, se hopiamalia pane
17. Mutta hän sanoi: pois se, että minä niin
nuorimman akin suuhun, ynnä jytväins hinnan
Joseph hänelle kasti. tekisin: sen miehen, jolda malja on löytty, pita
kansa. Ia hän teki niinkuin
päiwän
waljetesi», päastet- oleman minun orjani; mutta mengät te rauamulla
z. Muttamenemän
hasi» Isanne tygo.
Aseinensa.
tin miehet
Kaupungista,
olit
18. Niin Juda astui hänen tygöns, ja sanoi:
lähtenet
11.4. Ia kosta he
nyt sinun palwelias puminun herrani,
joutunet,
Joseph
kauwas
ah
huosanoi
eikä wielä
sana
yxi
minun
ja
aja
ja
taka
korwisa, ja älkän
hua
herrani
nouse
miehiä:
nens haldialle:
julmistuko
palwelias päälle;
niin
sinun
sinun
taka,
wihas
sano
saat
heille: mixi
kostas heidän
olet
niinkuin
hywän
pahalla
sinä
sillä
Pharao.
oletta
maxanet?
te
19. Minun herrani kysyi hänen pallvelioil5. Eikö se ole, josta minun herrani juo? ja
josta hän kyllä hywin taita arwata teista? te dans, sanoden: ongo teillä Isää taikka «velje?
20. Niin me wastaisimme meidän herramoletta pahoin tehnet.
6. Ia kuin hän käsitti heidän, puhui hän nä- me meillä on wanha Isä, ja nuorukainen syndynyt hänen »vanhalla ijällänsä; jonga weli on
mät sanat heille.
7. He wastaisit händä: mixi minun herran kuollut, ja hän on yxinäns jäänyt äitistänsä, ja
senkaltaista puhu ? pois se, että sinun palwelias hänen Isäns pitä hänen rakkana..
21. Niin sinä sanoit palwelioilles: luokat
niin tekis.
jonga
tänne minun tygöni, että minä saan
löysim
me
Katzo,
händä
8.
rahan
säkkeimme
suusta, olemma me jällens sinulle tuonet Ka- nähdä hänen.
22. Mutta me wastaisimme minun herrallenaan maalda: kuingasta siis me wamstimme
hopiata eli kuldaa sinun herms huonesta?
ni: ei taida nuorukainen jättä Isänsä; sillä jos
9- Jonga tykö sinun pallvelioistas se löyhän jättäis Isäns, niin hän kuolis.
kuolkan: niin tahdon» me myös olla
tän,
23. Niin sinä sanoit palwelioilles jollei teiorjat minun herralleni.
dän nuorin »veljenne tule teidän kansanne; niin
io. Hän sanoi: olkon nyt teidän sananne ei teidän pidä mä minun kastvojani näkemän.*
jälken: jongatykö se löytän, hän olkan minun
"1.42:15. 1. 43: 5.
orjani; mutta te oletta «vapat.
24. Ia kosta me menimme sinun palweljas
11. Ia he lastit kiirusti ihekukin säkkinsä minun
Isäni tygö, ja ilmoitimme hänelle mimaahan, jokainen awais säkkinsä.
nun herrani sanat.
12. Ia han etzei mweten
niin
2;. Niin sanoi meidän Isämme: mengät jälwanhimmasta
nuollmban asti; ja yopiamalja löyttin Ven- lens pois, ja ostakat meille jotakin elatusta.
laminin säkistä.
26. Mutta me sanoimme: en me tohdi sinne
13. Niin he rewäisit waattms: ja ihekukin mennä; waan jos meidän nuorin «veljemme on
pani kuormans Asin päälle, ja palaisit
Kau- meidän kansan», niin me nimemme: sillä en me
pungun.
saa nähdä miehen kaftvoja, jollei meidän
meni weljinmsä Josephin huo- nuorin «veljemme ole meidän kansamme.
neen (silla han oli wielä silloin siellä;) ja he 27. Niin sinun palweljas minun Isäni sanoi
langelsit maahan hänen eteensä.
meille: te tiedätte, että minun emändäni syn15. Joseph sanoi heille: mikä työ se on kuin nytti minulle
kaxi.
te tehnet oletta? ettäkö te tiennet,
että senkal28, Ia
Gz

sanojylyillä, niin

sya Joseph kasti huonens haldiata,

suo

.

:

laZuda

sen
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28. Ia se toinen läxi minun tyköni, josta sanottin, että hän on knoliaxi reweldy: ja en ole
*l. ,7: 33
minä händä wielä sille nähnyt.
»nyös
tämän
te
minulda
«viette
Jos
29.
pois, ja hänelle tapahmis jotakin paha; niin
te saattaisitte minun harmat karwani murhella

4.

44. 45. Lltk<
Niin sanoi Joseph »veljillms: tulkat M

»ninun tygöni. Ia he tulit. Ia hän sanoi:?
minä olen Joseph teidän meljenne, jonga te
myitte Egyptiin.
"l. 37: -« l. 39: 1.
5. Ia nyt, älkät surulliset olko, ja älkät niin
komin hämmästykö, että te oletta minua
ne myynet: sillä teidän hengmne elatuxen täh-j
hautaan. palwelias
nyt
mi- den on Jumala minun teidän edellänne tänne
tulisin sinun
30. Jos minä
"l. 50:20.
nun Isani tygö, ja ei olis nuorukainen meidän lähettänyt.'
6. Kaxi nälkämuotta on jo ollut maasi»; ja
kansain; sillä hänen hengensä rippu tämän hmwielä nyt on wiisi wuotta, niin ettei kynnetä
gcsä;
eikä niitetä.
tapahduis,
ettei
näkis,
kosta hän
31. Niin
yän
niin
~ 7. Mutta Jumala on minun lähettänyt teiette
kuolis:
nuorukainen kansa olis>
dän
palwelias
pallve-,
edellänne, tallella pitämän teitä maan pW
me sinun
saattaisimme sinun
ja
lä,
pelastuxen kautta.
elättämän teitä
meidän
karmat
Isämme
murhetta
lias
Harmat
nyts
et
te
ole
minua
tänne lähettänet,:
8.
Ia
hautaan.
joka
on
nuowaan
palwelias
»nyös
taannut
minun
Jumala;
Sillä
asetti Isän'
sinun
32.
ja
jollen
huonenj
miPharaolle,
edes,
minun
kaiken
Isäni
hänen
sanoden:
hermxi
rukaisen
nä Kändä tuo jällens sinun tygös., niin minä päälle, jakoko Egyptin maan Esimiehexi.»
*

*

..

suuren

slinaikani Olen wikasen edestä kaiken minun "l.
43: 9pää kärsimän.
jääkän
palwelias, nuonyt
siis
sinun
Ia
-33.
mkaisen edestä minun herralleni orjaxi: waan
nuorukainen mengän weljeins kansa.
34. Sillä kuinga minä taidan mennä minun
kanIsani tygö, jollei nuorukainen olis minunjohon
mmä
näkis
surkeutta,
sitä
sani? etten joutu.
minun Isäni
*

45. Luku.

"Wiis. 1°:

>

14.

li. 9. Riendäkät, ja mengät

ja älä wiiwyttele.

"

Ap. T. 7 »4.
-

Ia sinä olet asuwa Gosenin maasa, ja
olet olewa juuri läsnä minua, sinä ja sinun lapio.

ses ja sinun
lästes lapset, sinun karjas pienet ja
ja
suuret,
ii.

kaikki mitä sinulla on.
Siellä minä elätän sinua, wielä on wiisi

sinä ja sinun huones, ja
heitä Jumalan edeskayomisella. li. kaikki kuin sinulla on, hukkuis.
Läheltä heitä Isänsä perän waunuilla ja lahjo12. Ia katzo, teidän silmän näkemät, ja miilla, warottaden heitä riitelemästa. m. Jakob, nun weljeniBenjaminin silmät; että minä pukuulduansa Josephin eläwän, täytetän ilolla.
hun teidän kansanne suusta suuhun.
i.
ci Joseph woinut itzens sillen pidättä
13. Ia ilmoittakat minun Isälleni kaikki mikaikkein niiden edesa, jotka hanen tykö- nun kunniani Egyptisa, ja kaikki mitä te nähnäns seisoit, ja hän huusi: mengät ulos kaikki net oletta. Riendäkät siis ja mokat minun Zminun tyköni: ja ci yxikän seisonut hanen tykö- säni tänne.
nansti, kosta Joseph itzens ilmoitti weljillensä.'
14. Ia hän halais «veljens Benlaminia
Ap.T. 7:^
kaulasta ja itki: ja Venlamin myös itki ha
itki
että
Eanella,
2. Ia hän
korkialla
niin
nen kaulasans.
gyptilaiset ja Pharaon perhe sen kuulit.
15. Ia hän andoi suuta kaikille «veljillenja,
weljillens:
Joseph
minä
olen
ja
itki heidän ylitzens: ja sitte puhuit hänen
sanoi
3. Ia
Joseph. Wieläkö- minun Isäni! elä ? mutta ei weljens hänen kansansa.
Känen wchens taitanet händä wastata: sillä he
16. Kosta se sanoma kuului Pharaon huonimittäin, että Josephin weljet tulletthämmästynet
neseen,
edesä.
olit niin
hanen kasivoins
lic;
1.

tvihdoin Umoitta Joseph iyens weljillensä nälkä wuotta, ettet

ja rohwaise

>

minun Isänitygö ja sanokat hänelle: näin sano sinun poikas-.
Joseph: Jumala on minun asettanut koko E«
gyptin maan herraxi, tule alas minun tygöni*,

45. 46. Luk.

i
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oli se hywä Pharaon mielestä, ja kaikkein
hänen palmsliainsa.
i- )a Phamo sanoi Josephille: sano mel-
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46. Luku.

ltt;

Jakob lähte ominensa waeldaman Egyptiin,
Jumala hända wakuutta awusjilles, telMte niin: sälyttäkät teidän juhminne talisa. n. Israelin lapset, jotka tulit Egyptiin,
p.i ille, ja mengät matkanne; ja kuin te tulel- ilman poikain emänditä, olit 70. henge, Josephin ja hänen poikainsa kansa luetut, m. Jola Kanaan maalle:
seph mene Isäänsä wastan, ja opetta »veljiänsä
teidän
teidän
Isanne,
ottakat
ia
18. Niin
pharaota
puhutteleman.
minä annan
vcrhenne ja tulkat minun tygöni: ja
syötte
te
i.
teille Egyptin maan hymyden,
kuin hasAiinnelläläxioli:Israel kaiken sentulikansa
ytimän.
BerSaban,
maan
hän
kossa
Ja
19. Ia kaste heitä: tehkat niin, ottakat teil- uhrais hän uhria Isans Isaakin Jumalalle.
lenne «vaunut Egyptin maalda teidän lapsillen2. Ja Jumala puhui yöllä näysä Israelille
ne, ja emännillenne, ja Mokat teidän Isänne sanoden: Jakob, Jakob. Hän mastais: tasa
ja tulkat.
minä olen.
20. Älkät myös totelko teidän taloin kappa3. Ia hän sanoi: minä olen Jumala, sinun
lianne sillä kaikki Egyptin maan hylvyys pitä Isas Jumala: älä pelkä mennä Egyptiin; silteidän oleman.
lä minä teen sinun siellä suurexi Kansaxi.
21. Ia Israelin lapset teit niin, ja Joseph
4. Minä menen Egyptiin sinun kansas, ja
käskyn
jälken:
minä jällens sinun sieldä johdatan. Ia Joandoi heille waunut Pharaon
ja andoi myös heille ewän matkalle.
seph laske kätens sinun silmäis päälle.
22. Ia andoi heille kaikille itzekullekkin muu5. Ia Jakob läxi PerSabasta: ja Israelin
timvaattet; mutta Benlaminille andoi hän lapset weit Isäns Jakobin ynnä lastensa ja ekolmesam hopiapmningiä/ ja «viidet muutin- mändäins kansa, waunuisa, jotka Phamo oli
1

josa aikomisesa

:

händä tuoman lähettänyt.
6. Ia he otit karjansa ja tawamnsa, jotka
sälytettyä
hymydellä;
Egyptin
jakymmeAsia
he olit koonnet Kanaan malla, ja tutit Egypnen Asintammaa, kannattaden jylyä ja leipää tiin; Jakob ja kaikki hänen siemenens hänen
ja emästä Isällens matkalle.
kansans.' Jos. 24: 4. Es. 52:4. Ap. T. 7:15.
Niin hän lähetti meljens matkan: ja sa7. Hänen poikansa, ja hänen poikains pojat
noi heille: alkat riidelkö tiellä.
hänen kansans, hänen tyttärensä ja hänen lasui. 2;. Niin he läxit Egyptistä, ja tulit Katensa tyttäret, ja kaikki hänen siemenens, »vei
naan maalle Isäns Jakobin tygö.
hän kansans Egyptiin.
26. Ia ilmoitit hänelle, sanoden: wielä Jo8. Ia nämät oivat Israelin lasten nimet,
seph ela:
ja on koko Egyptin maan herra: ja jotka Mlit Egyptiin: Jakob ja hänen poikanft.
hänen si)dämens hämmästyi, sillä ei hän usto- Jakobin Esikoinen Ruben.
Mos. 1:1.
uut heila.
lapset:
Rubenin
Hanok,
Pallu, HezIa
9.
27. Niin he sanoit hänelle kaikki Josephin ron jaKarmi.* *2Md5.6:,4. 4 Mos 26: 5.:c.
sanat, kuin hän heille puhunut oli. Ia kuin
10. Simeonin lapset: lemuel, Jämin, Ohan näki waunut, jotka Joseph oli lähettänyt had, Jakin, Zohar: niin myös SaulKancmehanda tuoman, niin Jakobin heidän Isänsä an «vaimonpoika. *.
iMa K. 4- 24.
hengi wirkois.
11. Lewin lapset: Gerson, KahatjaMem-'i Aila K. 6: 1.
?8. Ia Israel sanoi: nyt minulla kyllä on, N.
etta mmun poikani Joseph wielä elä:
12. ludan lapset: Ger/Onan, Sela, Perez
mina
menen handa katzoman ennenkuin minä kuo- ja Semh. Mutta Ger jaOnankuolit Kanaan
len*
"l. 46:30
maalla. Ia Perezin pojat olit:,Hezron ja
13- Ia
lvaattet.
23. Mutta

Isällens lähetti hän

kymmenen

*

*«

*

*

'

'

.

,

',
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46. 47. Luk.

A Ia Isastarin lapset: Thola, Phua, Job ni Isans Ismeli wastan Goseniin. Ia kosta

ja Simron.
*i Aika K. 7:
hän sai nähdä hänen, halats hän hända kaulas»
14. Ia Sebulon lapset: Sered, Elon ja ta ja itki hetken aika hänen kaulasans.
lahleel.
30. Niin sanoi Israel Josephille: nyt mini
15. Nämät owat Lean lapset, jotka hän syn- mielelläni kuolen, että minä näin sinun kasivos,
nytti Jakobille Mesopotamiasa, ja Dinan hä- ja ettäs wielä elät.
nen tyttärens. Kaikki hänen poikans ja tyttä31. Ia Joseph sanoi weljillensä, ja Isäns huorens olit kolmeneljättäkymmmdä henge.
nelle: minä menen ja ilmoitan Pharaolle, ja sa16. Gadin lapset Ziphion, Haggi, Suni, non hänelle: minun weljeni jaIsäni huone, jotEzbon, Eri, Arodi ja Areli.
ka olit Kanaan maalla, owat tullet minun ty17. Asserin lapset: lemna, lesua, lesui, göni.
Bria ja Semh heidän sisarens. Mutta Brian
32. Ia he owat paimenet, sille he owat tot«
lapset Heber ja Malkiel.
1 Aika K. 7: ;°, ?,. tunet karjaa
kaitzeman: niin myös heidän
18. Nämät o»vat Silpcm lapset, jongaLa- ret ja pienet karjans, ja kaikki mitä heillä oli,
ban andoi tyttärellens Lealle, ja hän synnytti owat he tuonet myötänsä.
henge.
Jakobille nämät kuusitoistakym mendä
33. Kosta siis Phamo kutzu teitä ja
lapset:
emännän
Jo- mikä teidän Mirkanne on?
19. Rahelin Jakobin
seph ja Benlamin.
34. Niin sanokat: sinun palwelias owat tot20. Ia Josephille olit syndynet Egyptin tunet karjaa kaitzeman,
hamasta meidän nuzmaalla, jotka hänelle synnytti AsnathPotiphe- rudestam niin tähänasti, sekä me että meidän
mn Onin Papin tytär: nimittäin Manafseja Isämme: että te saisitte
Gosenin maalEphraim.
l. 41. 50.
la ": sillä kaikki paimenet owat kauhistus E21. Venlaminin lapset Bela,Beker,Asgyptiläisille.
'».47:6.
bel, Gera, Naaman, Ehi ja Ros; Mupim,
i Aika K. 7: 6.
Hupim, ja Ard.
47. tuktt.
*

~

:

'

suu-

*

:

sano:

asua

'

-

:

"

"

Nämat owat Rahelin lapset, jotka owat
Jakobille syndynet: kaikki yhteen, neljätoista22.

l- Joseph

ilmoitta pharaolle Isäns tulemisen/
Israelin lapsille Gosenin ma»»
kymMendä henge.
asumapaikaxi. n. Jakob puhuttele ja siuna pho
23. Danin lapset ': Husim.
4 Mos. 26: 4,. raota 132. ajastaikaisna. m. Egyptiläiset and»
Runingalle. jywäin edestä, kaiken tawam»
Nephtalin
lapset:
lahseel,
Guni, lezer wat
24.
sa, ja wimein myös peldonsa; jonga tulosta h»
ja Sillem.
ikäjo
iv.
sitte ulosteit widennen
25. Nämät owat Bilhan lapset, jonga La- waroitns hautamisestansa IsäinsäJakobin
hautaan.
ban andoi tyttärellens Rahelille, jahän synnytti
nämät Jakobille, kaikki yhten seitzemän henge. iJoseph tuli ja ilmoitti Pharaolle, ja
"l- sanoi: minun Isäni ja minun weljeni,
26. Kaikki henget, kuin tulit Jakobin kansa
ja pharao anda

osan.

H>iin

Egyptiin, jotka olit tullet hänen kupeistcms, pai- heidän karjans, pienet ja suuret, ja kaikki mitä
tzi Jakobin poikain emänditä, owat kaikki yh- heillä on, omat tullet Kanaan maalda: jakatzo,
teen, kuusi seitzemättäkymmendä henge.
he omat Gosenin maalla.
2. Ia hän otti wiisi nuorimmist weljistäns,
27. Ia Josephin pojat, jotka hänelle olit
Egyptis,
henge.
ja
olit kaxi
Niin että
syndynet
asetti Pharaon eteen.
kaikki henget Jakobin huonesta, jotka tulit E3. Niin Pharao sanoi hänen weljillens: migyptiin olit seitzemänkymmendä.
kä teidän wirkanne on? he wastaisit: sinun pal2
Ap.
io
22.
T. 7: 14. welias owat paimenet, sekä me että meidän
Mos 1:5. 5 Mos.
m. 28. Ia hän lähetti edellms ludan Jose- Isämme.
phin tygö, osottaman hänelle tietä Goseniin,
4. Ia sanoit wielä Pharaolle: me olem tuilei
ja he tulit Gosenin maalle.
teidän kansan tälle maalle: sillä M
asuman
ja
Maununsa,
Joseph
palwelioillas
meei ole laidunda heidän karjalleni
29. Niin walmisti
*

*

:
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47. Luk.
karjan ja Asein edestä. Niin hän ruokniin kowa nälkä on Kanaan maalla. Nun ten, ja
maalla.
kei
leiwällä sen »vuoden, kaiken heidän
palwelias
asua
heitä
Gosenin
s «nun
karjans
puhui
Josephille
sanoden
edestä.
Niin Phamo
iB. Kosta se wuosi oli kulunut, tulit he häNnun Ms ja weljes owat tullet sinun tygös.
tygöns toisna »vuonna, ja sanoit hänelle:
edesäs,
asealdis
nen
maa
on
sinun
Egyptin
6
parhästen
m me taida salata meidän hermldam, ettei
kaikken
asuman ja weljes,
ta
maalla, ainoastans raha ole kulunut, mutta myös
asukat,
Gosenin
maasa:
tasa
vFkaan ymmärrät että
heidän seasans on kaikki karja on meidän herrallamme, ja ei ole
-ia jos sinä
edesä, paitzi
kelwollijia miehiä, niin aseta heitä minun kar- mitan jäänyt meidän jaherramme
meidän
peldoamme.
meidän ruumistamme
'"
19. Mixi meidän pitä kuoleman edesäs ja
Ia Joseph toi Isäns Jakobin sisälle,
peldom tule kylmille? osta meitä ja
eteen.
meidän
Jakob
Ia
ja asetti "hänen Phamon
maamme leiwän edestä: niin me ja
meidän
'..„
siunais Phamota.
kuinga
maamme
tulemme Pharaon omaxi.
meidän
Jakobille
8. Niin Pharao sanoi
Anna
että
me eläisimme ja emme
siemenitä,
wanhas olet?
kulke, kuolis, ja ei maa tulis kylmille.
mmun
sano»
Pharaolle
9 Jakob
20. Niin Joseph osti koko Egyptin. maan
k lniseni aika on, sara ja kolmekymmenda
ajastaikaa: naha ia paha on minun elä- Pharaolle: sillä Egyptiläiset myit itzekukin pelmäni aika» ja ei uloru minun Isaini tul» donsi», että nälkä heitä niin kotvin ahdisti: ja
Ebr. 11:9,^. maa tuli Pharaon omaxi.
kemisen aikaan. "Ps n?:,?.
21. Ia hän siirsi Kansan Kaupungeihin,
10. Ia Jakob siunais Phamota, ja laxi
yhdestä Egyptin ärestä niin toiseen.
hänen tyköns.Joseph
22. Paitzi pappein peldo, jota ei hän ostatoimitti Isans ia wchens
11. Niin
nut:
ja
Egyptin
sillä se oli säätty Phamolda, että papit
asuman, andoi heille omaisuden
paikasa;
nimittäin,
parhasa
maan
söisit sen nimitetyn osan, kuin Phamo heille
maalla,
maalla,
niinkuin
oli
andoi: sentähden ei he myynet maatansa.
käsPharao
Namesexen
kenyt.
23. Niin Joseph sanoi Kansalle: katzo, minä olen ostanut tänäpänä teidän ja teidän
12. Ia Joseph elätti Isansa, ja
ja koko Isäns huonen; sen jälken kuin heillä maanne Pharaolle: katzo, tasa on teille sieme"

:

,

«

l ."?.

«

.

-

:

„

«<

:

.

°

lapsia oli.*

m. 13.

sillä

Syr.

4y :

17.

.

net, kylwäkät teidän maanne.

kaikesa maasa: 24. Ia teidän pitä andaman tulosta «viidenmstas nälkä oli niin että Egyp- nen osan Pharaolle; mutta neljä osaa pitä

Ia ei
sangen

ollut leipää

;

tin jaKanaan maa näändyi näljän tähden.
oleman teille pellon siemmexi, ja teille mwin'4- 3' Joseph kokois kaiken rahan kuin noxi, ja niille jotka owat teidän huonesanne,
löyttin Egyptin ja Kanaan maalla, jywäin jaruaxi teidän lapsillenne.
edestä kum he ostit. Ia Joseph wei rahan 25. Niin he sanoit sinä olet meitä elämäs
pitänyt: anna ainoastans meidän löytä armo
Phamon huoneseen.
15. Kosta raha oli kulunut Egyptin ja Kasinun meidän hermmm-e edesä, ja me tahdomnaan maalda, niin tulit kaikki Egyptiläiset Jo- me olla Pharaon orjat.
sephin tygö, sanoden: anna meille leipää, mi26. Ia Joseph teki
määrän koko Egypxi meidän pitä kuoleman edesäs, että raha on tin maalle, haman tähän päiwän asti, että
puuttunut?
Pharaolle piti anettaman »viides osa; paitzi
i6. Joseph sanoi: luokat teidän karjanne, pappein maata,
ei tullut Pharaon omari.
ja mmä annan teille teidän karjan edestä, jos
iv. 27. Niin Israel asui Egyptisä Gosenin
raha on puuttunut.
maalla: ja he omistit sen, ja kasivoit, ja
'7- Ia he toit karjansa Josephille: ja Jo- resti lisännyit.
seph andol heille leipää hewoisten, ja
laf»mai> 28. Ia Jakob eli Egyptin maalla, seitze,

sen

se

suu-

H

mäntois-
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mantoistakymlnmdä ajastaikaa: ja koko hänen MnS oli sata ja seitzemänwiidettäkymmsndä ajastaikaa.
29. Ia kosta Israelin päiwät jouduit kuolla, kutzui hän poikans Josephin, ja sanoi hänelle: jos minä olen löytänyt armon sinun edesäs, niin laste nyt kätes minun kupeni ala, ettäs tekisit laupiuden ja totuuden minun kansani ettes hautais minua Egyptiin. "l. 50:5.
30. Mutta minä tahdon maata minun Isäini tykönä, ja sinun pitä »viemän minua Egyptistä, ja hautaman minua heidän hautaansa*. Ia hän sanoi: minä teen sinun sanas
jälkcn.
*l. 2;: 19. l. 49: l?. l. 50: 1,.
31. Hän sanoi: wanno minulle. Ia hän
wannoi hänelle. Ia Israel kallisti itzens pään*

,

alaiselle.

48. Luku.
1.

47- 48- Luk.

6LN6513.

Jakob sairasta, ja Joseph oppi händä

poikansa kansa; jotka

Jakob

2.

otta pojirensa: n-

joka oli nuorembi Manasm.
ylömmä
Josephille kappaleen
Määrä
sesta
maata jaon ylitze.

Asetta Ephraimin

,

,

:

katzo, sinunlLoittesassanottinJosephille:
hän otti molemmat

sairasta. Ia
Manassen jaEphmimin.
2. Niin Jakobille ilmoitettin, sanoden: katzo, sinun poikas Joseph tule sinun tygös. Ia
Israel wahwisti itzens ja istui wuotesa.
3. Ia Jakob sanoi Josephille: lumalaKaikpoikans kansansa,

kiwaldias näyi minulle Luzisa Kanaan maalla;

7- Jakosta minä tulin Mesopotamiasta
li minulda Rahel Kanaan maalla, tiellä, A
ka «vielä kappale matka oli Ephmthaan: j«
minä hautaisin hänen siellä Ephmthan tiellä

se on Bethlehem.

*l. 35:

*

"

'y.

sa-

11.8. Ia Israel näki Josephin pojat, ja
noi: kutka nämät owat?
9. Ia Joseph wastais Isäänsä: ne onxu
minun poikani, jotka Jumala on minulle tääl-

Ia hän sanoi: tuos heitä minun
iO. Sillä Israelin silmät olit pimiät wanhudesta, eikä tainnut hywin nähdä. Ia hän
wei heidän hänen tygöns. Ia hän andoi suuta heidän, ja otti heitä syliinsä.
11. Ia Israel sanoi Josephille: en minä ajaja katzo, Jumal,
tellut nähdä sinun
on andanut minun myös nähdä sinun siemenes,
12. Ia Joseph otti heidän pois hänen sM
täns, ja kumarsi itzens maahan hänen kaslä

andanut.

tygöni siunataxeni heitä.

woins eteen.
G
13. Niin Joseph otti heidän
phmimin oikian kätems, jonga hän asetti Israelin »vasemmalle kädelle, ja Manassen wa«
semban kätems, Israelin oikialle kädelle: jo
wei heidän hänen tygönsä.
14. Niin Israel ojensi oikian kätens, ja laski Ephmimin pään päälle, joka oli nuorembi,!
mutta «vasemman kätens Manassen pään pA >
le: ja muutti tiettäwasti kätens; silläManch
Ebr. n: 21.
oli esikoinen*
15. Ia hän siunais losephita, ja sanoi:
Jumala, jonna kasivon edesa minun Is»
m f Abraham ja Isaak rvaeldaner ow<«'.
Imnala, joka minun kainnur on mimin
elinaikanani rahan päiwän asti: "l. 17:
16. Engeli joka minun pelastanut on kaikelpahasta
*, siunatkon näitä nuorukaisia/ etta
tä he nimitettäisin minun ja minun Isäini,
bmhamin ja Isaakin nimellä; jakaswaisit a>-'
,
wan paljoxi maan päällä, f
*

*l. 2«: 1,. l. 35:1»
ja siunais minua.
minulle:
katzo,
minä annan si4. Ia sanoi
nun olla hedelmällisen ja lisandyä, ja teen sinun paljoxi Kaisaxi: ja annan myös tämän
maan, sinun siemenelles sinun jälkes, ijankaikkisexi perimisexi.
5. Nyt siis ne kaxi sinun poikaas, jotka sinulle owat syndynet Egyptis, ennenkuin minä
tulin tänne sinun tygös*, pitä oleman minun;
"l. 32: 29.
nimittäin Ephmim ja Manasse, niinkuin Ru-f 2M0f.,: 7.
*l. 41: 50.
Joseph
ben ja Simeon owat minun.
Mutta
kosta
näki Isansa laffe17.
6. Mutta sinun lapses, jotkas siität niiden wan oikian kätens Ephmimin pään päälle, ob
jälken, pitä oleman sinun: ja pitä nimitettä- ti hän sen pahaxi: ja rupeis Isäns kateen,
män heidän weljeinsä nimellä, heidän peri- siirtäxensä Ephmimin pään pääldä Manalle»
pään päälle.
misesäns.*
Jos. 13:7. 1.i6:.1.
18. D
*

«.

>>

»

...

*
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48. 49iB. Ja sanoi Joseph Isällens: ei niin minun
7- Kirottu olkon heidän kiukkunsa, että se
on
tämä
oikia
niin
esikoinen,
kätes
tuima on, ja heidän julmudensa, että s«
laste
Isäni:päänsä päälle.
niin paatunut on. Minä eroitan

Gen

Mutta hanen Isans kielsi

heitä Jako-

sen, ja sanoi:

bisi», ja hajotan heitä Israelisi».
kyllä
poikani,
minun
tieminä
tiedän
8. Juda, sinä olet, sinua pitä sinun weljes
M tämä myös tule
mutta
Kansaxi:
kiittämän:
suurexi
sinun kätes pitä oleman sinun «viVan:
kuitengin hänen nuorembi weljens tule suurem- hollistes niskalle: sinun Isäs lapset pitä sinua
ja hänen siemenens tule
kumartaman.
maxi kuin hän,
ri Kansain paljoudexi.
9. Juda on nuori jalopeura, saalilda olet
20. Niin hän siunais heitä sinä päiwänä, sinä ylösastunut, minun poikani: hän on itzens
tahto jongun siunata Israelisa, kumartanut maahan, ja lewännyt niinkuin jasanoden: jokanäin
Jumala tehkön sinun niin- lopeura, ja niinkuin suuri jalopeura, kuka tohti
niin scmokan
ja
Ephraimin
Manassen. Ia niin asetti hänen ylösherättä?*
kuin
4 Mos. 24: 3.
1 Aika K. 5:2.
Ephraimin
Manassen edelle.
hän
m. 2i. Ia Israel sanoi Josephille : katzo,
iv. Gi xvaldikka orera pois ludalda, eija
on
teidän
kä
Lain opettaja hänen jalrooistansi», siikansanne,
Jumala
minä kuolen:
jawie teitä jällens teidän Isäinne maalle.
henasti kuin Sängar rule, ja hanesä
22. Minä olen myös andanut sinulle osan M rippuwar kiinni.
"Matth.2: s.
ja
wiinapuuhun,
maata*, päälle sinun weljeis osan, jonga mi11. Han siro warsims
ja
jouhellani
Amorrerein
warjän
parhästen
miekallani
wiina<
käsistä
nä
Asinrammans
puuhun: Hän pese waarrens wiinasa, ja
ottanut olen.
loh. 4 -s.
19.

sume-

:

"

*

*

49- Luktt.
1. Jakob ennusta 12. pojallensa tulemista ajoista; erinomattain, että Rristuren piti tuleman
ludan sugusta. n. Raste hänensi haudatta I«
säinsä hautaan, ja kuole.
i.«>iin kutzui Jakob poikansa, ja sanoi: kootkat teitänne, ja minä ilmoitan teille mitä teille tapahtu tulewaisilla ajoilla.
2. Tulkat kokoon jakuulkat te Jakobin lapset, kuulkat teidän Isäänne Israelia.
3. Ruben, sinä olet minun esikoiseni, minun
woimcmi, ja wäkewydeni alku: ylimmäinen
kunnias, ja ylimmäinen wallasa.
4.Hembia niinkuin wesi, ei sinun pidä ylimmäisen oleman; silla sina astuit Isas »vuoteseen: silloins saastutit Hän nousi minun
wuotelleni.*
*l. zs: 22. 1 Aika K. 5: 1.
5. Simeon ja Lewi owat »veljexet: heidän

hamensi» wiinamarjan weresä.
12. Hänen filmans oxvar punaisimmar
«oiinaa, ja hambans walkemmar riestaa.
13. Zebulon on asuwa meren sataman ja hah-

tein salamain «vieresä, ja on ulottuma haman
Es.9!',. Matth.4: is.
Sidonin.* 'losiy:
14. Isastar on luja Asi, ja sioitta itzens mjain «välille.
15. Hän näki lewon hywäxi, ja maan ihanaxi: ja kumarsi hartionsa kandaman, jaon
weronalainen palwelja.
16. Dan on duomitzewa Kansansa, niinkuin
!°.

joku Israelin sukllkunnista.
17. Dan on olewa kärmmä tiellä, ja kyykärmena polulla; ja pure hewoista wuokoiseen,
niin että sen ajaja seljällens lange.
18. HGRra »nina odoran sinun auruluras.
"°Psal. 1,9: 166, ,74.
on; hänelle teke joukko wäkirynGad
hän
19.
näkön ": mutta hän itze on tekewä wäkirynnämiekkansa owat murha aseet.
'l. ,4:25, v.
Duom. 10: 7,8, »e.
kön wihdoin heille, f
ludith. 9:2.
6. Ei minun sieluni pidä tuleman heidän
1 Aika K. 5: n- 22.
-x Duom. 11: 1, 33.
neuwoonsa, ja minun kunniani ei pidä yhdis20. Asserista tule hänen lihawa leipäns, ja
tymän heidän seumkundcmsa kansa: Sillä hei- hän anda Kuningalle herkut.
5 Mos. 33: 24.
dän kiukusans owat he miehen murhannet, ja
21. Naphtali on nopia peura, ja anda suheidän ylpeydesänsä turmellet härjän.
loiset puhet.

sen.

*

*

"

-

*
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Io-
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22.

Joseph

49. 50.

Luk.

hedelmällisen puun oxa: hedel-

5<D. Luku.
mällisen puun oxa lähten tykönä: tyttäret kapäällä.
ivelit muurin
I. Joseph murehti Isäänsä, ja mene handH
23. Ia waikka ambujat saatit hänen miemaalle: ii palaja sieldä taas
hautaman
lens karwaxi, riitelit hänen kansans ja wihaisit Egyptiin, Ranaan
»i. weljet pelkäwät jarukoilemat ha»,

händä:

On kuitengin hänen jouhensa wahwana
pysynyt, ja hänen käsiwartens miehustunut,
sen wakewan kätten kautta lakobisa ; hänestä
on paimen jakiwi Israelisa.
25. Sinun Isäs lumalalda on hän sinulle
awun tuottawa, ja ynnä kaikkiwaldian kansa
on hän sinua siunawa Miwan siunauxella ylhäldä, ja sywyden siunauxella alhalda: niin myös nisäin ja kohtuin siunauxella.
26. Sinun Isäs siunauxet minun Isäini siunausten siwusa, ulottumat woimallisesti niihin
kallimbihin asti Maailman kukkuloilla ; jotka
tulewat Josephin pään päälle, ja Nazirein
pään laelle, hänen weljeinsä keitellä.
27. Benlamin on matelewainen susi, amulla hän syö saalin: ja ehtona saalin jccka.
28. Nämät kaikki owat kaxitoistakymmendä Israelin sukukundaa. Ia tämä on ss kuin
heidän Isäns heille puhui siunatescms heitä:
itzekumkin niinkuin kungin siunaus oli, siunais
24.

hän heitä.

*

'

Syr.

44:26.

Ia hän kasti heitä, ja sanoi heille:
minä kootcm minun Kansani tygö haudatkat
minua minun Isäini tygö; siihen luolaan joka on Ephronin Hetherin wainiosa.
30. Siihen luolaan Makpelan wainiosa, joka on Mamren kohdalla Kanaan Maalla: jonga Abraham osti hautamisen perimisen mainion kansa, sildä Hetherildä Ephronilda."
11. 29.

:

*1.2'.-i6.

31. Sinne owat he haudannet Abrahamin,
ja hänen emändäns Samn : Sinne owat he
myös haudannet Isaakin ja Rebekkan hänen
emändänsä*. Sinne olen minä myös haudannut Lean.
*12;:i9.
1.25:?. 1.35:29.
Ap.T. 7: 15,16.

32. Siihen ivainioon ja siihen luolaan, kuin
on ostettu Hethin lapsilda.
33- Ia koffa Jakob lopetti kästyn lastens
tygö, pani hän jalkans kokoon wuolesa; ja
loppui, ja koottin Kansainsa tygö.

da; joita hän rohwaise, waroittaden wiemin
Ranaan maalle; ja kuole 110. ajasta,-

luitansa

kaisna.
i-

Joseph langeis Isans kaswoille, itki
H>iinhänen
yjitzens, ja andoi suuta hänen.
*

*

l. 46: 4.

Joseph kästi palwelioitans läkäreitH
woidella Isäänsä: Ja lakarit woitelit Israelia.
3. Ja he täytit hänelle neljäkymmendä päiwää: sillä niin monda oli woitelus päiwää:
Egyptiläiset itkit hända seitzemankymmenJapäiwää.
dä
4. Kosta hänen murhepäiwäns olit kulunet,
puhui Joseph Phamon palweljoille, sanoden:
jos minä olen armon löytänyt teidän edesänne,
niin puhukat Pharaolle, ja sanokat:
5. Minun Isän »vannotti minun, sanoden:
katzo, minä kuolen, hauta minua minun hautaani, jonga minä olen kaiwanut minulleni
Kanaan maalla*: niin tahdoisin minä nyt siis
mennä, ja haudata minun Isäni, ja palata
"l. 47: ,9.
tänne jällens.
6. Phamo sanoi hänelle: mene ja hauta sinun Isäs, niinkuin hän sinua »vannottanut on.
11. 7. Niin Joseph meni hautaman Isänsä:
ja hänen kansans menit kaikki Phamon palweliat, hänen huonms »vanhimmat, ja kaikki
Egyptin maan «vanhimmat.
8. Kaikki myös Josephin «väki, ja hänen
weljens, ja hänen Isäns «väki. Ainoastans
heidän lapsens, ja lambans, ja karjans jätit
he Gosenin maalle.
9. Menit myös hänen kansans waunut ja
ratzasmiehet. Ia se oli sangen suuri joukko.
io. Ia kosta he tulit Atadin riihen tygö,M
ka on sillä puolen Jordanin; niin he pidit siinä
ja katkeran walituxen: ja hän murhehti
päiwää.
13.
Syr.
seitzemän
Isäns
11. Ia kosta Kanaan maan asuwaiset näit
heidän murhmsa Atadin riihen tykönä, sanoit
he: Egyptiläisten murehtimat siellä sangen k»«
win.
2.

Ja

suuren

*

"

,,:

50. Lllk.
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kutzutan: Egyptiläisten 19- Joseph sanoi heille: älkat peljätkö: sillä
Siitä se paikka puolen
minä olen Jumalan käden alla.
on
joka
sillä
Jordanin.
«alitus,
lapsens
teit
niinkum
20. Te ajarrelure minua wastan paba:
hänelle
12 Niin hänen
murra
kästmyt.
Jumala on ajatellut sen
hän oli heidän
nahräwä on,
n Ia weit hänen Kanaan maalle, ia hau- erra hän tekis, niinkuin
jon- pelastsrens paljo kansaa.
luolaan;
Makpelan
mainion
*l. 45:
taisit hänen
21. Mät siis nyt peljätkö, minä rawitzen
perinoli
mainion
kansa
ostanut
oa AbrahamEphronilda
Hetherildä, Mamren teitä ja teidän lapsianne: ja hän rohwais heitä,
döhaudaxi,
ja puheli ystäwällisesti heidän kansans.
Ap. T.7: is.
1.23:16.
kohdalla.*
ja
Egyptiin,
22. Ia niin asui Joseph Egyptis, hän ja häJoseph
hän hä14. Niin palais
jotka
nen
ja
olit
huone: ja Joseph eli sata ja kymmehänen
«veljens,
kaikki
kansans
Isans
nen
ajastaikaa.
nen
Isäns;
hän
kuin
sitte
mennet hautaman hänen
23. Ia näki Ephraimin lapset kolmandeen
Isänsä haudannut oli. Josephin weljet näit polween.
Niin myös Makirin Manassen pojan
kosta
m. 15. Mutta
on
mitämax,
Joseph
lapset,
Josephin pötwen juuresa.
kasivatetut
kuollen,
he:
sanoit
Isänsä
Joseph
ja
weljillens: minä kuolen:
meille
kaiken
sen
kaiketi
meitä:
kosta
24.
sanoi
lvihama
pahan, kuin me händä mastan tehnet olemma. ja Jumala on totisesti etziwä teitä, ja wie tei16. Sentähden kastit he sanoa Josephille: si- dän täldä maalda siihen maahan, jonga hän
nun Isäs käski ennenkuin hän kuoli, sanoden: on ihe wannonut Abrahamille, Isaakille ja
17. Niin sanokat Josephille: minä rukoilen, Jakobille.
anna nyt meljilles andexi heidän rikoxens ja
25. Niin wannotti Joseph Israelin lapsia,
pahoin
niin
omat tehnet sanoden: Jumala on totisesti teitä etziwä, wiepahatekonsi», että he
nyt
andexi, sinun Isäs kät pois minun luuni taälvä." 2 Mos. n: 19.
sinua mastan. Anna
palmeliain
pahateko.
Mutta Joseph
Jos. 24: ;2. Syr. 49: 17. Ebr. 11:22.
Jumalan
puhuisansa.
itki heidän näitä
26. Ia niin Joseph kuoli sadan ja kymmemyös
meljens
ja
langeisit
ajastaikaisna, ja he woitelit hänen, ja panen
tulit
518. Ia hänen
Egyptisä.
ja
me
nit
katzo,
eteens,
arkkuun
hänen
maahan
sanoit:
win

*

*

olemma

sinun palwelias.

Mosexen Ensimäisen Kirjan

loppu.

Exodus,
Toinen Mosexen Kirja
Josa nämät

kappalet owat:

lasten

li.

,a lumga

lav"

josta lunmla autti

lian silte lähetti KansanS pelastaniaii, Kap. l. 2. 7. asti.
Kymmenestä »vitzauxesta, joilla HERra rangaisi Egyptiä, ettei

hän hndan

sitte wäkewallä kad<llä

wei

sieldä ulos,

ihmelisesii Mosexen,

jonga

Pharao tahlonut päässä Israelin lapsia,
ja upotti Pharaon punaiseen mereen, kap. 7.

"sp'""sta Mosesta ja Aaromta wastan, ja rikoxefia korwesa: Lain anbamisesia Sinain wuorella,
mitä siihen tuli,
kuinga se tehtin ja wihittin, kap.

Hz

1.

Luku.
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i.
i

n

Luku.

Israelin lasten lukuja-enäneminenVayptist.

Uusi kuningas, joka ei tiennyt Josephista,
heitä julmuudella, m. Kaste smmataHebrealaisten poika lapset syndymisesa; mutta koska ei se tapahdu, anda hän ne heittä wirtaan.
i.(Hs)ämät owat Israelin lasten nimet, jot3T, ka Jakobin kansa tulit Egyptiin, itzekukin huonsinensa he sinne tulit.
2. Ruben, Simeon, Lewi ja Juda.
3. Ilastar, Zebulon ja Venlamin.
4. Dan, Nephtali, Gad ja Asser.
kupeista
5. Ia kaikki henget, jotka Jakobin
henge.
Mutolit tullet, olit seitzemänkymmendä
ta Joseph oli (ennen) Egypnsä.
1 Mos. 46:27.
5 Mos. 10:
ja kaikki hänen
kuollut,
Joseph
oli
6. Ia
»veljens, ja kaikki sen aikaiset.
hedelmälliset ja
7. Ia Israelin lapset olit sangen
ja
woimallisännyit,
ja
suuresti manit
; niin että maa täytettin heiliscsti wahwistuit
wairva

*

"

»

"Ps. 105:24- Ap.T. 7:17.
11. 8. Niin usi Kuningas tuli Egyptiin, joka
mitan tiennyt.
Josephista
ei
9. Hän sanoi Kansallensa: katzo, Israelin
lasten joukko on suurembi ja wäkewämbi meitä.
io. Tulkat, käykämme kamalasti heidän kimpunsa; ettei heitä tulis niin paljo. Sillä jos
tohtisit he mennä meidän wiioku sota nousis,
puolelle,
ja sotia meitä mastan,
hamiestemme
ja lähte »naalda pois.
11. Niin asetettin heidän päällens meron
stä.

Lltk.
16. Ja hän sanoi: kosta te autatte Hebrealaisia waimoja heidän synn»)ttäisäns, ja näette istuimella, jos se on poika, niin surmatkat hän-

LXO 008.

*

I. 2.

da*; mutta jos se tytär on, niin se eläkön.
"Wiis. i8: 5.
17. Mutta lastenämmät pelkäisit lumalata,
ja ci tehnet niinkuin Egyptin Kuningas oli heille sanonut; mutta annoit potkaiset elä.
18. Niin Egyptin Kuningas kutzui lastenämmät, ja sanoi heille: mixi te tämän teitte, enä
te annoit potkaisten elä?
19. Niin lastenämmät wastaisit Phamota:

Hebrealaiset waimot ei ole niinkuin Egyptiläiset: sillä he olvat wahwemmat luonnostansa,
ja ennenkuin lastmämmä tule heidän tygöns,
owat he synnyttänet.
20. Sentähden teki Jumala lastenämmille
hywin jaKansa lisändyi ja wahwistui sangen
suuresti.
21. Ia että lastenämmät pelkäisit Jumalala, rakensi hän heille huoneita.
22. Niin kasti Phamo kaikelle Kansallens,
:

sanoden: kaikki pojat kuin syndywät pitä teidän
heittämän »virtaan", mutta kaikki tyttäret andakat elä.

*Ap. T. 7.:i?.

2. Luku.

n?oses syndy ja pannan kaisilistoon; joftli
tytär oM HHnen ja anda kaswatetta.
Pharaon
n. Moses tappa Egyptiläisen, ja pakene, ul.
Nai Midianin papin tyttären Ziporan ja siittä
Gersonin. iv. Jumala kuule Kansansa walituorjudella:
sillä xen.
päämiehet, waiwaman heitä
kaupungit,
Pithom ja 1. Wiin yri mies Lewin huonesta meni ja nai
Pharaolle rakettinwero
l. 6:20.
26: ,Z.
Lemin tyttären.
Raamses.
jota
ja
synnytti
2.
waimo
poenämmin he rasitit Kansi»,
tuli rastaxi
12. Mutta
Ia se
lisändyi
ja
jan.
tunäki
lapsi,
että se oli ihana
kaswoi. Ia he
Ia kosta hän
sitä enämmin se
lit suutuxiin Israelin lasten tähden.
salais hän kolme Kuukautta.
"lAika K. 6:;. Ap. 3.7:2°. Ebr.
13. Ia Egyptiläiset waiwaisit Israelin lapsia
orjudella armaitzemata.
3. Ia kuin ei hän tainnut händä enä salata,
clämäns
otti
raskatkemxi
hän kaisilaisen arkun, ja siwui sen sawella
14. Ia saatit heidän
jatiilein työllä, ja kaikkinaisella m- ja pigillä, ja pani lapsen siihen, ja lastisen kaityöllä kuin silistoon, wirmn partalle.
situxella kedolla; ja kaikkinaisella
panna,
päällens
armaitzemata.
4. Ia hänen sisarens seisoi Mambana, että
he taisit heidän
m. 15. Ia Egyptin Kuningas puhui Hepre- hän näkis mitä hänelle tapcchduis.
alaisille lastenämmille, joista yhden nimi oli 5. Niin Pharaon tytär meni alas pesemän
Siphm, ja toisen nimi Pua.
itzens wirtaan, ja hänen piikans käystendelit wiv!

*

*

.

sen

*

„:,;.

kallaHven

ran

2.

3. Luk.
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19- He sanoit: Egyptin mies autti meitä paihän näki arkun kaisilistoylös.
menitten käsistä; ja myös wirjästi ammunsi
hänpiikans ja andoi hänen otta
lapsen:
ja
ja juotti lambar.
näki
awais,
meille,
hän
hän
kuin
päälle,
20.
Ia hän sanoi tyttärillens: kusa hän on?
laosi itki: niin hän armahti sen
lapsista.
te
mixi niin jätitte miehen? kutzukat händä syöi?Unoi- äma on Hebrealaisten
'"! Niin sanoi hänen sisarens Phamon tyt- män meidän kansamme.
kutzuman 21. Ia Moses mielistyi asuman sen miehen
tahdotkos että minä menen
jo- tykönä: ja hän andoi Mosexelle tyttärens Ziwaimon;
smulle inlettäwäiscn Hebrealaisen
pomn emännäxi.
imetäis.
lapsen
f- llnulle sen
Niin
22. Se synnytti pojan ja hän kutzui hänen
mene.
tytär
hänelle:
sanoi
8 Pharaon
äitin.
nimens
lapsin
Gerson: sillä hän sanoi: minä olen
ja
Ma meni kutzui tytär
täota
muukalainen
hänelle:
wiemlla maalla. "l. »8:3,4.
sano»
9 Ia Phamon
ja
aniv.
minulle,
pitkän ajan perästä, kuoli Egypminä
ja
imetä
lapsi,
händä
Ia
23.
mä
lapsen,
Kuningas.
otti
Niin
waimo
tin
palkan
Ia Israelin lapset huokaisitylössinulle.
nan
juden
ja
huusit, ja heidän huutons
tähden
sen.
ia imetti
lapsi
tol
kastvannut,
tygö
oli
astui
heidän orjudenst» tähden.
kosta
Jumalan
Mutta
10.
potyttärelle,
ja
otti
sen
kuuli
hän
24.
heidän huokauxens:
Ia
Jumala
Pharaon
hän sen
jaxens: ja kutzui hänen Mose, sillä hän sanoi: ja Jumala muisti liittons Abrahamin, Ma?
kin ja Jakobin kansa.
f
medestä olen niinä hänen ottanut.
oli
suurexi 25. Ia Jumala katzahti Israelin lasten
11.11. Siihen aikan kosta Moses
tullut, meni hän «veljeins tygö, ja näki heidän puoleen: ja Jumala piti heistä murhen.
orjudensa: ja äkkais yhden Egyptiläisen lyö3. Luku.
wan yhtä Hebrealaista miestä hänen «veljistänsä.
ja
l.
puhuttele
ymbärillms
sinne
tän12. Ia hän kaheli
Jumala
Mosesta tulesta: i». l?nva
nepä kuin hän näki ettei yhtän lama ollut: tap- pelasta Ransansa Egyptistä, ja kiste Mosexen
heitä johdattaman, m. Moses estele lyiansä;
poi hän sen Egyptiläisen, ja kätki sa«»daan.
mutta
hän saa täydellisemmän kästyn; ja neu13. Ia hän mmi toisna päiwänä ulos, ja won mitä
hänen pita puhuman ja tekemän.
katzo, kaxi Hebrealaista miestä tappelit keffenäns: ja hän sanoi wäärintekiälle: mixis lyöt 1.
Moses kaitzi appens lechron Midianin
-x) Papin lambaita: ja hän ajoi lambat
lähimmäistäs?
14. Hän wastais kuka sinun on asettanut taamma korpeen, ja tuli Jumalan wuoren
meidän päämiehexemme ja Duomarixemme" ? Horebin tygö.
tahodtkos mimmgin tappa, niinkuins tapoit. 2. Ja HERmn Engeli näyi hänelle pensasta,
Egyptiläisen? Niin Moses pelkäis, ja sanoi: tulen liekisä *:ja hän näki, ja katzo, pensaspaAp. l. 7:35.
loi tulesta, ja ei kuitengan kulunut. Ap.3.7:
tosin on tämä ilmei tullut.
ja
eteen,
15. Ia se tuli Phamo
hän etzei Mo3. laMoses sanoi: minä käyn tuonne, ja kapakeni
tappaxens.
sesta
Mutta Moses
Pham-M »tzon tätä suurta näkyä, mixei pensas ylöspala?
on edestä, ja seisahti Midianin malla, ja istui
4- Kosta HERm näki hänen menemän katzokaiwon tykönä.
man: huusi Jumala händä pmsast, ja sanoi:
ul. 16. Mutta Midianin Papilla oli seitze- Moses, Möfts:'Hän
wastais: tasa mina olen.
män tytärtä: ne Mlit wettä ammUttdamMja 5. Hän siiUoi: ala lahesky ranne: riisu M»täytit ruuhet, juottaxens Isans lambaita.
gas ialwoistas: sillä paMa josas siisoe, on

ja kuin

*

:

"

"

?«.

Niin tulit muutamat paimenet ja ajoit pyhä maa
"Jos. s:^.
heidän pois. Mutta Moses nousi ja autti hei-? 6. Ia ha wielä sanoi: Mi,»a olen sinun Ita, ja juotti heidän lambansa.
säs Jumala, Abrahamin Jumala, IsaaiB. Ia kuin he tulit Isäns Reguelin tygö, sa- kin humala ja Jakobin Jumala ".
Ia
noi hän: mixi tetanapan niin pian jouduitte?
Mofts peitti kaswons: sillä hän pelkäis katzoa
17.

*

Jumalan
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päälle, s
Jumalan,2:26.

*

s

Match.

22:

~

Luk.
Ebr. ,1: 27.
Mark.
3711. 7. Ia HERm sanoi: Minä olen hywin
kyllä nähnyt minun Kansani ahdistuxen, joka
on Egyptisä: ja minä olen kuullut heidän huutonsa, niiden tähden jotka heitä ahdistamat:
Mä minä tiedän heidän tustansg.wapahtaman
8. Ia- olen astunut alas heitä
Egyptiläisten käsistä,' ja wiemän heitä täldä
maalda hywään ja lawiaan maahan, siihen
maahan josa riestaa ja hunajata wuom: sille
paikalle josa Kananerit, Hetherit, Amorerit,
Phereserit, Hewerit ja lebuserit asuwat.
9. Ia nyt tzatzo, Israelin lasten huuto on tullut minun eteni: ja minä myös olen nähnyt
,«:

'

heidän ahdistuxens, jollaEgyptiläiset heitä ahdistamat. nyt mene, ja minä
10. Ia
tahdon lahetta sinun Pharaon tygö ja sinun pila johdattaman
minunKansani Israelin lapsia ulos Egyptistä.
m. 11. Ia Moses sanoi Jumalalle mikä
:

:

tygö, ja wiemän

minä olen menemän Phamon
Israelin lapset ulos Egyptistä?
12. Hän sanoi: totisesti minä olen sinun kanolkon sinulle merkixi, että minä
sas: ja tämälähettänyt.
olen sinun
Kostas olet johdattaEgyptistä,
niin teidän pitä
nut minun Kansani
palweleman lumalata tällä wuorella.
13. Moses sanoi Jumalalle: katzo, kosta minä tulen Israelin lasten tygö, jasanon heille teidän Isäin Jumala on minun lähettänyt teidän
tygönne: ja he sanowat minulle: mikä hänen
yimens on? mitä minun pita heille sanoman?
i4..Sanoi Jumala Mosexelle: Minä olen
kuin mina olen. Ia sanoi: niin pitä sinun
sanoman Israelin lapsille: Minä olen/ laherri minun reidän rygonne.
i;. Ia Jumala sanoi wielä Mosexelle: min
pila sinun sanoman Israelin lapsille: HERra
teidän Isäinne Jumala, Abrahamin Jumala,
:

se

3. 4. Luk.

L X 0 t) U 3.

kobin Jumala sanoden: minä olen etzein
nyt teitä, ja nähnyt mitä teitte on tapahtunut
Egpptisä.
17.

Ia olen sanonut: minä tahdon ulosjoh-

datta teitä Egyptin ahdistuxesta,

Kananerein,

Hetherein, Amorrerein, Phereserein, Hewercin
ja Icbuserein maalle; josa rieskaa ja hunaja-

ta wuota.

Ia heidän pitä kuuleman sinun änes: ja
ja
sinun »vanhimmat Israelista pitä menemän
Egyptin Kuningan tygö, ja
hänelle:
18.

sanoman

HERra Hebrealaisten Jumala

on kohdannut
meitä. Anna siis nyt meidän mennä kolmen
päiwän matka korpeen, uhmman HERralle
meidän Jumalalleni.
19. Mutta minä tiedän ettei Egyptin Ku«
ningas laske teitä menemän; waan wakewän
käden kautta.
20. Silloin minä ojennan käteni, ja lyön G
gyptin kaikkinaisilla minun ihmeilläni, joita
minä tekälvä olen heidän kestelläns: ja sitte pi<
ta hänen teidän päästämän.
21. Ia minä annan armon tälle Kansalle Egyptiläisten edes; että kosta te lähdette, ei tei,
dan pidä tyhin käsin lähtemän."
l Mos. 15:14.
l.«: ,5.
Mos. ii:
22. Waan jokaitzen «vaimon puä anomn
kylans «vaimolda, ja huonekundaiseldansa hopia ia kulda astiat ja waattet: ja panemanne
teidän poikain ja ja tytärten päälle, ja paljastaman Egyptiläiset.
"

2

4.

~

Luku.

taas iyiänsä; waan lunM

Moses estele
warusta hänen ihmeillä. 11. wetä wielä «dtt
kielensä hitauden; Jumala wihasiu ja lupaW
ronin hänelle puhujari. m. Moses lähte Ml»
i.

kaan, jolla tiellä Zipora ymbärinsleikka poikansa, iv. Aaron mle Mosesta wastan ja he mM
wät Israelin lasten tygö.

ja Jakobin Jumala lähetti i.AHoses wastais, ja sanoi: katzo, ei He u5
Isaakin Jumala
tygönne:
tämä on minun nimeni "l ko minua, eikä ole kuuliaiset minun
minun teidän
ja
ijankaikkisesti,
tämä on minun muistoni su- änellmi; waan sanowat: ei ole HERra M
kynyt sinulle.
gusta niin sukuun.
2. HERm sanoi hänelle: mikä se on M
16. Mene ja koko Israelin wanhimmat, ja
on kädesäs ? hän sanoi sauwa.
sano
heille: HERm teidän Minne Jumala
ja
Abmhaylin,
näkynyit minuUe,
Isaakin Ia- z. Ia hän sanoi:, heitä se maahan: ja W
:

4.

Luk.
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se muuttui kärmexi. Ia
pakeni
händä.
Moses
4 Mutta HERm sano» Mosexelle: oimna
kätes, ja rupe hänen pyrstöönsä: Niin hän ojensi kätensä ja rupeis häneen, ja se muuttui
heitti sen maahan,

ja

.

..

.

saulvari hänen kädesänsä.
5 Sentähden pitä heidän

ustoman, etta
sinulle,
näkynyt
Isains Juon
heidän
HERra
mala, Abrahamin Jumala, Isaakin Jumala
ja

Jakobin Jumala.

6. Ia HERm sanoi
nyt kätes sinun powees.

hänelle: pistä
Ia hän pisti sen po-

wielä

hän weti sen ulos, katzo, hämeensa: Ia kosta
spltalinm
nen kätens oli

niinkuin lumi.
pistä
kätes jällens powees,
7. Ia hän sanoi:
ja hän pisti kätens jällens polveensa: ja weti
tuli
jällens sen ulos powestansa, ja katzo,
niinkuin muukin hänen ihonsa.
8. Ia on tapahtuma, jollei he sinua usto, eikä ole kuuliaset sinun änelles yhden ihmen tähden, niin he ustowat sinun äncs toisen ihmen

se

tähden.
9. Jollei he usto niitä kahta ihmettä, eikä ole
kuuliaiset sinun änelles, niin ota wettä wirms-

se

ta, jakaada kuiwalle maalle: niin wesi, jongas olet ottanut wirmsta, tule werexi kuiwalla
maalla.

il. io.

Niin sanoi Moses HERralle:

Ah

65

i5. Sinun pitä puhuman hänelle, ja paneman sanat hänen suuhunsa *; ja minä olen sinun ja hanen juuns kansa, ia operan reirä
mitä teidän pira rekemän.
"l. 7:».

Ia hänen pitä puhuman sinun puolestas
Kansalle. Hänen pitä oleman sinun suunas,
ja sinun pitä oleman hänelle Jumalana.
17. Ia ota tämä samva kätees, jolla sinun
pitä tekemän ihmeitä.
m. 18. Niin Moses läxi sieldä, ja tuli jällens appens lethron tygö, ja sanoi hänelle:
annas minun mennä, että minäpalajaisinweljeini tygö, jotka owat Egyptisa, ja näkisin heitä jos he wielä eläwät. Ia lethro sanoi Mo16.

sexelle: mene rauhasi».
19- Ia HERra sanoi Mosexelle Midianisa:
mene ja palaja Egyptiin: silla ne kaikki olvat
kuollet, jotka sinun henges perän seisoit.
*

Match. 2:20.

Ia Moses otti emändäns ja poikansa,
pani ne Asin päälle, ja palais Egyptiin: ja otti
Jumalan sauman käteensä.
21. Ia HERxa
Anoi Mosexelle: katzo, koskas tulet Egyptiin jällens, ettas teet kaikki ne
ihmet, Pharaon edes, jotka minä olen andanut sinun kätees. Ia minä paadutan hänen
sydämens, ja ei hän päästä Kansaa.
22. Ia sinun pitä sanoman Pharaolle: näin
sano HENra:
Israel on minun poikani,
minun esikoiseni.
23. Ia minä kästen sinulle: päästä minun
poikani pallveleman minua, jos et sinä tahdo händä päästä: katzo, mina tapan sinun poikas, sinun Esikoises.* "l. 11:4,5- l. 12:29.
24. Ia kosta hän oli tiellä majasi», tuli HERra händä mastan, jatahdoi hänen tappa.
20.

HERra, en ole minä tähän asti puheljas mies
ollut, enga myös sitte kuins palwelias kansa
puhunut olet: sillä minulla on hidas puhe ja
kangia kieli.
*l. 6: 12, ;o.
Icr. 1: 6.
11. Ia HERm sanoi hänelle: tuta on luonnut »hmisen suun? eli kuta on rchnyr mykän raltta kuuroin, eli nakewan raikta sotiani enyo minä HGRra (ole niitä tehnyt.)*
"M.94: 9. Hesek. 3..'25, 27.
12. Mene siis nyt, minä olen
sinun suusas,
25. Niin Zipom otti kiwen, ja ymbarinsleikia opetan sinua mitä sinun puhuman pitä.
kais poikans esinahan, ja rupeis hänen jul"Match, 10:19. Luk. 12:12.
l. 21:15
koins ja sanoi: sinä olet minulle »veriylkä.
jonHERm,
Ah
26. Niin hän luopui hänestä. Mutta hän
lähetä
gas tahdot lahettä.
sanoi: «veriylkä ymbärinsleikkauxen tähden.
suuresti
Kastui
Mosexen IV. 27. Ia HERm sanoi Aaronille: jameno
paolle, ia sanoi: engo minä tunne Aaronia
siwastan korpeen. Ia hän meni, tiili
sugusta *, että hän on pu- Mosesta
händä
wastan Jumalan »vuorella, ja andoi
ia katzo, han tule sinua wastan, ja kos- hänen
bell.as.'
suuta.
ka han nake sinun, niin
sydämestänhän
iloitze
ilmoitti Aaronille kaikkiHEN28.
IaMoses
>a"Syr. 45:7.
ran
I
*

*

«H
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Lllk.
mn sanat, joka hänen lähetti, jakaikki ihmet
9. Rasitettakon Kansa työllä, että heillä bi
kuin hän hänelle kästenyt oli.
lis kyllä tekemistä, ja ei luomis heitäns wch
ja
meni
ja
29. Niin
Moses Aron, kokoisit hepuheisiin.
kakki Israelin lasten »vanhemmat.
10. Niin Kansan teettäjät ja heidän HM
puhui
ne
kuin
ans
kaikki
menit ja puhuit Kansalle, sanoden: näin
30. Ia Aaron
sanat
puhunut
ja
oli
HERm Mosexelle
teki ihmeitä sano Phamo en minä tahdo teille olkia anda.
11. Mengät itze kokoman teillenne olkia kus,
Kansan edesä.
3,. Ia Kansa ustoi. Ia kuin he kuulit että ta ikänäns te löydätte; mutta teidän työstänHERm oli etzinyt Israelin lapsia, nähnyt ne ei pidä mitan wähettämän.
myös heidän ahdistuxens, langeisit he maahan
12. Niin Kansa hajotti itzens koko Egyptin
jarukoilit.
maan ymbärins, hakeman heillens sängiä, ettj
heillä olkia olis.
5. Luku.
13. Ia teettäjät waadeit heitä, sanoden:
1
Moses ja Aaron kästewät pharaon päästä
päilvätyönne,
66

4- 5*

:

:

Ransan; mutta ei hän tahdo, waan anda enäm-

min waiwata heitä. 11. Kansa walittawaiwaanpharaon edesä, joka wasta tylysti; sitte MojaAaronin edesä: Moses wie
Jumalan
eteen.
i. (3>itte menit Moses ja Aaron
ty-

sa

sexen

sen

Pharaon

gö, ja sanoit: näin sano HERm Israelin Jumala: päästä minun Kansani pitämän
minulle juhlaa korwesa.
2. Pharao wastais kuka on HErra, jonga
ändä minun pidäis kuuleman, ja päästämän
Israelin? en minä siitä HERmsta mitan tiedä, mgä päästä Israelia.
3. Ia he sanoit: Hebrealaisten Jumala on
kohdannut meitä, anna siis nyt meidän mennä kolmen päiwän matka korpeen uhmman
HERralle meidän Jumalallemme*, ettei hän
rutolla eli miekalla meidän päällemme tulis.
:

täyttäkät teidän
gin, kosta teillä olkia oli.
14.

niinkuin silloill-

Ia Israelin lasten haldiat, jotka Pha.
heidän päällens asettanet olit,

mon teettäjät

mixet te eilan eikä eh
täyttänet teidän määrättyä väiwätß
tän tillein tekemisesa, niin kuin ennengin?

piestin ja sanottin heille:

napan

-

11. 15.

Niin Israelin lasten haldiat menit,
sanoden: mixis M

ja huusit Phamon tygö,
teet palwelioilles?

sinun palwelioilles olkia, jaH
sanowat meille, tehkät tullit: ja katzo, smi»
palwetlas piestan, ja sinun Kansas nuhde on.
17. Ia hän sanoi te oletta joutilat, jouM
te oletta, sentähden te sanotta: mengämni<j«
16. Ei anneta

:

uhmtkamme HERralle.
18.

ei pidä

cÄ

nyt, ja tehkät työtä, M
teille annettaman ; mutta tiililugunO

Niin mengät

!
ta teidän kuitengin andaman.
Kuningas
näit
Egyptin
Niin
lasten
i
t
zeni
4.
sanoi heille: mixi 19. Niin Israelin
haldiat
te Moses ja Aaron, pidätte kansan heidän työs- olewan ahdistuxesa, sillä (heille) sanottm.'»
teidän pidä wähendämän taidan tiileiftannt>
tänsä? mengät teidän työhönne.

"l. 3:

18.

5. Phamo sanoi wielä katzo, ilmangin on kungin päiwän määrästä.
Kansi» paljo maalla, ja te wielä nyt tahdotta 20. Ia he kohtaisit Mosexen jaAaronin, M
heitä joutilaxi saatta heidän töistäns.
ka seisoit heitä wastasa; kuin he läxit PharW
6. Sentähden kasti Phamo sinä päiwänä tyköö.
Kansan reettäille jaheidän haldioillms sanoden: 21. Joille he sanoit: HERm nähkön M
7. Ei teidän pidä tästälähin olkia andaman ja duomitkon: sillä te oletta tehnet meidän h»
Kansalle tiilejä tehdä niinkuin ennen, mengän sewaisexi Phamon edesä, ja hänen palwella»
edesä, että te oletta miekan andanet heidän»
he itze jakootkan heillens olkia.
8. Kuitengin se tiililuku kuin he teit tähän as- teensä, surmata meitä.
ti, lassekat heidän päällensä ja, älkät siitäwä22. Moses palais HERmn tygö, ,a samjoutilasta,
hendäkö: sillä he owat
sentähden he HERm, mixis niin pahasti teet tätä KanM
huucaivat, sanoden: me tahdomme mennä uh- wastan? mixis olet minun tänne lähettänyt^
V«»
:

...

.

,

mman meidän

Jumalallemme.

.

23.

,
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2 Mos Kirja.
5. 6. Luk.
menin Phamon
ii. Mene ja puhu Pharaolle Egyptin Kunin2, Sillä sitte kuin minä
galle,
on
että hän pääsiäis Israelin lapset hänen
nimees,
tnab, puhutteleman händä sinun
ja
et
olsinä
tehnyt
tälle kansalle:
maaldansa.
bän pahoin
12. Mutta Moses puhui HERran edes salmgan ole pelastanut sinun Kansaas.
noden: katzo, Israelin lapset ei kuullet minua,
6. Luku.
kuingasta Phamo kuulis minua, ja minulla
myös owat ymbärinsleikkamattomat huulet?'
lupauxensa
uKansansa
i /,«Rra wahwista
uuden kas"l.4:"-.
losicchdattamisesta ja anda Mosexelle
Israelin lasten päämiehet; niin
Niin puhui HERm Mosexelle ja Aaronilkvn siitä.
13.
myös Mosexen ja Aaronin suku.
le, ja kasti heitä Israelin lasten ja Phamon
"

sanoi HERm Mosexelle: nyt sinun
»1t pitä näkemän, mitä minä Pharaolle
leen: sillä hänen pitä heitä päästämän wakewän käden kautta, ja hänen myös pita wake-

,

n)iin

Egyptin Kuningan tygö, ulosjohdattaman Israelin lapsia Egyptin maalda.

Nämät owat heidän Isäins huonetRubenin Israelin esikoisen lapset:
ja
Pallu,
ulosajaman
nämät
maaldan- Hanok
Hezron ja Karmi:
wän käden kautta heitä
",
owat
Rubenin
sukukunnat.
Mos. 46: 9.
sa.
»AikaK. 5:1.
4 Mos. 26:5.
2. Ia Jumala puhui Mosexelle, ja sanoi hälapset:
lemuel, Jämin,
15.
Simeonin
Ia
nelle. Minä (olen) HERm.
ja
Ohad,
Jakin,
Saul,
sen Kananean
ja
näkynyt
Zoar
Abrahamille, Isaakille
3. Ia olen
*.
poika:
»vaimon
nämät
owat
Simeonin
sukuMutJakobille kaikkiwaldiasna Jumalana
kunnat.
ole
en
minä
tutHERRA,
ta minun nimesäni
16. Ia nämät owat Lewin lasten nimet heii Mos. 17:
26: 24. l 28: 13.
tu heildä.
dän
myös
minä
tein
minun
liittoni
sukukunnisans: Gerson, Kahath ja Meheidän
4. Ia
kansans, andaxeni heille Kanaan maan, hei- mri *: Mutta Lewin elämän »vuodet olit sata ja
dän waelluxens maan, josa he owat muukalai- seitzemän neljättäkymmendä ajastaikaa.
i Mos. 46: 11.
4 Mos. 3: '7.
l. 26: 57.
set ollet.
myös
IMa K. 6:1. l 2,: 6.
kuullut Israelin las5. Ia minä olen
ten huokauxen, joita Egyptiläiset orjudella
17. Gersonin lapset: Libni ja Simei heidän
waiwawat: ja olen minun liittoni muistanut. sukukunnisansi».
6. Sentähden sano Israelin lapsille: Minä
18. Kahathin lapset: Amram, lesear, Hebolen HERra, ja minä johdatan teitä Egyptin ron ja Usiel. Mutta Kahathin elämän «vuokuorman alda, ja pelastan teitä teidän orjudes- det olit sata ja kolme neljättäkymmendä ajastanne; ja »vapahdan teitä ojetulla käsimarrel- taikaa.
la ja luurclla oikeudella.
19. Memrin pojat: Maheli ja Musi: nä7- Ia otan täitä minun Kansaxeni, ja olen mät owat Lewin sukukunnat heidän polwiluuteidän Jumalanne; että te tiedäisitte, että mi- sansa.
nä olen teidän HERmne Jumalanne, joka
20. Ia Ammm otti Isäns sisaren lokebetenä ulos johdatan Egyptin orjudesta.
thin emännäxms, joka synnytti hänelle Aaronin
8.
mien teitä sille maalle, jonga ylitzen jaMosexen'. Ia Ammmin elämän wuodet olit
mlna noilin minun käteni,
andaxeni sen Abra- sata ja seitzemän neljättäkymmendä ajastaikaa.
hamille, Isaakille ja Jakobille,
sen
"4 Mos. 26: 59.
don anda teille omaxi: minä HCRm.minä tah21. Ia lezmrin lapset: Komh, Nepheg ja
Israelin lapsille: waan Sikri
hengens ahdistuxen
22. Ia Usielin lapset: Misael, Elzaphan ja
heidän
ia lastan oriudensa tähden.
Sithri.
Silloin puhui HERm Mosexelle,
23. Aaron otti hänellms emännän Elizeban,
Aminadabin tyttären, Nahassonin sisaren; joil. 14.
ten päat.

*

*

~

'

..'

H''Hoses
Alesta

sano-

I«

ka
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ka hänelle synnytti Nadabin, Abihun, Eleazarin ja Ithamarin.
24. Ia Komhn lapset: Wr, Elkana ja Abiasaph; Nämät owat Korichecin sukukunnat.
25. Mutta Eleazar Aronin poika otti hänellensPutielin tyttäristä emännän, joka synnytti

hänelle Pinehan. Nämät owat Lewitain Isain päät heidän sukukunnisansa.
26. Nämät olvat Aaron ja Moses, joille

johdattakatulos Israelin lapset
Egyptin maalda joukkoinensa." Ap. T. 7: »6.
27. Nämät olvat ne jotka puhuit Pharaon
EgyptinKuningan kansa, että heidän piti ulosjohvctttaman Israelin lapset Egyptistä: namät

HERm sanoi:

owat

Moses

*

ja Aaron.

Ia sinä päiwänä puhui HERm Mosexen kansa Egyptin maalla.
29. Ia sanoi hänelle minä olen HERra
28.

:

puhu

Pharaolle

:

Egyptin Kuningalle, kaikki

n»itä minä sinulle puhun.
30. Niin wastais Moses HERralle katzo,
minä olen ymbärinsleikkamatoin huulilda,
kuingasta Pharao minua kuule ?
:

7.

Luku.

Moses neuwotan toimituxestansa ja pharaon paatumus ilmoitemn. n. Mases ja3laron
kärmexi; noidat tekewät
muuttawat
myös niin. m Egyptin i. wiyaus, wesi muutetan werexi; jota noidat myös tekewät, ja
pharao paadutta iyensä.
I

sauwan

v II 3.

6. 7. Luk.
ylltzen, ia ulos lohdattaisani Israelin lapset
heidän kesteldäns.
6. Moses ja Aaron teit niinkuin HERra
oli heille kästmyt.
7-laMoses oli kahdexankymmmen ajastaikainen, ja Aaron kolmen ajastaikainen yhdexättäkymmmdä, kosta he puhuit Pharaon
kansa.
8. Ia HERm puhui Mosexelle jaAaronille, sanoden:
9. Kosta Phamo puhu teille, sanoden: osottakat teidän ihmenne. Niin sinun pitä sanoman Aaronille: ota sainvas, ja heitä Pharaon eteen, ja se tule kärmexi.
11. iO. Niin Moses ja Aaron menit Pharaon tygö, ja teil niinkuin HERm oli käskenyt!
Ia Aaron heitti sauwans Pharaon ja hänen
pallvelioittms eteen, ja se tuli kärmexi.
11. Niin Pharao myös kutzui tietäjät ja noidat, ja Egyptin noidat teit myös niin heidän
noitumisillansa.*
"2.Nm.3:
-12. Ia itzekukin heistä heitti sauwans maahan, ja ne tulit kärmexi. Mutta Aaronin sau«-

wa nieli heidän saulvansi».

13. Niin Pharaon sydän paatui, eikä myös
kuullut heitä: niinkuin HERm oli sanonut,
m. 14. Ia HERra sanoi Mosexelle: Phamon sydän on kolvettunut, ja ei tahdo päästä

Kansaa.

15. Mene Phamon tygö «varhain amulla,
katzo, hän käwele wctten tykönä, ja seiso häni. t>a HERm sanoi Mosexelle: katzo, minä dä «vastansa wirmn reunalla: ja se sauma, M
olen asettanut sinun Phamon lumalaxi. oli kärmexi muuttunut, ota sinun kätees.
16. Ia sano hänelle: HERm HebrealaisIa weljes Aaron pitä oleman sinun Prophetas.
2. Sinun pitä puhuman kaikki kuin minä ten Jumala on minun lähettänyt sinun tygös,
kästen sinulle, »vaan Aaron sinun weljes pitä sanoden: laste minun Kansani palmeleman M
sen puhuman
Pharaolle: että hän päästais Is- nua korwesa: ja katzo, et ole sinä kuullut tälapset
*l. 4:
hänen maaldansa.
hän asti.
raelin
paadurm
pharaininä
rahdon
17. Sentähden sanoi HERm näin: W
3. Mutta
monda
minun
pitä
ja
on Hdamen, rehda
ihmetsinun mndeman minun oleman HERran,'
maalla.
minä lyön tällä saumalla, joka on niikatzo,
Gyyptin
ja
tunnusr
täni
chrenl
ja
teitä:
minä
meteen, joka mirmsi» o», ja st»
ei
kuule
nun
mdesäni
tah4. Ia Phamo
ja
ulosjohEgyptisä:
käteni
mlluttuman
pitä
minun
don osotta
merexi.
18. Niin että kalat, jotka wirrasa owat,
datan minun joukkoni, minun Kansani Israelin lapset Egyptin maalda suurella oikeudella. pitä kuoleman, ja mirmn pitä haisemanko
5. Ia Egyptiläisten pitä tietämän, että mi- Egyptiläiset pitä kyylymän, kosta he juoM
nä olen HERra, ojetesani kättäni Egyptin wetta «virrasta.
«

19.

V

7.

s. Luk.

2

sanoi Mosexelle:

saumas,

Mos Kirja.

sano Aa-

ja ojenna kates Egyptin

ja heidän mirtains ylitzen, ia
wemn ylitzen, ylitzen,
ja heidän larmems y lKcidäl» jokeins
! n. ja kaikkein heidän mesilammlkkolns y lja pita oleKen ja ne pitä tuleman merexi:
maasa,
Egyptin
M puuast»o«man »veri koko

sa, että

myös

kimiastioisa.
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4: Ia sinun päHlles, ja sinun Kansas ja
kaikkein sinun palwelioittes päälle, pitä sammakot hyppelemän.
5. Ia HERm sanoi Mosexelle: sanos Aaronille: ojenna kätes sauwoinens wirtain jökeln ja järwein ylitze: ja anna sammakot nosta ylitzen koko Egyptin maan.
Ps. 45.
P. 105: jd.
6. Ia Aaron ojmfi kätms Egyptin «vetten
ylitze; ja sammakot tulit sieldä ylös, ja peitit
koko Egyptin maan.
7. Teit myös noidat niin heidän noituuxillansa: ja annoit sammakottulla Egyptin maan
,

*

*

?«-

nunkum HERja löi meja
sauman
kästenyt,
hän nosti
ra oli
palja
oli,
hänen
joka
Phamon
mirmsa
teen,
jotka
olit
welioittens edesä: ja kaikki medet,
78:44.
'°5
Ps.
Psniuutuit
merexi."
mirrasa kalat, jotka mirmsa, kuolit, ja ylitzen.
olit
-21. Ia
8. Niin Phamo kutzui Mosexen jaAaronin,
mitta haisi, niin ettei Egyptiläiset saanet juoja
koko
Egyptin
sanoi: rukoilkat HERma että hän otais
da mettä mirmsta. Ia meri oli
pois
sammakot minulda, ja minun Kansalmaalla.
.
dani;
niin minä päästän Kansan uhraman
myös
teit
mm
Egyptin
noidat
22.
heidän
20

Niin Moses

..

ja Aaron teit

«

.

'

.

-

,

Mutta Phamon
noimuxiliansa.
heitä; niinkuin

,

..

'?-

.^.

sydän paatu,

HERralle.

oli.
Moses sanoi: pidä sinä se kunnia, (etHERmjasanonut
täs
palais
määrät)
kokäänsi
kosta minun pitä rukoileman
häncns
23. Ia Phamo
edestäs, ja palwelioittes jaKansas edestä, ettiansa, ja ei pannut sitäkän sydämeensä.
24. Mutta kaikki Egyptiläiset kaimoit «vir- tä sammakot pidäis hukutettaman sinulda, ja
ran ymbärillä mettä juodaxms: sillä ei he saa- sinun huoneistas, ainoastans »virtaan jäämän.
net juoda mirran mesistä.
iO. Hän sanoi: huomena. Hän wastais:
25. Ia se oli täyttä seitzemän päiwää sitte- olkon sanas jälken, ettäs tiedäisit, ettei yxikän
kuin HERm oli lyönyt «virran.
ole niinkmn HERm meidän Jumalamme.
11. Silloin sammakot pitä poisotettaman
8. Luku.
sinulda, ja sinun huoneistas, ja sinun palme1. Egyptin 2. wiyaus, sa,nmakot; joita noilioildas, ja sinun Kansaldas, ainoastans
dat myös tekewät. n. 3. wiyaus, täit; joita »virtaan jäämän.
noidat ei taida tehdä. m. 4. wilzaus julmat
12. Niin Moses ja Aaron läxit Pharaon tyturilat; jonga jälken pharao lupa päästä KanjaMoses huusi HERran tygö sammakkoin
kö:
sa», waan ei pidä lupaustansa.
tähden; jolkahän Phamon päälle pannut oli.
1.
HERm sanoi Mosexelle: mene Pha13- Ia HERm teki Mosexen sanan jälken:
-vi raon tygö, ja sano hänelle: näin sano ja
sammakot kuolit huoneista, kylistä ja kedoHERm: päästä minun Kansani palweleman ilda.
mmua.
14. Ia he heitit ne suuriin roukkioihin, ja
,2. Waan jos et sinä tahdo päästä; katzo,. maa haisi siitä.
mu» mmc» rangaisen kaikki sinun maas aret
15. Kuin Pharao näki lewon saanens, paasammakoilla.
dutit hän sydämensä, ja ei kuullut heitä: niin3- Niin että mirran pita kuohuman samma- kuin
HERm sanonut oli.
koilta, ia ne pim astuman ylös, ja tuleman
11. 16. Ia HERra sanoi Mosexelle: sano
sinun huonesees, ja sinun lepokammioos, ja Aaronille: ojenna sauwas, ja lyö maan toimun muotesees: niin myös sinun palmelioit- muun, että se Mlis
täixi koko Egyptin maasi».
sinun Kansas sekaan, ja sij
ja Aaron ojensi kätms
teit
niin:
Ia
he
17.
nun pätzus, M sinun taikinaastioihis.
fauwoinmsa, ja löi maan tomua, ja täit mja ei kuullut

,

,

;

5

3

I

lit

8. 9. Luk.

L X ooli 3.
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lit ihmisiin ja eläimiin: kaikki maan tomu korwesa: ainoastans, ettet te kauwas menis:
rukoilkat minun edestäni.
»nuuttui täixi koko Egyptin maasi».
18. Teit myös noidat noituuxillans niin, täi29. Moses sanoi: Katzo, kuin minä menen
tä matkan saattaxens; »vaan ei he tainnet*. finun tykös, niin minä rukoilen HERma, etIa täit olit ihmisisä ja elaimisä. Wiis 17: 7. tä tumat otctaisinjapois Phamolda, ja hänen
hänen Kansaldans huome19. Niin sanoit noidat Pharaolle: tämä on palwelioildans,
älä minua enä »viettele, niin
Jumalanja sormi*. Mutta Phamon sydän na: ainoastans
paatui,
ei kuullut heitä: niinkuin HERm ettes päästä Kansaa uhraman HERralle.
20.
oli.
Luk.
sanonut
30. Ia Moses läxi Phamon tykö, jarukoim. 20. Ia HERra sanoi Mosexelle: nouse li HERraa.
31. Ia HERm teki niinkuin Moses sanonut
huomena «varhain, ja seiso Phamon edes, katzo, hän mene «vetten tygo, ja sano hänelle: oli: ja otti turilat Phamolda ja hänen palnäin sano HERm: päästä minun Kansani welioildans, ja hänen Kansaldans pois; niin
ettei yhtäkän jäänyt.
palweleman minua.
21. Sillä jos et sinä päästä minun Kansa32. Mutta Pharao paadutti sydämens wielä
ja
nyt
ni; katzo, niin minä tahdon läheltä sinulle,
tälläkin haawa, ja ei päästänyt Kansa.
ja
palwelioilles,
ja
sinun Kansalles,
sisinun
9. Luku.
nun huoneisiis kaikkinaiset mrilat; niin että
täytetän
huonetEgyptisä
turilaista, niin i. Egyptin 5. wiyaus eläinden rutto. ii. <z
kaikki
wiyaus paisumat, m. 7. wiyaus rakket ja
myös se maa jonga päällä he owat.
uh
koinen; joista pharao kyllä nöyryttä iyenst;
päiwänä
minä
eroitta
22. Ia
sinä
tahdon
Gosenin maan, josa minun Kansani asu, ettei mutta paatu taas pahuteensa.
siinä yhtän turilasta pidä oleman; ettäs tie- i. 3Hiin HERm sanoi Mosexelle: mene Pharaon tygö, ja sano hänelle: näin san»
däisit minun olewan HERran koko maan keskellä.
HERm Hebrealaisten luinala: päästä mija
panen
minä
minun
lunastuxen
si- nun Kansani palweleman n-inua.
23. Ia
2. Waan jolles päästä, mutta wielä pidänun Kansas »välille. Huomena pitä tämän
"

"

~:

,

,

ihmen tapahtuman.

24. Ia HERra teki niin. Ia tuli paljo turilaita Phamon huoneseen, ja hänen pallvelija

ains huoneisiin, ja koko Egyptin maalle:
maa turmeldin turilailda.
Wiis. 16: Z.
25. Niin kutzui Phamo Mosexen ja Aaronin,
ja sanoi: mengät ja uhmtkat teidän Jumalallenne tällä maalla.
26. Moses sanoi: ei somi niin tehdä; sillä
me uhraisimme HERralle meidän Jumalallemme Egyptiläisten kauhistuxen*: katzo, jos
me Egyptin maan kauhistuxet uhraisimme heidän edesäns, eikö he meitä kiwitäis ?
"iMos. 4?: ?4-27. Kolmen päiwäkunnan matkan menemme me korpeen, ja uhmmme HERralle meidän Jumalallemme, niinkuin hän on meille
*

sanonut.*

*l.

,:,8.

*

tät heitä:

3. Katzo, HERran käsi on sinun karjas
päällä, jotka olvat kedolla, hewoisten päällä,
Asein päällä, Kamelein päällä, härkäin päällä, lammasten päällä, sangen rastan ruttotaudin kansa.
4. Ia HERm on eroittawa Israelin karjan Egyptin karjasta, niin ettei mitan kuole
kaikesta kuin Israelin lapsilla on.
5. Ia HERra määmis ajan, sanoden: tämän HERra teke huomena maasi».
6. Ia HERm teki niin toisna päiwänä, »a
kaikki Egyptin karja kuoli": waan Israelin
lasten karjast ei yhtäkän kuollut. Ps. ?«:'°7. Niin Phamo lähetti (tiedusteleman) <a
katzo, ei ollut Israelin karjast yhtäkän kuollut.
Mutta Phamon sydän paatui, ja ei päästä'

nyt Kansaa.

11. 8. Ia HERm sanoi Mosexelle ia Aaro28. Pharao sanoi: minä päästän teidän, ette
teidän
tä uhraisitte HERralle
lumalallm nille: ottakat kätenne tävten toton noke, l«

Moset

2 Mos.
9. Luk.
Moses paistatkan sen taiwaseen päin Phamon
edeiä
y Ia pitä tuleman tomuxi koko Egyptin
tnaan päälle, ja pitä oleman ihmisten jakarjan
päälle märkäpäistä punottawaiset paisumat koko Egyptin maalla.
ja seisoit Phaio. Ia he otit noke totosta,
edes, ja

Moses

paistais

sen taiwaseen
punottawaiset

Kirja.
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21. Waan jonga sydän ei totellut HERran

sanaa, se
22.

jätti kedolle palmelians ja karjansa.

Niin sanoi

HERm Mosexelle:

ojenna

kätes taiwaseen päin. että mkehita satais koko Egyptin maan päälle: ihmisten päälle, karjan päälle, jakaikkein päälle mitä kedolla »vi-

hotta Egyptin

maalla.*

"Ps.

,5":;-.

23. Niin ojensi Moses sauwans taiwaseen
päin, että HERm andais jylistä ja mkehita sataa, ja että pitkäisen tuli leimahtelis maan
päälle: Ia HERra andoi sata mkehita Egy-

raon
pam: niin tulit märkäpäistä
paisumat ihmisiin ja karjaan.
ii. Niin ettei noidatkan saanet seiso Mosetähden: sillä paisumat olit ptin maan päälle.
xen edes paisumain
kuin
päällä,
kaikkein Egyptiläisten.
24. Että mket ja Mli sekaisin maahan lanniin noitain
paadutti
sydägeisil,
niin mstasti, ettei ikänäns senkaltaista
12. Mutta HERm
Phamon
men, ja ei hän kuullut heitä: niinkuin HERkaikesa Egyptin maasi» tapahtunut ollut, siitä
ajasta kuin Kansa siinä asuman rupeis.
oli.
ra Mosexelle sanonut
nouse
Niin
Mosexelle:
sanoi HERm
25. Ia raket löit koko Egyptin maalla kaikki
iz.
ja
ja
kuin
kedolla olit, sekä ihmiset että karjan: niin
»varhain,
edes,
seiso
Phamon
huomena
sano
hänelle: Näin sano HERm Hebrmlais- myös koko maan wihannon löit rakeet, kaikki
myös puut kedolla särjit rikki/"
ten Jumala: päästä minun Kansani palweleWiis. 16: is.
man minua.
26. Ainoast Gosenin maakunnasi», josa Is14. Muutoin minä tällä haamalla lähetän raelin lapset olit, ei rakeita ollut.
kaikki minun mngaistuxeni sinun sydämees, ja
27. Niin lähetti Pharao ja kutzui Mosexen
palmeliais,
päälle,
ja
Aaronin, ja sanoi heille: minä olen tällä
ja
sinun Kansas
tietäsinun
ettei
ole
minun
«vertaani:
xes kaikesa maasi»
hawalla pahoin tehn^r.- HERra on ryan,
jo
nyt
ojmdanut
Sillä
minä
kätehurskas, waan minä ia minun kansani
15.
olisin
ni, ja lyönyt sinun ja sinun Kansas ruttotau- olemma jumalartomar.
dilla; että sinun olis täytynyt<chukkua maan
28. Sentähden rukoilkat HERma; että jo
"

pääldä.
kyllä olis, ja että Jumalan jylinä ja mket lak16. Murea rosin sentähden olen minä st,
kaisit: niin minä päästän teidän, ja ei teidän
„l,n andanut seisoa, erra minä
osotraisin pidä enämbi täällä »viipymän.
»sinulle minun woimani, ja erra minun 29. Ia Moses sanoi hänelle: kosta minä lähnuneni julisterraisin kaikesa Maata."
den Kaupungista, niin minä ojennan käteni
v,
"Ron».y: ,7;
HERmn tygö; niin jylinä lakka ja mkehita ei
m. 17. Ia mieläkös nyt ylönnat itzes minun pidä
enämbi oleman, ettäs tietäisit maan oleKansani päälle, ja et päästä heitä:
wan HERran.
*Ps. 24:1.
,18. Katzo, huomena tällä ajalla annan miett sinä ja sinun palwelias miMutta
30.
na sangen suuria mkehita sata; jonaakaltaisi- nä kyllä tiedän, wielä nytkän pelka
HERraa
ta ei ole ollut Egyptis,
päimästä lumalata.
hamasta
siitä
kuin se perustettu on, niin tähän asti.
31. Niin pellawat ja ohrat maahan lyötin:
siis nyt ja korja sinun karjas ja sillä ohra oli tähkäpäällä japellawa olikulkulla.
kalkki mitä sinulla on kedolla: sillä kaikki
ihmi32. Mutta nisu jakaura (») eiturmeldunet, silset,a karia, kuin kedolla löytän, ja
ei ole kor- lä ne olit hiljakyllvöt. (l») Spelta eli turkin tallia.
allit huoneseen, niiden päälle langcmat
mket
33. Niin Moses meni ulos Kaupungista,
ia heidän pirä kuoleman.
Phamon tyköä, ja ojensi kätensä HERran tyfaraon palmelioista pelkäis gö ja jylinä jaraket lakkaisit, ja sade ei enämbi «vuodatettu maan päälle.
34. Kosta
.

-,

*

,

.

kuHm koyH

:

L X ov u 3.

9. 10. Luk.
34. Kosta Pharao näki, että sade, jaraket,
8. Niin Moses ja Aaron palautettin jällens
ja jylinät lakkaisit, teki hän wielä enämmän Phamon tygö, joka sanoi heille: mengät,a
pahaa ja paadutti sydämensä, sekä hän että palwelkat HERra teidän Jumalalanne:
Waan kutka ne owat kuin menewat?
hanen palweliansa.
35. Niin paadut Phamon sydän, ja ei pääs9. Ia Moses sanoi: me menemme meidän
tänyt Israelin lapsia: niin kuinHEßm Mose- nuorten ja»vanhain kansa, poikinemme ja tyttärinemme, lammastemme ja karjamme kansa:
xen kautta sanonut oli.
sillä meillä on HERran juhla.
io. Luku.
iO. Ia hän sanoi heille: ikan niin, olkon
1. Egyptin 8. wilzaus, heinäsirkat; jonga alla HERra teidän kansanne.
Pidaistö minun
pharao lupa päästä ainoastans miehet, n. 9. päästämän teidän ja teidän lapsen? katzokat
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:

wiyaus, syngiä pimeys ; jonga alla pharao lupa päästä Aansan ilman eläimitä, ja kieldä Mo-

sexen enä tulemasta näkymiinsä.
I.
HERm sanoi Mosexelle: 'mene Pharaon tygo: sillä mina paadutin hänen ja
hänen palwelioittms sydämet, tehdäxmi nämät

jollei teillä jotakin pahaa sydämes ole?
11. Ei niin, mutta mengät te miehet ja palwelkat HERraa; sillä sitä te oletta pyytänet-

kin.

Ia he ajoit heidän pois Phamon edestä.
Niin sanoi HERm Mosexelle: ojenna
kätes Egyptin maan ylitze heinäsirkkain tähden,
että he tulisit Egyptin maan päälle; ja soisit
12.

lninun ihmeni heidän seasansa.
2. Ia että sinä ilmoitaisit sinun lästes ja läskaiken maan wjhannon, kaikki kuin mkeyiida
jäänyt on.
Egyvmitä
konviin,
J0e1.,: 4.
tehnyt
tes lasten
minä
olen
ja
jotka
ojensi
minun
tein
ihmeni,
minä
tisä,
sauwans Egyptin maan yt
13. Moses
heidän seasansa; että te tietäisitte että minä olen litze, Ia HERm andoi tulla itätuulen sille
maalle kaiken sen päiwän ja kaiken sen yön: ja
HERra.
ja
tymenit
Niin
Aaron
amulla nosti itätuuli heinäsirkat.
3.
Moses
Phamon
gö, ja sanoit hänelle: näin sano HERm Heb14. Ia tulit heinäsirkat koko Egyptin maan
päällen,
kuinga
kauwan
et
sinä
Jumala:
lastit itzens jokapaikkaan Egyptin
realaistm
päästä
epälukuiset, ettei heidän kaltaisiminun
mimaalle:
niin
nöyryttä
itzes
edesäni?
tahdo
tans heinasirkoja ennen ollut, eikä tästedes
nun Kansani palweleman minua.
tule.
4. Sillä jos sinä estelet päästä minun Kansaani; Katzo, niin minä huomena tuotan hei15. Ia he peitit kaiken maan, ja maa tuli
äriin.
mustaxi. Ia he söit kaikki maan wihannoli,ja
näsirkat kaikkiin sinun maas peittämän
pitä
maan, kaikki puiden hedelmät kuin jäänet olit rakehii5. Niin että heidän
ja
pidä
näkymän:
niin ettei maa
heidän pitä da: ja ei jäänyt ensingän «viheriäistä puihiin ja
syömän tähtet, kuin teille on jäänet mkehilda, kedon ruohoin koko Egyptin maalla.
ja pitä syömän kaikki wihottawaiset puut tei16. Niin kutzui Pharao kiirusti Mosexen ja
dän kedollanne.
Aaronin, ja sanoi: minä olen pahaa tehnyt
6. Ia täyttämän sinun huones, ja kaikkein si- HERraa teidän Jumalalanne, jateitä mastan.
nun pailveliais huonet, ja koko Egyptin huo17. Niin anna nyt minulle andexi minun rinet: jonga kaltaisia sinun Isäs ja Isaisisät ei koxeni «vielä tällä erällä, jarukoilkat HERraa
nähnet ole, siitä päiwästä kilin he maan päällä teidän Jumalalanne: että hän ottais minulda
ollet owat, tähän päiwän asti. Ia hän käänsi pois wielä tämän kuoleman.
itzens ja meni ulos Phamon tykö.
18. Ia hän meni pois Pharaon tykö, jarupalweliat
hänelle: koili HERma.
7. Niin sanoit Phamon
kuinga kauwan pitä hänen oleman meille pau19. Niin HERm käänsi tuulen ailvan tuilaxi? päästä Kansa palweleman HERma hei- maxi länsituulexi, ja nosti heinäsirkat ja heitn
dän Jumalalansa: etkös wielä tiedä Egyptiä heidän punaiseen mereen; niin ettei yhtäkän
häivitetyxi?
heinäsirkkaa jäänyt koko Egyptin maan äriin.
»o. Mutta
*

'

"

Luk.

10. 11. 12.
HERra paadutt»

2

Mos

Kirja.

Phamon sy- mies anois lähimmäiseldänsä,
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ja jokainen wai-

Israelin lapsia. mo hänen lähimmäiseldänsä, hopia ja kulda
ojen- astioita.'
"I. ;-2i, 22. l. ,2: ,s.
Ll 2i Ia HERm sanoi Mosexelle:
pimeys
että
tulis
päin,
Sillä
Kan3.
HERm oli andanut armonsangen
na kätes taiwaseen
Egyptiläisten
niin
että
rupäälle,
pimeyteen
oli
salle
Ia
Moses
edesä.
Egyptin maan
.
kuuluisa mies Egyptin maalla, Pharaon palwetm taitaisin.
pam,
»velioitten jaKansan edesä.
22 Ia Moses oiensi kätens taiwaseen
pääl11. 4. Ia Moses sanoi: näin sano HEREgyptin
maan
niin tuli syngiä pimeys koko
l. »8: 1.
ja ei

hän päästänyt

.-.

«,

ra : puoliyön aikan minä «vaellan Egyptin
nähmtt,
eim maan läpitze.
23 Niin ettei toinen toistans
päiwänä.
paikastans
kolmena
5. Ia jokainen esikoinen Egyptin maalla pimyös nosnut
joka hänen
lapsilla
tä
kuoleman,
oli walkeus
Phamon esikoisesta,
Mutta kaikilla Israelin
piikan
piti
istuman,
istuimellans
esikoisen asti,
asuinsioisansa.
heidän Niin
myllysä
joka
niin
kaikkein
Mosexen,
myös
sanoi:
on:
eläinden
ia
kutzm Phamo
24.
"l. ,2:29.
mengät ja palwelkat HERma, ainoastans esikoiset.*
6. Ia suuren parun pitä oleman koko Egypteidän lambcmne ja karjanne jääkän tänne:
mengän
myös
teidän
tin
maalla, jongakaltaista ei ole ollut, eikä
lapsenne
kansanne.
teidän
pitä
»nyös
pidä.
salliman
tuleman
sanoi:
sinun
25. Moses
ei
7. Mutta kaikkein Israelin lasten
minun käsiini uhrin, ja poltouhrin; jota meidän pitä tekemän HERralle meidän Jumalal- koirakan kieldänsä wärwäyttämän pidä ihmisiä taikka eläimiä wastan : että te tiedäisitte,
lemme.
pita
myös
karjamme
kuinga
menemän
26. Meidän
HERra eroitta Egyptin ja Israelin.
yhtäkän
jääja
kansamme,
ei
8. Silloin kaikki nämät sinun palwelias pimeidän
sorkkaa
pitä
ja
tekeottaman
tä
tuleman minun tygöni, ja kumartaman mimän: Sillä siitä meidän
meidän
nua,
palmeluxen
Jumalalsanoden: lähde ulos sinä ja kaikki KanHERralle
män
lemme: ja en me tiedä millä me palmelemme sa jotka sinun allas owat, ja sitte minä lähden.
HERraa, siihenasti kuin me sinne tulemma. Ia hän läxi Pharaon tykö sangen »vihossansa.
9. Mutta HERm oli sanonut Mosexelle:
27. Mutta HERra paadutti Pharaon syei Phamo kuule teitä; että paljo minun ihmeidämen, ja ei hän tahtonut päästä heitä.
28. Ia Phamo sanoi hänelle: mene pois mi- täni tapahduis Egyptin maalla.
nun tyköni, ja karta ettes enämbi sillen tule
io. Ia Moses ja Aaron teit kaikki nämät
päiwänä
jona
minun kastooni eteen: sillä
sinä ihmet Phamon edesä; «vaan HERm paadutpitä
tulet minun eteeni,
ti hänen sydämensä, ja ei hän päästänyt Israsinun kuoleman.
29. Moses wastais: niinkuin sinä sanonut o- elin lapsia hänen maaldansa.
let, en tule minä enämbi sinun kastvos eteen.

le kolmexi päiwäxi."

*

Wiis. 17

-

«

seasa

.

.

.

.

Luku.

12.
11.
1 Uusi kirkko wuosi, pääsiäis lammas ja maJumala ilmoitta
wimeisen wiyauxen, kian leiwän Juhla, asetetan; joita Moses julisja kaste Isr. lasten ano kalliita kaluja Egyptiläi- ta Ransalle. n. Egyptin io. tviyaus
esikoisten
sinä, n. Moses uhka pharaota esikoisten
m. Isr. Ransan ero ja lähdendö Egypsurma.
malla; mutta hän jää wielä paatumiseensa.
tistä, kosta he 43a. ajastaikaa olit siellä ollet,
iv. rvuotinen pääsiäis Juhla
l-l>a
>

Luku.
sen

sur-

HERm oli sanonut Mosexelle: wielä
oli puhunut Mosexelle jaAaronille,
minä annan tulla yhden rangaistuxen I.
Egyptin maalla sanoden:
Hharaollejaja Egyptiin, sitte hän päästä teidän
taalda: kosta hän teidän kokoncms päästä,
2. Tämä kuukausi pitä oleman teidän tykönun l)än ajain aja teidän tääldä ulos.
nän ensimcunen Kuu: hänestä pitä teidän al2. Niin sano
siis nyt Kansalle: että joka- kaman ajastajan kuukaudet.
K
3. Pv>>)
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12. Luk.
3. Puhukat koko Israelin Seurakunnalle,
15. Seitzemän päiwää pita teidän syömän
sanoden: kymmsnendenä päiwänä tällä kuulla happamatoinda leipää, nimittäin, ensimäisnä
joka päiwänä, pitä teidän poispaneman happaman
ottakcm ihekukin hänellens karitzan,
perhenisandä on, karitzan joka huonelle:
leiwän teidän huoneisanne: Sillä jokainen ku<
jos
yxi
Waan
on
wähä
4.
huone
karitzata in hapoinda leipää syö msimäisestä päiwästä
syömän, niin ottakcm kylnnsmiehen kansans, niin seitzemänden päiwään asti, hänen sielunsa
joka likin hänen huonettans on, että niin mon- pitä hukutettaman Israelista."
*l. 22: 15. l. ,4:18. sMos. »6:,<1.
>
da tulis, kuin woisit karitzan syödä.
16. Ensimäisnä päiwänä on teille pyhä f««
karitzan pitä teille oleman mirhit5. Ia
tömän ajastaikaisen oman. Karitzoista eli kous, ja myös scitzemändenä päiwänä on teillä pyhä kokous. Ei yhtäkän työtä pidä tehtw
wohlista pitä teidän ottaman.
pitämän
pitä
sen
6. Ia
teidän
tallella
nel- män niinä päiwinä, mutta waiwoin mitä ruajändentoistakymmenenden päiwän asti tätä xi tarwitan jokaitzelle hengelle, ainoastans
kuuta, ja koko Israelin Kansan kokous pitä tehkät.
teurastaman kahden ehton wälillä.
17. Ia pitäkät happamatoin leipä: Sillä
ja
orraman
pita
weresta,
sina päiwänä olen minä teidän joukkonne joh,
7. Ia heidän
ja
huo,
pihtipielet
molemmar
dattanut Egyptin maalda: ja teidän pitä pi,
siwurnan
nerren owenpaallistn, loisa he sira syöwar. tämän tämän päiwän teidän sukukunnisanne
8. Ia heidän pira sinä yönä syömän li- ijankaikkisexi säädyxi.
haa tulella paisterrua, ja happamaroinda
18. Neljändenätoistakymmenendena päiwänä
leipaa: karkerain ruohoin kansa pirä hei- msimäisestä kuusta ehtona pitä teidän syömä»
happamatoinda leipää; haman ensimaiseen
syömän.
dän
päiwään
9. Ei teidän pidä sitä syömän uutena eikä
asti kolmattakymmendä siitä kuusta
keitettynä
; mutta tulella paistettuna,
wedellä
ehtona.' ")M0f.22:5. 4 M05. 28: is. Jos.s:la.
pään, jalkain ja sisällysten kansa.
19. Niin ettei seitzemänä päiwänä löytä hapoinda
pidä
jättämän
leipää teidän huoneisanne: sillä jokaiio. Eikä teidän
mitan huohapoinda leipää syö, hänm sielunsa
jos
kuin
jotakin
ja
menexi:
M huomenexi, tulel- nen
poltettakcm.
pitä
la
hukutettaman Israelin joukosta, jokohan
pitä
syömän
teidän
reimuukalainen
on eli omainen.
11. Mutta näin
sitä:
20.
wyöieryr
pirä
ja
kupeista*,
dän
oleman
Sentähden älkät ensingän syökö hapoin»
kengar jalasanne, ja simwan kadesanne ja da leipää: waan happamatoinda leipää syötät
syömän niinkuin matkan kiiruhtawcu- kaikisa teidän asuinsioisanne.
pita
on
set:
HERran Pääsiäinen. Eph. 6:14. 21. Ia Moses kutzui kaikki Israelin mm
12. Sillä minä käyn sinä yönä Egyptin maan himmat, ja sanoi heille: mengät ja ottakat
läpitze, ja lyön kaikki esikoiset Egyptin maalla, teillenne lambaita kukin perhekundansa jälken,
ihmisistä niin karjaan asti*, ja annan tulla mi- ja teumstakat Pääsiäisexi.
22. Ia orrakar side Ijoppia, ja kastatat
nun mngaistureni kaikkein Egyptiläisten epäjuwereen j ka on maljasi», ja siwukar sillä
malitten päälle: Minä HERm.
«xvenpaallinen, ja molemmar pihripielett
Ebr. i>: 28.
"Ps. 1,6: 10.
pitä
oleman teille merkixi huo- ja ei yxikan »hniinen pidä menemän ulos
13. Ia weren
neisanne kusa te oletta, että kosta minä weren huon» ns oroesta huomenisen asti.
näen, niin minä menen teidän ohitzenne: ja ei 23. Sillä HERra tahto käydä ohltze lyi<
nähsi
pidä teille tuleman rangaistus kadottaman män Egyptiläisiä, ja koska hän
lyön
owenpaällisisa,
Egyptin
ja
maata.
weren
teitä, kosta minä
molemmift
owen ohiiM
14. Ia tämä päiwä pitä oleman teille muis- ripiellsä; mene HGRra
pyhittämän juhlaxi ja ei salli hukutrajan rulla teidän huolM»
toxi, ja teidän pitä
HERralle : ijankaikkisexi säädyxi teidän suku- siinne rangaisiman.
24. Senkunnisanne teidän pyhittämän pitä.

LXODUB.
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sen
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saa

sen

sen

sen

12.
2.

Luk.

2

Mos

Sentähden pidä tämä sääty sinulle ja sihakosta te tuletta siihen maahan, ,on«

'<
/,ERra teille andawa

on, niinkuin hän
palwelus.
pitäkät
tämä
on; niin
lapsenne
teidän
teille:
sanowat
26 Ia kosta
teillä
on?
tämä
palivelus
mikä
pitä sanoman: tämä on HEr2" Niin teidän
joka ohitzen meni Israelin
uhri,
ran Pääsiäis EgYPtisc»,
kosta hän mngaisi Elasten huonet
anpcilaisiä, ja meidän huonemme wapahti:
rukoilit.
niin Kansa maahankumartain
28 Ia Israelin lapset menit, ja teit niinkuin HERra Mosexelle jaAaronille kästenyt oli.
tapahdui puoliyön aikana, että
n. 29. Iakaikki
Egyptin maalla,
HERm löiesikoisesta,esikoiset
joka
hänen
istuimellans
Pharaon niinfangin
esikoiseen asti, jokaoli
istuman piti,
fangihuonesa: jakaikki eläinden esikoiset.'
'-Ps.7B:s'. Ps.,c»':;6. Ps.i)6:io.ja Wiis.iB:'i.
kaikki hä30. Sinä yönä nousi Phamo
nen palmeliansa, ja kaikki Egyptiläiset, ja suuri parku oli Egyptisä: sillä ei siellä ollut huonetta, josa ei kuollutta ollut.
ui. 31. Ia hän kutzui Mosexen ja Aaronin
yöllä, ja sanoi: nostat ja mengät pois minun
Kansastani, sekä te että Israelin lapset: ja
mengät matkaanne ja palmetkat HERma,
niinkuin te sanonet oletta.
32. Ottakat myös myötänne teidän lambanne ja teidän karjanne, niinkuin te sanonet oletta, mengät matkaanne; ja siunatkat myös
minua.
33- Ia Egyptiläiset maadeitKansaa, ja hoputtaden ajoit heitä pois maalda: silla he sanoit:
me kuolemma jokainen.
34- Ia Kansi» kannoit heidän taikinansa,
ennen kuin se happani; nimittäin lähteensä,
sidottuna »vaatteisiin heidän viallansa.
35.
Israelin lapset olit tehnet Mosexen
sanan Iajälken:
ja olit anonet Egyptiläisildä hovia ja kulda astioita ja »vaatteita.'

anonut
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resta Sukothiin, lähes kuusisatatuhatta jalkamiestä, paitzi lapsia.
"4 M»s. 2: ,2
myös
paljo
kaikkinaista Kansaa me38. Ia
ni heidän kansans: ja lambaita, ja karjaa, ja
sangen paljo eläimitä.
39. Ia he leiwoit siitä udesta taikinasta, jon*

ga he olit tuonet Egyptistä, happamattomia
leipiä, sillä ei se ollut hapannut: sentähden että he ajettin Egyptistä pois, eikä myös saanet
«viipyä, ja ei semmengän saanet heillens emästä malmista.
40. Se aika kuin Israelin lapset asuit Egyptis, oli neljäsataa ja kolmekymmmdä ajastaikaa." *,Mos. 15: i,. Ap.T. 7: 6. Gal;: 17.
41. Ia kosta ne olit kulunet, läxi koko HERran joukko yhtenä päiwänä Egyptin maalda.
iv. 42. Sentähden tämä yö pidätän HERralle, että hän »vei heidän ulos Egyptin maalda: tämä on se yö, joka pidettämän pitä
HERralle kaikilda Israelin lapsilda heidän su-

kukunnisansi».

43- Ia HERra sanoi Mosexelle ja Aaronille: tämä on sääty pitä Pääsiäistä: Ei yxikän
muukalainen pidä siitä syömän.
44. Jokainen ostettu orja pitä ymbärinsleikattaman, ja sitte syökän siitä.
45. Muukalaisen ja päimämiehm ei pidä syö-

män siitä.
46. Phdesä huonesa pitä se syötämän. Ei
teidän pidä huonesta »viemän ulos siitä lihasta:
eikä teidän pidä luura rikkoman siitä.'
4 Mos. 9: 12.
loh. 19: ;6.
47- Koko Israelin seurakunda pitä näin tekemän.
48 Jos joku muukalainen asu sinun tykönäs, ja tahto pitä HERralle Pääsiäistä, niin
ymbärinsleikattakan kaikki miehenpuolet, ja
sitte käykän sitä tekemän, ja olkan niinkuin
maan omainen: sillä ei yhdengän ymbärinsleikkamattoman pidä siitä syömän.
49- V>'i sääty pitä oleman omaisella jamuukalaisella, joka asu teidän seasanne.
"l.;: 22.
l.n: 2.
50. Ia kaikki Israelin lapset teit niinkuin
36. Ia HERra oli andanut Kansalle ar- HERm oli Mosexelle ja Aaronille käskenyt.
mon Egyptiläisten edes, että he lainaisit
heille: 51. Niin HERra yhtenä päiwänä ulosjoydarla mm he paljastit Egyptiläiset.
ti Israelin lapset Egyptin maalda, heidän jouk37. Nun matkustit Israelin lapset Namese- koisansa.
K
13. Luku.

2

"
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LXOOU3.
i?.

18.

Luk.

nanerein maalle, niinkuin hän sinulle ja sinun
Isilles wannonut on; ja andanut sen sinulle.;
12. Niin pitä sinun eroittaman HERralle
jokaitzen kuin awa äitinsä kohdun, ja jokaitzen
esikoisen elainden seasa, kuin sinulla on; kaikki
miehenpuoli on HERran.
13. Mutta kaikki Asin esikoiset pitä sinun lw
nastaman karitzalla: Jollet sinä lunasta sitä,
niin «väännä niskat rikki. Mutta jokaitzen esipitä sinun lukoisen ihmisistä sinun lästes

Luku.

l. HNRra kaste pyhittä esikoiset ja pidettä ma
kian leiwän juhlaa eli pääsiäistä, n. Ransa
waelda punaista merta kohden, wiewät Josephin luut myötänsä, ja johdateta» HERralda
tulen-ja pilwen payasa.
iHERm puhui Mosexelle ja sanoi:

Pyhitä minulle jokainen esikoinen,
kukaikänäns äitinsä kohdun ama Israelin lasseasa
ten seasa, sekä ihmisistä että eläimistä; ne onastaman.
l. 22:29.
l. ,4 -19wat minun."
14. Ia kosta sinun poikas kysy sinulda täste,
l.
2:2».
2:1;.
Luk
-4 Mos.
8:17.
des: mikä tämä on? pitä sinun
häz. Niin sanoi Moses Kansalle: muistakat nelle: HERm on ulosjohyattanut
meitä
M
tämä päiwä, jona te oletta lähtenet Egyptistä, kewällä kädellä Egyptistä, orjuden huonesta.
orjuden huonesta; että HERm on teidän tääl15. Sillä se tapahtui,
Pharao kowutti
dä johdattanut wäkewällä kädellä. Sentäh- itzens jaei tahtonut meitäkosta
päästä, että HERra
den ei pidä syötämän hapoinda.
löi kuoliaxi jokaitzen esikoisen Egyptin maalla>
4.Tänapänä oletta te lähtenet; sillä kuulla ihmisen
esikoisesta niin elainden esikoiseen asti:
Abib.
sentähden
uhran minä HERralle jokaitzen kuin
5. Ia on tapahtuma, kossa HERm sinun äitins kohdun awa, joka miehenpuoli on: ja
MUa anda Kananerein, Hstherein,Amorrerein, jokaitzen esikoisen minun lapsistani lunasta»
Hemerein ja lebuserein maalle, jonga hän si- minä.
nun Isilles on wannonut andaxens sinulle: sen
16.
tämän pitä oleman merkixi sinun kämaan, josa rieskaa ja hunajata wuota; niin desäs,Iaja muistoxi sinun edesäs; että HERra
sinun pitä tämän palweluxen tekemän tällä on johdattanut meidän wäkewällä kädellä b
2.

"

sanoman

kuulla:

Seitzemän päiwää pitä sinun syömän
happamatoinda leipää: ja seitzemändenä päiwänä on HERran juhta."
"1.24-18
7. Sentähden pitä seitzemän päiwää syötämän happamatoinda leipää: ja ei pidä sinun
tykönas yhtän hapoinda taikinata nähtämän
eikä hapoinda leipä pidä nähtämän kaikisa sinun maas ärisä.
8. Ia sinun pitä ilmoittaman sinun pojalles
sinä päiwänä, sanoden: (tämän minä pidän)
sentähden että HERra teki näin nlinun kansa6.

;

gYPtista.

n. l- Ia tapahdui kosta Phamo oli päättänyt Kansan, niin ei Jumala johdattanut
heitä sitä tietä Philesterein maan läpitze, joka
tarkin oli: sillä Jumala sanoi, ettei Kansa jos,
kus katuis, kosta he näkisit sodan heitans wastan, ja palajais Egyptiin.
18. Sentähden hän johdattiKansan ymbä,
rins, korwen läpitze punaista merta kohden. Ia
Israelin lapset läxit »viisin joukoin Egypti»

maalda.

19. Ia Moses otti myötäns Josephin lmitt
ni, kossa minä läxin Egyptistä.
sillä hän oli kowasti mannottanut Iftaelin lap»
pitä
tämän oleman sinulle set, sanoden: Jumala on tosin tettä etziwä, niin
9> Sentähden
ja
kädesäs,
muistoxi sinun edesäs, wiekät minun luuni täälda myötanne.
merkixi sinun
että HERran kästy pitä oleman sinun suulas:
Mos. 50: 25. Jos. 24: 22. Ebr. n:
sillä HERm on wäkewällä kädellä sinun joh- 20. Niin he läxit Sukothista, jasioitit heitäns
dattanut Egyptistä.
Etamiin, joka on korwm ääresä." "iMosnF
io. Sentähden pidä tämä sääty ajallansa
21. Ia HERm käwi heidän edelläns M
pilwen patzasa, johdattarens heitä tiellä:
wällä
wuosiwuodelda.
11. Ia kossa HERra on sinun wienyt Kaja yöllä tulen patzasa, walistaxens heitä waeldamaN/
*

"

,

«.

2 Mos
13. 14.
-T^sMyöllä että palwalla. "4Mos. 14:14.
patzas e» erinnyt paiwälla, eikä
22 Pilwen
tulen patzas yöllä Kansan edestä.
14. Luku.
sioitta iyensH punaisen meren
Isr Ransa aja
heiti takaa. Ransa hämia Pharao
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Ismelin lapset filmans, ja katzo, Egyptiläiset
tulit heidän peräsänsä; jaIsraelin lapset peljästyit sangen suuresti, ja huusit HERran tygö.
ii. Ia sanoit Mosexelle: eikö hautoja ollut
Egyptis, ettäs rupeisit meitä johdattamankorpeen kuoleman? mixis meille niin olet tehnyt,
ettäs meitä johdatitEgyptistä."
Ps. i°6: 7.
ole kuin me puhuimme si12. Eikö tämä
heitä nulle Egyptisä sanoden: anna meidän olla, et«aavnsä napise; mutta Mosesui. lohdutta
on tä me palwelisimme Egyptiläisiä: silla meidän
Engeli
tekemisestä,
tien
käskyn
H.
saa
j«wälillä.
iv.
Moses
LgyptiUiftcn
-Israelin j«
olis pammbi palwella Egyptiläisiä, kuin kuolla
läpiye;
mutta
mene
sen
meren,
Ransa
Isr.joukkoinensa.
-f!pharao hukku
korwesa.
13. Moses sanoi Kansalle: älkät peljätkö, seisokat ja katzokat minga autuuden HENra täi «a HERra puhui Mosexelle sanoden :
näpänä teke teille: sillä näitä Egyptiläisiä, jot2. Puhu Israelin lapsille: että he palajaisit jasioitaisit heitänsHiirothin laxon koh- ka te tänäpänä näette, ei teidän pidä ikänäns
dalle, Migdolin ja meren maihelle, Baal-Ze- mälnbi näkemän ijankaikkisesii.
phonin eteen, ja kohdalle sioittaden heitäns
14. HGRra sori reidan puolestanne, ja
pira alallans oleman.
teidän
tygö."
"4 Mos. »3:7.
meren
lapsista:
kayIsraelin
he
15- Ia HERm sanoi Mosexelle: mitäs huu3. Ia Phamo
wgt exyxisä maalla,, korpi on heidän sulkenut. dat minun tygöni?
Israelin lapsille,
sydämen
paadutan
te
*,
minä
että
waellaisitte.
Phamon
4. Ia
16. Mutta nosta sinä sauwas, ja ojenna käja hän aja heitä taka: ja mina «voitan kunnian
hänen sotawäestmsä. tes meren ylitzen, ja eroitta yhdestä; että IsPhamosta ja kaikesta
pitä
että minä o- raelin lapset käwisit kesteldä merta kuiwaa
tietämän,
Egyptiläisten
Ia
myöden.
len HERra. Ia he teit niin. "I. ,o:i.
17. Ia katzo, minä paadutan Egyptiläisten
5. Ia kuin sanoitin Egyptin Kuningalle,
pakeni:
palweja
sydämet,
ja he seumwat teidän jalisän; niin
että kansa
tuli hänen hänen
sydän
käätyxi
ja
liains
minä »voitan kunnian Phamosta jakaikesta häKansaa «vastan, he
pääsnoit: mixi me olemme niin tehnet, että me
nen sotajoukostansa, hanen waunuistans ja mtimme Israelin palwelemasta meitä?
tzasmiehistänsä.
ja otti wä6. Ia hän »valmisti
18. Ia Egyptiläisten pitä tietämän, että mikens myötänsä.
nä olen HERm, kosta minä olen kunnian
7- Ia otti kuusisataa parasta »vaunua, niin »voittanut Phamosta, ja hänen waunuistans
myös kaikki muut Egyptin waunut: ja pää- ja mlzasmiehistänsä.
m. 19. Niin Jumalan Engeli nousi, joka
miehet niiden kaikkein päälle.
8- Ia HERm paadutti Pharaon Egyptin Israelin joukon edellä käwi, ja meni heidän
Kuningan sydämen, ja hän ajoi taka Israelin taans: ja pilwen patzas siirsi itzens heidän kasi
lapsia, jotka kuitengin olit korkian käden kaut- wons edestä, ja seisoi heidän takanansa.
ta lähtenet."
20. Ia tuli Egyptiläisten jaIsraelin .joukkoin
4 Mof. 32:3.
v
Egyptiläiset
ajoit heitä taka *, ja waihelle, ja oli "pimiä pilwi, ja walais (näille)
9. Niin
saawmit heidän meren tykönä, kusa he itzens yön; niin ettei he koko yönä toinen toistanS
Mttanet olit, kaikki Pharaon waunuhewoiset, tainnet lähestyä.'
Yanen ratzasmiehens, ja hänen sotajoukkons:
iv. 27. Kosta Moses ojensi kätens meren yHuwthin laxosa, VaalZephonin kohdalla.
litze, andoi HERm wedet juosta pois wahwal"lMak.4: ?.
la itätulella koko yön; ja teki meren kuiivil"'o. Ia kuin Pharao lähestyi heitä, nostit le, ja wedet erkanit.
Es. h:».
*

se

,

«.

sen

sano

sano

se

se

sa-

»vaununsa:

*

sen

3

K

*

'

22.

Ia

14. 15- Ltlk.
22. Ia Israelin lapset käwit kesteldä merta Minä weisan HERralle, sillähän onsangen
kuiwaa myöden': ja wedet olit heille niinkuin jalon työn tehnyt, hewoisen ja miehen hän
muuri heidän oikialla jawasemalla puolellansa. mereen sy öxi.
Wiis. i°: 2«.
LXOVVB.
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*

n 29.
2. HERra oi» minun wäkeyteni ja kiitoK
Jos. 4: 2,. Ps. ios: y. Kor. ,c> Ebr
ja
ajoit
ja on minun autuudeni". Hän on
taka
Egyptiläiset
heitä
seuraiwirteni,
23. Ia
peräsäns,
ja minä rakennan hänelle
kaikki
minun
hewoiset,
Jumalani,
Pharaon
sit heidän
*

:

:,.

,

jaratzasmiehensä kcstelle merta.
hänen »vaununs
amuwartio tuli,

majan, hän on minun Isäni Jumala, ja minä ylistän händä.
kahahti
HERm
Ps. 1,8: ,4.
24. Koffa
Egyptiläisten joukon päälle tulen pahasta ja pil«
3. HERm on ästen sotamies: HERra on
westä", hukuttaxens Egyptiläisten joukon.
hänen nimensä.
4. pharaon waunut ja hänen sotamäkens
*P5.78:,4.
pyörät
syöxi
erinäns heidänwauhän mereen. Hänen walitut Päämieheni
25. Ia hän syöxi
nuistans, niin että he työlästi wedit niitä. Niin owat upotetut punaiseen mereen.
Israelia sillä 5. Sytvyys on heitä peittänyt, ja majoift
sanoit Egyptiläiset paetkamme
Egyptiläisiä pohjaan, niinkuin kiwi.
puolestansa
HERra soti heidän
6. HERm, sinun oikia kätes osotti hänens
wastan.
Mosexelle
oienna
26. Mutta HERra sanoi
«voimallisex wäkewydesä: HERm, sinun oi.
juoxisit
Egyptimeren
että
wedet
kia kätes on lyönyt «vihollisen.
ylitze,
kätes
ja
mhasmieswaunuinsa
ylitzen,
7. Ia sinun suurella kunniallas olet sinä
heidän
läisten
ylitzen.
tens
sinun wihollises kukistanut, sillä kosta sinä lä'
ylltze,
,a
meren
ojensi
Moses
hetit hirmuisudes, kulutti se heidän niinkuin
27. Niin
kätens
woimaanhänen
ennen
korren.
palais
huomenda
meri
pakenit, kohmis hei8. Ia sinun wihas puhalluxm kautta kokoun»
kosta Egyptiläisetsyöxi
sa. Ia
heidän kestelle nuit wedet ja «virrat seisoit niinkuin roukkioidän wesi", ja HERra
merta.
sa: sywydet niinkuin hyydyit kestellä
5.
merta
käwlt
waunuln,
ia
9-Wihollinm sanoi: minä ajan taka ja saa28. Ia wedet palaisit,a
ratzasmiestm,ja koko Phamon sotajoukon yli- wutan heitä, ja saalista jaan, ja heihin minun
tzen, jotka heitä olit seurannet mereen niin ett- mieleni jähdytän: minä «vedän ulos miekkani,
ei yxikän heistä pääsnyt.* Ps,°6: l'. lud. 5: i). ja minun käteni pitä heitä hukuttaman.
lapset käwit kuiwaa myio. Silloin sinun tuules puhalsi, ja mm
29. Mutta Israelin
ja
olit
niinheidän, ja he pohjaan wajoisit, niinkuin
peitti
wedet
heille
merta,
öden kesteldä
puoja
"

:

:

:

..

-,

.

:

,«:

.

.

:

"

kuin muuri heidän oikialla

wasemmalla

lellansa.
t
30. Ia niin HERra »vapahti Ismelm sinä
nä,

.

plyjy wäkewisä wesisä.

HERm, kuka on sinun wertas jumalseasa? kuka on sinun kaltaises, joka olet

11.

.....

ten

niin korkia ja pyhä: hirmullinen, kiitettävä
päiwänä Egyptiläisten kädestä: Ia Israel
ja ihmetten tekiä?
kuolluna
meren
reunalla.
Egyptiläiset
ki
myös
woimaa
12. Kostas oikian kätes ojensit, niin maa
sen
suuren
näki
Israel
zi. Ia
jongaHERm oli osotMnut Egyptiläisten pääl- heidän nieli.
le. Ia Kansa pelkäis HERra, ja he ustoit
13. Sinä olet johdattanut laupiudesas tämän
patweljans
jongas pelastit: ja olet wienyt heidän
Mosexen.
ja
Kansan
hänen
HERran
wakeydesäs sinun pyhään asumisees.
15. Luku.
14. Kosta Kansat sen kuulemat, wapisewat
i. Mosexen kiitoswirsi ja Mirjamin wastans
Jos.,->.
he: ahdistus käsittä Philisterit.
i> Ransan waellus ja napina Surin
hämmästyivät
weisu.
Edomin Ruhtinat,
15. Silloin
Rorwesa, ja kmnga Maarasa karwäs wesi mamapisms
ja
kaikki
sangareihin:
tarttu
Moabin
ja
kiaxi tehtin m Elimin lähtet puut.
maan
Kanaan
asumaiset mukemat.
I. hilloin weisais Moses ja Israelin lapset
16. Tulkon hämmästys heidän päällens, »a
pelHERralle tgmän wirren, ja sanoit':
*

"

2 Mos Kirja.
is. is. Luk.
wäkewän käsiwartes kautta, he
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16. Luku.
niinkuin kiwi: siihenasti, ettäfinun
i Ransan waellus Sinaiin ja napina näljän
«-ansas, HERm, läpihen käy, siihenasti että tähden, 11. Jumala lupa heille peldokanoja ja
Mannaa rauaxi. m. Mannan muoto ja kokosinä saanut olet.
?ansa läpitze käy,heitäjonga
minen sekä arkioxi että Sabbathixi: sen säästämiperija
istuta
sinun
heitä
i? Johdata
nen ja nautilzemisen aika.
jonga
*,
sinä
HERra
asumisemises »vuorelle
HERra, l. gHiin he matkustit Elimistä, ja koko Isme«s tehnyt olet: sinun pyhydes tygo,
owat.
melin lasten joukkotuli Sinnin korpeen,
kätes
wahwistanet
sinun
joka
on Elimin ja Sinqin wälillä wiidendena
5«p544:,.
Ps. 8°:?.
toistakymmenendenä
ijankaikkisesti.
päiwänä toisella kuulla,
ja
18 HERra hallihe alati
Egyptin
maalda lähtenet olit.
mereen, sittekuin he
Sillä Phamon hewoiset menit
ja
2. Ia koko Israelin lasten joukko napisit
ja
mtzasmiehinensa,
HERra
waunuinens
palauttli meren wedet heidän päällens. Mut- Mosesta ja Aaronita wastan korwesa.
3- Ia Israelin lapset sanoit heille: josta Juta Israelin lapset käwit kuilva myöden kestelmala,
että me olisimme Egyptin maallaHEßl)ä merta.
mn
Prophettssa,
Aaronin
käden
kautta kuollet, kosta me istuimme lisi20. Ia Mirlam
hapatain
ja
tykönä,
ja oli leipää yldakyllä syötä*:
kaikki
käteens,
otti
kandelen
waimot
sar,
ja
hypyllä.
kandeleilla
te
oletta
meidän johdattanet täsentähden
händä
sillä
sturaisit
21. Ia Mirlam wastais heitä: Weisatkat hän korpeen, kuolettaxenne näljällä kaikke tätä
4 Mos. ,1:4.
HERralle, silla hän on sangen jalon työn teh- joukkoa.
11. 4. Niin sanoi HERm Mosexelle: katzo,
nyt, hewoisen ja miehen hän mereen syöri.
11. 22. Niin Moses andoi Israelin lasten minä annan sata teille leipää taiwasta: jaKanpitä ulosmmemän ja kokoman jvkapäimä
waelda punaisen meren tykö, ja he menit Surkorpeen:
päiwää
ja
korwe- niin paljo kuin he tarwitzewat, koetellaxeni heitä,
rin
matkustit kolme
jos he waeldalvat minun kästysäni elikkä ei.
z;:
sa, ja ei löytänee wettä.
8.
Mos.
»vaan
ei
23. Niin he tulit Maraan,
he saa5. Ia pitä tapahtuman, että he kuudendena
net juoda sitä wettä Marasi», sillä se oli ylön päiwänä walmistawat sen kuin he tuomat (kokarwas; josta se paikka kutzutan Mara.
tia:) ja kaxikertaisesti sen suhteen, kuin he
napisit
muutoin jokapäilvä kokomat.
wastan,
Siinä
24.
Kansi» Mosesta
6. Moses ja Aaron sanoit kaikille Israelin
sanoden: mitä me juomme?
25. Mutta hän huusi HERran tygö: ja lapsille: ehtona pitä teidän tietämän HERran
HERra osotti hänelle puun, jonga hän heitti johdattanen teidän Egyptin maalda.
»veteen, ja wedet tulit makiaxi *. Siinä pa7. Ia huomena pita teidän näkemän HERni hän heidän eteens kästyn ja oikeuden, ja kiu- mn kunnian: sillä hän on kuullut teidän napistais siinä heitä.
lud. 5: 15. Syr. ;8:
MxenneHEßma mastan. Ia mitkä? me olem26. Ia sanoi: jos sinä kuulet sinun HERme, että te napisetta meitä wastan
änen,
ja
teet mikä oikeus on hä«slumalas
8. Wielä sanoi Moses: HERm anda teille
nen, edesäns, ja panet hänen kästynsa
sinun ehtona lihaa syödäxenne, jahuomena läipää teikonviis, ja pidät kaikki hänen säätynsä: niin dän mwinnoxmne, että HERm on kuullut teim mina -pane sinun päälles yhtäkän witzausta dän napistuxmne, jolla te olette napisnet händä
niistä, jotka minä Egyptiläisten päälle pannut wastan. Sillä mitkä me olemme? teidän napiso«n; sillä minä olen HGRra sinun paran- tuxmne ei ole meitä, waan HERma wastan.
9. Ia Moses sanoi Aaronille: sano koko Is"l-27. Ia he tulit Elimiin, siellä oli kaxi- raelin lasten joukolle: tulkat HERmn eteen,
wMymmenda lähdettä, ja seltzemänkyinmen- sillä hän on kuullut teidän napistuxeune.
oa palmupuuta: siellä he sioitit itzens »vetten
iO. Ia tapahdui kuin Aaron näitä puhunut
kW."
oli kaikelle Israelin lasten joukolle: käänsit he
".Mos.;,:?.
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v U 3.

i6> Luk.

korpee päin, ja katzo, HERran kunnia se pyhä lepo HERralle: mitä te leiwotte se leipokat, ja mitä te keitätte keittäkät; mutta
"l. i;:2l.
näyi pillvesä.
ii. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden
mitä liaxi on, jättäkät se tähdelle panda huo12. Minä olen kuullut Israelin lasten napismenexi.
tuxen, puhu heille sanoden: kahden ehton wä24. Ia he jätit siitä huomenexi, niinkuin
pitä
syödäxenne,
ja
teillä oleman lihaa
a- Moses kästenyt oli: ja ei tullut se haiseman, eilillä
pitä
mulla
teidän rawituxi tuleman leiwästä: ja kä matoa tullut siihen.
pitä
tietämän, että minä olen HERra
teidän
25. Niin sanoi Moses: syökät se tänäpänä,
teidän Jumalanne.
sillä tänäpänä on HERran Sabbathi: tänäm. 13. Ia tapahdui ehtona että peldokcmat pänä et te sitä löydä kedolda.
26. Kuusi päiwää, pitä teidän kokoman;
tulit ja peitit leirin, ja amulla oli kaste leirin
ymbärinsä.
"4Mos. n ,1. Ps. 78:24. mutta seitzemändenä päiwänä on Sabbathi, ja
ei löytä sitä.
Wiis. i< :o. loh. 6: ;i. 1Kor. :;.
ylösnousi,
niin
oli
katzo,
kuin
Ia
kaste
14.
27. Ia tapahtui/ että seitzemändenä päiwäkorwes jotakin ymmyrjaistä japienda, niinkuin nä läxit muutamat Kansan seasta kokoman,
ja ei he löynnet mitan.
härmä maan päällä.
lapset
sen näit, sanoit 28. Niin HERm sanoi Mosexelle: kuinga
15. Ia kuin Israelin
he toinen toisellens Man tämä on ; sillä ei he kauwan et te tahdo pitä minun käskyjäni ja
tiennet mikä se oli. Mutta Moses sanoi heille: lakiani.
tämä on se leipä, jonga HERra teille on an29. Katzokat, HERm on teille andanut
syödäxenne.
ja sentähden on hän andanut teille
Sabbathin,
danut
16. Tämä on se josta HERra kästenyt on. kuudendena päiwänä kahden päiwän leiman!
Jokainen kootkcm siitä niin paljo kuin hän itze niin olkan siis jokainen kötonans, ja älkän prisyö, ja ottakat Gomor joka päälugulle, hengi- kan lähtekö siastansa seitzemändenä päiwänä.
lugun jälken kuin on hänen majasans.
zO.Niin lemiäis Kansa seitzetnändenäpäiwänä,
teit
lapset
ja
niin,
Israelin
kokoisit
Ia
17.
31. Ia Israelin huone kutzui hänen nimens
muutamat enämmän jamuutamat »vähemmän. Man: ja se oli niinkuinKorianderin siemen, wal18. Ia kuin he mittaisit sen Gomorilla, niin kia,ja maisti niinkuin sambylä hunajan kansa.
ei sillä mitan lijaxi ollut, jokapaljo koonnut oli,
32. Ia Moses sanoi: tämä on se kuin HEReikä sildä mitan puuttunut, joka »vähemmän ra kästenyt on: täytä Gomorsiitä, kätketta teikokois mutta jokainen oli koonnut niin paljo dän jälken tulemaisillmne*: että he näkisit sen
kuin he syödäxensä tarwitzit.
2Kor. 8: ,<?.
leiman, jolla minä olen teitä ruokkinut korwepikenengän
sa,
19. Ia Moses sanoi heille: ei
kosta minä ulosjohdatin teitä Egyptin
jättämän.
mitan
dä siitä huomenexi
maalda.
Ebr. 9: 4.
2Q. Mutta ei he kuullet Mosesta, waan mo33. Ia Moses sanoi Aaronille: ota astia, ja
pane
nikahdat jätit siitä jotakin huomenexi. Niin pane siihen Gomorin täysi Manna: ja jälken
madot kastvoit siihen ja tuli haiseman. Ia HERran eteen, tallella pidettä teidän
Moses »vihastui heidän päällens.
tulemaisillmne.
2i. Niin he kokoisit siitä joka amu, min pal34. Niinkuin HENra kästenyt oli Mosexelle,
jo kuin jokainen syödaxens tarwitzi. Mutta niin Aaron pani sen todistuxen eteen tallella
tuli palawaxi, niin se suli.
pidettämäxi.
kosta päiwätapahdui
22. Ia
kuudendena päiwänä, että 35. Ia Israelin lapset söit Manna neljäkymhe kokoisit kaxikertaisest siitä leiwästä, kaxi Go- mendä ajastaikaa, siihen asti kuin he tulit sil e
moria kullengin. Ia kaikki päämiehet Kansan maalle kuin heidän asuman piti: siihenasti kuin
seasta tulit ja ilmoitit sen Mosexelle.
he tulit Kanaan maan rajoille: soit he n.man23. Ia hän sanoi heille tämä on se kuin na.
"Jos. s.: 12. Nch. 9:15. lud. 5:
HENra sanonut on: huomena on Sabbathi, 36. Ia Gomor on kymmenes osa Ephasta.
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17. 18. Luk.

Mutta Mosexen kädet olit rastat, sentähhänenjaalansa, ja hän
Ransan matkustus, ja napina weIsraelin yliye.
päällä:
n
sen
weden
waan
Aaron
otta
kalliosistui
Hur pidit ylMosesm.
-5,n vuutten
ja hällä hänenkäsiäns kumbikin puoleldansa, niin
Meribasa.
i"
Josuan
sota
tVtMsas
pysyit hänen kätens juuri wahwana auringon
woitto Amalekitalaisia wastan.
joukko
matkustit laskemaan asti.
1 «a koko Israelin lasten
13. Ia losua heikonsi Amalekin ja hänen
Sinnin kormesta, heidän maelluxisans
jälken:
ja
RaphiMyn
sioitit itzens
Kansans miekan terällä.
Judit. 4:
HERran
juoda.
mettä
Kansalla
14- Ia HERra sanoi Mosexelle: kirjoita
dimiin, ja ei ollut
tämä muistoxi kirjaan, ja muistuta Josuan kor"4 Mos.
14.
ja
kansa,
sariiteli
Mosexen
wisa: sillä minä pyhin kokonans pois Amale2 Ia Kansi»
juodaxem.
meille
mettä
Moses
kin
muiston Miwan alda.
noit ".andakat
mitä
te
minun
riitelette
kansani?
15. Ia Moses rakensi Altarin, ja kutzui se»
sanoi heille:
20:
»e.
4
nimen
Mos.
HERraa?
HERm on minun lippuni.
Mixi te kiusalle janois
napija
16.
mettä,
he
siellä
hän sanoi, kosta käsi oli HERran isKansa
Ia
z. Ia mastan, ja
päin,
mitä
tuinda
masten
si
sanoit:
oliHEßmlla sota Amalekia wassit Mosesta
nä olet meidän johdattanut Egyptistä tänne tan (niin se on tästäkin lähin) sugusta sukuun.
kuolcttaxes minua ja minun lapsiani, ja minun

17. Luku.

12.

den otit he kilven ja asetit

,

*

"

~.

*

;;:

"

:

;.

:

Luku.
minä teen tälle Kansalla? «vähä nän ja poikain kansa leiriin; saa kuulla HERran
n. Neuwo
työt, kiittä Jumalala, ja
kiivitä minua.

tläimitäni janolla?
11.4. Niin Moses huusi HERmn

noden mitä
puuttu ettei he
:

tygö,

sa-

iB.

i.

Mosexen Appi lethro tule Mosexen emäm
uhraa.

Mosesta waliyeman Jumalisia miehiä, wähembäin asiain ratkaisiaxi, japalaja omalle maallensa.
lethro Midianin Pappi, Mosexen appi,
hlmmista: ja sinun sauwas jolla sinä löit »vir- i.
kuuli kaikki mitä Jumala Mosexelle ja
taa, ota sinun kätees ja mene.* "1.7: l. l.14:21.
6. Katzo, minä seison siellä sinun edesäs kalIsraelin Kansalle oli tehnyt: että HERra oli
liolla Horebisi»: ja sinun pitä lyömän kalliota, johdattanut Israelin Egyptistä.
ja siitä pitä wedet juoxeman, niin että Kansa
2. Ia lethro Mosexen appi otti Zipomn
juoda
siitä
saa. Ia Moses teki niin Israelin Mosexen emännän, jonga hän oli takaperin lä5. Ia HERm sanoi Mosexelle: mene Kansan
edellä, ja ota kansas muutamita Israelin wan-

wanhimmitten edesa.
4 Mos. 20: 11.
Ps. 78:15. I Kor. 12: 4.
paikan
nimen Massa jaMeri7. Iakutzui sen
ba, Israelin lasten riidan tähden, ja että he kiusaisit HERma*, sanoden: olleko HERra meidän seasamme elikkä ei? "Ps.Bi:z. Ps. 95:8,9.
m. 8. Niin Amalek tuli: jasodei Israelia was*

*

hettänyt.

"

"l.

2:

16,

,i.

l. 4:

20.

3. Ia kaxi hänen poikaansa, joistayhden nimi oli Gerson, sillä hän sanoi: minä olin muul. 2:22.
kalainen miemlla maalla.
(hän sanoi)
nimi
Elieser,
sillä
4. Ia toisen
minun Isäni Jumala on ollut minun apuni, ja
on pelastanut minun Phamon miekasta.
*

tan Raphidimisä.
5 Mos. 25:17. i Sam. 15:2.
5. Niin lethro Mosexen appi, ja hänen poi9Moses sanoi Iosualle: walitze meille kansa, ja hänen emändänsä tulit Mosexen ty*

Ia

*

miehiä, mene ja sodi Amalekia wastan: huo- gö; siihen korpeen, kusa hän itzens sioiltanut
mena minä seison mäen kukkulalla, ja pidän oli Jumalan «vuorelle.
Jumala sauman kädesäni.
6. Ia andoi sanoa Mosexelle: minä lethro
10. Ia losua teki niinkuin Moses sanoi hä- sinun appes olen tullut sinun tygös ja sinun enelle, ,a sodei Amalekia mastan. Mutta Mo- mändäs, ja molemmat hänen poikans hänen
les, Aaron ja Hur astuit mäen kukkulalle.
kansansa.
että kosta Moses piti kaN tapahdui,
7. Niin meni Moses appeensa mastan, jaku'5 Oalla,
moitti
Israel; mutta kosta hän marsi itzens, ja suuta andoi hänen: Ia kosta
Aa lasti alas, moitti
kätensä
Amalek.
L
he
.

e X 0 1) u3.
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he olit terwehtänet toinen toistansa, menit he 22. Ia muistuta heille oikeudet ja käffyt.-ja
majaan.
osota heille tie, jota heidän waeldaman pitä,j«
8. Niin jutteli Moses apellensa kaikki mitä ne työt kuin heidän tekemän pitä.
HERm tehnyt oli Pharaolle, ja Egyptiläisille
21. Niin eyi sinä kaiken kansan siasta
Israelin tähden: ja kaiken sen waiwan kuin waar mieher', Jumalala
pelkawäiser, r«,
heillä tiellä oli ollut, ja että HERm oli aut- tuden mieyer, ne jotka ahneutta wihawat»
tanut heitä.
ja asera ne heille paamiehiri tuhanden pääl!
9. Ia lethro riemuitzi kaiken sen hywyden le, sadan päälle, wiidenkymmenen päälle, j«
ylitze, kuin HERm oli tehnyt Israelille, että kymmenen päälle.
>6. Mos.
4 Mos.
hän oli pelastanut heitä Egyptiläisten kädestä.
22. Että ne aina Kansalle oikeuden
tekisitio. Ia lethro sanoi: kiitetty olkon HERm,
joku rastas asia tule, että he sen'
Mutta
kosta
joka teidän pelastanut on Egyptiläisten ja Pha- mowat sinun etees; mutta kaikki pienet
mon kädestä: joka on «vapahtanut Kansans he itze ratkaistan; niin huojenna jotakin asiat
Egyptiläisten käden alda.
das, ja he kandamat kuormaa sinun kansas.itzelc
11. Nhr minä tiedän että HGRra on
23. Jos sinä sen teet, ja Jumala sen sinulle
suurembi kuin kaikki jumalar; sillä siinä asia- kaste,
niins taidat moimasa pysyä: niin myös
si», josa he ylpeilit, oli hän heidän ylitzensä (wal- kaikki tämä
kansi» saa mennäkotiansa rauhasi.
1.,: 10,1».
dias).
15:7. l. 14:18.
kuuli appens änen, ja teki
Ia
Moses
24.
i2. Ia lethro Mosexen appi otti poltouhria
kaikki
kuin
hän
sanoi.
ja muuta uhria Jumalalle. Niin tuli Aaron
ja kaikki »vanhimmat Israelista syömän leipää ta,25.jaIa walitzi waat miehet kaikesta Israelilasetti heidän Kansanpäämiehixi, tuhch
Mosexen apen kansa Jumalan edesä.
päälle,
den
sadan päälle, Viidenkymmenen
11.13. Ia tapahdui toisna päiwänä, että Mo- päälle, ja kymmenen
päälle.
tekemän Kansalle: jaKansa seises istui oikeuta
joka aika:
26.
teit
Jotka
soi Mosexen ymbärillä amusta niin ehtoseen asti. Mutta jotkarastatKansalleolit,oikeuden
lykkäisit
asiat
he Mose14. Kosta Mosexen appi näki kaikki mitä hän
teki Kansalle; sanoi hän: mikä tämä on kuin xen ale; waan kaikki pienet asiat he itzeratkaisit.
Niin Moses andoi appens mennä/ jo
sinä teet Kansalle? mixi sinä istut yxinäs, ja hän27.meni
omalle maallensa.
kaikki Kansi» seiso sinun edesäs, hamast amusta
niin ehtoseen?
19. Luku.
15. Moses wastais appeansa: sillä Kansa
"

*

i,

:

,.-

*

1. Ransa tulduansa Sinain korpeen, neuMtule minun tygöni, jakysy lumalalda neuwoo.
tan
jotakin
16. Kosta heillä on
asiata, tulewat 11. ja otta Jumalan liiton mieluisesti wastan,
Rastetän pyhittä ja walmista iyensä Lain
pitä
tygöni,
mjnun
että
oikeutta tekehe minun
m. Ruule wuorella jylinän
wastan
jokaitzen
ja
män
«välillä, hänen lähimmäisensä ja soiton,ottamiseen,
niin myös Jumalan puhuwan Mosewälillä: ja osottaman heille Jumalan oikeudet xen kansa; waan kieldän muut, paiyi Moses
ja kästyt.
Aaronin kansa astumasta wuorelle.
17. Ia Mosexen appi sanoi hänelle: ei se ole I.
Kuukautena Israelin lasten
hywä kuin sinä teet.
Kolmandena
Egyptin maalda, tulit hest
lähtemisestä
peräti
että
mäsytät
Sinä
tä13.
seka itzes
päiwänä
Sinain korpeen.
män Kansan kuin sinun kansas on: sillä tämä nä
olit lähtenet Raphidimistä, >a
asia on sinulle ylön rastas, et taida sinä siitä 2. Sillä hekorpeen,
ja sioitit itzens korpeen:
tulit Sinain
yxinäs toimitta.
5 Mos. 5».
ja
Israel sioitti itzens siihen, »vuoren kohdalle.
19. Nyt kuule minun äneni, minä neuwon si*4Mos. ,;:,5.
nua, ja Jumala on sinun kansas. Ole sinä
Kansan puolesta Jumalan edesä, ja tuota hei3. Ia Moses astui ylös Jumalan tygö. /
dän asiansa Jumalan eteen.
HERm huusi händä wuorelda, jasanoi": nai"
*

'

,:

~

sinun

Luk.

sanoman
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ly. 20.

15. Ia hän sanoi heille: olkat kolmcmdecn
päiwään walmit, ju älkät lähestykö waimoja.
m. 16. Kuin kolmas päiwä tuli, ja amu oli,
niin tuli pitkäisen jylinä ja tulen leimaus, ja
paxu pilwi wuoren päälle, ja sangen wäkewä
Basunan ani: niin kaikki Kansa, jotka leiris
olit, pelwosta »vapisit.
17. Ia Moses johdattiKansan leiristä Jumalala wastan, ja he seisahdit wuoren ala.
18. Mutta koko Sinain wuori suitzi, siitä että HERra astui alas päälle tulesa ja saI Kor. 10:26.
Tit. 2:14. wu käwi ylös niinkuin pätzin sawu, niin että kof Ps. »4:1. Ps.sc>:i2.
4: n.
6. )a teidän pitä oleman minulle papil- ko wuori sangen kowan »vapisi.
ja
ja eenämmin
waldakunda
NäBasunan
Ia
helinä
19.
linen
Aansa*.
mät owat ne sanat, jotka sinun pitä Israelin nämmin enäni Moses puhui ja Jumala
tais händä kuulttawasti.
lapsille
20. Kuin nyt HERm oli tullut alas Sinain
*iPet. 2:5». Ilm. K. 1: s. 1.5:10.
»vuoren
kukkulalle niin HERm kutzui Mosexen
ja
kutzui kokoon «van7. Niin Moses tuli,
wuoren
kukkulalle. Ia Moses astui sinne ylös.
ja
jutteli
himmat Kansan seasta: kästenytheille kaikki
oli.
21.
Niin
jotka
sanoi HERm hänelle: astu alas ja
sanat
HERm hänen
Kansaa;
ja
»varoita
ettei he käwis rajan ylitze
yhtähaawa,
8. Ia kaikki Kansa wastais
tygö,
näkemän, ja monda
puhunut
kaikki
mitä
me
händä
sanoi:
on, tah- HERmn
HERra
domme tehdä'. Ia Moses sanoi jällens Kan- heistä langeis.
san sanat HERralle. *l. 24:,. 5 Mos. 5:27. 22. Niin myös Papit jotka HERm lähestyivät pitä heitäns pyhittämän; ettei HERm
9. Niin HERm sanoi Mosexelle: katzo, mi-

Jakobin huonelle, jaIsAp. T. 7 ,8.
ilmoittaman.
lapsille
raelin
mitä minä Egyptiläisille
4 Te oletta nähnet
ja
kuinga
minä olen reirä kantehnyt olen':
ja olen
danm torkain siiroilla,
tygöni.
"5M05.29:2.
leidan minun
e. Los te siis minun aneni ahkerasti kuulena, ja pidarre minun liittoni *; niin teidän pira oleman minulle kallis omaisus
waikka muuroin koko
kaikista Ransoista;
minun,
"5 Mos. 5:2.
maa on
imun

pitä

"

-

saarranur

sen

s

:

sen

*

sen

was-

:

sanoman.

:

nä tulen sinun tygös paxusa pilwesä, etta Kansa kuule minun puhuwcm sinun kansas, ja usto
sinun ijankaikkifesti. Ia Moses ilmoitti HER-

ralle Kansan puhen.
11. 12.

Kansan

Ia HERm sanoi Mosexelle:

mene

heitä hukutais.

eipä Kansa

HERralle:
saa astua ylös Sinain
»vuorelle: sillä sinä olet
meille todistanut ja sanonut: pane rajat »vuoren ymbärille, ja pyhitä se.
ja
23.

Ia Moses sanoi

24. Ia HERm sanoi hänelle: mene
astu
alas, ja astu ylös (jällens) sinä, ja Aaron si11. Ia olisit kolmandena päiwänä walmit: nun kansas
Mutta Papit ja Kansa älkän läsilla kolmandena päiwänä HERm on astuma hestykö, astuman ylös HERran tygö, ettei hän
alas kaiken Kansan eteen Sinain wuorelle.
heitä hukutais.
12. Ia sinun pitä paneman rajan
Kansan
25. Ia Moses astui alas Kansan tygö, ja
ymbcmlle, sanoden: karttakat teitänne ettet te sanoi nämät heille.
wuorelle astu taikka tartu sen rajaan: joka siihen wuoreen sattu, sen pitä totisesti kuoleman.
20. Luku.
13. El yxikan käsi pidä häneen rupeman, waan
l Jumalankymmenen kastya kuuluteta» ja luehan pila täydellisesti kiwitettämän, eli kohdas- tellan. 11. Ransa hämmästyxisä pyytä Mosesta
tans ammuttaman läpitze, joko se eläin taikka wälimiehexensa Jumalan ja heidän walillensa.
lymmen olis, ei pidä
m Moses saa kiellon epäjumalista jakästyn ut>
sen elämän *. Kosta ani rialtarin
rupe pukaan kajahtaman,
tekemisestä.
silloin he wuorelle
astutan.
1.
Ebr. 12:2°.
Jumala puhui kaikki nämät sanat, satygö,
ja
astui
noden:
wuorelda
Kansan
pyhtttl

tygö, ja pyhitä heitä tänäpänä ja huomena; että he tvattmsa pesisit.

:

*

heitä: ia he pesit waattmsa.

2.

(1)

32

Mina

(olen)

HGRra sinun In.
Malas*;

84
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malas"; joka sinun Egyptin maalda orjuden
«Vienyt olen. f
huonesta ulos
;Mos. ,6: i. -j- 5 Mos. 5: s. Ps.zi: ,1.
Z. Ei sinun pidä muira lumalira pira-

v v 3.
*

wasa

"

*

*

'

«

'

*

*

*'

'"Match. 5. 21. Rom, iz:?.
14. (6) Ei sinun pidä huorin tekemän.

*

Luk.

l.iy:y. Rom.i,:s.
(7)
lLi sinun pidä warasiaman.
15»
"Nom. iz: 5.

Matth. 5:27,28.

"

Man minun edesäni.
4. Ei sinun pidä tekemän sinulles kuwaa,
eikä jongun muotoo, niiden kuin ylhällä taiowat, eli niiden jotkaalhalla owat maan
päällä: eikä niiden jotka wesisä maan alla owat.*
'5 Mos. 4: ,6.
pidä
Ei
kumartaman niitä, eikä mysinun
5.
ös palweleman niitä: Sillä minä HERm sinun lumalas, olen kiiwas Jumala, joka etziskelen Isäin pahat teot lasten päälle, kolmandeen
ja neljändeen polween, jotka minua wihawat.
6. Ia teen laupiuden monelle tuhannelle;
jotka »uinua rakastamat, ja pitäwät minun
kästyni.
7. (2) Ei sinun pidä turhaan lausitman
sinun
lumalas nime: silla ei
pidä
sira rangaisimara, joka häHERra
nen nimensä turhaan lausi»." ;Mos. ,9: 12.
8. (3) Muista Sabbathin päiwää, er»
täs sin pyditnisir.
9. Kuusi päiwää pitä sinun työtä tekemän,
ja kaikki astares toimittaman.
"l. 2;: 12. 1,4:21. l. 25:,.
12. Mutta seitzemändenä päiwänä on HERwn sinun lumalas Sabbathi: Silloin ei sinun pidä yhtän työtä tekemän, eikä sinun, eikä sinun poikas, eikä sinun tyttäres, eikä sinun palwelias, eikä sinun piikas, eikä sinun
I'uhtas, eikä sinun muukalaises, joka sinun
portisils on.
Jer. ,7: 21. Hes. 20:
ii. Sillä kuutena päiwänä on HERm taiwan ja maan ja meren tehnyt, ja kaikki mitä
niisä owat, ja lepäis seitzemändenä päiwänä:
Sentähden siunais HERm Sabbathin päi1 Mos. 2: 2,2.
wän, ja pyhitti sm."
pirä
Sinun
kunnioittaman
(4)
IMs
12.
ja ainäs: ettäs kauwan eläisit maan päällä, jonga HERm sinun lumalas anda sinulle.
5 Mof. 5:16. Syr.;: 5. Matth. Is: 4.
Eph. 6:2.
Mark. 7:l°.
i?. () El sinun pidä rappaman.

20.

16. (8)

*

Et sinun pidä wäärää rodislllsi

sanoman'Rom.sinun lahimmäistäs wastan.
9.
Ei sinun pidä pyymmän sum«
17.
lahimmaists huonerm (10) Ei sinun pv

ra

"

1;:

da himoiyemanf sinun lähimmäisee emän,
data, eikä hänen palweliamnsa, eikä pii,
kansa, eikä hänen harkänsä, eitä hänm
aasiansa, elkä miran kuin sinun lähimmäi»
lak. l ,5.
5 Rom. 7:7.
sis on.
l- ,2:9.
lak. 1:14.
11.18. Ia kaikkiKansa näki pitkäisen jylinän,
ja tulen leimauxet, ja Basunan helinän, ja
wuoren suitzewan*: ja kosta he sen näit, niin
*

:

he pakenit

19. Niin

ja seisahdit Mamma.

'

Ebr.

,2:

„.

he sanoit Mosexelle: puhu sinä mci»

dan kansamme, ja me kuulemme: ja älkän Jk
mala meidän kansamme puhuko, ettem me
kuolis.*
"5 Mos. 18: ,6.
20. Ia Moses sanoi Kansalle ältar peljät»
to, sillä Jumala on rullur reirä koettelee
man: ja errä hänen pelkons olis teidän ede»
sänne, errer re si?ndiä «kis.
21. Ia kansa seisahti mamma: mutta Momeni sen pimeyden tygö, josa Jumala oli.
m. 22. Ia HERra sanoi Mosexelle: niin
:

ses

sinun pita Israelin
ta

lapsille

sanoman: te olet-

nähnet, että minä olen taimasta teidän kan-

sanne puhunut.

23. Ei teidän pidä tekemän epäjumalitaM
nun siwuuni: hopicusia jumalita, jakullcuM
jumalita ei teidän pivä teillenne tekemän.
24. Tee Altari maasta minulle, jonga päällä
sinun pitä poltouhris ja kiitosuhris, sinun lam»
bas ja karjas uhraman: mihingä paikkaama
näns minä säädän minun nimeni muiston, sinne minä tulen sinun tygös, ja siunan sinua.
25. Ha jos sinä teet minulle kiwisen Altarill.
niin älä tee sitä wuolduista kiivistä: jos M

siihen weitzes satutat, niin sinä sen saastutat.'
"s Mos. 27: 5.
Jos 8:;,.
26. Ei myös sinun pidä astuimilla mim»
Almrilleni astuman; ettei sinun häpiäs st»
päällä paljastettais.

Luk».

,^

21.

21.

Luk.

2
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13. Waan jollei hän ole hända »väijynyt,
21.
langeta hämutta
on andanut
'. Orjain jamyymailmaMsen lain ilmoitus.
nen
minä
määrän
käsiinsä: niin
sinulle paikan,
wapaxi pästämisestä. n. Mies
pitä.
pakeneman
johonga
hänen
wanhemmista; ja ihmisen warastam»«
*sMos.iy:;,s. Jos. ,<,:;.
m. Lappeluxista, rastan waimon louk°
rangaistuxen
jos joku ylpeydestä tappa lahimansion
tasamisesta
Mutta
ja
14.
°'V««e<la.
pusinvaisesta harjasta ja kuopan meisensä kawaludella ;
sinun pitä ottaman

Luku*

linatta:
AI
Hm "v.

sen

«wamisesta.

owat ne oikeudet, jotka sinun pitä
cNamät
N paneman heidän eteensä.
orian, ha2 Jos sinä ostat Hebrmlaisen
nen'pitä sinua palweleman kuusi wuotta;
waan seitzemändenä pitä hänen lähtemän »vaI

hänen

Jumala

minun Altarildanikin pois, kuoletetta.
*iKim.K. 2.-28,;,.

I«ka lyöls aansa raikka äirianps sett

'

.

Mos. 25: 4°.
Jer. 34: '4Mos 15:
on tullut, naimaJos hän naimatoinna
waan jos
lähtemän;
myös
pitä
hänen
toimia
niin
emcmdinmsä.
tuli,
lähtekän
hän nainunna
emän4. Jos hänen Isändäns andoi hänelle
nän, ia se on synnyttänyt hänelle poikia taikka
tyttäritä; niin hänen emändäns ja lapsensa pila oleman hänen Isändäns omat, waan itze
hänen pitä lähtemän yxinäns.
5. Mutta jos orja julkisesti sano: minä ra»vaimoani ja lapsikastan minun Isändääni,wapaxi.
ani: en tahdo minä mlla
6. Niin hänen Isandänsä wiekän hänen duomaritten tygö, ja seisauttakan hänen oween,
pana lunastamata.

*

*

;

i'.

5

,.

*

ls.

pira totisesti kuoleman.

16. Joka wamsta ihmisen ja myy hänen, eli
löytän hänen tykönänsä, sen pitä totisesti kuoleman.*
"5 Mof 24: 7.
17. Ia joka kiroile Isäänsä ja airiänsaf
pira rorijesti kuoleman.

senMos.

*

l. 27: 16.
sMos. 21: ,8,5 2».
,5:
Mark.
Match. 4.
7:10.
miehet kestenänsriitelemät, ja
toinen työ toista kiwellä eli rusikalla; ja hän ei
kuole, waan maka muotejansa:
19. Jos hän parane, niin että hän käy ulos
nojalla, niin sen pitä syyttömän oleman joka löi: ainoastans maxakan hänen työns
»vahingon, josta hän on estetyri tullut, jahänen pitä kaiketi hänen terwexi laittaman.

"

z

20:

9.

San. l. 2°: 20.
11. 18. Kosta

samvansa

22. Kosta joku lyö palweliatansa eli palkapiikaansa sauwalla, niin että hän kuole hänen
taikka pihtipieleen: jaläwistakänlsändä hänen käsiinsä: hän pitä kaiketi kostettaman.
21. Waan jos hän päiwän taikka kaxi elä;
konnansa naskalilla, ja olkan ijati hänen orjansa.
pidä
ei
händä kostettaman, sillä on hänen ramyy
tyttärensä
joku
orjaxi,
ei
hänen
7. Jos
hansa.
pidä lähtemän niinkuin orjat lähtewät.
22. Jos miehet tappelemat kestenäns, ja louk8. Jollei hän kelpa Isännällens, joka ei tah- kawat rastan «vaimon, niin että hänen täyty
do händä kihlata, niin hänen pitä andaman hedelmäns kessen synnyttä, ja ei kuoleman wahänen lunastetta; mutta muukalaiselle Kansalle hingo tapahdu: niin hän pitä rahalla mngaifei pidä oleman hänellä «voimaa händä myydä, laman,
jälkenkuin waimonmies hänelda
tehden petollisesti hänen kansansa.
ano, ja pitä annettaman anviomiesteu eh9. Mutta jos hän
kihla pojallensa; niin dosta.
andakan hänen nautita tytärten oikeutta.
23. tNmra jos kuoleman wahingo urle;
»o. Jos hän pojallms otta toisen; niin ei haV niin pitä hänen andaman hengen lMtgesta.
nen pidä kieldamän häneldä hänen mwindo24. Silmän silmästä, hcunban hauibasta:
tansa, waatteitansa, ja asundo oikeuttansa.
käden kädestä, jalan jalasta.

se

sen
se

sen

*

n.
hän tee hänelle näitä kolmee:
»vapana lähtemän lunastamata.
sen pnäHollei

",' '2-2"ka hö
kuole, hanen pitä
»

niin

ihmisen niin erra hau
rotlsisii kuoleman.*

'»Mos. g. e. 3MH,4:'7. 4W01.zF:i6,u.,5.

";

Mof. 24:2°. f Mös. 19:21. Match. 5: Z3.
haawasta,
Polton poltosta,

25.

nimarjan sinimarjasta.

26. Joka lyö palMlicmsa
L 3

G Mkapiikanfa
silmän.
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LX0

silmän, ja turmele

sm, hänen pitä päästämän

sen wapaxi silmän
tähden.
myös jos

v 11 8.

21. 22.

Lttk.

ten, lestein ja orwoin sortamisesta; niin

lainoista ja

pandeista.

v.

mvs«

Esiwallan
hän lyö paltvelialdansa tamisesta: esikoisista ja lihan syömisest.
27. Niin
taikka palkkapiikaldansa hamban suusta; niin
joku »varasta harjan taikka lamban
pitä hänen päästämän
wapaxi hamban
ja teurasta eli myy sen; hänen pitä an-

sen

tähden.

Jos härkä kuokaise miehen eli «vaimon, niin että hän kuole: se härkä pitä kaiketi
kimitettämän, ja ei pidä hänen lihansa syötämän: ja niin on harjan Isändä wiatoin.
29. Mutta jos härkä ennen oli harjandunut
kuokkiman, ja sen Isännälle oli todistusten
kansa ilmoitettu, ja ei hän korjannut händä,
jos hän sitte tappa miehen eli «vaimon; niin
pitä härkä kimitettämän, ja hänen Isändänsä
kuoleman.
«iMos. 5.
32. Mutta jos hän rahalla pääse, niin pitä
IV. 28.

*

<>-.

daman wiisi

härkä yhdestä harjasta,

ja neljä

lammasta yhdestä lambasta.
Sam.
s
2. Jos «varas käsitetän, kosta hän itzens
sälle kangotta, ja hän lyödän kuoliaxi: niin siei*

*

2

„ -

pidä tappajan «vereen wikapään oleman.
3. Waan jos auringo on nosnut hänen ylitzens, niin pitä tappajan kuolemaan wikapään
oleman: kaiketi pitä hänen jällens maxaman,
jollei hänellä ole »vara, nm myytakan
hän

warkaudensa tähden.
Jos warkan kappale löytän täydellisesti
hanen tyköönsä, härkä, asi, eli lammas; niin

hänen andaman hengens lunastuxexi niin paljo pita hanen jällens kaxikertaisesti maxaman.
Jos joku syöttä toisen pellon eli miinamäärätän.
pojan
niin että hän päästä sisälle karjans, ja
kuokaise;
tyttären
mäen,
eli
niin
hän
31. Jos
pitä samalla taivalla hänen kansansa tehtämän. syötta toisen pellos, hänen pitä siitä parhasta,
32. Jos joku härkä kuokaise palmelian eli kuin hänen omasi» pellosans eli miinamäesans
palkapiikan; niin pitä hänen andaman heidän loytän, maxaman.
Isännällens kolmekymmmdä hovia sikli, ja 6. Jos malkia mallallens pääse, ja orjan-

kuin

härkä pitä kimitettämän.
33. Jos joku ama kuopan, taikka kaima kuopan, jos ei hän sitä peitä; ja härkä eli asi siihen puto. pitä
sen kuopan Isändä maxaman
34. Niin
rahalla sen Isännälle; mutta sen kuolluen pitä
hänen oleman.
35. Jos jongun härkä kuokki toisen miehen
harjan, että se kuole; niin pita heidän myymän
elämän harjan, ja jakaman rahan, niin
sen
myös sen kuolluen harjan pitä heidän jakaman.
36. Elikkä jos se oli tiettämä, että se härkä
on ennen tottunut kuokkiman, ja hänen Isändäns ei korjannut händä; niin hänen pitä andaman harjan harjasta, ja se kuollut pitä hänen oleman.

Luku.

tappuroihin sytty, niin että kykät eli laiho, eli
peldo poldetan; niin
pitä maxaman kuin

sen

walkian päästi.
11.7. Jos joku anda lähimmäisellens rahaa
eli muuta kalua kätköön, ja se wamstetan hänen huoneistansa: jos se «varas löytän, niin
hänen pitä sen kaxikertaisesti maxaman.
Ia jos ei wams löytä, niin pitä huonen
isändä tuotaman duomaritten eteen mannotetjos ei hän ole käsiäns satuttanut lähin,
maisensa kaluun.
9. Kaiken «väärän asian tähden harjasta, eli
asista, taikka lambasta, eli waattesta, ja kaiken sen tähden kuin pois tullut on, josta joku
sano: tämä ston: niin pitä heidän molembain
asiansa5 tuleman duomaritten eteen, jonya duomarit mikapääri löytämät, sen pitä lähim-

22.
mäisellens kaxikertaisest maxaman. *10h.,c>:,4
12. Jos joku anda lähimmäisellens asin, eli
L.aki, warkauden, wahingon teon eläimilharjan,
eli lamban, taikka mikä eläin olis,
lä, ja walkiaN päästämisen rangaistuxesta. n.
ja kuole, taikka
ja
tähdelle,
Lalelle annetun kalu»
lainan kaiyemisesta.
muutoin »vamm. Neitzen raistamisesta ; noitumisesta ja luon- man, taikka ajetan pois, ettei yrikän sitä näe:
dokappalen kansa yhtymisestä, iv. MuukalaisNiin pira xvalan heidän molembai"
I.

se

saa

se

«.

y?älil>

22. 2Z. Luk.

2

Mos

-Mlläns käymän HGRran kaurra, ettei
kättänsä lähimmäisensä kalVän ole satuttanut
jonga
kalu oma oli, pitä siihen
ja
sin
luun'
ei
tntyniän, ja toisen pidä sitä maxaman.
i2 Jos waras sen »varasta häneldä, niin
M hänen sen maxaman sen Isänälle.
,2. Mutta jos se madeldu on, niin pitä hä-
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pidä oleman händä wastan niinkuin kasivon
ottaja: eli korkoa hänen päällens paneman.'

*3 Mos. 25:

35.

sMos. 23:

19.

Ps.

15: 5.

sinä lähimmäiseldäs waatten otat
pandixi; niin sinun pitä andaman sen hänelle
jällens, ennen kuin auringo laste.
'27. Sillä se on hänen ainoa «verhonsa, ja
ja
jällens
ei
mitan
anwaate
tuoman,
todistajat
hänen ihollensa: mifästä hän makais? ja
nen
tapahtu, että hän huuta minun tygöni, niin
otta
joku
lähimmäiseldcms,
mmä kuulen händä; sillä minä olen laupias.
lainaxi
-14 Jos
V. 28. Duomareira ei sinun pidä kiroileja se tule riwinomaxi eli kuole; niin ettei sen
ja sitä ylimmäistä sinun Renjäsas ei
kokoläsnä,
pitä
ole
niin
man
sen
hänen
Isändä
pidä
5.
maxaman.
sinun
lians
sadatteleman.* Ap.T. 23: pidä
tykönä,
jos
pisaritas
ja
on
ei
sm
Mutta
Sinun
sinun
Isändä
siinä
29.
uutistas
15.
niin ei hänen pidä sitä maxaman: jos se pal- wiiwyttelemän. Esikoisen sinun pojistas pita
kalla oli, niin saakon palkansa.
sinun andaman minulle.* 1.,,: 2. l. ,4: »y.
joku
joka
wierrele
neiyen,
M. 16. Jos
ei 32. Niin pitä myös sinun tekemän härkäis ja
ja
hanen;
piVielä ole kihlanu, maka
sin
lammastes kansi». Seitzemän päiwää anna
kaiten
andaman
huomenlahjan,
hänelle
heidän olla emainsä tykönä, kahdemndena
tä
päiwänä pitä sinun sen andaman minulle.'
ja onaman hänen emännarensa.
*sMos. 22: 28, ,c.
3 Mos. 22:27.
»ni17. Jos hänen Isäns ei tahdo händä anda
31. Teidän pira oleman pyba
hänelle; niin hänen pila andaman rahaa, niin nulle. Sentähden ei teidän pidä syömän lihaa,
paljo kuin neitzen huomenlahja on.
joka metzän pedoilda madeldu on'; mutta heit18. welhonaista ei sinun pidä salliman tämän sen koirille.
3 Mos. 22:8. Hesek. 44: 3».
26. Kosta

,

*

*

*

'

*

elä.

*

19.

*

z Mos.

20:

27.

kansa yhreyndy, sin
nian.' *zMof.2B-.22.

pira

rorisesti

l. 20:15.

kuole,

5 Mos. 27:21.

Se joka uhm jumalille, ja ei ainoalle
HERralle, hänen pitä kirottu oleman.
IV. 21. Muukalaisia ei sinun pidä ahdistaman, eikä myös polkuna
silla te oletta myös ollet muukalaisna Egyptin
maalla.
3 Mos. 19: 2;.
5 Mos. 24: 17.
22. Ei reidan pidä yhtan
leste eli oneooilasta murhellisexi saartaman." *Zach. 7:,°.
23. Kosta sinä jongun heistä murhellisexi saatat; M hän hartasti huum minun tygöni, niin
mmä tahdon totisesti kuulla hänen huutonsa.'
"5 Mof. 10: ,8, ,y.
minun »vihani julmistu, niin että
«.A'.la
«'Ma tapan teidän miekalla: ja teidän emänlestixi, ja teidän lapsenne
'
20.

-

on?

23. Luku.

Joka järjettömäin luondokappalden

i.

Rieldo oikeuden wäändelemisesta, lahjain ot-

tamisesta ja muukalaisten sortamisesta, n Räsky seilzemännen ajastajan -ja päiwän leivosta
ja kolmesta wuotisesta Juhlasta, m. Lupaus
luomattoman Engelin johdattamisesta ja sen
kunnioittajitten siunamtsesta. lv. Ruwatun maan
-

,

,

rajat.

uskoman walhetta; ettäs
ja rulisir
lumalaromda,
aurmisir

I. Oi sinun pidä

wääräxi rodisiajaxi.
*;Mos. 19:

15, 16.

Mos.,: 17.

El siliun pidä joukkoo siuraman pahuteen: eikä myös wastaman oikeuden edes, niin errä sinä poikker joukon jälkcn
pois oikeurra wäändaman.
z. Ei sinun pidä kaunisteleman köyhää,
2.

hanen asiasansil.
4. Koffa sinä kohtat wihollises harjan eli alainat minun Kansalleni m- sin exyxisä; niin sinun pitä johdattaman sen hä?H sinä
l'"«,
».»?' köyhälle
kuin sinun t»Mnäs on; ei sinun nelle jällens.
Mof. 22:1.
*

*

5.

Kos-

L X 0 v U 3.
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23. Luk.
5. Kostas näet »vihollises asin makawan kuor- jamisen juhlan,»vuoden lopusa, kosta sinä
man alla, kawahda ettes händä jättäis; waan kedolda korjannut olet.
sinun pita kaiketi auttaman händä.
17. Kolmasti wuodesa pitä kaikki sinun mies»
6. Ei sinun pidä käändelemän sinun köyhäs wäkes tuleman HERran Jumalan eteen.*
oikeutta hänen asiasansa.
*1.34:'3. sMos. 16.-16.
18. Ei sinun pidä uhmman minun uhrilii
7< Ia ole kaukana wääristä asioista,
pidä mp wetta happaman taikinan kansa: Ia milwl,
tviaroinda ja hurstasia ei
paman*; sillä en minä pidä jumalaroinda juhlanilihawus ei pidä ylitze yön jäämän hw
*l. 12: 10.
Sus. v. 53.
menexi.
hurstana.
pidä
lahjoja
orraman: sillä
8. Ei sinun
19. Uutista ensimmäisestä sinun maas hedck
lahjar sokalsewar näkewäistr, ja taändä» mästa pitä sinun tuoman sinun HERms Iv«
malas huonesem: ei sinun pidä keittämän «vohwar hurstasten asiar.
*

Mos 16:19. Syr. 2°:,,.
pidä solwaiseman muukalaisia*;
teidän
9. Ei
tiedätte
te
muukalaisen sydämen, että te
sillä
myös itze oletta ollet muukalaiset Egyptin
maalla, f
*l. 22: 21.
Mos. 19: 33.
5 1 Mos. 46: 5. 5 Mos. 10:19.
11. io. Kuusi wuotta pitä sinun kylwämän
sinun maas: jakokoman sen tulon.
*3Mos. 25: 4.
Waan seitzemändenä wuonna, pitä sinun
jättämän, että köyhät sinun Kansen lcwolle syödä
saisit. Ia mitä jää sen mesastas siitä
syökän.
pedot
Niin pitä myös sinun teketzän
ja
män wiinamäkes öljymäkes kansa.
12. Samsi päiwää pirä sinun ryöräs tekemän, murra siiyemändenä päiwänä pirä
sinun ienämän: että sinun härkäs ja asis saisit lewäm, ja sinun piikas poika ja muukalainen scns itzens wirwotta.
13. Kaikki ne kuin minä olen teille sanonut,
pitä teidän pitämän. Ia »vierasten jumalitten
nime ei pidä teidän muistaman; ja sinun ftmstas ei pidä ne kuuluman.
14. Kolmasti »vuodesa pitä sinun minulle juh*l. 34: »3laa pitämän.
3 Mof. 23: 4.
,6.
16:
5 Mos
15. Happamattoman leiwän juhlan pita sinun pitämän niin että sinä seitzemän päiwää
syöt happamatoinda leipää, niinkuin minä sinulle käskenyt olen, määrättynä aikana sillä
kuulla Abib. Sillä että sillä ajalla olet sinä
lähtenyt Egyptistä: mutta älä tule lyhin käsin
minun eteeni.
*

;

*

).,

«.

,

"

,

16.

Ia sen

korjaman,

emänsäriestasa.' 'l. 34:26. 5 Mos. 14: ,5
m. 22. Aarzo, mina laheran Gngelin ft
«un edelles warjeleman sinua riellä: ja joh»
dattainan sinun siihen paikkaan, kuin minä olen
»valmistanut.* '1.32:34- 1.33:2.
laa

Pidä waari itzestäs hänen kaswons edeft,
hänen anms, älä hänen mieldäns pahoita: sillä ei hän jätä rangaisemata teidän yli,
Hekäymistänne, sillä minun nimeni on häneA
22. Waan jos sinä ahkerasti kuulet hänen
21.

ja kuule

anensä, ja teet kaikki kuin minä sinulle kalM,
niin minä olen sinun wihollisteS wihollinen, j»
sinun wainoittes wainoja.
23. Sillä minun Engelini käy sinun edellHs,
ja johdatta sinun Amorrerein, Hetherein, Phe-

reserein, Kananerein, Hewemn ja lebus«eii»
tygö: ja minä häwitän heitä.
24. Niin ei sinun pidä kumartaman heidän
jumalitans, eikä myös heitä palweleman, eiki
heidän tekoinsa jälken tekemän; mutta sinun pitä heidän epäjumalansa heittämän pois, ja

lyömän heidän kuwansa rikki.
25. Murra HERraa reidän Jumalan»»»'
ne pira reidän palweleman, niin hän siun<
sinun leipas ja sinun xveres: ja minä ota»
kaikki sairauder.
sinulda pois
26. Ei yxikän kesken synnyttäwäinen eikä ht/
delmätöin pidä oleman sinun »naasas': ja minä tahdon täyttä sinun päiwäis lugun.
*5M05.7:i4.

~

27. Minä lähetän minun pelkoni sinun «M
les, ja hukutan kaiken Kansan jonga tygö sini
menet: ja saatan kaikki sinun wihollises

juhlan kostas ensin rupet pellolda koon sinun edestäs.
mitäs siihen kylwänyt olet. Ia kor- 28. Minä lähetän hörhöläisät sinun edelles.
jott!»
.

23.

24.L11k.
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pois sinun edestäs Hewerit,
5. Ja lähetti sinne nuoria miehiä Israelin
lapsista;
2

kananeri
t ja HetheritI°s-'4: W..,..2:8.
".,M°s7--°.
minä heila a,a ulos yhtenä wuonna
'2.

En

tulis,
linlln edestäs; ettei maa autiaxi

eikä me-

jotka uhraisit poltouhria, ja kiitosuhria HERralle, mulleista.
6. Ia Moses otti puolen werästä ja pani
maljoin; mutta toisenpuolen merestä priistotti

hän altarille.
»nina heitä a,an ulos sinun e7. Ia otti liiton kirjan, ja luki sen Kansan
Mhittäin ettäs
maan.
ja
omistat
korwain
kastvat
kuulden: ja he sanoit: kaikki kuin
dckäs; siihenasti
pupanen
n»aas
miat
minä
sinun
HERra puhunur on, rahdom me tehdä ja
iv 31. Ia
ja
asti,
mereen
niin
olla hänelle kuuliaiset.
Philisterein
naisesta merestä
annan
minä
wirtan
niin
asti':
sillä
8. Niin Moses otti weren ja priistotti Kanlonvesta
ajaxes
ulos
kätees,
heitä
päälle; ja sanoi: kayo, tämä on liiron
sinun
san
niaan asuwaiset
11
,4. weri': jonga
1 Mof. 15
5
Mos.
HERra reki reidän känsänne
edestäs.
iKun. K. 4:21. Ps. 80:12.
kaikkein naiden sanain päälle.
pidä liittoo tekemän heidän
32. Ei sinun
*iPet. 1:,. Ebr. 9:
11. 9. Niin astui Moses ja Aaron, Nadab
lansans, eikä heidän jumalittensa kansa.'
'1.34:,2.
7:'.
ja Abihu ylös, ja seitzemänkymmmdä Israepidä
asuman
sinun maasas. lin wanhinda.
33. Ei heidän
Mi he kehotais sinua syndiä tekemän minua
12. Ia näit Israelin Jumalan: HZnen jalwastan; niin ettäs palwelet heidän jumalitan- kains alla
oli niinkuin teko Saphirin kiwestä,
,o

'

:

-«.

,<,.

sa sillä se on sinulle paulaxi.
*,M»s.

7:3,

saa

4.

"

Jos. 23:13. Duom.

24.

2:3.

Luku.

ja kuin

itze taiwas, kosta sejäs on.
Eikä ojendanut kättänsil Israelin lasten
päämiesten tygö: Ia kuin he olit nähnet Jumalan, niin he söit ja joit.
11.

taas kästyn astua »vuorelle; kirMoses
12. Ia HERm sanoi Mosexelle: astu ylös
joitta liiton kirjan, julista liitonRansalle ja wahja minä,
minun
tygöni wuorelle, ja ole
wista sen liitonwerellä. n. Näke wanhinden kan- annan sinulle kiwiset taulut, ja siellä:
ja
kästyt,
lain,
si, Israelin Jumala» ja saa lupauxen lain tauluista, i». Lulduansa wuorelle, wiipy siellä 40. kuin minä kirjoittanut olen, jotka sinun pita
wuorokautta.
heille opettaman.
m. 13. Silloin nousi Moses ja hänen pall.
hän sanoi Mosexelle: astu HERran tyl

<x)gö, sina ja Aaron, Nadab ja Abihu, ja
seitzemänkymmendä wanhinda Ismelistä: ja
kumarmkat itzenne Mambana.
2. Mutta Moses lähestykö» yxinäns HERran tygö, ja älkön muut lähestykö: älkön myös
Kansa astuko ylös hanen kansansa.

astui ylös Juma14. Ia sanoi »vanhimmille; olkat tasa siihenasti kuin me palajamme teidän tygönne: kaweliansa losua:
lan wuorelle.

ja Moses

tzo Aaron ja Hur owat teidän tykönänne: jolla,
joku asia on, se Mlkan heidän eteensä.
15. Kosta Moses tuli wuorelle min pilwi
3- Ia Moses tuli ja jutteli Kansalle kaikki
peitti
wuorM.
HERran sanat, ja kaikki oikeudet. Niin wastais kaikki Kansa yhdellä anella, jasanoit kaik16. Ia HERmn kunnia asui Sinain «vuoki ne sanat kuin HERra puhunur on, rah- rella, ja pilwi peitti sen, kuusi päiwää: ja hän
dom me tehdä.' "1.19:8. sMoss:-7.
kutzui Mosexen, pilwen kesteldä seitzemäudenä
kirjoitti
Niin
päiwänä.
4.
Moses kaikki HERran sanat, ja nousi warhain amulla, jarakensi alta17. Ia HERran kunnia oli nähdä, niim
rm wuoren palttacm: kahventoistakymmenen kuin kulutrawa nen
wuoren kukkulalla;
patzan kansa, kahventoistakymmennen
lasten
edesa.
Israelin
Israelin
sukukunnan jälken.
18. Ia Moses meni keskelle pillve, ja astui vlös
M
,

:

24. 25. Luk.
löswuorelle: ja Moses oli wuorella neljäkym- i6. Ia sinun pitä paneman Arkkiin sen Todjb
Mendä päilvää ja neljakymmendä yötä.
1. 40:,«.
tuxen jonga niinä sinulle annan.'
*l. 34:8. sMos. 9:9, 18.
ill. 17. Sinun pitä myös tekemän Arn,ö«
rXOVIIZ.
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*

'

istuimen puhtasia kullasta; puoldakolmattakyl
narätä pitkän, ja puoldatoista kynärätä lewi«
i Mosexen eteen kirjoitetan.
1 HVNran py1.37:6.
hän asumasian ainen kokominen. n. L.iiton arkin muoto. ui. Armoistuimen muoto, v t7ä»8. Ia sinun pitä tekemän kaxi Kerubimi
kyleiwän altari, astioinensa. v. Ryntiläjalka kullasta: »valetusta kullasta pitä sinun ne teke25.

Luku.

*

män, molembiin päihin armoistuinda.
sanoden:
19. Ia tee yxi Kerubimi tähän pahan ja toi2. Puhu Israelin lapsille, että he tuonm toiseen pahan: Molembiin päihin armoil)
wat minulle ylönnysuhrin: jokamieheldä jonga tuinda pitä teidän Kerubimit tekemän.
sydän hywästä tahdosta sen anda, pitä teidän
22. Ia ne Kerubimit pitä hajottaman siipeä
minun ylönnysuhrini ottaman.
"1.35 5. sä sen ylitzen,; niin että he peittämät Armoistuiylönnysuhri,
jonga teidän pi- men silmillänsä *, ja heidän kasivonsa pitä ole3. Ia tämä on
hopiata,
ja
jawaste. man toinen toisms puoleen: jaKerubimin kaltä ottaman heildä: kuldaa
purpumta,
ja
mot pitä oleman Armoistuinda päin.
willoja,
tulipunai4. Sinisiä
myös
»villoja;
ja
liinaa
»vuoniin
Ebr. 9:5.
kallista
sia

kaltlinensa.
1.

HERm puhui Mosexelle,

*

-

*

hen karmoja.

21.

Ia sinun pita asettaman Armoistuimen

Arkin päälle; ja paneman Arkkiin sen Todistukoja, ia Sittimipuim.
ren, jonga minä sinulle annan.
22. Ia siinä minä sinulle olen saapuilla, ja
6. Öljyä lampuin, yrttejä woide öljyxi, ja
puhuttelen sinua Armoistuimesta, kahden Kehywänhajullisia kaluja sawuttamisexi.
v. Onikinkiwiä, ja sisälle sowitettuja kiwiä rubimit» «välildä, jotka olvat todistuxen Arkin
5. Puncusita oman nahkoja, Thekastim nah-

päällä: kaikista mitä minä sinun kasten sanoa
Israelin lapsille. pitä 4 Mos. 7:89.
IV. 23. Ia sinun
tekemän pöydän siltimipuusta: kahta kynärätä pitä oleman häne»
pituudmsa, ja kynärätä hänen le«veydensa, ja
puoldatoista kynärätä hänen korkeudensa.
11. io. Tehkät Arkki Sittimipuusta : jonga
24. Ia sinun pitä silaman sm puhtalla kulpituus pitä oleman puolikolmatta kynärätä, ja lalla; ja tekemän ymbärins sen päälle kullaisen
*t. 37:,».
leweys puolitoista kynärätä, ja korkeus puoli- wanden.*
kynärätä.
pitä
tekemän
wanden sen ym"».37:
25.
Ia
toista
sinun
bärins känunmda korkian; ja tekemän kullai11. Ia sinun pitä sen silaman puhtalla kullalla, sisäldä ja ulko pitä sinun sen silaman : ja sinun sen palden wanden ymbärinsa.
pitä tekemän kuldaisen wanden sen ymbärinsä.
26. Ia siinun pitä siihen tekemän neljä kullailpitä
neljä
myös walaman
12. Ia
kullaista ta rengasta; ja paneman rengat neljään Hil»engasta, jotka sinun pitä paneman neljään kul- maan, jotka owat neljän jalan päällä.
maan; niin etta kaxi rengasta owat hänen yh27. Juuri wanden kohdalla pitä ne rengat
oleman;
rengasta
että niihin taittaisin pistä korennot, j»
puolellansa,
ja
dellä
toistt kaxi
toisella
pöytä
puolellansa.
illa.
kannetaisin.
28. Ia sinun pitä tekemän ne korennot sittl13. Ia sinun pitä tekemän korennot sittimimipuusta, ja silaman kullalla: ja pöytä ulilla
puusta; ja silaman ne kullalla.
pitä
pistämän
korennot
rengaisiin,
kannettaman.
14. Ia
Arkin siwulle; että niillä Arkki kannetaisin.
29. Ia sinun pitä siihen myös tekemän sen
jollla
15. Sen Arkin rengasta pltä oleman koren- fatit, ja lusikat, ja maljat ja pikarit,
ulo»
not; ja ei pidä niistä »edeltämän ulos.
päalliswaatteseen jakilpeen.
8. Ia heidän pitä tekemän minulle Pyhän :
että minä asuisin heidän seasansa.
Ebr. 9:2.
9. Kaiken senjälken kuin minä osotan sinulle
Tabernaklin muodon, ja kaikkein sen astiain
muodon niin pita teidän sen tekemän.
"

*

*

'

:

*

'.

,

25. 26.
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Tabernaklin pitä sinun tekemän kymulölsjasisälle kaatan: puylasta kullasta pila ,»- imenesta waatlesta: kalliista kerratuista
Nlin »e tekemän.
tulipuIa sinun pitä paneman aina pöydälle liinalangoista, sinisistä, purpumisista ja
naisista Milloista. Kerubimin sinun pitä teke»Sam. 21: 6.
män taitawasti sen päälle.
*l. 36:8.
»3 Mos. 24:6.
pitä
Kungin
pitä
myös
kyntiläjapituus
tekemän
2.
waatten
oleman kahSinun
V 31
pitä
ja leweys
kynärätä
kolmattakymmendä,
dexan
»valetusta
kullasta
kullasta:
lan vllhtasta tehtämän, jonga
pitä
kynärätä:
neljä
ja
oleman
niillä kaikilla
warsi haaminse knntiläjalka knuppeinsa ja kukkaistmsa
kansa »vaatteilla pitä yxi mitta oleman.
sa, maljainsa,
3. Wiisi »vaatetta pitä yhdistettämän toinen
pitä siitä samasta olemam
pitä
kayman
ja taas wiisi yhdistettämän toinen
ulos
toiseens,
hanen
32 Kuusi haaraa
kyntiläjalan
kolme
haaraa hänen toisems.
kyljistänsä:
4. Sinun pitä myös tekemän silmuxet sinisisyhdestä kyljestänsä, jakolme kyntiläjalan haatä
kyljestänsä.
willoista ensimaisen waatten reunaan, äariraa hänen toisesta
maljaa
kolme
pitä
niinkuin
kulmat yhten sidotta: ja niin sinun pita
oleman
mäiset
zz. Ia
*

.

mandelpähkinät, yhdesä haamsa, niin myös
knuppi ja kukkainen; ja kolme mandelpähkinän
«motoista maljaa toisesi» haarasi», ja knuppi ja
kukkainen: niin pitä oleman niisä kuudesa haarasa, jotka kyntiläjalasta ulos käymät.
kyntiläjalasa pitä oleman neljä
34 Mutta
mandelen
muotoista, ja siihen knupit
mahaa
ja kukkaiset.
35. Nimittäin yxi knuppi kahden haaran alla,
ja taas yxi knuppi toista kahden haaran alla,
ja «vielä yxi knuppi kahden (jälkimmäisen), haaran alla; niisä kuudesa haarasi» jotka kyntiläjalasta ulos käymät.
36. Niiden knupit ja niiden haarat pitä siitä
oleman: ja kaikkityyni pitä oleman lvaletusta
puhtasia kullasta.
Ia sinun pitä tekemän seitzemän lampua
37.
päälle: jotka lamput pitä sytytettämän,
niin että ne »valistaisit toinen loisens kohdalla.
38. Ia kyntilän niistimet jasammutos kalut
puhtasia kullasta.
39- Yhdestä leiwistästä puhdasta kuldaa, pi-

sen

tä sinun sen tekemän: kaikkein näiden astiain
kansi».

45». Niin katzo, ja tee sen »nuodon jälken, kuin
fina nait »vuorella.* "Ap.T.?. 44. Ebr. 8:5.
26.

Luku.

pyhän Majan waattet ja peit«t. n. Sen seinä laudat, jalat ja korennot, «l.
«sinppu pyhän ja kaikkein pyhimmän wälillä,
,a m«ä
kummasakin piti oleman, lv. Majan
l.

»«m peite.

sen

äärimäisen waatten reunaan, kulmat yhtmpanda toistamiseen.
5. Sinun pitä tekemän wiisikymmendä sil-

tekemän

musta ensimmäiseen »vaatteseeni; niin myös
wiisikymmendä silmusta äärelle «vaatetta joka
toisesi» yhdistyxesä on; ja silmuxet pitä oleman
toinen loisens kohdalla.
6. Ia sinun pitä tekemän wiisikymmendä
kultaista koukkua: ja ne waattet yhdistämän
toinen toiseensa niillä koukuilla, niin että se tulis yhdexi Tabernaklixi.
7. Ia sinun pitä tekemän yxitoistakymmmdä «vaatetta wuohen karmoista, peittexi Tabernaklin päälle *.
«.36:14.
8. Jokaitzen waatten pituuden pitä oleman
kolmekymmendä kynärätä, ja leweyden neljä
kynärätä. Ia kaikki yritoistakymmmdä pitä
oleman yhden suurudet.
9. Wiisi »vaatetta pitä sinun toinen toiseensa
yhdistämän erinans, ja myös kuusi »vaatetta
erinänsä: niin ettäs teet sm kuudennen waatten kaxikertaisexi etiseldä puolen Tabernaklia.
12. Ia sinun pitä tekemän wiisikymmendä
silmusta, ensimmäisen waatten reunaan, äärelle, josta se yhdistetän: ja myös wiisikymmendä silmusta siihen waatten reunaan, josta se
toinen kerta yhdistetän.
11. Niin myös pitä sinun tekemän wiisikymmendä wastikoukkua japaneman koukut silmuxiin, jayhdistämän majan, että se olis yxi maja.
12. Waan se liika kuin ylitze jää Tabernaklin waattesta: nimittäin puolen siitä lijaxi jää*

:

M2

nestä

26. 27. Luk.
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nestä »vaatteesta, pitä sinun andaman rippua
ylitze Tadernaklin, perän puolella.
13. Ia yxi kpllara pitä oleman yhdellä ja yxi
kynärä toisella puolen,
ylitze jäänen, Majan
waatten pitudesta:
pitä rippuman Tadernaklin siivuilla siellä ja täällä, sitä peittämäsä.
14. Mutta tämän ensimäisen peitten päälle,
sinun pitä tekemän toisen peitten punaisist oman nahwoista: ja»vielä sitten ylimmäisen peitten Tekastim nahwoista.
*l. 36: ,?.
11.15. Sinun pitä myös tekemän Tadernaklin laudat sittimipuusta, pystyälla oleman.'
"l. 36:20.
,6. Jokaitzen laudan pituus pitä oleman
kymmenen kynärätä: waan leweys puoli toista

sen

sen

"

kynärätä.

17. Kaxi »vaarnaa pitä jokaitzesa laudasi» oleman, niin että he taitaisin yhdistettä toinen
toiseensa. Näin pitä sinun tekemän kaikki Tadernaklin laudat.
18. Ia sinun pitä tekemän Tadernaklin laudat, niin että kaxikymmendä lautaa pitä oleman etelän puolella.
19. Ia neljäkymmendä hopiajalkaa pitä sinun tekemän kahdenkymmenen laudan ala:
niin että jokaitzen laudan alla pitä oleman kaxi
jalkaa, hänen kahden waamansa päällä.
22. Niin myös Majan toisella siwulla pohjan
puolella, pitä oleman kaxikymmendä lautaa.
21. Ia neljäkymmendä hopiajalkaa: aina
kaxi jalkaa kungin laudan alla.
22. Mutta perälle Tabernaklia ländem päin,
pitä sinun tekemän kuusi lautaa.
23. Ia kari lautaa pitä sinun tekemän Tabernakiin perälle, niihin kahteen kulmaan.
24. Niin ettäkumbikin niistä taittaisin yhdistettä silmuxella sekä alhalda että ylhäldä: yhdellä tawalla pitä he molemmista kulmista yh-

distettämän kulmakistoilla.
25. Niin että yhteen olis kahdexan lautaa,
ja heidän hopiajalkansa kuusitoistakymmendä:

jotka perällä Talänven päin.
Ia kestimäinen korendo pitä kesteldä

rendoo myös

bernaklia
23.

niihin lautoin

,

owat,

lautoja käymän yhdestä kulmasta niin toiseen.
29. Ia sinun pitä laudat kullalla silaman,
ja kullasta rengat niihin tekemän, joihinga korennot pistetan: ja sinun pitä myös korennot

kullalla silaman.
zc,. Ia niin pitä sinun Tabernaklin pystyälle
paneman, sen muodon jälken, kuins nait wuorella.*
"1.25: 9.
m. 31. Esiripun pitä myös sinun tekemän
purpumisista ja tulipunaisista Milloista; niin myös kalliista kerratuista liinalangois-

sinisistä,

sen päälle taitamas32. Ia sinun pitä ripustaman sen neljän sittimipuisen
patzan päälle; ja
M: ja tekemän Kerubimit
l. 36: 35.
ti.'
*

kullalla silatun
niineljän hopiajalcm päälle.
den kultaiset
33. Ia sinun pitä ripustaman esiripun koukuillepa todistus Arkin sisäUiselle puolen esirippua paneman : niin että esirippu olis teille eroitus Pyhän jakaikkein Pyhimmän waihella.
34. Armoistuimen pitä sinun myös paneman
todistus Arkin päälle siihen kaikkein pyhim,

bään.

*

"Ebr.9:

5.

35. Ia paneman pöydän ulkoiselle puolen esirippua, jakyntiläjalan pöydän kohdalle, päiwän puolelle Tabernaklia: niin että pöytä seipohjaa päin.
iv. 36. Ia sinun pitä tekemän peitto waatten Tabernaklin oween, sinisistä, purpumisista
ja mlipunaisista Milloista, niin myös kalliista
kerratusta liinalangasta, taitamasti ummcllun.
37. Tätä peittomaatetta »varten, pitä sinun
tekemän wiisi patzasta sittimipuusta ja ne kullall
la silaman, ja koukut pitä oleman kullasta: ja
sinun pitä »valaman niille wiisi wastista jalkaa.

so

27.

Luku.

Rirjoitetan ipoltouhrin ?lltarin muoto,

asi

tiat ja korennot n. p. Majan pihan suuruus,
aina kaxi jalkaa kungin laudan alla.
muoto ja läpikäytäwä. m. tvalistus
myös
korennot
pitä
26. Sinun
tekemän
sit- waattet,
öljyn
toimitus.
ttmipuusta: wiisi niihin lautoin, jotka yhdellä
owatt
i.
Tadernaklin siwulla
sinun pitä tekemän myös Altarin sittilautoin,
mipuusta:
kormdoo
kuin
»viittä kynärätä pitä oleman
27. Ia wiisi
niihin
ja
ja
kynärätä leweydon: neljäpituuden,
owat:
ko»viitta
wiisi
toisella Tadernaklin siwulla

kulmai-

2 Mos. Kirjo.
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27. 28. Luk.
kulmaisen pitä sen Altarin oleman, ja kolme 15. Ia wiisitoistakymmendä kynärätä toisc>
la puolella, siihen myös kolme pahasta kol1.38:1.
pitä
myös
jalan päällä.
tekemän
men
fimln
2. Sanvet
häne»
16. Mutta pihan läpikäytäiväsä pitä oleman
neljään kulmaansa: siitä pitä hänen sarwms
yxi «vaate kahtakymmendä kynärätä lctviä, sioleman; ja sinun pita sen wastella silaman.
patansa,
myös
joihin
nisistä, purpumisista ja tulipunaisista lvilloista,
hänen
Tee
tuhka
z.
korjatan, ja lapionsa, ja maljansa, ja tadik- ja kalliista kerratusta liinalangasta taitawasti
konsa ja hiilikattilansi»: kaikki hänen kaluusa ummellun: siihen »nyös neljä patzasta neljän
jalan päällä.
pitä sinun wastesta tekemän.
myös
pitä
tekemän hänelle hä17. Kaikilla patzculla ymbärins pihan pitä
4. Ia sinun
ja
werkon
tekemän
sen olemanjalat.hopia wandet, hopia koukur, ja maswaffesta
kin, niinkuin
neljä
nelpäälle
wastirengasta
hänen
»verkon
kiset
18. Ia pihan pittuus pitä oleman sata kynäjään kulmaansa.
ja leweys kaikelda kohtaa wiisikymmen;. Sinun pitä sen paneman alhalda Altarin rätä,
ymbärins: niin että se häkki ulotm kestelle Al- dä ,ja korkeus wiisi kynärätä, kalliista kerratarita.
tusta liinasta: ja heidän jalkans wasi csta.
6. Ia sinun pita tekemän sittimipuiset koren19. Kaikki Tabernakiin astiat, kuin kaikkinot Marille; ja silaman ne wastella.
naiseen palwelureen tarwitan kaikki hänen
7. Ia pitä pistämän korennot rengaisiin: niin »vaarnans ja kaikki pihan waarnat pita oleettä korennot olvat kahden puolen Altarita, nian waffesta.
m. 22. Ia käffe Israelin lapsille, että he
joilla se kannetaism.
pitä
tekemän,
sen
sinun
niin toisit sinulle kaikkein selkiämbä öljypuun öljyä
8. Ia laudoista
tyhjä
on
niinkuin
että se
sisäldä:
sinulle osotet- puserrettua, walkeudexi; että lampu aina pa'

:

.

:

se

tin wuorella niin tehtämän pitä.
il. 9. Sinun pitä myös tekemän Tabernaklin pihan meren puolelle; ja pihan waattet pitä olenian kalliista kerratusta liinasta, sata kynärätä pitä oleman yhden siivun pituus.'
,

/ l. 38: y.

Ia hänen patzaitans

pitä oleman kaxikymmendä, kahdenkymmenen «vastijalan päällä; ja patzasten koukut, ja heidän wyöns ho12.

plasta.

Niin myös pohjan puoleen, pituudelle
pitä oleman esnvaattet sata kynärää pitkät: ja
karikymmendä sen pahasta kahdenkymmenen
wassijalan päällä, pahasten koukut wöinmsa
hopiasta.
12. Mutta pihan lawiudelle lännen puoleen,
pitä oleman waattet, wiisikymmendä kynärätä pitkät: jakymmenen patzasta kymmenen jalan päällä.
'3- Ia itän päin, pihan lawiudm pitä oleman wiisikymmendä kynärätä.
14. Niin että «vaattella yhdellä puolella on
»viisitoistakymmendä knnärätä: ja kolme pahasta kolmen jalan päällä.
11.

lais.

21. Seurakunnan majasa ulkoisella puolella
esirippua, joka on Todistuxm edes, pitä Aatoimittaman, («valistaman)
ron poikinensa
ehtosta niin amuun asti, HERran edes. Se
pitä teille oleman ijankaikkinen sääty heidän

sen

sukukunnisans, Israelin lasten
*

l. 30:

8.

seasa.

'

;Mvs. 24: 3.

28. Luku.

Aaronin ja hänen poikainsa pappeus ja.
waattet. n. ylimmäisen papin paalis waate>
josa Israelin poikain nimet otit. m. Viiran kilpi, josa (Vrim K iKumim) walkeudet ja täydellisydet olit. iv. Hame, oyalehti ja ahdas hame:
niin myös muiden pappein waattet.
1.

sinun pitä ottaman tygös sinun weljes
Aaronin poikinensa Israelin lasten seasta, että hän olis minun Pappini: Aaron ja
hänen poikansa Nadab, Abihu, Eleazar ja
i. t>a

Ithamar.
2. Ia sinun pita tekemän weljelles Aaronille
pyhät waattet: kunniaxi jakaunissuxexi.
*

M;

3.

Sinun

LXODU3.
28. Lllf.
3. Sinun pitä myös puhuman kaikkein nii- ta sinun sen tekemän: kullasta, sinisistä ja purden kansa, joilla taitama sydän on, jotka mi- puraisista, ja tulipunaisista «Moista, ja kerranä taidon hengellä täyttänyt olen ; että he te- tusta kalliin liinan langasta sinun sen tekemän
kemät waatreim Aaronille hänen pyhittämise- pitä.*
l ,?: 8.
Wiis. 18:24.
16. Neljäkulmaisen pitä sen oleman jakaxircnsä, että hän olis minun Pappini.
4. Ia nämät owat waattet, jotka heidän kertaisen, kämmenen leweys hänen pituudensä)
tekemän pitä: kilpi, pääliswaate, hame,ah- ja kämmenen leweydmsä.
dashame, hiippa ja wyö. Ia näin pitä, hei17- Ia sinun pitä täyttämän sen täyttämys
dän tekemän sinun weljelles Aaronille ja hänen kitvillä, neljällä kiwirilvillä. Ensimäinen riwi
pojillensa pyhät waattet, että hän minun Pap- pitä oleman Sardius, Topatz, Smaragdi.
pini olis.
iB. Toinen riwi Rubiin, Saphiir, Demanti.
5. Siihen pitä heidän ottaman kuldaa si19. Kolmas riwi: Linkurius, Akat ja Amenisiä, purpuraisia ja tulipunaisia willoja, ja thisti.
22. Neljäs riwi: Turkos, Onir ja Jaspis:
kallista liinaa.
pitä
11. 6. Pääliswaatten
heidän tekemän kuldaan pitä ne istutettaman kaikilda riweilda.
21. Ia ne kilvet pitä oleman kahdentoistakullasta, ja sinisistä, purpumisista ja tulipuja
kymmenen
naisista Milloista, kalliista kerratusta liinasIsraelin lasten nimen jälken, kaiwe"l. 39: Syr. 45: 9,,».
ta taitawasti.
tut kiwenwuolialda jokainen nimeldänsä: kai>
7. Että se yhdistettäisin molembain olkain dentoistakymmenen sukukunnan jälken.
paäldä, ja sidotcusin yhteen molemmilda puo22. Ia sinun pitä tekemän lvidjat kilpeen yhlilda.
den pitudet, taitawasti wäätyt, puhtasta kul8. Ia hänen paällis waattens »vyö kuin sen lasta.
päällä on, pitä oleman yhdellä tawalla tehty,
23. Ia sinun pitä tekemän kilpeen kaxi kulkullasta, sinitvilloista, purpumsta ja tulipunai- darmgasta, ja paneman ne molemmat rengat
sista Milloista, ja kalliista kerratusta liinalcm- kahteen kilwen kulmaan.
gasta.
24. Ia pistämän ne kaxi kuldawidia kahteen
9. Ia sinun pitä ottaman kaxi Onikin kime; rengasten kilwen kulmiin.
ja kaimaman niihin Israelin poikain nimet.
25. Mutta ne kaxi päätä niistä kahdesta »vid10. Heidän kuusi nimeens yhteen kimeen, ja jasta, pitä sinun andaman tulla kahteen nastoiset kuusi nime toiseen kimeen, sen jälken taan, ja paneman päälis waatteseen hartioille, toinen toisensa kohdalle.
kuin he syndynet omat.
11. Niinkuin kiwenwuolia sinetin kaima,
26. Ia sinun pitä tekemän kaxi kullaista rem.
pitä sinun taitawasti kaiwaman niihin kahten gasta, ja paneman ne molembiin kilwen kulkilveen Israelin lasten nimet*, ja ne kuldacm miin: sm reunaan sisallisellt» puolelle päälis"Tyr. 45: 13.
waatetta.
sisälle sulkeman.
12. Ia sinun pitä ne molemmat kiwet pane27. Ia sinun pita taas tekemän kaxi kuldaman hartioille pääliswaatteseen, että ne owat rmgasta, ja paneman ne pääliswaatten momuiston knvct Israelin lapsille ja Aaronin pi- lemmille olkapäille toinen toisensa kohdalle, atä kandaman heidän nimensä HERran edesä laspäin, sen saumaa «vasten, waatten «vyön
päälle.
molemmilla olillcmsa muistoxi.
28. Ia rindawaate pitä yhdistettämän ren13. Ia sinun pitä tekemän kullaiset nastat.
14. Ia kahdet widiat puhtasta kullasta, joil- gaillans sinisellä sitellä pääliswaatten rengaila päät owat, pitä sinun tekemän, taitawas- sun, niin että se olis pääliswaatetta liki; ettei
ti wäätyt: ns wäätyt widiat pitä sinun yhdis- rindawaate eriäis paatislvaattesta.
tämän nastoin.
29. Ia niin pitä Aaronin kandaman Israem. 15. Wimnkilwen pitä sinun myös teke- lin lastm nimet wimnkilwesä sydämensä päälmän taitawasti, niinkuin päaliswaattengin pi- lä, kosta hän Pyhään sisällemme; muistoxi
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32.
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28. 29- Luk.
«o. Ia sinun pitä paneman wimnkilpeen man heitä *, ja täyttämän heivän kätensä, japyja täydellijydet*, jotka pita oleman hittämän heitä, että he olisit minun Pappini.
walkeudet sydämen
päällä, kosta hän mene
'zMos. z:».
Aaronin
eteen.
42. Ia pitä tekemän heille liinaiset alasIa niin pitä Aaronin kandaHERmn
man Israelin lasten oikeuden sydämensä päällä waattel,peittäxensä heidän häpyliyans: kupeisMos. 8:«. ta niin reisiin asti pitä ne oleman.
aina HERran edesä.
5 Mos. 33:8.
Esr. 2:63.
4 Mos. 27:2,.
43. Ia Aaron poikinens pitä ne yllänsä pitäiv. 31. Sinun pitä »nyös tekemän päälis- män, kosta he menewät seurakunnan Majaan,
waatten ala hamen, kaiken sinisistä Milloista.* eli kosta he lähestywät Altarita palwelusta tel. 39: 22.
kemän Pyhäsä, ettei heille kostetais heivän
pään
wääryttänsä, ja kuolis. Se pitä oleman häpitä
oleman
ylinnä
siinä kestellä
32. Ia
läpi: jasepalus sen lawen ymbärinsä, pallistettu nelle ja hänen siemenellensä hänen jälkens ijanyhteen niinkuin pantzarin läpi, ettei se kehkiais. kaikkinen sääty.
33. Ia alhalle hänen liepeisins pitä sinun tekemän niinkuin Gmnatin omenat sinisistä, pur29. Luku.
puraisista ja tulipunaisista Milloista ymbärins:
N). L. pesemisellä, waapappein
wihkimys
i.
ja niiden kestelle kullaiset kulkuiset ymbärinsä. tettamisella ja uhramisella. n. pappein osa uh*

,

*

Niin että siinä on kullainen kulkuinen,
ja sitälikin Gmnatin omena: ja taas kullainen
kulkuinen Gmnatin omenan kansa, ymbärins
34.

reista, m. Aaronin seuraillen wihkimys.
Altarin pyhitys jokapäiwäinen uhri ja
malan läsnä olemisen lupaus.
:

:

iv.

Ju-

1.
tämä on se kuin sinun pitä tekemän heilpitä
päälläns
pitämän,
pyhittäxes heitä, että he olisit minun
le,
35. Ia Aaron
teke;
kuulpalweluxen
niin
että
Ota yxi nuori mulli ja kaxi wirhiPappini.
siitä
kosta hän
lan kulina, kosta hän mene Pyhään, HERran töindä omasta.
3 Mos 5:2.
2. Ia happamattomia laipiä ja happamateteen, ja kosta hän käy ulos; ettei hän kuolis/
tomia kyrsiä sekoitetuja öljyllä, ja happamatSyr.4s: 9, i».
myös
Sinun,
pitä
tomia
tekemän
otzalehden
ohuita kyrsiä woidelluitaöljyllä: nisuisis36.
puhtasia kullasta: ja kaiwaman siihen, niinkuin ta jauhoista pitä sinun ne tekemän.
sinetti kaiwetan, HERRAN PYHYYS.'
3. Ia sinun pitä paneman ne koriin, ja ko*l. 39:30. Syr. 45:'4.
risa ne kandaman edes: niin myös mullin ja
pitä
sitoman sinisellä lan- ne kaxi omasta.
37. Ia sinun
galla, niin että on hijpan päälle: etisellä puo4. Ia sinun pitä tuoman Aaronin poikinenlella hiippaa
sa, seurakunnan
majan owen eteen ja pesemän
pitä oleman.
pitä
oleman
Aaronin
niin
otzalla,
38. Ia
*3Mos. z:6.
heitä medellä.
että Aaron kanda pyhäin «vaaryden, kuin Isottaman
pitä
waattet, ja puet5- Ia sinun
raelin lapset pyhittälvät, kaikisa heidän pyhy- taman Aaronin ylle,
ahtan hamen ja päädensi» lahjoisi». Ia pitä alinoma oleman hä- liswaate hamen, ja pääliswaatten ja rindanen otzasansa, heille »nielisuosioxiHEßmn edesä. waatten: ja »vyöttämän hanen pääliswaatten
39- Sinun pila myös tekemän ahtan ha»nen wyöllä.
kalliista liinasta, ja hiipan kalliista liinasta: ja 6. Sinun pitä myös paneman hiipan hänen
taitawasti ummellun »vyön pita sinun myös te- päähänsä, ja lasteman pyhän Krunun hiipan

hamen liepeitä.

sen

,

*

'

sen

sen

se
sen

:

*

sen

se

kemän.

päällä.

tuxexi.

hända."
"3Mos. 8:,2.
anna tulla edes,
poikansa
8. Ia hänen
pueta heidän ylönsä ahtat hamet.

40. Ia Aaronin pojille pitä sinun tekemän
7. Ia ottaman woidellusöljyn, ja »vuodathameita, wöitä ja hiivoja; runniaxi ja kaunis- taman hänen päänsä päälle; ja »voiteleman

41.

»onin

Ia sinun pitä ne puettaman weljes Aaja hänen poikainsalM: ja pitä woittele-

9.

ja

Ia

29. Luk.
AaroM ja hänen waatettensa päälle, ja hänen
9. Ia sinun pitä wyöltanM heidän
poikansa>
paneman
poikains
ja heidän »vaatettens päälle; niin
ja
sekä Aaronin että hänen
hiipat heidän päähänsä, «tädeillä olis Pap- lille pyhäxi itze waatteinens, ja hänen poikans
peus ijankaikkisexi säädyxi: Ia sinun pitä täyt- waatteinensa.
22. Sitte piti sinun ottaman oinasta liha»
tämän Aaronin käden ja hänen poikainsa käden.
LXOVV3.
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sen
munasiunt, niin lliyös sen lihamuden kuin niiden päällä on, ja Man laman: Sillä se on
täyttämisen

wuden, ja saparon, ja
lihamuden kuin fifal,
ja mapan kalmon, ja molemmat
nan majan eteen : Ia ZlmNnm pMmnsaPitä lyxet
10.

Ia

paneman tätensH mullin päälle.

"

*3M05,:3. l.»: 14.

oinas.
Niin sinun pitä teurastaman mullin HERran edesä; seurakunnan majan o»ven tykönä.
23. Ia yhden kyrsän leipää, ja yhden öljy12. Ia sinun pitä ottaman mullin merestä, kyrsän, jaohuen kyrsän korista, josa happamatja snvuman sormellas Altarin särmiin; mutta tomat leimat owat HERran edesa.
kaikki se muu meri »vuodata Altarin pohjaan.
24. Ia sinun pitä paneman kaikki nämat
kaiken
pita
ja Hänen poikainsa kätten päälle: ja
ottaman
lihawuden
Aaronin
13. Ia sinun
11.

kuin sisältyxet peittä, ja maxan kalwon, ja mo- haalyttäman ne häälytyxexi HERralle.
lemmat munastuut, ja lihawuden joka on uiw 25. Ia niin pita sinun ne ottaman heidän
käsistäns, japolttaman Altarilla polttouhriri ja
den päällä, ja polttaman Altarilla.
'
*3Mos'3:
makiaxi hajchi HERralle: silla on HERran
ja
14. Mutta mullin lihan haixen ttmotansa tuli.
11. 26. Ia sinun pitä ottaman rinnan Aarojarapansa pitä sinun polttaman tulella ulkona
":
häälyttanin täyttämisen oinasta, ja pitä
teirist silla on rikosuhri.
häälytysuhrixi
ja pitä
l.
män
eteen:
8:17.
"3Mof. 4:14.
HERran
ottaman:
pitä
myös
omaN
oleman sinun
sinun
15. Yhden
ja Aaröninpoikinensa pitäpaneman heidän kä27. Ia sinun pitä pyhittämän häälytysrinnan
',M05.8:,8.
pään
päälle.
ja
ja ylötty on;
ylönnyslaman, joka
oman
tensä
16. Ia sinun pitä teurastaman oinaan: ja Aarömn ja hänen poikains täyttämisen oinasta.
pitä oleman Aaronille ja hänck
ottaman hanen werensä, ja priistottaman Al28. Ia
pojillms ijankalkkisexi säädyxi Israelin läpsii"
mulle ymbärinsä.
on hlönnysuhri: ja ylönnysuhrin
da; sillä
17. Mutta oman pitä sinun leikkaman kappaleixi: ja pesemän hänen sisällyxens ja jalkan- pitä oleman HERran oman Israelin lapsilda,
sa, ja paneman hänen kappaldensa ja pään- heidän kiitosuhrisanfa ja ylönnysuhrifansa.
*'M05.7:;4. 1.10:14.
sä päälle.
m. 29. Mutta Aaronin pyhät »vaattet pila
18. Ia polttaman koko oman Altarilla; sillä
on polttouhri HERralle: makia haju ja tuli oleman hänen pojillansa hänen jälkensä; ettK
heidän pitä niisä woideldaman, ja heidän täHERralle. oman pitä
myös
ottaman,
tens täytettämän.
sinun
19. Toisen
jaAaron poikinensa pita paneman kätens oman
30. Joka hänen vojistans tule Papixi häne»
pitä pukeman ne ylönsä seitzemän
3 Mos. 8:«.
siaansa,
pään päälle.
paiwää; jonga pitä käymän
20. Ia sinun pitä tmmftaman oman, ja ot>-^
taman hänen »verestänsä, ja siwurnan Aaronin jaan palweleman Pyhäsä.
täyttämiD
pitä
myös
Sinun
ja hänen poikainsa oikian korwan lehteen, ja
ottaman
31.
lihan pyhäsä siasa.
oikian käden peukaloon, ja heidän oikian jal- oman; ja keittämän
kans isoin warpaften: ja priistottaman weren
32. Ia Aaronin poikinens pitä syömän
oman lihan, ja leiwän joka on korisa:
Altarille ymbärinsä.
pitä
ottaman werosta kuin Al- kunnan majan owen
*M0f.8:,1. 1.24:).
2i. Ia sinuu
»voidMsoljystä,>a
priistottaman
ne'syömän
jotka niidck
tarilla on, ja
33. Ia niiden pita
*

'"

"'

se

''

sen

se

osas.

sen

se

"

sen
se

sen

*'
"''

se

'

"

"

sen

sen

sm
seura»

kauttt
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kautta sowitecut oiva,, myuc.iu ycicvm rasi- sin heidän seasansa. Minä olen HERra heiansa, ia pyhitettä heitä. Ei muukalaisen pidä dän Jumalansa.
sillä se on pyhä.
sitä syömän,jotakin
ZO. Luku.
tähtexi jää täyttämisen li34. Los
pila
amun
Rirjoitctan
leiwästä
ja
asti
sinun
Suiyutus Altari ja toimitus
sen
l.
hasta
polttaman tulesa: ei sitä pidä syötämän, sillä n. Sowindorahan määri. 11,. pesuastia, iv.
öljyn
pyhän
;

suiyuwalmistus. v.
se on pyhä.nain pita sinun tekemän Aaronille ja Ivoidellus
aine.
tuxen
Z5. Ia
pojillensa, kaiken sen jälken kuin minä si- I. /Vainun pitä myös tekemän suitzutus Altahänenkästenyt
olen: Seitzemän päiwää pitä
rin suitzutetta: sittimipuusta sinun sen
nulle

täyttämän.
heivän kätens
jokapäiwä

si-

tekemän pitä.
2. Kynärätä pitä oleman hänen pituudens
teurastaman
mullin
36. Ia
pitä
ja
puhdistakynärätä
jowinnoxi.
lcwevdmsä; nelikulmaisen pitä sen
Ia
sinun
rikosuhrin
nun

IV.

man Altarin, kostas sowindom uhmt sen päällä: ja »voiteleman sen, ettäs sen pyhitäisit.
37. Ia seitzemän päiwää piitä sinun puhdistaman Altarin, ja pyhittämän sen: ja se Altari
pita oleman kaikkein pyhin. Mitä ikänäns siihen Altarin tarttu, se on pyhitetty.
38. Ia tämä on se kuin sinun pitä tekemän
Altarilla Kaxi muosikunnaista karitzaa pitä
sinun uhraman jokapäiwä sei» päällä.
39. Phden karitzan amulla, ja toisen karitzan pitä sinun uhraman kahden ehton »välillä.*
4 Mos. 28: 3, 4.
40. Ia kymlnenenen osan jauhoja, sekoitettu, neljänncxeen Hinniä, puserretun öljyn kanIa ueljännexen Hinniä wiinaa juomauhrixi, yhdelle karitzalle.

oleman, ja kaxi kynärätä hänen korkeudensa:
siitä myös pitä oleman hänen sarwensa.
3. Ia sinun pitä silaman sen puhtalla kullalla, hanen lakens ja seinänsä ymbärins, ja sen
sarwet. Ia sinun pitä tekemän kullaisen wanden sen ymbärinsä.
4. Ia kaxi kultaista rengasta pitä sinun tekemän, molemmille lähivoille kahteen hänen kulmaansa wanden ala; että korennot niihin pistetäisin, joilla se kcmnetaisin.
5. Sinun pitä myös tekemän korennot sittimipuusta : ja silaman ne kullalla.
6. Ia asettaman se esiripun eteen, joka on
todistus Arkin edesä; Armoistuimen edes, joka on Todistuxen päällä: siellä minä tulen sinun tygös.
41. Ia toisen karitzan pitä sinun uhraman
7. Ia Aaronin pitä sen päällä polttaman
hywänhajulista
anmllisengin
kahden ehton »välillä niinkuin
suitzutusta: joka amu, kosta
pitä
pitä hänen sen suitzutja
juomauhrin
kyntilat,
ruokauhrin
sinun sen uhra- hän malmista
man HERralle makiaxi hajuxi ja tulexi.
taman.
42. Tämä on alinomainen poltouhri teidän
8. Niin myös kosta Aaron sylyttä kyntilat
sukukunnille!» seurakunnan majan owen tykönä kahden ehton wälillä, pitä hänen sen suitzuttaHERran edesä kusa minä olen saapuilla teil- man: sen suitzutuxm pitä oleman alinomaisen
le, ja puhun sinulle.
HERran edesä, teidän sukukunnisanne.
43. Siellä minä Israelin lapsille olen saa9. Ei teidän pidä yhtän muukalaista suitzupuilla: ja se pyhitetän minun kunniasani.
tusta tekemän päällä, eli polttouhria, eli
44- Ia minä pyhitän todistuxen majan Alta- ruokauhria; eikä myös juomauhria uhmman
remens, ja pyhitän Aaronin poikinensa mi- sen päällä."
3 Mos. 10:1.
nullePapcixi.
12. Ia Aaronin pira
sarxvein paalla
45- Ia asun Israelin lasten seasa, ja olen sowttraman kerran n>uodesa*: rikosuhrin
heidän Jumalansa.* ",Mos.26:ii. 2K0r.<1:,6. wercjiä pitä hänen si>» päällä kerran wuo46. Ia heidän pitä tietämän, että minä o- desa
reidän sukukunnisanne:
sorvirraman
len HERm heidän Jumalansa, joka
pyhin
on kaikkein
HlLßraUe.ulos,ohdatin Egyptin maalda, että minäheidän
l. ic>: 14Ebr. 9: 7.
asui:

*

sa.

:

:

sen

"

sen

se

-"

N

11.

11.

Ia
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?o. 71.

Luk.

ii. ii. Ia HERm puhui

Merelle, sanoden:
sinun pitä siitä tekemän pnhän »voi»
25.
Kostas Israelin lapset luettelet, niin hei- delluoöijyn, parhan »voitcn Apothckarin ladän pitä itzekungin sieluns edestä andaman so- malla: sen pirä pyhän »voitcn öljyn olcmcm.
winnon HERralle kosta he luetellan; ettei hei26. Sillä sinun pitä »voiteleman seurakundän päällens joku rangaistus tulis, koska he nan majan niin myös todistus Arkin.
luetellan.
27-Ia pöydän jakaikri hänen astiansa, jakynpitä
joka
jokaitzen
lugusa on, anda- tiläjalan ja sen astiat: niin myös suitzutusAltarin.
13. Ia
12.

:

man puolen Sikliä, Pyhän Siklin jälken:
Sikli maxa kaxikymmendä Gemyt*: puoli Sikliä pitä oleman HERran ylönnysuhri.
3 Mos. 27:25. 4 Mos. 3:47. Hes. 45: ,2.
14. Joka kahdenkymmenen «vuotisen lugusa
löytän ja sen ylitzen: sen pitä andaman HERralle ylönnysuhrin.
4 Mos. 1:3.
15. Wamllisen ei pidä siihen lisaman, ja
köyhän ei pidä wähmdämän puolesta Siklista:
koffa he andaroat HERralle ylönnysuhrin teidän sieluinne sowinnoxi.
16. Ia sinun pitä sowindomhan ottaman
Israelin lapsilda, ja andaman sen seurakunnan Majan palweluxexi : ja sen pitä Israelin
lapsille muistoxi oleman HERran edesä, että
*

*

*

teidän sielunne sowitetaisin.

m. 17. Niin HERm taas puhui Mosexelle

sanoden:

18. Sinun pitä myös tekemän »vaskisen pesoastian, wastijalan kansa, pesemistä warten:
pitä sinun asettaman seurakunnan maja
jan ja Altarin waihelle, ja paneman siihen
wettä.'
*l38: 8.
1.40:30.
poikansa pesisit siija
Että
Aaron
hänen
19.
ja
jalkansa.
tä kätens
22. Kosta he mmewät seurakunnan majaan,
pitä heidän itzens pesemän medellä, ettei he
kuolis: taikka kosta he lähestyivät Altarin tygo palweleman HERma sawuuhrilla.
21. Ia heidän pitä pesemän kätens ja jalkansa, ettei he kuolis: ja pitä heille oleman
ijankaikkisexi säädyn: hänelle ja hänen sieme-

sen

se

nellensä heidän sukukunnisansa.

IV. 22. Ia HERm puhui Mosexelle,
23. Ota sinulles parhaista kaluista,

san oden

:

kaikkein
kallimmasta Mirhamista, wiisisataa Sikliä,

sen

28. Polttouhrin Altarin ja kaikki
astiat;
niin myös pesoastian jalkoinensa.
29. Ia sinun pitä ne pyhittämän, ja ne

ta kaikkein pyhimmät oleman: mitäikänäns
niihin tarttu se pitä pyhitetty oleman.
30. Aaronin ja hänen poikansa pitä sinun
myös »voiteleman ja pyhittämän heitä minul,

:

le Papeixi.

31. <iDl'nun pitä myös puhuman Israelin
lapsille, sanoden tämä öljy pitä oleman minulle pyhä tvoidellus teidän sukukunnisanne.
32. Ihmisen ruuniin päälle ei pidä se moidellus muodatettaman, ja ei teidän pidä myös
senkaltaista tekemän sillä se on pyhä, sentähden pitä myös se teildä pyhitcttamän.
33. Se joka tcke senkaltaista »voidetta, eli
joka pane siitä muukalaisen päälle; se pitä hä:

:

witettämän Kansoistansa.
V 34. Ia HERm sanoi Mosexelle:

ota

si<

nulles hywan haiullisia kaluja, Stcckteta ja
Gaibcmia (a); näistä hajawista kaluista, puh(d) kansa, pitä yhden wcrtcl
lan pyhän
oleman. (») Lclellium. (b) Oiibimum pm^m.
35. Sinull pitä siitä tekemän suitzutuxen,A»
pothekarin tawalla: suolatun puhtan ja pyhän.
pienexi surwoman, ja
36. Ia sinun pitä
paneman siitä Todistuxen eteen, seurakunnan
majaan, kusa minä olen sinua läsnä: senpifä
teille oleman kaikkein pyhimmän.
37. Ia senkaltaista suitzutusta ei teidän pidä
itzellsnne tekemän mutta tämä pitä oleman
sinulle pyhä, HERran edesä.
38. Joka senkaltaista teke suitzuttaxens; fe
pitä häwitettämän Kansoistansa.

sawun

sen

:

31.

Luku.

1. Bezaleelin kuyumus Majan rakendajaxi v.
ja puoli sen werta Kanelia, kaxisataa ja wiisija
waroitns Sabbathin pyhittämisestä, «i. Mskymmendä: ja myös Kalmusta kaxisataa
ses saa L.am taulut kirjoitettuna lumalalda>
wiffikymmmdä.*
1.37:29.
1. stza HERra puhui Mosexelle, sanoden:
24. Mutta Kastat wiisisataa, Pyhän Sik2. Katz»/
öljyä
jälken:
ja
öljypuusta yxi Hm.
lin
*

ZI. 32. Luk.
2

2

Katzo, minä kutzuin mmeldanja,

Mos. Kirja.

Beza-

leelin Urin pojan, Hurin pojanpojan, Juvan
1.35:3°. l. 36:1. l. 35-22.
sligufta.*
3. Ia tantin hänen Il»ma!all hengellä:
ja tiedolla
nilsälldcllH ja ymmärrellä,
ja kaikkmaislla midolla.
ja tekemän
4. Taitoja ylösajattelemcm
hoplasta,
ja
wastesta.
kullasta, ja
5. Taitawasti leikkaman ja sisälle paneman
kiwet, ja taitawasti tekemän puusta, kaikki.
naista työlä.
o
e
6. Ia katzo, Mlna annoin myös hänelle a*

:

,

:

minä taidon tekemän kaikkia mitä minä olen
sinulle kästenyt.
7. Seurakunnan majan ja liiton Arkin, ja
Armoistuimen, joka sen päällä on: ja kaikki
1. 3?: 33.
'l. 35: n» :c.
majan astiat.*
kynja
ja
astiat,
Pöydän
puhtcm
sen
sen
8.
tiläjalan, ja kaikki sen kalut: ja myös samu
Altarin.
9. Poltouhri Altarin ja kaikki sen kalut: ja
myös pesoasticm jalkoinensa.
ja Papin Aaronin
10. Ia mirkamaattet
pyhät waattet, ja hänen poikainsa waattet,
Papin wirkaan.
:

:

ii. Woidellusöljyn ja

17. Minun ja Israelin lasten »välillä on st ijankaikkinen merkki: Sillä kuutena päiwänä reki
taiwan ja maan, mutta seitzemändeHERra
nä päiwänä hän lepäis, ja wirwotti itzensä.
m. 18. Ia sirrckmn HERra oli loperranur puhen» Mosexen kansa Sinain wuorella, andoi hän hänelle kaxi todistuxen
raulua; jorka olir kixvestä, Jumalan
mella kirjoirerur.*
*l. 32:16. 5 Mos 9:

sor-

,<,.

32.

..

Danin su»vuxi Oholiabin Ahisamakin pojan
gusta ja itzekungin taitaman sydämeen annoin

suitzutuxen hajawista

kaluista, Pyhään: kaiken senjälken kuin minä
olen sinulle kästenyt, pitä heidän tekemän.
11.12. Ia HERra puhui Mosexelle, sanoden:
13. Puhu Israelin lapsille, sanoden: reidän
pim kaiten piraman minun Sabdarhini:
sillä st on merkki minun walillani ja rei,
dan, reidän silZuisanne: erra te tiedaisitte
minun olewan HERran, joka reira pyhi*i Mos. 2: 2.
tän.
14. Sentähden pitäkät Sabbathi: sillä se on
teille pyhä: Joka sen rikko, hänen pitä totisesti
kuoleman: sillä kuka ikänäns silloin työtä teke,
*

sen sielu pitä häwitettämän Kansansa seasta.
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1.
l>.

Luku.

Aaron wala wasikan Ransalle epäjumalaxt.

HERran wiha

sen yliye

ja

Mosexen esiru.

kous. m. Moses astu alas wuorelda, rikko L.am
taulut, häwittä wasikan, ja anda tappa epäjumalan palweliat zooc». miestä, iv. Moses rukoile

toistamiseen Ransan edestä.
ikosta Kansa näki, etta Moses wiiHsMl"
»vyi tulemasta alas wuorelda; niin he
kokounnuit Aaronim wastan, jasanoit hänelle
nouse, tee meille jumalita, jotka meidän edellämme kätvisit: sillä en me tiedä, mitä tälle
michelle Mosexelle tapahtunut on, joka meidän
*"»-

:

Egyptin maalda ulosjohdatti.
"Ps. ic>6:!9. Ap. 3.

*

7:40.

Niin sanoi Aaron heille: rewäistät ne kultaiset korwarengat, jotka owat teidän emännillenne korwisa, ja teidän poikainne, ja teidän
tytärtenne: ja luokat minun tygöni.
3- Niin kaikki Kansa reivaisit ne kultaiset
korwarengat jotka olit heidän korwisansa: ja
toit Aaronin tygö.
2.

4. longa

hän otti heidän kädestänsä:

sen kanvinmudalla,
ja

ja ku-

siitä »valetun
he sanoit: närnä towat sinun jumalas Israel, jotka sinun Egyptin maalda uwais

wasikan:

ja teki

losjohdatit.
5.

Kosta Aaron sen näki, rakensi hän Alta-

rin heidän etcens jaAaron huusi ja sanoi huomena on HERran juhlapäiwä.
6. Ia he warhain amulla nousit toisna päiwänä, ja uhraisit polttouhria, kannoit edes kii:

:

päiwää pitä työtä tehtämän, mutseitzemändenä päiwänä on Sabbathin lepo, tosuhria. Ia Ransa istui syömän ja juopyhäHEßmlle.Kukaikänäns työtä teke Sab- man, ja noufir
i Kor. 10:7.
bathin päiwänä, hänen pitä totisesti kuoleman. 11. 7. Mutta HERm puhui Mosexelle me16. Sentähden pitMn Israelin lapset Sabne, astu alas: siliä sinun Kansas, jonga sinä
bathin; että he sen pphitäisit heidän sukukun- Egyptin maalda ulosjohdatit, turmeli itzensii.*
nlsansa ijankaikkisexi liitoxi.
N 2
"5 Mos 9:1,
8. He
ta

15. Kuusi

massaman

*

*

LX 0 ol s 5.
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8. He
ga niinä

akista poikkeisit pois sildä lieldä, jonheille kastin. He teit heillmsä »valetun

»vasikan, ja kumarsit sitä, ja uhraisit sille, ja
sanoit: Nämät olvat sinun jumalas Israel,
jotka sinun Egyptin maalda ulosjohdatit.
9. Ia HERm sanoi Mosexelle: minä näin
tämän Kansan: jakatzo, se on nisturi Kansi».
12. Sentähden salli nyt minun »vihani julmistua heidän päällensä, että minä hukutan
heidän: niin minä teen sinun suurexi Kansaxi.
11. Mutta Moses rukoili hartasti HERran

hänen lumalans edesä, ja sanoi: HERm mixi
jon-

julmistusinun Kansas päälle,
gas Egyptin maalda ulosjohdatit, suurella «voimalla ja wäkewällä kädellä?'
Ps. ,°6.- 23.
puhuman
ja sa12. Mixi Egyptiläiset pidäis
johdatti
noman: heidän «vahingoxens hän heitä
«los, tappaxensa heitä «vuorella, ja häwittäsinun
xms heitä maan pääldä'?jakäännä poispahaa
roihas hicmuisudesta, kadu sira14:13,
le.
4 Mos.
sinun Aansäas wastan.
Abrahamia,
palwelioitas
13. Muista sinun
Isaacia ja Israelia, joille sinä itze kauttas
wannoit, ja Anoit heille: minä männän teidän
siemenenne niinkuin taiwan tähdet: ja kaiken
tämän maan, josta minä sanoin, annan teidän
siemenellenne, ja heidän pitä sen perimän ijan", Mos. 12:13.
1.15:5.
kaikkisesti.

sinun »vihas

"

"

*

32. Luk.

22. Hän otti myös «vasikan, jonga he tehnet
olit, ja poltti tulella, ja musersi sen Mdwaxi:
sitte hajotti hän sen «veteen, ja andoi sen Is,
meiin lasten juoda.'
5 Mos. 9:21.
21. Ia Moses sanoi Aaronille: mitä tätilä
Kansa on sinun tehnyt; ettäs niin suuren riko,
xm saatit heidän päällensä ?
22. Ia Aaron sanoi: älkön minun herrani
»viha julmistuko: sinä tiedät, että tämä Kansa
on pahudesi».
23. He sanoit minulle: tee meille jumalita,
jotka meidän edellemme käwisit: sillä en me tiedä, mitä tälle miehelle Mosexelle tapahtunut on,
joka meidän Egyptin maalda ulosjohdatti.
24. Joille minä sanoin: jolla on kuldaa, re<
tväiskän sen pois, ja he annoit sen minulle: ja,
minä heitin sen tuleen, ja siitä tuli tämä »vasikka.
25. Kolka Moses näki että Kansa oli paljastettu sillä Aaron oli heidän paljastanut hawäistyxexi heidän «viholisillmsa.
26. Niin Moses seisoi leirin portisa ja sanoi:
joka on HERran oma, se mlkau minun tygöni: niin kokounnuit hänen tygönsä kaikki Lewin
"

:

pojat.

27. Joille hän sanoi: näin scmoHEßmlsmelin Jumala: jokainen sitokan miekan kupeillens: »vaeldakat läpitze, ja palaitkat portista
niin porttiin lcirisä, ja tappakat ihekukin wel,
l. 22: 16, ,7. l. 28: ,3. l. 48: 16. Ebr. 6: 13,14. jensä, jakukin ystäwanja, jakukin lähimmäi5 Mos. 33: 9.
14. Niin HERra katui sitä pahaa, jonga sensä.
pojat
28.
Niin
Leivin
teit Mosexen kästyn'
Kansallensa.
hän uhkais tehdä
m. is. Ia Moses käänsi itzens ja astui alas jälken: Ia sinä päiwänä langeis Kansasta liki
»vuorelda, ja hänen kädesänsä oli kaxi todistu- kolmetuhatta miestä.
29. Moses sanoi: pyhittäkät tänäpänä teixen taulua: ja taulut olit kirjoitetut molempuolilda.
I 34:29.
dän kätenne HERralle, ihekukin pojasans ja
milda
ja
»veljesansä:
leko
kiri 6. I taulur olir Jumalan
että hän tänäpänä andais teille siujoitus oli myös Jumalan k.rjoltuo, kai, nauxen.
IV. 32. Toisnc» päiwänä sqnoi Moses Kan'1.3,:'8.
werm rauluin
huudon,
sa- salle: te oletta
tehnet suuren synnin: ja nyt mi17. Kosta losua kuuli
ylös
nä
noi hän Mosexelle: Sodan ani on leirisä.
astun
HERran tygö, jos minä mitätaidan
teidän rikoxmne.
ei
ole
eikä
somitta
»voittaitten,
max
18. Hän wastais: se
palais
kuulen
Niin
woitettuiden huuto: minä
weisaitten 31.
Moses
HERmn tygö, jasanoi:
minä
tämä
rukoilen,
Kansa teki suuren,
änen.
ja
lähestyi
synnin,
näki
teit
leiriä,
han
he itzellens kullaisita jumalita.
19. Ia kosta hän
julmisNyt
ja
hypyn.
32.
siis anna heidän rikoxms andexi;
Ia Mosexen »viha
»vasikan
taulut,
jolleika,
ja
löi
ne
mutta
niin pyhi minua nyt pois sinu»
pois
ja
tui,
käsistänsä
heitti
jongaskirjoittanut
olet.
Nom. 9.-,.
kirjastas,
alla.'
Mos.
rikki wuoren
'5
9:17.
*

5

*

5

*

:

"

*

"

33-
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32. 3?. Luk.
sanoi Mosexelle: Joka mi- majans owella ja kahelit Mosexen jälken sii33. Ia HERm
syndiä
teke, sen niinä pyhin mi- hen asti, että hän tuli majaan.
nua »vastan
kirjastani.
9. Ia tapahdui, kosta Moses tuli majaan,
nun
34. Niin mene sina nyt, ja johdata Kansa tuli pilwen patzas alas, ja seisoi majan owella:
minä olen sinulle puhunut: Ka- ja puhutteli Mosesta.
sille Me, josta
käy sinun edelläs*. MutEngelini
12. Ia kosta kaikki Kansa näki pilwen patzos, minun
etzikkopäiwänäni
kostan minä heidän han seisoman majan owen edesä; niin kaikki
ta minun
22: 20.
*l.
Kansi» nousi ja itzekukin kumarsi itzensä majans
rikoxensa.
niin
löi
HERra Kansaa: että he olit owella.
z5. Ia
11. Ia HERm puhutteli Mosesta kastvosta
tehnet wasikan, jonga Aaron teki.
:

niin kasivoon, niinkuin jokuystäwätansa puhuttele*. Kosta hän palais leiriin, niin hänen
palweliansa losua Nunin poika nuorukaii. Räsky Ransan waeldamisesta ilman Jumalan johdatusta jonga yliye Ransa murehti, n. nen, ei lähtenyt majasta.
4Mof. 12:8.
m. 12. Ia Moses sanoi HERralle: katzo,
Moses siiltä Majan ja HERra puhuttele händä m. Saa kuitengin rukouxella lupauxen sinä sanot minulle: johdata tämä Kansi», ja et
HERran johdatuxesta ja wakutuxen siitä.
sinä ilmoittanut minulle, kenengä sinä lähetät
puhui
tääldä,
i.
»ninun kansani: Ia kuitengin sinä sanoit miMosexelle: mene
HERra
ja
jongas
johdatit
Egyptin
Kansi»,
nulle: minä runnen sinun mmeldas, ja sinä
sinä
maalda, sille maalle, kuin minä mannoin A- oler myös armon löyränyr minun edesäni.
brahamille, Isaakille ja Jakobille, sanoden: si13. Nyi siis jos niinä muutoin olen armon
i
löytänyt
minä
annan.
nun siemenelles
Mos. 12:7.
sinun edesäs, niinosota nyt minulle sinun ties että minä sinun mndisin, ja löytäisin
2. Ia lähetän sinun edelles Engelin', ja ajan pois Kananerein, Amorrerin, ja Hecherin, armon sinun edesäs. Ia katzo kuitengin, että
tämä wäki on sinun Kansas.
ja Pherescrin, Hewerin, jalebuserin.
'1. 2;: 20.
1. )2: 24.
i4: Ia hän sanoi: minun kasivoni käy sinun
hunaja
:
josa
ja
ja minä annan sinulle lewon.
maalle
edelläs,
Sille
wuota
rieffa
3.
sillä en minä mene sinun kansas, sillä sinä olet
"5M05.4:»7.
nisturi Kansi», etten mitä sinun jostus tiellä hu15. Ia hän sanoi hänelle: jollei sinun kas»vos käy edellä, niin älä «vie meitä tästä pois.
kutais.

33.

Luku.

'

se

;

sen

*

*

*

4-

Kosta Kansa kuuli tämän pahan puhen,

16.

Ia mistä se tasa tietä saadan, että minä

ja sinun Kansas olemma löytänet armon sinun
tulit he suurulliscxi:
ylönsä.
meidän kansamme?
nistusta
edesäsme? eikö, kossas «vaellat
ja
minä
5- Ia HERm sanoi Mosexelle:
Israe- että eroitettaisin
sinun Kansas, kailin lapsille: te oletta nisturi Kansa*, minä tulen kista Kansoista, jotka owat maan piirin päällä.
akista sinun päälles, ja hukutan sinun: riisu siis 17. Ia HERm sanoi Mosexelle: Jäminä
nyt kaunistuxes sinuldas, että n,inä tiedäisin nii- myös tämän teen, kuin sinä sanoit: sillä sinä
tä niinä sinulle tekisin. *l. 32.- 9. 5 Mos. 9: ,3. olet löytänyt armon minun edesäni, jäminä
6. Niin riisuit Israelin lapset kaunistuxensa tunnen sinun nimeldäs.
Horebin «vuoren tykönä.
iB. Mutta hän sanoi: osota siis minulle si11. 7- Moses myös otti majan ja pani
y- nun kunnias.
los kauwas leiristä, ja kutzui sen seurakunnan 19. Ia hän wastais: minä annan kaikki mimajaxi: Ia kukaikanäns tahdoi kysyä HER- nun hylvydeni käydä sinun kastvos edellä, ja
ralda, hanen pin menemän seurakunnan ma- tahdon saarnata HERmn nime sinun edesäs*.
lan tyaö, joka oli ulkona leiristä.
Ia minä armaiyen kerä minä armaiyen, ja
8. Ia lapahmi, kosta Moses mmi majan olen laupias jolle minä laupias olen.
tygö, niin nousi kaikki Kansa, ja ihekukin seisoi
1.24:5. 1-Ron». 9:15.
ja ei yxikän pukenut kau-

sano

,

sen

*

Ns

20.

Ia

o ll u3.
33. 34. Lnk.
20. Ia sanoi taas er sina mida nähdä ja orra pois roaäryden, ylitzekaymisen ja
minun kalwoni: silla ei yxikän ihminen, synnin: jonga edes ei yxikan ole wiaroin,
joka mmun nake, mida ela.
joka eyi Isäin waaryden lajien ja lasien,
mikatzos,
2i. Wielä sanoi HERm
sia on
lasten päälle, haman kolmanden »»eljan,
pitä
tykönäni
kalliolla.
den polween.
*l. 20: s, 6.
siellä
»mn
sinun seisoman
4 Mos. 14: ,z.
22. Ia pita tapahtuman kosta minun kun5 Mos. 1:9. Job. 9:2. Ps. 143:2. Jer. 32:,z.
niani waelva ohitze, niin minä panen sinun kal8. Ia Moses kiirusti kumarsi itzens maahan,
lion rotkoon Ia minä peitän sinun minun kä- ja rukoili.
delläni niinkauwan kuin minä waellan ohitze.
9. Ia sanoi: HERra, jos minä olen löy,
23. Sitte kossa minä otan pois minun käte- ranyr Armon sinun edesäs, niin kaykan siis
ni, saat sinä nähdä minun takaa; waan mmun HERra meidän kansamme: sillä tämä on
kasivoni ei taita nähtä.
niskuri Kansa; että sinä olisit meidän »vääryLX
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:

34.

Luku.

Moses astu uutten tauluin kansa wuorelle,
nähdä Jumalan kunnian ja rukoile Ransan
edestä, n. Jumala uudista liittonsa ja muistutti
luhlain ja muitten säätyin perästä
waarinottamisesta.
m. Moses 40. wuorokauden
astu taas alas wuorelda uudesta kirjoitelluin tauluin kansa, ja hänen kaswonsa paista.
i.

saa

dcllemme ja synnilleni armollinen, ja omistaisit
meitä sinulles perimiscxi.
11.12. Ia hän sanoi: katzo, minä teen liiton
kaiken sinun Kansas edesä*, jäminä myös teen
ihmellisiä tekoja, joidenga kaldaisia ei ikänäns
ennen tehty ole josakusa maasa, eikä yhdengän
ja kaiken Kansan, joiden
Kansan
pitä
olet,
näkemän
sinä
HERran teot; sillä st
pitä oleman peljättäpä, kuin minä sinun kan-

seasa:

seasa

5 Mos. 5:2.
HERm sanoi Mosexelle: muole sinulles sas teen.
pidä
taulua
kuin
11.
minä
st,
kilvistä
endisten
kaltaista*:
sinulle ranapana
kaxi
ja »nina kirjoitan niihin taulun: ne sanat jotka kasten: katzo,l minä ajan ulos sinun edestäs
jotkas löit rikki.
Amorrerin, Kananerit», Hetherin, Phereserin,
ensimmaisisä tauluis olit ,o:
I.
*sMos.
Hewerin ja lebuserin.
ja
2. Ole siis huomena walmis:
12. Kawahda sinuas, ettet sinä tee liittoosen
astu warkansa, johongas tulet; ettei
hain Sinain wuorelle, ja seiso siellä minun ede- maan asuwaisten
paulaxi
kestellänne.
säni wuoren kukkulalla.
se olis sinulle 1.23:32. teidän
«sMos. 7.2.
3. Waan älkän yxikän astuko ylös sinun
kansas, älkän myös yxikän koko sillä wuorella
13. Waan heidän Marinsa pitä teidän kunäkykö: ja eikä lambaita eikä karjaa pidä tait- kistaman, ja heidän kuwansa rikkoman: ja heitaman sen wuoren kohdalla.
dän metzistönsä lliaahan lyömän.
teki
taulua
kaxi kitvistä
endis4. Ia Moses
14. Sillä ei sinun pidä rukoileman muita
ten kaltaista, ja nousi amulla warhain, ja astui jumalita: sillä HERran nimi on kiiwoittelia,
ylös Sinain »vuorelle, niinkuin HERrahanen että hän on kiiwas Jumala.
kästenyt oli- ja otti ne kaxi kilvistä taulua kä15. Ei sinun pidä jostus tekemän liittoo sen
maan asuwaisten kansa: sillä, kosta he hauristeensä.
5. Ia HERra astui alas pilwesä, ja seisoi telewat heidän jumalittensi» kansi», ja uhmwat
HERran ni- jumalillensa, ja kutzuwat sinun, ettäs söisit heihänen kansans siellä: jal. saarnais
33:,?.
dän uhristansa.
mestä.
6. Ia HERra waelsi hänen kastvons edestä,
16. Ia ottaisit heidän tyttäristäns sinun pojilja huusi: HERra, HERra, Jumala (on) les emanditä; jotka hauristelewat heidän jw
laupias ja armollinen, ja pitkämielinen: malittmsa kansa, ja saattamat sinun poikas
myös heidän jumalittensi» kansa hauristelesuuresta armosta ja roruudesia.
man.
"Ps. 86:15. Ps. 103:8. Ps.'4s:B.
»s:», 2. iKun.K. n:».
7. Jota pira laupiuden ruhanden polneen,
E>

1.

*

*

*

*

*

*

*

17.
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34- 35pidä »valetulta jumalita teke28. Ja hän oli siellä HERmn tykönä neljä17. Ei sinun
päiwää ja neljäkymmendä yötä *,
kymmendä
'.l'."'4-,
män sinulles.'
juhlan
Happamattoman
syönyt
ja
leiman
sinun
ei
leipää, eikä juonut wettä: ja hän
18.
..

<~

Seitzemän päiwää pitä sinun kirjoitti tauluin liiton sanat, ne kymmenet sahappamatoinda leipää syömän, niinkuin minä Nat.f "1.24: 18. fsMos.4:>3. I.Y->9,iB.
määrätyllä ajalla Abibin
29. Kosta Moses astui Sinain »vuorelda alas,
sinulle kästenyt olen,
olet
lähtenyt
Egyptistä Abibin oli hänellä kaxi todistus taulua kädescms, astuikuulla: sillä sinä
*l. >2:,5> 1.2,: 15.^
ei Moses tietänyt etsansa alas wuorelda: japaisti
klllilla.'
kohdun,
awawat
siitä, että HERjotka
äitinsä
tä hänen kasivons nahka
ensin
19. Kaikki
härkyiset
karjasta,
ja
kaikki
omat
puhutellut
Kor. 3: 7.
ra oli
händä.'
owat minun:
ja
kaikki
lambaista, jotka esikoiset olvat. '1.,3 2,12.
Israelin lapset
32. Ia kosta Aaron
Luk. 2: 23.
l. 22:29, 3°.
4 Mos. 18: 15.
näit hänen kasivonsa nahan paistawan ; pelkcu22. Mutta asin esikoisen pitä sinun lunastasit he händä lähestyä.
man lamballa, jos et sinä lunasta, niin «vään31. Niin kutzui Moses heitä, ja he käänsit
poikki.
esikoisen
nistansa
Jokaitzen
hänen
heitäns
hänen puoleensa, sekä Aaron että kaiknä
ja ei yxi- ki ylimmäiset kansan seasta, ja Moses puhuttepitä
pojistas
lunastaman,
sinun
sinun
kän pidä lyhin käsin minun eteeni tuleman.
li heitä.
i6:,6.
Syr. 35: 6.
32. Sitte lähestyit kaikki Israelin lapset hänteke,
päiwää
työtä
pitä
21.
dä: ja hän kasti heille kaikki ne, kuin HERm
sinun
pitä pitämän.

*

*

2

-

*

seinemandena päiwänä pira si- puhui hänen kansans Sinain »vuorella.
sitä pellon kyndamisejia er33. Ia erra Moses olis rainnur paatta
lepämän.
puyensa
pira
ta niittämisestä
sinun
heldan kansans, pani hän peitten
I.2;: 12. l. 3>: 15. 1.35:2. sMos. 5: !2. kasivons eteen.
Kor. 3: ,3.
Luk. ,3: >4meni
hän
sisälle HERmn
34. Mutta kosta
-22. Wiikkojuhlan sinun pitä pitämän, msieteen puhutteleman händä, pani hän peitten
mäisestä nisun elon utisesta: ja korjamisen juh- pois niinkauwaxi, kuin hän läxi jällens ulos.
lan, «vuoden lopulla.
Ia kosta hän läxi ulos, puhui hän Israelin
23. Kolmasti wuodesa, pitä kaikki sinun lapsille, Niitä hänelle kästetty oli.
miehcnpuoles näkymän sen kaikknvaldian
35. Niin katzoit Israelin lapset hänen käsivoima, kuinga hänen kasivonsa nahka paisti:
edesä.'
HERran
Israelin
Jumalan
*l, 2;:,7.
5 Mos. 16: ,6.
niin «veli hän jällens peitten kasivomsa päälle,
pakanat
ajan
Sillä
niinä
ulos
24.
sinun edes- niinkamvaxi kuin hän jällens meni puhutteletäs, ja leivitän sinun maas äret: ja ei pidä man händä.
yhdengän himoitze-nan sinun maatas, kosta sinä menet yioö nävtlämän ilzes HERralle si35. Luku.

man, ja

nun lepamän:

*

*

"

nun lumalalles, kolmasti wuodesa.
2;. Ei sinun pidä uhmman minun uhrini
wetta happaman leiwän ohesa. Ia Pääsiäis
juhlan uhrista ei pidä mitan jäämän yon ylitze

huomenen."

*!.,-:

26. Ensimäisesta sinun
pitä sinun tuoman

I°.

l. 23:

18.

maas kanvon utisesta

*

2

1. Muistutus Sabbathin pitämisestä,
n. L.äsky ylönnys ndrin tuomisesta Majan aineexi, ja
rakcnnnxesta. m. Ransa tuo mieluiststi ja
waimot kehräwät. iv. Bezaleel Oholiabin kansa, on lahjoitettu wiisaudella Majan rakendajaxi.

sen

Moses kokois kaiken Israelin lasten seusinun HERms lumalas i.
huoneseen. Ei sinun pidä keittämän wohlaa,
mkunnan, ja sanoi heille: närnät owat
hanen emänsä riestasa.* "l. 23:19. s Mos. 14:21. ne, kuin HERm kästenyt on teidän tebdä.
m. 27. Ia HERra sanoi Mosexelle: kirjoi2. Kuusi päiwää pitä työtä tehtämän, mutta smulles nämät simat*: sillä näiden sanain ta seitzemännen päiwän pitä teitten pyhä oleialken olen minä liiton tehnyt sinun ja Israelin man, Sabbathin lepo HERralle*: kukaikäkansa.
näns
"1.24:4.
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'näns silloin työtä teke,
*

l.

:at

L X Ov U 8.

sen pita kuoleman.

l. 23:

9.

3. El teidän

35.

Luk.

nysuhrin HERralle, seurakunnan majan tarpexi, ja kaikkeen
palweluxeen, ja niihin py-

sm

»2.

pidä rulda sytyttämän kai, hiin »vaatteisiin.
teidän
22. Ia tulit sekä miehet että waimot : kaikkisa
asuinsioisanne Sabbathin päiwänä
ki joilla oli hywänsuopainm sydän, ja toit ranii- 4. Ia Moses sanoi kaikelle Israelin las- nercngaita, konvarengaita, sormuxita ja
folten seurakunnalle: tämä on se jota HERra kia, ja kaikkinaisia kullaisia astioita; toi myös
kästenyt on, sanoden:
joka mies kuldaa häälyiPsuhrixi HERralle.
5. Ottakat teidän siastanne ylönnysuhria
23. Ia jokainentoi, joka tyköönsä löysi sinisyhywäntahtoinen
jokainen
jolla
siä, ja purpumisia, ja tulipunaisia »villoja, ja
HERralle:
ylönnysuhrin
dän on, Mokan
HERralle: kul- kallista liinaa, ja «vuohen karwoja: punalla pail ,5: 2.
neluita oman nahkoja, ja Tekastim nahkoja.
hopiata
ja
daa,
waste.
tulipunaisia
ja
Milpmpumisia
6. Sinisiä,
24. Ia jokainen joka hopiata ja waste ylönsi, hän sen toi ylönnysuhrixi HERralle. Ia
loja, kallista liinaa ja wuohen karwoja.
7. Punalla paineluita oman nahkoja, ja jokainen joka tyköönsä löysi sittimipuita, hän
Thekaffim nahkoja, ja sittimipuita. kaluja toi niitä kaikkinaisexi Jumalan palweluxen
tarpexi.
8. Öljyä lampuin, ja hywanhajuisia
»voidellusöljyyn, ja hywäan suitzutuxeen.
25. Ia kaikki taitawat waimot kehräisit käsuljetulta
ja toit heidän kehmyxensä sinisistä, ja
kiiviä
ja
kiwiä
sisälle
sillänsä:
Onikin
9
purpumisista, ja tulipunaisista »villoista, ja
Paäliswaatteseen ja rindawaatteseen.
,2. Ia jokainen taitama teidän smsanne tutkalliista liinasta.
kan ja tehkän kaikki mitä HERm kästenyt on:
26. Ia ne waimot jotka senkaltaisita töitä
peitteillensä:
Majan
ren- taisit, ja siihen olit hywäntahtoiset; ne kehräiwaatteinmsa,
11.
patzaigainens, lautoinensa, korendoinenst»,
sit wuohen karwoja.
jalkoinensi».
ja
nens
27. Mutta päämiehet toit Onikin kiwiä, ja
kiinnitettyjä
ja
kiwiä, paäliswaatteseen ja
12. Arkin kormdoinensa, Armoistuimen
"

*

waatteseen.
28. Ia hywänhajullisia yrtejä,ja öljyä walja woidellusöljyxi *, ja yrtein suitzumyös
keudexi,
niin
katzomusleiwän.
*l. 3°: 23.
Kyntiläjalan
ja
kaluinens
walistaman
Mxexi.
14.
niin
hänen lampunsa ja öljyä »valkeudexi.
Ia
29.
Israelin lapset toit hywälla mie«voidel»vaimot kaikkinaiseen
lellä,
korendoinens,
miehet.että
sika
sawu
15. Ia
esiripun.
13. Pöydän korendoinens ja kaikki

sen kalut,
:

lusöljyn ja hylvänhajawia kaluja suitzutuxeen: tarpesem: niinkuin HERm Mosexelle kästenyt
'l. 3°:
oli, että tehtämän pici.
ja waatten majan owen eteen.
IV. 32. Ia Moses sanoi Israelin lapsille:
16. Poltouhrin Altarin wastihäkin kansi»,
korennot ja kaikki sen astiat: pesoastian jalkoi- katzokcit, HERm on kutzunut Bezaleelin ni"1.27:
meldä, Urin pojan, Hurin pojanpojan, lunensi».
"1.31:2.
17. Pihan waattet patzainens ja jalkoinensi»; dansugusta.'
?I. Ia on räyttänyr hänen Jumalan henniin myös waatten pihan owen eteen.
gellä:
ymmarryxellä ja tiedolla
18. Majan ja pihan »vaarnat köysinens.
palweluxeen
työhön.
Pyhän
pykaikkinaisien
19. Wirkawaattet
hät waattet Papille Aaronille, hänen poikains 32. Ia taitawasti ylösajatteleman, sitä kuin
»vaatetten kansa, Papin »virkaan.
tehdä taitan kullasta, hoplasta ja wastesta.
m. 22. Silloin mmi koko Israelin lasten
33. Taitawasti kaiwaman ja sijalle kiinnittämän
ulos
kallita kiwiä, meistämän puita; ja tekeseurakunda
Mosexen kasivon edestä.
jokainen
sydän
kehoitettin;
jonga
tulit
män
taitawasti kaikkinaista «visua työtä.
2i.la
ja jolla oli hywänsuopainm hengi, ja toit ylön34. Ia on andanut taidon hänen sydämeenja
~

'

~

:

2

Mos Kirja.
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35. 36. Luk.

Oholiabin Ahisamakin pojan leweys neljä kynärätä: yxi mitta oli kaikilla
st opetta: ynnä
»vaatteilla.
*l. 31: 6.
kansa Danin sugusta.
täyttänyt
sydämens
12. Ia hän yhdisti wiisi »vaatetta toinen tvion
taidolheidän
Ia
zs.
työtä,
kailva- stens: ja taas wiisi »vaatetta toinen toiseens.
la, tekemän kaikkinaista misua
ii. Ia teki myös silmuxet sinisistä Milloista
ja
neuloman,
sinisiä,
ja purman, kutoman
tulipunaisia
ja
ja
sen
Milloja,
ensimäisen waatten palteseen sauman kohkallista liipuraisia
naa; niin että he tekemät ja ylösajattelemat dalle: ja niin hän myös teki sen ärimäisen waatten reunaan toisen sauman kohdalle.
kaikkinaisia, taitawasti.
,2. Wiisikymmendä silmusta
hän teki ensimai36. Luku.
waatteseen, ja wiisikymmendä silmusta toiseen
1. Majan rakennus aljetan, ainen wastanotsen waattenja reunaan, joilla he toinen toisiinsyhv, Lehdän 10. waatetta, ja peittet.
tamisella.
distetlin: silmuxet olittoinen toisensa kohdalla.
lii. haudat, jalkain ja korendoin kansa. iv. iLiz- Ia hän teki myös »viisikymmendä kultaissirippu, ja Majan owiwaate.
ta koukkua, joilla hän waattet toinen toiseens
1. Wiin Vezaleel ja Oholiab teit työtä, ja jo- yhdisti, niin että se tuli yhdexi majaxi.
kainen taitama mies, joille HERm oli
14- .Ia hän teki »vaatteet wuohen karmoispeittexi majan päälle: yxitoistakymmmdä
jaymmärryren,
taidon
tietämän
ta,
andanut
tehpalweluxen
työtä:
kaikken
»vaatetta
26: 7.
Pyhän
kaikke
sen
hän niistä teki.
dä
jälken kvin HERm kästenyt oli.
15. Jokaitzen waatten pituus oli kolmekym2. Ia Moses kutzui Vezaleelin ja Oholiabin, mendä kynärätä, ja leweys neljä kynärätä:
*

*

jakaikki taitamat miehet,joiden sydämiin HErm oli taidon aadcmut: kaikki ne jotka mielelläns itzensä taritzit ja menit sitä työtä tekemän.
3. Ia he otit Mosexelda kaikkinaiset ylönnyxet, jotka Israelin lapset toit Pyhän palweluxen tarpexi että piti tehdyxi tuleman jahe
toit joka amu hywänmielisen lahicmsa hänelle.
4. Niin tulit kaikki taitawat miehet, jotka
kaikke työtä teit Pyhän mkennuxesa itzekukin
työstänsä kvin hän teki.
5. Ia he puhuit Mosexelle, sanoden: Kansa
tuo ylönpaljo enämmän kuin tämän palwelu-

sen

,

:

:

:

*!.

yxi mitta oli kaikilla yhdellätoistakymmenellä
waattella.
16. Ia yhdisti wiisi »vaatetta erinäns, ja

erinänsä.
Ia teki wiisikymmendä silmusta ärimäireunalle, sauman kohdalle: ja teki
sen waatten
wiisikymmendä

kuusi

»vaatetta

17.

silmusta toisen

myös
reunaan,

waatten

sauman kohdalle.
18. Ia hän teki wiisikymmendä wastikoukkua; joilla maja yhdistettin, että se yxi olis.
19. Ia teki peitten majan päälle, punalla painetuista oman nahwoista: ja wielä peitten sen
päälle
1.

26: 14.
xen rakennuxem tarwitan, jonga HERm on
Thekastim nahwoista.*
m. 22. Ia teki majan laudat sittimipuista,
kaffenyt tehtä.
6. Niin Moses kasti kaikille kuulutta leirisä, pystyälle oleman.
l. 26: 15.
sanoden: Alkän yxikän mies elikkä waimo 21. Jokaitzen laudan pituus oli kymmenen
*

*

enämbi tuoko Pyhän ylönnyxexi: Ia niin Kansa estettin luomasta. kyllä
7. Sillä jo oli kalua
kaikkinaiseen tarpe-

seen kuin tehtämän piti

:

ja wielä

*

kynärätä, ja leweys puolitoista kynärätä.
22. Jokaitzem lautaan teki hän kaxi «vaarnaa, joilla he toinen toiseensa liitettin: niin te-

sittekin lijaxi. ki hän kaikki

majan laudat.

Ia niin kaikki taitawat miehet, jotka 23. Ia hän teki ne majan laudat; niin että
siinä työla olit, teit Majan kymmenen waatet- kaxikymmendä lautaa seisoit etelään päin.
ta: kalliista kerratusta liinasta, sinisistä, purpu24. Ia teki neljäkymmendä hopiajalkaa kahraisista ja tulipunaisista »villoista; ynnä Keru- denkymmenen laudan ala: joka laudan ala
bimein kansa teit he ne taitawasti.* *l. 26:1. kaxi jalkaa, aina kahden «vaarnan kansa,
9. Ia kungin waatten pituus oli kahdexcm25. Hän teki myös toiselle siwulle majaa,
rolmattakymmendä kynärätä, ja joka waatten pohjan puolelle, kaxikymmendä lautaa.
0
26. Nclil- 8.

,

e x ov u 3.

36.

37. Luk.
26. Neljänkymmenen hopiajalan kansa: ai- dakolmatta kynärätä pitkän, puoldatoista, ky»
na kaxi jalkaa kungin laudan ala.
nämtä lewiän, ja puolitoista kynärätä koy
"l. 25: 10.
majaa
ländesn päin, te- kian.'
27. Mutta perälle
ki hän kuusi lautaa.
2. Ia silais sm puhtalla kullalla, sekä sisät,
da
majan
28. Ia teki kaxi muuta lautaa
kulettä ulko: ja teki sen »Mbärille kMaisen
wanden.
meille, molemmille siwulli.
29. Niin että kumbikin niistä tuli yhteen al3. Ia waloi neljä kuldarengasta hänen ne<halda; niin myös ylhäldä yhdistettin ne yhdel- jään kulmaansa: kaxi.rengasta yhdelle
lä rmgaUa: niin hän teki niille molemmille ja myös kaxi rengasta toiselle puolelle.
kulmille.
4. Ia teki korennot sittimipuusta, ja silais
3a. Ia oli kahdexan lautaa, ja kuusitoista- ne kullalla.
kymmmdä hopiajalkaa: nina kaxi jalkaa yh5. Ia pisti ne korennot rengaisiin Arkin siden laudan alla.
ivulle ; niin että Arki taittin kannetta.
11. 6. Ia hän teki Armoistuimen puhtasia
myös
sittimipuiskorMnot
31. Niin teki hän
ta: wiisi niihin lautoin, jotka olit yhdellä pou- kullasta: puoldakolmatta kynärätä pitkän ja
puoldatoista kynärätä lewiän.'
lella mäjaeu
1.26:26.
*l. «5: ,7.
jotka
korenboo
lautoin,
32. Ia wiisi
niihin
7. Ia teki kaxi Kerubimiä kullasta: waholit toiselta puolen majaa: ja taas wiisi koren- waa tekoo molembiin päihin Armoistuinda. ?
dota niihin lautoin, jotka olit kahden puolen
8. Phom Kerubimin tähän päähän, ja toimajaa tandem päin.
sen Kerubimin toiseen päähän: molembiin pai,
33- Ia tski kestimaisen korennon, niin että hm Armoistmnda hän,teke Kerubimit. 5! ?<
piti läntäin kesteldä sisällesysättämän, yhdes9- Ia Kerubimit lomitit siipensä sen ylitzen jl
ja peilit Armoistuimen silmillänsä, ja heida.n.
tä kulmasta niin toiseen.
34. Ia silais laudat pääldä kullalla, mutta kasivonsa olit toinen toisensa puoleen: Armois>
heidän rengans teki hän kullasta, joihingakoren- tuimeen päin olit Kerubimin kasivot.
not pistettin: ja silais myös korennot kullalla.
m. 12. Hän teki myös pöydän sittimipuus35- Hän teki myös esiripun, sinisistä, purpu- ta, kahta kynärätä pitkäxi, kynärätä lewW,
misista ja tulipunaisista «villoista ja kalliista ja puoldatoista kynärälä korkiari.' "l. 25:,,.
kerratusta liinasta: hän teki »nyös Kerubimin 11. Ia silais sm puhtalla kllllalla: ja teki
sen päälle taitawasti. patzastal. 26-sittimipuusta,
31.
kullaisen wanden sen ymbärille.
12. Ia teki partan sen ymbärins kämmendä
neljä
teki
Ia siihen
ja silais ne kullalla, ja niiden koukut kullasta: lewiän teki myös kultaisen wanden partan
ymbärille.
ja waloi niille neljä hopiajalkaa.
majan
waatten
owen
eteen,
teki
sini13. Ia waloi siihen neljä kullaista rengasta:
Ia
37.
sistä, ja purpumisista, ja tulipunaisista Millois- ja pani ne rengat neljälle kulmalle, heidän nelta, ja walkiasta kerratusta liinasta: taitawas- jän jalkansa päälle.
ti neulotun.
14. Juuri partan kohdalla olit rengat; joisa
38.
wiisi patzasta heidän koukkumsa kan- korennot olit sisällä, joilla pöytä kannettin. z
sa, jaIa
silais niiden päät, ja heidän waNdensa 15. Ia hän teki myös korennot sitti,nipuusta;
ja silais ne kullalla, että pöytä niillä kannelta
kullalla: ja niiden wiisi wastijalkaa.
taittin.
37. Luw.
16. Hän teki myös pöytäastiat, fatit, lusikat,
1.
n.
ja
Arki.
Rerubimaljat, ja pikarit, joilla ulos jaMlle kaatArmoistuin
tvalmistetan
mein kansa. m. pöytä astioinensa, iv. Ryn- tin, pulMhakullasta.*
25129.
tiläjalka kaluinensa. v. Suiyutus Altari, ja iv.
17. Hän teki myös kyntiläjalan puhtasia
öhy.
106

'

*

se

'

*

:

-

woidellus
1.
Vezaleel teki

Arkin sittimipuusta: puol-

kullasta: wahwan tekoistxi hän sen kyntiläjalan
teki, ja hänen wartmfa, haaransa, maljansa,
knupt

7 Mos Kiriä.
33. Lllk.
1. s>a teki niyös polttouhrin Altarin sittimiknuppi»!" >" kukkaisensa olit sitta lamasta."
<>) puusta, »viittä kynärätä lewiän, juuri
kyljestänsä:
nelikulmaisexi: ja kolme kynärätä korkiaxi.
i 8Kuusi haaraa käwit hänen
yhdelda
sswulda,
kyntiläjalan
l. 27: 1.
kolme haaraa
2.
kulman päälneljä
teki
sarwe
Ia
sen neljän
ia myös kolme haaraa sen toiselda siwulda. oli
ja
olit
le,
siitä
hänen
sanvensa:
silais sen »vasi 9Kolme mandelm muotoista mahaa
107

27.

*

*

ja yxi knuppi ja kukkainen;
sen yhdesä haarasa,mandelm
kaldaista mal,aa

kella.

min myös kolme

3.

Ia teki kaikkinaiset Altarin astian, tuh-

ja kukkainen: niin kaastiat, lapiot, maljat, hangot, hiiliastiat:
toisesa haarasi», yxi knuppi jotkakyntllaialasta
kaikki astiat teki hän wastesta.
haamsa,
oli niisä kuudesa
4- Ia teki Altarin ymbärins wastihäkin
"
neljä
mandelm
kyntiläjalas
niinkuin »verkon, maasta niin puoli Mariin.
oli
22 Mutta
ja
knuppeinsa
maljaa,
kukkaistms
1.27:4.
muotoista
5. Ia waloi neljä rengasta niiden neljän
Niin että knuppi oli siinäkahden haaran kihakin kulmiin; että korennot niihin pisteitin.
6. Ia teki korennot sittimipuusta; ja silais
olla: ja taas knuppi.(toisen) kahden haaran
jälkimäisen
ne
knuppi
haaja
kahden
wastella.
alla: wielä
7. Ja pani rcngaisiin Altarin siwulle, joilla
ran alla: nimittäin niisä kuudesa haarasi», jot'1.25:35.
kannettin. Ja teki laudoista, awojomaka siitä uloskäwit.
*

was-

"21

se

'

hänen

knuppins ja haamns

sen

sen

xi sisäldä.
8. Ja hän teki pesoastian wastesta,

pääl-

Ia
jasen jakullasta.
lä, ja se kaikki oli puhtasta lujasta lampua:
ja
myös
peileistä,
lan
wastesta niiden waimoin
23. Ia hän tski myös seitzemän
olit
palwelit
ja
jotka
sämmuMskalunsa
seurakunnan majan owen edesä,'
niistimens
heidän
22.

:

puhtasia kullasta.

-,

*l. 30:

,8.

lSam.

2:22.

11. 9". Ia hän teki pihan etelää päin: ja piV. 24. Ia hän teki sen kaikkein astlams kankuldaa.
puhdasta
sa, yhdestä leiwistästä
han »vaattet walkiasta kerratusta liinasta sata
pitkäxi.'
kynärätä
teki
Altarin
1.27:. 9.
myös
sittimisuitzutus yhtä kynärä25. Hän
ja
12.
yhtä
kynärätä
pitkän
kahdenkymmenen
patzastens, ja
puusta:
Hänen jalkains
kyja
nelikulmaisexi,
kahdenkymmenen
juuri
kahta
tä lewiän,
kansa wastesta 'mutja
hoplasta.
uloskäwit
ta
koukkuns
wyönsä
korkian;
hänen
sarwensiitä
heidän
närätä
myös
pohjaa
päin
'l.
11.
Niin
30:1.
sata kynärätä,
sa.*
26. Ia silais sen puhtalla kullalla, sen katon kahdenk»)mmenen patzan ja kahdenkymmenen
ja teki sen jalankansa wastesta: mutta heidän koukkunsa
ja seinät ymbärins, ja sm
ja wyönsä hoplasta.
ymbärille wanden kullasta.
ala
rengasta
ivanden
12. Mutta lännen puolella olit waattcet »vii27. Ia kaxi tuliaista
sikymmendä
kynärätä, kymmenen patzans ja
molemmin puolin; niin että korennot siihen
kymmenen
jalkainsa
sysättin, kannetta niillä.
kansa: mutta heidän koukja
sittimipuusta:
wyönsä
hoplasta.
ja
kuns
28. Ia korennot hän teki
silais ne kullalla.
13. Mutta itää päin wiisikymmendä kynärätä:
ja
woidellusöllyn
puhpyhän
29. Ia teki sen
14. Waattet wiisitoistakymmendä kynärätä
tan suihutuxen, hywänhajulisista »Meistä; A- siwulla: kolmen patzan ja kolnien jalan kansa.
'l.
-pothekarin tawan jälken.
35.
15. Ia toisella siwulla molemmin puolin, pihan läpikäitäwän tykönä olit waattet wiisitoistakymmendä kynärätä: heidän kolmen patzans
38. Luku.
ja kolmen jalkcms kansa.
Tehdän i. polttouhrin Altar» ja pesoastia.
16.
kaikki pihan waattet ymbärins olit
„.

.

«

*

:

sarwer:

-

*

,<,:

«

Majan pcha waatteinens ja payatnensa. i».
Majan amen, kullan, hopian ja wasten luku

kuin

siihen tarwittin.

Ia
walkiasta kerratusta liinasta.
O

2

17. Ia

LXOt)U3.
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Ia pahasten

38. 39. Luk.

ja heidän wiioestäkahderattakylnmenestä Siklistä tehtin
heidän koukut pahasiin: ja heidän päänsä silattin, ja
knuppinsi» olit silatut hopialla: jakaikki myös wvyllä wyötettin.
ne pihan pahat olit »vyötetyt hovia »vyöllä.
29. Multa wasti kuin annettin ylönnysuh»8. Ia peitewaattet pihan sisällekäyttäwään, rixi; oli seitzemänkymmendä leiwistätä, kaxituteki hän sinisistä ja purpuraisista, ja tulipunai- hatta ja neljäsataa Sikliä.
sista willoista, ja walkiasta kerratusta liinasta,
32. Siitä tehtin jalatseurakunnan majan okynärätä
kahtakymmenda
ja wasti Altari ja waffihäkki kuin siinä
neulotut:
ween,
taitawasti
pitkäxi, ja «viittä kynärätä korkiaxi leweydesä oli: ja myös kaikki Altarin astiat.
pihan «vaatetten kohdalla.
'l. 27: »6.
zi. Niin myös jalat ymbärins pihaa, ja jamyös
patzasta
pihan sisällekäytäivään: ja kaikki majan
neljä
ja
Niin
niiden
niilat
19.
den neljä jalkaa wastesta: heidän koukkunsa »vaarnat, ja kaikki pihan »vaarnat ymbärinsä.
hoplasta, ja heidän päänsä silatut ja »vyötetyt

17.

koukkuns

jalat

ja »vyönsä hoplasta, niin että

*

hopiawöiUä.
39. Luku.
22. Ia kaikki »vaarnat majasi», ja koko pii pappein pyhäin waatettenwalmistus järjestänsä, ii. Majan rakennuxen päätös: kaikkein
l. 27: ,9.
han ymbärins, olit wastesta.
m. 21. Tämä on kaluin luku, kuin todistu- sen kappalden luetteleminen ja Mosexen siunaus.
xen majaan tarwittin, jotka owat luetut Mose- i' Abutta sinisistä, ja purpuraisista, ja tulipunaisista willoista, teit he wirkawaatteixen kästyn jälken: Lewitain palweluren kautta, ta palweluxeen,
Papin
Pyhäsä jahe teit pyhiä »vaatpojan
Aaronin
käden
alla.
Ithamarin
teita Aaronille; niinkuin HERm oli iMenyt
22. Ia Bezaleel Urin poika, Hurin pojanpoika ludan sugusta, teki kaikki kuin HERm Mosexelle.* *l. 28:2,4. 1.->:,o. 1.35:'?.
2. Ia hän teki paalliswaatten kullasta, siniMosexelle oli kästenyt.
japurpuraisista, ja tulipunaisista willoissistä,
Ia
kansans
Ahisamakin
hänen
23.
Oholiab
poika Danin sugusta: sillä hän oli taitama, ja ta, ja walkiasta kerratusta liinasta.
*l. 28:6.
ymmartätväinen neuloman, sinisillä, ja purpu3. Ia he tawoit kullan kistoxi, jonga hän
misilla, ja tulipunaisilla Milloilla, ja «valkialla leikkais langoixi, että se taittin taitawasti kiiliinalla.
dotta sinisten, purpumisten ja tulipunaisten
24. Kaikki se kulda kuin tehtin kaiken tämän «villain ja walkian liinan seasa.
Pyhän tarpexi: se kuin annettu oli ylönnyxexi,
4. He teit hänelle olkawaattet, yhtensidotut:
kolmattakymmendä
yhdexän
oli
leiwistätä, sei- kahdelda kulmalda se yhdistettin.
ja
kolmekymmenda
Sikliä, Pytzemänsataa
5. Ia wyö sen päällä oli myös tehty sillä ta,
taitawasti, kullasta, sinisistä, purpuraisisjälken.
»vätta
hän Siklin
joka
ja
hovia,
yhteiseldä
tulipunaisista willoista ja walkiasta kerMutta
ta,
Kan25.
siihen
olit
sata
leiwistätä;
anncttin,
salda
tuhannen ratusta liinasta: niinkuin HERm oli kästenyt
seitzemänsataa »viisikahdexattakymmendä Sik- Mosexelle.
6. Ia he teit Onikin kilvet, kiinnitetyt kulliä, Pyhän Siklin Mm.
26. Niin monda puolda Sikliä, kuin monda daan: kaiwetut sinetin tawalla Israelin lasten
*l. 28: 9.
henge, Pyhän Siklin jälken *: kaikilda niildä, nimein jälken.'
jotka luetut olit kahdestakymmenestä ajastajas7. Ia istutit ne olkapäille pääliswaatteseen,
ta ja sen ylitzen, kuusisatatuhatta, kolmetuhat- että ne kilvet piti oleman Israelin lapsille muista, wiisisataa ja wiisikymmendä. f
toxi: niinkuin HERm oli kästenyt Mosexelle.*
*l. 30:13- -Z-4 Mos. 1:46.
*l. 28: ,2.
hopiata
walettin
8. Ia he teit rindawaatten sillä talvalla tai27. Sadasta leiwistästa
Pyhän jalat, ja esiripun jalat: sata jalkaa sa- tawasti, kuin päälliswaatekkin oli tehty: kullasta, sinisistä, ja purpuraisista, ja tulipunaisisdasta leiwistästa, leilvistä kullmgin jalalle.
tuhannesta,
ja
28. Mutta
seitzemästasadasta ta willoista, ja kalliista kerratusta liinasta.'
"l. 28: 15.
9. Niin
*

:

*

9.

Njin että

2

Mos Kirja,

se

oli nelitahkoinen ja kaxikerpituutelda ja waara leweydel-

tainen: waaxa
vä, aina kaxikertaisesti.
10.

sen nehällä klwiriwillä: EnsiIa täytti
oli Sardius, TopaziuS ja

mäinen riwi

S»ua-

ragdi.

Toinen riwi

i,.
12.

:

Rubiin,Saphiirja Demanti.

Kolmas riwi: Lynkurius, Akat ja Ame-

riwi : Turkkos, Onyx ja JasIa neljäsymbärildä
-13.kiinnitetyt
kullalla jokariwildä.
pis
14. Ia nämät kilvet olit Israelin lasten nimeni jälken kaxitoistakymmmdä, kaiwetut si-
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39. Luk.

25. Ia teit kulkuiset puhtasia kullasta: ja panit ne kulkuiset Gmnatin omenain »välille yml. 28:3).
bärins, hamen liepeisiin.
26. Niin että kulkuinen ja Gmnatin omena
oli »vuoroin ymbärins hamen liepeitä: palweleman sillä, niinkuin HERm oli kästenyt Mose*

*

xelle.

27. Ia he teit myös ahtat hamet, kudotut
walkiasta kalliista liinasta; Aaronille ja hänen

pojillensa
*l. 25:3?.
28. Ia hiipan walkiasta kalliista liinasta, ja
kaunit lakit walkiasta kalliista liinasta, ja alas-

waattetwalkiastakerratusta liinasta. "1.28: 42.
29. Ia sen taitawasti neulotun wyön walkiasta kerratusta kalliista liinasta, sinisistä, ja
päälle
ja tulipunaisista »villoista: niinpurpuraisista,
teit
Rindawaatten
»vidiat
»nyös
15. He
puhtasia
kuin
oli
kansi»,
pään
lvääten
kullasta.
HERra kästenyt Mosexelle.
kahden
ja
kulkuldanastaa,
teit
kaxi
16. Ia he
32. He teit myös otzalehden, pyhän Kruukaxi
darengasta; ja yhdistit ne kaxi rengasta, kah- nun päälle, puhtasia kullasta, ja kaiwoit kirjoituxen siihen, niinkuin sinetti kaiwetan: HERteen rindawaatten paldeseen.
pistit
RAN
'1.28: 36.
ne
kuldawidia
kaxi
kahniihin
PYHYYS.
17. Ia
netin taivalla, itzekukin nimeldänsä,kahdmtoistakymmmen sukukunnan jälken.

*

ten rengasten, rindawaatten kulmiin.
18. Mutta ne kaxi päätä »vidjoista panit

31.

sm

Ia sidoit sen päälle sinisen nuoran, että

piti yhdistämän hiipan ylhäldä: niinkuin
päälisjayhdistit
ne
ylös niihin kahten nastaan,
HERra oli kästenyt Mosexelle.
juuri
toinen toisensa kohdalle.
11.32. Ia niin kaikki seurakunnan majanrawaatten kulmilda,
kuldarengasta,
kennus päätettin. Ia Israelin lapset teit kaik19. Niin teit he kaxi muuta
jälken, kuin HERra oli kästenyt Moseja yhdistit ne niihin toisin kahteen rindawaat- ki
kulmaan;
;
palteseen,
pääliskuin
on
niin
ten
xelle
he teit.
waatten siwusa sisällisellä puolella.
he
kannoit majan Mosexen tygö ka33. Ia
koukut, laudat, korennot, patzat
20. Ia he teit kaxi muuta kuldarengasta, ne luillensa:
panit he kahteen kulmaan alhallepäin päälis- ja jalat.
«vaattesen, toinen loisens kohdalle, sitä
34. Ia peitten punalla painetuista oman
kohden, pääliswaatten wyön ylimmäiselle puo- nahwoista, peitten Thekastim nahwoista: ja
peitten esiripun.
lelle.
21. Niin että rindawaate yhdistettin rengai35. Todistus Arkin kormdoinensa; ja myös
nens niihin rengaisiin, kuin oli päälliswaattes, Armoistuimen.
36. Pöydän kaikkein astiainsa kansa, ja kasinisellä nuoralla, niin että olis liki paälis:
pääliswaattesta
ja
ei eriäis
lvaatetta,
niin- tzomusleiwät.
"1.35:13.
kuin HERm Mi Mosexelle.
37. Sen puhtan kyntiläjalan walmistetun
22. Hän teki myös hamen pääliswaatten ala lampuinens, kaiken
kansi» kuin siihen tarwitkokonans kudotun sinisistä willoista.* 'l. 28:3». tin; ja öljyä walkeudexi.
l. 31:5. ? Mos. 24:4.
päänläwen
woidellusöljyn,
pantzaja
ja yrniinkuin
Altarin
23- Ia
kestelle,
38. Kuldarin päänläwen; sepaluxen päänläwen ymbä- tein suitzutuxen, ja majan owiwaattm.
rins pallistetun, ettcin kehkiais.
39. Wastisen Altarin ja wastisen häkin ko24. Ia he teit Gmnatin omenat alhalle ha- rendoinens, ja kaikkein kaluinsa kansa: ja pemen liepeisiin sinisistä, ja purpuraisista, ja tuli- soastian jalkoinensa.
punaisista willoista, jocka kermmt olit.
42. Pihan waattet patzainmsa ja jalkoinen-

he

sen

sen

sen

sauma

se

*

sen

*'

se

Oz

sa,

N X Ov U 8.
39. 40. Luk.
sa, waatten pihan sisällekäytäwän eteen, köysi- ii. Sinun pita myös »voiteleman pesinastian
nensä ja waajoinensa: ja kaikki seurakunnan jalkoinensi»: ja sen pyhittämän.
majan palweluxen astiat.
12. Ia sinun pitä tuoman Aaronin poikinenpalwelta
Pyhäsä
sa
seurakunnan majan owen eteen: ja pesemän
Pa41. Wirkawaatteet
pin Aaronin pyhät waattet, ja hänen poikainsa heidän medellä.*
"1.29:4.
waattet, joilla heidän piti tekemän Papin wi13. Ia puettaman Aaronin pyhiin »vaatteiran pallvcluxen.
siin: ja »voiteleman ja pyhittämän hänen, mijälken
kuin
Kaikkein
niiden
oli
nun
Papixeni.
HERm
42.
käskenyt Mosexelle; niin teit Israelin lapset kai14. Ia sinun pitä myös tuoman hänen poikansa; ja puettaman heidän vlönsa ne ahtat
ken sen työl».
näki
tämän
rakennuxen,
kaiken
hamet.
43. Ia Moses
että he olir tehuer sin niinkuin HERra oli
15. Ia «voiteleman heidän, niinkuin sinä heidän Isänsä »voitelit, minun Papixeni. Ia täkasken^r : ja Moses siunais hetta.
män woidelluxm pitä oleman heille ijankaikkise40. Luku.
xi Pappeudexi, heidän sukukunnisansa.
16. Ia Moses teki kaikki, kuin HENra oli
i. Räfiy Majan ylöspanemiscsta woitelemikästenyt.
n.
pane
hänelle
pappein wihkimisesta.
Moses
sesta ja ylös
ja liittä kungin kappalen asemillenMajan
11.17. Niin tapahdui toisna wuonna, ensisa, lii. HERran kunnia täyttä Majan pilwen mäisnä päiwänä msimäisestä kuusta; että maja
kautta.
pandin ylös.
18. Ia kosta Moses pani ylös majan, niin
1. stza HERm puhui Mosexelle, sanoden:
päiwänä
2. Ensimäisnä
ensimäisestä kuus- hän asetti jalat ja laudat ja korennot: ja nosti
paneman
ylös seurakunnan ma- patzat pystyälle."
ta, pitä sinun
4 Mos. 7:
jan.
19. Ia leivitti peitten majan ylitzen, ja pani
3. Ia sinun pitä siihen paneman sisälle todis- katon sen päälle: niinkuin HERm oli kästenyt
tuxen Arkin : ja sinun pitä peittämän Arkin esi- Mosexelle.
22. Ia otti Todistuxen ja pani Arkkiin*, ja
ripulla.
"1.26:23.
pitä
myös
tuoman
sinne sisälle
asetti korennot Arkin päälle: ja pani myös Ar4. Ia sinun
Ebr. 9 4.
pöydän ja »valmistaman sen ja asettaman moistuimen Arkin päälle.
majaan,
ja
toi
kyntiläjalan,
paneman
ripusti
esiripun
ja
lambut
21.
Arkin
sen
Ia
siihen
päälle.
todistus Arkin eteen: niinkuin HERra oli käs"1.35:1,.
5. Ia sinun pitä asettaman sen kullaisen sa- kenyt Mosexelle.'
22. Niin asetti hän myös pöydän seurakunwualtarin ", Todistus Arkin eteen: jaripustaman »vaatten majan eteen, s *1.30:i. fl. 26: z6. nan majaan, pohjan puoliselle sitvulle; ulkoiselle
6. Mutta sinun pitä asettaman polttouhrin puolelle esirippua.
Altarin, seurakunnan majan owen eteen.
23. Ia asetti leiwän sen päälle järjestyxeen,
mapaneman
pesoastian
seurakunnan
HERmn eteen: niinkuin HERm oli kästenyt
7. Ia
jan
»välille ja paneman siihen wettä. Mosexelle.
24. Niin pani hän myös kyntiläjalan seura8. Ia tekemän pihan sen ymbärille; ja ripusportin
majaan, juuri pöydän kohdalle, etewaatten
eteen.
kunnan
pihan
taman
110
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*

~

,

*

'

:

,

-.

:

l. 25: 21.
län sitvulle majaa.
pani
päälle HERran
kuin
oivat
majan
ja
kaikki
ne
lambut
niiden
man
25. Ia
siinä
pyhittämän sen kaluillensa, että ne olisit pyhät. eteen: niinkuin HERra oli kästenyt Mosexelle.
l. 3°: 26.
26. Ia pani myös kullaisen Altarin seuraio. Ia »voiteleman polttouhrin Altarin kakunnan majaan, esiripun eteen.
27. Ia suitzutti yrttein suitzutuxen sen päälluillensa: ja pyhittämän Altarin, ja se Altari
lä: niinkuin HENra oli kästenyt Mosexelle.
kalkein pyhin.
28. Ia
9.

Ia ottaman
'

ja »voitele-

'

'

2

Mos Kiriä.

1

40. Luk.
28. Ia ripusti

m. 34. Ia pilwi peitti seurakunnan majan:
ja
HERran kunnia täytti majan.
polttouhrin Altarin pani hän
29. Waan
"4Mos. 9:15. i Kun. K. z 10.
eteen ja uhrais
rakunnan majan owen
käydä seurakunIa ei Moses taitanut
päälle polttouhrin ja ruokauhrin; niinkuin nan35. majaan;
päällä, ja
pilwi
oli
sillä
kästenyt Moserelle.
majan.
HERm olipesoastian
llnnia
pani hän seurakunnan HERran
30 Ia
36. Ia kosta pilwi meni ylös majan paäldä :
majan ja Altarin wälille: ja pani siihen »vettä
mat»vaelsit,
waatten majan owen eteen.

seusen

:

*

:

sen

'

niin Israelin lapset

pestä heitänsä.

kaikis

heidän

koisansa.
31. Ia Moses ja Aaron ja hänen poikans,
37. Waan kosta ei pilwi mennyt ylös; sill. 3°
pesit kätens ja jalkansa siitä.
loin ei he waelda.net, siihen päiwän asti, että se
piri
pesemän
itzens,
heidän
kosi meni^lös.
32. Sillä
ka he menit seurakunnan majaan, eli kawir
38. Sillä HERran pilrvi oli f)»in>alla
oli
niinkuin
HERra
tasseAlrarin tMo:
maian ylitze, ja yöllä oli euli sima": koko
edesa, kaikis heiMosexelle.
ns
Israelin huonen silmäin
ja
"l.
21. 4M»s. ,4: '4pani
pihan
ylös,
majan
Almdän
13:
waelluxisansa.
.33. Ia hän
'

'

-

'?.

un ymbärins, ripusti »vaatten pihan sisallekay-

-1

Mos. l

:

33.

Nch.

«p5.105.-z9.
täwaän. Janiin Moses päätti sen työn.
Mosexen Toisen Kirjan loppu.

Leviticus,Kolmas

Ps- 7»:

9 -'?-

iKor.

'4-

1°: 1.

Mosexen Kirja

Josa nämät

kappalet owat:

-.'
Israelin lasten niteisia, ,1. kap. 8. asti. ja hänen poikainsa wihkimisehä Papu» wiraan, lap. 8. heidän ensimäiststä uhristanft,
lap. y. Nadabi», ja Abihun surmasta HERralha, kosta he wikeralla tulella ul)r«fit, kap. lo»
m, Puhtaudesta, saasiaisndesta ja pul)HWmifesta, kap. ii. 12. l;. 14. 15.
Pyhän sowittamisesta kenan wuodcsa, kap. »o. ja että siinä ainoastans nhrataisin, kap. 17.
v. Kieldyiftä polwiluguista, kap. 18. rakkaudesta lähimmäistä wastan, kap. 19. ja kauhiain iiMin raw

l

>

ZH,

ii. Aaronin

gaisturista, tap. 2a.
vi. Pappein'puhtaudesta, naimisesta, ja pyhitetyn snhn,istsiä, kap. 22»^
vii. luftlapaiwlstä tap. 23. Jumalan Niine» hawälsiyxestä, tap. 24. lepo ja wapaus wuodesis, kap.
pallasta, tap. 20. erinomaisift lupauxista, tap- 27.
25. luinalisie», ja
,

Puhu Israelin lapsille, ja sano heille j»
i. Laki ja neuwo uhreista, n. Erinomattain ka teistä tahto uhrata HERralle, niin tehkät
poltouhrista karjasta, m. Pienistä eläimistä, teidän uhrinne eläimistä, karjasta ja lambaista.
>v. Linnuista.
ii. z. I»s hän tahto HERralle polttouhria
i.
puhui
ja
karjasta
tehdä, niin uhmtkan mirhittömän harMosexeti,
kutzul
haHERra
majan owen edesä hän sen
kyisen:
majasta
nelle
seurakunnan
seurakunnan
sanoden
*»
i.

Luku.

2.

,

:

:

uhmt-

i^viiiciiZ.

112

Luk.

I. 2.

uhratkan, että se olis HERralle otollinen hä- sillans sen polttaman halkoin päällä, jotka oneldä.
wat Altarilla tulen päällä: Tämän on poltouhpangan
polttouhrin
pään
kätens
sen
ri,
Ia
4.
tuliuhri ja lepytys haju HERralle.

päälle; niin

se on otollinen händä sowittaman.*

2 Mos. 29:10.
5. Ia hänen pitä teurastaman mullin HERran edesä jaPapitAaronin pojat pitä tuoman
weren, ja priistottaman Marille ymbärins,
joka on seurakunnan majan owen edesä.
«5. Ia wuota pitä polttouhrista nyljettämän,
ja se pitä kappaleixi hakattaman.
7. Ia Papin Aaronin pojat pitä tekemän tulen Marille ja halwot tulen päälle paneman.
8. Ia Papit Aaronin pojat pitä sowittaman
kappalet, pään ja lihawuden, halkoin päälle,
jotka owat Altarilla tulen päällä.
9. Mutta sisällyxet ja jalat pitä medellä pestäniän: ja Papin pitä kaikki nämät polttaman
Altarilla; poltouhrixi, ja lepytys hajun tulexi
*2Mos. 29:25.
HERralle.'
111. ic>. Ia jos hän tahto tehdä polttouhria
pienistä
lambaista eli wuohista; niin
uhratkan mirhittömän oman eli kaurin.
11. Ia teumstakan sen HERran edesä pohjan puolella Altarita: Ia Papit Aaronin pojat
pitä priistottaman hänen werensa Almrille
ymbärinsä.
12. Ia se pitä hakattaman kappaleixi, sekä
pää että lihawus: ja Papin pitä ne sowittaman halkoin päälle, jotka owat Altarilla tulen
päällä.
13. Mutta sisällyxet ja jalat pitä wedellä pestämän: ja papin pitä sen kaiken uhraman ja
polttaman Altarilla: se on poltouhri, tuliuhri
ja lepytys haju HERralle.
iv. 14. Los hän tahto taas tehdä polttouhria HERralle linnuista ; niin tehkän sen Mettisistä, elikkä kyhkylaisten pojista.
is. Ia Papin pitä sen Marille tuoman, ja
nistan poikki wäändämän, ja Altarilla polttaman: ja andaman weren wuota Altarin seinään.
16. Ia ottakan hänen kupunsa höyheminensä ulos ja heittäkan ne Altarin wiereen itän
pam, tuhkakoon päälle.
17. Ia pitä sen siipinensä halkaiseman, mutta ei erinäns rewäiseman. Ia niin Papin pitä
*

:

:

:

2. Luku.
Rästy ruokauhrista, l. Jauhoista sekä leipomata, että leirvottuna ja lypsettynä, v. S«
piti tehtämän ilman hapatusta; waan ei ilman
suolata, ui. Uutis ruokauhrista.
,

l>a jos joku hengi tahto tehdä HERralle
pitä oleman sämruokauhria; niin
byläjauhoista, ja hänen pitä öljyä
päälle
»vuodattaman, ja pyhää
päälle paneman.
2. Ia sitte
Papeille Aaronin pojille »viemän ': niin pitä Papin ottaman pilvons täyden niistä sämbyläjauhoista, ja öljyä kaiken
pyhän
kansa, ja polttaman Altaril»
la lnuistori. Tämä on tuliuhri ja lepytys haju HERralle.
7: 33, :c.
jää
Se
kuin
ruokauhrista, pitä oleman
3.
Aaronin ja hänen poikains oman: pitä oleman kaikkein pyhimmän HERmn tulista.
jos sinä tahdot tehdä ruokauhria
pätzisä kypsetystä; niin ota happamattomia
kyrsiä sämbyläjauhoista öljyyn sekoitettuna,
ja happamattomia ohukaisia kyrsiä öljyllä woi-

i.

sen
sen
sawua sen

<x)

sen

sawun

sen

sen

deltuita.
5. Waan jos sinun ruokauhris on pannusa
kypsetystä; niin sen pitä oleman happamatto-

mista sämbyläjauhoista öljyyn sekoitettuna.
6. Sm sinun pitä jakaman kappaleixi,

»vuodattaman öljyä

kauhri.

sen

päälle; niin

ja

se on ruo-

7. Ia jos sinun ruokauhris on haastarilla
kypsetystä; niin sinun pitä tekemän sen sämbyläjauhoista öljyn kansi».
8. Ia sen ruokauhrin, jonga sinä tahdot senkaltaisista tehdä HERralle; pitä sinun tuoman
Papille, ja kandaman sen Altarin tygö.
9. Ia Papin pitä ylöndämän sm ruokauhrin
muistoxi, ja polttaman Altarilla. Se on tuli-

ja lepytys haju HERralle.
12. Tahtet ruokauhrista pitä oleman Aaronin ja hänen poikains omat: Sen pitä oleman

uhri

kaikkein pyhimmän HERran tulista.
v. ii. Kaiken ruokauhrin kuin te uhratte

HM

sa:

suo-

:

Kirja
uhria pienistä eläimistä oinaista eli uhista
niin sen pitä oleman ilman wirhetä.
7. Jos hän uhm karitzan niin hänen pitä
13

2. 3. 4. Luk.
3 Mos.
HERralle, pitä teidän tekemän ilman hapatusei yhtän hapatusta eli hunajata pidä
sillä
siinä polettaman uhrixi HERralle.
i2. Mutta uutisten uhrisa pitä teidän ne uhraman HERralle ; Waan ei ns pidä tuleman
Almrille makiaxi hajuxi.
pitä sinun
iz. Kaiken sinun ruokauhris
pidä
ja
ei
ikänäns illanian» sinun ruokauhris
oleman
silman sinun lumalas liittosuolam
lä kaikisa sinun uhreisas pitä sinun suolaa uhMark. 9: 4?.
raman.
lii. 14. Mutta jos sinä tahdot tehdä uutisesta ruokauhrin HERralle; niin sinun pitä kuiwaman wiheriaiset tähkäpäät tulella, ja
woman ne pienexi, ja sitte uhraman ruokauh-

;

,

;

sen

tuoman HERran eteen.
8. Ia pita lasteman kätens

uhrinsa

pään

päälle, ja teurastaman sen seurakunnan majan
owen edesä. Ia Aaronin pojat pitä priistottaman sen weren Almrille ymbärinsä.
9.

Ia kiitosuhrista uhraman HERralle

polttouhrin, sen lihawuden, koko saparon eroitetun selkäpiistä: lihawuden kuin sisällyxet peittä, ja kaiken sisällysten lihawuden.
ic>. Ia kaxi munastuuta sen
kanon: ja eroittasur- sa kuin landeisa niiden päällä lihawuden
man maxan kalwon munaskuiden kansa.
11. Ia Papin pitä sen polttaman Altarilla,
rin sinun uutisestas.
öljyä
ja
tulen
pitä
paneman
ruaxi HERralle.
siihen
15. Ia sinun
12. Los hänen uhrins on wuohi; ja hän tuo
Pyhä sawua; niin on se ruokauhri.
16. Ia Papin pitä ottaman niistä surwotu- sen HERran eteen.
ynnä kaiken pyhän sa13. Niin hänen pitä lasteman kätensä sen
lsta jymistä ja öljystä,
polttaman
pään
päälle, ja teurastaman seurakunnan maja
Se
kansa,
wun
sen muistoxi.
jan
owen
edes. Ia Aaronin pojat pitä priistoton tuliuhri HERralle.
taman hänen werensä Marille ymbärinsä.
Luku.
14. Ia pitä siitä uhraman polttouhrin
Riitos uhrin sääty. I. Rarjasta. 11. pienis- HERralle: lihawuden kuin sisällyxet peittä/
tä eläimistä, m. Rieldo lchawuden ja weren ja kaiken sisällysten lihawuden.
'

*

z.

syömisestä.
I. l>a jos

15. Ia kaxi munastuuta lihawuden kansa,
hänen uhrins on kiitosuhri karjas- kuin niiden päällä on landeisa ja maxan kal>>Vta; niin pitä hänen uhmman harjan eli won munaskuiden kansa eroittaman.
16. Ia Papin pitä polttaman sen Altarilla,
lehmän, ja wirhittöman uhrin tuoman HERtulen
ruaxi, makiaxi hajuxi. Kaikki lihawus
ran eteen.
2. Ia pitä lasteman kätens uhrinsa paan on HERran oma.
m. 17. Sen pitä oleman ijankaikkisen sääpäälle, ja teurastaman seurakunnan majan owen edesä: Ia Papit Aaronin pojat pitä priis- dyn teidän sukukunnisanne, kaikisa teidän asuinsioisanne; ettet te yhtän. lihamutta eli mikottaman weren Altaritte ymbärins.
poltpitä
tan werta söisi.'
siitä
kiitosuhrista
z. Ia
uhraman
Mos. 9:4. Mos. 7: 23.
l. 19: 26. 5 Mos. 16, ,3. l. is 23.
touhrin HERralle: lihawuden kuin sisällyxet l. 7:
Ap.T.
ja
:

««

*

i»,

veitcä,

kaiken sisällysten lihawuden.

,

;

1,:

'

:

15:2°.

*,Mos. 29: 13s 22.

Ia
munaskuuta sen lihawuden kansa, kuin kaxi
niiden päällä on landeisa: ja maran
kalwon munastuiden kansi» eroittaman.
4-

sen

Luku.
Neuwo rikosuhrista sen rikoren edestä kuin
huomaiyemata.
papilda. v.
4.

tapahtu

1.

Roko

Al- Seurakunnalda. ui. päämiehelda. iv. Ahtei5. Ia Aaronin pojat pitä polttaman
tarilla polttouhrixi puiden päällä, jotka owat seldä Ransalda.
puhui Mosexelle, sanoden:
tulesa: tuliuhrixi ja lepytys hajuxi
ftza HERm
jos
6:12.
2.
Puhu Israelin lapsille, ja
*»Mv529:25.
3 Mos.
2. 6. Mutta jos hän teke
kiitos- joku sielu rikko tietämätä jotakltta HERran

HERralle

sano:

P

lWyä

i^vl"ricus.
4. Luk.
käskyä wastan, jota ei hänen pidäis tekemän; kalpein rikosuhrixi, ja asettaman sen seurakunniin että hän tekis yhtäkin wastan niistä.
nan majan eteen.
i. 3. Jos Pappi, joka woideldu on, rikko
15. Ia »vanhimmat seurakunnasta pitä laffekätens kalpein pään päälle HERran edepahennoxexi:
pitä
niin
man
Kansan
hänen
rikoxens
edestä, kuin hän tehnyt on, tuoman wirhittö- sä: ja teurastaman sen kalpein HERran edesä.
män nuoren kalpein HERralle rikosuhrixi.
16. Ia Pappi joka woideltu on, pitä kanpila
kalpein
tuoman
edaman
mullin weren, seurakunnan majaan.
sen
4. Ia
HERran
teen, seurakunnan majanowen tygö: ja laste17- Ia Papin pitä kastaman
meman kätensä kalpein pään päälle, ja teurasta- reen ; ja seitzemän kertaa priistottaman HERman kalpein HERran edesä.
mn eteen, Esiripun edes.
»8. Ia pitä siitä merestä paneman Altarin
5. Ia Pappi kuin woideltu on, pitä ottaman kalpein merestä; ja kandaman seurakun- särmein päälle, joka on HERmn edes seuranan majaan.
kunnan majasi»: ja kaiken sen muun weren
mepitä
6. Ia Papin
kaataman polttouhrin Altarin pohjaan, joka
kastaman
reen; ja priistottaman sitä »verta seitzemän ker- on seurakunnan majan edesä.
taa HERran ja Pyhän Esiripun edesä.
19. Kaiken hänen lihawudmsa pitä hänen
paneman
ylöndämän;
ja polttaman Marilla.
Papin
pitä
suitzusiitä merestä
7. Ia
tus Altarin särmein päälle, joka on HERran
22. Ia pitä tekemän tämän mullin kansa,
edes seurakunnan majasi»: Ia kaiken muun we- niinkuin hän teki rikosuhrin mullin kansa: ja
ren kaataman polttouhrin Altarin pohjalle, jo- niin pitä Papin heidän sowittaman, ja se heilka on seurakunnan majan owen edesä.
le annetan andexi.
21. Ia hänen pitä «viemän mullin leiristä u'l. 5:9.
1.9:9.
ja polttaman hänen, niinkuin hän poltti
rikosuhrista,
los,
kaiken
mullin
8. Ia
lihawuden
pitä hänen ylöndäman: nimittäin sen lihawu- sen endisen mullin: se pitä oleman rikosuhri
den kuin sisällyxet peittä, ja kaiken sisällysten seurakunnan edestä.
iil. 22. Mutta jos Päämies rikko; ja teke
lihawuden.
9. Ia kaxi munastuuta sen lihawuden kansi», jotakuta HERran hänen Jumalansa kässyä
kuin niiden päällä on landeisa: ja maxan kal- wastan, jota ei hänen tekemän pidäis, jatule
tietämätä wikapääxi.
mon munaffuiden kansa eroittaman.
12. Niinkuin ylötän kiitosuhri harjasta: ja
23. Ia osotetan hänelle sitte hänen rikoxenPapin pitä sen polttaman polttouhrin Marilla. si», kuin hän on rikkonut: hänen pitä tuoman
11. Mutta mullin »vuodan, kaiken lihan, uhrixi tvirhittömän kaurin.
pään ja jalkainkansi», ja sisällyxet ja mwan
24. Ia lasteman käteistä sen kaurin pään
päälle,
ja teurastaman siinä paikasi», kusa
iy:
4 Mos.
Mos. 29: 14.
5.
kalpein
pitä
koko
leimyös
12. Niin
hänen
HERralle polttouhria teurasteta»»: se pitä olejohonpaikkaan,
man hänen rikosuhrinsa.
puhtaseen
ristä «viemän ulos
ga tukka heitetän, ja se pitä poltettaman pui25. Sille pitä Papin ottaman rikosuhrin mepäällä
paikasi»,
johon
juuri
den
tulesa*:
siinä
restä sormellansa, ja paneman sen polttouhrin
pitä
poltettaman.
Altarin särmein päälle: ja sen muun »veren
heitetän,
se
tuhka
Cbr. 13: 11.
kaataman polttouhrin Altarin pohjalle.
'l. 9:1».
11. 13. Jos koko Israelin seitrakunda exyls,
26. Mutta kaiken hänen lihawudmsa pitä
ja se olis heidän silmäins edesä peitetty; niin hänen polttaman Marilla, niinkuin sen lihaettä he olisit tehnet jotakuta HERran kästyä wuden kiitosuhrista. Ia niin Papin pitä sowastan, jota ei heidän Mlis tehdä, ja niin tu- wittaman hänen rikoxensi», ja se hänelle anne4 Mos, >5: 25.
tan anderi.
lisit wikapääxi.
kuin
IV. 27. Jos joku sielu yhteisestä Kansasta
rikoxensi»,
ymmärmmt
he
14. Ia sitte
olic tehnet; niin pitä heidän tuoman nuoren rikko tietämätä; niin että hän teke jotakuta
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sormensa

sormensa

*

:

*

*

2

'

*

*

HER-

It5
3 Mos Kirja.
kästyä wastan, jota ei hänen teke- saastaisen madon maton: ja olis hänelle tieHERran
ja tule niin wikapääxi.
tämätöin, hän on saastainen ja «vikapää.
pidäis,
män
ymmärtämän
saatetan
3. Eli jos hän rupe saastaiseen ihmiseen, milrikoxen28. Ia sitte
sa, kuin hän on rikkonut: hänen pitä tuoman lä ikänäns saastaisudella ihminen taita saastaitulla; tietämätä, ja sen sitte ymmärtä, se
uhrixi wirhittömänon.wuohen, sen rikoxen edestä, sexi »vikapää.
rikkonut
on
hän
kuin
4. Eli jos joku sielu wanno, niin errä hä29. Ia pitä lasteman kätensä rikosuhrin
ja
päälle:
pään
teurastaman sen rikosuhrin nen suusians ka? ulos ajarrelemara pahoin

4. 5.

Lut.

se

polttouhrin paikalla.

eli hyuoin tehdä, kalkki kuin ihminen wanno huomaiyemara; ja sin sirre ymmärrä,
hän on rvikapää ?hten näistä.
5. Kosta hän on wiikapää johongun näistä,
ja tunnusta, että hän siinä rikkonut on.
6. Niin pitä hänen tämän rikoxensi» »vian edesta, kuin hän rikkonut on, tuoman laumasta
HERralle uhm eli »vuohen rikosuhrixi; niin
pitä Papin sowittaman hänen rikoxensa.
7. loldeika hänellä ole lammasta, niin Mokan HERralle rikoxens edestä, kuin hän rikkonut on, kaxi mettistä eli kaxi kyhkyläisen poikaa: yhden rikosuhrixi, ja toisen polttouhrixi.*
pään
*l 1: ,4. Luk. 2.- 2433. Ia lastekan kätensä rikosuhrin
päälle: ja teumstakan senrikosuhrixi siinä pai-8. Ia wiekän ne Papille, hänen pitä sen enkasa, kuin polttouhri teumstetan.
simäisen uhmman rikosuhrixi: ja wäändämän
pitä
riPapin
sen nistat ja ei kuitengan päätä erinäns rewäisormellans ottaman
34. Ia
ja
,l. 1:15.
paneman
polttouhrin
Almerestä,
semän.
kosuhrin
pitä
priistottaman
tarin särmein päälle: ja kaataman kaiken muun
Altarin seinän ri9. Ia
ja
weren Altarin pohjaan.
andaman
merellä,
sen weren kuin
kosuhrin
pitä
pohjaan.
kaiken
wuota
on rikosuhri.
jää,
Mutta
eroitAltarin
Se
hänen
35.
lihawuden
taman niinkuin kiitosuhrin lamban llhawus
12. Toisen pitä hänen uhmman polttouhrixi
eroitettin, ja Papin pitä polttaman sen Alta- tawan jälken. Ia niin pitä Papin sowittarilla HERran tulexi. Ia niin pitä Papin hä- man hänen rikoxens, kuin hän rikkonut on, ja
nen rikoxensa sowittaman, kuin hän on rikko- se annetan hänelle andexi.
nut, ja hänelle annetan andexi.
ii. loldeika hänellä ole kahta mettistä eli
kahta kyhkyläisen poikaa; niin Mokan uhrinsa,
30. Ia Papin pitä sormellans ottaman sen
werestä, ja paneman sen polttouhrin Altarin
sarwein päälle : ja kaiken weren kaataman Altarin pohjaan.
31. Ia kaiken hänen lihawudensa pitä hänen
eroittaman niinkuin hän eroitti kiitosuhrin lihawuden: ja Papin pitä sen polttaman Altarilla makiaxi hajuxi HERralle. Ia niin pitä
Papin händä sowittaman, ja se annetan andexi hänelle.* jos 2 Mos 29: ,z. 3 Mos. 3: ,4.
hän tuo lamban rikosuhrixi;
32. Mutta
niin luokan mirhittömän uhen.
,

*

*

se

sen

/>) gun kiroileman, ja hän on
todistaja,
eli on sen nähnyt taikka tiennyt: ja ei ilmoita
sila, hän on wiikapää wääryteen.
2. Eli jos joku sielu rupe johongun saastaiseen kappaleen, mikka
saastaisen metzän eläimen maton, cli saastaisen karjan maton, cli
.

kymmenennen osan Ephasta
sambylä jauhojarikosuhrixi. Mutta ei hänen
pidä öljyä sen päälle paneman, eikä pyhää sawua: silla se on rikosuhri.
12. Ia hänen pitä sen «viemän Papille, ja
Papin pita siitä ottaman piwon täyden muistoxi, ja polttaman sen Marilla HERralle tuli
*l. 4: 35.
uhrin: Tämä on rikosuhri.
pitä
niin
Papin
sowittaman hänelle
13. Ia
hänen rikoxensa, kuin hän rikkonut on, ja se
annettan antmi hänelle. Ia sen pitä oleman
Papin oman niinkuin ruokauhringin.

rikoxensa edestä,

*

P

2

5. Luku
wikauhri epähuomion tähden. LRiromisen siv
lamisesa, iyens saastuttamisesa ja wannomisesa.
v Rikoxen tähden pyhitätysä. ui. Muiden Jumalan kästyin rikoxen tähden.
I.
joku sielu rikko, niin että hän kuule jon-

11.14.

5. 6. Lllk.
v. 14. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden: 5. Eli jonga tähden hän waärän walan
an15. Jos joku sielu kowasti rikko jaerhehdyxesi rehnyr on, sin pita hänen kaikki
ta syndiä teke josakusa kuin HERralle pyhitet- daman jällens, ja rriela sirre xviidennen oll.Lviiicul;.
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ty on; hänen pitä HERralle tuoman wikauhrin, mirhittömän oman laumasta, sinun arwios
jälken hopia painoon, Pyhän Siklin jälken,

wikauhrixi.

16. Siihen myös
tetys, pitä hänen

on rikkonut pyhi-

hän
jällens, ja pisen andaman
mitä

osan; ja ansen tygö andaman jawiidennenpitä
daman sen Papille:
Papin
sowittaman hänen wikauhrins omalla, niin se hänelle

tä

annetan

andexi.

m. 17. Ia jos joku sielurikko ja teke wasi
roin jomkura HERran kästyä, jom ei hanen piranyr tekemän: ja ei fira riennyr, hän
"l. 4: 2.
on wilapaa waaryreen.
pitä
omtuoman
Papille
mirhittömän
18. Ia
an laumasta, sinun arwios jälken wikauhrixi:
ja Mapin pitä sowittaman hänelle hänen tietämättömydensä, kuin hän tehnyt on tietämätä,
niin se hänelle annetan andexi.
19. Se on roikauhri sillä wikaan hän kaiketikkin HERmn edes joutunut on.
*

:

6.
I.

wlkauhri

Luku.

sen edestä,

joka lähimmäiseldänsä

jotakin sala. il. Muistutus poltouhrista. m.
pappein
ruokauhrista, iv. pappein wihkimysuhri. v. Pappein
rikosuhrista.

osa

osa

HERm puhui Mosexelle, sanoden:
2. Jos joku sielu teke syndiä ja rikko
kowasti HERraa wastan: kielden lähimmäiseldänsä sen, kuin hän hänen halduns andanut
on, eli sen, jonga hän hänelle (muutoin) käteen andanut on, taikka jonga hän wäkiwallalla ottanut on, eli wäärydella on saattanut alansa.
*4Mos. ,:6.
kadotettu
oli, löytänyt on, ja
sen
Eli
kuin
3.
kieldä sen wäärällä malalla eli mikä ikänäns se
olis, josa ihminen lähimmaistans wastan rikko.
4. Aosta hän niin rikko ja rule wikapaa»
xi: !7llln pira hanen andaman jällens mira
han waklwallatla otmnur on. ja wäärydella on jaarmnur alans, eli stn tuin hanen
halduns annenu oli, eli kadorerun kuin
han löynnyr on.
1.

°"

:

oli, pitä
san paallisexi: sille, jonga se oma
päiwänä.
andaman
sen
wikauhrinsa
hänen
*

Mos. 22:7.
3Moss:i6.
Mutta wikauhrinsa pitä hänen tuoman
oman laumasta, siHERralle: wirhittömän
nun arwios jälken wikauhrixi, Papin tygö.
7. Ia Papin pitä sowittaman hänen HERmn edes, niin hänelle annetan andexi? mitä
ikänäns se olis, kaikista niistä kuin hän tehnyt
on, josa hän itzens wikapääxi saatti.
11. 8. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
9. Kaste Aaronille ja hänen poMms sanoden tämä on polttouhrin sääty: polttouhrin pitä palaman Marilta kaiken yösen amuun asti.
Ia Altarin tulen pitä sen päällä palaman.
i2> Ia Papin pitä ylönsä pukeman liinahamen ja «vetämän liinaisen alaswaattm ihonsa
päälle, ja korjaman Mhwan Altarilda, sitte
kuin tuli poltouhrin kuluttanut on: ja paneman
sen Altarin «viereen.
11. Ia sitte pitä riisuman waattenfa, ja toisiin »vaatteisiin itzens pukeman: ja sitte tuhwan «viemän ulos leiristä, puhtaseen paik*l. 4: ,2.
kaan*
pitä
Marilla, ja ei kospalaman
12. Tuli
pitä hallvot sen
Papin
kan samuman. Ia
päällä joka amu sytyttämän: ja hänen pitä asettaman polttouhrin sen päälle, ja polttaman
kiitosuhrin lihawuden sen päällä.
13. Tuli pnä alinoma palaman Marilla, ja
ei kostan samutettaman.
m. 14. Ia tämä on ruokauhrin sääty;
jonga Aaronin pojat uhmman pitä Marilla,
1.2:1,14. 4 Mos. 15:4HERran eteen.
pitä
piwon täyden sämottaman
Papin
-15.
ja kaiken
byläjauhoja ruokauhrista, ja
pyhän sawun, joka ruokauhrin päällä on; ja
sen polttaman Marilla lepytys hajuxi ja muis"1.2:9.
toxi HERralle.
16. Ia sen tähtetpitä Aaronin poikinens syömän happamatoinna pitä se syötämän, pyhäsä siasi», seurakunnan majan pihasi» pitä heidän sen syömän.
17. Ia ei heidän pidä leipoman siitä hapatu*

2

6.

:

*

*

:

xen

Luk.
3 Mos. Kirja.
117
-rcn kansa: sillä se on heidän osansa, jongaminä siaan, sitä ei pidä syötämän; waan tulella pol6.

?.

*l. 4: 5. Ebr. 13: 11.
HM minun tuliuhristani andanut olen: sepi- tettaman.
tä oleman kaikkein pyhin, niinkuin rikosuhri ja
7. Luku.
niinkuin wikauhri.miehenpuoli
Aaronin lapsista
iB. Jokainen
l. Selitys wtkauhrista. n. Mitä papeille uhpitä sen syömän Se olkon alinomainen sää- reista tule. m. wapan ehdon uhrista ja kuinty teidän sukukunnisanne HERmn tuliuhrista. ga joku ilzens uhrein syömisellä saastutta. iv.
kieldo lihawuden ja weren syömisestä,
Jokainen kuin niihin rupe,sepitä pyhitetty ole- v.Uudistetan
ja
pappein
*

*.

;

osan wahwistus kiitosuhrista uh1-2Mos. 29: ,7. rein sätyin päätös.
IV. 19.Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
tämä on »vikauhrin sääty: se on kaik22. Tämä pitä oleman Aaronin ja hänen i.
kein pyhin.
poikains uhri, jonga heidän pitä uhmman
päiwänänsä ; kym2. Siinä paikasi», kusa polttouhri teumsteHERralle hänen «voidellussäinbyläjauhoja
ali- tan, pitä myös teumstettaman wikauhri: ja sen
menennen osan Evhasta
nomaisexi ruokauhrixi: puolen amulla j>a puo- weri pitä priistotettaman Altarille ymbärins.
2,Mos. 16: 26.
len ehtolla.
3- Ia kaikki lihawus pitä sitä uhmttaman,
tekemän
pitä
öljyn
21. Pannusi» sinun sen
sekä händä että lihawus, joka sisällyxet peittä.
ja
knpsettynä
ja
tuoman:
leiwottuikansa, sen
4. Ia ne kaxi munaskuuta sen lihawuden
kappaleina
kuin niiden päällä on landeisi»; ja mapitä,
kansi»,
lepytys
sen
na
sinun uhmman
hajuxi HERralle.
kalmon
xan
munastuiden kansi» pitä hänen
22. Ia Papin, joka hänen pojistans hänen eroittaman.
11.5. Niin pitä Papin sen polttaman Masiansa woideltu on, pitä sen tekemän. Tämä
on ijankaikkinen sääty HERralle, se pitä kaik- rilla tuliuhrixi HERralle: se on wikauhri.
6. Jokainen miehenpuoli Papeista pitä syöki poltettaman.
män sen: pyhäsä siasi» pitä se syytämän; sillä
23. Sillä kaikki Papin ruokauhri pitä koko»uns poltettaman, ei sitä pidä syotämän.
se on kaikkein pyhin.
V. 24. IaHERra puhui Mosexelle, sanoden:
7. Niinkuin rikosuhri on, niin pitä myös
25. Puhu Aaronille ja hänen pojillens, ja sa- wikauhrin oleman: sillä yhtäläinen pitä heino tämä on rikosuhrin sääty: kusa paikasi» dän molembain saätyns oleman: ja se pitä sm
poltouhri teumstetan, siinä pitä myös rikosuh- Papin oma oleman, joka sillä somitta.
ri teurastettaman HERmn edes: ja se on kaik8. Sen Papin, joka polttouhrin uhm, pitä
kein pyhin.
polttouhrin »vuota oma oleman, jonga hän
26. Pappi joka rikosuhria uhm, pitä sen uhrannut on.
syömän: pyhällä sialla se syötämän pitä, seura9. Ia kaikkinainen ruokauhri, joka Pätzisä
kunnan majan pihalla.
kypsetty on, ja kaikki kuin pannusi» eli haasta27. Kuka ikänäns hänen lihaansa rupe, se rilla «valmistettu on; sen pitä Papin oman olepitä pyhitetty oleman: ja waatten jonga päälle man joka sen uhm
se weri priistotetan, pitä sinun pesemän pyhäsä 12. Ia kaikkinainen ruokauhri, joka öljyllä
sekoitettu, taikka kuiwa on: sen pitä kaikkein
siasa.
28. Ia se sawiastia, josa se keitetän, pitä ri- Aaronin lasten oman oleman, yhden niinkuin
kottaman *. Jos se on wastisesa padasa kei- toisengin.
tetty, niin se pitä hiwutettaman, ja «vedellä wiii. Ia tämä on kiitosuhrin sääty, joka
man,

s

"4 Mos.

18:9,

10.

*

'

:

,

rutettaman.

HERralle uhmtan
12. Jos he tahtomat tehdä ylistysuhria, niin
män sen: sillä se on kaikkein pyhin.
heidän pitä uhmman ylistysuhrin siwusa hap,32. Mutta kaikki se rikosuhri, jonga weri pamattomia leipiä, sekoitettuja öljyllä, ja hapwledän seurakunnan majaan, sowimwxi pyhään pamattomia ohukaisia kyrsiä, woidelluita öljM;
P
pitä syö-

3

*l. n: 33.
29. Kaikki miehenpuolet Papeista

7. 8. Luk.
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se-

jyllä; ja pannusi» kypsetyitä sämbyläleipiä
koitettuja öljyllä.
13. Mutta senkaltaisita uhreja pitä heidän tekemän hapannen kyrsän päälle, heidän kiitos-

uhrins ylistysuhriri,
14. Ia yxi kaikista niistä pitä uhmttaman
ja sen pitä Papin oHERralle ylönnysuhrixi:
man oleman, joka priistotta kiitosuhrin »veren.
15. Ia ylistysuhrin liha hänen kiitosuhrisans
pitä sinä päiwänä fyötämän, jona se uhrattu on:

jätettämän huomenexi.
tähtexijoku
lupauxesta, taikka
m. 16. Mutta jos
hylvästä tahdosta uhm, niin se pitä sinä päiwänä syötämän, jona se uhrattu on; mutta jos
jotakin tähtexi jää uhrista toisexi päiwäxi, niin
pitä se myös syötämän.
17. Mutta se kuin tähtexi jaa siitä uhrin lija ei mitan pidä

...

26.

Ei teidän pidä myös

merta syömän

kai-

kisa teidän asumasioisanne; ei linnuista, eikä

*l. 17: ,o ,4l. 19:
eläimistä.
,2:
T.
l.
21: ,5.
,6,
20,
,9.
5 Mos.
23. Ai>
15:
syö
joka
jotain
merta, st
27. Jokainen sielu
pitä häwitettämän Kansoistansa.
V. 28. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
29. Puhu Israelin lapsille, sanoden se kuin
HERralle kiitosuhrins uhra hänen pitä tuo,
man, mitä HERralle kiitosuhrixi tule.
zc». Mutta hänen pitä sen kandaman kädesäns HERran tuliuhrixi rinnan lihawuden
pitä hänen tuoman rinnan kansa, että ne pitä
oleman häälytys uhri HERralle.
31. Mutta Papin pitä polttaman lihawu«
den Altarilla: ja rinnan pitä Aaronin ja hänen
poikains oman oleman.
32. Ia oikian lawan pitä teidän andaman
Papille ylönnysuhrixi, teidän kiitosuhristanne,
33. Ia joka uhra kiitosuhrin werta, ja lihawutta Aaronin pojista; hänen pitä saaman oi»
"

»(

,

:

;

:

hasta, niin se kolmandena päiwänä pitä poltertamantulesa.
18. Mutta jos joku syö kolmandena päiwänä siitä uhratusta lihasta, joka on hänen kiitosuhristans, niin ei ole hän otollinen, joka sen on kian lawan osaxensa.
uhrannut, eikä se hänelle pidä luettaman, mut34. Sillä häälytys rinnan ja ylönnys lata on kauhistus: Ia jokainen sielu, joka siitä wan olen minä ottanut Israelin lapsilda heidän

syö, on wikapää pahaan tekoon.
19. Ia se liha joka sattu johongun saastaifuteen ei pidä syötämän, mutta tulesi»poltettaman. Joka puhdas on, se petä syömän lihasta.
22. Ia se sielu, joka syö kiitosuhrin lihasta,
saastaisiitä kuin HERmn oma on, ja hänen
sudens on hänen päällänsä; se sielu pitä häwitettämän Kansoistansa.
21. Jos joku sielu rupe johungun saastaisuten, olkon se saastainen ihminen eli saastainen
eläin eli joku muu saastainen kauhistus *: ja
syö kiitosuhrin lihasta siitä kuin HERran oma
on; se pitä häivitettämän Kansoistansa. *l.n.
iv. 22. Ia HERra puhui Mosexelle, sanoden
23. Puhu Israelin lapsille, sanoden: ei teidän pidä mitan lihawutta syömän härjistä,
1.3: »7. 1.9:10.
lambaista ja »vuohista.
Raadon
eli
lihawus pandakan
haastan
24.
kaikkinaisiin tarpeisiin; mutta ei teidän pidä
sitä kaiketikkan syömän.
2;. Sillä joka syö lihawutta siitä eläimestä,
kuin HERralle tuliuhrixi annettu on; se sielu
pitä häwitettäman Kansoistans.
:

*

,

kiitosuhristans

;

ja olen

sen

andanut Papille

Aaronille, ja hänen pojillensa ijankaikkijexi sää»
dyxi, Israelin lapsilda.
Mos. 29:24.
35. Tämä on Aaronin ja hänen poikains
woitelemus HERran tuliuhrista: siitä päiwäs*

tä,

"

2

HERralle Papixi annettin.
jona
Jotka HERra kasti sinä päiwänä,lapsilwoiteli,
annetta heille Israelin
hän heidän
da ijankaikkisen säädyxi heidän sukukunnisans.
37. Ia tämä on sääty polttouhrista, ruokauhrista, rikosuhrista, wikauhrista: niin myös
täytösuhrista ja kiitosuhrista.
38. longa HERm Mosexelle kasti Sinain
wuorella: sinäpäiwänä, jona hän kästynan<
doi hänelle Israelin lasten tyqö, että heidän piti uhraman heidän uhrinsa HERralle Sinain
jona he

36.
;

korwesa.'

"1.,6:46.

1.27-34.

8. Luku.
Aaronin ja hänen poikainsa wihsimys papin
wirkaan. i. pesemisellä ja »vaatettamisella li.
rvoitelemisella. m. Uhramisella. iv. rvaatetten
woidellus ja wihkimfKjuhian wiettäminen.

Ia

3 Mos Kirja.
puhui Mosexelle, sanoden:
nä lihawuden kansa:

8. Luk.

Ota Aaron poikinensa ja waattet, ja
»oidellusöljy: niin myös mulli rikosuhrixi, ja
san oinasta, ja myös kori happamattomia lei'-Mos. 28:2. 1.29:1
viä.
Kansi», seurakunnan makaikki
kokoo
Ia
z.
jan owen eteen.
4. Moses teki niinkuin HERm hänelle käskenyt oli: ja kokois Kansan seurakunnanlmajan owen eteen.
5. Ia Moses sanoi Kansalle: tämä on se
kuin HERra on kästenyt tehdä.
1.6. Ia Moses otti Aaronin poikinensa, ja
pesi heidän »vedellä.
7. Ia puetti hänen ylönsä hamen, ja »vyötti
ylishamella', ja
hänen «vyöllä, ja puetti hänen
päällens:
niin myös
pani pääliswaatten hänen
ja waat«vyöllä,
»vyötti hänen päälliswaatten
"2
2
tetti hänen'siUä.f Mof. 28:31. 5 Mos. 29:5, »e.
8. Japani hänen päällens rindawaatten:
ja pani rindawaatten päälle »valkeudet ja täydellisydet.
9. Ia pani hiipan hänen päähänsä: ja pani Kiipan päälle hänen otzallensi» kullaisen otzalchden, sen pyhän Kruunun, niinkuin HER2 Mos. 28:36,3?.
ra Mosexelle kästenyt oli.*
2.

*

.

*

11.12.

Ia Moses

otti woidellusöljyn *, ja
siinä oli: ja pyhit-

«voiteli majan ja kaikki kuin
ti ne.
2 Mos. 3°: 25.
*

ii.

Ia priistotti siitä seitzemän kertaa Ma- ja

rille, ja »voiteli Marin jakaikki

sen astiat,

pesoastian jalkoinensi», japyhitti ne.
,2.
Ia kaasi woidellusöljystä Aaronin pään
päälle, ja «voiteli hänen ja pyhitti.* 'Syr.4s:l».
13. Ia Moses toi Aaronin pojat, ja puetti
heidän ylönsä hamet, »vyötti heidän w:/ölla ja

sitoi lakit

heidän päähäns: niinkuin HERra

hänelle kästenyt oli.
m. 14. Ia andoi tuoda mullin rikosuhrixi:
Ia Aaron poikinms pani kätensä rikosuhrin
mullin pään päälle.
2 Mos. 29:
15. Ia teurasti sm. Ia Moses otti merestä,
'

ja pani formellans

*

,„.

ti9

ja Moses suitzutti ne Altarilla.
17. Mutta mullin wuotinmsa, lihoinens ja
sondillensa poltti hän tulesi» ulkona leiristä:
niinkuin HERm Mosexelle kästenyt oli.
*

*

2

Mos.

29:

,4.

»8. Ia hän toi oman poltouhrixl: jaAaron
poikinensa panit kätms oman pään päälle.
19- Ia
teumstettin: ja Moses priistotti
hänen »verens Marille ymbärinsä.
22. laleikkais oman kappaleixi: jaMoses
suitzutti pään ja kappalei ja lihawuden.
21. Ia pesi sisällyxet ja jalat «vedellä; ja Mosuitzutti koko oman Marilla: Se on polttouhri makiaxi hajuxi: on tuliuhri HERralle ..niinkuin HERm hänelle kästenyt oli.
22. Ia toi myös toisen oman, täytösuhrin
oman: ja Aaron poikinensa panit kätens oman pään päälle.
23. Ia Moses teurasti sen, ja otti hänen »verestänsä, ja siwui Aaronin oikian korwan lehteen: niin myös oikian käden peukaloon, ja
oikian jalan isoin warpaseen.
24. Ia Moses toi myös Aaronin pojat, ja
siwui »verellä heidän oikian korwans lehteen,
ja heidän oikian kätens peukaloon, ja heidän
oikian jalkans isoin warpaseen: ja Moses priiskotti weren Marille ymbärinsä.
25. Ia otti lihawuden, ja saparon, ja kaiken sisällysten lihawuden: ja maran kalmon,
ja molemmat munastuut heidän lihawudms
kansa: niin myös oikian lawan.
26. Hän otti myös korista, josa happamattomat leiwät olit HERran edes, yhden happamattoman kyrsän, ja öljyllä »voidellun kyrsän, ja ohukaisen kyrsän: ja pani ne lihawuden, ja oikian lawan' päälle.
27. Ia andoi kaikki nämät Aaronin käsiin,
ja hänen poikains käsiin: ja häälytti ne haälytyxexi HERran edesä.
28. Ia sitte otti Moses ne heidän käsistänsä,
ja poltti Marilla polttouhrin päällä: se on
täytösuhri lepytys hajuxi:
on tuliuhri

se

ses

Altarin särmiin ymbärins,
»a puhdisti Altarin: ja kaasi weren Altarin HErmlle.

se

se

pohjalle, ja pyhitti sen, sowittaxmfa (Kansa)
29. Ia Moses otti rinnan ja häälytti sen
sen päällä.
häälytyxexi HERran edesä: täytösuhrin oinas16. Ia otti kaiken sisällysten lihawuden, ja ta sai Moses osan, niinkuin HERm hänelle
iv. 32.
maran kalwon, ja molemmat munastuut, yn- kästenyt oli.
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8. 9. Luk.

IV. 32. Ia Moses otti woidellusöljystä*, uhrixi HERran edes; ja ruokauhri sekoitettu
ja »verestä, joka oli Marilta, ja priistotti Aa- öljyllä: sillä tänäpänä ilmesty HERra teille.
ronin ja hänen «vaatettens päälle, niin myös
5. Ia he. toit ne kuin Moses kästenyt
ja
päälle:
seurakunnan majan owen eteen: ja kaikkiKam
hänen poikains heidän ja«vaatettmsi»
waattens:
ja pyhitti niin Aaronin
hänen
si» käwit edes, ja seisoit HERmn edesä.
ja
poikans
myös
hänen
heidän waattmsa 6. Niin sanoi Moses: tämä on se, kuin
niin
kästenyt on teidän tehdä: ja HER*l.
»o:
7.
hänen kansans.
HERm
ja
kunnia
pojililmesty teille.
Aaronille
ran
sanoi
hänen
31. Ia Moses
majan
owen
keittäkät
liha
seurakunnan
Ia
7.
Moses sanoi Aaronille: astu Altarin
lensa: syökät
edesa, ja
se
siinä paikasi», niin myös tygö, ja tee,rikosuhris,ja polttouhris ja sowita
leipä, kuin täytösuhrin konsa on: niinkuin sinuas jaKansaa: ja tee sitte Kansan uhri ja
minä kastin sanoden: Aaron poikinensa pitä ne sowita heitä, niinkuin HERRa kästenyt on.
ii- 8. Ia Aaron astui Altarin tygö: ja teusyömän.
ja
jää
tähtexi lihasta leilvas- rasti wasikan rikosuhrixensi».
32. Waan mitä
tä; sen teidän pitä polttaman tulesi».
9. Ia Aaronin pojat kannoit weren hänen
pidä
tygöns,
ja hän kasti sormensa »vereen, ja siteidän
lähtemän seitzemänä
33. Ia ei
majan
wui
owesta,
siihenasti,
Altarin simviin: ja weren kaasi hän Alpäiwänä seurakunnan
täytösuhrinnepäiwät
täytetän:
tarin
pohjalle.
silkosta teidän päiwänä
täytetän.
kätenne
teidän
12.
Ia lihawuden, ja munastuut, ja mala seitzemänä
on;
tänäpänä
tapahtunut
se
Niinkuin
kalmon
rikosuhrista, poltti hän Altaritla:
xan
34.
kästenyt
on
että
te
tehtä,
sowitetniinkuin
niin HERm
HERra oli Mosexelle kästenyt.
il.
Mutta
lihan ia nahan poltti hän tulesa
taisin.
pitä
päiwää
teidän
oleman
ulkona
seitzemän
leiristä.
35. Ia
owen edesä, ylipäiwää ja
i2. Sitte teurasti hän polttouhrin: ja Aa.
seurakunnan majan
yötä: Ia teidän pitä ottaman «vaarin HER- Ronin pojat kannoit »veren hänen tygönsä: j
mn «vartioista, ettet te kuolis: sillä niin on hän priistotti sen Marille ymbärins.
minulle kästetty.
13. Ia he toit myös polttouhrin hänelle, kap<
Z6. Ia Aaron poikinens teki, kaiken sen kuin paleixi leikatun, ja pään: ja hän poltti n
polttouhrin päällä, Marilla.
HERra Mosexen kautta kästenyt oli.
14. Ia hän pesi sisällyxet ja jalat: ja polt
9. Luku.
ns polttouhrin päällä, Marilla.
käskyn
i. Aaron saa
15. Sitte kandoi hän Kansan uhrin edes: j
uhrata iyenst ja Ransan
edestä, ii. Aaron toimitta sen käsketyn uhrin, otti kaurin, joka oli Kansan rikosuhri ja teu
m. Ransa siunatan, ja tuli tule HlVßralda ja
rasti sen, ja teki siitä rikosuhrin, niinkuin se
kulutta uhrin.
tapahdui
i.

endismgin.

kahdexandena päiwänä, että 16. Ia hän toi myös polttouhrin, ja wa
Aaronin ja hänen poikansa: misti sen tawan jälken.
kutzui
Moses
»nyös
Niin
wanhimmat Israelista.
17. Ia toi ruokauhrin, ja otti siitä piwons
2. Ia silnoi Aaronille: ota sinulles nuori täyden, ja poltti ne Marilla; paitzi amullista
wasikka rikosuhrixi, ja jaoinas polttouhrixi, mo- polttouhria.
lemmat wirhittömät: tuo HERran eteen.*
18. Sitte teurasti hän harjan ja oman Kan2 Mos. 29: 1.
san
kiitosuhrixi: Ia Aaronin pojat kannoit wepuhu
lapsille,
sanoden:
ottahänelle, ja hän priistotti sen Marille ymbäIsraelin
ren
Ia
3.
kat kauris rikosuhrixi, ja wasikka ja karitza, rinsi».
molemmat wuosikunnaiset ja wirhittömät, 19. Mutta sen harjan lihawuden, ja oman
saparon, ja sisällysten lihawuden, ja munaspolttouhrixi.
myös
ja
härkä oinas uhrattakiitos- kuut, ja maran kalwon.
4. Ia
20. Kaik*

y.

?Mos Kirja.

Lnk.

10.

Kaiken tämän lihawuden panit he nnja poltit lihawuden Altarilla.
päälle:
dain
rinnat ja oikian lawan häälytti
Mutta
21
HERran edesä niinkuin
Aaron haälytyxexi
käskenyt
oli
Mosexelle.
HERm
kätensä Kansan puom. 22. Ia Aaron nosti
': ja
sittekuin hän rikosleen, jasiunais heitä
ja
kiitosuhrin tehnyt oli,
uhrin, polttouhrin,
*4Mos. 6:23
meni hän alas.
23. Niin Moses ia Aaron menit seurakunläxit,
nan majaan, ja kosta he jällens sieldäkunnia
Niin
Kansan.
HERran
siunaisit he
ilmestyi kaiken Kansan edesä.
ja ku>
24. Silla tuli rulljaHERralda alas, Alm,
sin lihawuden,
lmti polrouhrin,
*: jakosta kaikki
riesen näki,maa,
Ransa
rilda
ja
langeisit
sangen
suuresti,
muiyir he
20.

:

Mos. 4:4.
hankasoillensa.
Aika K. 7:
Makk.
,z ,l.
*,

i.

»

:

»

i Kun.K.

2: 10.

Luku.

io.
1. Nadab ja Abihu poldetan wieran tulen tähden, 11. papit kieldän juomasta wiinaa, kosta
he palwelustansa tekewät. m. Taas määrätän
pappein rawindo uhreista, iv. Moses nuhtele
pappeja, ettei he syönet rikosuhrista; mutta
Aaron
estensä.
pojat Nadab jaAbihu otit kumI.

sano
stzaAaronin

bikin suitzutus astiansa, ja panit tulda
niihin, ja panit suitzutusta sen päälle: ja kannoit wiemsta tulda HERmn eteen, jota ei hän

heille ollut kästenyt.
2. Silloin lari mli HERralda, ja kv.
lurri heidän; niinettä he tuolir HERran
edejä.*

*l. 16:1.

l. 26:61.

1

Aika K.

4 Mvs. 3:4.
24:»-

-3 Niin sanoi Moses Aaronille: tämä on se
kuin HERm puhunut on, sanoden: minä
pMretan niisä, jorka minua
jakaiten kansan edes mina kunnioireran*.
Mos. 29: 43.
Ia Aaron oli äneti.
ja ElzaMisaelin,
Mutta
Moses
kutzui
4phanin Usielin ', Aaronin sedän pojat, ja sanoi heille: tulkat ja kandakat teidän weljenne
Pyhän edestä, ulos leiristä.
4Mos. 3: 15.
*2Wos. 6:,8.
.

*,

5. Ia he
heidän hameinens
leiristä niinkuin Mosts oli sanonut.

tulit ja kannoit

:
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6. Niin sanoi Moses Aaronille, ja hänen pojillens Elmzarille ja Ilhamarille: ci teidän pidä paliastaman teidän päätänne, eikä myös
repimän teidän «vaatteitanne, ettet te kuolis,
ja ettei wiha mlis kaiken Kansan päälle: Mutta teidän «veljenne, koko Israelin huonesta itketän tätä paloa, jongaHERm sytyttänyt on.
7. Waan ei teidän pidä menemän seurakunnan majan owesta ulos, ettet te kuolis: sillä

HERmn woidellusöljy on teidän päällänne.
Ia he teit Mosexen sanan jälken.
11. 8. Ia HERm puhui Aaronille, sanoden:

9. Viimaa ja wäkewara juomaa ei pidä
sinun juoman, eikä sinun poikas sinun kan?

fts, kosta re menerre seurakunnan majaan,
errer re kuolis*: Se pitä oleman ijankaikkinen sääty teidän sukukunnillenne.

Hes. 44:

Tim. 3:3. Tit. i 7.
12. Grra re eroirarre mikä p?ha ja ei p?«
ha, mikä saastainen ja puhdas on.
11. Ia että te opetaisitte Israelin lapsille,
kaikki oikeudet kuin HERm heille Mosexen
kautta puhunut on.
m. 12. Ia Moses puhui Aaronille ja hänen
jäänyllle pojiltens Eleazarille ja Ithamarille:
ottakat se, kuin tähtexi jäänyt on ruokauhrista, HERran tuliuhrista, ja syökät se happamattomana Altarin tykönä: sillä se on kaik*1.,:3.
keinpyhin.
l. 6: 16.
13. Ia teidän pitä sen syömän pyhällä sialla:
sillä se on sinun oikeudes, ja sinun poikais oikeus HERmn tuliuhrista; sillä se on minulle
niin kästetty.
14. Mutta häälytysrinnan ja ylönnyslawan pitä sinun ja sinun poikas ja tyttäres sinun kansas syömän puhtalla paikalta: sillä tämä oikeus on sinulle ja sinun pojilles annettu
*

~.

1

:

*

*

Israelin lasten kiitosuhrista:

'

2

Mos. 29

-.

24.

15. Sillä ylönnyslapa ja lMytysrinda, lihawus tuliuhrein kansi», pita kannettaman sisälle hälytettä häälytyxexi HERranjaedesä:
sinulle,
sinun
Sentähden pitä sen oleman
lapsilles ijankaikkisexi säädyri, niinkuin HER<
ra kästenyt on.

IV. 16.

Ia Moses etzei ahkerasti rikosuhrin
se oli poltettu: Ia hän

kaurista*, ja-katzo,

Q

wihas-

10. 11. Luk.
11. 9. Näitä te saatte syödä kaikista
niistä
jotka »vesisä owat: kaikki joilla on uimuxet ja
suomuxet wesisä, meresä ja wirroisa, niitä teidän pitä syömän.
5 Mos. 14:9.
io. Mutta kaikki joilla ei ole uimuxita ja
meresä ja wirroisa, kaikkein niiden
suomuxita
seasa,
jotka liikkumat ja eläwät wesisä; ne pitä oleman teille kauhistus.
11. Ne owat teitä kauhistawat: niiden lihaa
ei teidän pidä syömän, kauhistukat.heidän raa-

l^viiicuZ.
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wihastui Eleazarin ja Ithamarin Aaronin jäänyitten poikain päälle, sanoden
l. 9: 3.
pyhällä
ole
syönet
Mixette
rikosuhria
17.
*

:

se

paikalla? sillä on kaikkeinpyhin: ja hän on
andanut teille sen, että teidän pitä kandaman

Kansan rikoxet, ja sowittaman heitä HERran
edesä.
18. Katzo hänen »verens ei ole tuotu Pyhään:

*

"

teidän olis pitänyt kaiketi syömän sen Pyhäsä,
"l. 6: 26.
nukuin nlinulle kästetty on.
19. Mutta Aaron sanoi Mosexelle: katzo, tonsa.
12. Sillä kaikki joilla ei ole uimuxita ja suotänäpänä owat he uhrannet heidän rikosuhrinsa, ja heidän polttouhrinsa HERran edes. muxita wesisä, ne owat teille kauhistus.
te kauhistukat linnuista, ei
Ia minulle on senkaldainen asia tapahtunut: ui. 13. Näitä
pidä
teidän
pidäistö
tänäpänä
syömän
syömän, sillä ne owat kauminun
niitä
Ia
rikosuhrista, olisto se HERralle otollinen?
histus: Kotka, ja luukotka ja kalakotka.
20. Kuin Moses sen kuuli, tytyi hän siihen.
s Mos. 14: 12, le.
14. Kokkolindu, ja Harakka lainensa.
*

*

"

ii.

L.aki puhtaista

ja

Luku.

saastaisista eläimistä.

1.

Ne-

lijalkaisista. 11. Ratoista, ni. linnuista, iv. pedoista; ja erinomatlain matelevaisista, v. Niiden puhdistuxesta, jotka saastaisten raatoon sattuivat, vi. Neuwo puhtauteen.

is. Ia kaikki Karmcht lainensa.
16. Strutzi, Pästyinen, Louwe ja

lainensa.

haukka

Merimetzäs ja Hyypiä.
Nuowonpäristäjä
ja StorM
Hokköi,
18.
ja
Mäkihaukka lainensa: Pu19. Haikara
I. stza HERra puhui Mosexelle ja Aaronille, puttaja ja Nahkasiipi.
2Q. Ia kaikki jotka liikkuivat linduin seasa,
sanoden heille:
ja käymät neljällä jalalla; pitä oleman teille
2. Puhukat Israelin lapsille, sanoden: närnät owat eläimet joita te saatte syödä, kaik- kauhistus.
kein elainden seasa maan päällä.
21. Kuitengin näitä saatte te syödä linnuis17. Huhkaja,

*

'

5

Mos. ,4:4.

Ap.T. 10:14.

ta, jotka liikkumat ja käymät neljällä jalalla:

jotka joilla olvat sääret jalkain päällä, hypellä maan
3. Kaikista kaxisorkkaisista
ja
sorkkansa kokonans hajottawat, märhetti- päällä.
wät; saatte te syödä.
22. Ia näitä te saatte syödä heistä, kuin on
4. Kuitengin tätä ette mahda syödä, niistä Arbe lainens, ja Selaam lainensa, jaHarjotka märhettiwät, ja owat kaxisorkkaiset: ni- gol lainens, ja Hagab lainensa.

mittäin Kameli, joka kyllä märhetti, waan ei
hajota sorkkiansa, se on teille saastainen.
5. Kaninit märhettiwät, mutta ei ole kaxisorkkaiset; sentähden ne owat teille saastaiset.
6. Ia länes myös märhetti, waan ei ole
kaxisorkkainen; sentähden se on teille saastainen.
7. Ia sika on kaxisorkkainen, joka kokonans
hajotta sorkkansa, mutta ei märheti; sentäh5 Mos. 14: 8.
den se on teille saastainen.

23. Waan kaikki jotka paitzi niitä owat nelijalkaiset linduin seasa; ne owat teille kauhistus.
24. Ia ne pitä teidän saastaisna pitämän: ja
jokainen kuin tarttu heidän matoinsa, sen pi*l. 5: 2.
tä oleman saastaisen ehtoseen asti.
kanda;
jos
joku
matojansa
heidän
25. Ia
pesemän
pita
ja
oleman
waattensa,
sen
*

taisen ehtoseen asti.
26. Ia jokainen eläin

saas-

joka on sorkillinen,
2Mass. 6: iB.
waan ei kaxisorkkainen, eikä märheti, ne owat
8. Näiden lihaa ei teidän pidä syömän, eikä teille saastaiset: Ia jokainen kuin niihin tartttl,
heidän matoinsa tarttuman: sillä ne owat teil- pitä oleman saastainen.
IV. 27
le saastaiset.
*

i

Matk. i:so.

*
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11. 12. Luk.
4Q. Se joka syö senkaltaisesta raadosta, häIV. 27. Ia jokainen kuin käy kämmenellänpitä pesemän waattensa, ja oleman saastaikäymät
neljällä
seasa,
jotka
nen
peloin
H kaikkein owat teille
ehtoseen asti Niin myös joka kanda
saastaiset: Jokainen
lalalla, ne
pitä
oleman kaltaisita matoja pitä pesemän waattens, ja
kuin rupe heidän matoinsa,

sen

sen

se

:

sen-

,

ehtoseen asti.
saastaisin
28. Ia ivka kanda heidän matoiansa, se pes-

kän maallensa, ja pitä oleman saastaisen ehtokaikki nämät owat saastaiset teille.
seen asti:Iasillänämät
pitä oleman myös teille saa29.
seasa, jotka matelemat
elainden
niiden
staiset,
Myriäinen,
Maakrokodili,
Hiiri,
maalla:
jokainen lainensi».
32. Stellio, Kameleon, Sisalisto, Sinisisalisto ja Salamandra.
31. Nämät olvat teille saastaiset kaikkein niiden seasa, kuin matelemat: Ia jokainen kuin
rupe heihin sittekuin he kuollet owat, pitä ole-

man saastainen ehtoseen asti.
V 32. Ia kaikki kuin senkaltainen mato pääl-

oleman saastaisen ehtoseen asti.
41. Kaikki matelewainen maalla, pitä oleman teille kauhistapa, ja ei pidä sitä syötämän.
42. Ia jokainen kuin watzallcms käy, ja jotka käymät neljällä eli usemmalla jalalla, kaikista jotka matelemat maalla: ei pidä teidän niitä syömän;Mä ne omat kauhistus.
Vi 43. Alkät teidän sielujanne kauhistamai-

sexi tehkö kaikisa matelemaisisa

:

ja älkät

tuttako teitänne niisä, niin että te tuletta

taisexi.

saassaas-

44. Silla mina olen HERra reidän Jumalanne, sinrahden reidän pira pyhirra,
man Miranne, errä re rullsirra pahari: silla minäkin olen pyhä. Ia ei teidän pidä
saastuttaman teidän sielujanne jollakin matelemaisella eläimellä, joka matele maalla.
45. Silla mina olen HERra joka reidatt
johdarin Egyptin maalda errä minä olisin reidän Jumalanne: sentähden reidän
pira oleman pyhar: silla mina olen pyhä.
*l. 19: 2.
l. 20: 7. 1 Petr. 1: ,6.
46. Ia tämä on sääty kaikista eläimistä ja
linnuista, ja kaikista jotka wesisä liikkuivat ja
kaikkinaisista eläimistä, jotkamaalla matelemat.
47. Että te tiedäisitte eroitta puhtat saastaisista: ja mitä eläimitä syödä saadan, ja mitä
eläimitä ei sowi syödä.

le puto, pitä oleman saastainen, olis se kaikkinainen puuastia, eli »vaate, eli nahka, eli säkki: Ia kaikkinainen ase jolla jotakin tehdän,
pitä pandamcm meteen, ja sen pitä oleman saastaisen ehtoseen asti, niin se tule puhtan.
33. Ia kaikkinaiset sawiastiat, joihinga senkaltainen raato puto; owat kaikki saastaiset,
ja mitä niisä on, ja pitä rikottaman.
34. Kaiki ruoka jota syodän, jos se «vesi tule
senjotapäälle,
se on saastainen: Ia kaikki juoma,
juodan senkaltaisista astioista, on saastainen.
35. Ia kaikki kuin senkaltainen mato päälle
puto, se tule saastaisexi, olis se pätzi eli kattila,
12. Luku.
rikottaman; sillä se on saastainen: ja
se pitä
pitä oleman teille saastaisen.
i. Lapsensynnyttäjän saastaisuden ajasta, sepoika että piikalapsen jälken. v. Hänen
36. Kuitengin lähtet, kaiwot ja lammikot o- kä
puhdisturestansajoka
wat puhtat: »vaan jokainen
tarttu heidän
I.
raatoonsa, sen pitä oleman saastaisen.
HERm puhui Mosexelle, sanoden:
,

*

:

sen

-

37. Ia jos senkaltainen raato lange siemenen päälle, joka kylmetty on; niin on kuitengin puhdas.
38. Ia jos wettä taatan siemenen päälle, ja
lange joku senkaltainen mato niiden päälle;
niin tule teille saastaisexi.
39- Ia jos joku eläin kuole, jota teidän sopi
Mdä, kuin
raatoon tarttu, ston saastai-

se

se

se

sen

nen ehtoseen asti.

lapsille, ja sano:
Puhu Israelin
ja
synnyttä
poikalapsen;
Kosta waimo siittä,
niin hänen pitä seitzemän päiwää oleman saastaisen, niinkaulvan kuin hän kärsi saimut*l. ,5:19. Luk. 22.
tans.
3. Ia kahdexandcna paiivänä, pitä ymbärinsleikattaman hänen esinahkansa liha.'"
Mos. 17:12. Luk. 2:21. loh. 7:22.
Mutta
4.
hänen pitä oleman kotona kolme2.

*

Q2

,:

neljät-

i.nviiicuZ.
12. 13. Luk.
neljättäkymmendä päiwää puhdistuxensa were- pi hänen, jos haawat näkywät hänes olewW
rupeman yhtengän, kuin py- niinkuin ennengin, ja ei ole lewinnet hänen iho--,
sa: ei hänen pidä pidä
Pyhään tuleman, siihen- sansi»; niin Papin pitä hänen jällens toisexi seihä on, eikä hänen
päiivänsä täytetän.
puhdistus
tzemäxi päiwäxi sulkeman sisälle.
asti kuin hänen
niin
synnyttä
piikalapsen,
jos
6. Ia kosta Pappi taas katzele hänen toisna
hän
5. Mutta
pitä
wiikkoa,
niin- seitzemändenä päiwänä, ja löytä haawat rauhänen
saastaisen oleman kaxi
kauwan kuin hän kärsi saimuttans: ja kuusi- «vennexi, ja ei lewinnexl hänen ihosansa; niin
seitzemättäkymmendä päiwää pitä hänen koto- pitä Papin duomitzeman hänen puhtaxi; sillä
na oleman puhdistuxensa weresä.
se on sichelmä: ja pitä pesemän waattensi», ja
11. 6. Mutta kosta hänen puhdistus päiwäns niin on hän puhdas.
pojan eli tyttären jälken owat täytetyt niin
7. Mutta jos rupi lewiä hänen ihosansa,
Mokan wuosikunnaisen karitzan polttouhrixi, ja sitte kuin hän on Papilda katzottu ja puhtaxi
kyhkyläisen pojan eli mettisen rikosuhrixi: Pa- sanottu; niin hän pita katzottaman toisen kerpille seurakunnan majan owen eteen.
ran Papilda.
ja
8. Jos siis Pappi näke, että ruwet owat le7. Joka ne pitä uhraman HERran edes,
sowittaman hänen, niin hän puhdistu werens winnet hänen ihosans; niin pitä Papin duomijuoxusta. Tämä on sääty pojan eli tyttären tzeman hänen saastaisexi: sillä se on spitali.
synnyttämisestä.
9. Mutta kosta spitalin haawa tule ihmiei
ole
niin
karitzahan,
waraa
seen ; niin hän pitä wietämän Papin tygö.
8. Los hänellä
poikaa
kyhkyläisen
eli
12. Ia kosta Pappi näke walkian ajoxen
ottakan kaxi mettistä kaxi
', toisen polttouhrixi ja toisen rikosuhrixi. Ia tullexi hänen ihoonsa, ja kanvatlvalistunexi, ja
niin Papin pitä sowittaman hänen, että hän eläwän lihan olewan ajoxesa:
Luk. 2:24.
11. Niin on wanha spitali hänen ihojansa,
puhdistettaisin.
ja sentähden pitä Papin duomitzeman händä
13. Luku.
saastaisexi, ja ei sillen sulkeman sisälle: sillä hän
1 Spitali taudista ihmisifa; kuinga ja keneldä on jo saastainen.
ja kayeldaman. v. Spitaliften
12. Ia jos spitali kolvin lewiä hänen ihojanse pitä tuttaman
m. waatetten Spitalista.
eriyänsä,
sa, jatäyttä koko ihon, päästä niin jalkoin, kaiasumisesta
I.
HERra puhui Mosexelle ja Aaronille, ken sm jälken, mitä Pappi näke silmäins edesH.
sanoden.
13. Kosta Pappi katzo ja näke spitalin peit2. Los ihmisen ihoon tule ajos, eli rupi, eli tänexi koko hänen ihonsa, niin pitä hän duomisyhelmä, niinkuin spitalitauti tahdois tulla hä- tzeman hänen puhtaxi: sentähden, että kaikki on
nen ihoons ; niin pitä hän wietämän Papin hänesä muuttunut walkiaxi sillä hän on puhdas.
Aaronin tygö, eli yhden hanen pojistans Pap14. Mutta jona päiwänä eläwä liha hanes
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,

*

*

:

pein seasta.
näky; niin hän duomitan saastaisexi.
ja
Pappi
näke merkin ihosa,
15. Ia Pappi nähtyäns eläwän lihan, pitä
3. Ia sittekuin
jos karmat merkisä omat muuttunet walkiaxi, hänen duomitzeman saastaisexi: sillä eläwä
ja haawan paikka on nähdä matalambi kuin liha on saastainen, ja on spitali.
16. Mutta jos eläwä liha muuttu jällens
muu iho hanen ruumisans, niin on spitalitaupitä
ja
niin pitä hänen tuleman Papin tygö.
walkiaxi;
ti sentähden Papin
katzeleman händä ,o.
12:
duomitzeman hanen saastaisexi.* 4 Mof.
17. Ia kosta Pappi näke haawat muuttusyheljos
on
walkia
nen
hänen
walkiaxi ; niin Papin pitä duomitzeman
4. Mutta
mä, ja ei kuitengan näy olewan sywemmällä hänen puhtaxi: sillä hän on puhdas.
18. Ia jos jongun ihoon tule paisuma, ja
muuta ihoo, jakarwat ei ole muuttunet walpitä
parane
jällens.
;
Papin
niin
sulkeman
hänen
sisälle
kiaxi
päiwäxi.
Ia
19.
sitte siihen siaan tule jotakin «valkiata
seitzemäxi

se

se

se

se

'

:

'

ihosans

5.

Ia seitzemändenä päiwänä katzelkan Pap- eli punaista rakkoa;
pilda.

Pase pita katzottaman Kosi
22.

Luk.
3 Mos Kirja.
paikan matalam- mustat, niin pitä Papin sulkeman hänen, jolla
20. Kosta Pappi näke sen
ja
owat muuttunet rupihaawa on, sisälle seitzemäxi päiwäxi.
man muuta ihoo, karwat
pitä
hänen duomitzeman 32. Ia kosta Pappi seitzemändenä päiwänä
walkiaxi; niin Papin
näke ettei rupi ole lewinnyt ihoja, ja ei ole kelsaastaisexi: sillä siitä paisumasta on spitali tul- taisia
karwoja, ja ei ole rupi matalambi nähPappi
jos
ettei
ole
dä
muuta
näke,
karwat
ihoo.
"2l. Mutta walkiaxi, ja ei ole matalambi
33. Pitä hänen ajeleman itzens, kuitengin, etsiinä muuttunet
tei hän ajele rupe: ja Papin pitä hänen jollarukuin muukan iho, ja se on kadonnut; niin Pa- pi
on, sulkeman sisälle toisexi seitzemäxi päiwäxi.
päisisälle
seitzemäxi
pin pitä sulkeman hanen
34. Ia kosta Pappi seitzemändenä päiwänä
jos
paljo
näke
ruwen, ja löytä etteirupi ole lewinnyt iholewene
se
hänen
ihosan-22. Mutta
ei ole matalambi muuta ihoo niin Pasa, niin pitä Papin duomitzeman hänen saas- ja, ja
pitä duomitzeman hänen puhtaxi, ja hänen
spitalin
pin
on
sillä
se
haawa.
taisexi:
pitä pesemän waattens, ja niin puhdas oleman.
23. Mutta jos se syhelmä pysy siallansa, ja
paisuman
arpi;
ja
3;. Mutta jos rupi kowin lewittä itzens
ei leivitä itzens, niin se on
ihoon hänen puhdistuxensa jälken
Papin pitä duomitzeman hänen puhtaxi.
125

ig.

;

:

,

24.

jos jongun iho tule rupiin tulen pol-

Ia

testa; ja polton haawat

36. Ia Pappi näke ruwen lewinncxi ihosa;
punaiset
owat
taikka niin ei pidä Papin sillen kysymän, jos karmat

omat keltaiset: sillä hän on saastainen.
walkiat.
karwat
Pappi
nake sen
2;. Ia
muuttunexi 37- Jos se on silmäin edes nähdä, että rupi
walkiaxi, siitä kuin palanut on, jamatalammaxi on yhdellans ollut, ja siitä omat mustat karwat

muuta ihoo, niin on spitali tullut siitä polttes- käynät ulos, niin rupi on parannut, ja hän on
ta: sentähden pitä Papin duomitzeman hänen pyhdas : sentähden pitä Papin hänen puhtaxi

se on spitalin haawa.
Mutta jos Pappi näke, ettei karwat palanesa ole muuttunet walkiaxi, eikä matalammaxi ole tullut muuta ihoo, ja on siitä kadonnut; niin pitä Papin sujkeman hänen sisälle seitzemäxi päiwän.
'27. Ia seitzemändenä päiwänä pitä Papin
kaheleman händä, jos se on paljo lewinnyt hänesä; niin Papin pitä duomitzeman hänen
taisexi: sillä se on spitali.
28. Mutta jos se on alallans pysynyt palanesa, ja ei ole lewinnyt hänen ihojansa, mutta
on kadonnut, niin se on arpi palanen jälken;
ja Papin pitä duomitzeman hänen puhtaxi: sillä se on arpi palanen jälken.
.29. Los mieheen eli waimoon Mle syhelmä,
päähän eli partaan.
32. Ia Pappi katzo sen ruwen, ja näke sen
matalammaxi muuta ihoo, ja karwat tulewat
siitä paikast kellaisexi ja harwemman; niin
Papin pitä
sen saastaisexi: sillä
se on rupi: se onduomitzeman
spitali pääsä eli parrasa.
31. Mutta jos Pappi näke, ettei rupi ole
matalambi muuta ihoo, ja karwat ei ole hänes
saastaisexi silla
:

26.

saas-

se

sanoman.

38. Ia jos miehen eli waimon ihoon tule
walkia syhelmä
rauwennexi; niin
39- Ia Pappi näke
on walkia rupi tullut hänen ihoons, ja hän
on puhdas.
40. Los miehen hiuxet päästä lähtewat; niin
etta hän tule paljaspääxi, hän on puhdas.
41. Ia jos ne etiseldä puolelda' päätä lahtewät; niin hän on otzalda paljas, ja on puhdas.
42. Mutta sos joku »välke taikka punainen
haawa tule stn paljan päälle ; niin on siihen spitali tullut paljan pään eli otzan päälle.
43. Sentähden pitä Papin katzoman hänen,
ja kosta han näke
walkian eli punaisen
pään eli otzan päälle ;
paljan
tullen
haawan
että näky niinkuin muukin spitali ihosa.
44. Niin hän on spitalinen ja saastainen mies :
ja Papin pitä kaiketi duomitzeman hänen
taisexi, senkaltaisen haawan tähden hänen pää:

se

sen

sen

sen

saas-

sänsä.

n. 45. Joka spitalinen on hänen waattens
pitä rewityt oleman, ja pää awoi,
peitetty;
ja hänen pitä huutaman saastainen ! saastainen.
Q 3
46. Niin-

suu

:
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IZ. 14. Luk.
loimi, kude, eli kaikkinai-

I.LVItioUZ.

46. Niinkauwan kuin se haawa hänesä on,
pitä hänen saastainen oleman, yxinäns asuman ja hänen asuinsians ulkona leiristä oleman.' *4Mos. 5:3. 2Kun. K. 15:5. Luk. ,7:".
ui. 47. Jos jongun waatteseen tule spitalin
haawa, olkon se langainen eli liinainen.
48. Loimeen eli kuteseen, olkon liinainen
eli millainen: elikkä nahkaan, elikkä kaikkinai,

se

seen nahkawaatteseen.
49. Ia jos se haawa kowin wiherty, eli paljo punistu

58. Mutta waate,
nen nahkakalu, kuin pesty on, joista haawa kadonnut on; se pila wastudesta pestämän, ja
puhdas oleman.
59- Tämä on sääty spitalista ruwesta waaltesa, liinaisesa, langaisesa, loimesa eli kutesa,
ja kaikkinaisesa nahkawaattesa: niitä puhtaxi
eli saastaisexi sanoa.

14.

Luku.

l. Spitalisten puhtaxi sanominen ja uhri. n.
waattesi», eli nahasi», eli loimesi», eli
kuteja, eli josakusa kappalesa kuin nahasta teh- Vrinomatain köyhäin spitalisten. m. juonet»
ten spitalista ja puhdistamisesta.
ty on, se on spitalin haawa; sentähden pitä Pa-

i. s>a HERra puhui Mosexelle, sanoden
händä katzoman.
2. Ja tämä on spitalism sääty,
Pappi
haawan
näsenkaltaisen
52. Ia kosta
koffa
ke niin hänen pitä sen sulkeman sisälle seitzema- hän puhdistetan: hän pitä tuotaman Papin

pin

:

ri päiwäxi.
51.

Ia ios hän seitzemändenä päiwänä näke,

että haawa on lewinnyt waattesi», loimesi», eli
kutesa, nahasi», eli josakusa kappalesa kuin nahasta tehty on; niin on kuluttawainm spitali, ja haawa on saastainen.
52. Ia hänen pitä waattet polttaman, loimen ja kuten, eli mikä olis, liinainen eli langainen, eli kaikkinainen kuin nahasta tehty on,
josa senkaltainen
sillä on kuluttapitä
spitali,
ja
wainm
tulesi» poltettaman.
jos
ettei haawa ole lePappi
näke,
53. Ia
winnyt «vaattesa, loimesi» eli kutesa, eli kaikkuin nahasta on.
kinaisesi» kappalesa
pitä
Papin
Niin
54.
kästemän pestä josa
on;
pitä
ja
hänen
sulkeman sisälle jälhaawa
lens toisexi stitzemäxi päiwäxi.
55. Ia kossa Pappi näke haawan sittekuin
pesty on, ettei haawa ole muuttunut hänen silmäins edesä, eikä myös ole lewinnyt, niin
on saastainen, ja pitä tulesa poltettaman; sillä
on sylvälle itzens laskenut, ja on
paljaxi

se

se

se

se

sen

tygö.*

"Matty. 8:4.
Luk. 5: 14. l. 17:14.

Mark. I:4^

Ja Papin pitä käymän ulos leiristä, katzeleman hända, jos spitalin haawa on parannut spitalisesta.
4. Ja Pappi kästekän sen joka puhdistetan,
otta kaxi eläwätä puhdasta lindua; ja Sedripuuta, ja tulipunaisexi painettua »villaa, ja I<
soppia.*
*l. 11:13.
Pappi
5. Ja
kastekan sen teurasta yhden linnun, sawiastiasa, wuotawan »veden tykönä.
6. Ja oitakan sen eläwän linnun Sedripuun
3.

kansi», tulipunalla painetun willan ja Isopin:
jakastakan sen tapetun linnun wereen, wuota-

wan weden tykönä.
7. Ja priistottakan spitalista puhdistettawan
päälle seitzemän kertaa; ja niin puhdistakan
se hänen, ja andakan sen eläwän linnun lendä
kedolle.
Mutta se puhdistettu pestän waattensa,
se ja 8.ajelkan
kaikki hiuxmsi»,ja pästen itzens »vedesä, ja niin on hän puhdas. Mengän sitte leise
riin ; kuitengin asukan ulkona majastans seitzekuluttanut.
Pappi
.* 4 Mos. ,2: 14.
näke että haawa kadonnut män päiwää.
56. Los
pestin;
pitä
niin
on sittekuin se
hänen sen rewäi9. Ja seitzemändenä päiwänä pitä hänen a<
pois
jeleman
kaikki hiuxet päästänsä, ja partansa ja
waattesta,
nahasta, loimesta eli kusemän
karwat
silmäkulmistansa, niin että kaikki kartesta.
näky
jos
ajellut: ja pitä pesemän waattensa,
«vielä
loi»vat
owat
waattesi»,
sitte
57. Ia
mesi», kutesa eli kaikkinaisesi» nahkawaattesa, ja pesemän ihons «vedellä, niin on hän puhdas.
niin on se pisama; ja se pitä poltettaman tulesa
12. Ia kahdexandena päiwänä pita hänen
ynnä.sm kansa josa se hawaa on.
ottaman kaxi wirhitöindä karitzata, ja «virhittötlian

sen

*

se

14.

3 Mos. Kirja.

Luk.
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päiwänä puhdistuxexensa, seurakunnan majan
owen eteen, HERmn edesä.
24. Niin pitä Papin ottaman wikauhrin kaLogin öljyä: ja Papin pita ne
rihan, ja
häälyttäman häälytyxexi HERran edesä.
25. Ia teurastaman wikauhrin karitzan, ja
Papin pitä ottaman wikauhrin »verestä, ja siöljy Login wuman puhdistemn oikian korwan lehteen:
han, ja uhmman wikauhrixi
häälyttäman
pitä
häälytyxexi
ne
niin »nyös oikian käden peukaloon, ja oikian
ja
kansa:
jalan isoin warpaseen.
2^.29:24.
edesä.'
HERran
pai26. Ia Papin pitä »vuodattaman öljystä,
sillä
teurastaman
karihan
13. Ia sitte
kalla, kusi» rikosuhri ja polttouhri teumstetan, Papin »vasemban käteen.
pyhäsä siasa: Sillä niinkuin rikosuhri, niin
27. Ia Papin pitä priistottaman oikian käoma;
myös wikauhrikin on Papin
sillä on den sormella öljystä, kuin on hänen wasemmasil
kädesansa, seitzemän kertaa HERran edesä.
kaikkeinpyhin.*,
*l.?-7.
28. läänestä öljystä hänen kätems, pitä Pa14. Ia Papin pitä ottaman wikauhrin mepuhdistetun
paneman puhdistetun oikian korwan lehoikian
pin
ja
korwan
restä,
sitvuman
peukaloon,
ja
ja oikian käden peukaloon, ja oikian jateen,
myös
oikian käden
lehteen; niin
warpaseen.
jalan
lan
isoin warpaseen, wikauhrin weren päälle.
oikian
isoin
ja
Papin
pitä
öljy
Logista;
ottaman
29. Ia jäänen öljyn hänen kätems, pangan
1;. Ia
puhdistetun pään päälle: ja sowittakan
käteen.
Papin
Pappi
wuodattaman
wasemban
16. Ia Papin pitä kastaman oikian kätens händä HERran edesä.
öljyyn, kuin hänen wasemmasil Me32. Ia tvalmistakon niistä Mettisistä, taikka
hän on »voinut saada.
sans on; ja priistottaman öljyä sormellansa sei- kyhkyläisen pojista; jotka
jotka
Nimittäin
niistä
hän on woinut
tzemän kertaa HERran edesä.
31.
jäänesta
öljystä
polttouhrixi, ynja
da:
käteensä,
yhden
hänen
Waan
rikosuhrixi
toisen
17.
pita Papin paneman puhdistetun oikian korwan nä ruokauhrin kansa: ja niin pitä Papm
lehteen, ja oikiaan peukaloon, ja oikian jalan wittaman puhdistetun, HERran edesä.
isoin warpaseen : wikauhrin weren päälle.
32. Tämä on sääty spitalisesta; joka ei «voi
pitä
öljyn
»8. Jäänen
hänen käteensä,
Pa- saada sitä kuin hänen puhdistuxeensa tarwitan.
m. 33. Ia HERra puhui Mosexelle ja Aapin paneman puhdistetun pään päälle: ja Paronille,
pitä
pin
sowittaman händä HERran edesä.
sanoden:
34. Kosta te tuletta Kanaan maalle, jonga
19. Ia Papin pitä tekemän rikosuhrin, ja
sowittaman puhdistemn hänen faastaisudestan- mina annan teille omaisudexi: ja minä
jälken teurastaman poltouhrin.
ja
maan huoneseen spitalin haawan annan.
tuleman, jonga huone on,
22. Ia Papin pitä uhmman polttouhrin, ja
35. Niin pita
pitä
ja
ja
Papin
Papille,
Marilla:
ilmoittaman
ruokauhrin
sanoden: minun huosowittanäky
(spitalin)
man händä, niin hän on puhdas.
niinkuin
nesani
haawa.
11. 21. Jos hän on köyhä, ja ei ole hänellä
36. Niin pitä Papin käskemän heidän lakaisMraa, niin ottakan yhden karihan «vikauh- ta huonen, ennenkuin Pappi siihen mene katzorins edestä häälytyxexi, sowittaxens händä: ja man haawaa, ettei kaikki kuin huönes owat,
yhden kymmmexen sämbyläjauhoja, sekoitetun saastutettaisi: Sitte pitä Papin menemän kaöljylle ruokauhrixi, jaLogin öljyä.
tzeleman huonetta.
22. Ia kaxi mettistä eli kaxi kyhkyläisen poi37. Kosta hän näke haawan, ja löytä että
jotka
kaa,
hän woi saada: toinen olkon rikos- huonen seinisä wiheriaiset ja punahtawat onja
net owat: ja owat nähdä matalammat muuuhrixi, toinen polttouhrixi.
Papille kahdexandena ta seinää.
23. Ia kandakan

lamban: niin myös kolmekymmenestasämbyläjauhoja ruokauhrixi, öI,M sekoitetun, ja yhden Login öljyä.
joka puhdisti asettaman
ii Niin pitä Papin
ja
tämän
kalun, HERmn esen puhdistetun majan owen
edesä.
teen, seurakunnan
12. Ia Papin pitä ottaman sen yhden kari-

sen

sen

'

se

sormen

saaso-

sen

sm

sa: sen

sen

sen

38. Niin

i.iTviiicvs.
14. 15. Luk.
38. Niin lähtekän Pappi huonen owesta: wällä linnulla, Sedripuulla, Isovilla ja tulipunalla painetulla »villalla.
ja sulkekan huonen kiinni seitzemäxi päiwäxi.
päiwänä
Pappi
seitzemändenä
53. Ia sitte päästäkän sen eläwän linnun
39. Ia kosta
palaja ; ja näke haawan itzens lewittänexi lendämän Kaupungista kedolle: ja sowittaman
huonen, niin se on puhdas.
huonen seiniin.
tanpitä
käskemän
Papin
40. Niin
heidän
.54- Tämä on kaikkinaisen spitalin ja syhelgotta ulos knviä, joisa haawa on: ja hcitta män haawan sääty.
niitä Kaupungista ulos, saastaiseen paikkaan.
55. Waatten ja huonen spitalin.
pitä
ymbärins
kaikki
;6.
Paisumain, pisamain ja putken poltlasisäldä
41. Ia huone
puhtaxi kaavittaman ja kaapittu sawi heitet- mitten.
tämän Kaupungista ulos, saastaiseen paikkaan.
57. Että pitä liettämän, mikä puhdas eli
ja
kiwet,
pitä
ottaman
saastainen
kunakin päiwänä oleman pitä. TäIa
heidän
toiset
42.
paneman niiden kiivein siaan, ja ottaman toi- mä on sääty spitalista.
sen sawen, ja siwurnan huonen.
4.3. Los siis haawa jällens tule, ja pakah15. Luku.
tu ulos huonesa, sittekuin kiwet owat kangoi. Miehistä, joiden siemen wuota, ja niiden
tctut ulos: ja sitte kuin sawi on uloskannettu, puhdistus uhrista, v. waimoista, joilla on lija huone wastudesta siwuttu.
han weren juoxu, sekä tawallinen, että laiva44. Niin pitä Papin menemän sen sisälle, töin: ja heidän puhdistus uhristansa.
ja kosta hän näke haawan lastenen itzens lewiHERm puhui Mosexelle ja Aaronille,
ämmälle huonesa; niin on tosin kuluttawainen i.
sanoden:
spitali siinä huonesa, ja se on saastainen.
2. Puhukat Israelin lapsille, ja sanokat
pitä
särjettämän,
se
huone
45. Sentähden
kosta miehellä on hänen lihans juoxu,on
sekä kiwet että puut, ja kaikki sawi huonesta: heille:
hän
Sam. 3: 29.
saastainen.
ja wietämän Kaupungista ulos, saastaiseen
on
hän saastainen siitä juoxus3. Ja silloin
paikkaan.
ta:
kosta
hänen
lihansa juoxe, taikka tule tuki46. Ia se kuin käy huonesa niinkauwan,
; niin se on saastaisus.
siitä
tuxi
pitä
wuotamisesta
teljetty
on; hänen
oleman saastaikuin se
josa hän lepä jolla on
wuode
Jokainen
4.
sen ehtoseen asti.
juoxu,
ja
on
saastainen;
kaikki se jonga päällä
pitä
maka,
47. Ia se kuin siinä huonesa
istu,
saastutetan.
pesemän
hän
syö
ja
se kuin siinä huone- 5. Ia se joka sitttu hänen wuoteseensi» ; pitä
waattensa
sa, pita waattensa pesemän.
waattensa, ja wiruttaman hänens me48. Jos myös Pappi mene ja näke, ettei pesemän
pitä oleman saastaisen ehtoseen asti.
ja
dellä,
jtzens
lewiämmälle
huonesa,
haawa ole lastenut
6. Se joka istu sillä istuimella kuin hän o»
; niin sanokan sen puhsittekuin se siwuttu onparannut.
istunut jolla juoxu on; hänen pitä pesemän
taxi sillä haawa on
49. Ia pitä ottaman huonen puhdistamisen waattensa, wiruttaman itzens medellä, ja oleja tuli- man saastaisen ehtoseen asti.
kaxi lindua: niin myös Sedripuuta,
7. Se joka sattu hänen lihaansa, hän pessän
punalla paineluita »villoja, ja Isoppia.
ja wiruttakan hänens »vedellä, ja
waattensa,
50. Ia teurastaman toisen linnun, sawisesa
olkan saastainen ehtoseen asti.
astiasa, wuotawcm weden tykönä.
ja
pitä
Isopin,
Sedripuun,
ottaman
8. Jos hän sylke puhtan päälle; niin sepitä
Ia
51.
pesemän
»villoja
ja
ja wiruttaman hänens
ja tulipunalla paineluita
sen elä-ja wedellä, waattensa,
ja
ja
oleman saastainen ehtoseen asti.
wän linnun wereen, wuotawaan »veteen:
priistottaman huonen seitzemän kertaa.
9. Ia koko se satula jolla hän aja, pitä ole52. Ia puhdistaman huonen linnun werellä, man saastaisen.
ja wuotawalla wedellä: niin myös sillä elä12. Ia se joka sattu johongun siihen, joka
hänen
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!5. Luk.

?

Mos Kiriä.

pica saastaisen oleman
hänen allans on ollut,
joka niitä kanda, pitä peseja
asti:
ehtoseen
män waattensa, ja »viruttaman hänens medellä, ja oleman saastaisen ehtoseen asti.
tarttu,
ii. Ia johonga hän, jolla juoxu on
pese
pitä
medellä;
«nnen kuin hän kätensä
pesemän
ja
wiruttaman
itzens mewaattensaoleman
ja
saastaisen
ehtoseen
asti.
dellä,
pitä
12. Los hän tarttu samiseen astiaan,
puuastia
pitä
mutta
":
medellä
wirikottaman
l. 6: 2«.
rutettaman.
13. Ia tulduansa puhtaxi lihans juoxusta,
pitä hänen lukeman seitzemän päiwää puhdisturestansa,ja pitä pesemän waattens: niin myös
wiruttaman itzenS juoxewalla wedellä, niin
hän on puhdas.
14. Ia kahdexandena päiwänä pita hänen
ottaman parin mettisiä, eli kaxi kyhkyläisen poikaa: japitä tuoman HERran eteen seurakunnan majan owen edes, ja andaman ne Papille.
15. Ia Papin pitä ne uhraman, yhden rikosuhrixi, ja toisen polttouhrixi: ja sowittaman
hänen HERran edes hänen juorustansa.

sen

se

*

miehestä siemen wuota unesa; hänen pitä pesemän koko ruuminsa wedellä, ja oleman saastaisen ehtoseen asti.
17. Ia kaikki waate, ja kaikki nahka, joka
senkaltaisella siemenellä tahrattu on pitä pestämän wedellä, jaoleman saastainen ehtoseen asti.
18. Ia waimo, jonga tykönä senkaltainen
16. Kosta

;

mies maka, jolla on siemenen juoxu heidän
vita pesemän itzens wedellä, ja oleman saastai:

set ehtoseen asti.
ii. 19. Koffa waimolla on hänen lihans weren juoxu; pitä hänen erinäns oleman seitzemän
päimää: Ia joka häneen sattu, sen pitä

taisen oleman ehtoseen asti.

*

saas-

Hcs. ,8: s.
20. Ia kaikki jonga päällä hän lewäjä,
niinkauwan kuin hän erinäns on, pitä oleman
saastainen ja kaikki jonga päällä hän istu, pitä oleman saastainen.
21. Ia se joka hänen wuoteften sattu ; pitä
pesemän waattensa, ja wiruttaman hänens
wedellä, ja oleman saastaisen ehtoseen asti.
22. Ia joka
johongun, jonga päällä
hän on istunut hänen pitä pesemän waattensa.
*l.

10: ,y.

:

:

l. »o:

,8.

ia

«viruttaman

hänens medellä,
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oleman

ja

saastaisen ehtoseen asti.
23. Jos jotakin osa olla sen wuotesi», eli istuimella kusi» hän istu, ja joku siihen tarttu;
hänen pitä oleman saastaisen ehtoseen asti.
24. Ia jos joku niies lewäten lewäjä hänen
tykönänsä, siihen aikankuin hänen aikansa tule,
hänen pila oleman saastaisen seitzemän päiwää:

ja koko hänen »vuotensa, josa hän lewännyt
on, pitä oleman saastaisen.
25. Jos jongun »vaimon weren juoxu «vuota
kauwan aikaa, ei «vaimoin niinkaulvan kuin
aika on, mutta myös ylitze sen ajan; hänen pitä oleman saastaisen niinkauwan kuin se «vuo-

hänen oikialla «vuotons ajalla.
26. Kaikki »vuode kusi» hän lewäjä, niinkau-

ta, niinkuin

wan kuin hän «vuota, pitä oleman niinkuin oikian «vuotons ajan »vuode. Ia kaikki istuin
jonga päällä hän istu, pitä oleman saastainen,

niinkuin se hänen oikiana wuotamisens aikana
on saastainen.
27. Se jokarupejohongun niihin, hänen pitä oleman saastaisen: ja pitä pesemän waattensa, ja wiruttaman itzensa medellä, ja oleman saastaisen ehtoseen asti.
28. Kosta hän on puhdas wuotamisesta;
niin hänen pitä lukeman seitzemän päiwää, ja
sitte hänen pitä oleman puhtan.
29. Mutta kahdexandena päiwänä pitä hänen ottaman parin meittisiä eli kaxi kyhkyläipoikaa; ja »viemän Papille, seurakunnan
sen
majan owen edesä.
32. Ia Papin pitä uhmman yhden rikosuhrixi, ja toisen polttouhrixi, ja sowittaman hänen HERran edesä saastaisudensa juoxusta.
31. Niin teidän pitä eroittaman Israelin lap?
sia heidän saastaisildestansi»; ettei he kuolisi heidän saastaisudesansa, kosta he minun majani
saastuttawat, joka heidän sealans on.
*4Mos. 5:2.3.
32. Tämä on sääty »vuotamisesta: ja siitä
jolda(unesa) siemen «vuota, niin että hän siitä tule saastaisexi.
33. Ia siitä jolla on weren juoxu, ja siitä
jolla jokuwuotaminm on, miehestä eli »vaimosta: ja kostq mies lewäjä saastaisen tykönä.
*

R

1 6.

Luku.

i.LvmcuZ.
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16.

Luk.

ja
si»
itzens ja huonensa: jel
1 6.
teurastaman rikosuhrin kalpen edestänsä.
1. Ruinga ylimmäisen papin pitä kerta wuo12. Ia ottaman astian täunäns tulisita hiidesa, pyhisä waatteisa menemän pyhään, määliä
Altarilda,joka on HERmn edesä, japiwons
rätyillä uhreilla sowittamista toimittaman, n
*: ja
täyden
pitä
surwottua pyhää
arwalla »alittaman
kandanian
Rahdesta kauriista
yxi teurastetta rikosuhrixi, ja toinen eläwänä, sisälliselle puolelle Esirippua.
2 Mos. 3° 34,
Ransan syndejä kandain, wietämän korpeen,
13. Ia paneman siitä tulen päälle HERran
m. Lepytys Juhlan pitämisestä.
eteen; niin että pyhän
Armoistuine
Mosexelle,
puhui
peittäis,
joka
I.
men
on
päällä,
sittekuin
ettei
Todistuxen
HERm

kalpen,

Luku.

sowittqman

sen

sawua

*

-

sawun suitzu

sillä
uhmtesans HERran edesä, kuolit he.
»o: l.
2. Ia HERm sanoi Mosexelle: sano tveljelles Aaronille, ettei hän jokaaika" mene sisalmäisien pyhään, fisälliselle puolelle Esirippua, Armoljiuimen ereen, kum Arkin
päällä on, errei hän kuolis: sillä mina nay<
<>)

kaxi Aaronin

poikaa kuollet olit;
*

tän minuni pilrvesu Arnioistuiinen päällä.

hän kuolis.
14.

Ia

ottaman mullin merestä, priistotta-

xens sormellansaArmoistuimen puoleen, etiselle

puolelle itä päin: Seitzemän kertaa pita hänen
näin sormellans Armoistuimen edes «verta priiskottaman.
15. Sitte pitä hänen teurastaman Kansan rikosuhrin kaurin: ja kandanian hänen »verestäns Esiripun sisälliselle puolelle; ja pitä tekemän sen weren kansi», niinkuin hän teki kalpen
»veren kansi», ja priistottaman sitä Armoistuimen päälle, ja Armoistuimen edesä.
'1.4:6. Ebr 9: ,3. 1.10:4.
16. Ia niin sowittaman Pyhän, Israelin lasten riettaudesta ja heiden «väärydestäns, kaiki<
niin pitä myös hänen tesa heidän synneisänsa:majalle,
joka on heidän tykemän seurakunnan

Mos. 30 i".
pitä Aaronin käymän
näiden
Mutta
kansa
3.
Pyhään sisälle: hänen pitä ottaman nuoren
kalpen rikosuhrixi, ja oman polttouhrixi.
4. Ia pitä pKkeman pyhän liinahamen ylönsä, ja liinaisen alaslvaatten ihonsa päälle, ja
»vyöttämän itzens liinaisella «vyöllä, ja paneman liinahiipan päähänsä: sillä ne owat pyhät
waattet, ja pitä wiruttaman ihonsa «vedellä, ja könäns, kestätte heidän saastaisuttansi».
ne pukeman päällensä.
17. Ei pidä yhdengän ihmisen oleman seurajoukolda
pitä
ottaman Israelin lasten
kunnan majasa ', kosta hän käy sowittaman
5. Ia
poltPyhäsä, siihenasti että hän sieldä käy ulos: ja
ja
yhden
oman
kaxi kaurista rikosuhrixi:
pitä niin sowittaman itzens, ja huonensa, jako?
touhrixi.
kalpen
tuoman
ko
pitä
6. Ia Aaronin
rikosuhIsraelin Kansan, f 'Luk. ,:io. -x Ebr. 9:7^
rixensa.ja sowittaman itzens huoneinensa.
18. Ia kosta hän mene ulos Altarin tygö>'
joka
ne
on HERran edes, pitä hänen sowittaman
ottaman
kari
asetkaurista
11.7. Ia sitte
majan
ja
ottaman kalpen merestä jakaurin mereseteen,
sen:
seurakunnan
taxensa HERran
tä, jasiwuman Altarin sarwein päälle ymbäowella.
8. Ia Aaronin pitä heittämän arwan kah- rins.
desta kaurista: toisen arwan HERralle, ja toi19. Ia priistottaman sormellansa merestä seisen »vapalle kaurille.pitä
tzemän kertaa sen päälle: ja puhdistaman ja pyuhmman sen kaurin, hittämän sen Israelin lasten saastaisudesta.
9. Ia Aaronin
22. Ia kosta hän on täytänytPyhän ja seu-l
jongapäälle HERran arpa langeis; ja»valmismkunnan majan ja Altarin sowinnon; niin pi-l
taman sen rikosuhrixi.
ta hänen tuoman sen eläwän kaurin.
12. Mutta sen kaurin, jonga päälle wavau21. Ia Aaronin pitä paneman molemmat
den arpa langeis, pitä hänen asettaman elätväpitä
tN HERran eteen, että hänen
sowittaman kätens sen eläwän kaurin pään päälle, ja tun«
päästämän
wapan
kaurin korpeen. nustaman sen päälle kaikki Israelin rikoxer ja
sen
sin ja
tuoman
pitä
rikosuhrin- heidän pahat tekons kaikisa heidän synneisänsa i
11. Janiin
Aaronin
*

2

-

*

:

ja

?

Mos Kina.

paalle, ia lähettäia ne paneman kaurin
kansa korpeen.
miehen
män sen,jongun sowelian
pitä
andaman
kaikki heidän
kaurin
22. Että
pahat tekons erämaahan: ja hänen pitä jättämän kaurin korpeen. pitä käymän
seurakunnan
23. Ia Aaronin
maiaan, jariisuman liinawaattet yldänsii, jotka hän ennen pukenut oli käydesänsä pyhään:
ja jättämän ne sinne.
24. Ia pitä pesemän ihons medellä pyhäsä
siasi», ja pukeman ylönsä omat waattensa: ja
menemän ulos, ja tekemän sekä omans että
Kansa polttouhrin; ja niin sowittaman sekä
itzens, että Kansan.
2;. Ia polttaman rikosuhrin lihawuden Alpaan

13

16. 17. Luk.

34- Tämän pitä oleman teille alinomaisen
säädyn, että te somitatte Israelin lapset kaikista heidän synneistäns, kerran wuodesa *. Ia
hän teki niinkuin HERra oli kästenyt Mosexelle.
",Mos. zo:io.

17.

Luku.

1. Rästetän kaikki uhrit toimitetta Seurakunnan Majan owen edesa. n. Ei pidä Ajattaroil-i
le uhrattaman. m Rieltän werta, niin myös
-"
raattoa ja haastattua syömästä.
,
i.
puhui Mosexelle, sanoden:

HERm

O

2. Puhu Aaronille ja
ja kaikille Israelin lapsille, ja

hänen pojiUens,

sano heille: tämä

se kuin HERm kästenyt on,

on

sanoden:
ikänäns
huonesta
teurasta
Israelin
tanlla.
26. Waan se ioka «vei sen «vapan kaurin u- harjan, eli karitzan, eli wuohen leirisa: taiklos, pitä wiruttaman waattensa, ja pesemän ka joka teurasta ulkona leiristä.
tuleman jällens leiriin.
4. Ia ei kanna seurakunnan majan owen
ihonsa wedellä: ja sittemullin
ja
eteen
sitä kuin HERralle uhrixi pitä tuotaman,
rikosuhrin kau27. Ia rikosuhrin
.

.

rin, joioenga weri kannettin sowinnoxi Pyhään ; pitä «vietämän leiristä ulos, tulesa poltetta,

lihans jarapansa.
sekä heidän nahkansa,
1,:
4;.*l. 6:

30.

Hes.

21.

Ebr.

*

n.

28. Ia se kuin niitä poltti», pitä wiruttaman
ja
ja

waattensa, pesemän ihonsa »vedellä: sitte
tuleman leiriin.
li. 29. Tämän pitä oleman teille ijankaikkisäädyn: kymmendenä päiwänä seitzemändesen Kuukautena,
pitä teidän sielujanne waiwanä
ja
man, ei mitäkän työtä tekemän *: olkon se
omainen, eli «vieras, joka teidän smsanne muukalainen on.
4 Mos. 29:7.
32. Sillä sinä päiwänä te sowitetan, niin että te tuletta puhtaxi: kaikista teidän synneistänneHEßmn edesä tuletta te puhtaxi.* *l 22:27.
31. Sentähden pitä sen oleman teille suurimman Sabbathin, ja teidän picä waiwaman teidän sielujanne: se olkon teille alinomainen sääty.
32. Mutta sen sowinnon pitä Papin tekemän
joka «voideldu on, ja jonga käsi täytetty on
Papin «virkaan hänen Isäns siaan: Ia pitä
pukeman ylönsä liinaiset waattet, kuin owat
ne pyhät waattet.
,33- Ia niin pitä hänen sowittaman sen kaikkein pyhimmän ja seurakunnan majan, ja Altarin: niin myös Papir, ja kaiken Kansan pitä
*

.

hänen sowittaman.

HERmn majan eteen; hänen pitä »vereen wirapäa oleman, niinkuin se joka weren «vuodattanut on, ja se ihminen pitä häwitettämän

Kansastansa.
5-

Sentähden pitä Israelin lapset heidän uh-

rinsa, jonga he kedolla uhrata tahtowal,
HERmn eteen kandaman seurakunnan majan

owella Papille; ja siellä uhmman ne kiitosuhrixi HERralle.
6. Ia Papin pitä priistottaman weren
HERran Marille seurakunnan majan owen
edesä: ja polttaman lihawuden HERralle lepytys hajuxi."
Mos. 29:18. 3 Mos. 4:31.
11. 7. Ia ei millänmuoto enämbi heidän uhrians uhmman Ajattamille, joiden kansa he
huorin tehnet owat. Se pitä oleman heille hei*

2

dän sukukunnisans ijankaikinen sääty.

'

I Kor.
*sMos. 32: 17.
pitä
sanoman
8- Sentähden
heille: kusinun
kaikänäns ihminen Israelin huonesta, eli «vie,0:20.

seasan

ras

joka teidän
on muukalainen, teke
polttouhrin:
eli
uhrin
9. Ia ei sitä kanna seurakunnan majan owen eteen, että hänen HERralle tekemän

pidäis;

tansa.

sen
se ihminen pitä häwitettämän Kansas-

il>. 12.

R

2

Ia kukaikänans ihminen

Israelin
huones-

17. 18. Luk.

l.LVincug.
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huonesta, eli muukalaisista jotka teidän seasan
4. XVaan «hkär minun oikeuteni, ja pi«
asuwat, syö jotakin werta; händä »vastoin mi- rakar minun sääryni, waeldarenne niisa;
nä panen minun kastooni ja häwitän hänen (sillä) minä olenHERra reidänluma lanne.
'1.,.,?. ».7:26.
5. Semahden pira reidän mmun sääiM
Kansastansa."
Ap. T. Is 20,29.
pitämän ja minun oikeuteni: si ihminen,
5 M05.,,: is.
Silla lihan sielu on weresa, ja mina loka nura «ke, hän elä niisä: sillä minä
olen stn reille andanur Alrarille, «ra «idän olen HERra.
Hes. 20: n.
Rom. 10: 5.
Gal. 3: ,2.
sielunne pidäis stn kaurra sowirerraman:
Ebr. 9: 22.
11. 6. Ei kenengän pidä lähin,niäistä tangosilla weri on sielun sowindo.
12. Sentähden minä olen sanonut Israelin ansa lähestymän, hanen häpyäns paljastalapsille: ei yxikän hengi teidän seasanne pidä man : sillä minä olen HERm.
»verta syömän : eikä yxikän muukalainen joka
7. Sinun Isäs häpyä, ja äitis häpyä ei sinun pidä paljastaman. Se on sinun aitis, älä
teidän seasanne asu, pidä werta syömän.
l.20: i,»
13. Ia kukaikänäns ihminen Israelin lapsis- siis hänen häpyänsä paljasta.'
1 Kor. 5:,.
ta, taikka muukalainen teidän seasan, joka saa
5 Mos. 27: 20.
Hes. 22: 10.
8. Ei sinun pidä paljastaman sinun Isäs emetzän eläimen eli linnun pyydyxellä, jota syövän; hänen pitä »vuodattaman
weren, ja männän häpyä: sillä fe on sinun Isäs häpy.
peittämän sen muldaan.
*l. n 15.
9. Sinun sisares häpyä, Isäs tyttären, eli
tyttären, kotona taikka ulkona syndynen;
»verenäitis
hengi
Sillä
kaiken
on
hänen
lihan
14.
sä niinkauwan kuin se elä. Ia minä olen sa- ei sinun pidä paljastaman heidän häpyänsä.*
2 Sam. ,3:
nonut Israelin lapsille: ei teidän pidä yhden14.
gän lihan werta syömän: silla kaiken lihan
12. G sinun pidä paljastaman sinun poikas
hengi on hänen »verensä : kukaikänäns sen syö, tyttären, eli sinun tyttäres tyttären häpyä: sil1 Mos. 9: 4.
lä se on sinun häpys.
fe pitä hukutettaman.
11. Ei sinun pidä paljastaman sinun Aitipliohengi
syö
raato;
taikka
15. Ia kukaikänäns
joka
rewitty
on
olkon
kotolainen
eli les tyttären häpyä, joka Isälles syndynyt on,
sitä
hän
muukalainen; hänen pitä pesemän waattensa, sillä se on sinun sisares.
12. Ei sinun pidä paljastaman sinun Isäs sija wiruttaman hänens wedellä, ja oleman
häpyä: sillä se on Isäs lähimmäinen.'
asti;
puhtaxi."
tule
niin hän
saastaisen ehtoseen
22:
21.
1.20: ,9.
'iMos.
pidä
paljastaman äitis sisaren
16. Jollei hän pese itziänsä ja ihoonsa »viruEi
sinun
13.
ta; niin hänen pitä itze kandaman wäärydensa. häpyä: sillä se on sinun äitis lähimmäinen.
,

:

«.

*

*

*

*

*

sen

*

:

*

~

*

-

-

*

,

saren

l. Ei pidä pakanain tawan, waan Jumalan
säätyin jälken elettämän. v. Sukuruttaus ja
?. muuta kauhistawaista syndiä nimitetän jakieb
tän. m. Senkaldaisen riettauden rangaistus

osotetan.

*

HERra puhui Mosexelle, sanoden
2. Puhu Israelin lapsille, ja sano heil-

1.

:

le Niina olen HERra reidän lunialanne.
3. Ei teidän pidä tekemän Egyptin maan
työn jälken josa te asuitte: ei myös teidän pidä
tekemän Kanaan maan työn jälken, johonga
minä teitä Wien: ei teidän myös pidä heidän
:

säädystänsä waeldaman.

14. Ei sinun pidä paljastaman sinun setäs
häpyä; niin ettäs lähestyt hänen emändätänsä, silla se on sinun setäs emändä.
15. Ei sinun pidä paljastaman sinun minias
häpyä: sillä hän on sinun poikas emändä; senhäpyäns paljastatähden ei sinun pidä hänen
,6.
I
man.
Mos. 38:
3 Mos. 20: 12.
16. Ei sinun pidä paljastaman sinun meljes
emännän häpyä: sillä se on sinun weljes häpy.'
*l. 20: 21.
Mark. 6: ,8.
Ei
pidä
sinun emändäs yntm hä17.
sinun
nen tyttärens Käpyä paljastaman: eikä hanen
poikans tytärtä, eli tyttären tytärtä ottaman,
heidän hapyns paljastamaan: sillä ne owat
hänen lähimmäisensä, ja on kauhistus.
iB. E»
'

se

,

18. Luku.

*

18. 19. Luk.
IB.E> sinun pidä myös

3 Mos.
ottaman sinun emändas sisarta; händä waiwaman, hänen häpyäns paljastaman,, wielä hänen eläisänsä.
19. Waimon tygö, niin kauwan kuin hän
kärsi; ei sinun pidä
saastaisudensi» sairautta
paljastamaan.
häpyänsä
lähestymän, hänen
*

*l.

25:,8.

Kirja.

133
19.

Luku.

l. Rästetän pyhyteen ja otolliseen uhramiseen.

Rieltän köyhiä unhohtamasta, lähimmäiseljotakin wääryttä tekemästä ; jakahtalajia.
sekoittamasta, m. Neuwo orjaan ryhtymisen
11.

lensä

sowittamisesta, ja puiden hedelmäin nautiye-

misesta.

iv.
Haasto taikausten, ja lasten hauEi sinun pidä nlyös makaman sinun lä- reuden estämiseen, v. waroitns wanhain kunryhtymän, nioitamisesta ja muukalaisten holhomisesta
himmäises emännän tykönä, häneen2Sam.
niin myös wääryden kartamHesta duomiosa ja
n: 4.
jollas itzes häneen saastutat.
mitasa.
21. Ei sinun pidä siemenestäs andaman Molekilte poltetta, erceo haxvaisisi sinun luma- 1.
HCRm puhui Mosexelle, sanoden:
minä
2. Puhu koko Israelin lasten joukolle,
las nime: silla
olen.HEßra."
ja
'l. ,0: 2.
Kun. K. 23.- 1.
sano
Icr. 32:35.
heille: teidän pitä oleman
mina
pidä
makasilla
olen
miehenpuolen
22. Ei sinun
HERra «idän lv,
kansi»
*l.
malanne.
,1:44,
niinkuin
waimon
on
kau45.
man,
kansa: sillä se

20.

;

*

"

2

l. 20:1;.
Rom. 1:27.
3. Jokainen peljarkan airians ja Isaanja pirakar minun Sabbarhini: silla
sa*,
pidä
»nyös
eläimen
kansi» maka23. Ei sinun
mina
olen HERm «idän Jumalanne.
ei
man, ettes itzes
kansa saastutais. Ia
yxikän waimo pidä eläimeen ryhtymän yhdistyMos. 20:
mään kansa: sillä on kauhistus.
4. Ei teidän pidä teitän käändämän epäjui
Mos. 22: 19. ; Mos. 20: is. 5 Mos. 27: 21. malittentygö, ja ei pidä teidän tekemän teillenin. 24. Ei teidän pidä yhdesakän näisa itzen- ne walemita Jumalita: sillä minä olen HERne saastuttaman: sillä näisä kaikisa owat pa- ra teidän Jumalanne.* *2M05.2<>:23. 1.34:17.
kanat heitäns saastuttanet, jotka minä ajan 5. Ia kosta te HERralle teette kiitosuhria;
niin teidän pitä uhmman, että teildä otollipois teidän edestänne.
nen olis.
1.7:11.
25. Ia maa on sillä saastutettu: ja minä
pitä
syötämän
6.
sinä päiwänä jona
Ia
etzisselen pahatteot, niin että maan pi- te uhmtte,
päiwänä;
ja
mutta niitä
toisna
tä heidän asujans oxendamcm.
jää
päiwäxi,
pitä tulella
kolmannexi
tähtexi
26. Sentähden pitäkät minun säätyni ja oi,6.
poltettaman.
l.
7:
keuteni, ja älkät näistä kauhistuxista yhtäkän
7. Jos joku siitä kuitengin syö kolmandena
tehkö: eikä omainen, eikä wiems, joka teidän päiwänä;
»»iin on
kauhistus, ja ei ole omuukalainen on.
tollinm.
l. 7:18.
27. Sillä kaikkia näitä kauhistuxia owat täpitä kandanian
8. Ia joka siitä syö,
män maan Kansat tehnet, jotka teidän edelwäärydensa:
sillähän on HERmn Pyhän riilän olit: ja owat maan saastuttanet:
«vannut; ja
sielu pitä yäwitettämän Kan28.. Ettei maa myös teitä oxennais, jos sastans.

histus.'

*

sen

'

,

'

sen

se

„.

*

sen

se

sen

*

seasanne

*

*

*

se

sen

se

se
saastutatte;

sitä
niinkuin se on oxendanut
sen Kansan, joka teidän edellän
oli.
29. Sillä kuka ikänäns näitä kauhistuxia teke; sen sielu pitä häwitettämän Kansastansa.
te

se

*

*

3

n. 9. Kosta te elon leikkatte maastanne, ei
sinun pidä tyynni peldos kulmia leikkaman; ja
ei elos paita noukkiman.* '1.23:22. sMos.^:^.
Ei pidä sinun myös tyynni korjaman
32. Sentähden pitäkät minun kastoni, ettet wllnamäkiäs, eli noukkiman niitä warisneita
te lekis kauhistawaistm tapain jälken, kuin he marjoja; waan jättämän ne
waiwaisille ja
teit »olka teidän edellän olit, ettet te itzenne niilminä olen HERm teidän
sillä
muukalaisille:
lä saastutais: SM mina «len HERra tei- Jumalanne.
dän humalan.
ii. Ei «idän pidä xvarasiaman, eli rvalehre,
R
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19.

Luk.

lehieleman, eli pettämän roinen roisianne.' ryhty häneen, ja se on orja, ja jo on toiselda
I Thes. 4: 6.
Mos. 2°: ,s, »e.
maattu, kuitengan ei ole irmllmsi» eli wapaxi
1 2. Ei «idän pidä waärm wannoman laskettu; se pitä suomittaman, waan ei pidä
minun nimeeni, ja haroäisiman sinun lu- heidän kuoleman, sillä ei hän ollut wapa.
malas nime: sillä mina olen HERra*
21. Mutta miehen pitä tuoman HERralle
20:
ii.
«vikans
edestä oman wikauhrixi, seurakunnan
Mos. 7. s Mos. s:
Matth. s: 33»34majan
12.
owen
eteen.
lak. 5:
pitä sowittaman hänen wi22.
pidä
rekeman
Papin
lähimmaiselIa
13. Ei sinun
les wääryrrä eli ryöroämän handa. Si- kauhrins omalla HERran edes, siitä rikoxesta
*

2

'

2

-

,

nun pälwamiehes palka ei pidä oleman sinun rykönäs huonnseen asti.
*sMos. 24:15. Tob. 4:15. lak. 5: 4.
14. Ei sinun pidä kuuroja kiroman: Ei sinun pidä myös paneman sokian eteen jotakin,
johonga hän kombastuis*. Waan sinun pitä
pelkämän sinun lumalatas: sillä minä olen
5 Mos. 27:18.
HERm.
5. Ei «idän pidä wääryrra rekeman
duomiost», ja ei armaiyeman köyhää, ja
el tunnioiyeman woimallista; mmra duo»
niiyeman sinlm lähiminaisis oikein.
l. 16: 19.
*2Mos. 23:3.
s Mos. 1: 17.
San. 8.24:24.
lak. 2: 9.
16. Ei sinun pidä oleman panettelian sinun
Kansas sms. Ei sinun pidä myös asettaman
'

*

kuin hän on rikkonut; niin hänelle (lumalalda) armo tapahtu hänen rikoxestansi», kuin
hän rikkonut on.
23. Kosta te tuletta siihen maahan, ja istutatte kaikkinaisia puita joista syödän, pitä teidän leikkaman pois niiden hedelmän esinahan:
Kolme wuotta pitä teidän pitämän heitä ymbärinsleikkamatoinna, niin ettet te syö niistä.
24. Waan neljändenä wuonna, pitä kaikki heidän hedelmänsä pyhittettämän kiitoxexi

HERralle.
25.

Wiidendenä wuonna

pitä

teidän hedel-

män syömän, ja kokoman sisälle tulon: silli
minä olen HERm teidän Jumalanne.
IV. 26. Ei teidän pidä syömän weren kansa'.
Ei teidän pidä totteleman aawistuxia eli tai1.3:17. 1.17:1°. 5 Mos. ,2:16.
sillä minä kauxia.

sinuas lähilnmäises werta wastan *:
Ap.T. 15: 2°.
olen HERra.
Mos. 23:
pidä kerihemän paljaxi päänne
weljees
teidän
pidä
si17. Ei linutt
wlhaman
27. Ei
pira
ja ei tyynni ajeleman teidän
waan
kaiketi
lakea
ymbärins,
sydämesas;
nun
sinun
"

2

*

~

l. 21: 5.
n» reicman lahlmmaistas *, erres wika- partaanne.
Syr. 19:13.
pidä
teidän
teidän ihoonne
paäri rillis hänen rährensa.
Ei
leikkaman
28.
piirusteleman
kirjoituxia
l.
kuolluen
eli
tähden,
18:15.
Luk.
17:3.
Matth. 5:22.
päällen":
i loh. 2: 9, 11.
teidän
minä
olen
sillä
1.3:15.
HERm.
18. Ei sinun pidä kostaman Veikä wihaman
5 Mos. ,4:,.
29. Ei sinun pidä salliman tytärtäs porttosinun Kansas lapsia. Sinun pirä rakastaman lakimmäistas, niinkuin »ye sinuas f; na olla; ettei maa tottuis haureuteen, ja tulis
Nom. 12:19. täyten kauhistusta.
sillä minä olen HERra.
l Petr.3:91 Thes. 5: 15.
f Matth. 5: 43» 4432. pitäkät minun pyhäpaiwani, japel<
2,:
järkar
minun pyhääni: silla minä olen
I.
Noin. 13:9. G«l. 5: 14.
39.
lak. 2:8.
teidän
säätyni
pitä
pitämän.
Ei HERra.
19. Minun
31. Ei teidän pidä käändämän teitänne tieläitsinun pidä andaman sinun karjas sekoitta heitygö, ja älkät kysykö «velhoilda*, ettet tt
lajin.
kylmä
elainden
älä
ten
täns muiden
Ia
sipeldoas
ei
yxinun
saastuis heistä: sillä minä olen HERm teidän
sekoitetulla siemenellä. Ia
'1.20:6,27.
päälles,
joka
pidä
waate
tuleman
Sam. 28:7.
kän
sinun
Jumalanne.
V. 32.Harmapaan tdesä pita sinun noulangaisesta ja liinaisesta kudottu on.*
seman, ja kunnioittaman wanhaa': 1<
5 Mos. 22: 9, 10, i,.
111. 22. Los mies maka waimon tykönä ja pelkämän sinun lumalaras: silla mina
olen HERra. *Spr.«: 7.
33-Jos
*

'

*

*

*

,

*

Lllk.

Mos Kirja.

3

joku muukalainen on sinun tykönäs
zz. Jos
ryösmaalian asulva; ei teidän pidä

teioan

tämän.
34. Hänen

*

*

2

Mos.

22:

sitä

niinkuin
pitä rakastaman

6. Jos joku sielu hänens noitain ja tietäisten tygö käändä, huorin tekemän heidän kan-

sans; niin minä kasivoni asetan sitä sielua was23: 9.
ja häwitän sen kansastansa.
tan,
tykönänne,
teidän
21.

asuman
omainen teidän seasanne.
händä,
pitä
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Iy. 20.

.

*

Ia sinun

'1.19:31.

5 Mos. i8:

11.

niinkuin itze sinuas:
7. Sentähden pyhirräkar «iranne, ja ölkar
pyhar:
myös
Egyptin
olitta
»naalolen HERra reidän Jusillä minä
sillä teMinä olen muukalaiset
1.1,:
malanne.
1 Petr. 1: >6.
teidän
44. l. 19: 2.
Jumalanne.
ia.
HERm
ja rehkär
pidä
wäärytta
pirätar
säätyni,
teidän
duominun
Ei
tekemän
Ia
8.
A.
kyynärällä,
ja
te»ra
nura;
HERra,
«vaalia
mitalla.
m»na
olen
silla
loka
miolta:
L.,,: 1. l. 16:1,. l. 20: 10. pyhitän.
15:
San.
Mos.
13.
5
11. 9. Ruka ikanans Isäöns ja äitiänsä
36. Olkia waara, oikia leirvlffa oikia
pira
oleman reidän ty- kiro, sin pira rorisisti kuoleman; erra hän
Vakka, olkia kannu
könänne: sillä minä olen HERra reidän Isääns ja airians tironnur on: hänen wc«
humalanne, joka teitä olen johdattanut E- rens olkon hänen paallans.
2
gyptin maalda:
Mos. 21:17. 5 Mos. 27: 16. San. L. 20:20.
pitä
pitämän
ja
tekemän
teidän
Matth. 15: 4.
37. Että
säätyni,
ja
minun
12.
minun
kaikki
oikeutekaikki
Joka huorin teke jongun miehen awiopuolisan kansi», se joka lähimmäisensä emänni: Sillä minä olen HERm.
nän kansa huorin teke; pitä totisesti kuoletta'

*

*

,

*

20.

3-UkU.

man, sekä huorintekiä, että huora.'

Hengen rangaistus julistetan niille, jotka
Matth. 5:27. loh 8: 4,5lapsians uhrawat Molekille, noitiin turwawat
joku Isäns emännän tykönä maka
-11.
ja wahembiansa kiroilewat. n. Niille, jotka
on; he
hlwrndesa, sukuruttaudesa ja muisa julmisa saas- niin että hän Isänsä hälyyn paljastanut
pitä
totisesti kuoleman: heidän »vetaisuden simneisa eläwät. m. waaroitus HER- molemmat
"l. 18: 8.
ran siätyjä pitämän, pakanain tapoja wältä- rens olkon heidän päällänsä.
män, puhtaita saastaisista eroittaman, janoitta
5 Mos. 27:20.
kuolettaman.
12. Los joku miniänsä tykönä maka, niin he
1.

*

Los

*

Mosexelle, sanoden:
HERm puhui
lapsille:
myös

Israelin
lapsista, eli

kuka
muukalaisista,
ikanans Israelin
kuin Israelin lasten sms asu, siemmestäns Molekille anda, sen pitä totisesti kuoleman: Maan
Kansan pitä händä kimittämän kuoliaxi.
*l. i«:2i. Ps. 106: 37.
3. Ia minä asetan minun kasivoni sitä ihmistä wastan, ja häwitän hänen Kansastansa;
että hen Molekille siemmestäns andanut, ja minun Pyhäni saastuttanut on, ja minun pyhää
nimeni häwäisnyt.
4 Ia jos maan Kansa sitä ihmistä säästä,
joka siemmestäns Molekille andanut on; niin
>)

2.

Sano

*

totisesti kuoleman; sillä he okauhistuxm tehnet: heidän »verens olkon
*l. in: 15.
heidän päälläns.
maka,niinpuolmkansi»
joku
Los
13.
miehen
kuin jongun waimon kansi», he owat kauhistuxen tehnet; heidän pitä molemmat totisesti
kuoleman: heidän werens olkon heidän pääl*l. 18: 22.
länsä.
14. Los joku nai waimon, ja sen äitin, hän
on kauhistuxm tehnyt"; st pitä tulella poltettamolemmat pita

wat

*

*

man, ja ne ynnä molemmat; ettei yhtän kau1.18: 17.
histusta olis teidän seasanne.
joku
maka,
eläimen
sen pitä
15. Los
kansa
totisesti kuoleman: ja se eläin pitä tapettaettei he sitä surma.
man.
*l. 18.-23.
16. Los joku waimo johongun eläimeen ryh5. Niin minä kuitengin sitä ihmistä wastan
minun kasivoni asetan, ja hänen sukuans was- ty, makqman sen kansi», niin sinun pitä tappatan: ja häwitän sen ja kaikki kuin hänen pe- man sekä waimon että eläimen; heidän pitä toläsäns M,'lekin kansa huorin tehnet owat, hei- tisesti kuoleman: heidän werens olkon heidän
päälläns.
dän Kansastansa.
17. Jos
*

*

l.Xviiicvs.
20. 21. Luk.
i7. Jos joku sisarensa nai, Isäns eli äitin27. Los joku mies eli »vaimo noidaxi eli tiehäpynsä
ja
löytän, ne pitä totisest kuoleman, heidän
tyttären,
täjäxi
ja
näke, se näke
sä
hänen
kimittämän, heidän werens olkon heipitä
häpynsä,
on
ne
pitä
hänen
se kauhistus: needesä;häwipäällens.*
Kansan
dän
*sMof. ,8:'o. »Sam. ,8:7.
tettämän heidän sukunsa
sillä
häwyn
pitä
paljastanut,
on
hän sisarms
hänen
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pahudensa kandaman.'
l. «: 9.
18. Los joku mies jongun »vaimon tykönä
maka hänen saimudens aikana, japaljasta hänen häpyns, ja awa hänen lähtmsa, ja waimo
paljasta werens lähten; ne molemmat pitä häwitettämän heidän Kansastansa. *l. ,8: ,9.
19. Sinun äitis sisaren häpyä, ja sinun Isäs
sisaren häpyä, ei sinun pidä paljastaman: sillä
sedänonpahudensa
lähimmäiscns paljastanut, ja ne pitä heikandaman.
*l. ,8: »,»;.
22. Los joku setäns emännän kansa maka,
hän on setäns häwyn paljastanut; ne pitä heidän rikoxensa kandaman. Lapsitoinna heidän
pitä kuoleman.
*l. n»: »4.
21. Los joku weljens emännän otta, se on
häpiällinen työ: heidän pitä lapsitoinna oleman, että hän on »veljensä häwyn paljastanut.'

21.

'

*

*

*

m.

*l. ,8: ls.

Niin pirakar nyr kaikki minun
saaryni, jakaikti minun oikeuteni, jatehkät
ne; er«i ma reira oxennais', johon minä
"l. ,B.' 25, ,z.
«idän Wien asuman»
pakanain
waeldako
säadyisä,
alkat
2z.
jotka mmä teidän edeldänne olen ajawa ulos:
sillä kaikkia näitä he owat tehnet, ja minä olen
22.

kauhistunut heitä.
24. M»ltta teille sanon minä: teidän pitä omistaman heidän maansa: sillä minä annan
teille sm perimisexi, sen maan, josa rieskaa ja
hunajaa wuota. Minä olen HERm teidän
Jumalanne, joka olm teitä eroittanut muista

Kansoista.
25. Että teidän pitä myös eroittaman puhtat eläimet saastaisistapa

saastaiset linnut puh-

taista: ja ei saastuttaman teidän sielujanne elaimisä, linnuisa, ja kaiMsa kuin maalla matele-

mat, jotka minä teille eroittanut olen, että ne

sMos. 14:4.
saastaiset.
26. Sentähden pira «idän oleman minul-

owat

"

*!.»:,.

le pyhar; silla minä HERra olen pyhä: ja
olen teitä eroittanut muista Kansoista, että teidän pidäis oleman minun omani.

l.

Luku.

pappein murbestakuolluittensa tähden, hei°

d'n naimisestansa, ja salawuoteisesta tyttärestän'

st.

n.

Mmmaisen

papin

käytös senkaldaisisa»

ei pidä papin wirkaa otettaman.

wirhillifiä
l.F>a HERra sanoi Mosexelle: puhuPapeille Aaronin pojille ja sano heille: Papin
ei pidä itzens saastuttaman yhdesakän kuolluesa
4 Mos. 6: 6.
hänen Kansastansa. suguscmsa,
joka on hänen
2. Waan hänen
lähimmäisensä: niinkuin hänen äitinsä, Isans,
poikansa, tyttärens ja »veljensä.
3- Ia sisarensa, joka neitzy on, joka hänen
tyrönäns on, ja ei yhdengän miehen emändänä
ui.

*

*

niisä mahta hän saastutta itzens.
hän on esimies Kansasansa; ettei hän itziänt
halwennaisi. pidä
paljaxi ajeleman heidän
5. Ei heidän
ollut ole:
4.

Ei hänen pidä saastuttaman itziänsä, että

päälakiansa, eli keritzemän partansa wieriä: eikäi hoonsa merkkiä leikkaman.
*l. 19: 27. Hes. 44:20.
6. Heidän pitä Jumalallensa pyhät oleman,
ja ei häwcusemän Jumalansa nime: sillä heu>>
rawat HERran tuliuhria, Jumalansa leipää:
sentähden pitä heidän oleman pyhät.
7. Ei heidän pidä naiman porttoa, eli muilda maattua, eli mieheldäns HMttyä ottaman:
sillä hän on pyhä Jumalallensa.
8. Sentähden pita sinun pyhittämän hänen,
että hän uhra sinun lumalas leipää: hänen pita oleman sinulle pyhän; sillä minä HERra
olen pyhä, joka teidän pyhitän.
9. Jos papin ryiar rupe salawuoleiseri:
si pita rules polvetraman; sillä hän on ha»
waisnyr Isansa.
ii. 10. Joka ylimmäinen Pappi on weljeins
seasa, jongapään päälle woidellusöljy wuodatettu, ja käsi täytetty on, että hän waatteseen
puetetan: ei pidä sen awaman päätänsä, ja ei
leikkaman rikki »vaatettansa."
l. i»: 6.
v. Ia ei yhdengän kuolluen tygö tuleman!
.

*

ja

Lllk.
3 Mos Kirja.
m
ei pidä olenian nnorembi k<chdc>
ia ei saastuttaman itzens, Isäsäns eli äitisän- raa Uhri-eläin
päiwää eikä emää Mömensä uhrattaman.
4
Mos.
6:7.
sä
pidä lähtemän Pyhästä, ettei iv. Uhrin syömisestä.
12. Ei hänen
Jumalansa Pyhää: sillä hänen i.
sanoden:
HERm puhui Mosexelle,
hän saastumis
«voidellusöljyn
2. Puhu Aaronille ja hänen pojillensa,
Kruunu on hänen
Humalansa
etla he karttaisit Israelin lasten pyhitettyjä, joipäällänsä. Minä olen HERm.
"2 Mos. 28:35.
ta he pyhittäivät minulle, ja ettei he hälväisis
pitä
ottaman
neitzen emännäxen- minun pyhää nimeeni: sillä minä olm HErm.
13. Hänen
'Hcs.
22.
44:
3. Sano siis heille, ja heidän suguillms: josä.'
hyljättyä,
ei
eli
kuin teidän siemenestû mene pyhitetyn
eli
kainen
lesteä,
maattua,
14. Ia
pidä
tygö,
porttoa
hänen
ottaman.
kuin
Mutta
Israelin lapset pyhittäwät HERtaikka
ja hänen saastaisudens on hänesä; häpitä
ralle,
ottaomasta
Kansastansa
hänen
neitzen
nen sielunsa pitä häwitettämän minun kasivoni
man emännäxmsä.
edestä: sillä minä olen HERm.
i5. Ettei hän saastumis siemmdansä Kanseasa; sillä minä olen HERm, joka hä4. Kukaikänäns Aaronin siemenestä on spisanspyhitän.
talinen eli wuomwainen, sen ei pidä syömän
nen
puhui
pyhitetyistä,
ennen kuin hän puhdistetun. Ia
iii. 16. Ia HERra
Mosexelle sanoden:
rupe
ja
jos
joku
jos
joku
Aaronille
johongun saastaiseen ruumisten,
sano:
17. Puhu
wirhi
joka
sugusanne;
teidän
taikka
josakusa
sinun siemmesäs
siihen
siemenens »vuodatta unesa.'
on
lähestymän
15:2,
*l.
16.
pidä
ei
uhmmaan hänen Jusenleipää.
jokarupe johongun
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2t. 22.

*

;

'

*

malansa
18. Sillä ei kenengän josa joku »virhi on pidä käymän edes: Jos hän on sokia, eli ondu-

ma, wajawa eli lijallinen jäsenistä.
19. Eli lvirhillinen jalasta cli kädestä.
20. Taikka ryhäselkä, eli pimukainen, eli
karsti, eli pisamainen, taikka rupinen, eli riwinoma rauhaisista.
21. Los josakin Papin Aaronin siemenesä
pidä lähestymän uhmman
wirhi on, ei

sen

HERran tuliuhria: sillä hänellä on wirhi, sentähden ei pidä hänen lähestymän Jumalansa
leipää uhmman.
22. Kuitengin pitä hänen syömän lumalans leiwästä, sekä siitä pyhästä, että kaikkein

pyhimmästä.

23. Mutta ei hänen pidä kuitengan tuleman
Esiripun tygö., eikä lähestymän ÄltariM, että
hanesä on wirhi; ettei hän saastumis minun
Pyhääni; sillä minä olen HERm joka heidän

Pyhitän.
24 Ia

Moses sanoi (nämät) Aaronille,
hänen pojjllens, ja kaikille, Israelin lapsille.

Luktt.

ja

22.
«Vpetetan kutka pyhitetystä pita syömän, ja
kutka ei. li. rvirlMistä ei pidä uhrattaman.
>

5. Taikka se
matelewaijoka hänelle saastainen on; taikka ihmiseen
sem
joka
ja

ka

hänelle saastainen on,

hänen saastutta.

kaikkinaiseen io-

6. Se sielu kuin rupe johongun niistä, pila
oleman saastainen ehtoseen asti: Ia ei pidä
syömän niistä pyhitetyistä, waan hänen pitä
ensistä «viruttaman ruuminsa medellä.

7. Ia kosta auringo laskenut on, ja hän
on puhdistettu; niin syökän sitte pyhitetyistä:
sillä se on hänen ruokansa.
8. Raatoo ja mitä pedolda madeldu on, ei
hänen pidä syömän, ettei hän siitä saastutetais:
Sillä minä olen HERra.*
Hcs 44: 3>.
9. Sentähden heidän pitä pitämän minun
säätyni, ettei heidän pidäis syndiä saattaman
päällensä, ja kuoleman siitä, kosta he saastuttamat itzcnsä: sillä minä olen HERra, jo«
ka heitä pyhitän.
12. Mutta ei yxikän muukalainen pidä syömän niistä pyhitetyistä: eikä Papin perhe, eikä myös joku palkollinen pidä syömän pyhi*

tettyä.

11. Waan kosta Pappi osta jongun hengen
rahallansa, se syökän siitä: Ia st kuin hauen
huonesans syndynyt on, se myös syökän hä-

nen leiwästänsä.
S

12.

Ia
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i^viiicvs.
22. 23. Luk.
12. Ia jos Papin tytär tule jongun muukamman, kuin muserttu, eli runneldu, eli rewitlaisen emännäxi; niin ei hänen pidä syömän ty, eli haawoitettu on: ei teidän pidä sitä teidän maasanne tekemän.
siitä pyhitetystä ylönnyresta.
jos
tytär
Mutta
Papin
tule
eli
lestexi,
25. Ei myös teidän pidä uhmman jongun
15
hyljätyxi, ja ei hänellä ole siemmdä, jahän tule muukalaisen kädestä teidän Jumalanne leipää
jällens kotia Isänsä huoneseen; niin hanen pi- kaikista niistä; sillä ne owat turmellut ja wirtä syömän Isänsä leiwästä, niinkuin silloingin, hilliset: ei ne ole otolliset teildä.
m. 26. Ia HERra puhui Mosexelle, sakosta hän neitzenä oli. Mutta ei yxikän muukalainen pidä siitä syämän.' *l. 1°: 14.
noden
14. Ia jos joku syö niistä pyhitetyistä tietä27. Kossa wasikka, ell karitza, eli «vohla pomätä; hänen pitä lisämän siihen «viidennen o- jittu on, niin olkan emänsä tykönä seitzemän
san, ja andaman Papille pyhitetyn.' 1. 5: »s. päiwää; mutta kahdexandma päiwänä, ja sen
15. Ettei heidän pidäis saastuttaman Israe- jälken, on se otollinen, tuliuhrixi HERralle.
lin lasten pyhitettyjä; joita he ylöndäwät
28. Olkon se nauta, eli lammas; niin ei pidä se teumstettaman sikiöinens yhtenä päiwäHERralle.
16. Ettei he saattais rikosta ja «vikaa pääl- nä.
5 Mos. 22: s.
lens, syödesänsä heidän pyhitetyistänsä: silla 29. Kosta te uhmtteHEßralle kiitosuhria;
minä olen HERra, joka heirä pyhitän.
teidän pitä sen niin uhmman, että se teildä oN. 17. Ia HERm puhui Moesxelle, sanoden: tollinen olis.
IV. H2. Se pitä syötämän sinä päiwänä, ja
18. Puhu Aaronille ja hänen pojillensa, ja
lapsille,
ja
kaikille Israelin
sano heille: Kukai- ei pidä mitan tähtexi huomenexi jätettäman:
känäns Israelin huonesta, eli muukalainen Is- silla minä olen HERm.
"».7:15.
raelisi», tahto uhrata, olkon se lupauxesta, taik31. Sentähden pirakar minun käskyni ja
ka «vapasta- ehdosta, jota he tahtomat uhrata rehkär ne: sillä minä olen HERra.
HERralle polttouhrixi.
32. Ettet te hcnvaisis minun pyhää nimeeni,
teildä;
ja
että minä pyhitettäisin Israelin lasten kesEttä
olis
otollinen
Niin
se
hänelle
19.
pita sen.oleman wichittömän härkyisen karjas- kellä *: sillä minä olen HERm, joka teitä py*l. 10:
ta, oman karitzoista, eli kaurin «vuohista.
hitän.
joka
22. Mutta ei yhtäkän josa wirhi on, pidä
olen
teidän johdattanut EgypIa
33.
teidän uhmman: sillä ei se ole hänelle otollinen tin maalda, että minä olisin teidän Jumalanteildä.*
ne: minä HERm.
5 Mos. 15:21. 1.17:1.
21. Los joku tahto uhrata HERralle kiitos2Z. LukU.
uhria, eli erinomaisesta lupauxesta, taikka «vapitä
karjasta
eli lambaista; sen
vasta ehdosta,
wuotiset luhlapäiwät määrätön. 1. tviikkooleman wirhittömän, että se olis otollinen.: Ei juhla eli Sabbathi. n. pääsiäinen- m. Heluniv. Soittamisen pyhä. v. Sowindo piisiinä pidä yhtän «virhiä oleman. "Mal. 1:8,13. tai.
wä vi. Lahtimajan Juhla.
22. Los se on sokia, taikka raajarikko, taikka jäsmpuoli, taikka kuiwettu, taikka rupinen, sLa HERm puhui Mosexelle, sanoden:
2. Puhu Israelin lapsille ja sano heille:
taikka köhnäinen: niin ei pidä teidän senkaltaipidä
ja
ei
tunämät
teidän
sia HERralle uhmman:
owatHEßmn juhlat, jotka teidän pitä
Marille.
andaman
niistä
HERran
kutzuman pyhixi kokouxixi: ne owat minun juhliuhria
Syr. 35: 10.
lani.
I. 3. Ruusi päiwää pira sinun työtä tt>
puuttuHarjan
eli
liiallisen
eli
lamban,
23.
waisen jäsenistä; saat sinä uhrata wapasta eh- teman, waan siiyemändenä päiwänä «n
dostas; mutta ei se ole otollinen lupauxes edes- se suuri Sabbarhi, pyhä kokous, jona ei
tä.
*l. 21: ,8
«idän pidä yhran ryörä tekemän: sillä se
24. Eikä myös sinun pidä sitä HERralle uh- «n HERran Sabbarhi kaikisa «idän s
:

*

*

*

*

;.

*

*

*

"

*

smnsi-

2?.

Luk.

3

slni»st"sanne. 5: !2, ,c.

Mos Kirja.

'2Mos. 20:9. i. 23:»».

'

Luk.

,3:

14.

HERran juhlapäiwäl, py-
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kon jälken, (se on) wiisikymmendä päiwää pitä teidän lukeman: ja sitte uhmman HERral-

le uutta ruokauhria.
17. Ia uhmman kaikista teidän asumasioistanne, kaxi häälytys leipää, kahdesta kymmenexestä symbylä jauhoja, hapatetut pitä ne
kypsettämän,
kuukautena,
ehton
HERralle uutisexi.
kahden
wänä ensimäisnä
2 Mos.
18. Ia pitä tuoman teidän leipänne kansa,
wälillä, otMEßran Pääsiäinen.
5 Mos. 16:1. seitzemän wuosikunnaista ja wirhitöindä kari„:,«.
'54 Mos 28:16.
H"K
päi- tzaa, ja yhden nuoren kalpein, ja kaxi oinasta:
l» HMMidendenätoistakymmenendenä
happapitä oleman HERran polttouhrin, ja heion HERran
wMsM ruukaunna,
:
dän
juhla
pitä
Silloin
teidän
ruokauhrins ja juomauhrinst», on maniattoman leiwän
leipää
päikian hajun tuli HERralle.
seitzemän
syömän happamatoinda
19. Niin myös pitä teidän »valmistaman
pyhä
teille
rikosuhrixi; niin myös kaxi wuosikunpäiwänä
olkon
kaurin
Ensimäisnä
pidä
teidän
yhtän
työtä
rastasta
naista karitzata kiitosuhrixi.
kokous: eikä
22. Ia Papin pitä häälyttäman ne uutis
silloin tekemän. pitä
tulileiwän
teidän
kansa häälytyxexi HERran edesä, kahuhraman
HERralle
8. Ia
päikarihan
päiwää.
den
kansa. Ia pitä oleman HERSeitzemändenä
uhria seitzemän
ja
myös
pyhät,
Papin omat.
(
)
kokous.
ei
ralle
pyhä
on
Ia
silloin
wänä
21. Ia teidän pitä kuuluttaman tämän päipidä teidän yhtäkän rastasta työtä tekemän.
puhui Mosexelle, sanoden
wän: tämä pitä teille pyhä kokous oleman.
9. Ia HERra
lapsille,
ja
io. Puhu Israelin
heille: Ei teidän pidä (silloin) yhtäkän rastasta työtä
maalle,
jonga
minä annan tekemän: ijankaikkisen säädyn pitä
oleman
koffa te tuletta sille
elon
;
ja
niin teidän pitä teidän sukukunnisanne, kaikisa teidän asuinsioiteille, te telkatta
wiemän Papille lyhten teidän elostanne uutisexi.
22. Kosta te leikatte elon teidän maastanne,
lyhten pitä hänen häälyttämän
11. Ia
otollinen
teildä:
olis
ei
sinun pidä ylön tyynni peldos kulmia leikkaedesä,
HERran jälken että
pitä
eikä elon pitä noukkiman: waan jättäman,
Papin
Sabbathin
Päiwää
män ne waiwaisille ja muukalaisille. Minä ohäälyttämän.
len HERm teidän Jumalanne.
12. Ia teidän pitä sinä päiwänä, jona teidän lyhten häälyterän, uhraman mirhittömän
1.19:9. sMos. ,4:19.
wuoslkunnaisen karitzan polttouhrixi HERralle. IV. 23. Ia HERm puhui Mosexelle,
13. Iaruokauhrixi kaxi kymmenestä sämby- den:
läjauhoja, sekoitetut öljyllä, tuliuhrixi ja lepy24. Puhu Israelin lapsille, ja
ensimyös
juomauhrixi
tys hajuxi HERralle niin
mäisnä päiwänä seitzemändenä Kuukautena pitä teidän pitämän Sabbathin, soittamisen
neljännes Hinni winaa.
syömän
uutisleipää,
pidä
4 Mos. 29:,.
teidän
mmstoxi: on pyhä kokous.
14. Ia ei
pidä
jywiä,
päiwään
yhtän
Silloin
ei
teidän
tähkäpäätä
kuiwattua
eli
siihen
25.
rastasta työpitä
ja
tä
kuin
te
teidän
tekemän:
teidän
kannatte
asti,
Jumalallenne uhuhmman tuliuhri
rin. Sen pitä oleman ijankaikkisen säädyn HERralle.
V. 26. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
teidän sukukunnillenne, kaikkisa teidän asuin27. Kymmmmdmä päiwänä tänä seitzemänsioisanne.
m. 1;. Sitte pitä teidän lukeman siitä toises- denä Kuunna on solvindo päiwä,
pita oleta Sabbathin päiwästä, kosta te kannoitta man teille pyhä kokous: silloin waiwatkal teihäälytys lyhten edos seitzemän täysinäistä miik- dän sielujanne, ja uhratkat HERmlle tuliuhri.
*l.ls:2o. 4 Mos. 29:7.
koa ne pita oleman.
5 Mos. ,6:
16. Toiseen päiwään asti, seitzemannen wiiS2
28. Ia
4.

Nämät

owat

hätkokouxet; jotka teidän pitä pitämän määrätyllä ajallansa.
11.5. Neljändenä toistakymmenendenä päi.

'

'

sen

se

-7'

:

sano

sen

sen

sen

sanne.

se

sen

*

*

sano-

sano:

:

se

*

*

sen

:

*

*

,<-.

*

I^viiicus.
23. 24. Luk.
28. Ia ei pidä teidän yhtän työtä tekemän
42. Ia teidän pitä ensimäisnä päiwänä otsinä päiwänä: silla se on sowindo päiwä, että taman teillenne hedelmitä ihanasta puusta, palte sowitettaisin HERran teidän Jumalanne mun «vesoja, ja oxia paxuoxaisista puista, ja
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edesä.

Sillä jokainen sielu, kuin ei sinä päiwä-

pajuja ojista: ja oleman riemuiset

teidän

seitzemän päi-

Jumalanne edesä.'
HERmn
nä waiwata; pitä häwitettämän Kansastansa.
*Neh. 8: 14.
30. Ia jokainen sielu joka sinä päiwänä jo41. Ia pitä niin pitämän HERralle
takin työtäteke; sen minä hukutan Kansastansa. Riemu juhlaa wuodesa seitzenlätz^Wwää sitä
sen
31. Sentähden ei pidä teidän (silloin) mi- pitä oleman ijankaikkisen säädyillään suku-.
29.

wää,

:

kunnisanne, että heidän niin
juhlaa pitämän seitzemändenä KuuGlWWD^^
42. Seitzemän päiwää pitä teidän Himan
lehtimajoisa: Joka omainen on Ismcuja, hänen pitä asuman lehtimajoisa.
43. Että teidän sukunne tietäisit, kuinga minä olen andanut Israelin lapset asua majoisa,
kosta minä johdatin heitä Egyptin maalda:
den:
Minä HERm teidän Jumalanne.
44- Ia Moses sanoi nämät HERran juh34. Puhu Israelin lapsille, sanoden: wiidmdenä toistakymmmendenä päiwänä tänä lapäiwät Israelin lapsille.
seitzemändenä kuukautena, on lehtimajan juh24. Luku.
la, seitzemän päiwää HERralle.
7:2,
Mos. 29:12.
37.
1. Öljyn toimitus lampuin, ja näkyleiwän
loh.
päiwänä
n. HERran nimen pilllajan ranpitä
pyhä
oleman
walmistus.
35. Ensimäisnä
kokous: ei teidän pidä yhtän rastasta työtä gaistus, m. Mies tappaja», ja muu» »vahingon tekijän rangaistus.
(silloin) tekemän.
HERm puhui Mosexelle, sanoden:
36. Seitzemän päiwää pitä teidän uhmman i.
2. Käste Ismelin lasten tuoda sinulle
tuliuhria HERralle: Kahdexandena päiwänä
pitä teille pyhä kokous oleman: Ia teidän pitä selkiätä öljypuun öljyä puserrettua ulos, lvatekemän tuliuhri HERralle: silla se on päätös listuxexi; joka aina pitä lampusta sytytettynä
päiwä, ei pidä teidän yhtä rastasta työtä (sil- oleman.'
'-Mos. 27:2°.
loin) tekemän.
3. Ulkoiselle puolelle todistuxen esirippua seu37. Nämät owat HERmn juhlapäiwät, rakunnan majasi», pitä Aaronin sm alati waljotka teidän pitä kutzuman pyhixi kokouxixi: ja mistaman, ehtosta niin amuun asti HERran
uhmman HERralle tuliuhria, polttouhria, edesa. Sen pitä oleman ijankaikkisen säädyn
ruokauhria, juomauhria, ja muita uhreja, jo- teidän sukukunnisanne.
kaitzen päilvänänsä.
4. Ia hänen pitä walmistaman lamput puhja
ilman
taseen kyntiläjalkaan, aina HERran edesä.
38. Ilman HERran Sabbathita:
teidän lahjojanne ja ilman kaikkia lupauxian5. Ia sinun pitä ottaman sämbyläjauhoja,
ne, ja ilman kaikkia mielellisiä andimitanne, ja leipoman niistä kaxitoistakymmendä kyrsää:
joita teidän pitä andaman HERralle.
kaxi kymmenestä pitä oleman joka kyrsäsä.
pitä
teidän
nyt
Niin
widendenätoista*-Mof. 25:30. Matth. 12:4.
39.
6. Ia sinun pitä heidän paneman kahteen
kymmmmdenä päiwänä seitzemändenä Kuukautena, koottuanne »vuoden tulon maalda, läjään, kuusi kumbangin läjään: puhtalle pöyjuhlallisesti «viettämän HERmn Riemu juh- dälle HERmn eteen.
laa, seitzemän päiwää: Ensimäisnä päiwänä
7. Ia sinun pitä paneman niiden päälle puhpäiwänä
ja
on dasta pyhää sawua, että ne pitä oleman muisi
on Sabbathi
kahdexandena
myös Sabbathi.
to leilvat.- se on tuliuhri HERralle.
8. Jo-

tan työtä tekemän: Sen pitä oleman ijankaikkisen säädyn teidän sukukunnillenne kaikisa teidän asuinsioisanne.
32. Se on teidän suuri Sabbathinne: ja teidän pitä waiwaman teidän sielujanne: Pliderändenä päiwänä kuusta ehtona pitä teidän pitämän tämän Sabbathin, ehtosta niin ehtoseen.
vi- 33. Ia HERm puhui Mosexelle, sano-

*

*

z Mos Kirja.

Luk.

z. Joka Sabbathin päiwänä pitä hänen aina walmistaman ne HERmn edesä, Israelin
lapsilda ijankaikkisexi liitoxi.
Ia ne pitä Aaronin ja hänen poikains on,at oleman, heidän pitä ne syömän pyhäs sialiMslllä se on hänelle kaikkein pyhin, HERmn
ijankaikkisexi säädyxi."
uDhrista
3 Mos. 8: 31.
Hi 3'.

WM»s.

I Sam. 2,:

Msi2!la
se
Maelinriiteli toisenseasa:
Ismelitan kansa leirisä.

6.

yhden Ismelitan waimon poika
joka
miehen poika oli
M ulos,lasten Egyptiläisen
ja Ismelitan waimon

se

n. Ia Ismelitan waimon poika pilkkais
nime, ja kirois; niin toit he hänen Mosexen
eleen: ja hänen äitinsä nimi oliSelomithDib-

lin tytär, Danin sukukunnasta:
12. Ia panit hänen fangeutem niinkauwaxi,
että heille olis selkiä päätös annettu HERmn
*4M°s. ,5:34.
suusta.'
13. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
14. Wie händä leiristä ulos joka kiroillut
on, ja anna kaikkein, jotka sen kuulit, lastea
kätensä hänen päänsä päälle: ja kaikki Kansi»

kiwittäkän händä.
5 Mos. ,7:7.
puhu
lapsille,
sanoden: KuIsraelin
15. Ia
ka ikänäns Jumalalansa kiroile: hänen pitä
'

*

kmdaman syndinsa.
16. Ia joka

nime pilkka, sen pita
pitä händä
Niinkuin Muukalaisen,
kuoliaxi
niin pitä myös omaisen oleman: Joshän pilkka sitä nimeä, niin hänen pitä kuoleman.
m. 17. Jos joku lyö jongun ihmisen kuolliaxi; hänen pitä totisesti kuoleman.' '2 Mof 21: ,2.
18. Waan joka jongun naudan lyö, hänen
pitä maxaman hengen hengestä.
, 19- Ia joka teke jongun lähimmäisens wirhillisexi; hänelle pitä niin tehtämän, kuin hangin tehnyt on.
2 Mos. 21:24.
5 Mos. 19:21.

totisesti kuoleman, kaiken Kansan
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25.

24-

sanne,

niin muukalaisella kuin omaisellakin:
minä
olen HERra teidän Jumalanne.
sillä
*2Mof. 12: 4Y.
23. Kosta Moses oli näitä puhunut Israelin lapsille: niin weit he sen leiristä ulos, joka
kiroillut oli, jakimitit hänen kuoliaxi: Ia Israelin lapset teit niinkuin HENra Mosexelle
"

kästenyt oli.

25.

Luku.

i. Joka seiyemäs wuosi piti oleman lepowuosi, ja wiideskymmenes wuosi wapa eli riemuwuosi. n. Elaturen onni niinä rumbanakin,
m. Myydyn irrallisen ja kindiän omaisuden lunastus, iv. Rorwon ottamisen kieldo. v. Myytyin Israeltttaitten wapaxi päsemisen muoto.

HERm puhui Mosexelle Sinain wuorella, sanoden:
2. Puhu Israelin lapsille, ja sano heille: koska te tuletta siihen maahan, jonga minä teille
annan; niin maan pitä pitämän HERralle lei.

>>)

poa.

'2 Mos. 23:10.
pitä sinun peldos kylwäwuotta
3. Kuusi
män, ja kuusi wuotta winamakes leikkaman,
*

kokoman.
sen hedelmätseiyemandena
wuonna pira
Murra
4.
maan pltäman HERralle sin suuren py,
pidä kylwamän
jona
ja

ei sinun
hän;
sinun
peldoas, taikka leikkaman sinun winam»,

keäs.

5. Ia mitä itzestäns kasiva sinun laihostas,
ei sinun pidä leikkaman, ja wiinamacjoja,jolka
ilman sinun työläs owat kastvanet, ei sinun pidä noukkiman: sillä on maan lepowuosi.
6. Mutta maan lepoo sinun pitä sentähden
pitämän, että sinun pitä siitä syömän, sinun
palwelias ja piikas; niin myös päiwämiches,
huonekunnaises, ja muukalaiset sinun mkönäs.
7. Ia sinun karjalles ja eläimilles sinun maal20. Haawa haawasta, silmä silmästä, hamlas, kaikki mitä siinä kasiva, pitä oleman ruaxi.
mas hambasta: niinkuin hän on jongun ihmi8. Ia sinun pitä lukeman sinulles seitzenlän
sin wirhillisexi tehnyt, niin pitä myös hänelle lepowuotta, niin että seitzemän wuotta pitä seiMens tehtämän.
Matth. 5: 3«tzemän kertaa luettaman: ja ne seitzemän lepo-21. Niin että joka lyö naudan, hänen pitä wuoden aikaa teke yhdexän »vuotta wiidettasen maxaman; waan joka lyö ihmisen, pi- kymmendä.
la kuoleman.
9. Niin sinun pitä andaman soitta Basunal22. Yhden oikeuden pitä
oleman teidän sta- la ylitze koko teidän maakundan, kymmenende*

se

*

*

"

sen

S 3

nä

nä päiwänä seitzemändenä kuukautena: juuri
sowindo päiwänä pita teidän andaman Basunan käydä yli koko teidän maakundanne.'
*

,2.

25. Luk.
rulla kuudendena wuorena «idän yligen»
niin erra stn pira «3emän reille kolmen
wuoden ruton.
22. Ia teidän pitä kylwämän kahdexanden
wuonna, ja wanhasta wuoden kastvosta syömän yhdexändeen »vuoteen asti, niin etlaHsyötte wanhasta uutiseen asti.
23. Sentähden ei teidän pidä maata peW!
myymän: Silla maa on minun, ja re oIÄ
ta muukalalser ja wierar minun edesäni. M
24. Ia teidän pitä koko teidän omafa maM
sanne, andaman maan lunastetta.
m. 25. Los sinun weljes köyhty, ja myy
sinulle omaisudestansa; ja hänen lähimmäinen
langons tule hänen tvgönsä, ja tahto lunasta;
niin pitä hänen lunastaman sen, kuin hänen
»veljensä myynyt on.
Ruth. 4: 1,
26. Ia jos joku on, jolla ei yhtän lunastaja ole, ja taita niin paljo matkaan saada, kuin

i.LviiicuB.
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l.

2,:

27.

Ia teidän pira sen wiidennenkymme-

nennen wuoden pyhittämän, ja pira kuuluttaman wapauden maasa. kaikille niille, jorka siinä
silla si on «idän
run.uwuorenne: Silloin pitä iyekunctin
pääsemän jällens omaan saamaansa, uze,
kllngin omaan sukuunsa.
Sillä se »viideskymmenes wuosi on teidän ricmuwuotmne : ei teidän pidä kylwälnän, eikä leikkaman itzestäns kastvanutta, eikä
myös hakeman niitä kuin ilman työtä kastva-

asunar:

net olvat.
12.

SiUä se on riemulvuosi,

13.

Tämä

tämän teildä. Mutta teidän
tä kaikkia, kuin maa ka«»da.
0:»

se pitä pyhitetpitä syömän
nii-

riemuwuosi; jona itzekungin

*

*

«.

sen lunastuxexi tarwitan.

teistä pitä omaan saamaansa pääsemän jällens. 27. Niin pitä luettaman wuosiluku sittekuin
11. 14. Los sinä jotakin myyt sinun lähim- hän myi, ja annettaman hänelle joka myi mimäisetles, taikka ostat jotakin hänelda; niin tä liaxi on; että hän tulis omaisuteensa jättens.
28. Mutta jos ei hän Mkans löydä niin paljo
jällens, niin pitä
että hän sais
1 Thes.
kuin
pitä
jälken
lugun
myynyt
ostajan kädesä riemuriemuwuodm
oleman
on,
hän
15. Waan
sinun ostaman lähimmäiseldäs: ja wuoden tti- lvuoten asti; niin hällen pila oleman »vapan,
ei yhdengän pidä pettämän »veljensä.
*

*

sen

4: 6.

sen

ja saaman omansa jällens.
29. Se kuin myy asuttawan huonen Kaupungin muurin sisäldä; hänellä on wapa ehto
ajastajasi» sitä lunasta jällens: Ia
pitä oleman ajan, jolla hän lunasta sen.
32. Ia jos ei hän lunasta sitä koko ajastajasi», niin pitä ostajan sm huonen Kaupungin
muurin sisäldä pitämän ijankaikkifesti ja hänen
sukunsa; ja ei pidä wapaxi tuleman ilowuotena.
saaryni,
18. Senrähden «hkär minun
31. Mutta jos huone on maan kylasä, kusa
«
reerei
muuria ymbärins ole, niin sepitä luyhtän
ja piräkär minun oikeuteni, erra ne
ettaman peldomaaxi: se lunasteta» ja tule ilo«, ja turvallisesti asurre maaft.
teille
hedelmän- wuotena wapaxi.
19. Ia maan pitä andaman
ja
pitä
kyllä
oleman
syötäwätä,
ja
sä,
teillä
32. Lewitain Kaupungit ja huonet Kaupungeisa,
pelkämätä
heidän tawamns owat, saawat
asuman jos siinä. mitä meidän pita aina joisi»
lunasta.
22. Ia
te sanotte:
he
syömän"seitzemändenä wuonna? katzo, ei mei33. Se joka jotakin lunasta Lewitailda, häpitä siitä luopuman ilowuouna, olkon ft
tuloa
konen
kylwämän,
pidä
eikä
wuoden
dän
ostettu
huone eli omaisus Kaupungisa, josa
koman.
21. Niin mina kasten minun siunaureni hän asunut on: sillä huonet Lewitain Kaupun-

lon jälken pitä hänen sinulle myymän.
16. Sitä usiammat kuin wuodet owat, pitä sinun korwottaman hinnan, ja sen harwemmat kuin wuodet owat, pitä sinun almdaman
hinnan sillä wuoden tulon lugun jälken pitä
hanen mnymän sinulle.
i?. Älkan kenclän perräkö lahimmaistäns
murra pelkä sinun lumalaras: silla minä
olen HERra «idän lumlaanne.

sen

-

.

geiia

Luk.
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3 Mos. Kirja.
lapsillenne teidän jälken ijankaikkisexi perimiseaeisa owat heidän omaisudensa Israelin lasten xi,
ja niiden pitä oleman teidän orjanne: Mutymmeljenne Israelin lapset, ei pidä toimaata
ta
teidän
Kaupungeins
heidän
34! Mutta
nen
pidä
myytälllän;
angamsti hallitzeman.
on
se
ei
toistans
sillä
heidän
bärildä ijankaikkifesti.
eli huonekundainen
4
muukalainen
Mos.
34:«.
Jos
47.
saamaans
IV. 35. Los sinun weljes koyhry ja ru!e hyöty sinun tykönäs, ja sinun weljes köyhty
woimatrcmaxl rykonäs; niin sinun pira hänen tykönäns; niinettä hän myy itzens muuhänen, niinkuin muukalai kalaiselle joka huonekundainen sinun tykönäs
sen, raitka huonetunnaisin, erra hän elais on, eli jollekulle muukalaisen sugusta.
48. Niin pitä hänellä oikeus oleman lunasta
sinun kansas.
jällens
orraman
korkoo
eli
pidä
sittekuin hän myyty on; että joku hänen
z6. Ia e» sinun waan
«veljistansä
pidäis hänen lunastaman jällenO.
sinun luVoittoo hanelda*; weljes
että
elä
Eli
49n»alatas;
scus 2;:sinun nastakan
hänen setänsä, eli setäns poika lusinun
22:
hänen,
taikka joku hänen lähimmäMos.
25.
5 Mos.
19.
kansas.
8.
l. 22: 12.
San. L. 28: 8.
Hes.
scstä sugustansa: eli jos Hän itze taita niin palrahaas hä- jo matkaan saada, niin pitn hänen lunasta37. Ei sinun pidä andamanwlljaas
andaman
eikä
korwolle,
tasi man itzensä.
nelle
52. Ia hänen pitä lukua laskeman ostajans
wolle.
mina
olen
kansi»,
Sillä
teidän
siitä »vuodesta kuin hän myi itzens, iloJumaHERra
38.
johdatin
Egyptin
maalda, lvuoten asti: ja raha pitä luettaman wuoden
lanne, joka teidän
jälken, sittekuin hän myytin, ja kaiken
ja
andaxeni teille Kanaan maan, ollaxeni tei- lugun
palkka pitä siihen luettaman.
ajan
sen
dän Jumalanne.
köyhty
tyköweljes
V. 39. Jos sinun
51. Ia jos wielä monda wuotta on ilowuosinun
pidä
teen;
niin hänen pitä sitä enämmän andaman
sinulle;
myy
ja
niin
ei
näs,
itzens
sinun
orjaa.
21:2.
lunastuxestansa, senjälkm kuin hän ospitämän
niinkuin
hänen
Mos.
händä
tettu
on.
5 Mos. 15: i2.
34:
Jer.
14.
52. Mutta jos harwat wuodet owat ilowuo40. Mutta hänen pitä oleman sinun tykönäs
niinkuin päiwämiehm, eli huonekunnaisen, teen, niin lastekan lukua hänen kansans ja hänen pitä wuotten jälken andaman lunastllxensa.
pallvellen sinua riemuwuoteen asti.
«vapana
53- Ia pila hänen palkkansa myös siihen
41. Silloin pitä hänen käymän ulos
tyköäs
ja
lapsinensa; pitä tuleman sukun- luettaman wuosi wuodelda ja ei hänen pidä
sinun
tygö
jällens,
jahänen Isainsä saaman päälle. angarudella händä hallitzeman sinun edesäs
sa
42. Sillä he owat minun pallveliani, jotka
54. Jos ei hän näin lunasta itzens; niin häminä Egyptin maalda johdattanut olen: sen- nen pitä ilowuonna, wapana käymän ulos
tähden ei pidä heitä orjan tawalla nmytämän. lapsinensa.
43. Ei sinun pidä angamsti heitä hallitze55- Sillä Israelin lapset owat minun pallveliani; he owat minun palweliani, jotka miman; waan pelkämän sinun lumalatas.
'Eph. 6:9.
nä olen Egyptin maalda ulosjohdattanut: MiKol. 4: 1.
44- Jos sinä tahdot pitä orjaa ja piikaa; nä olen HERm teidän Jumalanne.
niin
25. 26.

'

'

'

2

»«:

*

*

2

:

*

sinun pitä ostaman ne pakanoilda, jotka
teidän ymbärillän owat.
45- Ia huonekundaisilda
owat teidän
pitä teidän ne ostaman,

seasanne,

jotka muukalaiset

ja heidän sugmldans, jotka he teidän tykönänne teidän
synnyttänet owat: ja ne
pitä teidän omanne oleman.
46. Ia pitäkät heitä omananne, ja teidän

maasanne

26. Luku.
i Jumala lupa
runsasti siunata hänen käs»?yinsä noudattajat, n. Uhka tottelemattomia
rangaistuxen enändämisellä. m. wakuutta
käändywaisiä armostansa.
I. Wi teidän pidä tekemän teillenne epäjumallta, ei kuwia, eikä myös pahalta pystytlaman

26. Luk.
1. 13 Vill cli3.
tämän teillenne, eikä myös yhtän merkkikiwe renZa ree talkki nailä käskyiä.
paneman teidän maallanne, kumartaxmne
5 Mos. 28:15. Wal. «.2:17.
niitä: silla minä olen HERm teidän Juma15. XVaan suuturre m»nun jääryi,i, jz
2 Mos. ,0:4.
lanne.
5 Mos. 5:8. «idän sielunne hylja minun o:kemeni; tl»
8>:
10.
renga «e kalkkia minun kaskyjanl, ja rikot1.16:22.
Ps.
Ps. 97: 7.
« »llinun liirroni.
ja
pelMal. 2: 2.
Sabbachini,
2. pirakar minun
,6. Niin minä «en reille nämär: minä
Minä olen
jarkar »ninun pyhyrräni
l. ,9: 32.
rankaisen «itä wapisturella, ku:waral,dil,
HERra. «
minun
waellarre,
la, ja polreraudilla, josta «idän tasroonne
saädyisani
3. Los
raukewar, ja «ldan ruuniinne näandywät:
ja minun käskyni kätkette,,)a«er« ne:*
ja teidän pitä siemenenne kylwämän
'5 Mos. 25:1
ajallan,
ja
reille
teidän «vihollistenne pita syömän sen.
Niin
mina
annan
sären
4.
17. Ia minä asetan minun kasivoni teitä
ft; ja maa anda kaswonsa, ja kedon pvm
andawar hedelmänsä.
wastan ', ja te lyövän teidän wihamiehildam
jane pitä hallitzeman teitä, jotka teitä wi5. Ia riihen aika ulottu »viinan uutiseen asti,
ja
teidän pitä myös pakenenian, kosta ei
hawat,
ja »viinan uutinen ulottu toukoaikaan asti:
wiljalda,
leipää
ja
kengän
aja takaa. §
teitä
pitä
oleman
saatte
teillä
3 Mos. ,7:,«.
12.
§
teidän
136:
1:2«.
San
L. 28: 1.
Job
Es.
lewollisesti
teidän
maallenwielä
minä
annan
kuule
6. Ia
rauhan
18 lollerre
minua;
sirrekän
seiyemän terraa, ran,
ne, ja te saatte lewätä, ja ei kengän teitä pel- niin minä lisän
jätä: ja minä ajan pahat pedot teidän maal- gaistareni «ira «idän jyndeinne tähden.
danne pois, ja miekan ei pidä käymän teidän
19. Ia minä särjen teidän ylpeydmne uppi»
maanne läpitze.
ntstaisuden: minä teen reidän raiwanne
7. Teidän pitä wihollisianne ajaman takaa: niinkuin raudan, ja «idän maanne niin,
ja heidän pitä kaatuman miekkaan teidän ede- tuin wasten.
22. Ia teidän »voimanne pitä hukkaan kulusänne.
ja
sata,
tettaman;
niin ettei teidän maanne kaswonS
sata teista
8. Wiisi teistä karkotta
karkotta kymmenen tuhatta: jateidän «viholli. anna, eikä puut maalla hedelmätäns anna.
21. Ia jos te wielä minun wastan »vaellatte,
edesänne mieksmne pitä kaatuman teidän
i°.
ettengä
tahdo kuulla minua; niin minä wielä
kaan.
Jos. 23
puoleenminuni
teidän
minä
käännän
sitte lisän rangaistuxen teidän päällen seitzemän
9. Ia
ja
teidän
teitä:
teidän syndeinns tähden.
kertaa,
lisän
ja
teen
hedelmällisen
ne,
22. Ia lähetän teidän sikaanne mehän peja wahwistan minun liittoni teidän kansanne.'
dot syömän teidän lapsianne, ja teidän karjanHcs. 37: 26.
12. Ia te saatte syödä sitä »vanhaa, joka ne mateleman, ja wähmdämän teitä: ja tei»vanhene: ja «vanhat te hyljatte uuden tähden. dän tienne pitä autiaxi tuleman.
11. Jäminä panen asumasiani «idänkesi
23. Jollette wielä niillä anna kuritetta tei»
tänne; mutta käytte minua »vastan.
kellenne: ja minun sieluni ei hyljä teitä.
12. Ia mina waellan «idän keskellänne
24. Niin minä myös käyn teitä wastan : ja
ja
pira
lyön
«idän
teitä wielä seitzemän kertaa enämmin, tei»
ja olen «idän Jumalanne:
syndeinne
2
Kor.
6:
16.
minun
dan
tähden.'
oleman
kansani.*
teidän Juma"»Sam.
27. Ps. i 8:,6, »e.
13. Sillä minä olen HERm
teidän
maal«
Egyptin
teidän
ulosjohdatin
päällen kostomiekan,
joka
25. Ia saatan
lanne,
da, ettei teidän pitänyt oleman heidän orjansa. joka minun liittoni pitä kostaman; että le k»
ikenne weh- kotte teitänne teidän Kaupungeihinne: sitte miMinä olen taittanut poikki teidän
mcrän, ja olen andanut teidän käydä pystyällä. nä lähetän teidän sekaanne ruttotaudin, ja an11. 14. Murra jos er re tuule minua, er nan teitä teidän wjhamiestenne kateen.
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'

'

nes:

*

maasanne.

asua

sen

*

*

-

'

'

«:

26.

Ia

26. 27. Lus.

3 Mos Kirja.'

hukutan teildä leiwän amen,
pätzisä
kymmenen »vaimoa teiyhdesa
etta
niin
kypsendäwät,
ja p»mnitzewat teidän laipanne
syötyänne
maalla:
et te tule
leipänne
Ia
dän

lalvituxi. jollette wielä
sitte kuule
27. Ia

minua; mut-
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39. Ne kuin jäämät teistä, pitä waipuman
heidän pahudesansa, teidän wihollistenne »naalia. Ia heidän Isäins pahoisa teoisi», pitä heidän waipuman.
in. 42. Silloin pira heidän runnusiaman
pahar «konsa, jaheidän Isains pahar «or,
joilla he owar minun mieleni riktoner, ja
waeldaner minua wastan.
41. Sentähden minä myös «vaellan heitä
wastan, ja Wien heitä wihollistmsa maalle: että edes silloin heidän ymbärinsleikkamatoin sydämmens nöyrytäis itzensä; silloin myös heidän pahan tekonsa rangaistus heille kelpa.
42. Ia minä muistan minun liittoni Jakobin kansa: niin myös minun liittoni Isaakin
kansi», ja myös minun liittoni Abrahamin kanmyös maan:
sa muistan minä, muistan
jätetty
ja sille kelpa leon,
heildä
43. Joka
popaiwänsä, niinkauwan kuin se autian on-heildä, ja heidän pahan tekons rangaistus heille
kelpa; että he hyljaisit minun oikeuteni, ja heidän sielunsa on kuvittanut minun säätyjäni.
44. Ia waikka he wielä «vihollistensa
maalla owar, en minä tuirennM ole hsira
hyljanyr, ja ei heirH niin kuoirranur, errä
minä olisin heidän peräti hukurranur, ja
minun liirroni heidän kansans ryhjäxi reh-

ta «vaellatte minua wastan
28. Niin minä myös hirmuisudesi» «vaellan
teitä wastan, ja minä mngaisen teitä seitzemän
syndeinne tähden.
kertaa enämmin, teidän
syömän «idän poi<
pirä
29. Että «idän
5 Mos. 28: 5».
tainne jaryrartenne lihaa.
»Kun. 6:,9.
Wal. iv. 4:10.
zo. Ia minä kukistan teidän kukkulanne, ja
teidän kuwanne, ja panen teidän raahäwitän
epäjumaltenne matoin päälle: ja
teidän
tonne
kuvitta
teitä.
Aika K. 34: 7.
minun sieluni
Kaupunginne
teidän
autiaxi, ja
teen
zi. Ia
teidän kirkkonne häwitän enga »nyös teidän
"Es. 1: 13.
lepytys hajuanne haista.
maan; niin ethäivittä
minä
Ia
tahdon
32.
tä teidän wihollisenne, jotka siinä asumat, pita
2 Aika K. 36:19.
siitä hämmästymän. l.
Jer. 19:8.
25:9.
33. Ia hajotan teitä pakanitten sekaan, ja
«vedän ulos »niekan teidän jälkenne: Ia teidän
maanne pitä tuleman kylmille, ja teidän Kaupunginne kukistetuxi.
nyr: silla mina olen HERra heidän JuJer. 15: 7.
niinkelpa
leponsa,
maalle
hänen
sMos. 4: ;o, 31. Nom. li: 26, 27.
34. Silloin
malansa.
kauwan kuin hän autiana on, ja te oletta »viminä
muistan minun ensimäisen liit45. Ia
lepa,
maalla.
maa
toni
silloin
heistä,
Ia
ästen
hollisten
kosta minä johdatin heidän Egypja pyhää pitä.
tin maalda pakanitten silmäin edestä; ollaxeni
35. Niinkauwan kuin se autian on, saa hän heidän Jumalansa. Minä HERm.
lewätä; ettei hän saanut pyhää pita, silloinkos46. Nämät owat ne säädyt, ja oikeudet, ja
ka teidän piti hänen pyhääns andaman pitä, käskyt, jotka HERm andoi itzensä ja Israelin lasten «vaihelle, Sinain »vuorella, Mosekosta te asuitte siellä.
,36. Ia niille, jotka jäämät teistä, teen mi- xen käden kautta.
nä wapisewan sydammen heidän wihollistmsa
maalla; niin että kapisewan lehden ani karkot27-. Luku.
ta heitä, ja pitä pakeneman sitä niinkuin miekL.aki erinomaisen lupauxen tekemisestä HERkaa, ja pitä kaatuman siinä, kusi» ei kengän ralle. 1. Ihmisistä. 11. Eläimistä, m. Huoneista, iv. pellon kappalesta. v. Mistä ei lv
HM aja taka.*
Es. 30:17.
pausta
Ia heidän pitä langeman toinen toisen- ststa. taita tehdä. vi. Rymmenesten andami35
sa päälle, niinkuin miekan edestä, waikka ei
yrikän karkota heitä: ja et te tohdi nosta teidän sHa HERm puhui Mosexelle, sanoden:
:

*

*

*

*,

:

*

*

*

*

*

*

wihamiehiänne wastan.
38. Ia teidän pitä hukkuman pakanain sea- los
la:>ja »vihollisten maa pitä teitä syömän.
T
.

2.

*

Puhu Israelin

joku teke jongun

lapsille ja

sano heille:

erinomaisen lupauxen;

niin

i^vii^icuZ.
27. Luk.
niin pitä ne, sinun arwios jälken, oleman
i;. Mutta jos pyhittänyt tahto lunasta huonensa;
niin pitä hänen andaman wiidennen
HERmn omat.
enämmän
pitä
osan
Niin
tämän
oleman
arwios:
rahaa, kuin sinun arwios on
1.3.
sinun
Kahdenkymmenen «vuotisen miehenpuolen kuuja niin pitä se hänen oleman.
tenkymmenen »vuolen asti, pitä sinun anvaIV. 16. Los joku pyhittä HERralle kappaman wiitmkymmmeen hopia Sikliin, Pyhän len peldoa perindömaastansi», niin pitä sinun
Siklin jälken.
sejosarwaman
sen jälken, kuin siihen kylwetän:
4. Mutta waimonpuolm pitä sinun arwasiihen kyiwetän Homor ohria, niin pitä sen
man kolmeenkymmeneen Sikliin.
maxaman »viisikymliiendä hopia Sikliä.
kahdenkymme5. Mutta «viiden wuotisesta
17. Waan jos hän pyhillä peldonsa ilowuojos
miehenpuoli,
nen »vuotiseen asti;
on
niin desta alkain; niin pitä
maxaman sinun arpitä sinun arwaman kahtenkymmeneen Sik- wios jälken.
liin: waan waimonpuolm kymmeneen Sik18. Jos hän on pyhittänyt peldonsa ilowuoliin.
den jälken, niin Papin pitä lukeman hänelle
6. Los se on kuukautinen wiidendem »vuo- rahan «vuoden lugun jälken, kuin takaperin on
teen asti, ja on miehen puoli, pitä sinun sen ilowuoten asti: ja se pitä sinun arwiostas «vä,
arwaman wiiten hopia Sikliin; mutta »vai- hettämän.
monpuolen kolmeen hopia Sikliin.
19. Los se kuin pellon pyhittänyt on, tahto
jos
kuudenkymmenen
on
wuotodella lunasta jällens; niin pitä hänen ansen
Mutta
se
7.
tinen eli sen päälle, ja on miehenpuoli, pitä daman tvidetta osaa enämmän rahaa. kuin se
sinun arwaman hänen wiiten toistakymmmeen sinulda arwattu on, ja niin pitä se hanen oleSikliin; mutta waimonpuolm kymmeneen man.
22. Jos ei hän tahdo lunasta peldoa, mutSikliin.
köyhä
jos
ylön
hän on
8. Ia
senkaltaiseen ta myy toiselle; niin ei pidä sitä enä lunaspitä
niin
menemän
Papin tettaman.
arwioos,
hänen
21. Waan se peldo, kosta
eteen, ja Papin pitä arwaman hänen. Senilowuonna
jälken, kuin se, joka lupauxen tehnyt on, woi tule wapaxi, pitä oleman pyhä HERralle,
matkan saada, pitä Papin hänen arwaman. niinkuin lvälallisella lupauxella eroitettu peldo:
11. 9. Los se on karjasta, jota HERralle ja pitä oleman Papin perindö saama.
22. Los joku, sen pellon kuin hän ostanut
uhmtan; kaikki mitä HERralle annetan, se
on pyhä.
on, joka ei ole hänen perindömaansa, pyhittä HERralle:
12. Ei pidä sitä waihetettaman eli muutettaman hywä pahaan, eli paha hywään. Los
23. Niin pitä Papin lasteman hänen edejoku kummingin waehetta yhden eläimen toi- sänsa sen hinnan sinun arwios jälken, ilolvuoseen, niin pitä ne molemmat oleman pyhät. teen asti: ja hänen pitä sen samana päiwänä
11. Jos se eläin on saastainen, jota ei saada ulosandaman, sinun arwios jälken; että se
uhrata HERralle, niin pitä se wietämän Pa- HERralle pyhä olis.
pin eteen.
24. Mutta ilowuonna pitä sen tuleman hä12. Ia Papin pitä arwaman sm, jos se nen omaxens jällens, jolda hän sen ostanut
on hywä eli paha: sen pitä pysymän sinun ar- on; että se olis hänen perindö saamans maalla.
*l. 25:10.
wiosas, joka Pappi olet.
sen;
joku
kuitengin
Kaikki
tahto
lunasta
sinun arwios pitä tapahtuman
13. Los
25.
hänen pitä andaman wiidennen osan sinun ar- Pyhän Siklin jälken; mutta Sikli teke kaxikymmendä Gemh.
wios päälle.
Mos. zo: 13.
m. 14. Ia jos joku pyhittä huonens HER4 Mos. 3:47.
Hes. 45:12.
V. 26. Mutta elainden esikoista joka esck
ralle pyhaxi, niin pitä Papin arwaman sen,
pihywä
ja
Papin arwiosa
jos se on
eli paha:
kooikeuden jälken HERran oma muutoingin
on,
pysymän.
tä sen
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se

sen

sen

se
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*

*
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27. kuk.

3 Mos. Kirja.

«n ei pidä kenengän pyhittämän: olkon
tt eli lammas; Sillä on HERran.

se

*

här-

Mos. 3:13. lut.
27. Jos jotakin saastaista on elainden seasa,
niin se pitä lunastettaman sinun arwios jälken,
»,

Mos. »3:».

4

,:

,).

wiides osa: Jos et
lisäxi annettaman
myytakan sinun arwios
niin
lunasteta,
se
sim
jälken.
28. Kuitengin kaikke walallisella lupauxella
eroitettua, jota joku walallisesti lupa HERralle kaikesta kuin hänellä on, joko se olis ihminen, eläin eli perindö peldo, ei sitä pidä
myytamän eli lunastettaman; sillä kaikki walallisella lupauxella eroitettu, on kaikkein pyja siihen

hin HERralle.
29. Kaikke kirottua,

t4->

Ihmisistä, ei pidä lunastettaman; waan
toristiri kuolctettaman.
hän
Vi. 32. Kaikki maan kymmmexet, sekä
maan siemenestä, että puitten hedelmistä, owat

tan

pitä

HERran: ja pitä oleman pyhät HERralle.
31. Los joku tahto lunasta kymmenexens:
hänen pitä andaman widcnnm osan lisäxi.

32. Ia kaikki kymmmexet karjasta, ja lambaista, ja kaikista kuin »vihan alla kay: ne owat pyhät kymmmexet HERralle.
33. Ei pidä kysyttämän, jos se on hywä eli
paha, eikä myös pidä sitä «vaehstettaman.
Los joku »vaehetta sen, niin pitä ne molemmat oleman pyhät, ja ei lunastettaman.
34. Nämät olvat ne kästyt, jotka HERra
andoi Mosexen kautta Israelin lapsille, Sinain «vuorella.

kirouxeen anneMosexen Kolmannen Kirjan loppu.

joka

Numeri

Neljäs

Mosexen

,

Kirja

Josa nämät

kappalet owat:
Oninga kaxitoistakymlnendH Israelin lasten sukukunda jaetan erijoulkoin. Lewitat pannan eriwirfaan Majaså, kap. i. 2. 3- 4. Spitaliset kastetän leiristä ulos. Nikkowaisten sowittamisesta, soimun laista awioskästysä, Nazireisia, kap. 5. 6. Päämiesten uhrista, kosta maja pannan ylös, tap. 7. Lelesä ja Lewikap.
soittaisa, kap. y:
>

t«li>

>?.

io.

Israelin lasten matkustuxefta Sinain wuvrelda Moabiterein kedolle, liki Jordanit, ja matkalla tapahtuneista, tap. 11.12. 13. 14.15. 16. 17. 18. iy. 20. 21.
m. Kuinga Kansa rupe omistaman perindötänsä, ja Jumala määrä heille rajat. Balakisia ja Bileamist«, Kansan rikoxeft, ja Jumalan wihan asettamisesta Pinehan kautta, tap. 22. 23. 24. 25. Kansan lukemisista toisen kerran, Josuan tutzumisesta Päämiehen »irtaan, tap. 26. 27. Uhreista ja lupauxista, kap. 28.
2y. 30. Midianiterein häwityxestä, kap. 31. Ruben»»,, Gadln ja puolen Manassen osasta Sihonin ja OM waldatimnisa, Israelin lasten leirnstä korwesa, kap. 33. Kanaan maan rajain awarudesta, kap. 34.
Pappein Kaupungeista, kap. 35. Perinnön jakamisesta, kap. Ib.
i».

1.

Luku.

Sinain korHERra puhui Mosexelle
majasa
ensimäisseurakunnan
kuukautena,
päiwänä
nä
toisna
tolsna
suwuonna jälkm, sittekuin he olit lähtenet EgyP-

Moses ja Aaron saamat kästyn lukea Iftaelin Ransaa. 11. He toimittamat lukemisen
kukundain jälken; ja oli sotaan kelpawa nnedenpuoli kahden kymmenen wuotisista ruwete»
«0355°. lv. invirat. Mka piti Majaa war"oiyeman, ei ollet Israelin lasten sekaan luetut.
l.

I.

"

( wefa,

:

meialtm ia
sanoi
nn maaiva,
la sano».
T2

:

2.

Ul-
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i.

Luk.

Lukekat koko Israelin lasten joukko, hei2i. Luetutßubmin sukukundaan, kuusi «viidän sukunsa, ja heidän Isäinsä huonetten jäl- dettäkymmmdä tuhatta, ja wiisisataa.
ken: ja heidän nimeins lugun jälken, kaikki
22. Simeonin lapset ja heidän polwilukunmiehenpuoli mies miehelda.
2 Mof.;° 1». sa,
sukunsa ja Isäins huonen jälken: luetut
4 Mof. l6:
mies mieheldä, kaikki miehenniminomattain
3. Kahdenkymmenen wuotiset ja sen ylitzen, puoli kahdenkymnienen wuotisista ja sen ylikaikki kuin kelpawat lähtemän sotaan Israeli- tzen, kaikki soman menemän kelwolliset.
sa: lukekat heitä heidän joukkonsa jälken, sinä 23. Luetut Simeonin sukukundaan, yhdexän
ja Aaron.
kuudettakymmmdä tuhatta, jakolme sataa.
4. Ia teidän kansanne pita oleman, yxi mies
24. Gadin lapset ja heidän polwilukunsi»,
jokaitzesta sukukunnasta; joka on Isänsä huoja Isäins huonen jälken: niminomatsukuns
nen päämies.
kahdenkymmenen
tain
wuotisista ja sen ylitzen,
5. Ia nämät owat niiden päämiesten nimet, kaikki sotaan menemän kelwolliset.
jotka teidän kansanne seisoman pitä. Rube25. Luetut Gadin sukukundaan, wiisi wiinista, Elizur Zedeurin poika.
dettäkymmmdä tuhatta, kuusi sama ja wiisi6. Simeonista, Selumiel Suri Saddam
kymmendä.
poika.
26. ludan lasten polwiluku, heidän sukuns
7. ludasta, Nahesson Aminadabin poika. ja Isäins
huonetten jälken: niminomattain
8. Isastarista, Nethaneel Suarin poika.
kahdenkymmenen
wuotisista ja sen ylitzen, kaik9. Sebulonista, Eliab Helonin poika.
menemän
ki sotaan
kelwolliset.
io. Josephin pojista: Ephraimista, Elisaftlkukundaan, neljä kahLuetut
27.
ludan
poika:
ma Amihudin
Manassesta, Gamliel dexattakymmmdä tuhatta,
jakuusi sataa.
poika.
Pedazurin
polwiluku,
28. Isastarin lasten
heidän su11. Benjaminista, Abidan Gideonin poika.
ja Isäins huonen jälken: niminomattain
12. Danista, AhieserAmmiSaddain poika. kuns
kahdenkymmenen wuotisista ja sen ylitzen, kaik13. Asserista, Pagiel Okranin poika.
ki sotaan menemän kelwolliset.
14. Gadista, Eliasaph Degilelin poika.
29. Luetut Isastarin sukukundaan, neljä
15. Naphtalista, Ahira Enan poika.
kuudettakymmmdä
tuhatta, ja neljä sataa.
16. Nämät olit kutzutut Kansan siasta, heidän Isäinsä sukuin esimiehet; jotka olit Israe32. Sebulonin lasten polwiluku, heidän
sukuns ja Isäins huonetten jälken: niminolin tuhanden päät.
ja
11. 17. Niin Moses Aaron otit ne miehet mattain kahdenkymmenen wuotisista ja sen ylitygönsä, jotka nimeldäns nimitetyt olit.
tzen kaikki sotaan menemän kelwolliset.
31. Luetut Sebulonin sukukundaan, seitze18. Ia he kokoisit kaiken Kansan, ensimkuudettakymmmdä tuhatta ja neljä sataa.
päiwänä
män
kuulla;
jotka
mäisnä
toisella
luetteja
polwilukunsa,
lit
heidän sukukundainsa I32. Josephin lasten Ephmimin lapsista polwiluku,
jälken:
niminomattain,
heidän sukunsa ja Isäins huonen jälsäins huonetten
kahdenkymmenen wuotisista ja sen ylitze, mies ken niminomattain kahdenkymmenen wuotimieheldä.
sista ja sen ylitzen, kaikki soman menemän
kästenyt
Niinkuin
oli
kelwolliset.
HENra
19.
Mosexelle; niin luki hän heitä Sinain korwesa.
Z3. Heidän luettunsa Ephmimin sukukun20. Rubenin Israelin esikoisen lapset olit daan, olit neljäkymmendä tuhatta, ja wiisi
2.

*

,

*

:

~

.

,

:

heidän polwiluguisansa, sukunsa jaIsäins huo- sataa.

su-

nen jälken; niminomattain, mies mieheldä,
34. Manassen lasten polwiluku, heidän
kaikki miehenpuoli, kahden kymmenen wuoti- kuns ja Isäins huonetten jälken: niminomatsista ja sen ylitzen, kaikki kelwolliset sotaan me- tain kahdenkymnienen wuotisista ja sen ylitzen,
nemän.
kaikki jotka sotaan menemän kelpaisit.
35- Luetut

4 Mos.
Manassen sukukundaan, kaxi neljättäkymmendä tuhatta, jakaxi sataa.
heidän su36. Benlamin lasten polwiluku,
jälken: niminomatI. 2.

Luk.
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sen

tiain päälle, ja kaikkein kuin
omat owat.
majan, ja kaiki
tiat: heidän picä ottaman »vaarin siitä, ja
ja Isäins huonetten
sioittaman itzens majan ymbärinsä.
kunsakahdenkymmenen
wuotisista ja ylitzen, 51. Ia kosta matkustetan, silloin pitä Lewitain,
menemän kelpaisit.
tat ottaman majan alas, jakosta joukko itzens
kaikki jotka
pitä heidän paneman ylös. Los
sukukundaan,
sioittawat,
wiisi
37. Luetut Venlaminin
joku muukalainen lähesty sitä,
pitä kuoneljättaknmmmdä tuhatta, ja neljä sataa.
polwiluku,
heidän
sukunsa
leman.
38-Danin lasten
ja Isäins huonetten jälken: niminomattain
52. Israelin lapset pitä sioittaman itzensä
kahdenkymmenen wuotisista ja ylitzen, kaik- kukin leirinsä ja joukkons lipun tygö.
53. Mutta Lewitat pitä sioittaman itzens toki ne kuin sotaan menemän kelpaisit.
kari
sukukundaan,
majan ymbärins, ettei wiha tulis IsDanin
Luetut
sei
t
zedistuxen
39.
mattakymmenda tuhatta, ja seitzemän sataa. raelin lasten joukon päälle. Sentähden pitä
40. Asserin lasten polwiluku, heidän sukunsa Lewitat pitämän »vaarin todistuxen majan
ja Isäins huonetten jälken: niminomattain »vartiosta.
kahdenkymmenen wuotisista ja ylitzen, kaikkaikki mitä
54- Ia Israelin lapset teit
kelpaisit.
ki kuin
HERra Mosexelle kästenyt oli, niin he teit.
41. Luetut Asserin sukukundaan, yxi lviidet2. Luku.
Mymmendä tuhatta, ja wiisi
Naphmlin
polwiluku,
Määrätön
lasten
heidän
Israelin lasten järjestys lippuinsa
42.
jälken
ymbärins
Majaa. i. Idän puolelle, n
jälken:
niminomatja
huonetten
Isäins
kunsa
m. Resiiwälille. iv. Lännen
puolelle,
Etelän
ja
ylitzen,
tain kahdenkymmenen wuotisista
puolelle,
pohjan
puolelle, vi. Ransan luv.
kelpaisit.
kaikki kuin sotaan
ku
kerroitan.
43. Luetut Naphmlin sukukundaan, kolme
kuudettakymmmdä ttchatta ja neljä sataa.
HERra puhui Mosexelle ja Aaronille,
jotka
ja
owat
luetut,
ne
sanoden:
Moses
44. Nämät
2. Israelin lapset pitä itzens sioittaman, joAaron, ja ne kaxitoismkymmmdä Israelin
ja merkkins alla, heidän Isäins
Päämiestä luit; joista aina yxi oli jokaitzen kainen lippuns
heidän Isäns huonen ylitze.
huonen jälken: sille kohdalle ymbärins
4;. Ia olit kaikki yhten luetut Israelin lap- kunnan majaa heidän itzens sioittaman pita.
i. 3. Etiset puolelle itää päin picä ludan
set heidän Isäins huonetten jälken: kahdestakymmenestä »vuodesta ja sen ylitzen, kaikki jot- lippuns ja joukkonsa kansi» itzens sioittaman:
ka olit sotaan kelwolliset Israelisi».
heidän päämiehens Nahesson Aminadabin
46. Ia olit kaikki luetut, kuusi kertaa sata- poika.
tuhatta ja kolmetuhatta: ja wiisisataa ja wii4. Ia hänen joukkons luetut, neljä kahde,6.
xattakymmendä
l Mos. II
l.
)8:
sikymmendä.
tuhatta, ja kuusi sataa.
37.
l:
4 Mos.
?I.
5. Hänen wieremsä pitä Isastarin sukukunnan
47- Mutta Lewitat heidän Isäins sukukunitzens sioittaman: heidän päämiehensä
nan jälken; ei ollet heidän sekaansi» luetut.
Nethaneel Zuarin poika.
M- 48. Ia HERm puhui Mosexelle,
6. Ia hänen joukkonsa luetut, neljä kuudettakymmmdä tuhatta, ja neljä sataa.
noden :
7. Senjälkm Sebulonin sukukunda: ja hei.49. Kuitengin Lewin sukukundaa ei sinun pidä lukeman, eli ottaman heistä päälukua, Is- dän päämiehens Eliab Helonin poika.
raelin lasten
8. Ia hanen joukkonsa luetut, seitzemän
, 50. Mutta sinun pitä asettaman Lewitat to- kuudettakymmmdä tuhatta ja neljä sataa.
distuxen majan palweluxeen, ja kaikkein
9- Kaikki ludan leirisä luetut, sata tuhat-

Heidänjapitä kandaman

sen as-

sen

soman

sen

sen

sen

sen

soman

sen:
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*
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IV

v

ö, l?

i.

2.

z.

Luk.

kuusi phdexättäkymmmdä tuhatta ja 26. Ia hänen joukkonsa luetut, kaxi seitzeneljä sataa, heidän joukossansa; heidän pitä mättäkymmendä tuhatta ja seitzemän sataa.
esin »vaeldaman.
27. Hänen »vierellensä pitä Asserin sukukunil. io. Etelän puolelle pitä Rubenin itzens nan heitäns sioittaman, ja Asserin lasten pääsioittaman lippuns ja joukkons kansi», heidän mies Pagiel Okran poika.
päämiehens Elizur Sedeurin poika.
28. Ia hänen joukkonsa luetut, yxi wiidettäkymmendä
joukkonsa
ii. Ia hänen
luetut, kuusi wiituhatta ja »viisi sataa.
kymmmdä
dettä
tuhatta, ia wiisi sataa.
29. SitälikinNaphtalin sukukunda ja Naphpitä
12. Hänen «vierellensä
Simeonin suku- talin lasten päämies Ahira Enanin poika.
kunnan itzens sioittaman: heidän päämiehens
Za. Ia hänen joukkons luetut, kolme kuudetpoika.
takymmendä
Selumiel ZuriSaddain
tuhatta ja neljä sataa.
joukonsi»
kuuluetut,
yhderän
Niin
että
kaikki Danin lcirisä luetut, o13. Ia hänen
31.
dettakymmmdä tuhatta ja kolme sataa.
wat sata tuhatta, seitzemän kuudettakymmendä
14. Sltälähin Gadin sukukunda, heidän tuhatta ja kuusi sataa. Ia heidän pitä wiipäämiehens Elisaph Reguelin poika.
meisnä waeldaman heidän lippuns alla.
iv. 32. Tämä on Israelin lasten luku heidän
15. Ia heidän joukkonsa luetut, wiisi wiidettakymmmda tuhatta, kuusi sataa ja»viisikym- Isäins huonetten jälken, kaikkein heidän leirinmendä.
sä luettuin ja joukkoins kansa, kuusisataa tuhat16. Kaikki Rubenin leirisä luetut, sata Mta jakolmetuhatta, wiisisataa ja wiisikymmenneljä
yxi
kuudettakymmmdä
dä.' *,Mos. i,:,/. 1.38:26. 4Mos. 1:46.
bacca,
tuhatta,
ja
joukoinsansa.
wiisikymmendä
heidän
33. Mutta Lewitat ei ole luetut Israelin lassataa
pitä
waeldaman.
ten
lukuun: niinkuin HENra Mosexelle oli kästoisna
Ia heidän
m. 17. Sitte pitä seurakunnan majan wael- kenyt.
daman Lewitain leirin kansa kesti leirisä: ja
34- Ia Israelin lapset teit sen: kaikken jälniinkuin he heitäns sioittawat, niin pita myös ken kuin HERra oli Mosexelle kästenyt, sioitit
heidän «vaeldaman, jokaitzen paikasansa, hei- he heitänsa lippuius ala, ja matkustit ihekukin
sukukunnasansa, heidän Isäins huonen jälkcn.
dän lippuins alla.
iv. 18. Lännen puolelle pitä Ephmimin itzens
3. Luku.
sioittaman lippunsa ja joukkonsa kansi», hei1. Aaronin suku, ja L.ewitaitten wirka,
dän päämiehens Elisama Amihudin poika.
joukkonsa
luetut, neljäkym- L.ewitat luetellan Isäins huonetten jälken hei19- Ia hänen
dän wartioisansa; joita oli «2<xx, in. HVRxa
ja
mendä tuhatta, wiisisataa.
lasten esikoisten siaan;
20. Lähin händä pitä Manasin sukukunnan otta L.ewitat Israelin
jotka jl»ewitain lugun yliye
ne
waan
esikoiset,
itzens sioittaman: heidän päämiehens Gamliel olit, piti rahalla lunastettaman.
Pedazurin poika.
i.
21. Ia hänen joukkons luetut, kaxi neljättäowat Aaronin ja Mosexen sukukunkymmendä tuhatta ja kaxi sataa.
nat: siihen aikan kosta HERra puhui
22. Senjälkm Venlaminin sukukunda: heiMosexelle Sinain wuorella. poikain
nimet:
2. Ia nämät owat Aaronin
dän päämiehens Abidan Gideonin poika.
ja
joukkonsa
neljätesikoinen,
Nadab
Eleazar
luetut,
Abihu,
sitälikin
wiisi
hänen
23. Ia
<:>
täkymmendä tuhatta ja neljä sataa.
»Ma. K.
Ithamar. *,M0f.6:2,. poikain
nimet, jotEphmimin
tuAaronin
luetut,
Nämät
owat
leirisä
Kaikki
sata
3.
24.
»voidellut;
jasitta
jouja
ka olit Papeixi
hatta, ja kahdexan tuhatta,
heidän katenst
heidän
3 Mos. 8:».
kossansa. Ia heidän pitä kolmandena wael- täytetyt Papin wirkaan.
ja
daman.
4. Mutta Nadab Abihu kuolit HERran.
V. 25. Pohjan puolelle pitä Danin sioitus edesä, kosta he uhraisit »vierasta tulda HERlippu oleman heidän joukkoinsi» jälken: ja Da- ran edes Sinain kormesa *, ja ei ollut heM.
polkm:
nin lasten päämiesAhieserAmmiSaddain poika.
ta, ja

:

».

*

*

"

Luk.

3.

Mos.

4

«oikia: Mutta Elmzar ja Ithamar teit Papin
Isäns Aaronin edesä.
Mof.
mirkaa heidän
ls:,.
l.
4Mos. 26: 61. IMa K. ,4: 2.
io:
5. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
6. Tuo edes Lewin sukukunda, ja aseta heitä Papin Aaronin eteen, palweleman händä.
7. Ia pitämän waarin hänen wartiostansa
ja koko seurakunnan »vartiosta, seurakunnan
'-

majan

resa-

edesä:

ja palweleman majan palwelu-

8. Ia tallella pitämän kaikki seurakunnan
majan astiat, ja ottaman waarin Israelin lasten wartioitzemisesta; palwelemaan majan pal,

weluxesa.

9. Ia sinun pitä andaman Aaronille ja hänen pojillensLewimt; joitte he lahjaxi annetut
owat Israelin lapsista.
10. Mutta Aaronin poikinensa pitä sinun a»vaaria heidän Pappiudessettaman pitämän
tansa. Ia jos joku muukalainen siihen lähesty, sen pitä kuoleman.

11.11. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
12. Aayo, minä orin
Israelin
lapsista kaikkein esikoisien edestä, jorka en-

sist äirins kohdun awawar Istaelin lasi

«n

seasa;

minun
13. Sillä
*

Kirja.

I5l

Amram, lezehar, Hebron ja Usiel.
2Mos. 6: ,8.
20. Merarin pojat heidän sukukunnisanne
Maheli ja Musi. Nämät owat Lewin sukukunnat heidän Isäins huonen jälken.
21. Nämät owat Gersonin sukukunnat: Libniterit ja Simeiterit.
22. Heidän lukuns, kaikki miehenpuoli.kuukauden »vanha ja sen ylitze: ne olit seitzemäntu*

*

:

hatta ja wiisisataa.
23. Ia Gersoniterein sukukunnat, pitä heitäns
sioittaman takapuolelle majaa, ländeen päin.
24.

Heidän päämiehens, pitä oleman EleaIa Gersonin lasten pitä wartioitzeman
majaa,

saph Laelin poika.
25.

seurakunnan majasa Tabernaklia, ja
peitteitä,ja seurakunnan majan owen »vaatteita

:

26. Ia pihan »vaatteita, ja pihan owen peitettä, joka on Tabernaklin ja Altarin päällä,
palymbärins: ja köysiä, ja kaikkia kuin
weluxeen tarwitaan.

sen

27. Nämät owat Kahathin sukukunnat:
Amranmerit, lezehariterit, Hebronitcrit ja

Usieliterit.

28. Kaikki miehenpuoli kuukauden wanhasniin erra H.ewirar pira oleman ta ja sen ylitze, lukuans kahdexan tuhatta ja
kuusisataa; joiden pitä pitämän waarin Py8: ,6.

kaikki esikoiset owat minun:

sinä hän wartioitzemisesta.

päiwänä kuin minä löin kaikki esikoiset Egyptin
29. Ia pitä heitäns sioittaman etelän puomaalla*, pyhitin minä minulleni kaikki esikoiset lelle, siwulle majaa.
Israelisi», ihmisistä niin karjaan asti; että ne
3c». Ia heidän päämiehens pitä oleman Eliminun
olisit
f: Minä HERm. 2 Mos. ,2:29. zaphan Usielin pojan.
2
-s Mos. ,2.-2. l. 24: 19. Luk. 2:2;.
31. Ia heidän pitä wartioitzeman Arkkia,
puhui
kyntiläjalkaa, Altareita ja kaikkia Pypöytää,
14. Ia HERm
Mosexelle Sinain
korwesa, sanoden.
hän astioita joilla palwelusta tehdän : ja peit»5- Lue Lemin pojat heidän Isäins huonen ja teitä, ja kaikkia mitä palweluxeen tarwitan.
sukukundainsi» jälken: kaiken miehen puolen, 32. Mutta kaikkein Lewitain päämiesten ylikuukauden «vanhan ja ylitze, pita sinun lu- mäinen pitä oleman Eleazarin Papin Aaronin
keman.
pojan, ylitze niiden jotka pitäwät waarin Py'6. Ia Moses luki heitä HERmn
jäl- hän wartioitzemisesta.
ken; niinkuin hänelle oli kästetty.
33- Nämät owat Merarin sukukunnat: Ma17. Ia nämät olit Lemin pojat heidän ni- heliterit ja Musiterit.
mems jälken: Gerson, Kahath ja Memri.
34. Joiden luku oli kuusituhatta ja kaxisa*i Mos. 46:11. 2Mos. 6:»6
taa, kaikki miehenpuoli, kuukauden wanha ja.
18. Mutta Gersonin poikain nimet heidän
ylitze.
ulkukunnisans olit: Libni ja Simei.
35. Heidän päämiehens pitä oleman Suriel
19. Kahathin pojat heidän sukukunnisansa, Abihailin poika, ja pitä sioittaman heitäns
siwulle majaa, pohjan puolelle.
36. Ia
*

,

sen

.

sanan

*

sen
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36. Ia heidän wirkansi» pitä oleman, «vartioita majan lautoja, korennolta, pahatta ja
majan jalkoja: ja kaikkia astioita, jotka sen
palweluxeen mrwitan.
37. Niin myös patzaita pihan ymbärins, ja
köitten kansi».
sen jalkoja, ynnä paanuin jamajan
Mutta
38.
seurakunnan
etiselle puolelle itän päin, pitä Moses ja Aaron ja hänen

3. 4. Luk.

49. Niin otti Moses lunastusrahan, niildH
jotka ylitze olit, Lewitain lunastetuista.
50. Israelin lasten esikoisilda otti hän rahan,
tuhannen kolmesata ja »viisi seitzemättäkymmendä Sikliä : Pyhän Siklin jälken.
51. Ia Moses andoi lunastusrahan Aaronille ja hänen pojillensa HERran
jälken:
niinkuin HERra oli Mosexelle kästenyt.

sanan

poikansa heitäns sioittaman, jawartioitzeman
4. Luku.
pyhän «vartioita Israelin lasten puolesta. Jos
pitä kuojoku muukalainen siihen lähesty,
Lewin lasten toimitus Majan palweluxesa. l.
leman.
Rahathin lasten luku ja wirka- Gersonin las,
39. Kaikkein Lewitain luku, kuin MoseS ja ten luku ja toimitus, m. Merarin lasten luet»
teleminen ja palwelus. lv. Heidän päälukunsa
Aaron luit, heidän sukukunnissansa HERmn kungin
Isins huonen jälken, ja sitten kaikkein
jälken: kaikki miehenpuoli, kuukauden
yhteisesti.
luku
wanha ja ylitze, oli kaxikolmattakymmenda
i.
HERra puhui Mosexelle ja Aaronille,
tuhatta.
m. 42. Ia HERm puhui Mosexelle: lue ftza sanoden:
2. Lue Kahathin lapset Lewin poikain seasta,
kaikki esikoiset jotka miehenpuolet owat Israelin lasten seasa, kuukauden wanhat, ja yli- heidän sukukundainsi» ja Isäins huonen jästen..
ylitze,
3. Kolmenkymmenen wuotisista ja
tze ja om heidän nimeinsä luku.
41. Ia sinun pitä ottaman Lewitat minulle, wildmkymmmen «vuotiseen asti: kaikki nejotka

sen

«.

sanan

sen

sen

sen

:

minä HERra, kaikkein Israelin lasten esikoisten edestä: ja Lewitain karjat, kaikkein Israelin lasten karjan esikoisten edestä.
42. Ia Moses luki, niinkuin HERm hänelle
kästenyt oli, kaikki Israelin lasten esikoiset.
43. Ia olit kaikki miehiset esikoiset, heidän
nimeins lugun jälken, kuukauden wanhat ja sen
ylitzen luetut; kaxi kolmattakymmmdä tuhat-

kelwolliset olvat sotaan menemän, seumkum
nan majasi» palwelusta tekemän.
4. Ia tämä pitä oleman Kahathin poikain
wirka todistuxm majasi»; kuin kaikkein pyhin on.
5. Kosta leiriä siirtan, niin pitä Aaronin

poikinens tuleman ja ottaman esiripun alas,
ja käärimän todistuxm Arkin siihen.
6. Ia paneman peitten sen päälle Thekastim
nahwoista, ja hajottaman kokonansa sinisen
waatten
ylitze: ja paneman hänen koren-

jakolme kahdexattakymmendä.
44. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
45. Otta Lewitat kaikkein Israelin lasten esi- dons siihen tygö.
karja heidän karjans
koisten edestä, ja Lewitain
7. Niin myös pitä heidän hajottaman näkyedestä: ja Lewitat pitä oleman minun, minä o- pöyden ylitze sinisen waatten, ja paneman
päälle salit, lusikat, maljat ja kannut, joilla
len HERra.
46. Mutta lunastuxen niiden kahden sadan ulos ja sisälle kaatan: ja ne alinomaiset leiwät
2 Mos. 25: ,9,
päälle oleman.*
ja kolmen kahdexattakymmmen edestä; jotka pitä
jaäwät Israelin lasten esikoisista Lewitain lupitä
hajoittaman
niiden päälle
8. Ia heidän
peittämän
ja
waatten,
gun ylitze.
tulipunaisen
Thekastim
47. Pitä sinun ottaman wiisi Sikliä joka nahkaisella peittellä: ja paneman hänen korenot- dons siihen tygö.
hmgeldä: Pyhän siklin jälken pitä sinun

sataa

ta, kaxi

sen

sen

sen

sen

taman Sikli maxa kaxikymmendä Gemh.'
"2 Mos. s°: 1;. ; Mos. 27: ,5. Hcs. 45: 12.
48. Ia sinun pita andaman rahan Aaronille
ja hänen pojillms, niiden lunastettuin edestä,
jotka ylitze olit.
:

9.

*

,°.

Ia heidän pitä ottaman sinisen waatten,

sen

sisälle,
ja käärimän walkeuden kyntiläjalan
ja hänen lampunsi», ynnä niistimitten ja
mutus astiain kansa: ja kaikki öljyastiat, joilla

palwelusta

siinä tehdän.

*

"»

Mos. 26:

sam-

zi,».

i2.

Ia

4.

Luk.

4 Mos. Kirja.

15;

jakaikkein näiden kaluin Y!N22. Lue Gcrsonin lapset, heidän Isäins huoIa tämän paneman
peitten
ja sukukundainsi» jälken.
nen
pitä
heidän
Thekastim
bäri
päälle.
ne
kormdoin
ja
panHman
Kolmenkymmenen wuotisista ja sen yli23.
nahasta: myös pitä
hajottaman
sen tzen, »viidenkymmenen
wuotisem asti, pitä siheidän
ii. Niin
lukeman;
ylitze
peitja
nun ne
kaikki ne, jotka sotaan menesinisen waatten,
kullaisen Altarin
män
peittellä;
ja
kelwoliset owat, että heillä olis wirka seutämän sen Thekastim nahkaisella
rakunnan majasi».
paneman hänen korendons siihen tygö.
12. Kaikki astiat, joilla he palwelewat Py24. Ia tämä pitä oleman Gersoniterein suja
ottaman
lewittämän
niipitä
kukunnan
wirka ; jota heidän pitä tekemän ja
heidän
häsä,
peitämän
ja
waatten,
ylitzen
kandaman.
sen
sinisen
den
peittellä: ja paneman
25. Ia heidän pitä kandaman Tabernaklin
Thekastim nahkaisella
lvaaattet, ja seurakunnan majan, ja hänen
ne korendoin päälle.
10.

13. Heidän pitä myös käwäisemän tuhman peittms, ja Thekastim nahkaisen peitten, jopäällä; ja myös seurakunnan majan
Marilda; ja hajottaman purpuraisen waatten ka on

sen ylitzen. paneman sm päälle kaikki
14.

ansa,

Ia

sen

hänen asti-

joilla he siinä palwelewat, hiilipannut,
hangot, lapiot ja maljat, ja kaikki Altarin
ylitzen
tiat: heidän pitä myös hajottaman
peitten,
paneman
ja
häThekastim nahkaisen
nen korendons siihen tygö.
1;. Kosta Aaron ja hänen poikansa nämät
toimittanet owat, ja peittänet Pyhän, ja kaikki pyhän astiat, ja leiriä siirtän: Niin pitä sitte
lapset menemän ja kandaman niitä,
Kahathin
ja ci pidä rupeman Pyhään, ettei he kuolis.
Nämät pitä oleman Kahathin lasten takat
rakunnan majasa.

sen

as-

seu-

16. Ia Eleazarilla Papin Aaronin pojalla
pita oleman tämä wirka, toimitta öljyä walistuxexi, ja yrtejä suitzutuxexi', ja alinomaista
ruokauhria, ja woidellusöljyä ; niin että hän
toimitta koko Tabernaklin, jakaikki mitä siinä
on, Pyhän ja hänen astiansa.
»Mos. ;°: 24.
17. Ia HERm puhui Mosexelle ja Aaronil"

le, sanoden:
»8. Ei teidän pidä Kahathiterein sukundain
sikiöitä häwittämän, Lewitain seasta.
19.. Waan sen teidän pitä heidän kansans tekemän, että he eläisit ja ei kuolis: jos he lähestyivät sitä kaikkein Pyhimbätä; niin pitä Aaronin poikinens menemän sisälle ja asettaman
ltzekungin heidän «virkaans ja takkaansa.
.22. Waan ei heidän pidä menemän sinne
sisälle, katzoman Pyhää, kosta se peitetan; ettei

he kuolisi.

11. 21.

Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:

owiwaatten.
26. Ia pihan waattet, ja läpikäyttälvän owen waatten pihas, joka käy sekä Tadernaklin että myös Altarin ymbärins, ja hänen köytens ja kaikki heidän roirkans astiat: ja kaikki
niitä heidän wimsansi» tarwitan ja heidän tekemän pitä.
jälken
27. Aaronin ja hänen poikains
pitä kaikkein Gersonin poikain wirka tehtämän,
kaikki mitä heidän kandaman jakorjaman pitä: ja teidän pitä katzoman, että he ottaisit
waarin kaikista heidän kuormistansa.
28. Tämä pitä Gersonin lasten ja sukuin
wirka oleman seurakunnan majasi»: ja heidän
«vartionsa pitä oleman Ithamarin Papin Aaronin pojan käden alla.
m. 29. Memriti lapset, heidän sukukundains
ja Isäins huonen jälken, pitä sinun myös lukeman.
32. Kolmenkymmenen «vuotisesta ja ylitze, «viidenkymmenen »vuotiseen asti, pitä sinun
ne lukeman, kaikki sotaan menemän kelwolliset, palweleman seurakunnan majasi».
31. Tästä kuormasta pitä heidän pitämän
waarin kaiken heidän nurkansa jälken
kunnan majasi»; kuin olvat Majan laudat, ja
korennot, japatzat, ja jalat.
,c.
2 Mos. 26:
pihan
ja
myös
patzat
Niin
ymbärinsä,
32.
jalat, ja naulat, jaköydet, kaikkein heidän
tiains kansi», kaiken heidän Mirkansa perästä:
jokaitzelle pitä teidän niminomattain asettaman kuormat astioista, joista heidän picä pitämän waarin.
U
33- Ia

sanan

sen

seura-

,

**

as-

v

4. 5. Luk.
33. Ia tämä pitä oleman Merarin lasten jotka menit sisälle palwelusta tekemän wirasans
suluin wirka, kaikista joista heidän pitä otta- jakuormaa kandaman seurakunnan majaan/
man waarin seurakunnan majasi»; Ithama48. Heidän luettunsa
rin Papin Aaronin pojan käden alla.
ta, wiisisataa jakahdexankymmendä.
IV. 34. Ia Moses ja Aaron ynnä kaiken
49- Ia hän luki heidän HERra sanan jälKansan päämiesten kansa, luit Kahathiterein ken Mosexen kautta, itzekungin hänen wirkaans
lapset; heidän sukuinsa ja Isäins huonen jälken. ja kuormaansa ja ne kuin hän luki, olit,
niin35. Kolmenkymmenen »vuotisesta ja sen ylitze kuin HERra Mosexelle kästenyt oli.
»viidenkymmenen »vuotiseen asti kaikki sotaan
menemän kelwolliset, palwelusta cekemän seu5. Luku.
rakunnan majasi».
l. Spitaliset ja
saastaiset wiedän ulos leiriftz.
36. Ia heidän lukuns oli heidän sukuinsa ii- lähimmäiselle tehty wäsrys pitä sc»wUetta«
jälken, kaxi tuhatta, seitzemänsataa ja wiisi- man. m. Riiwaus laki, kuinga epäluulon al-
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:

kymmendä.
37. Tämä on Kahathiterein sukukundain
luku, joilla kaikilla oli toimittamista seurakunnan majasa; jotka Moses ja Aaron luit,
HERran sanan jälken, Mosexen kautta.
38. Niin luettin myös Gersonin lapset, heidän sukukundainsa jaIsäns huonen jälken.
39. Kolmenkymmenen wuotisista ja sen yli-

la olewa waimo pitä kirouswedellä syypääxi
eli wapaari osotettaman.

I. t>a HERra puhui

Mosexelle, sanoden:

Kaste Israelin lapset aja kaikki spitaliset leiristä ulos*, jakaikki joidenga siemen
rvuotas: ja kaikki ne jotka owat johongun
kuollueen itzens saastuttanet. §
Mos. i; 46.
2.

*

f;

so-

Mos.

15:2.

,

§;Mos.

:

2,:,.

tze, »viidenkymmenen wuotisiin asti, kaikki
3. Sekä miehet että waimot pitä teidän ajataan menemän kelwolliset, palwelusta tekemän man ulos: leiristä ne pitä teidän ajaman ulos;
ettei he leiriäns saastumis, kusa minä heidän
seurakunnan majasa.
ja
lukunsa,
heidän
40. Ia
heidän sukuinsa keffelläns
Isäins huonen jälken, oli kaxituhatta kuusi4. Ia Israelin lapset teit niin, ja ajoit ne
ulos: niinkuin HERra oli Mosexelle
sataa ja kolmekymmendä.
leiristä
41. Tämä on Gersonin lasten sugun luku sanonut, niin he teit.
joilla kaikilla oli tekemistä seurakunnan maja11.5- Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
si»; jotka Moses ja Aaron luit, HERran
6. Puhu Israelin lapsille: jos joku mies eli
jälken.
nan
waimo teke jotakin syndiä ihmistä wastan, niin

asun.

,

sa-

heidän että hän mstasti rikko HERraa wastan; se
sielu on »vianalaisexi itzens saattanut.
huonen jälken.
6: 2, »e.
",
43. Kolmenkymmenen wuotisista ja sen yliMos.
pitä
tze, »viidenkymmenen »vuotisiin asti: kaikki sotunnustaman rikoxensi», kuin
7. Heidän
taan menemän kelwolliset, palwelusta teke- he tehnet owat, ja pitä päänäns sowittaman
mään seurakunnan majasa.
wikansa, ja wielä lisamän wiidennen osan,
lukuns
oli,
heidän
heidän
sukuinsa ja andaman sille, jom wastan he rikkonet il44. Ia
jälken, kolmetuhatta jakaxisataa.
mat.
Mos. 6: 5.
4;. Tämä on Merarin lasten sugun luku;
8. Los ei sillä ihmisellä ole sitä jolla omaijotka Moses ja Aaron luit, HERran sanan sen oikeus on, jolle se rikos maxetta taitaisin:
jalkeli Mosexen kautta.
min pitä se HERralle annettaman, ja oleja
man Papin oman; paitzi sowindo oinasta,
46. Kaikkein Lewitain luku, kuin Moses
ynnä
päämiesten
",Mos. s: s.
Aaron
kansa luit, jolla hän sowitetan.
Israelin
jä!ken.
pitä
myös
ja
kaikki ylönnys, kaikista
heidän sukuinsa Isäins huonen
9. Niin
lapset
ja
ja uhrawat
ylipyhittäivät
sen
Kolmenkymmenen
kuin Israelin
wuotisesta
47.
42.

Luettin myös Merarin lapset,

sukuinsa

ja Isäins

*

*

,

*

tze,

kaikkine

Papille, oleman

hänen omans.

12.

Jos

4 Mos Kirja.
pita ole- ra andakon sinun kirouxexi ja sadatmexi sinun
15

5. 6. Luk.

jotain pyhicca, sm
ja mitä joku anda

man hänen omansa:
«,ile sen pitä oleman myös
p'

Kansas kestelle; niin että HERra saldi lakastua sinun ländes: ja sinun watzas ajettua.
',M°s. i°:i;.
22. Niin mengan nyt tämä kirous wesi sinun
puhui
sisallyxiis,
niinettä sinun watzas ajettu, ja sinun
Mosexelle,
sanoden:
M. n. Ia HERm
lapsille,
ja
jaMaunon Mä sanoman
ländes
sano
lakastuivat:
Israelin
heille:
,2 Puhu
'

Pa-

hänen omansa.

*

:

ynsiäxi jarikko
ios jongun miehen waimo tule
wastan.
kowasti hända maka hanen,
ia on hanen
n Ia jos loku
ja
peitetty, että
edestä
salattu
silmäin
miehensä
ja
ei
ole todistusta
Kan on itzens saastuttanut;ole
löytty.
eikä
hän
siinä
wastan
bända
että
hänen,
hengi
kehoitta
14 Ia kiivaus
on
waimostansi»,
että
bän kiiwoittele epäluulon hengi hän
on tullut hätuttanut itzens: eli
epäluulosi»
että
on
»vaimospäällens,
hän
nen
ei
ole
itzensa.
waikka
saastuttanut
hän
tansa,
eteen
Papin
pitä
miehen
waimonsa
15. Niin
«viemän, ja tviemän uhrin hänen edestänsä,
Ephasta ohmisia jauhoja:
kymmenennen
öljyä
»vuodattaman, eikä myös
päälle
ja ei
paneman; sillä
päälle
pyhää
ja
joka pahan
muistouhri,
on kiiwausuhri,

se

,

saas-

osan
sen
sawua sen

se

Amen, Amen!

Ia niin pitä Papin kirjoittaman nämät
kirouxet kirjaan ja pitä taas pyhkimän ne ulos siihen katkeraan meteen.
23.

:

Ia pitä andaman »vaimon juoda siitä
katkerasta kirous medestä: Ia se kirous wesi
pitä menemän hänen sisällensä, katkerudexi.
25. Ia Papin pitä ottaman kinvausuhrin
waimon kädestä, ja ylöndämän sen HERran
eteen ruokauhrixi, ja uhraman sen Altarilla.
26. Ia Papin pitä ottaman piwon täyden
ruokauhrista hänen muiftouhrixensi», ja polttaman sen Altarilla: ja sitte andaman sitä wettä
»vaimon juoda.
27. Ia kosta hän on juottanut hänen sillä
wedellä, niin tapahtu, jos hän on itzens saastuttanut ja kaiketikkin rikkonut miestänsä wastan että kirouslvesi tule hänen sisällänsä katkeraxi; ja hänen watzans ajettu ja hänen lan24.

;
teon muistutta.
edes,
pitä
tuoman
ia
Papln
hanen
16. Niin
eteen.
densa lakastuivat: ja waimon pitä oleman
asettaman HERran
wetta
pitä
pyhää
ottaman
kirotun Kansans
Papin
i-?. Ia
permannosja
tomua
Tabernaklin
28. Waan jos waimo ei ole saastuttanut
«viastiaan:
paneman
ja
waan on puhdas niin ei pidä
myös
ottaman
siimipicä
Papin
itzens
ta
wahingota
waan
tekemän,
tan
hänen
meteen.
hänelle
hen
18. Ia Papin pitä asettaman wmmon pitä hedelmallisexi tuleman.
HERran eteen, japaljastaman waimon pään, 29. Tämä on kiiwaus laki: kosta joku wai-

sen

seasa.

sa-

se

.

sen

,

,

<

sen

ja paneman katten päälle muistouhrin, joka on kiiwausuhri ja Papin kädesä pila oleman ne katkerat kirous wedet.
:

miehensä

mo poikke pois

itzensä.
30.

tykö, ja

saastutta
Eli koffa epäluulon hengi kehoitta mie-

Ia Papin pitä »vannottaman wa»moa, hen kiiwoittelemanwaimostansa; että hän aja sanoman hänelle: los ei yxikän mies ole setta hanen HERran eteen, niin Papin pitä
maannut sinun kansas, ja jos et sinä ole poi- tekemän hänelle kaiken tämän Lam jälken.
kennut sinun miehes tykö, niin ettet sinä ole
31. Ia miehen pitä oleman"»viattoman siitä
olewapa
pitä
pahasta
legosta waan waimon pita kandaniin
sinun
itzes saastuttanut;
man tästä karmasta »vedestä.
man pahudensa.
22. Mutta jos sinä olet poikennut sinun m»e6. Luku.
hes tnko, »»iin että sinä olet saastuttanut itzes: i. L.aki Nazirein lupauxesta, eti niistä, jotka
ja joku on sinun maannut, paitzi sinun omaa ajaxi evoittawat ilzensä suosio nautinnosta, pyhyteen HiliNralle. n- Ruinga pappein pitä sin
miestas.
2i. Niin pitä Papin »vannottaman wmmoa naman Ransiia, Rolmiphteisen Jumalan ni19.

;

kirouxen »valalla,

ja

sanoman hänelle: HER-

meen.

U
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I.

x)

sanoden:
HCRm puhui Mosexelle,
Puhu Israelin lapsille, ja sano heil-

2.

6. Luk.
Tämä on eroitetun laki, kosta hänen

IVI L K I.
13.

lupauxens aika täytetty on: hän pitä tuotaman seurakunnan majan owen eteen.

le: jos mies eli waimo lupaa erinomaisen lupauxen, eroittaxens itzensä HERralle.
14. Ia hänen pitä tuoman uhrins HERpita
ralle,
eroittaman
ja
itzens
wuosikunnaism wirhittömän karihan
Hänen
3.
miinasta
wakewästä juomasta, miinan etikkaa ja wake- polttouhrixi, wuosikunnaism wirhittömän uhen
wän juoman etikkaa ei pidä hänen myös juo- syndiuhrixi: ja wuosikunnaism wirhittömän
man: eikä myös kaikkia sitä, kuin on lviina- oman klitosuhrixi.
marjoista «vuotanut, pidä hanen juoman, eikä
15. Jo korin happamattomia kyrsiä sämbymyös pidä hänen syömän tuoreita eikä kuilvia läjauhoista, sekoitetut öljyyn, ja ohukaisia
happamattomia kyrsiä, öljyllä woidelluita:
lviinamarjoja.*
z Mos. ,o: ?. Duom.,»:7.
ajalla
pidä
Kaikella
ei
eroituxens
hänen ja heidän ruokauhrinsa ja juomauhrinsa.
4.
16. Ia Papin pitä ne tuoman HERran
mitan, kuin wiinapuusta tehty on, eikä wiinamarjan tuumia eli kuoria syömän.
eteen: ja pitä uhmman hänen syndiuhrixensa
5. Kaikella eroituxens lupauxen ajalla ei pi- ja polttouhrixensi».
dä partaweitzen tuleman hänen päänsä päälle:
17. Mutta oman hänen pitä uhmman
siihenasti kuin hänen päiwänsä täytetän, kuin HERralle kiitosuhri) i ja happamattomat leihän oli HERralle itzens eroittanut, pila hänen wät korisi»: ja Papin pitä myös hänen ruopyhän oleman, ja andaman hänen päänsä hiu- kauhrinsa ja juomauhrinsa tekemän.
18. Ia se joka luwannut on, pitä lupauxenxet wapasti kasiva.* 'Duoin. ,2:5. Sam. 1: ,i.
pään
ajalla,
ajeleman paljaxi, seurakunnan majan
6. Kaikella
kuin hän HERralle itzens si»
erroittanut on, ei pidä hänen menemän yhden- owen edesa: ja ottaman hänen lupauxensa
pään hiuxet ja heittämän tuleen, jokakiitosgän kuolluen ruumin tygö.
Ap. T. ,8: ,8. l. 21: 2;, 24.
Eikä
taikka
itzens,
Isäns
saastuttaman
uhrin alla ON.
7.
pitä
äitinsä, eikä hänen «veljens eli sisarensa kuolPapin
ottaman öinen keitetyn
19. Ia
lueen ruumisten: sillä hänen lumalans eroitus lawan ja yhden Kappamattoman kyrsän korista, ja yhden ohukaisen happamattoman kyron hänen päänsä päällä.
8. Ia kaikella hänen eroituxens ajalla, pitä sän, ja paneman ne
eroitetun käden päälpyhän oleman.
le; sittekuin hän ajellut on eroituxensa hiuxet.
hänen HENmIIe
22. Ia Papin pitä ne häälyttäman hääly9. Los joku akista ja Mpaturmasti kuole
tykönänsä,
tyxexi
niin tule hänen eroituxensa
hänen
HERran edesä: ja on pyhä Papille,
pää saastutetun ja hänen pitä ajeleman pään-1 Gnnä häalytysrinnan ja ylönnyslawan kansa':
sä paljaxi puhdistus päilvänänsä, seitzemände- « sitte eroitettu juokan «Viinaa.
U
2 Mos. 29:27.
;Mos. 7: n.
nä päiwänä picä hänen ajeleman.
12. Ia kahdexandena päiwänä pitä hänen N 21. Tämä on eroitetun laki, joka uhrinsa
tuoman kaxi mettistä eli kaxi kyhkyläisen poi- Ma HERralle eroituxensa puolesta, paitzi sikaa, Papin tygö, seurakunnan majan owen W kuin hän muutoin taisi matkan saatta:
eteen.
luwannut, niin pitä myös
Minkuin hän onlupaus
yhden uhmman syn11. Ia Papin pitä
tekemän,
lakinsa jälken.
diuhrixi, ja toisen polttouhrixi, ja sowittaman -n. 22. Ia HERm puhuj Mosexelle,
hänen, että hän saastuti itzens kuolluen ruu- den :
milla ja niin pitä hänen pyhittämän päänsä
23. Puhu Aaronille ja hänen pojillens, ja
näin pitä teidän siunaman Israelin lapsinä päiwänä.
12. Ia hänen pitä HERralle pitämän eroisia, ja
heille:
Mos. 5:
Syr. ;6: 19.
1.50:,,.
tuxens päilvät, ja tuoman wuosikunnaism karihan wikauhrixi. Ia niin pitä ne endiset pai24. HEHra siunatko n sinua, ja warjel,
tyhjään
että
nat
mukeman, sentähden
hänen t«n sinua.
eroituxensa tuli saastutetuxi.
25. H«R*

,

,

*

*

,

sen

se

sen

sen

:

*

lMen

sano:

sano-

sanoman

*

"

,

»
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4 Mos. Kirja.
12. Esimäisnä päiwänä uhrais lahjansa, Na25. HGRra walistakon kaswonsit sinun
«zälles, ja olkon sinulle armollmen.
hesson Aminadabin poika, ludan. sukukun-6.

HERra ?löndäkön kastoonsa sinun nasta.

puolees, ja andakon sinulle rauhan.
13. Ia hänen lahjans oli yri hopiafati, joka
pitä
paneman
painoi
minun nimeni
sata ja kolmekymmendä Sikliä yxi ho27. Ia lieidän
ja
päälle:
piamalja,
joka maxoi seitzemänkymmendä Sikminä tahdon siunaIsraelin lasten
Pyhän
liä,
Siklin jälken: ne molemmat täyta heitä.
sämbyläjauhoja,
öljyllä sekoitetut, ruonänsä
7. Luku.
"3
Mos. 2:1.
andawat 6. waunua ja kauhrixi.
Israelin päämiehetkuljettamiseen,
lusikka, josa oli kymkuldainen
n Alta14. Siihen
t. pnia h-rlia Majan
täynänsä
menen
Sikliä
päämies
kuldaa,
suitzutusta.
joka
hopia-ja
rin wihkimlseen uhra
m.
kalpei,
yxi
eläimitä.
Sen
nuori
ja
hopian
oinas,
uhri15.
oxi wuosikunastioita,
kulda
Vxi
kullan ja eläinden luku. iv. Moses saa puh utel- nainen karitza, polttouhrixi.
la HlAßraa armoistuimelda, kosia tarwittin.
16. Pxi kauris, syndiuhrixi.*
3Mos. 4: -1.
kosta Moses oli 17. Ia kiicosuhrixi kaxi härkää, wiisi oinasta,
I. j>a tapahtui sinä
pannut Tabernaklin ylös ", woiteli hän wiisi kaurista, ja wiisi wuosikunnasta karitzaca.
ja
sen, ja kaikki sen astiat, niin myös Tämä on Nahessonin Aminadabin pojan lahja.
sen pyhitti
ja
18. Toisna päiwänä uhrais Nethaneel SuaAltarin kaikki sen astiat: ja woiteli ne, ja
poika, Isastarin Päämies.
10.
rin
;
pyhitti ne. s
2Mof. 40: '8. t Mos. 8:
päämiehet,
jotka
2. Niin uhraisit Israelin
19. Hänen lahjans oli hopiafati joka maylimmäiset olit heidän Isäins huonesa: sillä he xoi sata jakolmekymmendä Sikliä: hopia malolit päämiehet sukukundain ylitze, ja seisoit y- ja, joka maxoi siitzcmänkymmendä Sikliä, Pylimmäises siasi» heidän seasansi»,jotka luetut olit. hän Siklin jälken: molemmat täynäns sämby3. Ia toit heidän uhrinsa HERmn eteen, läjauhoja, sekoitellut öljyllä ruokauhrixi.
20. Siihen kuldainen lusikka, joka maxoi
kuusi pitettyä waunua, ja kaxitoistakymmmkymmenen
päämiehen
dä härkää: aina »vaunun kahden
Sikliä kuldaa, täynänsä suikumsta.
21.
harjan
Kalpei
ja
karjasta, oinas, wuosikunnaiitzekungin edestä:
toit
edestä: mutta
polttouhrixi.
majan
ne
eteen.
nen karitza,
22. Pxi kauris, syndiuhrixi.
4. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
heildä,
palwelisit
5. Ota
että ne
seurakun23. lakiitosuhriri kaxi härkää, wiisi oinasta,
nan majan palweluresa ja anna ne LewiMille, wiisi kaurista ja wiisi wuosikunnaista karitzata.
itzekullengin Mirkansa jälken.
Tämä on Nethaneelin Suarin pojan lahja.
6. Niin otti Moses waunut ja harjat, ja an24. Kolmandena päiwänä Sebulonin lasdoi ne LewiMille.
ten Päämies, Eliab Hclonin poika.
7- Kaxi waunua ja neljä härkää andoi hän
25. Hänen lahjans oli hopiafati, joka maGersonin lapsille, heidän wirkansi» jälken.
xoi sata ja kolmekymmendä Sikiiä hopiamal8. Neljä waunua kahdexan härkää andoi ja joka maxoi seitzemänkymmendä Sikiiä, Pyhän Memrin lapsille, heidän wirkansi» jälken, hän Siklin jälken: molemmat täynäns sämbyPapin Aaronin pojan käden alla. läjauhoja, sekoitetut öljyllä, ruokauhrixi.
26. Kuldainen lusikka, joka maxoi kymme9. Mutta Kahathin lapsille ei hän mitan andanut: sillä heillä oli Pyhän wirka, ja piti nen Sikliä kuldaa, täynäns suitzutusta.
kandaman olallansi».
27. Kalpei karjasta, oinas, wuosikunnai11. i2. Ia päämiehet
Altarin
nen
karitza, polttouhrisi.
wihuhraisit
klmlsexi, sinä päiwänä kosta se woideltu oli: ja 28. Kaurisfyndiuhrixi.
uhraisit lahjans Altarin eteen.
29. Ia kiitosuhrixi kari härkää, wiisi oinas11. Ia HERm
annajokaita,
sanoi Mosexelle:
wiisi kaurista, ja wiisi wuosikunnaista karihm Päämiehen tuoda uhrinsa, itzekungin päi- tzata. Tämä on Eliabin Helonin pojan lahja.
wanansa Altarin »vihkimisexi.
UZ
32. Nsl:
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30. Neljändenä päiwänä Rubenin tasten
Päämies Elisur Sedeurin poika. joka
31. Hänen lahjans oli hopiafati,
maxoi
sata ja kolmekymmendä Sikliä: hopiamalja,
joka maxoi seitzemänkymmendä Sikliä,, Pyhän
Siklin jälken molemmat täynäns sämbylä,

:

sekoitetut öljyllä, ruokauhrixi.
lusikka, joka maxoi kymmeKuldainen
32.

jauhoja,

nen Sikliä kuldaa, täynänsä suitzutusta.
33. Kalpei karjasta, oinas, wuosikunnainen karitza, polttouhrixi.
34. Kauris syndiuhrixi.
3;. Ia kiitosuhrixi kaxi härkää, wiisi oinasta, wiisi kaurista, ja wiisi wuosikunnaista karitzatc». Tämä on Elisurin Sedeurin pojan lahja.
lasten
36. Wiidendenä päiwänä Simeonin
Päämies, Selumiel SuriSadain poika.
37. Hänen lahjans oli hopiafati, joka maSikliä: hopiamalxoi sata ja kolmekymmenda
ja, joka maxoi seitzenlänkymmendäSikliä, Pyhän Siklin jälken: molemmat täynäns sämby-

7. Luk.

48. Seitzemändenä päiwänä Ephmimin lal-

ten Päämies, Elisama Amihudin poika.
49- Hänen lahjans oli hopiafati, joka ma-

xoi sata jakolmekymmendäSikiiä: hopiamal,
ja, joka maxoi seihemänkymmmda Sikliä,

Pyhän Siklin jälken: molemmat täynäns sämbyläjauhoja, sekoitetut öljyllä, ruokauhrixi.
52. Kuldainen lusikka, joka maxoi kymmenen Sikliä kuldaa, täynänsä suitzutusta.
;i. Kalpei karjasta, oinas, wuosikunnainen
karitza, polttouhrixi.
52. Kauris syndiuhrixi.
53.

Ia kiitosuhrixi kaxi härkää, wiisi oinas»

54.

Kahdexandena

M, wiiji kaurista, ja wiisi wuosikunnaista karitzam. Tälnä on Elisaman Amihudin pojan
lahja.

päiwänä

Manassen las»

tm Päämies, Gamliel Pedazurin poika.
55. Hänen lahjans oli hopiafati, joka maxoi

sata ja kolmekymmmdä Sikliä: hopiamalja,
joka maxoi seitzemänkymmmdä Sikliä, Pyläjauhoja sekoitetut öljyllä, ruokauhrixi.
hän Siklin jälken: molemmat täynäns sambo,
38. Kuldainen lusikka, joka maxoi kymme- lchauhoja, sekoitetut öljyllä, ruokauhrixi.
nen Sikliä kuldaa, täynänsä suitzitusta.
56. Kuldainen lusikka, joka maxoi kymme39. Kalpei karjasta, oinas, wuosikunnainen nen Sikliä kuldaa, täynans suitzutusta.
karitza, polttouhrixi.
57. Kalpei karjasta, oinas, wuosikunnainen
polttouhrixi.
syndiuhrixi.
karitza,
40. Kauris
syndiuhrixi.
härkää,
Kauris
wiisi oinas58.
41. Ia kiitosuhrixi kaxi
ta, »viisi kaurista, ja wiisi wuosikunnaista kari59. Ia kiitosuhrixi kaxi härkää, wiisi oinaspota,
on
SelumielinSuriSadain
Tälnä
wiisi kaurista, ja wiisi wuosikunnaista katzata.
jan lahja.
ritzata. Tämä on Gamlielin Pedazurin po<
jan lahja.
päiwana
Gadin
lasten
Pää42.Kuudendena
62. Yhdexändenä päiwänä Venlaminin lasmies Eliasaph Deguelin poika.
joka
Päämies, Abidan Gideonin poika.
lahjans
hopiafati,
oli
maten
43. Hänen
61.
hopiamalkolmekymmendä
ja
Sikliä:
Hänen lahjans oli hopiafati, joka maxoi
xoi sata
ja, joka maxoi seitzemänkymmendä, Sikliä, sata ja kolmekymmmdä Sikliä: hopiamalja,
Pyhän Siklin jälken molemmat täynäns säm- joka maxoi seitzomänkymlnendä Sikliä, Pyhän
Siklin jälken: molemmat täynäns sämbylabyläjauhoja, sekoitetut öljyllä ruokauhrixi.
joka
kymmelusikka,
jauhoja, sekoitetut öljyllä, ruokauhriii.
maxoi
44. Kvldainen
täynänsä
62. Kuldainen lusikka, joka maxoi kymmenen Sikliä kuldaa
suitzutusta.
..

,

:

,

,

45. Kalpei karjasta, oinas, wuosikunnainen nen Sikliä kuldaa,, täynäns suitzutusta.
63. Kalpei karjasta, oinas., wuosikuunai'
karitza, polttouhrixi.
karitza, polttouhrixi.
syndiuhrixi.
nm
46. Kauris
härkää,
kari
wiisi
oinas64. Kauris syndiuhrixi.
47. Ia kiitosuhrixi
ta, wiisi kaurista, ja wiisi wuosikunnaista kari65. Ia kiitosuhrixi kaxi härkää, wiisi oinas'
Deguelin
pojan
M,
Eliasaphin
on
wiisi kaurista, ja wiisi wuosikunnaista karitzata. Tämä
lahja.
tzata. Tämä on Abidau Gideomn pojan lahja.
66.

KM'

4 Mos Kirja.
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m. 84. Tämä on Altarin »vihkimys sinä
6s. Kytnmenendenä päiwänä Danin lasten
päiwänä
poika.
jona se woideltin, johonga ne IsraeAmmiSadain
AhiEser
Päämies,
lahjans
joka
malin
hopiafati,
oli
lasten
Ruhtinat uhraisit: kaxitoiimkymHänen
67.
kounekymmendä
Sikliä: hopiamal- mmdä hopiafatia, kaxitoistakymmendä hopia»oi sata ja
Sikliä, Py- maljaa, kaxitoistakymmendä kullaista lusikkam.
seitzemänkymmendä
ja joka maxoi
samvytäynäns
molemmat
jälken:
85. Niin että jokainen sati painoi sata jakolhän Siklin
öljyllä,
mekymmmdä
ruokauhrixi.
Sikliä hopiata, ja jokainen mallajauhoja, sekoitetut
joka
ja
lusikka,
kymmeseitzemänkymmendä
Sikliä: niin että kaikmaxoi
68. Kuldainen
täynäns
kuldaa,
hopian
juoxi kaxituhatta ja
kein
luku
astiain
suitzutusta.
nen Sikliä
Kalpei
karjasta,
neljäsataa
oinas,
Pyhän
Siklin jälken.
Sikliä,
wuosiFWnainw
69.
polttouhrixi.
kaxitoistakymmendä
ne
86.
kullaista lukaritza,
Iajotka
syndiuhrixi.
täynäns
jokainen
olit,
'fikkam,
Kauris
suitzutusta
70.
jälken,
härkää,
painoi
Pyhän
kymmenen
Sikliä,
kaxi
oinasSiklin
kiitosuhrixi
wiisi
7». Ia
ja
wiisi wuosikunnaista kari- niin että luku siitä lusikkam kullasta juoxi, sata
ta, wiisi kaurista,
on
AmmiSadain po- ja kaxikymmendä Sikliä.
AhiEserin
Tämä
hata.
lahja.
jan
87. Elainden luku polttouhrixi, kaxitoista-

7. 8.

Luk.

72. Ensimäisnätoistakymmenendena päiwänä, Asserin lasten Päämies, Pagiel Okmnin
poika.
73. Hänen lahjans oli hopiafati, joka maSikliä: hopiamalxoi sata ja kolmekymmmdä
ja, joka maxoi seitzemänkymmmdä Sikliä, Pyhän Siklin jälken: molemmat täynäns samvytajauhoja, sekoitetut öljyllä, ruokauhrixi.
74. Kuldainen lusikka, joka maxoi kymmenen Sikliä kuldaa, täynäns suitzutusta.
75. Kalpei karjasta, oinas, wuosikunnainen
karitza, polttouhrixi.
76. Kauris syndiuhrixi.
77. Ia kiitosuhrixi kari härkää, wiisi oinasta, wiisi kaurista, ja wiisi wuosikunnaista karitzata. Tämä on Pagielin Okmnin pojan lahja.
78. Toisnatolstakt«lnmenendenä päiwänä
Naphmlin lasten Päämies, Ahim Enanin
poika.

79-

lahjans oli hopiafati,
Hänen
ja kolmekymmmdä

xoi sata

joka ma-

Sikliä: hopiamal-

ja. jokamaxoi seitzemänkymmmdä Sikliä, Pyhän Siklin jälken: molemmat tännäns samby-

lajauhoja, sekoitetut öljyllä, ruokauhrixi.
80. Kuldainen lusikka, joka maxoi kymmenen Sikliä kuldaa, täynäns suitzutusta.
81. Kalpei karjasta, oinas, wuosikunnainen
karitza, polttouhrixi.
82. Kauris syndiuhrixi.
83. Ia kiitosuhrixi kaxi härkää, wiisi oinasta, wiisi kaurista, ja wiisi

wuosikunnaista kewiham. Tämä on Ahimn Enanin pojan lahja.

kymmendä kalpeja, kaxitoistakymmendä oinasta, kaxitostakymmendä wuosikunnaista karitzata, ja heidän ruokauhrinsa: Ia kaxitoistakym-

mendä kaurista syndiuhrixi.
88. Ia karjan luku kiitosuhrixi, oli neljä

härkää

kolmatMkymmenda, kuusikymmmdä
oinasta, kuusikymmmdä kaurista, kuusikymmmdä wuosikunnaista karitzata. Tämä on
Altarin «vihkimys kozka se woideltin.
IV. 89. Ia kosta Moses meni seurakunnan
majaan, että händä siellä puhuteltaisi»»; niin
kuuli hän änen puhuman kansans Armoistuimelda, jokaoli todistuxm Arkin päällä, kahden
Kerubimin waihella : ja sieldä puhuteltin händä.
*l Mos. 25:22.
*

8. Luku.

lampuin ylöspaneminen. «. Rastv L.ewitäitten puhdistamisesta, jotka esikoisten siaan otetnt olit. iv. Sen käsketyn puhdistuxen tounitus. iv. Lewitain palweluxen ikä ja aika.
1

,

sanoden:
HERra puhui Mosexelle,
2. Puhu Aaronille, ja sano hänelle:
kostas lamput ylöspanet, niin pitä ne seitzemän
I.

lampua »valaiseman juurikyntiläjalan

la.

kohdal-

»Mof. 25: 37. l. 27: 2». l. 40: 25.
Aaron
teki niin, ja asetti lamput
3. Ia
kyntiläjalan kohdalle: niinkuin HERra Mosexelle kästenyt oli.
4. Mutta kyntiläjalka oli tehty lujasta kullasta, »varresta niin kukkaisiin asti, oli se wah»vaa
*

*
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8. 9- Lllk.

l.

»vaa tekoo: sen muodon jälken kuin HERra
18. Ia otin minuUmi Lewitat, kaikkein esioli Mosexelle näyttänyt, niin teki hän kyntilä- koisten edestä Israelin lapsista.
*,
jalan.
,7: ,7.
Mos 25: ,1.
19. Ia annoin Lewitat Aaronille ja hänen
v. 5. Ia HERra puhui Mosexelle, sanoden: pojillensa lahjaxi Israelin lapsista, että heidän
6. Ota lewitat Israelin lapsista, ja puhdista pitä seurakunnan majasi» Israelin lasten «viraheitä.
si» palweleman, ja sowittaman Israelin lapset:
pitä
puhdistekemän
ettei rangaistus tulis Israelin lasten päälle, jos
sinun
heille
7. Ia näin
pitä
priistottasyndiwettä
he lähestyisit Pyhää.
taxes heitä. Sinun
kaiken
päällensä
ja
lim. 22. Ia Moses ynnä Aaronin kansi», ja
pitä
man heidän
heidän
ja
karwat
päällä
ajeleman,
koko
waattensa
Israelin seurakunda teit Lewitculle, kaikhansa
ki niinkuin HERra oli Mosexelle kästenyt:
pesemän niin he owat puhtat.
8. Ia sitte pitä heidän ottaman nuoren kal- niin teit Israelin lapset heille.
21. Ia Lewitat puhdistit itzens, ja pesit waatpen, ja hänen ruokauhrinsa, sämbyläjauhot sekoitetut öljyllä: ja toisen nuoren kalpen pitä si- tensa ja niin Aaron häälytti heidän häälytynun ottaman syndiuhrixi.
xexi HERran edesä: ja sowitti heitä, niin et<
pitä
Lewitat seurakunnan ma- ta ho puhdistettin.
9. Ia sinun
jan eteen tuoman ja kaiken Kansan Israelin
22. Ia sitte Lewitat menit seurakunnan majaan, heidän Mirkaansa tekemän Aaronin ja hälapsista kokoman.
10. Ia tuoman Lewitat HERran eteen: ja nen poikains eteen: niinkuin HERm oli MoIsraelit, lapset pitä paneman kätensä Lewitain sexelle kästenyt LewiMista, niin teit he heille.
IV. 23. Ia HERm puhui Mosexelle, sanopäälle.
11. Ia Aaron pitä Lewitat Israelin lapsista den:
Lewitat pitä pitämän:
HERran eteen häälyttämän; että heidän pitä 24. Tämä on se kuin kolmattakymmmdä
ja
palwelusta
palweleman.
»viidennestä
«vuodesta
HERran
ylitze, olvat he sotaan menemän kelwolli12. Ia Lewitat pitä lasteman kätensä kalsen
pen pään päälle: ja yxi kalpei pitä HERralle set, ja palweleman seurakunnan majasi».
syndiuhrixi tehtämän, ja setvinen polttouhri25. Mutta wiidmnestkymmenesta »vuodesta,
pitä
xi, Lewitaita sowittaman.
heidän »vapaat oleman heidän palwelupitä
ja ei pidä enämbi palweleman.
Aarowimsta;
Lewitat asettaman
xms
13. Ia sinun
häälyttämän
eteen;
ja
ja
poikains
nin
26. Mutta heidän pitä weljeinsä palweluxeshänen
*

:

,

,

:

>

heitä

häälytyxexi HERralle.

14. Ia sinun pitä Lewitat eroittaman Israelin lapsista; niin että Lewitat pitä oleman minun.
4Mos. z: 1,.
pitä
heidän käymän sisälle pal15. Ia sitte
melemaan seurakunnan majasa: Ia pita sinun
heitä puhdistaman, ja häälyttämän heitä häälytyxexi.
16. Sillä he owat minulle peräti annetut
heidän otIsraelin lasten seasta: ja minä olen
jotka
edestä,
tanut minulleni kaikkein
ensist akaikkein
kohdun,
nimittäin,
wawat äitinsä
esikoisten edestä Israelin lapsista.
17. Sillä kaikki esikoiset Israelin lapsista owctt minun, sekä ihmisistä että eläimistä: sinä
päiwänä, kuin minä löin kaikki esikoiset Egyptin maalla, pyhitin minä ne minulleni.'
*

'

*2Mos.

iz:,.

M seurakunnan majasi» ottaman waarin; mutta «viran töitä ei heidän pidä tekemän. Näin

sinun pitä tekemän LewiMille heidän «varciosansi».

9. Luku.
Israelin lasten toinen pääsiäis Juhlan pitäminen, n. Esteellisten piti seurawaisellakuulla pääsiäistä pitämän, m. Ransan lähdendö eli
i

pysäändH.,

sen jälken kuin pilwi Majan päälli,

nousi taikka seisoi.
i.
HERm oli puhunut Mosexelle Sinain
korwesa, toisna wuonna sittekuin he olit
lähtenet Egyptin maalda, ensimäisnä kuukau-

tena,

sanoden:

Israelin lasten pitä Pääsiäistä pitämän
Määrätyllä ajallansa.
2.

3. Neljändenätoistakymmenendenä päiwänä
.

täila

y.

10.

Luk.

4

Mos. Kirja.'
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Mä kuulla, kahden ehton wälillä, pitä heidän Pääsiäisen säätyin ja oikeutten jälken hänen
kaikkein säätyinsä ja sen pitämän pitä. Tämä sääty pitä teillä yhsm vitämän, ajallansa:
pitä teidän sen teke- täläinen oleman, niin muukalaiselle kuin ojälken
kaikkein oikeutteissa
2
12:18.
Mos.
3 Mos. 2;: s. maisellmgin maasi».'
Mos. 12: 49.
män.
16:
m.
päiwänä
1.
kuin Tabernakli
15. Ia sinä
4 Mos. 28:16.
puhui
pilwi
warjois
lapsille,
pandin
ylös,
että
Israelin
todistuxm majan*:
4 Ia Moses
pitämän.
ja
oli
niin
amuun
ehtosta
asti majan päällä,
lmdän piti Pääsiäistä
neljändenä
päiwäniinkuin
tuli.
2 Mos. 4°: ?4pidit
Kun. K. 8:10.
Pääsiäistä
5 Ia he
pilwi
warjois
16.
että
Kuulla,
alati,
tapahtui
kahNiin
toistakymmendä
ensimäisellä
nä
näyi yöllä niinkuin tuli.
ja
kaiken
Sinain
korwesa:
wälillä,
den ehton
17. Ia kuin pilwi ylöttin majan pääldä,
jälken kuin HERm oli Mosexelle kästenyt, niin
niin
lapset.
»vaelsit Israelin lapset: ja kuhunga paikteit Israelin
pilwi
muutamia
kan
miehiä,
seisahti, siinä myös Israelin lapset
zotil. 6. Niin oli siellä
kuolles
ibmisesä,
hellänsä sioitit.
ka heitäns olit saastuttanet
jälken «vaelsit Israelin
sina päiwä18. HERran
niin ettei he saanet pitä Pääsiäistä
päiwänä
lapset,
ja
ja
jälken he myös helsanan
menit
sinä
ja
Mosexen
HERran
nä': he
21.
kuin pilwi pysioitit:
Aina
niinkauwan
länsä
eteen.
4
Mos.
i?
Aaronin
päällä,
syi
majan
pysyit
me
olemma
myös
hänelle:
ne
miehet
sanoit
he
siallansa.*
7. Ia
ylönniin
ie?: 1.
me
iKor.
kuolles
mixi
ihmisesä:
saastunet
19. Ia kosta pilwi usiammat päiwät pysyi
katzottuna pidetän, etten me uhm meidän lah- majan
päällä; niin otit Israelin lapset «vaarin
jojan, aikanans Israelin lasten seasa?
seisokat,
minä HERmn «vartiosta, ja ei «vaeldanet.
8. Ia Moses sanoi heille:
teille.
22. Ia kosta niin tapahtui, että pilwi oli
HERm kaste
tahdon kuulla, mitäpuhui
järjestänsä
Mosexelle,
sanoden:
monikahdat päiwat majan päällä;
9. Ia HERm
lapsille,
kukainiin
jälken,
sioitit
heitänsä HERran
io. Puhu Israelin
sanoden:
he
myös
ja
jälken
elikkä
on
kuollesi»,
känäns saastutM itzensä
he
«vaelsit.
HERran
21. Ia jos
niin tapahtui, että pilwi aina
taambana kaukaisella matkalla teistä, taikka
teidän langoinne seasa; hänen pitä kuitengin ehtosta niin huomeneen asti oli majan päällä,
pitämän Pääsiäistä HERralle.
ja, sitte amulla nousi, niin he »vaelsit: eli koska pilwi päiwällä taikka yöllä nousi, niin he
11. Waan toisella kuulla, neljändenä päiwänä toistakymmendä*, kahden ehton wälillä, »nyös «vaelsit.
tekemän: ja heidän pitä
22. Eli kosta pilwi kaxi päiwää eli kuukaupitä heidän
syömän happamattoman leiwän ja karwasten den, taikka muutoin kauwan aikaa pysyi ma*- Ma K.;°: 2, ,5.
jan päällä, niin Israelin lapset sioitit hellänruohoin kansi».
12. Ei pidä heidän siitä mitäkän tähtexi jät- sä, ja ei matkustanet: ja kosta
nousi, niin
2 Mos. 40: 26, »e.
tämän huomenexi*, eikä luuta siitä rikkomans: he matkustit.
kaikkein Pääsiäissäätyin jälken pitä heidän
23. HERran käskyn jälken olu he siallan-j-2 Mos.
tekemän.
'2 Mos. 12: >o.
46. sa, ja HERran käskyn jälken he macklsi
rir: Ia orir waarin HERran wariiojia,
loh. 19: ;6.
joka puhdas on, ja ei ole mat- HERran
jälken Mosexen kaurra.
ja
kallansa,
unhotta pitä Pääsiäistä, hänen
10. Luku.
sieluns pitä häwitettämän Kansoistansa. Sentähden ettei hän ole kandanut uhrians HERl. Rahdella hopia torwella pitä sotkettaman
ralle määrätyllä ajallansa:
pitä itze syndin- tiedoxi, ja muistoxi. v. Ransa waelda Sinais
sä kandaman.
ta paranin korpeen, m. Moses pyytä Hobabia
seuraansa Arkki waelda edellä ja Moses ru14. la.jos joku muukalainen
teidän
sanne, ja pitä myös HERralle Pääsiäistä: koile HERralda lemmee.
'

'

*

'

*

»

sen sen:

.

sanan

*

:

*

sanan

sanan
se

sen

sen

*

se

'

sen

»:

sanan

sen

,

asu

sea-

:

,
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10.

'Lllf.

HERra puhui Mosexelle, sanoden:

ensin matkaan joukkoinmsa.- ja heidän joub
2.
kaxi Torwea, konsa päällä oli Nahesson Aminadabin pvika.'
pitä
tekemän
l 2: 2.
-wahwaxi sinun ne
niillä kutzuaxes seurakundaa kokoon, ja kosta joukon pitä 15- Ia Isastarin lasten sugun joukon päällä,
oli Nethaneel Suarin poika.
matkustaman.
niillä
hiljaxensa
16. Ia Sebulonin lasten sugun joukon päälKosta
molemmilla
3.
soite-x)

Tee sinulles hopiasta

*

:

silloin pitä koko seurakunnan kokonduman seurakunnan lnajan owen eteen.
4. Waan kosta ainoastans yhdellä hiljaxens
soitetcm; silloin pitä Päämiehet ja tuhcmdcn
Israelisi» tuleman kokoon.
5. Mutta kosta te wahwasti soitatte; silloin
I?itä ne leirit lähtemän matkaan, kuin itään
päin owat.
6. Mutta kosta te toisen kerran wahwasti
soitatte, silloin pitä ne leirit lähtemän matckaan, kuin etelän päin owat; sillä kosta he
lähtewät matkaan, niin pitä teidän wahwasti
tan;

soittaman.

7. Mutta kosta seurakunnan pitä kokonduman; silloin teidän pitä ainoastans hiljaxensa,
ja ei wahwasti soittaman.
8. Ia Papit Aaronin pojat pitä näillä torwilla soittaman ja tämä pitä teitte ja teidän
sukukunnillenne oleman ijankaikkinen sääty.
9. Ia kos a te lähdette sotaan teidän maallanne wihollisianne wastan, jotka teitä wainowat, silloin pitä teidän wahwasti torwilla soittaman; että teitä muistetaisin HERran teidän Jumalanne edes, ja te pelastettaisi:» teidän »vihollisistanne.
ic>. Niin myös teidän ilopäiwänänne, ja
teidän juhlapäiwinänne, ja teidän usisa kuislime, pitä teioän torwiUa soittaman*, teidän
polttouhrianne ja kiitosuhrianne uhratesanne;
että ne olisit teille muistoxi teidän Jumalanne
teidän Jumalanne.
edesä. Minä HERra
'Ps. 8,: 4, 5.
v. 11. Ia tapahtui, kahtenakymmenendenä
päiwänä, toisna Kuukautena toisna wuonna,
että pilwi nostettin todistuxen majan tykö.
12. Ia Israelin lapset läxit matkansa järjes:

tyxesc» oinain
ranin korwesa.

lä, oli Eliab Helonin poika.
17. Silloin maja otettin maahan: ja Gersonin ja Memrin lapset läxit matkaan ja kan.

noit majaa.

*

*

18. Sitälähin

koinmsa

:

ja

1.4:

24,

29.

läxi Rubenin leirin

hänen

sur Sedeurin poika.

lippu joukjoukkonsa päällä oli Eli-

19. Ia Simeonin lasten sugun joukon pW
la oli Selumiel SuriSadain poika.
22. Ia Gadin lasten sugun joukon päälls
oli Eliasaph Deguelin poika.
21. Niin matkustit myös Kahctthiterit ja

kannoit Pyhää: ja

toiset panit majan ylös,
siihenasti että nämät tulit.
22. Sikälikin läxi Ephmimin lasten leirin

lippu joukkoinmsa: ja hänen joukkonsa päällä
oli Elisama Amihudin poika.
23., Ia Manassen lasten sukukunnan joukon
päällä oli Gamliel Pedazurin poika.
Venlaminin lasten sukukunnan jou24.
kon päällä oli Abidan Gideonin poika.
25. Sitälikin läxi Danin lasten leirin lippu
joukkoinmsa. Ia niin kaikki leirit niackasans
olit. Ia hänen joukkonsa päällä oli AhiEstl
AmmiSadain poika.
26. Ia Asserin lasten sukukunnan joukon
päällä oli Pagiel Okmnin poika.
27. Ia Naphmlin lasten sukukunnan joukon päällä oli Ahim Enanin poika.
28. Nämät owat Israelin lasten «vaelluxel
joukkoinmsa, kosta he matkustit.
m. 29. Ia Moses puhui näälämiehensäHobabin Reguelin Midianitin pojan tygö: me
»nenemme siihen paikkaan, josta HERra
nut on: minä annan
teille. Tule meidäZ
kansamme, me teemme sinulle hywää: silll
HERm on hywää luwannut Israelille. tei32. Hän wastais händä: m minä tule

sen

sano-

korwesta: ja pilwi seisahti Padän kansanne; waan niinä menen omalle
13. Ia he läxit ensimmäisen kerran HERkautta.
Ninalleni
jälken
ran sanan
sukuini tygö.
Mosexen
lippu
leirin
läxi
Hän
31.
sanoi: älä meistä luo»vu, sillä fin«
14. Nimittäin ludan lasten
tiedät/

Mos Kir''a.
i,M, kusa liieioän pila lhemme sioictanlan tunut, ja ei ole lkanäns mitan: paitzi tämä
meidän silmämme.
Manna on meidän silmäimme edesa.
korwesa: jajossinä olettulet
meidän
kansamme;
sinä
7-. Ia Man o!i niinkuin Korianderin sienien,
Ia
ja
meille
teke,
Mos, ,6: 14.
kuin
me
hywä
sen
nähdä niinkuillißedeUion.'
HERra
niin st
78:
-c.
16:
2°.
24,
Ps.
loh. 6:»,.
Wiis.
teemme sinulle.
paiwäkundaa
ja
ja kokoitänne,
juoxi
kolme
8sinne
Niin he matkustit
Ia Kansa
wuoren tykö: jaHERran liiton Ark- sit siim, ja jauhoit myllyllä eli surwoit rikki
ki waelsi heidän edellänsä kolme päiwäkundaa, huhmarosa, ja keitit padasa, ja teit itzellens
heidän lewämän piti.
siitä paistinkakuja: ja ne maistit niinkuin öljykatzoman heille, kusapilwi
oli
päälläns
leilvät.
heidän
HERran
34 Ia
9. Ia kosta kaste yöllä langeis leiriin;. niin
vanvällä, kosta he leiristä matkustit.
,2:2,.
langeis
myös Manna sen päälle.
Mos
m.
12.
Ia Moses kuuli Kansan itkemän
kosta Arkki matkusti, sanoi Moses:
35. Ianouse,
hajoerra
sukukunnissansa,
itzekungin majansa o
heidän
HERra ja ne jorkasinun wihollises
wainowar,
paja
lvella:
sinua
tenaisin,
HERmn wiha julmistui suuresti, m
9llk.
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ii.

~

*

2

«.

HERran

*

*

2

kenisit sinun edestäs.
68: 2.

'

*

,

Aika K.

6: 41.

Moses

myös pani

sen pahaxi.

11. Ia Moses sanoi HERralle: Mixi sinäPs. 1,2: 8.
Ps.
niin
lewäis,
palaArkki
Kosta
sanoi
hän:
ahdistat sinun palweliaas? ja mixen minä
36.
ja HERra niiden monen kymmenen nn löydä armoo sinun edesäs; ettäs panet kaiken,
tämän Kansan kuorman minun päälleni?
Israelisa.
hannen
i2.O!mgo minä kaiken tämän Kansan siit11. Luku.
tänyt? olengo minä synnyttänyt hänen? ettas,
niin sanoisit minulle: kanna heitä helmasas,.
i. HLRran tuli polta napisemaa Ransaa.
m, niinkuin
Mannaa,
ja
kokowat
lihaa,
elamsisä kanda imemän lapsen, siihen,
Rmsa himoilze
ja
waiwojansa,
saa
jonga sinä heidän Isillensä «vannoit?'
walitta
70.
wahinmaahan,
Moses
da apulaisexensa ja luwatan Ransalle lihaa,
13. Kusta minä omn lihaa kaikelle tälleKaniv. Ne
wanhinda ennustawat. v. Ransa
andaxeni? silla he itkäwät minun edesäni,
sallesanowat
saa kyllin peldokanoja, ja rangaistan.
anna meille lihaa syödäxemme.
ia
tapahtui, kosta Ransä karsimärrö14. En minä yxinäni woi kaikke tätä Kansaa
medestä napisi oli si paha HERran kanda; sillä se on minulle ylön rastas.
tsrwisa: Ia kosta HERra sen kuuli, julmis15. Ia jos sinä niin teet minulle, niin lyö mija
syttyi
tuli
wihansa,
tui hänen
nua kohta kuoliaxi, jos minä muutoin olen arHERran
joka
seasansa,
heidän
ärimaiset heidän leirisän- mon löytänyt sinun edesäs! ettei minun niin
21.
täydyis onnettomuuttani näkemän.
sä poltti.
78:
Ps.
2. Silloin huusi Kansi» Mosexen tygö: ja
16. Ia HERm sanoi Mosexelle: koko minulle seitzemänkymmmdä miestä Israelin »vanMoses rukoili HERraa, niin tuli asetui.
3. Ia se paikka kudzuttin Tabeera; että himmista jotkas tiedät »vanhimmixi ja PaäHERran mli oli syttynyt heidän kestellänsä.* miehixi Kansan seasa: ja tuo heitä seurakunnan majan owen eteen, ja seisokan siinä sinun
5 Mof. y: 22.
li. 4. Mutta se sekalainenKansa heidän sea- kansas.
sansa
oli syttynyt himoon ja Israelin lapset
17. Ia niin minä tulen alas, ja-vuhun siellä
myös rupeisit taas itkemän ja sanoit kuka sinun kansas: ja otan siitä hengestä kuin sinun
anda meille lihaa syödäxemme?*
iK0r.16: 6. ylihes on ja annan heille;, että he ynnä sinun
;. Me muistamme ne kalat kuin me söimme, kansas
ettet sinä
kandaisit Kansan kuorman,>8:25,
ilman maxota Egyptisä: ja ne Agurkit, ja me- yxinäs sitä kanduis.
26.
Mos.
lonit, ja puurlaukat, ja sipulit, jakynsilaukat.
18. Ia simo Kansalle: pyhittäkät teitänne
6. Mutta nyt on meidän sielumme kuiwet- huommexi, että te lihaa söisitte: sillä teidän itkun
X 2
,

«.

;

?«,.

:

,

*

,

«

.

:

:

*

*

'
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Luk.
kun on tullut HERran kormun, ja te sanoitte: kaikki HERran Ransa ennufiais»r! Ia ankuka anda meille lihaa syödäxemme? Sillä hy- dais
hencrensa rulla heihin.
win me elimme Egyptisä; Ia HERra anda
niin
kokounnuit Moses ja wahini32. Ia
teille lihaa syödäxenne.
mat Israelista leiriin.
Mof. ,9:,«.
päiwäxi,
syödä11. 12.

*

*

2

v. 31. Niin tuli tuuli HERmlda, ja ajoi
peldokanat merestä, ja hajoitti ne leiriin, taäldexikymmenexi päiwäxi.
däpäin päiwäkunnan matkan, ja sieldapain
29. Mutta koko Kuukauden, siihen asti etpäiwäkunnan matkan leirin ymbärinsä: liki
tä käy teidän sieraimistanne ulos, ja tule teille kahta kynärätä korkialle maan päälle."
kyylytyxexi: sillä te oletta HERran hyljännet,
*2Mos. ,6:,2. Ps. 78:26, 27.
joka on teidän seasanne, ja itkitte hänen ede32. Niin nousi Kansa koko' sinä päiwänä,
sansä, ja sanoitte: mixi me olemma tänne läh- ja koko sinä yönä, ja koko toisna päiwänä, ja
tenet Egypristä ?
kokoisit peldokcmoja: ja se joka »vähimmän ko21. Ia Moses sanoi tämä Kansa on kuusikois, hän kokois kymmenen Homorim: ja he lemi- witit ne kohta ymbärins leiriä.
sataa tuhatta jalkamiestä, joidenga
nä olen, ja sinä sanot: minä annan heille lihaa F- Kosta liha oli wielä heidän hammastensa
syödäxensä koko Kuukaudexi.
wälillä, ja ennenkuin mli kulunexi; julmis22. Tapetango lambat ja karja, että he ratui HERran wiha Kansan päälle, jaHERwitaisin? taikka kootango kaikki kalat merestä ra löi heitä sangen suurella mngaistuxella.

eikä kahdexi
Ei waiwoin
xenne: eikä »viidexi, eikä kymmenexi, eikä kah19.

se

:

seasa

se

*

heille, että he rawitaisin?

*

"

loh.

6: 7.

"

Ps.

78: 29,

zo.

HERra sanoi Mosexelle: ongo HER34. Josta se paikka kutzutan himohaudaxi:
ran kasi
sinun pira näkemän, sillä siihen on haudattu himoitzswa Kansi».
jos minun sanani jälken rapahru sinulle
35- Ia Kansa matkusti himohaudoilda Hal. 59-,.
elikkä ei.
ja pysännyit Hazerothisa.
*Es 50:2.
zerothiin:
IV. 24. Ia Moses meni ulos ja sanoi Kan12. Luku.
salle HERran sanat: ja kokois seitzemänkym1.
Mirjam
ja
puhuwat siitä siwiätl
ja
Aaron
mendä miestä Kansa »vanhimmista,
asetti
n. HERra wasta Mosexen
majaa.
Mosesta
wastan.
ymbärins
heidän
desta ja Mirjam tule spitaliseri. m. Aaron n«23.

<-

25. Niin tuli HERra alas pilwesä, ja puhui
hänen kansansa, ja otti siitä hengestä, joka oli

koile Mosesta ja Moses Hllißraa, Mirjamin
edestä, ja saawat hänelle parannuxen.
hänen päälläns, ja andoi seitzemällekymmenelle
Mirlam ja Aaron puhuit Mosesta
»vanhimmalle miehelle. Ia tapahdui, kosta i.
hengi lepäis heidän päälläns, niin he ennustit;
tan hänen emändäns Ethiopialaisen tähden, jonga hän nainut oli: että hän Ethiopiawaan ei sitte enäät kertoinet.
26. Mutta kari miestä jäit wielä leiriin, yh- laisen nainut oli.
2. Ja sanoit, puhuko Jumala ainoastans
den nimi oli Eldad, ja toisen nimi Medad,
joiden päällä myös hengi lepäis; sillä he olit Mosexen kautta? eikö hän myös puhu meidän
myös kirjoitetut, waan ei he wielä ollet käynet kauttamme? Ia HERm kuuli
ulos majan tygö, ja hs ennustit leirisä.
3. Mutta Mlosis oli sannM fiwiä mies',
juoxi
yxi
kuin kaikki muur ihmisir maan päällä.
ja
nuorukainen
ilmoitti
enä
27. Niin
Syr. 45: 4.
Mosexelle, ja sanoi: Eldad ja medad ennusta11. 4. Ia HERra sanoi akista Mosexelle, Aawat leirisä.
28. Niin wastais losua Nunin poika Mo- ronille, ja Mirlamille: mengät te kolmen
palwelia, jonga hän walinnut oli, ja
rakunnan majaan. Ia he kaikin kolmen menit.
noi; minun herrani Moses ! kiellä heitä.
5. Niin HERm tuli alas pilwen patzasa, ja
29. Mutta Moses sanoi hänelle: oletko sinä seisoi majan owen edesä: ja kutzui Aaronin ja
minun edesäni kiiwas? Josta Jumala, erra Mirlamin, ja he molemmat menit ulos.

was-

sen.

"

seren

seu-

sa-

6.

Ia

4 Mos Kiriä.
13- Luk.
3. Lähetä miehet edelläs wakoiman Kanaan
6 Ia hän sanoi: kuulkat nyt minun sanojani: Jos joku on teidän seasanne Propheta, maata, jonga minä Israelin lapsille annan:
ilmoitan minuni hänelle näysä, yxi »nies itzekustakin Isans sugusta pitä lähetetminä HERm
tämän, kukin päämies heidän seasansa.*
ia unesa puhuttelen händä.
minun
Moses;
pallveliani
ei
niin
Waan
5 Mos. 1: 22, »e.
7.
joka koko minun huonesani ustollinen on.
4. Ia Moses lähetti heidän Paranin kor165

?2.

*

*

'

*

8

Hänen

Ebr.

2:2.

hän
hun ja näkywäisesti ', ja ei Mpauxilla,
pelte
muodon.
Mixettc»
siis
näke HERran
iänne! puhua minun palweliaani Mosesta
*2Mos.

tan?

HERmn sanan jälken: kaikki ne olit
heidän nimens: Rubenin
5. Ia
sukukunnasta, Sammua Sakurin poika.
6. Simeonin sukukunnasta, Saphat Horin
poika.
7. ludan sukukunnasta, Kaleb lephunnen
poika.
8. Isastarin sukukunnasta, Igml Josephin
poika.
9. Ephmimin sukukunnasta, Hosea Nunin
poika.
12. Venlaminin sukukunnasta, Palthi Rawesta

suu- Israelin lasten päämiehet:
ja
nämät owat

kansans minä puhun suusta

was-

,;:n.

Ia HERmn wiha julmistui heidän päällensä, ja hän meni pois.
io. Niin myös pilwi meni pois Majan pääldä. Ia katzo, niin Mirlam tuli kohta spimliin niinkuin lumi: niin Aaron käänsi itzens Mirlamin päin, jakatzo, hän oli spimlisa.
ili. 11. Sanoi siis Aaron Mosexelle: Ah minun herrani; älä pane tätä syndiä meidän
9.

phun poika.
11. Sebulonin sukukunnasta, Gadiel Sodin
päällemme: sillä me olemma tyhmästi tehnet,
poika.
jame olemme syndiä tehnet.
kuollut:
12. Josephin sukukunnasta, Manassesta,
12. Ettei tämä nyt tulis niinkuin
jonga, lähteisäns äitinsä kohdusta, puoli li- Gadi Susin poika.

se

13. Danin sukukunnasta, Ammiel Gemalhaa on kulunut.
poika.
ja
tygö,
lin
sa13. Niin Moses huusi HERran
noi: Ah Jumala, paranna händä.
14. Asserin sukukunnasta, Sethur Mikaelin
jos
poika.
hänen
sanoi
Mosexelle:
14. Ia HERm
eikö
hänen kaswoiUansi» sylkenyt,
15. Naphmlin sukukunnasta, Nahebi WaphIsäns olispitänyt
häpemän seitzemän päiwää? sin poika.
hänen olis
anna händä sulke kiinni seitzemäxi päiwäxi lei16. Gadin sukukunnasta, Guel Makin poika.
jällens
otettakan sisältM ulos *, ja sille hän
17. Nämät owat niiden miesten niinet, jotle.
ka Moses lähetti wakoiman maata: Ia Ho*;Mos. 12:46. 4Mos. 5:2.
1;. Niin Mirlam suljettin seitzemäxi päiwäxi stan Nunin pojan nimitti Moses, losuaxi.
leiristä: ja ei Kansi» matkustanut, siihenasti et18. Kosta Moses lähetti heidän wakoiman
tä Mirlam otettin jällmsä.
Kanaan maata, sanoi hän heille: mengät etelän puoleen, ja astukat wuorelle.
13. Luku.
19. Katzelkat maata millinen se on: ja Kan-

saa

asu,

se
se

joka sinä
ongo wäkewä eli heikko,
l Moses, HNRran kästyn jälken, lähettä 12.
miestä, wakoimaan Ranaan maata, ja neuwo »vähä eli paljo.
heitä. 11. He menewät matkaan ja tiedustele22. Ia millinen maa
on, josa he asuwat,
mat koko maan. m. palattnansa 40. päiwän ongo
hywä
paha: mingakalmiset Kaueli
perästä, saattawat maan, wastoinßalebin waipungit
joisi»

se

owat,
he asmvat, asmvacko he
majoisa, eli linnoisi».
I- <>a sille Kansi» matkusti Hazerothista, ja
21. Ia millinen maa on, lihalva eli laiha,
5) sioitit ihens
ja
korpeen.
ongo puita sillä maalla, taikka ei. Olkat
Paranin
2. Ia HERRA puhui Mosexelle, sanoden: wahwas mrwas, ja ottakat maan hedelmästä.

kitllsta,

pahaan

huutoon-

H

3

Ia

nv
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i?. 14. p,lk.
Ia se oli siihen aikan, jona wiinamarjat ensist masa sitä, syö asujansa, ja kaikki Kansa, jonkypsynet olit.
ga me siellä naimme, omat juuri pitkät
ihmiset:
11. 22. Ia he menit ja wagoit maan
Zi
n
34. Me näimme siellä myös hirmuiset Ena.
nin korwesta Rehobiin asti, jonga kautta Ha- kin pojat, kalewan pojista: ja me olimma mci»
dan silmäimme edesä (nähdä) niinkuin heinä,
mathiin mennän.
myös
päin
ja
ja niin olimme myös me heidän Llmenit
etelään
Mlit
sirkat,
He
23.
Hebroniin: siellä oli Ahiman, Sesai ja Talmai, mäins edesä.
Enakin lapset *. Ia Hebron oli mkettu seitzemän ajastaikaa ennen kuin Zoan Egyptisä.

"Jos. 14: 15.
24. Ia tulit haman Estolin ojan tygö, ja
leikkaisit siitäiviinapuun oxan winamarja rypälm kansi», jakaxi kannoi sitä korennolla: niin
»nyös Gmnatin omenim ja fikunim.
5 Mos. 1: 24, »e.
paikka
se
25. Ia
kutzuttin Estolin wirmxi,
rypälen tähden, jonga Israesm wiinamarjan
*

*

lin lapset siitä leikkaisit.
m. 26. Ia kosta he palaisit maata wakoimasta, neljäkymmenen päiwän perästä.
27. Ia he käwit, ja tulit Mosexen ja Aaronin tygo, ja kaiken Israelin lasten seurakunnan tygö, Paranin korpeen Kadexesa: ja ilmoitit heille asian ja koko joukolle, millinen se.
oli, ja osotit heille maan hedelmät.
28. Ia he juttelit hänelle, ja sanoit: me tu-

i.

14.

Luku.

taas napise Mosesta ja Aaronit»
ja tahtowat warottajansa kiwitti. v.

Ransa

wastan
HVRra uhka heitä rutolla; Mutta Moses rv?
koile heidän edestänsä ja he saawat armon. 1i,..
Ilmoitetan että napisewa Ransa pitä lyötäman
,

korwesa; waan losua ja Raleb ainoastans,
nuoren wäen kansa 40. ajastajan perästä piti

pääsemän Ranaan maalle, iv. io. wakojaa kuo»
letetan. v. Ransa tahto waroitusta wastan,
mennä Ranaan maalle, mutta he hädän taka-

perin.
i.

sV)iin kaikki

kuman:

2.

nousi jarupeis parseurakunda
yösm.
ja
itki

sen

Kansi»

napisit* Mosesi
Ia kaikki Israelin lapset
ja
joukko

Aaronim wastan, koko
sanoi
heille: josta me olisimme kuollet Egyptin maa!«
la! taikka josta me tasa korwesa wielä kuoli5 Mos. 1 26.
Ps ,06: 25.
simme :
«vie
meitä
tälle maalle mielimme sille maalle, johonga sinä meitä lähetit;
Mixi
HERra
3.
josa myös riestaa ja hunajam wuota, ja tämä kalla surmatta: meidän «vaimomme ja lapsemme tulemat saalixi! Eikö parembi ole, etta me
on hänen hedelmänsä.
»Mos.
Egyptiin?
palajamme
että
maakunnas
sitä,
asu
siinä
Paitzi
29.
Kansi»;
juuri
ja
wäkewä
owat siellä
wahwat
4. Ia he sanoit toinen toisellensa: asettasuuret Kaupungit: Ia me näimme siellä myös kamme päämies ja palaitkamme Egyptiin.
Enakin pojat.
5. Niin Moses ja Aaron langeisit kasivoillensi»,
puolella
etelän
koko Israelin lasten seurakunnan edesä.
maa32. Amalekiterit asumat
6. Ia losua Nunin poika, ja Kaleb leta, Hecherit ja lebuserit ja Amorrerit asumat
«vuorilla. Kananerit asumat meren rykönä,. phunnm poika *, jotka myös maan olit «vaja Jordanin »vierellä.
komet, rewäisit waattensa.
Syr. 46: 5
2:
55,
iMatt.
Mutta
Kaleb
«vaikilti
Kansaa
Mosexen
31.
edes, ja sanoi: käykämme rohkiasti ja omista73 Ja puhuit kaikelle Ismelin kokouxelle,
kamme maa: sillä kyllä me sen »voitamme.
sanoden: maa, jonga läpitzen me waeldanet
32. Mutta ne miehet, jotka hänen kansans olemma wakoilnasi» sitä, on juuri hywä maa.
olit mennet, sanoit: m me taida mennä sitä.
8. los HERmlla on hywä suosio meihin,
Kansaa wastan: sillä he owat meitä wäkewam-- niin hän »vie meidän sille maalle, jaanda sm
meille: se on maa, josa riestaa ja hunajata
mät.
pahan
maan
»vuota.
huutoon,
33. Ia he saatit sen
jonga he katzcllet olit, Israelin lasten seasa, si».9 Ainoastans alkar olko HERraa nasi
noden: maa jonga läpitze me käwimmewakoi-- km nMurir, ja älkät le peljätkö tämän maan
Kansaa:
*

*

;,:

M ja

*

:

~

'

«.

74- Luk.

4Mos.Kirjn.
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sillä me syömme heitä niinkuinja leipää: ni. 21. MMM niin rorra kuin niinä elän,
wrwans on eminnut heistä,
HER- niin koko mailma rayreran HERran kun,
Aran
peljätkö
älkät
heitä. nialla:
on meidän kansamme:
joukko,
koko
että
Kansan
he 22. Sillä kaikki miehet, jotka näit minun
10. Niin sanoi
kunkunniani ja ihmeni, jotka minä tein Egyptisä
Ia HERmn
Diti kimitettämän kuolliaxi:
majasi»
jakorwesa; ja nyt kymmenen kertaa owat mikaikille
näkyi
Israeseurakunnan
iiia
nua
kiusanet, eikä kuullet minun ändäni.
lapsille.
lin
11.11. Ia HERm sanoi Mosexelle: kuinga
23. Ei heidän pidä näkemän sitä maata, jonkauwan tämä Kansi» pilkka minua? ja kuinga ga minä heidän Isillensä mannoin; eikä yrikauwan ei he usto minun päälleni, kaikkein tän, joka minua pilkanut on, pidä näkemän
jotka minä heidän sea- sitä.'
*4M05.26:65. Pf. 95:1'.
lunnustähtein kautta,
?
tehnyt
24. Waan minun palweliani Kalebin, etta
sansa12. Minä olen
lyön heitä ruttotaudilla, ja hä- toinen hengi on hänen kansans ja hän uskollisesti
ja
witän heitä: minä teen sinun suuremmaxi ja seumis minua; «vien minä siihen maahan, josa
hän ennen oli, ja hänen siemenens pitä sen pewäkewämmaxi Kansaxi, kuin tämän.
2Mos, 22: ,c>.
rimän.' "sMos. 25, »6. Jos. ,4:6, ,c.
25. Nyt siis että Amalekiterit ja Kananerit
i3. Ia Moses sanoi HERralle: jos Egyptiläiset saamat sen kuulla, joiden keffeldä sinä o- wäjywät laxoisi»'; niin palaitkat huomena ja
Kansaa;

*

*

,:

ietjohdattanut tämän Kansan sinun woimallas. matkustakat korpeen, punaisen meren tietä
v, 4)» 45.
14. Ia ne sanowat tämän maan asuwaisille, myöden.
olet
tä26. Ia HERm puhui Mosexelle ja Aaro.jotka kuullet olvat/ että sinä HERm
ja
män Kansan seasa: että sinä HERra näh- nille, sanoden:
M kastvosta niin kastvoon, ja sinun pilwes sei27. Kuinga kauwan tämä paha joukko napäällänsä,
käyt
ja
pise
edelminua wastan? Sillä minä kuulin Israesinä
heidän
so heidänpäilvällä pilwen patzasa
ja yöllä tulen lin lasten napinan, jolla he minua wastan
länsä,
'

,-pahasa.

*

*

2

Mos. ,2:2,.

1

Kor.

,0:1.

napisit.

28. Sentähden sano heille: niin totta, kuin
yhdenmiehen; niin pakanat, jotka sanoman minä elän, sano HERm, minä teen teille,
niinkuin te »ninun korwaini kuullen puhuitte.
sinusta kuullet owat, puhuwat ja sanowat:
johdatta
16. Ei HERm woinut
tätä Kan29. Teidän ruuminne pitä langeman tasa
«vannoi;
jonga
korwesa, ja kaikki teidän luettunne, jotka luethän heille
siihen maahan,
sentähden on hän heidän surmannut korwesa. tin kahdenkymmenen wuotisista, ja ylitzen;
17.
siis enändäkän HERra nai- jotka napisitM minua wastan.
mansa, niinkuin sinä puhunur oler, sano,
4 Mos. 22: ,i.
Ebr. ?: 17.
pidä
den:'
tuleman
Mos.
Ei
teidän
s
9:-8.
siihen maahan,
30.
18. HERra on pilkämielmen ja sangen jonga ylitze minä käteni nostin, salliaxeni tei«laupias, ja anda andexi
ja riko, dän siellä asua; paitzi Kalebia lephunnen poija
M': ei
l. ,2: ,2.
wiallista pidä wiaroin- kaa ja losua Nunin poikaa.
na; mutta kosta Isäin wääryder lapsille
lapsen,
jotka
te sanoitta
31. Waan teidän
kolmandeen ja neljandeen polween.
-tuleman saalixi, minä sinne johdatan, että he
",M°5.24:6.
maan, jonga te hyljäisitte.
is. Ps.i°;:«. ch »Mof. Mndisit
'°:51.34:7. 5 Mos. 5:?.
32. Mutta te ja teidän ruuminne, pitä lattNiin
ole
raman
19.
armollinen
Aanisän Heman tasa korwesa.
rikorelle, sinun suuresta laupiudestas: niin33. Ia teidän lapsenne pitä oleman paimen15.

Los sinä tapat tämän Kansan, niinkuin

saa

*

sen

*

*

*

,

sm

kuin sinä tälle Kansalle annoit andexi hamasta na tasa korwesa, neljäkymmendä ajastaikaa,
Egyptistä tähän asti.
-kandaden teidän huoruttanne; siihenasti että
20. Ia HERm sanoi: minä annoin sen teidän ruuminne kulumat korwesa.
hllle andexi, sinun sanas jälken.
34- Nid-

n v
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34- Niiden neljänkymmenen päiwälugun
jälken, joina te maan wakoinet oletta: aina
ajastaika päiwästä pitä luettaman, että teidän
pitä kandaman teidän pahat tekonne neljäkymmendä ajastaikaa', että te ymmarrässitte minun poisluopumismi.
95:10. Hes. 4: 6.
puhunut,
mi3;. Minä HERm olen
pahalle
myös
joukolle, jonä
teen kaikelle tälle
ka on itzens asettanut minua »vastan: tasa korpicä heidän kuluman, ja siinä kuoleman.
IV. 36. Ia ne miehet, jotka Moses lähetti
maata wakoiman, ja palaisit, saattain kaiken
Kansan napiseman händä wastan, ja olit tuottanet pahan
maasta.* lud. EM. v.5.
37. Ne miehet kuolit HERmn mngaistuxesM, jotka toit pahan sanoman maasta.
38. Mutta losua Nunin poika, ja Kaleb
lephunnm poika, jäit elämän kaikista niistä
miehistä, jotka mennet olit maata wakoiman.
V. 39. Ia Moses puhui kaikki nämät sanat
kaikille Israelin lapsille: silloin Kansi» mur-

sen

sen

wesa

»"

sanoman

*

hehti suuresti.

n I.
14. 15. Luk.
HERra puhui Mosexelle, sanoden:
2. Puhu Israelin lapsille, ja sano heiljosa

2
1.

le: kosta

te

tuletta siihen maahan
jonga minä teille annan.

asuman pitä,
te
3.

teida»

Ia uhratte HERralle tuliuhria,

polt-

touhria*, elikkä erinomaisen lupauxen uhria,
eli oman hywän tahdon, eli teidän juhlanne
uhria: tehdäxenne HERralle makiaa hajua
karjasta eli lambaista.s
2 Mos. 29:
22:
21.
1- Mos.
"

,

4. Joka siis HERralle tahto mieluisesti uhrata lahjansa *; hänen pitä tekemän ruokauh-

kymmenexen sämbyläjauhoja sekoitetut
öljyyn neljännexellä Hinnistä.
;Mos.2: l, 15.
1.6:14.
5. Ia wiinaa juomauhrixi myös neljanneren

rixi

,

'

sen pitä sinun tekemän polttouhrin
uhrixi,
eli muuxi
kosta karitza uhrcttan.
6. Eli kosta oinas uhratan niin pitä sinun
tekemän ruokauhrixi kaxi kymmenestä sämbyläjauhoja, sekoitetut öljyyn kolmanneM

Hinnistä

;

,

Hinnistä.

7. Ia wiinaa juomauhrixi myös kolmas osa
40. Ia he nousit »varhain huommeldain ja
menit »vuoren kukkulalle, ja sanoit: katzo tasa Hinnistä: sen sinun pitä uhraman HERralle
me olemme, ja menemme siihen paikkaan, jos- lepytys hajuxi.
ta HERm on puhunut; sillä me olemme syn8. Mutta jos sinä teet kalpen polttouhrin,
1:4,.
diä tehnet.
'5 Mos.
eli erinomaisen lupauxen uhrixi, eli kiitosuhrini
41. Mutta Moses sanoi: mixi te niin rikotte HERralle.
HERran sanan? ei se teille menesty.
9. Niin sinun pitä kalpen kansa tekemän
ole
teidän
mengö,
Aikät
ei
sillä
42.
HERm
ruokauhrixi kolme kymmenestä sämbyläjauhokansanne; ettet te lyödäis teidän wihoUisildanne. ja, sekoitetut öljyyn, puoli Hinniä.
io. Ia wiinaa juomauhrixi myös puoli Hin43. Sillä Amalekiterit ja Kananerit omat
HErralle.
siellä teidän edesänne, ja te miekalla surma- niä: tämä on tuliuhri makiaxi hajuxi
Mn; että te itzenne käänsitte pois HERmsta:
11. Niin sinun pitä tekemän kungin kalpcn
kansi», oman, lamban, karitzan ja wohlan
Ia ei ole HERm teidän kansanne.
«vuo44. Mmm herohwaisit itzens menemän
kansa.
ren kukkulalle: waan HERran liiton Arkki ja
12. Sen lugun jälken kuin te yhdelle teette,
ei
mennet
niin
pitä teidän tekemän kullengin heidän luMoses
leiristä ulos.
4). Niin tulit Amalekiterit ja Kananerit, kunsa jälken.
jotka »vuorella asuit, ja löit heidän ja rundelit
13. Jokainen omainen pita tämän näin te1:
kemän,
Mos.
44.
heitä haman Hormaan asti.
5
uhrataxens ne HERralle lepytys ha«
*

*

*

jun tulexi.

15. Luku.
14. Ia jos joku muukalainen asu teidän ty1 Neuwo kuinga heidän pitä uhraman tuldukönänne, eli on teidän sukuinne seasa, ja tahRanaan maalle, li. Lietämättömyden syn- to
ansa
tehdä HERralle tuliuhria makiaxi haM>;
nin sowindouhri, koko Seurakunnan ja myös
yhden sielun edestä, m. Sen rangaistus, joka hän tehkän niinkuin teidän tekemän pitä.
puita haki Sabbathina. iv. Israelin lasten waat15. Kaikella Kansalla pitä oleman yxi M
ty,
piti
oleman muisto tilaat.
teisa

!5.

4 Mos Kirja.
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28. Ia papin pitä sen exynen sielun sowittateillä muukalaisilla. IlanMiMnen
niin
man,
sukukunnillen,
oleman
teidän
kosta hän tietämättömydesta syndiä teke
My pitä se
pitä
oleman
edesä; niin että hän soivitta hänen,
edes
HERran
että HERmn *,Mof. muukalaisen
ja
,2:49.
annetan
se
4
Mos.
9:14.
hänelle andexi.
niinkuin tekin.
pitä
ja
ja
oikeus
oleman
teillä
sekä
laki
29Ia
16 Yxi
omaisille Israelin lasten seasa,
että
tykönänne.
jotka
teidän
muukalaisille,
jotka heidän seasans asuasumat
muukalaisilla,
pitä
mat,
puhui
yhden
lain
oleman kuin teidän pitä
Mosexelle,
sanoden:
HERa
17. Ia
lapsille,
ja
tekemän
tietämattömyden
sano
heille:
Israelin
edestä.
»8- Puhu
joku
Murra
jos
minä
teidän
johon
maahan,
ZQ.
sielu elkiwallaisusiihen
tulduanne
desta joratin reke, olkon st omainen eli muujohdatan:
pitä tei- kalainen,
pilkka HERra; ja sielu pu19. Ia syötyänne sen maan leipää;
ra
ylönnysuhrin
harvirerramän Maniastansa.
HERralle.
dän andaman
31. Sillä hän on HERran sanan katzonut
"s Mos. 8! ic>.
ylön,
ja hänen käskynsä tyhjäxi tehnyt: se sielu
teidän
pitä
taikinanne
20. Teidän
alkeista
peräti
kyrsän
ylönnyxexi:
pitä
niinkuin
te
yhden
häwitettämän, ja olkon oma nuhandaman
teidän
ylönnyxen
riihestäntensi».
annatta HERralle
m. 32. Ia tapahtui, että Israelin lapset
ne, niin pitä teidän myös tämän ylönnyxen tekorwesa olesansi», löysit yhden miehen puita hakemän.
»Mos. 2»: ,9. Mos. 10,11.
kemasta Sabbathina.
21. Niin pitä teidän myös andaman HERralle teidän mikkinan alkeista ylönnyxexi, tei33- Ia ne jotka hänen olit löynnet puita hajohdatit hänen, Mosexen jaAaronin
kemasta,
dän sukukunnisanne.
exytte,
ja
eteen,
jos
ja
te tietämätä
ette
kaiken Kansan MM.
11.22. Ia
tee kaikki näitä käskyjä, joita HERm Mose34. Ia he panit hänen kiinni: sillä ei se ollut
wielä päätetty, mitä hänelle piti tehtämän.*
xelle kästenyt on:
*;Mos. 24:11
kuin
kautta
23. Kaikki
HERra Mosexen
teille kästenyt on; siitä päiwästä, jona hän ruMutta
35.
HERm sanoi Mosexelle: sm miepeis käskemän, niin teidän lapsiinne asti.
pitä
totisesti kuoleman: kaiken Kansan pihen
josakin
koko
kimittämän kuoliari, ulkona leiristä.
siis
Kansa
tietämättöta
händä
24. Los
mydesta erhehty, niin pitä kaiken Kansan teNiin
kaikki Kansi» «veit hänen leiristä u36.
kemän polttouhrixi yhden nuoren kalpein kar- los, ja kimitit hänen kuoliari-1 niinkuin HERjasta, makiaxi hajuxi HERralle heidän ruoka- ra Mosexelle kästenyt oli.
uhrins ja juomauhrins kansi», kuin se tule heiIV- 37. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
dän tehdäxens: jayhden kaurin syndiuhrixi.
38. Puhu Israelin lapsille, jasano heille: että heidän pitä tekemän tilkoja waatettmsi» lie*,Mos.4:
pitä
näin sowittaman koko peisiin, heidän sukukunnillensa: ja heidän pitä
25. Ia Papin
joukon Israelin lapsista, ja se heille annetan paneman sinisen langan niiden tilkain päälle,
andexi: sillä se on tietämättömys. Ia heidän jotka owat heidän «vaatettms liepeisä.
vita kandaman lahjansa tuliuhrixi HERralle,
5 Mos. 22: 12.
Matth. 2»: 5.
pitä
tilat
ia syndilihrins HERran eteen tietämättömyne
oleman
teille merkixi, ja
39. Ia
päälle,
pitä
niiden
teidän kaikki
densä tähden.
kahoisanne
26. Niin se annetan andexi koko Israelin HERmn käskyt muistaman ja tekemän ne; etlasten joukolle, niin myös muukalaisille, jotka tet te tekis teidän sydämenne ajatuxm jaiken,
asumat heidän seasansa; sillä kaikki Kansa on elikkä myös huorin tekis teidän silmäinne näyn
sima tietamättömydesä.
jälken.
27. Mutta kosta yxi sielu tietämätä syndiä
40. Senrähden pira reidän muistaman
teke; hänen pitä tuoman wuosikunnaism wuoja tekemän kaikki minun käskyni; ja olehen syndiuhrixi.
man p?häl reidän Jumalallenne.
z Mos. 4: »7,«.
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41.

Minä

N V IV! 6 K 7.

15. 16. Luk.
41. Minä olen HERra teidän Jumalanne, HCNran Tabernaklin »virasi», ja seisoman
joka teidän Egyptin maalda ulos johdatin ol- seurakunnan edesä, ja heitä palweleman?
10. Hän on ottanut sinun ja kaikki sinun
laxeni teidän Jumalanne: Minä HERra teiweljes
Lewin lapset tygönsä: ja te pyydätte
dän Jumalanne.
myös Pappeutta?
11. Sinä ja kaikki sinun joukkos nostatte ka16. Luku.
pinan HERraa wastan. Mikä Aaron on, et1. Rorahn seura ja kapina Mosexen waroite napisette händä wastan?
tus heille, ja heidän ynseydensä sitä wastan. tä
12. Ia Moses lähetti kutzuman Dctthania
n. Rorah enändä kapinan Ransa waroitetan
pakeneman hänen tyköänsä maa niele Rorahn ja Abiramia Eliabin poikia; mutta he sanoit:
cläwälda: ja tuli polta 250. elkiwaldais- emme sinne tule ylös.
seuran
ta «hrajata. m. Sawuastiat puhdistetan. iv.
13- Wähäkö se on, että sinä olet meidän
lvastautinen Ransan kapina ja rangaistus.
maalda tuonut ulos, josa riestaa ja hunajata
tappaxes meicä korwesa: »vaan teet siiKomh lezeharin poika, joka oli Ka- »vuota,
nus
wielä
meidän ylitzemme, ja
hatin Lewin pojan poika, otti kansansa tahdot myöspäämichcxi
?
meitä
Dathanin ja Abimmin Eliabin pojar ", ja 14. Jalosti hallita
johdattanut siiolet
meidän
sinä
Onin Pelcthin pojan Rubenin pojista:
josa
ja
maahan,
hunajata
riestaa
wuota,
l. 27: 2.
Syr. 45: 22. hen
4 Mos. 26: 9.
ja annoit pellot ja wiinamäet perinnöxi. Tah,1.
v.
lud. EM.
dotkos wielä myös Kansalda silmät puhwaij2. Ia he nousit Mosesta wastan ; niin myös
ta?
me tule sinne.
Israelin lapsista kaxisataa ja »viisikymmendä 15.enSilloin
wihastui Moses sangen komin,
miestä ylimmäisistä, Kansalda kutzuttua, kuu- sanoi HERralle:
älä käännä sinuas heidän
luisilta miestä.
puoleen '. En minä heildä ottaruokauhrinsa
3. Ia he kokoisit heitäns Mosesta ja Aaro- nut Asiakan, ja en ole heidän yhdengän pahaa
nim wastan, ja sanoit heille: se on teille ylön- tehnyt, f
1 Mos. 4:5.
5 Sam. ,2:
paljo; sillä Kansi» on kaikki pyhä, ja HERm
16. Ia Moses sanoi Korahlle sinä ja koko
on heidän kansansa: ja mixi te korotatte teitän- sinun joukkons pitä huomena oleman
HERne HERran Kansan päälle ?
ran edesä sinä ja he myös, ja Aaron.
4. Kosta Moses sen kuuli, langeis hän kcss17. Ia jokainen ottakan sawuastiansa, ja
woillmsi».
1.14:5.
vanaan suitzutusta siihen: ja luokan HERran
5. Ia puhui Komhlle ja koko hänen seuml- eteen, kukin sawuastiansa, kaxisataa ja miisilens, sanoden: huomena HERm ilmoitta ku- kymmendä scnvuastiata niin myös sinä ja Aaka hänen omans on, ja kuka pyhä on, ja hä- ron kukin sawuastianne.
nelle uhmman pitä: jonga hän walitze, se uh18. Ia kukin otti sawuastiansa, ja pani siimtkan hänelle.
hen tulen, ja heitit siihen suitzutusta: ja seisoit
6. Tehkät niin? ottakat teillenne
seurakunnan majan owen edesä Moses ja Aatiat, Komh ja kaikki hänen seuransa.
ron myös.
ja
pangat
niitulda,
heittäkät
7. Ia
niihin
11.19. Ia Korah kokois heitä wastan kaija
eteen
ken
Kansan, seurakunnan majan owen eteen:
se
huomena:
hin suitzutusta HERran
mies jonga HERm walitze, olkon pyhä: Se silloin HERran kunnia näyi kaikelle Kansalle.
on teille paljo Lewin lapset.
20. Ia HENra puhui Mosexelle jaAaronil8. Ia Moses sanoi Komhlle: kuulkat nyt te le, sanoden
Lewin lapset l
21. Eroittakat teitänne tästä joukosta; niin
minä
teille
että
on,
Israelin
akista heitä hukutan.
Juma9. Wähäkö se
la on teidän eroittanut Israelin Kansasta ja 22. Mutta he langeisit kasivoillens ja saandanut tulla tygönsä palwelusta tekemän noit Jumala, kaiken lihan hengein Jun,"
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,6.

Luk.

4

Mos.

?fi mies onjulmistua kaiken rahdor-

kansan

anda wiyas

puhui Mosexelle, sanoden:
HERm
ja sano: paetkat KoKansalle,
24 Puhu
majan ymbärildä.
ja
Abimmin
ralli», Dathanin
ja
meni
nousi,
Dathanin ja
2; Ia Moses
tygö:
seuja
»vanhimmat
Israelista
Abimmin

raisit händä.
26. Ia puhui Kansalle, sanoden: paetkat näiden jumalattomittm ihmisten majain ymbärildä, ja älkät rumetko mihingän heidän omaansa; ettet te myös hukkuisi kaikisa heidän synnei.

.

«

~

lansa.

27. Ia he pakenit Komhn, Dathanin M
ymbärildä; Mutta Dathan
Abimmin majan ulos,
ja seisoit majains owelja Abimm käwit
poikinens,
ja lapsinensa.
emändinensä,
la
28. Ia Moses sanoi: siitä teidän pitä tietämän HERran minua lähettänexi, kaikkia näitä töitä tekemän: niin ettei se ole minun omas-
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m. 36. Ia HERra puhui Mosexelle, sanoden:
37. Sano Elmzarille Papin Aaronin pojalle, että hän otta sawuastiat tulipalosta, ja hajetta tulen sinne ja tänne; sillä ne owat pyhät.
38. Sillä ne synnisten sawuastiat pyhitetän
heidän sieluinsi» kautta, että ne MwoMn lewjöixi ohukaisixi kistoixi, joilla AlMri peitetän;
sillä ne owat HERran eteen uhratut ja pyhitetyt. Ia ne pitä olenian merkixi Israelin lapsille.
39. Ia Elmzar Pappi otti ne wastiastiat,
joisi» palanet miehet olit uhrannet, ja Mlvotti
ne lewiöixi ohukaisixi kappaleixi, Altarin peittexi.

lapsille muistoxi, ettei yxikän
lähestyisi,
joka ei ole Aaronin
muukalainen
siemenestä, uhmman suitzutusta HERmn eteen;
ettei hänelle Mpahduis, niinkuin Komhlle ja
4<l.

Israelin

hänen

joukollensa: niinkuin HERm hänelle
sanoi, Mosexen kautta.
iv. 41. Toisna päiwänä taas napisit koko
joukko Mosesta ja Aaronim
Israelin lasten
wastan, ja sanoit: te oletta tappanet HERta sydämestäni.
29. Los he kuolemat niinkuin kaikki ihmiset ran Kansan.
kuolemat, eli kostemn, niinkuin kaikille ihmi42. Ia koffa Kansa kokounnui Mosesta ja
niin
ei
ole
minua
Aaronim
»vastan, ja kuin he käänsit heitäns
lähetkostetan;
HERm
sille
tänyt.
seurakunnan majaa päin, katzo, pilwi peitti

Mutta jos HERm tasa jotakin uutta
teke, niin että maa awa suunsa, ja niele heidän,
kaikkein kansi», kuin heillä on, niin että he eläwänä menewät helwettiin; niin teidän pitä tietämän että nämät miehet pilkkaisit HERma.
31. Ia tapahdui, kosta hän kaikki nämät sanat puhunut oli, halkeis maa heidän aldansa.'
*sMos. !i:6. Ps. 106:17.
32. Ia maa alvais suunsa ja nieli heidän,
ja heidän huonensa: ja kaikki ne ihmiset kuin
Komhn tykönä olit, ja kaiken heidän Mwa30.

sen;

ja HERmn kunnia näyi.
43. Ia Moses ja Aaron menit,

nan majan eteen.

seurakun-

44- Ia HERm puhui Mosexelle: sanoden:
45. Paetkat tästä Kansasta; sillä minä

sur-

man arista heidän: ja he langeisit kasivoillmsa.
46. Ia Moses sanoi Aaronille: om
tia, ja pane tulda siihen AlMrilda, ja heitä
suitzutusta siihen. Ia mene nopiasti Kansan
tygo ja sowita heitä; sillä »vihan julmuus on
käynyt ulos, ja rangaistus on jo
HENmlda
alkanut.
ransa.
4-7. Ia Aaron otti niinkuin Moses hänelle
33- Ia he menit eläwänä helwettiin, kaikkinens kuin heillä oli: ja maa peitti heidän, jahe sanoi, ja juoxi Kansan kestelle, ja kabo, rangaistus oli joruwennut Kansan seasa: ja han
hukuit Kansan seasta.
ymbärilläns
joka
koko
heidän
suitzutti sawutusta, ja sowitti Kansan.
34 Ia
Israel
oli, pakeni heidän parkunsa tähden. Sillä he
Wiis. 18: 21.
sanoit: ettei myös maa meitä nielisi.
48. Ia siisti tuolluirren ja eläxvirren
3;. Ia mli läxiHEßmlda, ja poltti ne kawälillä ; niin rangaistus astrui.
risataa ja miisikpmmenda miestä, kuin suitzu49. Mutta ne kuin mngaistuxesa kuolit, oli
neljätoistakpmmendä
tusta uhraisit.
tuhatta, ja seitzemän sa-

sawucss-

*

*

V

2

taa;

n v N L K I.
17. '8 Lllk.
taa; paitzi niitä, kuin Korahn kapinasi» hukuit.
13. Kuka ikanäns lähesty HERran majaa,
Hawitetängöstä me peräti?
palais
tygö,
Aaron
kuole.
seurase
Mosexen
50. Ia
kunnan majan oween ja rangaistus asetui.
18. Luku.
17- Luku.
i Aaronin ja L.ewitaitten wiran muistutus,
Moses koettele sauwoilla kuka walittu on ii pappein osa pyhitetyistä ja uhreista, m. g.,,
ja witaitten kymmenexet Israelin lapsilda. iv.
HERralle. n Aaronin sauwa
m.
pannan
hämmästy ja
pappein
172

:

»

walitta.
Ransa
1.
puhui
Mosexelle, sanoden:
HERra
2. Puhu Israelin lapsille, ja ota heildä itzekuldakin
Isäns huonen jälken,

kymmenexet lewitailda.

tallelle.

HERm sanoi Aaronille: sinä ja sinun
poikas, ja sinun Isäs huone sinun kansas, kandakat pyhän «viat: ja sinä ja sinun
kaikilda heidän Päämiehildänsa heidän Isäins poikas sinun kansas, kandakat teidän Pappeudenne wiat.
huonen jälken, kaxitoistakymmendä
kirjoita kungin nimi hänen sallivaansa.
2. Mutta sinun weljes sinun Isäs Lewin
3. Mutta Aaronin nimi kirjoita Lewin sall- gusta om kansas, heidän pitä pysymän sinun
tykönäs ja palweleman sinua: Mutta sinä ja
ivaan: sillä itzekullakin Isäns huonen päämiehellä olkon yxi
sinun poikas sinun kansas, palwelkat todistupane
majaan,
ne seurakunnan
4. Ia
Todis- ren majasi».
saapuilla.
josa
niinä olen teillä
tuxen eteen,
3. Ia he ottakan waarin sinun »vartiostas,
majan «vartiosta: älkön kuitengan läja
minä
koko
walitzen,
sauwa
jonga
heistä
5. Ia
pitä wiherjottzemän, että minä Israelin lasten hestykö Pyhän astioita ja Almrim, ettei sekä
moninaisen napinan minun pääldäni, jolla he he ja te kuolisi.
teitä wastan näpistivät, asemisin.
4. Mutta heidän pitä pysymän sinun tykö6. Niin Moses puhui Israelin lapsille: ja näs ottamasa «vaarin seurakunnan majan »varkaikki heidän päämiehensä annoit hänelle kaxi- tiosta kaikesa majan pal»ve!uresa: ja ei yhdentoistakymmendä saumaa, ihekukin päämies I- gän muukalaisen pidä teitä lähestymän.
ja Aaronin
säns huonesta yhden
5. Niin ottakat siis waari Pyhän «vartioswa oli heidän sauwainsa kestellä.
ta, ja Altarin waniosta; ettei mä »vihan jul7. Ia Moses pani saumat HERran eteen muus Israelin lasten päälle Mlis.
6. Ia katzo, minä otin teidän weljenne Letodistuxen majaan.
11. 8. Ia tapahtui toisna päiwänä, että witat Israelin lasten seasta; ja annoin teille
Moses meni Todistuxen majaan: jakatzo, Aa- lahjaxi*, jotka olvat HERran omat, ja pila
ronin
Lewin huonesta wiherjöitzi: ja ku- palweleman seurakunnan majan palweluxesa.
puhkeis,
ja kukkainen tuli täydellisexi
l.»: 45.
koistus
ja kasivoi kypsiä lnandelita.
ja sinun poikas sinun kansas,
Ebr. 5,: 4.
Mutta
sinä
7.
waari, ja palPappeudestanne
kannoi
kaikki
ulos
ottakat
teidän
Ia
Moses
saumat
9.
HERran edestä kaikkein Ittaelin lasten eteen : welkat kaikisa Altarin asioisa, ja sisällistllä
puolen esirippua: sillä teidän Pappeudenne anja he näit sen ja itzekukin otti
io. Ia HERra sanoi Mosexelle: kanna nan minä teille wiran lahjaxi. Jos joku muupitä kuoleman.
Aaronin sauwa jällens Todistuxen eteen tallel- kalainen lähesty siihen,
pidettä,
lapsille;
että hei11. 8. Ia HERm sanoi Aaronille: katzo,
la
merkixi nisturille
napinans
minua
dän
wastan lakkais, ettei he minä annoin sinun haldus minun ylönnysuhrini »vartion: kaikki kuin Israelin lapset pyhitkuolisi.
11. Ia Moses teki
niinkuin HENra täivät, annoin minä sinulle ja sinun pojilies,
hän teki.
woidelluxen tähden, ijankaikkisexi oikeudexi.
hänelle kästenyt oli, niinlapset
puhuit Mosexelle,
m. 12. Ia Israelin
9. Nämät sinä saat siitä kaikkein pnhimme
olemme
katzo,
sanoden:
riutumallansa! mästä kuin tulesta jää: Kaikki heidän lahjani.

sauwa

saumaa:

su-

sauwa.

sen

sauman

sau-

:

sauwa

*

*

"

saumansa.

,

sen

sen:

me hukumme, kaikki me

hukumme.'

sa,
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ralle, annoin minä sinulle ja sinun pojilles, ia
5, ynnä kaiken heidän ruokauhrinsa, ja kaimyös
syndiuhrinsa,
ja
kaiken
hei- sinun tyttärilles sinun kansas ijankaikkisexi oiU heidän
kuin
minulle
andakansa,
he
keudexi. Se on katomatoin ijankaikkinen liitdän wikauhrinsa ja
pojilles
on
kaikkein
to HERran edesä, sinulle ja sinun siemenelles
sinulle
sinun
wat, se
,8.

Luk.

io. Ia kaikkein pyhimmällä sialla pitä sinun
syökän sitä:
sen syömän. Kaikki miehenpuoli
pyhä/
sinulle
z Mos. 6:16, ,8.
sen Pitä oleman
myös
annoin
sinulle ja sinun pon. Minä
kansas,
tyttärilles
ja
heidän lahjilles
sinun
jans ylönnysuhrin, kaikisa Israelin lasten
häälytysuhreisa, ijankaikkisexi oikeudexi *. Jokainen puhdas sinun huonesas syökän sitä. s
'

sinun kansas.
m. 20. Ia HERm sanoi Aaronille: ei si-

nulla pidä perindötä oleman heidän maallansa,
ja ei
heidän seasansa; sillä minä olen sinun osas, ja sinun perindös Israelin lasten

osaa

seasa.'

10:9. 1.,8:2. los. 1»: 14.
Hes. 44:
21. Mutta Lemin lapsille, katzo, minä annoin kaikki kymmenexet perinnöxi Ismeissä,
Mos. io: ls.
-f z Mof. 22: i,.
heidän wirkans edestä, jolla he palwelusta seui2. Kaikkein parhan öljyn ja kaikkein parmajasi» tekewät.
rakunnan
han «vierten, ja jywät ja niiden uutisen, kuin
22. Niin ettei tästälähin Israelin lasten piannoin
minä
HERralle,
andawat
sinulle.
he
dä lähestymän seurakunnan majaa, syndiä
13. Ensimäinen hedelmä kaikesta kuin heidän saattaman päällens, ja kuoleman.
maallans kasiva, kuin he andawat HERralle,
23. Waan Lewitat pitä ottaman waarin
picä olenian sinun. Jokainen puhdas sinun
majan palweluxesta, ja heidän
seurakunnan
huonesas syökän sitä.
pitä kandaman heidän syndinsa, se on ijankaik14. Kaikki walallisella lupauxella eroitettu kinen oikeus teidän sukukunnisan; ja ei pidä heiz Mos. 27, 28. dän perimistä saaman Israelin lasten
Israelisa, olkan sinun.
kuin
äitins
Kaikki
awa, kaiken
kohdun
15.
Sillä Israelin lasten kymmenexet, kuin
lihan seasa kuin he kandawat HERralle, olis 24.
andawat ylönnyxexi HERralle, annoin
seKuitengin,
ihmisistä elikkä eläimistä, pitä oleman sinun. he
ettäs ihmisten esikoiset annat kai- minä LewiMille perinnöxi*: sentähden sanoin
minä heille: ettei heillä Israelin lasten seasa
kecikkin lunastetta, ja myös saastaisten elcun- pidä
perindötä oleman.
3 Mos. 27: ?c>.
"2 Mos. 13: ,2.
den esikoiset annat lunastetta.
IV. 25. Ia HERra puhui Mosexelle, sanoden:
l. 22: 29.
1. 24: iy.
26. Puhu LewiMille, ja sano heille: kosta
16. Ia kuukautisna pitä heidän sen lunastakymmenexet Israelin lapsilda, jotka
te
otatte
man, ja annettakan lunastetta sinun arwios
minä
teille
annoin heildä, teidän perinnöxexciiMen, rahalla, »viidellä Siklillä, Pyhän Sik*

's Mos.

'».

2

*

seasa.

*

*

*

lin jälken: jokamaxa kaxikymmendä Gemht.* ne; niin tehkät HERralle siitä ylönnysuhrixi
2
Mos.
Mos. 27: 25. 4 Mos. z: 47. aina kymmmesten kymmmeret.
27. Ia teidän ylönnysuhrinne pitä luettaHes. 45: 12.
teille; niinkuin te andaisitte jywiä riihesman
17. Mutta esikoisia karjasta, taikka lambaista, taikka wuohista, ei sinun pidä andaman tä ja »vierettä kuurnasta.
lunastetta; sillä ne owat pyhät: heidän weren28. Niin andakat myös HERralle ylönnyspriistottaman Marille, ja liha- uhrixi kaikista teidän kymmmexistänne, kuin
sa pitä sinun
wudensi» pitä sinun polttaman makian hajun te Israelin lapsilda otatte; niin että te HERran ylönnysuhrin niistä annatte Papille Aa*; Mos. 1:9.
tulexi
ronille.
pitä
oleman
sinun;
.18. Ia heidän lihansa
Niinkuin häälptys rinda ja oikia lapa sinun o29. Kaikista teille annetuista, andakat
wat.'
'2 Mos. 29: 26.
2 Mos 7: 24.
HERralle kaikkinaiset ylonnysuhrit, kaikista
19-Kaikki l,'!önnysuhrit, jotka owat pyhi- parhaista, pyhicettäwän.
tetyt, kuin IMelin lapset ylöndälvät HER3Q. Ia sano heille: kosta te parhan siitä
ylönV)
',

,°: ~.

HERralle.

*

N U N L N l.
18. 19. LuK
ylönnätte, nnn luettakan se Lewitaille niin kuin pesemän waattensa ja oleman saastainen ehto»
pitä oleman ijankaikkinen M
tulo riihestä ja wiinakuurnasta.
seen asti. Tämä
ty
syökat
lapsille,
ja
ja muukulaisille, jM
teipcukoisa,
sitä
kaikisa
te
31. Ia
Israelin
dän huonenne: sillä se on teidän palkkanne, tei- heidän smsans asumat.
dän palweluxenne edestä seurakunnan majasa.
ii. ii. Joka tarttu johongun kuollueen ihmi»
32. Niin ettet te siitä smlmllä rasiautc» tei- seen; ftn pita saastaisen oleman seitzemän päitänne, kosta te sen parhan ylönnätte; ja ette- wää.
kä saastuta niitä, kuin Iftaelin lapset pyhittä12. Hänen pitä puhdistaman itzens kolman,
te
net olvat: ettet kuolisi.
dena ja seitzemändenä päiwänä tämän kansa,
ja niin hän tule puhtaxi. Ia jollei hän puhdit!
19* Luku.
ta itzens kolmandena ja seitzemändenä päiwä»
1. HVRran kästy rustian lehmän teurastamina, niin ei ole hän puhdas.
sesta, wcrestä ja polttamisesta, n. Saastaisten
iz. Mutta jos joku tarttu kuolluen ihmis»
puhdistamisesta, sen poltetun lehmän tuhasta ruumisten, ja ei puhdista itzens, se saastutti»
tehdyllä eroitus -wedellä.
HERmn majan, ja se sielu pitä häwitettä,
I.
HENra puhui Mosexelle ja Aaronille män Israelista; ettei eroituslvefi oli pristottet»
lv hänen päällens, niin on hän saastainen: ha»
sanoden:
2. Tämä tapa olkon teille säädyxi, jonga nen saastaisudensa on wielä hänen päällänsä.
Israelin lap14. Tämä on laki, kosta joku ihminen ma»
HERra kasti, sanoden: sanos
tygös
jasa
kuole: se joka siihen majaan mene, ja
sille, etta he tuomat sinun
rustian terja
yhtän
joka
josa
wen lehmän
ei
kaikki mitä majasi» on, pitä oleman saastainen
wirhiä ole,
ole
ci wielä
iken alainen ollut.
seitzemän päiwää. awojoin
andakat
astia, joka on katz
Papille
se
Eleazarille: hänen 15. Ia jokainen
3. Ia
pitä sen wiemän leiristä ulos*, andaxens siellä netoin ja peittämätä, se on saastainen.
Ebr. 13:
16. Ia jos joku tarttu kedolla johongun lniei
teurastetta edesansä.
pitä
lyötyyn, elikkä muutoin kuolluehen, elikottaman
kalla
Papin
sen
Eleazarin
4. Ia
ja
juuri
so»m»eUastsa;
luuhun, taikka hautaan, se on saat)
priistottaman
kä
ihmisen
werestä
päiwää.
majaa
täinen
sen
seitzemän
»verestä
sei
t
zekohden
seurakunnan
män kertaa.
17. Niin ottakan he saastaiselle tästä polte»
5. Ia andaman lehmän polta edesäns ; ftkä tusta syndiuhrin tuhmasta; ja pangan sen päälle
että lihansa, ja myös hänen juoxewaa wettä astiaan.
hänen »vuotansa
ynnä
mies ottakan Isopia,ja kai»
sonnan kansa se pitä,2. poltetta- 18. Ia puhdas
werensä:
priistottakan
ja
majan, jakaikki
ii,
Ebr. 9:13. takan «veteen
man.* *2M05.29: 14. 3M05.4:
pitä
ja
jotka
ottaman
ia
astiat,
Papin
Sedripuun,
6. Ia
kaikki sielut,
siellä owat: niin
Isopin, ja tulipunaisen »villan*; ja heittämän myös sen päälle, joka on tarttunut (kuolluen)
sen palanenPapin
lehmän päälle. *; Mvs. 14:4. luuhun, eli tapettuun, taikka kuollueen, en
pitä pesemän waattensa, ja hautaan.
7. Ia
wiruttaman ruuminsa »vedellä, ja sitte tule19. Niin se puhdas priistottakan sen saastaiman leiriin : ja Papin pitä oleman saastaisen sen kolmandena ja seitzemändenä päiwänä, ja
hänen seitzemändenä päiwänä: hän
ehtoseen asti.joka poltti, pitä myös pesemän puhdistakan
pestän waattensa ja wiruttakan itzens »vedellä,
sen
8. Ia se
waattensa, ja wiruttaman ruuminsa wedellä; niin hän ehtona puhtaxi tule.
ja ei puh20. Mutta joka saastaisexi
ja oleman saastaisen ehtoseen asti.
pitä
häwitettämän SeuW
9. Ia puhdas mies pitä kokoman tuhwan dista itzens, se sielu
lehmästä, ja paneman sen puhtasen paikkaan kunnasta: että hän ou saastuttanut HERm
leiristä ulos, tallella pidettä, kaikelle Kansalle Pyhän: ja ei ole priistoitettu erotuswedella,
Israelin lapsista erotuswedexi: se on syndiuhri. sentähden on hän saastainen.
joka lehmän tuhwan kokois, pitä
10. Ia
174

,

*

se

„.

l«. 20.

knk.

tämä

4
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on heille ijankaikkinen sääty,
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10. Ja Moses ja Aaron kokossit Kansi» kaltion eteen, ja sanoit heille: kuulkat nyt te niskurit: pitäkö meidän tästä kalliosta teille wettä
saaman?*
5 Mos. ,2:51.
11. Ia Moses nosti kätens, ja löi kahdesti
saumallansa kallioon; niin juoxi siitä paljo «vet-

crotuswedellä pristotteli, se pestän
maallensa. Ia se kuin Mrttu eromsweceen, pitä oleman saastainen ehtoseen asti.
johonga saastainen rupe, picä
22 Ia kaikki
joka häneen jaloleman saastainen: ia se sielu
tä,
lu, pitä oleman saastainen ehtoseen asti.

*

ja Kansi» ja heidän karjans sait juoda.

12.

LukU.

Ia HERm sanoi Mosexelle ja Aaronil-

le: ettet te ustonet minun päälleni, pyhittäxm20.
ne
minua
lasten edesä; ei teidän pidä
1 Mirjan» kuole: iaRansa napise weden puutjohdattaman
joukkoa
tätä
käskyn
jälken,
siihen maahan, jonien vliye- n Moses Jumalan pyytä
ga
m.
"1.,7: 14.
waelda
annan.
kalliosta,
Moses
minä heille
«nda wettä
läpiye;
mutta Edon» kielmaan
l.
21:2.
i:;
sMos 7.
edomealaiften
waelda Horiin, ja Aaron
dä ftn. iv Israel
Tämä
on riimwesi *, josta Israelin
13.
pyhitettin
kuole siellä 12;. ajastaikaisna.
lapset
ja

Israelin

*

se

I. «a Israelin lapset tulit kaiken seurakunnan
kansa Zinnin korpeen, ensimäisellä kuulla, jaKansa wiiwyi Kadexesa. Ia Mirlam
kuoli siellä, ja sinne myös haudattu».
ja he kokoi2 Ia Kansalla ei ollut wettä:
ja
Aaronita wastan.*
sit heitansä Mosesta
2 Mos,7: l, :c.
ja
3. Ia Kansa riiteli Mosexen kansa,
siellä,
kusa
noit: Ma me olisimme hukkunet
meidän weljem hukuit* HERran edesä.
*l. ,1:33.
1.16:32.
oletta
te
»vienet
tämän HERran
4. Mixi
*

sa-

Kansan tähän korpeen kuoleman täällä sekä
,

me etta meidän karjamme.
5. Ia mixi te oletta johdattanet meidän Egyptistä, tuodaxenne meitä tähän pahan paikkaan; josa en me taida kyltvä, josa ci myös
ole sikunita, taikka wiinapuita, ei mpös Granatin omenita, eipä ole »nyös wettMn juo-

daxemme?
11. 6.

tykö

Niin Moses ja Aaron menit Kansan

majan owelle, ja langeisit
ja
kaswoillensa: HERran kunnia näyi heille.
7- Ia HERra puhui Mosexelle, sanoden:
8. Ota sauwa, ja koko Kansa, sinä ja sinun weljes Aaron, ja puhukat kalliolle heidän
silmäins edesä ja anda »vetensä. Ia näin
sinun pitä saattaman heille »vetta kalliosta*,
ja juottaman Kansa ja heidän karjansa.

seurakunnan

,

se

'l)s.7«:ls.
9. Niin otti Moses
.

la, nukuin

Wiis.

11:4.

,

Kor. »0:4.

sauman HERran edes-

hm» Wi hänelle.

riitelitHEßmn kansa: hän
heidän seasansa.
Mos. 17: 7.
Ps. i°6: 22. Hes. 47:19.
m. 14. Ia Moses lähetti sanansaattajat
Kadexesta Edomerein Kuningan tygö*, (sanoden:) näin sano sinun weljes Israel: sinä tie*

2

dät kaiken waiwan kuin meille on tapahtu-

Duon», i,: 17.
nut.
meidän
15. Että
Isämme menit ylös Egyptiin ia me asuimme Egyptssä pitkän ajan; jaE*

gyptiläiset waiwaisit meitä ja meidän Isiämme.
16. Ia me huusimme HERra,» tMc>, ja
hän kuuli meidän anemme, ja lähettsEngelin *, ja «vei meidän Egyptistä ulos. Ia katzo,
me olemme Kadexesi», siinä kaupungisi», joka
on sinun äärimäisillä mjoillas.
17. Anna meidän waelda sinun maas läpitze,
en me poikke peldoihin eli wiinamäkiin, en me
myös juo wettä kaimoista: me mäellämme oikiata maan tietä, ei poiketen oikialle eikä wasemalle puolelle, siihenasti kuin me tulemme sinun rajas ylitze.
18. Edom sanoi hänelle: ei sinun pidä minun
kauttani »vaeldaman, taikka minä kohtan sinua miekalla.
19. Ia Israelin lapset sanoit hänelle: me
»vaellamme yhteistä maan tietä: ja jos me ja
meidän karjamme juowat sinun wedestäs, niin
me sen maxamme, en me ilman mitan tahdo;
ainoastans jalkaisin waettam sen läpitze.
20. Mutta hän sanoi: ei sinun pidä »vaeldaman tästä läpitze. Ia Edomerit larit heitä

wastan paljolla «väellä

ja wäkewällä kädellä.
21.

Ia

nvm

176

L K I.

2Q.

Luk.

21.

2i. Ia näin estit Edomerit Israelin waelda3- Ia HERm kuuli Israelin rukouxen, ia
masta maans äären läpitze. Ia Israel käänsi andoi heille Kananerit, ja he kiroisit heitä v

heidän Kaupungeitans. Ia kutzui
itzens heistä pois.
IV. 22. Ia Israelin lapset läxit Kadexesta, Horma.
ja tulit kaiken joukkon kansa Horin wuoren ty-

gö.

l. ;z: »7.

'

Ia HERm

puhui Mosexelle ja Aaro«vuorella, Edomerein maan rajal-

23.

sen palkan

Sittemenit he pois Horin wuoren t>>
kö, punaisen meren tietä, waeldaman Ed!
ii. 4.

merein maata ymbärins.

Ia Kansa suuttui

nille Horin
matkasta.
5. Ia Kansa puhui lumalata ja Mosesta
la, ja sanoi:
tygö:
Kokondukan
Aaron
Kansans
sillä wastan ": mixi sinä toit meitä Egyptistä ko»
24.
pidä
jonga
peen kuolemaan? Sillä ei tasa ole leipää M
tuleman
maahan,
ei hänen
siihen
minä Israelin lasten andanut olen; että te o- wettä: ja me»dan sielumme
ral)ä<
*l. n: 1.
litM minun suulleni kowakorwasset riimweden huonoon ruokaan.
6. Niin HERra lähetti Kansan sekaan tv.
tykönä.
poikans
ja
ota
Aaron
kärmet, jotka Kansaa purit; niin että pal»
Niin
siis
liset
hänen
25.
joKansaa Israelista kuoli.'
Elmzar, ja wie heicä Horin wuorelle.
Wiis. is: s.

suurru

*

'1.27:

l. ;;:;8.

1».

*

5 Mos. 52:50.

»

Kor.

ic>:

9.

M. 7. Niin tuli Kansi» Mosexen tygö, ja
Ia riisu Aaronin yldä waattet, puetMylö: ja Aaron pi- sanoit: me teimme syndia puhuden HERra ja
xes hänen poikans Elmzarin
tä siellä koottaman ja kuoleman.
sinua maistan. Rukoile HERma nämät kär27. Ia Moses teki niinkuin HERra hänen met meidän siastamme ottaman pois: ja Mo»
kasti: ja he astuit Horin wuorelle kaiken Kan- ses rukoili Kansan edestä.
8. Niin sanoi HENra Mosexelle: tee sinul.
san nähden.
les
tulinen kärme, ja nosta si merkixi
28. Ia Moses riisui Aaronilda hänen waatja
erra se joka purru on, kosta hän
rapahru,
ja
puetti
poikans
ylö.
tensa,
hänen
Elmzarin
päälle,
kayo
niin hän elä.
kuoli
kukkulalla:
sin
siellä,
wuoren
Ia Aaron
teki
wastikärmen, ja nosti sen
ja
wuorelda
alas."
Moses
Ia
9.
Mutta Moses Elmzar astui
1°: 6.
merkixi ylös: ja tapahtui, että jos joku kär»
29. Ia kosta kaikki Kansa näki Aaronin meldä purtin, ja katzahti sen wastikärmen päälkuollexi, icki koko Israelin huone händä kolme- le, niin hän jäi elämän.
26.

*

*2Klm. K.

kymmmdä päiwää.

,8:4.

loh. z:

14.

Ia Israelin lapset läxit, ja sioitit
21. Luku.
heitäns
Obothiin.
1. Raanalaisten Runingas Arad lpödan Is
11.
Obothism, ja sioitit itzens Abaraelilda n Ransa napise taas lumalata ja rimin Ia läxit
*, siihen korpeen joka Moabin
tygö
mäen
Mosesta wastan ja raiigaistan tulisilla karmeilla.
auringon
on,
m. Moses teke wastikärmen, parannuxexi. iv. kohdalla
nousemiseen päin.
*!.,;:
pisgaay
44,
v.
47.
asti.
Sihon Arno«
Israelin waellus
kuningas, ja<l>aBasanin Runingas
12. Sieldä läxit he, ja sioitit heitäns Sa-,
realaisten
lyövän Israelilda.
redin ojan tygö.
I.
kosta AradKananerein Kuningas,'joka
13. Niin he sieldä menit ulos, ja sioitit heiasui etelän puolesa, kuule Israelin tul- täns tälle puolen Arnonim, joka korwes on,
lexi, wakoitten tien kautta; sodei hän Israe- ja tule Amorrerein maan arista; sillä Arnon o«
IV.

ic>.

'

.

lia wastan; ja wei heistä monikahtoja fangixi.
*

2.

l.

33: 4°.

Niin lupais Israel HERralle lupauxen,

ja sanoi jos sinä annat
:

Moabin maan raja, Moabin
lillä.
"Duom. 11: ,8.

ja Amorin

wä-

*

14.

Siitä sanotan HERmn sotain kirjasa:

tämän Kansan minun Waheb Suphasi»(«),

käteni ala, niin mina kiron heidän Kaupungms.

(2)

s.

ja Arnonin ojat.
tuulispääsä.
0.

ll.la

177
4 Mos Kirja.
ojan juoxu, joka poikke Amin a- liekki Sihonin Kaupungista se on kuluttanut
ie Ia sen
Moabin Arin, ja Arnonin korkeuden asuwaisumiseen, ja ulottu Moabin rajaan.
O),
on
'2^48:45,46.
se
se
set.*
16 Ia sieldä läxit he Beman
koko
josta
sanoi Mosexelle:
29. Woi sinuas Moab ! sinä Kamosin Kankaiwo,
HERm
annan
wetta.
ja
sa" olet hukkunut! Hän saatti poikansa pakolheille
Kansa, minä
21. 22.

Luk.

:

(n)

s. 0. kaiwo.

17. Silloin «veisais Israel tämän wirren
Nouse kaiwo, weisatkat hänestä toinen toiseljonga päämiehet
»B. Tämä on se kaiwo
kaiwoit,
johdattajat
kaiwoit, ja jongaKansan
lainopettajan kautta heidän saumallansa. Tästä korwesta matkustit he Mathanaan.
ja
19. Ia Mathanasta niin Nahalieliin:
niin
Vamvthiin.
Nahalielistä
22. Ia Bamothista niin siihen laxoon, joka
on Moabin kedolla, Pisgan kukkulam kohden,
joka katzahm korpeen päin.
V. 21. Ia Israel lähetti sanan saattajat Sihonin Amorrerein Kuningan tygö; ja käski sa:

,

5 Mos. 2:26. Duom. ,1: 19.
no hänelle:
22. Salli minun waelda sinun maakundas
läpitze, en me poikke peldoiin, engä «viinamäkiin, engä me myös juowettä kaiwosta; maantietä myöden me mäellämme, siihenasti kuin
me tulemme sinun maas arista ulos.
23. Mutta Sihon ei sallinut Israelin waelda maakundansi» läpitze; waan Sihon kokois
kaiken wäkmsa, ja meni Israelia wastan korpeen, ja mii laksaan; ja sodei Israelia wastan.
24. Mutta Israel löi hänen miekan terällä:
*

*

laisixi, ja hänen tyttärensä fangixi, Sihonille
Amorrerein Kuningalle. 1 Kun. K. n 7,33.
30. Me olemma heitä ampunet, Hesbon on
kukistettu Diboniin asti me häwitimme heitä
haman Nophacm, joka Medbahan ulottu.
31. Ia niin Israel asuin Amorrerein maa*

:

:

kunnasa.
32.

Sitte lähetti Moses wakoiman laeseriä,

sen

ja he moitit tyttärillensä : jaomistit ne Amorrerit jotka siinä asuit.
33. Ia he palaisit ja menit ylöspäin sitä tietä Vasamin. Niin Og Basanin Kuningas meni heitä wastan, hän ja kaikki hänen »väkens,

l. 29:7.
5 Mof. 3:
sotiman Edreisä.
pelkä
älä
HERra
sanoi
Ia
Mosexelle:
34"

hända: silla minä

*

annoin

~

hänen sinun käsiis,

sekä kaiken hänen wäkensä, että hänen maansa: ja sinun pitä tekemän
hänellä niinkuin sinä
Sihonille Amorrerein Kuningalle teit, jokaHssbonis asui.
35. Ia he löit hänen ja hänen poikansa ja
hänen wäkensä, siihenasti ettei yxikän elämään
jäänyt ja he omistit hänen maansa.
:

22.

LukU.

Balak kuyutta Bileamin kiroman Israelia; mutta Jumala kieldä Bileamia. 11 Balak
ja omisti hänen
Arnonista labokiin
luwan menti ', ja wielä Ammonin lapsiin saakka: sillä läheltä toisen sanan ja Bileam
näyttä
m.
iyens
nä,
Engeli
tiellä
H.
aasille ja
Ammonin maan aret olit wahwat.
5 Mos.
puhu: Bileam saa nähdä jakuulla Engelin,
2: z,. l. 29:7,8. ps. 1,5: 'i. Ps i;6: iy. Amos 2:9. aasi
iv. Blleam tule Valakin tygö.
25. Ia näin Israel sai kaikki nämät Kaupungit-: ja Israel asui kaikisa Amorrerein Kau1.
menit Israelin lapset sieldä, ja sioi-

maansa

as-

1.

saa

/Veitte
tit

heitäns Moabin kedoille, toiselle puolelle Jordanin, joka on lerihon kohdalla.
2. Ia kosta Balak Ziporin poika näki, kaikki mitä Israel teki Amorrereille.
3. Ia ettaMoaviMt sangen suurest pelkäisit
sitä Kansaa heidän paljoudensa tähden: ja että
MoabiMt kauhistuit Israelin lapsia.
mkettakan ja walmistettakan Sihonin 4. Niin sanoit he Mioianimin «vanhimmille:
Kaupungi:
Tämä Kansi» syö puhtaxi kaikki mitä meidän
28. Sillä tuli on käynyt Hesbonist ulos, ja vmbäristöllämme on, niinkuin härkä syössele
pmigeisa,

Hesbonisa ja kaikisa hänen tyttärisänsä.
26. Sillä Hesbonin Kaupungi oli Sihonin
Amorrerein Kuningan oma: ja hän sodei ennen
Moabiterein Kuningan kansa, ja otti häneldä
kaiken hänen maansa Arnoniin asti.
27. Siitä sananlaffus sanotan: tulkat Hesboniin:

Z

wihcul-
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v

t?

n

I.

22.

Lllf.

sen

minä myös teen'
wihcmnon laituimelda. Ia Balak Ziporin poi- ja mitäs sanot minulle,
;
ka oli siihen aikan Moabitain Kuningas.
tule siis ja kiro minulle tämä Kansa.
ja
18. Niin wastais Bileam, sanoi Balatn,
5. Ia hän lähetti sanan Bileamille Beorin pojalle Pethoriin, joka asui »virran tykönä, palwelioille: jos Balak andais minulle huoneni
*

hänen Kansans lasten maalla, kutzumaan händä, sanoden: katzo, Kansa on lähtenyt Egyptistä, katzo, se peittä maan piirin; ja asetta leirins minua »vastan.
Jos. 13:22. l. 24: 9.
.6. Tule siis nyt ja kiro minulle tämä Kansa: sillä se on minua wäkewämbi, että minä
löisin händä, ja hänen maaldani uloskarkotaisin sillä minä tiedän, ketä sinä siunat, se on
siunattu, ja jota sinä kirot, se on kirottu.
7. Ia Moabitain wanhimmat ynnä Midianitain wanhimmitten kansa menit sinne: ja
heillä oli noitumisen palkka kädesänsä. Ia koska he tulit Vileamin tygö-", sanoit he hänelle
Valakin sanat.
Petr. 2:15. I„d. Ep. v.
8. Ia hän sanoi heille: olkat tasa yö, niin
minä sanon teille wastauxen, mitä HERra
minuUe sanoma on. Niin olit Moabitain päämiehet Vileamin tykönä.
9. Ia Jumala tuli Vileamin tygö, ja sanoi:
mitkä miehet ne sinun tykönäs owat?
io. Ia Bileam sanoi Jumalalle: Balak Ziporin poika Moabitain Kuningas, lähetti minun tygöni.
ii. Katzo, Kansa läxi Egyptistä ja peittä
maan piirm: tule siis ja kiro heitä minulle, että
minä moisin sotia heitä wastan ja pois karko*

*

„.

-

taisin heitä.

Mutta Jumala sanoiBileamille älä mene heidän kansans; elä myös kiro Kansaa, sillä se on siunattu.
13. Silloin Bileam nousi warhain amulla,
ja sanoi Valakin päämiehille: mengät teidän
maallenne; sillä ei HERra salli minua teidän
kansanne mennä.
11. 14. Ia Moabitain päämiehet nousit ja
tnlit Valakin tygö, ja sanoit: ei Bileam tahdo tulla meidän kansamme.
15. Niin lähetti Balak Päämiehet, wielä
:

12.

ja jalommat endisitä.
16. Jotka tulducms Bileamin tygö
hanclle Nain Balak Ziporin poika :
le: älä estele tulemasta minun tygöni

usiammat

sanoit

sano sinul17. Sillä minä teen sinulle suuren kunnian.
:

sa

täyden hopiata ja kuldaa; niin en minäsH
tekkän mida HERran minun Jumalani sanaa käydä ylitze tekemän »vähää elikkä paljo».'
'

1.24:12.

19- Waan olkat kuitengin te myös tämä yi
tasa; niin minä tahdon tiedusta mitä HERra
wielä minun kansani puhuma on.
20. Silloin Jumala tuli yöllä Bileamin ly,
gö, ja sanoi hänelle: jos ne miehet owat tullet
kutzuman sinua, niin nouse ja mene heidän
kansansa, waan kuitengin mitä minä sinulli
sanon, sen pitä sinun tekemän.
21. Niin Bilmm nousi «varhain amulla,ratzasti asinsi», ja seurais Moabiterin päämiehiä
m. 22. Mutta Jumalan wiha julmistui että

hän sinne meni. Ia HERmn Engeli seisoi
ajoi
händä «vastasi»: Mutta
sa jakaxi hänen palweljamnsi»hänolit hänenasillankansansa.
23. Ia asi näki HERmn Engelin seisoman
tiellä, ja hänen miekkans uloswedetyn hänen
kädesänsä; niin asi poikkeis tieldä ja menit kedolle: waan Bileam löi asia ohjemrensa hända tielle.
24. Niin HERran Engeli astui ahtaseeu
tiellä

Mnhuaan, «viinamäen waihelle, josa aidat
molemmin puolin olit.
25. Ia kosta asi näki HERmn Engelin, ahdisti hän itzens aima »vasten, ja likisti Bileamin jalan aitaa wastan ja sitte hän kowemmin löi händä.
26. Niin HERmn Engeli meni edespäin:
ja seisoi ahtasi» paikasi», kusi» ei ollut waraa
poiketa oikialle eli »vasemmalle puolelle.
27. Ia kuin asi näki HERran Engelin, lasti
hän Bileamin ala polwillmsa ; niin Bileam
sangen suuresti wihastui, ja löi asia saumallansa.
28. Silloin HERm awais asin suun, ja st
sanoi Bileamille: mitä minä olen rikkonut tz
nua «vastan, ettäs minua kolmasti hosunut olet?
29. Bileam sanoi asille: ettäs pilkaisit M
nua: josta minun kädesäni miekka olis, mu»
Minä sinun tappaisin.
30. Sanoi
:

4'Mos. Kit-ia7

Lllk.
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22. 2Z.

Sanoi asi Bileamille: mgostä Niiliä ole
2Z. Dlku.
ajanut
olet?
jolla
asti
asis,
tähän
sinä
1.
Bileam
sinun
uhra Vaalin kukkulalla, puhutolengo siis minä ikänäns ennen niin tehnyt si- tele lumalata ja siuna Israelia, ii Balak n?ie
,0.

nua wastan? Hän wastais:

et.

31. Silloin awais HERra Bileamin silmät,
että hän näki HERran Engelin seisow<m tiellä, ja awojaman miekan hänen kädesänsä: ja
hän kumarsi itzens, ja langeis kastvoillensa.
32. Niin sanoi HERran Engeli hänelle: mixi
niisinä jo kolmasti sinun asias hosuit? katzos,
tämä
tie
seisoman:
sillä
nä läxin sinua mastoin
nurja
minun
on
edesäni.
33. Ia asi näki minun, ja poikkeis jokolme
erää minun edestäni; waan jollei hän olis minun edestäni poikennut, niin minä nyt sinun
tappaisin ja jättäisin asin elämän.
34. Niin Bileam sanoi HERran Engelille:
minä olen syndiä tehnyt: sillä en minä tiennyt,
että sinä seisoit minun wastasimi tiellä: nyt siis,
jollei sinulle kelpa, niin minä palajan takaperin.
35. Ia HERran Engeli sanoi Bileamille:
mene niiden miesten kansa, waan ei sinun muuja
ta pidä puhuman, kuin minä sinulle
Bileam seumis Valakin päämiehiä.
iv. 36. Kosia Balak kuuli Bileamin tuleman ; läxi hän händä wastan Moabicain Kaupungin, joka Arnonin mjoisa on, juuri rajan

Bileamin pisgan kukkulalle, josa Bileam taas
siuna Israelia. iv. Balak wie Bileamin peorin kukkulalle.
i.
Bileam sanoi Valakille: mkcnna mix) nulle tähän seitzemän AltariM, ja malmista nlinulle tasa seitzemän kalpeja, ja seitzemän oinasta.

2. Balak teki niinkuin Bileam sanoi: Ia
Balak ja Bileam uhraisit (kullakin) Marilla kalpein ja oman.
3. Ia Bileam sanoi Balakille: seiso polttouhris tykönä, ja minä menen tuonne: kukaties HERm tule minua kohmman: ja mitä
hän Mnulle tietä anda, sen minä tahdon sinulle
ilmoitta. Ia hän meni pois korkialle paikalle.
4. Ia Jumala kohmis Bileamin: mutta
hän
sanoi hänelle: Seitzemän AltariM minä
se
»valmistin, ja olen uhrannut kalpein ja oman
(joka) Marilla.
5. Ia HERm pani Bileamin suuhun sanat,
ja sanoi: palajaßalakin tygö, ja puhu näin.
sanon:
6. Ia kosta hän tuli jällens hänen tygönsa,
katzo, niin hän seisoi polttouhrinsa tykönä,
kaikkein Moabiterein päämiesten kansi».
7. Niin alkoi hän puhens ja sanoi: Syriast
on Balak Moabiterein Kuningas minua tuotäärellä.
tanut, idän puolisilda wuorilda: Tule ja kiro
37- Ia Balak sanoi Bileamille: mgö minä
Jakob, tule sadattele Israelia.
sanaa lähettänyt sinun peräs, kutzuman sinua? minulle
Kuinga
minun pitä kiroman sitä, jota ei
8.
mixi siis et sinä mllut minun tygöni? wai luu- lumalakan
kiro? kuinga minä sitä sadattelen,
litkos, etten minä olis sen edestä sinua taita- kuin ei HERmkan sadattele?
nut kunnioitta?
9. Sillä «vuortein kukkuloilda minä hänen
38. Ia Bileam wastais händä: katzo, minä näen,
jakorkeuxista minä händä katzelen. Katulin nyt sinun tygös: waan ongo minulla »voipitä asuman yxinäns, ja ei pidä
se
Kansa
tzo
maa mitan puhua? sen kuin Jumala minun pakanain sekaan luettaman.
minä puhun.
suuhuni anda,
io. Kuka luke Jakobin tomun*, ja neljän39- Ia niin Bileam meni Valakin kansa, nen osan Israelin lapsista? minun slrluni
la he tulit kuja Kaupungiin.
kuolkan wanhurstajien kuolemalla, ja mi,
40. Ia Balak uhrais karjaa ja lambaita: mm loppuni olkon niinkuin heldän lopla lähetti Bileamin ja päämiesten perään, jot- punsa.
i Mof. i;: i6.
l. 28: ,4.
ka hänen kansans olit.
11. Niin sanoi Balak Bileamille: mitäs
41. Mutta huomenelmin tapahdui, että Vaminun teet? minä tuotin sinuu kiroileman mi»M Bileamin, ja wei hänen Vaalin kukku- nun wihollisiani, ja katzo sinä täydellisesti sinlalle, näkemän sieldä Kansan äreen.
nat heitä.

sen

.

"

ss

Z2

12.

Hän

nvm

n

23. 24. Luk.
12. Hän wastais, ja sanoi: eikö minun pi25. Niin sanoi Balak Bileamille: elles oldä sitä pitämän ja puhuman, kuin HERra lengan tahdo kirota heitä; niin älä suingan
minun suuhuni anda?
siunaakkan heitä.
26. Bileam wastais, ja sanoi Valakille:
11.13. Balak sanoi hänelle: tulest siis minun
pcukkan,
jostas
mgö
minä puhunut sinulle sanoden? kaikki mihänen saat nähkansani toiseen
dä: ainoastans hänen äärimäisensä sinä taidat tä HERm puhuma on, pitä minun tekemän.
iil. 27. Ia Balak sanoi Bileamille: tule,
nähdä, waan et näe kaikkia: kiro händä miminä Wien sinun toiseen paikkaan: mitämal
nulle sieldä.
14. Ia hän »vei hänen sille lakeudelle Zo- lumalaile kelpa, ettäs händä sieldä kiroilisit
phim (») Pisgan kukkulalle, ja rakensi seitze- minulle.
män Altarita, ja uhrais (joka) Altarilla kal28. Ia Balak wei Bileamin Peorin wuo(a) s. 0. watlioittcn lakeus.
ren kukkulalle, joka korpeen päin on.
pein ja oman.
15. Ia hän sanoi Balakille: seiso tasa polt29. Ia Bileam sanoi Balakille: rakenna
touhris tykönä, ja minä tahdon kohdata (hän- tähän minulle seitzemän AltariM, ja malmista
180

dä) tuolla.

16. Ia HERra tuli Bileamia wastan, ja
andoi hänen sanat suhunsa*, ja sanoi: mene
jällens Valakin tygö, jasano näin. "l «2:35.
17. Ia kuin hän tuli hänen tygönsä jällens,
katzo han seisoi polttouhrinsa tykönä Moabiterein päämiesten kansa. Ia Valak sanoi hänelle: mitä HERra sanoi ?
18. Ia hän toi puhens edes, ja sanoi: nouse
Balak ja kuule, kuuldele minua Ziporin poika.
19. ltti ole Jumala ihminen, ecra han
walhenelis: taikka ihmisin lapsi, että hän
jorakin karuis. pidäistö hanen jorakin sa,
noman, ja ei rekeman? pidäistö hanen jotakin puhuman, ja ei ra^rraman^

L

I.

minulle

oinasta.

tasa seitzemän

kalpeja, ja

seitzemän

30. Balak teki niinkuin Bileam sanoi: ja
uhrais (kullakin) Almrilla kalpen ja oman.

24.

Luku.

Bileam siuna Israelia kolmannen kerran,
n. Balak wihastu siitä, mutta Bileam sano esteensä, m. Bileam ennusta Rristuxesta ja Ran1.

soista, ja palaja kotiansa.
I. «Nosta Bileam näki kelpawan HERralle,

että hän siunais Israelia, ei mennyt
hän pois*, niinkuin ennen etzimän ilmoitusta;
»vaan käänsi kasivonsa korpeen päin.
;,>5.
2. Ia Vilmln nosti silmäns ja näki Israe1 Sam. 15: 29.
lin siottanen itzens sukukundainsi» jälken: ja
2Q. Katzo siunauxen olen minä saanut: hän
Jumalan hengi tuli hänen päällensä.
myös siunais: ja en minä taida sitä muutta.
3. Ia hän toi edes puhens*, ja sanoi: näi21. Ei nähdä wääryttä Jakobisi», eikä hatä sano Bileam Veorin poika, näitä sano se
lvalta pahutta Israelisi». HERm hänen Ju- mies, jonga silmät awatut owat: *l.2»: 7, ,z.
malansa on hänen tykönäns, ja Kuningan
4. Näitä sano se joka kuule Jumalan puVasuna on hänen seasansa.
het: se joka sen kaikkiwaldian ilmoituxet näke,
joka lange, ja hänen silmäns awatan.
22. Jumala on hänen johdattanutEgyptiswäkewydens
yxisanvion niinkuin
tä: hänen
s. Kuinga kaunit owat sinun majas Jakob,
ja
51.24:8.
sMos. 33: 17.
sen.
sinun asumas Israel?
6. Niinkuin ojat lewitetän, niinkuin Krydi23. Sillä ei yhtän »velho ole Jakobisi», eikä
noita Israelisa ajallansa pitä sanottaman Ja- mat wirmn wieres: niinkuin Aloes jongaHErkobille ja Israelille, mitä Jumala tehnyt on. m istutta, niinkuin Sedripuu wedm tykönä.
24. Katzo sen Kansan pitä nouseman niin7. Wedm pita «vuotaman hänen ämbäriskuin syömäri Jalopeura, ja karkamcm niin- tänsä, ja hänen siemenensä paljossa wesisä.
kuin tarkka Jalopeura: ja ei pidä hänen maa- Hänen Kuningansa pila oleman korkiamman
ta paneman siihen asti että hän saalin syö, ja Agagia, ja hänen waldakundansa pitä korojuo niiden werta, jotka tapetut owat.
tettaman.
z. Ju'

*

:

">

*!.-,:

4 Mos Kirja.

24. 25. Luk.

johdatti hänen Egyptistä, hänen
wätewydens on niinkuin yxisarwi': hänen pitä nielemän pakanat hänen jawihollismfa, ja
murendaman, nuolillans amheidän luunsa
läpitze.
l.'?:.',
tuman
maata
tarkka lalopeupan»
nnnkmn
9 Hän
syömäri
Jalopeura:
Kuka tohja
niinkuin
ra,
se, joka
olkon
Siunarru
händä*?
ti heratta
joka
si,
sinua
sinua siuna, l kirorru olkon
y.
-r
i Mos. ,2:2.
Mos.
4?:
t
tuo.
11. io. Silloin Valakin wiha julmistui Bileamia wastan, ja loi käsins yhten, ja sanoi
minun
hänelle: niinä kutzuin sinun .kiroman täydelkatzo, sinä jo kolmasti
«vihollisiani: Ia
lisesti siunaisit hejtä.
'

*
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Mira tahreiri jäänet on

Ia »kuin hän näki Amalekiterit, piti hän
sanoi: Amalek ensimäinen pakanain
smsi», waan wiimeiseldä sinä peräti hawitetän.
2 Mos. 17:
I Sam. 15: 7.
2i. Ia kosta hän näki Kmiterit, piti hän
puhen, ja sanoi: sinun asumises on wahwa, ja
20.

puhen ja

"°

*

~

sinä teit pesäs kallioon.

22. Maan sinä Kain poltetan, siihenasti
kuin Assur «vie sinun fangina pois.
,
23. Wihdoin piti hän puhen, ja sanoi: woi:
kuka elä silloin, kosta wäkewä Jumala näitä on tekemä?

se

24. Ia hahdet Kitimin mnnoilda waiwaMinä
aiattelm
watAssurinja
ahdistamat Eberin: Waan hän
Pakene kohta sialles.
kunnioitta sinua suuresti, ja katzo, HERra itze myös hukku.
on sen kunnian estänet sinulda.
25. Ia Bileam nousi ja meni matkaansa,
12. Ia Bileam sanoi Balakille: engö minä ja tuli jällens siallensa: ja Balak myös meni
puhunut sinun sanansaatMjilles, kuins lähetit tietänsä myöden.
11.

sanoden:

«uinun tygöni,

13. Los Balak andais minun huonensa
den hopiata jakuldaa, en minä taida

täy-

senwuokäydä ylitze, tekemän hysanaa
wää eli pahaa minun mieleni jälken; waan mitä HERm sano, sen pitä myös minun sanoxi HERran
man.*

*

l.

22:

iB.

».

2F. Luku.
Israelitain huorus Moabitain waimoln

kansa, ja epäjumalan palwelus, rangaistan.

Pinehas pistä huorin tekiän

ja saa lupailren pappeudesta,
pitä kostettaman.

ja

«.

huoran läpiye

m. Moabitaille

katzo, kosta minä menen Kan- 1.
Israel asui Sittimisä *: Ia Kansi» rvpeis tekemän huorin Moabiterein tytärsani tygö; niin tule, minä neuwon sinua, mitä tämä Kansa sinun Kansalles tekemä on, ten kansi».
1.33:4?.
14.

Ia

nyt

*

«viimeisellä
m. 1;. Ia hän
ajalla.

2. Jotka kutzuit Kansan epäjumalittens uhpiti puhen, ja sanoi: näin rille: ja Kansa söi, ja kumarsi heidän epäju.

sanoVilmm Beorin poika, näin

sano se mies,

jonga silmät awatut owat.
jokakuule Jumalan puhen,
»6. Sen
ja jolla ylimmäisen tieto on, joka näke kaikkiivaldian ilmestyxen, joka lange, ja hänen

se

sano se

malitansa.

sa

3. Ia
*:

Israel yhdisti itzensä VaalPeorin kanHERran wiha julmistui Israelia

niin

wastan. 5 Mos. 4:3. Jos. 22: 17. Hos. 9: I°.
4. Ia HERra sanoi Mosexelle ota kaikki
silmäns awatan
Kansan päämiehet, ja hirtä heitä HERralle
17. Minä saan nähdä hänen, mutta en nyt: Auringota wastan; että HERran wihan julminä katzelen händä, waan en lasta. Tahri* muus käättäisin Israelista pois.
*

:

:

nouse Jakobista, ja walrika mle Israelista:

muserra

s,

5.

Ia Moses sanoi Israelin Duomareille:

jokainen tappakon wäkensä, jotka VaalPeorin kansi» owat itzens yhdistänet.
'Matth.
6. Ia katzo, yxi mies Israelin lapsista tuli,
s2Sam. l:,.
18. Hän omista lLdomin, ja Seir tule ja toi weljeins sekaan Midicmiterin waimon,
wllMisiens wallan ala ',waan Iftael te- Mosexen jakaikkein Israelin lasten joukon nähle «voimallistaröira.
den; jotka itkit seurakunnan majan owen edesa.
Sam. z: ,4.

Ia
Moabin Ruhrinar
wina kaikki Serhin lapser.

*

ja ha-

»

Z

3

11.7. Koska

nv
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11.7. Kosia Pinehas Elmzarin poika, Papin Aaronin pojan poika sen näki; nousi hän
Kansan käffeldä, ja otti keihan käteensä.
*Ps. 106: »o.
*

sen

8. Ia meni
Israelin miehen jälken makausmajaan, ja pisti heidän molemmat sekä
watzasta läpiIsraelin miehen, että waimonjällens
lakkais
rangaistus
Israelin
tzen: niin

lapsista.
9.

Ia siinä mngaistuxes

surmattin, neljä-

kolmattakymmendä tuhatta.'
i Kor.
8.
10. Ia HERm puhui Mosexelle, sanodm:
11. Pinehas Elmzarin poika, Papin Aaronin pojan poika, on käändänyt minun julmudeni pois Israelin lasten pääldä, siinä että hän
oli kiiwas minun kilvaudeni tähden heidän mskelläns: etten minä minun kiiwaudesani hukuttanut Israelin tapsia.
12. Sentähden sano: katzo, mina annan hänelle minun rauhani liiton.
'

,«:

.

13. Ia hänellä ja hänen siemmellans hänen
jälkensä pitä oleman ijankaikkisen Pappeuden
liiton: että hän oli kiiwas Jumalallensa, ja foSyr. 45: ->8, ze.
wilti Israelin lapset,
»Mat. 2: 54.
lyödyn Israelin miehen nimi, jo14. Ia
ka sen Midianiterin waimon kansa lyötin, oli
Simri Salun poika; Isän Simeonin huo*

sen

nen päämies.
15. Mutta Midianiterin waimon nimi, joka
myös lyötin, oli Kasvi Zurin, Midianin Kan*l. „: 8.
päämiehen tytär.
sanm.huonen
puhui
16. Ia HERm
Mosexelle, sanoden:
ja lyökat hei17. AhdistakatMidianitereitä,
*1.,i:2
tä:*
18. Sillä he owat teitä ahdistanet heidän kawaluxlllansil, joilla he teidän pettänet owat
kautta; ja heidän sisarens Kasoin kanPeorin
sa, sen Midianiterein päämiehen tyttären, joka
lyötin rangaistuxen päiwänä, Peorin tähden.
*

.

26.

,

.

Luku.

e K I.
25. 26. Luk.
i. s«a tapahtui, rangaistuxen jälken, M
HERm puhui Mosexelle ja Eleajarille.
Papin Aaronin pojalle, sanoden.
2. Lue koko Israelin lasten joukko kahhew
kymmenen «vuotiset ja sen ylitze, heidän Isam<
huonen jälken: kaikki kuin sotaan Israelisi» kel*l. 1:2,
pawat.
ja
Pappi
Elmzar puhuit heh
3. Ia Moses
dan kansans, Moabin kedoilla; Jordanin tP
könä, lerihon kohdalla, sanoden:
*

;.

4. Ne jotka owat kahdenkymmenen «vuotiset
ja sen ylitze, niinkuin HERm oli kästenyt Mosexelle ja Israelin lapsille, jotka Egyptistä läl>
*!.,:,.
tenet olit."
5. Ruben Israelin esikoinen*: Rubenin lapset: Hanok, josta on Hanokiterein sukukunda Pallu, siitä Palluiterein sukukunda:f
1
:

Mos. 2?: ?2. -Z- Mos. 46: 9. Mos. 6: 14
4Mos. i:,o. i Aika K. 5:1.
6. Hezron, hänestä Hezroniterein sukukunda: Karmi, josta Karmiterein sukukunda:
7. Nämät olvat Rubmiterein sukukunnat.
Ia heidän lukuns oli kolmelviidettäkymmendH
tuhatta, seitzemmsama ja kolmekymmendä.
8. Mutta pallun poika oli Eliab.
9. Ia Eliabin, pojat, Nemuel, ja Dathan
ja Abiram. Nänlät owat Dathan ja Abiram,
jotka kutzuttin Kansasta, jotka asetit heitäns
Mosesta ja Aaronim wastan Komhn eriseurasi», kosta he asetit heitäns HERraa wastan/
*

1

,

-

*

l.

,6: 2.

heidän ja
Ia maa awais suunsa ja nieli
ja
Komhn: kosta se eriseura kuoli, kosta myös
tuli söi wiisikymmendä miestä kolmatta sataa,
10.

ja tulit

merkixi.

Waan Komhn lapset ei knollet.
Simeonin lapset heidän-sukukunnissansa:
Nemuel, hänestä Nemueliterein sukukunda:
Jämin, hänestä lanuniterein sukukunda: la-,
kin hänestä lakimterein sukukunda:
13. Semh, hänestä Semhiterein sukukm»»
da: Saul, hänestä Sauliterein sukukunda.
14. Nämät owat Simeoniterein sukukunnat,
11.
12.

,

1. Israelin lapset luetan kolmas kerta, ja oli kaxikolmatmkymmenda
tuhatta ja kaxisataa.
Näille käsketän
wahwaa mieswäke 601730. n. in.
15. Gadin lapset heidän sukukunnssansa:
Hewitaitten
Ranaan maa jaetta arwalla.

luku oli 2l<x»<3. lv. Lama luku eroitetan
Knn tämän kirjan i. lugusa puhutan.

siitä Siphon, hänestä Siphoniterein lAkukunYa:
Hag-
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2i5. Lllk.

Su-

32. Smida, l)änestä Smiditerein sukukunda
hänestäHepheriterein sukukunda.
F
33. Mutta Zelophkad oliHepherin poika, ja
,6 Osin, hänestä Osniterein sukukunda: Eei hänellä ollut poikia, mutta ainoastans wtri hänestä Eriterein sukukunda:
täriä,
ja Zelophkadin tytärten nuuet: MaheAroditerein
sukukunda:
Arod,
hänestä
17
la, Noa, Hogla, Milka ja Thirza.*
Ariel, hänestä Arieiiterein sukukunda:
l. ;6:,.
1.27:1.
Jos. ,7: ?.
18 Nämät owat Gadin lasten sukukunnat,
neljäkymmendä
jälken:
tuhatta
34. Nämät owat Manassen sukukunnat,
heidän lukunsa
heidän lukuns oli kaxikuudettakymmendä tuia wiisisataa.
lapset,
Ger
,a
Ger Onan: ia
ia hatta ja seitzemän sataa.
19. ludan
maalla.
3?. Nämät owat Ephmimin lapset heidän
Onan kuolit Kanaan
iMos.;B: 7, 10.
1.46:12.
sukukunnisansa, Suthelah, hänestä Suthelahi20. Ia ludan lapset heidän sukukunnisans terein sukukunda: Veker, hänestä Bekeriterein
olit, Sela, hänestä Selaniterein sukukunda: sukukunda: Thahan, hänestä Thahaniterein
Perez, hänestä Perezitcrein sukukunda: Se- sukukunda.
ray, hänestä Semiterein sukukunda:
36. Waan Suthelan lapset olit Eran, hänestä Emniterein sukukunda.
21. Mutta Peresin lapset olit, Hezron, hä37. Nämät owat Ephmimin lasten sukukunnestä Hezroniterein sukukunda: Hamul, hänesnat, heidän lukuns oli, kaxineljättäkymmmdä
tä Hamuliterein sukukunda:
sukukunnat,
hei- tuhatta ja wiisisataa. Nämät oivat Josephin
22. Nämäl owat ludan
jälken:
lapset heidän sukukunnisansa.
dän lukunsa
ja
38. Venlaminin lapset heidän sukukunnisantuhatta wiisisataa.
lapset
Bela, hänestä Belaiterein sukukunda: Assa,
sukukunnisans:
heidän
23. Isasiarin
Thola, hänestä Tholaiterein sukukunda: Phua, bel, hänestä Asbeltterein sukukunda: Ahimm,

Nnestä Suniterein sukukunda:

*

.

.

*

"

hänestä Ahimmiterein sukukunda.
hänestä Phuaiterein sukukunda.
lasub,
hänestä
sukukunda:
lasubiterein
24.
39. Supham, hänestä Suphamiterein sukuSimron, hänestä Simroniterein sukukunda: kunda: Hupham, hänestä Huphamiterein su-

25. Nämät owat Isastarin sukukunnat, hei- kukunda.
dän lukunsa jälken: neljäseitzemättäkymmmdä 4c». MuttaBelan lapset olit Ard, jaNaeman,
näistä Arditerein ja Naemiterein sukukunda.
tuhatta ja kolmesataa.
26. Sebulonin lapset heidän sukukunnisansa,
41. Nämät owat Venlaminin lapset heiSered, hänestä Serediterein sukukunda: Elon, dän sukukunnisansa: heidän lukuns oli wiisiwiihänestä Eloniterein sukukunda: lahelel, hä- dettäkymmendä tuhatta jakuusisataa.
nestä laheliterein sukukunda:
42. Nämät olit Danin lapset heidän suku27. Nämät owat Sebulonin sukukunnat, kunnisansa, Suham, hänestä Suhamiterein
heidän lukunsa jälken: kuusikymmmdä tuhatta sukukunda. Nämät owat Danin lapset heija wiisisataa.
dän sukukunnisansa.
28. Josephin lapset heidän sukukunnisansa:
43. Ia olit kaikki yhten Suhamiterein sukuManasse ja Ephmim.
kunda, neljäseitzemättäkymmenda tuhatta ja
Neljäsataa.
29. Manassen lapset, Makir, hänestä Maklriterein sukukunda. Makir siitti Gileadin, 44. Asserin lapset lMdän sukukunnisansa,
hänestä Gileaditerein sukukunda.
Jos. ,7:1. lemna, hänestä lemniterein sukukunda: les30. Nämät owat Gileadin lapset, Hieser, wi, hänestä leswiterein sukukunda: Vrija,
hänestä Hieseriterein sukukunda: Helek, hänestä hänestä Briiterein sukukunda.
Helekilerein sukukunda.
45. Mutta Brijan lapset olit Heber, hänes3'. Mriel, henestä Asrieliterein sukukunda: tä Hebriterein sukukllnda: Melkiel, hänestä
'dlkem, hänestä Sikemiterein sukukunda.
Melkiclicerein sukukunda.
46. Ia
*
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62. Ia heidän lukuns oli kolmekolmatta.
Ia Asserin tytär kutzuttin Sarah.
47. Nämät owat Asserin lasten sukukunnat, kymmendä tuhatta, kaikki miehenpuoli, kuuja heidän lukunsa: kolmekuudettakymmendä kauden wanha ja sen ylitzen, jotka ei ollet luetut Israelin lasten sekaan sillä ei heille annettuhatta ja neljäsataa.
lapset
tu perimistä Israelin lasten seasa.
sukukunnisansa,
Naphmlin
heidän
48.
iv. 63. Tämä on Israelin lasten luku, joisukukunda:
lahezieliterein
laheziel, hänestä
ka Moses jaPappi Eleazar luit Moabin kedoilGuni, hänestä Guniterein sukukunda.
49. lezer, hänestä lezeriterein sukukunda: la, Jordanin tykönä, Jerihon kohdalla.
Sillen, hänestä Sillemiterein sukukunda.
64. Joiden seasa ei yhtän ollut siitä lugusta,
Naphmlin
kuin
sukukunnat,
owat
heiNämät
Moses ja Pappi Aaron luit Israelin lap50.
lukuns
oli
jälken:
set Sinain korwesa:
heidän
dän heimokundainsa
wiisiwiidettäkymmmdä tuhatta ja neljäsataa.
65. Sillä HERm oli sanonut heille: että
51. Tämä on Israelin lasten luku, kuusiker- heidän piti totisesti kuoleman korwesa: ja ei
Ma satatuhatta ja yxi mhat, seitzemänsama ja yxikän jäänyt heistä elämän, ainoastans Kaleb
1.,: »2.
kolMekyMMMdä.
lephunnen poika, ja losua Nunin poika.'
*l. 4',
Moserclle,
*l. 14: 29. l. 32:10, zc. i Kor. 10: f.
puhui
sanoden:
11.52.Ia HERra
jakaman perin-

46.

:

,

,:

«.

sinun pitä maan
27. Luku.
lugun jälken.
nimein
nöxi,
peZelophkadin tyttärille luwatan perindö. n.
paljo
andaman
i.
pitä
Monelle
sinun
54.
rinnoxexensa, ja harwemmille andaman wä- perindö sääty asetetan. ui. !I?oses saa Abari»
wuorelda nähdäRanaan maan, johonhi»
perinnöxexensä: jokaihellepitä annet- min
hemmänperimys
pääse.
iv. losua walitan päämieheri.
ei
*l.
jälken.*
n: 54.
heidän lukunsa jaettaman':
taman
I.3«iiin tulit edes Zelophkadin tyttäret, Hu
55. Kuitengin arwalla pitä maa
jäiken
pherin pojan, Gileadin pojan, Makirin
nimein
ja heidän Isäins sukukundain
pojan,
1.17:14.
perimän.
picä heidän
Manassen pojan, Manassen Josephin
perijakaman
pojan
ja nämät olit hänen tytärteni
pitä
sugusta:
heidänja
56. Arwalla sinun
nimet:
Mahela,
Noa, H ogla, Milka ja Twjälken
monda
heitä
kuin
harmisensä, sm
26:,,.
*l.
i. 26:,.
los. ,7:,.
wat oivat.
za.*
ja
2. Ia
Papin
m. 57. Ia tämä myös on Lewitain luku heiastuit
Eleazcx
Mosexen
he
ja
päämiesten,
rin,
ja
kaiken
Gerson,
eteen,
Gersonihänestä
Kansan
dän sukukunnisansa:
majan
ja
owen
edesä,
sanoit:
Kahatiterein
seurakunnan
Kahat,
hänestä
terein sukukunda:
3. Meidän Isämme kuoli korwesa, ja ei hän
sukukunda: Memri, hänestä Memriterein,7.suollut siinä joukosa, jotka metelin nostitHEßMos. 6:16. 4 Mos.
kukunda.
58. Nämät owat Lewin sukukunnat: Libni- ma wastan Komhn kapinasi»', mutta on syn»
terein sukukunnat, Hebroniterein sukukunnat, nisäns kuollut: ja ei ollut hänellä poikia.
l. 16: 1, 2,
Maheliterein sukukunnat, Musiterein sukukunmeidän
Isamme nimen pitä tuleman
4. Mix
nat, Komhtiterein sukukunnat. Kahat siitti
pois,
waikka ei hänellä ollut yhtän
silaustansa
Ammmin.
e^
poikaa?
mml
emännän
oli
andakat
meille osa meidän Isämme
lokebed
59. Ia Ammmin
Egyptiweljein
joka
syndynyt
oli
seasa.
tytär,
Lewille
Lemin
Ia Moses tuotti heidän asians HER»
sä: ja hän synnyti Amramille Aaronin ja Mo- mn5. eteen.
ja heidän sisarensa Mirlamin.'
6. Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden:
«Mos. 6: ,0.
6a. Mutta Aaronille oli syndynyt Nadab
7. Zelophkadin tyttäret owat oikein puhunet:
sinun pitä kaiketi myös perindöosan heille anja Abihu: Elmzar ja Ithamar.
daman heidän Isäns »veljein seasa; ja saatta»
61. Ia Nadab ja Abihu kuolit, kosia he uhman heidän Isäns perimisen heille.
edesä.
raisit wiemsta tulda HERmn
n., 8-A
lMaK. »4: e.
'z Mos. i»-»- 4Mos. l!
53. Näille

......

*

*

;:
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*

«.
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sexen
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*

*
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2?. 28. Luk.
jos kasti: ja otti Josuan ja asetti hänen Papin
il 8 Ia puhulsmeiln lapsille, sanoden:
pitä
pojam;
niin teidän
hänen Elmzarin ja koko seurakunnan eteen:
,«ku kuole ilman
23. Ia lasti kätens hänen päällensä, ja käsperimisensä andaman hänen tyttärellänsä.
ki hänslle; niinkuin HERm oli Mosexelle puy Jollei hänellä ole tytärtä; niin teidän piandaman.
hunut.
tä sen perimisen hänen «veljillensä
«veljiä;
ole
niin teidän
jollei
hänellä
io. Ia
28. Luku.
andaman hänen sedillensä.
»itä sen

kungin ajan uhrista. 1. Jokapäiwä.
Jollei hänellä ole setiä, niin teidän pitä n. Sääty
m. Uudella kuulla, iv. pääSabbathina.
sukulaisellen- siäisnä. v. Heluntainna
hänen lähimmäiselle
sm andaman
eli uutisten päiwänä.
langons
on hänen
sa, joka hänen lähimmeinen
HENra puhui Mosexelle, sanoden:
silaustansa, että hän sen omista. Tämä pita
sääty
ja
2.
oikeus,
lapsille
niinKäske Israelin lapsille, ja sano heille:
oleman Israelin
minun
uhristani, joka minun leipäni on*, tukästenyt.
kuin HERra on Mosexelle
m. 12. Ia HERra sanoi Mosexelle: astu liuhrixi ja lepytys hajuxi' minulle, pitä teidän
ylös tälle Abarimin wuorelle; ja katzo sitä »vaarinottaman niin että te sen ajallansa minulle uhratte.
l. 21.- 6.
3 Mos. 3:
maata, kuin nnnä Israelin lasten annan.
I.
48,
4y.
,2:
tämä
on
sano
3Ia
heille:
se
5 Mos.
tuhliuhri
iz. Ia kosia sinä sen nähnyt olet, niin sinä kuin teidän pitä uhraman HERralle: kaxi wirmyös pitä koottaman Kansas tygö; niinkuin hitöindä wuosikunnaista karitzctta jokapäiwä,
*l. 20:24, »e. alinomaisexi polttouhrixi.
sinun weljes Aaron koottu on.
4. Phden karitzan pitä sinun »valmistaman
14. Sillä te olitte minun sanalleni kowakorii

;

*

*

„.

'

*

waiset Zinnin korwesa Kansan toruesa, kosta amulla, ja toisen pitä sinun lvalmistaman kahteidän minua pyhittämän piti meden kautta den ehton wälillä.
5. Siihen kymmenennen osan Ephasta sämheidän edesäns. Se on se riimwesi Kadexesi»,
byläjauhoja
ruokauhrixi, sekoitettuna pusertulZinnin korwesa. puhui
iv. 1;. Ia Moses
HERralle, sanoden: la öljyllä, neljännellä osalla Hinnistä.*
16. HERm, kaiken lihan hengein Jumala,
Mos. 25,: 40.
3 Mos. 2: i.
päälle:
joka Si6.
Se
on
alinomainen
polttouhri,yhden
Kansan
miehen
asettakan
ja
ulos
hajuxi:
käwis
nain
»vuorella
on
asetettu
heidän
se
edesäns
si
makiaxi
17. Joka
sälle, ja «vcis heitä ulos ja sisälle; ettei HERran on tuliuhri HERralle.
Kansa olis niinkuin lambat ilman paimmda.
7. Niin myös sen juomauhrin, yhdelle kari18. Ia HERm sanoi Mosexelle: ota losua tzalle neljännen osan Hinnistä. Ia se juomauhNunin poika sinun tygös, joka on mies josa ri pitä uhrattaman Pyhäsä, wäkewästa miihengi on, ja pane sinun kätes hänen päällens. nasta, HERralle.
8. Sen toisen karitzan pitä sinun lvalmista19. Ia aseta händä Papin Elmzarin ja kaiken Kansan eteen: ja kaste hänelle heidän sil- man kahden ehton wälillä: niinkuin amullisen
mains edesä.'
*sMos. z:-,.
ruokauhrin ja juomauhrin pitä sinun sen »val20. Ia pane sinun kunniastas hänen päälmistaman, makian hajun tulcxi HERralle.
lens; että kaikki Kansa Israelin lapsista olisit
11. 9. Mutta Sabbathin päiwänä kaxi »virhänelle kuuliaiset.
hitöindä wuosikunnaista karitzctta, ja kaxi kym2i. Ia hänen pitä Papin Elmzarin eteen asmenestä sämbyläjauhoja, sekoitettuna öljyllä,
tuman, hänen pitä kysymän neuwoo hänen ruokauhrixi, ja sen juomauhrin.
«destäns »valkeuden säädyllä HERmn edesä": io. Tämä on joka Sabbathin polttouhri,
ja hänen suunsa jälken pitä hänen käymän ulos paitzi alinomaista polttouhria juomauhrinensa.
ja sisälle, sekä hänen että
Israelin lapset hänen iv. 11. Waan ensimäisinä päiwinä teidän
kansans, ja koko seurakunda.
Mos. 28:
Kuustanna pitä teidän uhraman HERralle
22. Ia Moses teki niinkuin HERm hänelle polttouhrixi:
kaxi nuorta kalpeja, yhden oman,
*

*

,

2

,<,.

Aa

seitze-
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seitzemän wuosikunnaista karitzam, wirhitöinna.
12.

L K I.

28. 2Y. Luk.
V. 26. Ia uutisten päiwänä, kosta te uhratkolmekymmmestä
sämbyläjauhoja
te sitä uutta ruokauhria HERralle, kosta tei<
Ia

ruokauhrixi, sekoitettu öljyllä jokaihelle kalpeil-

dan wiikkon owat kulunet*, pitä teillä pM
kokous oleman ei yhtäkän orjan työtä M
kauhrixi, öljyllä sekoitettuna jokaitzelle omalle. teidän (silloin) tekemän.
3 Mos 23: ,5,
pitä
teioän
13. Ia aina kymmenes sämbyläjauhoja ruo27. Ia
uhraman polttouhya,
kauhrixi, öljyllä sekoitettu jokaitzelle karitzalle.: otollisexi hajuxi HERralle; kaxi kalpeja, yhden
oman ja seitzemän wuosikunnaista karitzata.
se on lepytys hajun tuli HERralle.
28. Ia heidän ruokauhrinsa, sämbyläjcmho14. Ia heidän juomauhrinsa pitä oleman
le; ja kaxi kymmenestä sämbyläjauhoja ruo-

:

'

,<,

puoli

Hinniä miinaa kalpeille, kolmannes Hin-

ja sekoitettuja öljyllä, kolmekymmenestä kum,
neljännes
niä omalle,
Hinniäjokakaritzalle. Se mallekkin kalpeille, kaxi kymmenestä yhdch
kuukautinen
polttouhri,
on
Kuukaudella omalle.
ymbäri ajastajan.
29. Ia aina kymmenexen kullekkin karitzalle,
15.

paitzi

Ia

yxi kauris' syndiuhrixi HERralle:
alinomaista polttouhria, juomauhrinen-

si» pitä se »valmistettaman.

. IV. 16. Mutta neljändenä toistakymmenendenä päiwänä ensimäisellä Kuulla, on Pääsiäinen HERralle.'
2 Mos. ,2: 18.
,6:
1, »e.
Mos. 2»: 5.
5 Mos.
17. Ia lviidmdenä toistakymmmendenä päiwänä siitä Kuusta, on juhla. Seitzemän päiwää pitä syötämän happamatoinda leipää.
18. Ensimaisuä päiwänä on pyhä kokous: ei
yhtän orjan työtä pidä teidän (silloin) tekemän.
19. Ia teidän pitä uhmman tuliuhria HErmlle polttouhrixi: kaxi nuorta kalpeja, ja yhden oman; niin myös seitzemän wuosikunnaista
karitzam: wirhittömät ne pitä teillä oleman.
20. Ia heidän ruokauhrinsa, öljyllä sekoitettuja sämbyläjauhoja, kolme kymmenestä
kalpeille, ja kaxi kymmenestä omalle pitä teidän tekemän.
*

niistä seitzemästä karitzasta.
30. Ia yhden kaurin, teitä sowittaman.
31. Tämän pitä teidän tekemän, paitzi alinomaista polttouhria, ruokauhrillensa: wir-

hittömät pitä ne teillä oleman niin myös hei;

dän juomauhrinsa.

;

Ia aina yhden kymmenexen
niistä seitzemästä karitzasta.

jokaitzelle

21.

29.

Luku.

Ruinga piti uhrattaman. 1. Soittamisen lul>
lana. 11. Sowindo päiwänä. m. L.ehtimaM
Juhlan kunakin päiwänä.

i.

päiwänä seitzemanneUä kuukau»
Ensimäisnä
della pitä teillä pyhä kokous oleman: ei

yhtän orjan työtä pidä teidän (silloin) tekemän: se pitä oleman soittamisen juhla päiwä.'
'

;

Mos. 22:

24.

polttouhria ma,
Ia teidän pitä uhmman
yhden
hajuxi
nuoren kalpein,
kiaxi
HERralle:
yhden oman, seitzemän wuosikunnaista karitza2.

ta,

3.

wirhitöinna.

Niin lnyös heidän ruokauhrinsa, öljyllä

sekoitettuja sämbyläjauhoja, kolme kymmenes22. Siihen myös yhden kaurin syndiuhrixi, tä kalpeille, kaxi kymmenestä omalle.
teitä sowittaman.
4. Ia yhden kymmenexen jokaihellekaritzaljoka
le,
polttouhrita,
amuista
alinoniistä seitzemästä karitzasta.
23. Paitzi
mainen polttouhri on, teidän pitä ne tekemän.
5. Ia yhden kaurin syndiuhrixi, teitä sowitpitä
teidän
niinä
jokaitzeTällä
tawalla
taman.
24.
na seitzemänä päiwänä uhmman leipää ma6. Paitzi
Kuukauden polttouhria jaruopaitzi
paitzi
hajun
ja
kian
tulexi HERralle,
alinomaista polttouhria,
alinomaista kauhria,
pitä walmistettaman,Homauh- ruokauhrillensa ja juomauhrinensi»; heida»
säätyns jälken makian hajun tulexi HERralle.
>rine,nsa«
päiwänä
pitä
teillä
11.7. Kymmenendenä päiwänä tällä M
25. Ia seitzemändenä
oleman pyhä kokous: ei yhtäkän orjan työtä männellä Kuukaudella, pitä myös teillä Pyhä
pidä teidän (silloin) tekemän.
kokous oleman: ja teidän pitä waiwaman tei-

sen

se

'

.

däil

4 Mos Kirja.

29- Luk.

187

yhtan työtä (silloin) teke21. Ia heidän ruokauhrins ja juomauhrinsa,
dän sielujanne, »a e,,6:29.
1.23:27.
kalpeille,
oinaille ja karitzoille, heidän lukuns
3 Mos.
män.*
pitä
polttouhria
ja
jälken.
säätynsä
teidän
uhraman
z Waan
yhden
nuoren
kal22.
hajuxi
Siihen myös kaurin syndiuhrixi; paitzi
HERralle
makiaxi
oman,
ja
alinomaista
polttouhria, ruokauhrinens ja
yhden
seitzemän
ja
pein,
wuosikunnaispitä
oleman
juomauhrinensa.
ne
teillä.
wirhittömät
ta karitzata
sämby23. Neljändenä päiwänä, kymmenen kal9. Ynnä heidän ruokauhrins kansi»,
läjauhoja, sekoitettuja öljyllä, kolmekymme- peja, kaxi oinasta, neljätoistakymmendä wuosikunnaista karitzata, wirhitöinnä.
nestä kalpeille, kaxi kymmenestä omalle.
*

:

:

24. Heidän ruokauhrins ja juomauhrinsa,
Ia aina kymmenexen jokaitzelle karitzalkalpeille,
oinaille ja karitzoille, heidän lukuns
le, niistä seitzemästä karitzasta.
paitzi
säätynsä
jälken.
syndiuhrixi*:
ja
kaurin
n. Yhden
lomitpolttouhria,
syndiuhria
ja
alinomaista
25. Siihen kaurin syndiuhrixi; paitzi alinotamisen
juomauhrinensa.
ja
*3
16:15.
Mos.
maista polttouhria, ruokauhrinens ja juomauhruokauhrinens
ui. 12. Wiidendenätoistakymmenendenä päi- rinensa.
26. Ia wiidendenä päiwänä, yhdexän kalwänä seitzemännellä Kuukaudella pitä teillä pypidä
orjan
työtä
peja,
ei
oleman:
mitan
kari oinasta, neljätoistakymmendä wuokokous
hä
teidän (silloin) tekemän: ja teidän pitä juhlaa sikunnaista karitzata, ilman wirheta.
pitämän HERralle ne seitzemän päiwää.*
27. Ia heidän ruokauhrins ja juomauhrin10.

loh. 7:».
iz. Ia teidän pitä uhraman polttouhria ja
tuliuhria, makiaxi hajuxi HERralle: kolmetoistakymmendä nuorta kalpeja, kaxi oinasta,
neljätoistakymmendä wuosikunnaista karitzata:
wirhittömät ne pitä oleman.
14. Heidän ruokauhreins kansa, sämbyläjauhoja, sekoitetut öljyllä, kolmekymmenestä
jokaitzelle niistä kolmesttoistakymmenestä kalpeista, kaxi kymmenestä kullengin niistä kahdes"3Mof.

23: 34.

sa,

kalpeille, oinaille ja karitzoille, heidän lukuns ja säätynsä jälken.
28. Siihen myös kaurin syndiuhrixi; paitzi
alinomaista polttouhria, ruokauhrinens ja
juomauhrinensa.
29. Ia kuudendena päiwänä, kahdexan kalpeja, kaxi oinasta, neljätoistakymmendä wuo-

sikunnaista karitzata, wirhitöinnä.
30. Ia heidän ruokauhrins ja juomauhrinsa,
kalpeille, oinaille, ja karitzoille, heidän lukuns

ja säätynsä jälken.
oinasta.
kymmenexen
itzekullengin niistä nel1;. Ia
31. Siihen myös kaurin syndiuhrixi: paitzi
jästtoistakymmenestä karitzasta.
alinomaista polttouhria, ruokauhrinens ja
syndiuhrixi;
juomauhrinensa.
myös
paitzi
16. Siihen
kaurin
ja
juopolttouhria,
alinomaista
ruokauhrinens
32. Ia seitzemändenä päiwänä, seitzemän kalpeja,
mauhrinensa.
kaxi oinasta, neljätoistakymmendä wuopäiwänä
kaxitoistakymmendä
17. Ia toisna
sikunnaista karitzata, wirhitöinnä.
nuorta kalpeja, kaxi oinasta, neljätoistakym33. Ia heidän ruokauhrins ja juomauhrinsa,
mendä wuosikunnaista karitzata, wirhitöinnä. kalpeille, oinaille ja karitzoille, heidän lukuns
»8. Ia heidän ruokauhrins ja juomauhrin- ja säätynsä jälken.
sa, kalpeille,
oinaille ja karitzoille, heidän lu34. Siihen myös kaurin syndiuhrixi: paitzi
ja
kuns säätynsä perästä.
alinomaista polttouhria, ruokauhrinens ja
19. Siihen myös kaurin syndiuhrixi paitzi juomauhrinensa.
alinomaista polttouhria ruokauhrinens ja 35. Hahdexas päiwä pitä oleman heille päätösjuhla ei yhtän orjan työtä teidän pjdä (silluomauhrinensa.
ta

;

,

:

Kolmandena päiwänä yxitoistakymmendä kalpeja, kaxi oinasta, neljätoistakymmen20.

dä

wuosikunnaista karitzata, wirhitöinnä.

loin) tekemän.

*

'

3 Mos. 23: 36.
36. Ia teidän pitä uhraman polttouhria makian hajun tulexi HERralle: yhden kalpein,
yhden
Aa 2
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yhden
tzata,
37.

N II IN L K 5.

oman ja seitzemän wuosikunnaista kariwirhitöinnä.
Heidän ruokauhrins ja juomauhrinsa,

kalpeille, oinaille ja karitzoille, heidän lukuns
ja säätynsä jälken.
38. Siihen myös kaurin syndiuhrixi: paitzi
alinomaista polttouhria, ruokauhrinens ja juo-

mauhrinensa.
39. Nämät pitä teidän tekemän HERralle
teidän juhlapäilvinän; paitzi sitä kuin te mielellän lupatte, ja hywällä tahdollanne annatte
volttouhrixenne, ruokauhrixenne, juomauhri-

renne ja kiitosuhrixenne.

30.

Luku.

2.aki lupauxen täyttämisestä,

l.

Mieheldä.

n.

Neiyeldä. m. Awiowaimolda. iv. Lesieldä ja
hyljätyldä, sekä siinä tilasa tehdystä, että siitä,
kuin hän miehensä eläisä eli tykönä tehnyt on,
kuinga leskenä ja hyljättynä täytetän.

se

Moses sanoi Israelin lapsille, kaikki ne
HERm hänelle kästenyt oli.
Ia Moses puhui Israelin sukukundain
päämiehille, sanoden: tämä on se kuin HER»>)
2.

mitä

ra kasti.

I. 3. Los mies lupa lupauxen HERralle
eli wanno walan, siroden Ma sielunsa, ei
pidä hänen rekeman
rurhaxi :
waan taiten sin
tuin hänen
suustans lahrelM on.
3 Mos. 27:2. 5 Mos. 23: 21. Sam. 5: 3.
n. 4- Ia jos »vaimo lupa lupauxen HERralle, sitoden itzens, ollesänsa wielä Isäns huo-

sanaansa

*

*

nesa hänen nuorudesansa

:

29. 30. 31. Luk.
luwannut, taikka hänen suustansa lähte, joll,
hän on sieluns sitonut.
8. Ja hänen miehens kuule sen, ja on äneti
siihen sinä päiwänä, jona hän sen kuule, niln
pitä hänen lupauxmsa wahwan oleman: ja
hänen walasitemsa, jolla hän on sieluns sito,
nut, pitä myös wahwan oleman.
9. Mutta jos hänen miehens sen kieldä sinä
päiwänä jona hän sen kuule, niin hän Me
lupauxestansi») ja siitä kuin hänen suustansa
lähtenyt on, jolla hän sieluns sitoi: ja HENra
on hänelle armollinen.
Vi.lo. Lesien ja hyljätyn lupaus, ja knissi
jolla hän on sieluns sitonut, pitä häneldä wal>
wana pidettämän.
11. Mutta jos hän lupa miehens huonesa, eli
sieluns sito malallansa.
12. Ia mies kuule sen, ja on äneti siihen, ja
ei kiellä sitä; niin pitä kaiken sen lupauxen ja
walasitem, jolla hän on sieluns sitonut, oleman wahwan.
13. Los hänen miehens teke sen kokonans
tyhjäxi sinä päiwänä jona hän sen kuule, niin
kaikki kuin hänen suustans on lähtenyt, lupaman ja sitoman sieluans, ei pidä oleman wahwan: sillä hänen miehens on sm tehnyt tyhjäxi,
ja HERra on hänelle armollinen.
14. Ia kaikki lupauxet ja «valat jotka sitowat
waiwaman sielua *, pita hänen miehensä, eliö
ka wahwistaman, elikkä tekemän tyhjäxi.
; Mos. 16: 29.
jos
hänen miehens on juuri äneti
15. Mutta
siihen, päiwästä niin päiwään, niin hän wai>
«vista kaikki hänen lupauxens ja kaikki hänen
walasitemsa että hän on äneti ollut sinä päiwänä, jona hän sen kuuli, niin hän wahwil*

5. Ia hänen Isäns kuule hänen lupauxens
ja walasiteensä, jolla hän on sielunsa sitonut,
ja hänen Isäns on äneti siihen; niin kaikki hä- Mne.
nen lupauxensa on wahwa; niin myös koko hä16. Ia jos hän Mistä sen otta takaperin, sitnen walasiteensä jolla hän on sieluns sitonut, tekuin hän sm kuuli, niin pitä hänen kandaman hänen wäärydensä.
pitä wahwan oleman.
jos
6. Mutta
hänen Isänsä kieldä sen sinä 17. Nämät owat ne säädyt, kuin HERn
päiwänä, jona hän sen kuule, niin hänen lu- on kästenyt Mosexelle miehen ja waimon wälilpauxens ja walasiteensä, jolla hän on sieluns lä: Isän ja tyttären wälillä, kosta hän onw>>
sitonut, ei pidä wahwan oleman Ia HERm la nuorna Isäns huonesa.
on hänelle armollinen, että hänen Isäns on
Bi. Luku.
sen häneldä kieldänyt.
i. Israel kosta MidianitaiUe, HERran kasts"
Ui. 7. Ia jos hänellä on mies, ja hän on jälken, josa myös Bileam tapetan. u. tNiel»
:

:

puoli

-i.

Luk.

4 Mos Kirja.
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nainet waimot fangeista piti tapetta- päälle; jotka olit päämiehet tuhannen ja sadan
m. Saalis
päällä, kuin siitä sodan joukosta tulit.
-n a muu kalu puhdistettaman.
»v. päämiehet uhrawat woiton
i- Ia Moses sanoi heille: etteköte ole kaikedestä.
kia waimoja jättänet elämän?
16. Katzo, eikö ne käandänet Israelin lapsia
l. «a HERra puhui Mosexelle, sanoden:

."<tt.»man.

Kosta täydellisesti Midicmitereille Bileamin neuwosta ', syndiä tekemän HERlasten puolesta: sitte kootan sinä Kan- ma wastan Peorin asiasi»: ja rangaistus tuli
Israelin
1. 24: 14.
tygö.
HERran Kansan päälle.
s "1.25:17. 1-1.27:13.
sas
l. 25: 2.
Niin Moses puhui Kansalle sanoden:
Pctr. 2: ,5.
miehet sotaan Midianitereitä
17. Niin lyökät nyt kuoliaxi kaikki miehenhanäitkatettäteistan
puoli
lasten seasa: ja kaikki »vaimot, kuin miehe kostaisit Midianitereitä, HERwastan,
hen tundenet ja miehen kansi» maannet owat,
ran puolesta.
myös kuoliaxi.
pitä
Duo»,,. 2,:
tuhannen,
4. lokaitzesta sukukunnasta
lapsista, jotkaikki
sotaan,
kaikkista
18.
Mutta
»vaimonpuoli
lähettämän
Israelin
teidän
ka
ole
ei
eikä
tundenet,
miestä
maannet
miehen
sukukunnista.otetun
Ismelm tuhanmsta, ioka su- tykönä, sallikat elä teidän edesän.
Niin
kukunnasta tuhannen; niin että he »varustit so19- Ia Pysykät ulkona leiristä seitzemän päiwää kaikki i»ka hengen tappanut on, eli tapettaan kaxitoistakymmendä tuhatta.
6. Ia Moses lähetti heidän sotaan, tuhan- tuun sattunut; että te puhdistatte teitänne kolsukukunnasta; ynnä
päiwänä
"

2.

*

2

~

*

*

~.

.

..

.

,

«

.

;.

nen jokaitzesta
Pinehan
Papin Eleazarin pojan kansi», ja pyhät aset,
ja myös ilotorwet hänen kädesänsä.
7. Ia he sodit Midianitereitä wastan, niinkuin HERm oli Mosexelle kästenyt: ja löit
kuoliaxi kaiken miehenpuolen.
8. Niin tapoit he myös Midianiterein Kuningat heidän lyötyjens päälle; Elvin, Rekemin, Jurin, Hurin, ja Neban, ne wiisi Midianiterein Kuningasta ; Vileamin Beorin pojan
löit he myös miekalla
Jos. 13: 21, 2^
il. 9. Mutta Israelin lapset otit fangixi Midianiterein waimot, ja heidän lapsensa ja kaikki heidän eläimensä, ja kaikki heidän kalunsa,
ja kaiken heidän hywydensä, ryöstit he.
10. Ia kaikki heidän Kaupunginsa ja asumistns., jcr kaikki heidän linnansa poltit he.
n. Ia otit kaiken saalin jakaikki kuin otettapa 011, sekä ihmiset että eläimet.
!2. Ia weit ne Mosexen ja papin Eleazarin
eteen, za kaiken Israelin lasten seurakunnan
<t«n: fangit ja otetut eläimet, ja saalin, leiriin Moabin kedolle, joka on Jordanin tykönä
"

*

:

', ynnä niiden kansi», jotka
mandena
te fangixi otitte.
*l. ,9:16.
2Q. Ia kaikki waattet, ja kaikki ncchkakalut,
ja kaikki jotka »vuohen karmoista tehdyt owat,
ja kaikki puuastiat; pitä teidän puhdistaman.
21. Ia Pappi Elmzar sanoi sotajoukolle,
jotka sodas ollet olit: tämä on lain sääty jonga HERra on kästenyt Moserelle.
22. Ainoastans kullan, hopian, «vasten, mudan, tinan ja plyjyn:
23. Ia kaikki kuin tulen kärsi, pitä teidän
käyttämän tulen läpitze, ja puhdistaman ne:
kuitengin pitä se erotuswedellä kirkkari tehtämän. Mutta kaikki se joka ei tulda kärsi, picä
teidän käyttämän «veden läpitze.
24. Ia teidän pitä pesemän «vaattenne seitzemändenä päiwänä, niin te tuletta puhtaxi: sitte teidän pitä tuleman leiriin.
m. 25. Ia HERra puhui Mosexelle,
den:
26. Lue fangittuiden saalis sekä ihmisistä että eläimistä: sinä ja Pappi Elmzar, jaylim-

sano-

mäiset Kansan Isät.

27. Ia anna heille puoli saalista, jotka soman
menit ja sotinet owat, ja toinen puoli
Ia Moses
seurakunnan päämiehet menit heitä wastan, kaikelle Kansalle.'
Sam. ;o: 24.
ulos leiristä.
pitä
ylöndämän
28. Ia sinun
HERralle so14. Ia Moses wihastui sodan päämiesten tamiehistä jotka sodas olit, aina «viidestä sa-

lerihon kohdalla.
13.

.

ja Pappi Eleazar, ja kaikki

'

,

.

Aa 3
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dasta yhden sielun, ihmisistä, eläimistä, aaseista ja lambaista.
29. Siitä puolest osasta, kuin heidän tuli,
pitä sinun ottaman ja andaman Papille Elm<
zarille, ylönnyxexi HERralle.
30. Waan siitä puolesta, kuin Israelin lasten tuli, pitä sinun aina »viidestäkymmenestä
ottaman yhden niistä otetuista, ihmisistä, karjasta, aaseista ja lambaista, ja kaikista eläimistä: ja sinun pitä ne andaman LewiMille,

jotka wartioitzewat HERran
31. Ia Moses ja Pappi Elmzar teit, niinkuin HERra oli kästenyt Mosexelle.
saalis kalu kuin jäänyt oli, siitä
32. Ia
kuin somwäki ryöstänyt oli; oli kuusisataa tuhatta, ja wiisi kahdexattakymmendä tuhatta
majaa.

se

lammasta.

L K I.

31. 32.

45. Kolmekymmmdä

aasia.

tuhatta

Luk.
ja wiisisaca,

Ia kuusitoistakymmendä tuhatta ihmissielua.
47- Ia Moses otti siitä puolesta osi»sta,jok«
Israelin lasten oli, aina yhden wiidestäkymmenestä, sekä ihmisistä että eläimistä, ja andoi
46.

ten

jotka »vartioitzit HERran masenjaaLewiMille,
niinkuin HERra oli Mosexelle kästenyt.
:

Ia ne jotka asetetut olit sotawaestä
päälle;
tuhandm
mhanden ja samin Päämiehet, ne menit Mosexen tngö.
49. Ia he sanoit hänelle: sinun pallvcliai
owat lukenet sotajoukon, jotka meidän allamme olit, ja ei siitä yhtäkän puutu.
50. Ia me tuomme HERralle lahjoja, senjälken kuin kukin löynnyt on, kullaisia kalma,
käsirengaim, mnnermgaim, sormuxia, korwarengaim, seppeleitä, että meidän sielumme
IV.

48.

Kaxi kahdexattakymmendä tuhatta nausoYxi seitzemättäkymmenda tuhatta aasia. witetmssin HERran edesä.
Waimowäke jotka ei ollet miehen kansa
51. Niin Moses ja Pappi Elmzar, otit heilmaannet, olit kaxi neljättäkymmendä tuhatta dä kullan kaikkinaisissa kappaleisa.
52. Ia kaikki ylönnysuhrin kulda, jonga he
sielua.
puolen
joka
jotka
tuli,
heidän
36. Ia sen
HERralle uhraisit, olijakuusitoistakymmendä
oli;
ollet
luku
tuhatta,
olit,
tuhatta, seitzemänsataa wiisikymmendä Sikkolmesataa
sodas
ja
neljättäkymmendä
tuhatta,
wiisi- liä, Mhanden ja samin päämiehildä.
seitzemän
sataa lammasta.
53. Sillä somwäki oli ryöwännyt itzckukin
ja
tuli
Siitä
HERralle kuusisataa wiisi edestäns.
37.
kahdexattakymmendä lammasta.
54. Ia Moses ja Pappi Elmzar otit kullan
neljättäkymmendä
ja samin päämiehildä, ja he weit sen
tumyös
Niin
kuusi
Mhanden
38.
ja
nautaa:
siitä
kaxikahdexatHERralle
seurakunnan majaan, Israelin lapsille muistoni
hatta
Mkymmenda.
HERran eteen.
33.
taa.
34.
35.

Niin myös kolmekymmmdä tuhatta, ja
wiisisataa asia: ja siitä tuli HERralle yxi sei39.

tzemättäkymmmdä.
40. Niin myös ihmisten sieluja kuusitoismkymmendä tuhatta: ja niistä tuli HERralle
sielua.
kaxi neljättäkymmendä
41. Ia Moses andoi sen HERran ylönnysuhrin osan Papille Elmzarille; niinkuin HERra oli hänelle kästenyt.
42. Mutta siitä toisesta puolesta, kuin Molapsille jakanut oli sotamiehildä.
ses Israelinpuoli
kuin kansalle tuli, oli kolmeSe
43.
sataa tuhatta, seitzemän neliättäkymmmdä tuhatta, ja wiisisataa lammasta.
44. Kuusi neljättäkymmendä tuhatta nautaa.

32.

Luku.

l. Rubenin ja Gadin lapset pyytäwät petindötä sillä puolen lordanita; josta Moses nuh
tele heitä, n He sanowat svynsa. johon Moses

m Näille kahdelle sukukunnalle puolen
Manassen sugun kansa, annetan Sihonin ja O

tyty.

gin waldakunda.

i.

lapsilla oli sangen paljo karjaa,
Assubenin
"l
Gadin lapsilla oli myös aiwan suu-

Ia

ri joukkokarjaa; ja he näit laeserin ja Gileadin maan, että se oli sowelias karjan laiouin,
2. Sentähden tulit Gadin lapset jaRubenin lapset ja puhuit Mosexelle; ja Papille (5leazarille, jaKansan päämiehille, sanoden'
3.

Ma-

;2.

4 Mof. Kirja

Luk.

Dibon, Jasser, Nimm, HesNebo ja Veon.
.
lyönyt
jonga
on
maa,
IsV Se
HERm
karjalraelin Kansui edesä, on sowelias maa
karjaa.
on
palwelioiilas
ja
meillä sinun
le
jos me olemme ar5 Ia he (wielä) sanoit:
mon lootänet sinun edesäs, niin anna sinun
palwelioilles tämä maa omaxi: ettes meidän
annais mennä Jordanin ylitze.
lapsille:
6. Moses sanoi Gadin jaRubenm
ja
sotaan,
»veljenne
menemän
pidäistö teidän
?
jäämän
pidäis
tähän
teidän
7. Mixi ee käännäte Israelin lasten sydämet/
ettei heidän pidäis menemän ylitze siihen maahan, jonaa HERm heille andoi.
8. Niin teit myös teidän Isänne, kosia mina
lähetin heidän Kades Barnmsta katzoman tätä maata.
9. Ia kuin he tulit Estolin vian tygo *, ia
näit maan,käänsit he Israelin lasten sydämen;
niin ettei he siihen maahan tahtonet mennä,
jongaHERm heille tahdoi anda. l.»;: 24-28.
l»on. Eleale, Seban,

.

,

.

ly!

jallemme, jaKaupungeita meidän lapsillemme.
17. Mutta me tahdomme olla joudukkat wa-

rustettuna käymän Israelin lasten edellä, siihenasti että me johdatamme heitä sioillensa; »vaan
meidän lapsemme owat niisä wahwoift» Kau»
pungeisa maan asuwaisten tähden.
18. En me myös palaja meidän huoneisiimme, siihenasti että Israelin lapset itzekukin
wat perindönsä.
19. Sillä en me

saa-

tahdo heidän kansans

periä

sillä
Jordanin eli edembä; waan meidän perindömme olkon tällä puolella Jordania
itään päin.
puolen

20.

Ia Moses sanoi heille*:

teette, että te hangitzette teitänne

ran edesa.

tämän
sotaan HEr-

jos te

Jos. 1: ,;, »c.
21. Niin mengät HERran edellä Jordanin
ylitze, jokainen kuin teistä hangittu on, siihenasti että hän aja kaikki wihollismsa pois kas*

edestä.
Ia maa tule HERmn edes alemmaisexi, sitte pitä teidän palajaman jällens, ja oleman »viattomat HERran ja Israelin edes; ja
10. Ia HERmn wiha julmistuisinä päiwäniin tämä maa on teidän omanne HERran
nä, ja hän »vannoi, sanoden:
11. Tämä Kansa joka Egyptistä lähtenyt edesä.
on, kahdenkymmenen wuoden wanhasta ja sen
23. Mutta jos et te niin tee, katzo, niin te
ylitze, ei suingan pidä näkemän sitä maata, jon- rikotte HERraa wastan ja teidän pitä tietäga minä AhmhamiUe, Isaakille ja Jakobille män teidän rikoxenne, että se käsittä teidän.
wannonut olen, ettei he minua usiollisest seu24. Niin mkendakat siis KaupungeiM tei,5.
*l. 14: 28, le. 5 Mos.
dän lapsillenne, ja pihatöitä teidän karjallenne,
rannet.
poilephunnen
ja tehkät niinkuin te sanoitte.
12. Paitzi Kalebi
Kmisiterin
ka, ja losua Nunin poika: sillä he usiollisest
25. Gadin ja Rubenin lapset sanoit Moseseuraisit HERma.
xelle sinun palwelias tekewät niinkuin minun
julmistui
Ismelisa,
Niin
13.
HERran wiha
HERmni on kästenyt.
ja
lvons
22.

*

;

*

,:

:

26. Meidän lapsemme, emändämme, Mwalasti heidän menemän korpeen sinne ja tänne
neljäxikynunenexi wuodexi, siihenasti kuin kaik- Mlnme ja kaikki meidän karjamme, pitä jääki se sukukunda hukkui, joka HERmn edesä män Gileadin Kaupungeihin.
pahaa tehnyt oli.
27. Mutta me sinun palwelias lähdemme
14. Ia katzo, te oletta nosnet teidän Isäin- kaikki yhdesä joukosi» hangittuna sotaan HERnesiaan, syndisten joukko, lisämän wielä HEr- ran edes, niinkuin minun HERmni sanonut
ran wihan julmutta Israelia wastan.
on.*
Jos. 4:12-m. 28. Niin Moses kasti heidän puolestans
»5. Sillä jos te teitänne käänätte hänestä
pois, niin hän anda teidän enämmän aikaa Pappia Elmzarim, ja losuata Nunin poikaa,
wiipyä korwesa, ja niin te turmelette kaiken tä- jaIftaelin lasten sukukundain ylimmäisiä Isiä.
män Kansan.
29. Ia sanoi heille: jos Gadin ja Rubenin
,n. 16. Niin he käwit edes, ja sanoit: me ra- lapset
menewät teidän kansanne Jordanin ylikennan, ainoastans tähän pihatöitä meidän kar- tze, kaikki hangittuna sotaan HERran edesä,
*

jäte

n v N
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ja te saatte kaiken maan alanne; niin andakat
heille Gileadin maa omaxi.
3a. Waan josei he mene hangittuna teidän
kansanne, niin pitä heidän perimän teidän kan-

sanne Kanaanjamaalla.
Rubenin

lapset »vastaisit, ja
Gadin
niinkuin
sanoit:
HERm on puhunut sinun
palwelioilles, niin meteemme.
32. Me menemme hangittuna HERran eteen Kanaan maalle, ja omistan, meidän pe,
rindöosam tällä puolella Jordanin.
33. Niin Moses andoi Gadin ia Rubenin
31.

Josephin pojan
sukukunnalle, Sihonin Amorrerein Kuningan
waldakunnan: ja Ogin Basanin Kuningan
waldakunnan: maan kaupungeillensa, jotka
niisä maan ärssä ymbärillä olit.'
lapsille, ja puolelle

Manassen

los. 8. l. 22: 4.
iMos. 12:
rakensit, Dibonin, Alapset
34. Ia Gadin
tharothin, Aroerin.
35. Amroth-Sophanin, laesarin, logbe*

,»:

~.

hanin.

36. Betnimmn,jaßethamn,wahwat Kau-

pungit, japihatot.
37. Rubenin lapset rakensit Hesbonin, Elm-

lin, Kirjathaimiu.'
38. Ia Nebon, BaalMeouin, MusabotSemin, ja Sibaman: ja annoit niille Kaupungeille nimet, kuin he rakensit.
39. Ia Makirin Manassen pojan lapset'menit Gilmdiin ja moitit sen, ja ajoit ulosAmorrerit, jotka siellä asuit.
Mos. 52:2».
andoi
Makuille
Niin
Manassen
40.
Moses
pojalle Gileadin, ja hän asui siellä.
41. Mutta lair Manassen poika mmi, ja
woitti heidän maan kylänsä, jotka häl, kutzui
5 Mos. ,: 14.
lairin kylixi.
myös
Nobah, ja moitit Kenatin
42. Meni
*

,

32. 33. Luk.

L K l.

Ia Moses kirjoitti heidän matkustuxensa.
HERran käskyn jälke!
Ia nämät owat heidän matkustuxensa heidH»
lähdendönsä jälken.
3. Ia he matkustit Namesesta wiidenl^
2.

niinkuin he matkustit

*

nätoistakymmmdenä päiwänä msimäls»,äKml«
kautena: toisna päiwänä Pääsiäisestä, ulosläxit Israelin lapset korkian käden kautta
kaikkein Egyptiläisten nähden.
Mos. ,2:27. 5 Mos. 14: z.
Egyptiläiset hautaisit kaikki esikoiseni
Ia
4jotka HERm heidän
lyönyt oli':
ja HERm oli myös andanut duomion käydä
Mos. 12:
heidän jumalitensi» ylitze.
5. Kosta Israelin lapset olit waeldanet Ramesesta, niin he sioitit itzens Sukothiin.
6. Ia matkustit Sukothist, ja sioitit itzenSEthamiin, joka on korwen ärellä.*
7. Ia he matkustit Ethamista, ja palaisit
Hahirothin laxon suulle, joka on BaalZephonia päin, ja sioitit itzens Migdolin kohdalle.

f!

"

,

,

seasansa

sa,

*

,

«.

*

*

,Mos. 14:

~

8. Ia he matkustit Hahirothin editze, jakäja matkustit kolwit keffeldä merta
me päiwäkundaa Ethamin korwesl» ja sioitit
,

itzensä Mamahn.-s '-Mof. ,4:22. -s-2 Mos. 15:2».
9. Ia he matkustit Mamhsta ja tulit Elimiin ja Elimisä oli kaxitoistakymmendä lähdettä, ja seitzemänkymmendä palmupuuta, ja
Mos. 15:27.
sioitit itzens siellä.
io. Ia he matkustit Elimistä, ja sioitit itzeni
:

*

'

2

punaisen meren tygö.

Ia he matkustit punaisen meren tykö, ja
sioitit itzens Sinnin korpeen.' *2Mos.is:,.
12. Ia he matkustit Sinnin korwesta, ja
sioitit itzensä Dophkaan.
13. Ia he matkustit Dophkasta, ja sioitit
itzens Allusiin.
tyttarinensa, ja hän kutzui sen Nobahxi nimes14. Ia he matkustit Alluesta, ja sioitit itzens
Rapyidimiin,
ja siinä ei ollut Kansalle wettä
tänsä.
juoda."
2 Mos. ,7:1.
33> Luku.
i Israelin lasten 40. ajastaikaiset matkustuxet
15. Ia matkustit Naphidimista, ja sioitit
*

11.

*

*

Mos. 1?:
itzensa Sinain korpeen.
16. Ia he matkustit Sinain korwesta, ja
Wdän
oleman IslHelln lapsille »vahingoxi.
'l. 11:14
sioitit itzens himohaudoille.
ja sioihe
owat Israelin lasten matkustuxet,
matkustit
himohaudoilda,
17. Ia
jotka läxit Egyptin maalda, joukkoinsa tit itzensä Hazerothiin.'
l.«: Is.
18. 3«
jälken, Mosexen ja Aaronin kautta.

Jordaniin asti. li.
kaste
Ramesesta
muutoin pitä
räti

pe-

*

*

*

'

,

>.
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53. Luk.
39- Ia Aaron oli sadan ja kolmenkolmattaA Ia he matkustit Hazerothista, ja sioitit kymmmdä
»vuotinen kuoltuansa Horin »vuojzens Rithmaan.
ja
Rithmaasta,
matkustit
rella.
sioitit
i9Ia he
40. Silloin kuuli Amd* Kananerein Kuninitzens Rimon Pareziin.
20. Ia he matkustit Rimon Parezesta, ja gas joka asui etelään päin Kanaan maalla,
että Israelin lapset tullet olit.
*l. n:,.
sioitit ihenS Libnaan.
ja
sioitit itzen2i. Ia he matkustit Libnasta,
41. Ia he matkustit Horin* wuorelda, ja
*l.
4.
sioitit itzens Salmenaan.
sä Rissaan.
Rissasta,
ia sioitit itzens
22. Ia he matkustit
42. Ia he matkustit Salmonasta, ja sioitit itzens Phunoniin.
Kehelachaan.
ja
Kehelathasta,
matkustit
sioitit
43. Ia he matkustit Phunonista, ja sioitit
23. Ia he
wuorelle.
l. 21:
Sapherin
itzens
Obothiin.
itzens
Sapherin
wuorelda,
Obothista, ja sioitit
matkustit
44.
he
matkustit
Ia
24. Ia he
ja sioitit itzensä Haravaan.
itzens Igimiin, lähes Abarimia, Moabin ral.
ii.
2;. Ia he matkustit Haravasta, ia sioitit joille.
Igimista, ja sioitit itzens
4;.
Ia
matkustit
Makehelothiin.
he
ltzcns
ja
26. Ia he matkustit Makehelothista,
sioi- Dibon Gadiin.
tit itzens Tahathiin.
46. Ia he matkustit DibonGadista, ja sioija
tit
Tahathista,
sioitit
itzens AlmonDiblamimiin.
27. Ia he matkustit
47. Ia he matkustit AlmonDiblataimista,
itzens Tarahn.
ja
ja
Tamhsm,
matkustit
28. Ia he
sioitit sioitit itzensä Abarimin wuorelle Nebon kohdalle.
Milkaan.
itzensa
ja
Milkasta,
he
matkustit
sioitit
29. Ia
48. Ia he matkustit Abarimin wuorelda, ja
itzensä Moabin kedoille, Jordanin tygö,
sioitit
Hasinonaan.
itzens
*«.«:».
30. Ia y< matkustit Hasmonasta, ja sioitit lerihon kohdalle.
6.
itzens Moserothiin.
5 Mos.
49. Ia he sioitit itzens Jordanin tygö haja
31. Ia he matkustit Moserothista, sioitit masta Bethlesimothista, niin AbelSittimiin
l. 25:
Moabin kedoille.
itzens Bnelaekoniin.
ja
ilMosexelle, Moapuhui
32. Ia he matkustit Bnelaekonista,
sioi50. Ia HERm
tit itzens Horgidgadiin.
bin kedoilla, Jordanin tykönä, lerihon koh33- Ia he matkustit Horgidgasta, ja sioitit dalla, sanoden:
itzens lothbathaan.
51. Puhu Israelin lapsille, ja sano heille:
34. Ia he matkustit lothbathast ja sioitit kosia te oletta tullet Jordanin ylitze Kanaan
„:

*

*

,°.

*

*

2,:

*

*

*

,«:

*

itzens Abronaan.
35. Ia he matkustit Abronasta,

ja

sioitit

maalle:
52.

*

Niin teidän pitä kaikki

».

sen maan asuwai-

ihens Ezeongaberiin.
set teidän edestänne ajaman pois, jakaikki hei36. Ia he matkustit Ezeongaberista, ja sioi- dän malauxensi», ja walelut kuivansa hukuttatit itzens Zinnin korpeen, se on, Kades.
man, ja kaikki heidänkorkeuxensi» häwittämän.*
l. 20:1.
*2Mos. »2. s Mos. 7:2,5. Jos. 1,: 12.
ja
37- Ia he matkustit Kadexesta
-sioitit 53. Ia niin teidän pitä maan omistaman ja
»tzens Horin wuorelle', joka on Edomin maan asuman siinä: sillä teille olen minä maan anl, -0: 22.
Mioilla.
danut omistaxenne sen.
38. Siinä meni Pappi Aaron Horin wuo54. Ia teidän picä maan jakaman arwalla*
relle*, HERmn käsiyn jälken, ja kuoli siellä teiVMHikukunnillmne. Joita usm»lbi on, niilnchändenäkymmenendenä »vuotena; sittekuin le pim teidän enämbi andaman permiwxexmsä,
Israelin lapset olit lähtenet Egyptin maalda, ja joita »vähembi on, niille »vähemmän perin«nsituassna päiwänä »viidennestä Kuusta,
noeexensä.- kuin arpa lange kullengin, niin pi*

*

,;:

.

*

l-«:

»5,

»e.

,

Mos. 32:50.
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ta hänen sen ottaman: teidän Isäinne sukukundain jälken pitä teidän perimän.
l. 26: 55.
Jos. ,4: 2.
55. Mutta jollet te maan asumaista aja ulos
teidän edestänne, niin pitä ne kuin te heistä jätätte, oleman teille niinkuin orjantappurat teidän silmisänne, ja keihäs teidän kyljesänne':
sillä heidän pitä ahdistaman teitä sillä maalla
Duom. 2:,.
kusi» te asutta.
Jos. 2»:
tapahtu,
että
minä
teen niin teille,
56. Niin
kuin minä aimoin heille tehdä.
'

*

ii

~.

34. Luku.

rajat yhdexälle ja puolelle
v Maan sakajain nimet.

s.uwatun maan

sukukunnalle,

ii.

Ia se raja

33. 34. Luk.
mengän alaspäin Zephamas-

M RiblaAiniin asti,

idän puoleen: Sitte juoskan alaspäin, ja mengän Einerethin meren siivua idän puoleen.
12. Ia mlkan raja alas Jordaniin päin, j<»
loppu olkon suolainen meri. Sen pitä oleman teidän maanne, mjoinensi» jokamholda
13. Ia Moses kassi Israelin lapsille, ja
noi tämä on maa, jonga teidän pitä jakaman
kesimänne arwalla, jonga HERm käffj and»
niille yhdexälle sukukunnalle, ja sille puolelle

sen

sa-

:

sukukunnalle:
14.

Silla Rubenin lasten sukukunda, heidän

Isäins huonen jälken, ja Gadin lasten sukukunda heidän Isäins huonen jälken, ja puoli

puhui Mosexelle, sanoden:
Manassen sukukundaa, owat jo ottanet heistza HERm
l. z::
>5 2. Kaste Israelin lapsille, ja sano heil- dän osansa.
15. Niin owat ne kaxi sukukundaa, ja se puoli
le: kosta te tulette Kanaan maalle; niin pitä
teille perimisen lange: sukukundaa saanet heidän perindoosansa, tälle
se maa oleman se, joka
puolen Jordanin lerihon kohdalle itää pain.
(nimittäin) Kanaan maa mjainsa jälken.
11. i6. Ia HERra puhui Mosexelle, sanoden:
puoli
pitä
rupeman
korwes3. Etelän
linnin
tykö";
rajanne
teidän
eleniin että
ta Edomin
17.. Nämät owat miesten nimet, jotka maan
pitä
oleman
meren
teille jakaman: Pappi Elmzar ja losua
päin,
ärestään
pitä
suolaisen
poika.
päin
joka
on.
Nunin
l. 21: i.
s,
tä
itään
Jos. 14:1.
I.

*

*

*

»Jos.

-xi

M05.,4:

3.

4. Ia se raja pitä teille käymän ymbärins
etelästä Akmbimin paltaa myöden ja menemän Sinniin, niin että sen uloskäymincn ete,

»».

*

18. Siihen pitä mnös teidän ottaman yhden
päämiehen, jokaitzesta sukukunnasta, maata

jakaman.

19. Ia nämät owat miesten nimet: Juda,!»
län puolelda on Kadesßarneaan päin ; että se sukukunnasta, Kaleb lephunnen poika:
20. Simeonin lasten sukukunnasta, Seniuel
Adariin, ja mene Asmoniin.
ulottu Hazar

c»s.

(»)

0.

kylään.

5. Sitte pitä rajan menemän ymbärins Asmonista Egyptin wirtaan asti; niin että sen
loppu on meresä.
6. Mutta raja ländeen päin, pita oleman
teille suuri meri se pitä oleman teidän maanne ari ländeen päin.
7. Ia tämä pitä raja pohjaa päin oleman,
teidän pitä maämmän suuresta merestä hamaan Horin »vuoreen asti.
8. Ia Horin »vuoresta määrämän, siihenasti että Hamathiin tullan, niin että hänen loppuns on Zedadan rajasi».
mengön Ziphroin, ja
9. Ia
pv olkon HazarEnanin tykönä. Se Mon teidän rajanne pohjaista päin.
°10. Ia tltä myös Nläärämän teidän rajanne itään päin, Enanista niin Zcphamaahan.
:

HMa

Amihudin poika.

Venlaminin sukukunnasta, Elidad Kis22. Danin lasten sukukunnan päämies, Buki loglin poika.
23. Josephin lapsista, Manassen sukukunnan päämies, Haniel Ephodin poika.
21.

lon poika.

24. Ephmimin lasten sukukunnan päämies,
Kemuel Siphan poika.
25. Sebulonin lasten sukukunnan päämies,
Elizaphan Parnakin poika.
26. Isastarin lasten sukukunnan päämies/

Palthiel Assan poika.
27. Asserin lasten sukukunnan päämies, M
hud Selomin poika.
28. Naphmlin lasten sukukunnan päämies,
Pedahel Amihudin poika.
29.

Na-

34.
25

35- Luk.

lasten
Israelin
maalla.

4 Mos. Kirja.
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io. Puhu Israelin lapsille, ja sano heille:
tulduanne Jordanin ylitze Kanaan maalle:
11. Pitä teidän walitzeman teillenne Kaupungeim, jotka teillä »vapat Kaupungit oleman pitä: joihinga tappaja paetkan, se kuin

jongun tapaturmasta kuoliaxi lyö.
12. Ia pitä senkaltaiset »vapakaupungit oleman teidän seasanne, »veren kostajan tähden;
ettei tappajan pidä kuoleman, siihenasti että
hän koko seurakunnan oikeudenedes on seisonut.
1. «a HERm puhui Mosexelle, Moabin ke13. Ia ne Kaupungit, kuin teidän andaman
doilla, läsnä Jordania lerihon kohdal- pitä, pitä oleman teillä kuusi wapakaupungim.
14. Kolme Kaupungia pitä teidän andaman
la, sanoden:
puolen Jordanin, ja kolme Kanaan
anda
lasten
Lewitaille
Kautälle
Israelin
2. Kaste
pungeita asuaxensi», heidän perimisestänsä: niin maalle: ne pitä oleman wapaus Kaupungit.
myös esikaupungit niiden ymbärillä andakat
15. Sekä Israelin lapsille, että muukalaisilJos. 2,:
le ja huonekundaisille heidän smsans, pitä ne
Lewitaille.
3. Että he asuisit Kaupungeisa, ja pitäisit kuusi Kaupungia oleman, pakoa »varten; että
heidän karjansa, tawaransa ja kaikkinaiset sinne pakenis kukaikänäns jongun sielun tapa-

annettin 48. kaupungia; ja nuLewitaille
6. wapakaupungia, niiden paeta, iotden
fa tapaturmaisesti mies tappoon joutuwat. v.
L.aki tapaturmaisten ja elkiwallaisten mies tappaitten tutkinnosta ja rangaistuxesta.
1.

seasa

'

'

~

eläimensä esikqupungeisi».

turmaisesti lyö.

11. 16. Joka jongun lyö mutaisella asella,
lawius kuin teidän pitä
pitä
Lewitaille,
oleman tuhannen niin että hän kuole, hän on miehen tappaja:
andaman
kynärätä Kaupungin muurista ulos, kaikki sen mies tappajan pitä totisesti kuoleman.
yinbarinsä.
1 Mos. 9:6.
Mos. 21: ii.
pitä
jongun
Kaupungista
paista
Niin
teidän
mittaman
kiwellä kuin hä5.
17. Los hän
idän puolelle kaxi tuhatta kynärätä ja etelän nen kädesäns on, josta kuolla Mitan, ja se
puolelle kaxi tuhatta kynärätä, ja lärmen puo- kuole, niin hän on miehen tappaja; ja pitä tolelle kaxi tuhatta kynärätä, ja pohjan puolelle tisesti kuoleman.
kaxi tuhatta kynärätä, etta Kaupungi kestellä
18. Los hän lyö händä jollakulla puuasella,
olis. Se pitä oleman heidän esikaupunginsa. josta Mitan kuolm, ja se kuole, hän on miehen
6. Ia niiden Kaupungein seas kuin te an- tappaja; ja pitä totisest kuoleman.
natte Lewitaille, pitä teidän andaman kuusi
19. Weren kostajan pitä itze tappaman miewapakaupungita, etta se joka jongun kuoliaxi hentappajan: kohdatesans händä, pitä hänen
lyö, pakenis niihin '. Wielä päällisexi pitä tei- se kuolettaman.
dän andaman heille kaxiwiidettäkymmendä
2Q. Los hän syöre hänen «vihasta taikka paiKaupungita.
4»,
5 Mos. 4:
sta händä wäjymisesä, niin että hän kuole.
Jos. 20:2, zc. 1.21:3.
5 Mos. iy: ii.
7- Niin että kaikkians Kaupungeita kuin te
21. Taikka nuhasta lyö händä kädellänsä,
annatte Lewitaille, tule kahdexan wiidettäkym- niin että hän kuole, niin pitä sm totisest kuoletnendä, esikaupungeinensa.
man joka hänen löi: sillä hän on miehen tap8- Ia ne Kaupungit kuin te annatte Israe- paja. Weren lähimäinm lango pitä tappalin lasten omaisudesta, pitä heille annettaman man hänen kohdatesansi» händä.
enämbi sildä, jolla paljoon, ja wähembi sil22. Mutta jos hän syöxe hänen tapaturmasi
dä, jolla wahembi on: ihekukin perimisens jäl- ilman »vihata *, taikka heittä jotakin hänen
ken, ioka hänelle jaettu on, pitä andaman Le- päällens ilman wäjymystä
Mos. 2, i».
josta
wuallle Kaupungistansa.
kilvella
kuolla
23. Taikka heittä händä
3- Ia HERm puhui Mosexelle, sanoden: Mitan, ja ei sitä nähnyt, niin että hän kuole;
ja
802

4. Esikaupungein

*

*

2

:

"

*

».

"

:

"
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ja ei ole

N
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36. Lllk.

35.

36. Luku.

hänen wihamiehensä, ei myös hänen

mitäkän pahaa aikoinut:
1. walitus tytärten perindö osan langemlsefii»
24. Niin pitä Kansan duomitzeman lyöjän toiseen sukuun, naimisisa. n L.akl tytärten hus,
ja weren kostajan wälillä, näiden oikeutten lemisesta jollekulle omasa sukukunnasansa m.
tyttäret
jälken.

25. Ia Kansan pitä wapahtaman miehen
tappajan, weren kostajan käsistä, andaden hänen tulla wapa Kaupungiin jällens, johonga
oleman ylimmäihän pakeni: ja sielläpitä hänenjoka
pyhällä öljylsen Papin kuolemaan asti,
lä woideltu on.
26. Mutta jos miehen tappaja rohkiasti mene wapakaupungins mjain ylitze, johonga hän
paennut on.
27. Ia weren kostaja löytä hänen ulkona
wapakaupungins rajoista: ja lyö hänen kuoliaxi, niin ei pidä hänen wereen syypää oleman:
28. Sillä hänen piti wapakaupungisans oleman ylimmäisen Papin kuoleman asti: ja ylimmaisen Papin kuoleman jälken tuleman perindö maallensa jällens.
29. Nämät pitä oleman teille ja teidän lapsillenne oikeuden säadyxi, kaikisa teidän asu-

sen

masioisanne.

se

30. Joka lyö jongunkuoliaxi, miehen tappaja pitä tapettaman todistaitten
Kälken:
ja yxi todistaja ei pidä sielua wastan Mysi todistus oleman, kuolemaan.'
5 Mos. »7:6.
19: ,s. Matth. ,8: >6. loh. 8: 17. 2K0r.,;: 1.
Ebr. -o: 28.
pidä ottaman yhtäkän hinei
teidän
31. Ia
daa miehen tappajan hengen edestä, joka itze
pahudesta on kuoleman matkan saattanut; sillä hänen pita totisesti kuoleman.
32. Ia ei pidä teidän yhtäkän hinda ottaman sildä, kuin wapa kaupungiinsa paennut
oli; niin että hän mlis jällens
maalle

suun

*

asuman

ennen Papin kuolenmm.
33. Ia älkät saastuirako maata, josä re
asutte; silla st joka wereen wikapäa on,
han saasturra maan: ja maa ei taita puhdistetta weresta joka siihen wnodaeertu on,
muuroin kuin
weren kaurm, joka
1 Mof. 9: 6.
wuodaria vr on.
Hlkär
re
maara, josa «
laastunako
34.
minä asun sillä minä oasutte, josa
len HGRra, joka asun Israelin lasten

sen

*

Zelophkadin
1. stza ylimmäiset

huolervat setäinsä pojille.
Isät, Gileadin lasten sugul)
ta, Makirin pojan, joka oli Manassa»

poika, Josephin lasten sugusta,
ja puhuit Mosexen ja Israelin
maisten Isäin päämiesten edesä:
2.

käwit edch
lasten vlim.
Ia sanoit: HERm kasti minun Herrani,

jaka maan arwalla Israelin lapsille perittäwäxi. Ia sinä »ninun Herrani olet käskenyt
HERmn kautta, meidän »veljemme Zelophkadin perimyxen anda hänen tyttärillensä.'
"l. 26: n. -f l. 27: l, 8.
los. 17: ;, ,c. >
joku
sugusta
otta heitä <«3. Jos
Israelin
männaxens, niin tule heidän perindönsä lvähemmäxi, meidän Isäimme perinnöstä, jatule
sugun perimyxen tygo, kuhunga he tule*

sen

mat: ja niin mle

wähetyxi.

meidän perimyxemme arpa

4. Kosta Israelin lasten ilowuosi tule, niill
Mle heidän perindoosansa sm mgun perimyxem,
johonga he tulewat '; niin tule meidän Isäimme perimys wähetyxi, heidän perinnöstä»

sa.'

ii. 5.

*l.^:.z.
Niin kasti Moses Israelin lapsille

HERran käEyn jälken, ja sanoi: Josephin
lasten suku on oikein puhunut.
6. Tämä on se kuin HERra kasti Zelophkadin lyttärille, ja sanoi: huolkan kellenga he
tahtomat; kuitengin niin, että he huolewat ITob. 7: '4.
säinsä sukukunnan langoille.
perimys
langeis yhEttei
lasten
Israelin
7.
jokainen
Israedestä sugusta niin toiseen: sillä
*

*

lin lasten seasa pitä rippuman kiinni
kukunnan perimyxesä.

Isäins su-

Ia kaikki tyttäret, loilla perimys on Israelin lasten sugusi», pita huoleman jollekulle
Isäns sugun langolle, että jokainen Israelin
lasten seasa pidäis Isänsä perimyxen.
9. Ia ettei yxi perindöosa langeis yhdestä surippukano8.

toiseen; mutta jokainen
sen kukunnasta
masa perimvxesänsalsraelin lasten suruin seasa.
m.

*

:

seasa.

io. Niinkuin HERm kasti Mosexelle/
niin teit Zelophkadin tyttäret.

ii.

M
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Tirza, Hogla, Milka, Noa säns sukukunnasi».
wttäret, huolit setäinsä pojille.
13. Nämät owat ne kästyt ja oikeudet, joita
niille kuin olit Manas- HERm Mosexen kautta kasti Israelin lapsili" Ia tulit emännixi
sen lo,cphin pojan sugusta; niin pysyi heidän le, Moabin kedoilla, Jordanin tykönä, leri-

56. Luk.

perimpxensä sillans langoudesansa, heidän I- hon kohdalla.
Mosexen Neljännen Kirjan loppu.

Deuteronomion, Wiides
Josa

Kirja
Mosexen
nämät

kappalet owat:
Kuinga Moses, Israelin lasien walmistaisa menemän Jordanin ylitzen, ja omistaman Kanaan maata,
edesänsa monikahta«it« erinomaisia lnppallta, j« Jumalan hywiä tekoja, heille korwesa
ZV t.itoi heidän
tapahtuneita: ja siitä neuwo heitä oppiman ja pltamän Jumalan käskyjä: niin hän wastntin »eke heille kaikke
hywäi, kap. 1. 2 3. 4.
n. Kuinga hän taas kutzu heit», kertoden heidän edesänsa Jumalan kymmenen käskyä, lap. 5. Niin
myös laitti eusimäisen taulun ja kirkon hallituxen täfiyt ja säädyt: tulNga heidän pitä käyttänlän itzeuK Jumalala ja hänen palwelionans kohtan. Nimittäin, peMmän ja, pjtämin hänen käskynsä, lap. 6. Häwittamä» kaikki epäjumalat, lap. 7. Ei unhottaman händä, kap. 8. Waan muistaman heidän enbisiä rikoxiansa,
ja hauen armoonsa, tap. y. j« niin rakastaman ja palweleman händä ainoata, kap. ia. ajatteleman hänen
kuin hän wÄinnut on, kap. 12. E» ku»»leihmMi töitänsä, lap. 11 ja uhraman ainoastans siinä paikasa,
ma» muiia Prophetaita, kap. 13. Waan andaman ustollisesti kymmenexet hänen palwelioillensa, ja waiwaisille, lap. 14. 1.5. pltämän hänen ju,lapäiwiänsä, kap. i«. «llsettaman Jumalala pelkäwäisiä Duomareita
ja Kuiiingaita, kap. 17. Ci pitämän lukua noidista ja tietäistä: Waan luuleman sitä suurta Prophetata,
jonga hai» 01, lähettämä, kap. ,8. Ia eroittaman wapakaupungit tapaturmaisille miehen tappaille, tap. iy.
m. Kaikista toisen taulun ja mailmallisen hallituxen käskyistä ja säädyistä: Kuinga heidän pila täyttämän
niinkuin sodasa heidän wlhollisiansa wastan, kap. 20. Eniandiäns ja lapsiansa
itzens lähimmäistänsä kohtan:
loklan, kap. 21. 22. 24. lylänmiehiäns ja weljiänfä kohtan. kap. 22. 23. 24. 25. 26. Niin myös siitä siv«
noul-esta ja pallasta, joita heidän pitä wiwoman, jos hepidäisit hänen kastynsä, sekä kirouxesta ja rangassmxesta, jos he niistä luopuisit, kap. 27. 28. 29. 30.
iv. Mitä Mosexen luollesa tapakin: kuinga hän ilmoitta heille kuolemansa, .ja lohdutta heitä, kap. 31.
l»le »veisunsa heidän «desänsä, heidän wilpistelemisestänsä, kap. 32. siuna heitH, tap. 33. ja «viimein kuole ja
».

haudatan, tap. 33.
>

Mosts

i. Luku.
rupe luetteleman mttä heille näinä

4«. wuotena on tapahtunut

korwesa.

Pxitoistakymmendä päiwäkundaa Horebista: sitä tietä Seirin wuoren kautta, niin
2.

Jut- Kades Varnmn asti.

«

se

tele, kuinga hän oli asettanut »virkamiehiä hei3. Ia tapahtui neljändmakymmmmdmä
dän yliyensä, ja mikä niiden wirka oleman pv wuonna,
päiwänä, yhdellä toista<K ui. Ruinga
oli andanut wakoja Rakymmmellä Kuukaudella; että Moses puhui
hän
naan maan, ja mitä siitä seurais.
lapsille, kaikki

ensimäisnä

l-

kuin HERm hänen
Israelin
kasti heille puhua.
Jor4. Sittekuin hän oli lyönyt Sihonin

owat ne sanat, kuin Moses
AVämätkoko
puolen

hui

pu-

Israelille, tällä
kedolla punaisen rerein Kuningan, joka Hesbonisa asui: niin
meren kohdalla, Paranin,sillä
ja Tophelin, ja La- «uyösOginßasaninKuingan joka Astarochisa
bamn, jaHazerothin jaDisahabin waihella. Edreisä asui. f *4 Mof.«: 24. -j-4M05.21:
danin, korwesa,

„.

Bbg

5- Tällä

?98
VXUrLI^MONIOIV.
'.
Luf.
5. Tällä puolen Jordanin, Moabin maalla, järkö kenengän muoroa: sillä duoniie»
rupeis Moses silittämän tätä lakia, ja sanoi: Jumalan*: Waan se asia kuin teille on on
rai
6. HERra meidän Jumalamme puhui meil- kas, andakat tulla minun eteni, kuullan'!»!
le Horebisi», sanoden: te oletta jo kyllä kau- sitä. *,Mos. ,9-. 15. 5 Mos. 16: »9. ,Mz,
»van ollet tällä «vuorella.
San. l. ,«:s.
»3:6.
«.24:22.
i.,z.
Syr.42: 1.
7. Käändäkät teitänne ja mengät matkan
lak. 2:9.
Amorrerein wuorelle, ja kaikkein heidän läsnä
18. Ia minä kassin teitä siihen aikan, kaikisasuwaistmsa tygö, kedoilla, »vuorella ja laxosa ta kuin teidän tekemän piti.
etelään päin, ja meren saMmisa: Kanaan m. 19. Niin me läxlmme Horebista, ja wamaalle jaLibanoniin, haman sm suurmPhm- elsimme kaiken sm suuren ja hirmuisen korwen
läpitze, kuin te nähnet oletta, Amorrerein wuotin »virran tygö.'
Mos. 2-:
joka
minä
annoin
teille
on
ren
maan,
Katzo,
8.
tiellä, niinkuin HERm meidän lumalanlteidän edessänne: mengät ja omistakat se maa, me meille kasti. Ia tulimme Kadesßarneaan.
20. Niin sanoin minä keille: te olette tullet
niinkuin HENra teidän IsilleNneAbmhalnille,
ja
«vannoi,
sen
Amorrerein
«vuoreen asti, jonga HERm meiandaxensi»
Isaakille Jakobille
jälkensä."
ja
dän
heidän
Jumalamme anda meille.
heille heidän siemenellms
l. 17:8.
2t. Katzo sitä maata sinun edesäs, joW
'iMos. 15: 18.
11. 9. Niin minä puhuin teille silloin sano- HERra sinun lumalas sinulle andanut on,
den en minä woi yxinani kanda teitä.'
mene, ja omista se sinulles, niinkuin HERra
2 Mos. 18! 18.
sinun Isäis Humala sinulle sanonut on: N
*

2

~.

:

'

io. Sillä HERm teidän Jumalanne on pelkä, älä Myös l)ämmasty.
lisännyt teitä, niin että te tänäpänä oletta niin
22. Ia te tulitta kaikki »ninun tygöni, ia O
noitte: lähetckkäm miehtt meidän edellämm
monda, kuin tähdet taiwasa.
11. HERm teidän Isäinne Jumala lisätkön wakoiman meille maata: ja meille asiata ilteitä »vielä monda tuhatta kerma mä, ja siu- moittaman, ja tietä, jota meidän sinne menenackon teitä, niinkuin hän teille sanonut on. män pitä, ia kaupungeita, joihinga meidän
12. Kuinga minä yxinani «voin kanda,
tuleman pitä.
ja
kuorman
riidan
teildä.
waiwan,
kaltaisen
23. Ia asia kelpais minulle: niin otin miymmärja
kaxitoistakymmendä miestä teidän siastannä
13. Walitkat teistänne toimelliset
sugustanne
jotka
tutut
miehet,
jokaitzesta sukukunnasta yhden.
teidän
ne,
täwaiset
owat, ja minä asetan heitä teidän päämiehi24. Kosta ne Menit matkaans, ja astuit
»vuorelle,
ja tulit Estolin ojaan asti, niin waxenne.
goithesm.*
minua,
Niin
te
4 Mos. i;: ~24.
«vastaisitte
sanoden:
14.
on hywä asia, jostas puhut tehdäxes.
-25. Ia otit maan hedelmästä myötänsä, ja
i;. Niin otin minä ne ylimmäiset teidän sil- toit meille: ja ilmoitit meille asian, ja sanoit:
austanne, toimelliset ja tutut miehet, ja asetin maa on hywä, jonga HERm meidän Juteille päämiehixi, Mhanden, sadan, «viiden- malamme meille anda.
kymmenen ja kymmenen päälle, ja esimiehjxi
26. Mutta et te tahtonet mennä sinne; waan

sen-

se

se

*

olitte wastahakoiset HERran teidän Jumalanteidän sukukunnisanne. ,
16. Ia minä kastin teidän duomarillenne ne sanalle.
silloin, sanoden: kuulkat teidän «veljejänne, ja
27. Ia napisitte teidän majoisimne, ja saja
jokaitzen
hänen
duomitkat oikein
miehen
noitte: HERm on meille wihainen, ja on ulos
.„,

*

*

tuonut meitä Egyptin maalda, andaxensa meitä
Amorrerein käsiin, hukuteta. 4 Mos. 14:
"loh 7:
lvaihella.
pidä
Ei
reidän
kayoman
-17.
28. Kuhunga »ne menemme? meidän «e><
jälken
jemme
kuulkar
waan
duomiösa:
owat peljattänet meidän sydämemme/
muodon
alkä,r pel- sanoden: seKansa on suurembija pidembi meimin sim pienda, kuin

»veljensä tvaihella,

ja

hänen muukalcusens
»4-

'

»>

tä/

<«

Luk.

ja ne Kaupungit

5 Mos Kirja.
owat

suuret ja warustetut nemme ja sodimme -/niinkuin HERm meidän
Jumalamme meille käikmvt on. Kosta te siis

asti' olemma me myös »HälMt siellH
milvasie»pojat.
4 M05
29.
Enakin
hämmästyteille:
akat
minä
sanoin
29 Ia
kö älkät myös peljästykö heitä.
20. SlUa HLRra reidän humalanne
ja jöri «idän evcstantav reidän dellannt
myös
tehnyt ott EghPtisK
ne, niinkuin hän
edesä.
teille teidän silmäimiejosa
sinä o'et nähnyt, kuinIa kotwesa,
ga HERm sinun lumalas on sinun kandanuc, niinkuin mies kanda poikansa, kaikella sillä tiellä, jota te «vaeldanet oletta, siihenasti
kuin te tälle paikalle tckitte.
22. Waan et te siitä lukua pitänet, ustoa
Jumalanne päälle.
H3RMN teidän
tiellä teidän edellänn', tieduskäwi
Joka
zz.
taman leirin paikkaa, yöllä tulesa, osotmdm
teille tietä kuin te käwitte, ja päiwällä pilwesä.*
Mos. 21. 4 Mos. 10:
34 Kosta HERm kuuli teidän huutonne,
wihaimi hän ja »vannoi, sanoden:
35. Ei yxikän tästä pahasta sukukunnasta pidä näkemän sitä hywää maata, jonga minä olen wannonut, andermi teidän Isillenne.
»4 Mos. ,4: 22. l. 2<l:Ss. 5 Mos. 2:14
*

*

.,,:

,

malmit »litta, jokainen somaseinensa, ja ynfeydesä menitte wuorelle.
4Mof. ,4: 4°, 4».
Sanoi
sano heille: ei
minulle:
4?.
HERm
teidän pidä sinne menemän, eikä myös sotiman, sillä m minä ole teidän kansan, ettet te
*

lyödais teidän

'

*

2

~:
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2.

~

»,.

*

Ps.^:il.

«vihoNistmns edesä.
Kosta minä näitä teille sanoin, niin

43-

te kuullet minua, waan olitta

HERran

et

sa-

nalle wastahakoiset, ja olitta röykkiät menemän wuorelle.
44.Niin läxitAmorrerit jotka wuorella asuit,
teitä wastan, ja ajoit teitä mka niinkuin kimalaiset tekewät, ja löit teitä maahan Scirisä
4 Mos. ,4: 45.
Horinaan asti.'
45- Kuin te sieldä palaisitte ja itkitte HERrau edesä; niin ei HERm tahtonut kuulla teidän ändänne, eikä korwiinsa ottanut.
46. Niin oletta te olstKadexesi» kauwan ai*

kaa ; niiden päiwäin luwun jälken kuin te wiitvpitte siellä (odottain wakoita).
2.

Luku.

Ruinga he, Radexesta lähdettyänsä, olit
saanet kiellon HERraldn, wahingoiyrmasta V»

domealaisia, Moabitaita ja Ammonitaita,

li.

Ruinga he olit saanet »voiton Schonin Hesbonin Runingan yli»ze.
I.
me palaisimme,, ja matkustimme

36. Paitzi Kalebi lephunnen poika, hän näke
sen, hänelle
minä annan sen maan, jonga päällä hän astunut on, ja myös hänen lapsillensa,
korpeen punaisen meren tietä, niinkuin
että hän ussollisesti seumis HERma.
HERm minulle sanonut oli: ja waelsimme
.37- Ia HERm »vihastui myös minulle tei- Seirin wuorm ymbärins suuren aikaa.
dän tähtenne, ja sanoi: et sinäkän sinne tule.*
2. Ia HERra puhui minulle, sanoden:
4 Mos. 20: 12.
l. 27: 15, 14. 5 Mos. 26, 27.
3. Jo te oletta kyllä »vaeldanet tätä wuorta

*

;:

ymbärins, palaickat pohjaiseen päin.
1.24:4.
38. Waan losua Nunin poika sinun palwe4. Ia kaste Kansalle, sanoden: teidän pitä
lias, hän tule sinne: wah»vista händä: silla hä- »vaeldaman teidän »veljeinne Esaun lasten mnen pitä asettaman Israelin perimnxeensä.
jainylitze *, jotka Seiris asumat ja he pelkäiväö
teitä; mutta karmkat teitänne sangen »visusti.
39. Ia teidän lapsenne, jotka te sanoitte
rni ttllewan', ja teidän poikanne, jotka ei tä4Mof. 2«: 14.
näpänä tiedä hnwää eli pahaa, he tulcwat sin5. Alkät alkako sotaa heitä wastan: silla en
ne: ja minä annan sen heille, ja heidän pitä
minä anna teille jalangan leweyttä heidän
omistaman.
maastans: sillä Esaun lapsille olen minä anda'4 Mos. »4:3.
palaitkat
mengät
4«. Waan
1 Mos. ;6:8.
korpeen, nut Seirin wuoren perimisexi.
te ja
punaisen meren cietä.
pita
6. Rahalla
teidän heildä ruan ostaman,
4l- Niin te wastaisitte ja sanoitta minulle: jonga le syötte; niin myös wedm pitä teidän
me olemme rikkonet HERma wastan: me me- heildä rahalla ostaman, jota te juotte:
7. Sil1.4:,,.

saa-

*

.

sen

*

*

7. Sillä HKRra stmln Jumala? on siv,
nanur sinun, taitisi» sinun tätreo töisa, hän
rierä sinun martujtuxes tasa suuresi» korwesa.
Jo neljäkylmnendä ajastaikaa on HERra sinun lumalas ollut sinun kansas, niin ettei sinulda mitäkän ole puuttunut.
8. Kosta me meidän weljeimme Esaun lasten
tykö waeldanet olimme, jotka Seirin wuorella
asuit, sitä kedon tietä Elathista ja Ezeongaberista; niin palaisimme me, ja menimme sitä
Moabin korwen tietä.
9. Ia HERra sanoi minulle: äläwahingoitzeMoabitaita, älä myös sekoita itziäs sotaan
heidän kansansa: sillä en minä anna sinulle miperimisexi : sillä Lothin
lapsille olen minä Arin andanut perilmsexi.

täkän hänen maastansa
*

4

*

«: ,z.
owat muinen

Mos.

sillä paikalla asusuuri, wäkewä ja pitkä Kansa,
4Mof.i):2;.
Niinkuin EnakitN."
11. He luultin myös sangareixi, niinkuin Enakim: ja Moabitat kutzuit heitä Emim.
12. Asuit myös muinen Horeit Seirisä *, ja
ic>.

Emimit

net; jotka olit

Efa»m lapset

ajoit pois ja hukutit

heidän siasansa:

ns edestänsä,

Israel teki
perindömaafansa, jonga HERra heille andoi.
*i M»s. 14:6. 1.;6:2v.
13. Niin nostat nyt, ja matkustakat Saredin ojan ylitze. Ia me »vaelsimme Saredin
ja asuit

niinkuin

'4 Mos. 21: 12.
Waan
aika
kuin
me matkustimme Ka14.
des Varneasta, siihenasti kuin me tulimma
oli kcchdexan »vuotta nelSaredin ojan
jättäkymmendä: siihenasti kuin kaikki sotamiehet leiris olit hukkandunet, niinkuin HERra
4 Mos. »4:29.
heille wannonut oli.
15. Sillä HERran käsi oli heitä wastan, hukuttaman heitä leirisä, siihenasti kuin hän peojan ylitze.

*

*

räti

*

heidän.
Kosta kaikki sotamiehet olit loppunet
kuollet Kansan seasta
lopetti

16.

:

17.

Vuk.
nulle Ammonin lasten maata perimisexi waa»
lapsille olen minä
andanut
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Puhui HERra minulle,

ja sanoi:

ja

Lothin
xi.
'

2.

*

:

sen
Duom.

perimiO

11: ,5.

Se on myös luettu sangaritten maari
sangarit
owat muinen siinä asunet.
sillä
Ammonitat kutzuwat heidän Samstunmim.
21. Sillä he olit suuri, wäkewä ja pitkz
Kansa niinkuin Enakim. Ia HERra ha,
witti heitä heidän edestäns, niin että he ajoit
heidän ulos, ja asuit heidän siasansa.
22. Niinkuin hän oli tehnyt Esaun lapsilk
Seirin wuorella asuwaisille, heidän edestäni
häwittäisens Horeit, niin että he owat heidän
ajanet ulos, ja asunet heidän siasansa tähän
päiwään asti.
23. Awimit asuit maankylisä Gazan asti;
niin Kaphtorimit läxit Kaphtorista ja häwitit
ne ja asuit heidän siasansa.
11. 24. Nostat ja lähtekät, ja matkustakat
Arnonin ojan ylitze: katzo, minä annoin sinun
Sihonin Amor«rein Kuningan
lWis
sa, mainensa, rupe siis omistaman,Hesbonija sotiman händä wastan.
25 Tänäpänä minä alan, tuottaman kaiken
Kansan päälle koko tanvan alla pelwon ja ivapisemisen sinun edesäs ; niin että he, sanonm
sinusta kultuansa, pitä »värisemän, ja surulliset oleman sinun edesäs.
26. Niin niinä lähetin sanansaattajat korwesta idän puolesta, Sihonille Hesbonin Ku«
ningalle, rauhallisilla sanoilla, Moden:*
4 Mos. 21:2,.
5 Mos. 2o
Minä
waelda
sinun maakundaö
27.
tahdon
läpitze, ja niinkuin tie anda, niin minä »vaellan: en minä oikialle puolelle engä »vasemmalle poikke.*
*4Mof.
28.Ruokaa pitä sinun rahan edest andaman
syötä, ja mettä rahan edest juota:
käyn
minä
waiwoin joudukkasti sen läpitze.
29. Niinkuin Esaun lapset Seiris asujat minulle tehnet owat, ja Moabitat Aris asuwaiset; siihenasti että minä tulen Jordanin ylitze,
siihen maahan, jonga HERra meidän Juma20.

A
.

,

*

: ,<,.

«:«.

18. Tänäpänä pitä sinun matkustaman Moalamme anda meille.
bin rajain ylitze, lästa Aria.
lähestyt
lapsia,
Ammonin
älä
Ia
kostas
19.
30. Waan ei Sihon Hestonin Kuningas
heitä »vahingoitze, älä myös sekoita itziäs so- tahtonut meidän anda waelda sen läpib» :
taan heidän kansansa: sillä en minä annan si- sillä HERra sinun lumalas kowetti HHG
mieleW

Mos Kirja.
että
3. Ia niin HERra meidän Jumalamme
mielensä ja paadutti hänen sydämensä;
niinandoi
f,
Kuningas Ogin Basanista meidän käanda
käsiis
hänen
sinun
HERra tahdo»
Amos
ynnä kaiken hänen »väkensä kansa: ja
siimme,
on.
"5
t
tanäpäiwänä
Mos.
29:7.
2:9.
kuin
minulle: katzo, minä me löimme hänen, siihenasti ettei hänelle yhtä31 Ia HERra sanoi
4Mos. 21: 25.
olen rumennut andaman Sihonin Kuningan, kän jäänyt.'
4. Ia silloin me otimme kaikki hänen Kauja hänen maansa sinun etees, rupe omistaman
punginsa,ja ei ollut hänellä yhtän Kaupungita,
a perindönäs pitämän hänen maatansa.
jota em me hänelda ottanet pois kuusikymwastan,
meitä
Ia Sihon läxi sotiman
Kaupungita, ja koko Argobin maakunmendä
ja>aikki
wäkens
hänen
lahzaasa.
hän
joka
meidän
andoi
oli Basanis Ogin waldakunnasa.
nan,
lumalam
3;. Mutta HERra
ja
me
eteemme,
meidän
löimme
kaikki
nämät Kaupungit olit wahwishänen
5.
Ia
HHnen lapsensa, ja kaikki
porteilla, ja teliillä:
tetut
korkeilla
mmircilla,
hänen
»väkensä.
»a hänen
jotka olit
kauKaupungita,
me
otimme
kaikki
ilman
monda
muuta
silloin
hänen
34- Ia
Kaupungit,
erinäiset maankylät.
punainsa, ja hukutimme kaikki
6. Jotka me kaikki maahan kukistimme,
miehet ja »vaimot ja lapset: niin etten me yhniinkuin me Sihonille Hesbonin Kuningalle
täkän jättänet.
35. Paitzi eläimitä kuin me meillem otimme, teimme: me häwitimme kaiken 'Kaupungin
miehet, waimot ja myös lapset.
ja Kaupungein saalin, kuin me moitimme.
ojan
AroeristaArnonin
reunal7. Waan kaikki eläimet, ja kaiken saalin
36. Hamasta
la, ja siitä Kaupungista ojan wieresä, niin Gi- Kaupungeista, otim me meillemme." 'l.20: ,4.
8. Ia niin me otimme siihen aikan sen maan
leadin asti. Ei yhtäkän Kaupungita ollut, joka
taisi olla meitä wäkewämbi: HERra meidän kahden Amorrerein Kuningan kädestä, sillä puoJumalamme andoi kaikki meidän alamme. len Jordanin, Arnonin ojasta niin Hermonin
37. Waan Ammonin lasten maahan et sinä »vuoreen asti.
tullut, etkä mihingän joka oli labokin ojan
9. Jonga Sidoniterit Hermon Siroinixi
tykönä, etkä niihin Kaupungeihin wuorella, kutzuit, mutta Amorrerit kutzuit sen Senirixi.
taikka johongun muuhun, josta HERra meiia. Ia kaikki ne Kaupungit lakialla, ja koko

Luk.

?.

5
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H.

-

:

,2

dän Jumalamme meitä käskenyt on.
3. Luku.

1. Ruinga he olit woittanet Ogin waldakunnan, joka sitte Rubenin ja Gadin lapsille, niin
m?is puolelle Manastcn sukukunnalle jaettu»,
sillä ehdolla, että heidän piti auttamqn weljejansa omistaman Ranaan maata. n. Ruinga
Jumala oli kieldänyt Mosexen menemästä Ranaan maalle ; waan Josuan piti heitä johdat-

taman

stnne.

!.s>a me palaisimme ja menimme Basanin
tietä: niin Og Basanin Kuningas läxi
kmken »väkensä kansa meitä wastan sotiman
Edrein tykönä.» "4M05.2,:;,. ,M05.29: 7.
2. Mutta HERra sanoi minulle: älä pelkä
Mda: sillä minä olen andanut hänen sinun
la,,>s,,a kaiken hanen »väkensä, jahanen maan»a: ia sinun pitä tekemän hanen kansans,
niintlun sina teit Sihonin Amorrerein Kuningan
,oka

""sa

,

Hesbonis asui.

'

'4 Mos.« l

Gileadin, jakoko Basanin, Salkan jaEdrein
asti, Ogin waldakunnasa Basanin Kaupungit.
11. Sillä Kuningas Og Basanista oli ainoastans jäänyt niistä muista sangareista: katzo,
hänen »vuotensa, se rautainen »vuode, eikö se
ole Ammonin lasten Rabbathisa? joka on yhdexän kynärätä pitkä, ja neljää kynärätä latvia, miehen kynärpään pituudella.
12. Ia niin me siihen aikqn sen maan meillem omistimme: AroeristaArnonin* ojan tykö,
ja puolen Gileadin mäke, ja sen Kaupungit,
annoin mina Nubenitereille ja Gaditereille. f
"Ios.i:: I. -s 4Mos.2::;;. 5 Mos. 29: 8. los.i;:z.
13. Mutta se kuinGileadista oli ylitze, ja koko Basanin Ogin waldakunnan annoin minä
puolelle Manassen sukukunnalle; kaiken Argobin maakunnan, koko Basanin kansa, joka
kutzutan Sangarcin maan.
14. lair MunaOn poika sai koko Argobin
maakunnan Gessurin ja Makathin lnaan ariin:
ja
Cc
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3. 4.

Luk.

ja kutzui Basanin oman nimensä jälken lairin
26. Mutta HERra wihastm minun päil.
kyliri ', tähän päiwään asti.
4 Mos. ,2:4». leni* teidän tähtenne, ja ei kuullut minun l»
15. Mutta Makirille millä annoin Gilea- kousiani; mutta sanoi minulle: sinulla on kyl,
din.
lä, älä minulle siitä asiasta enämbi puhu.
*4Mvs. ,2:^.
16. Ia Rubenitereille jaGaditereille annoin
4 Mos. 20: 12. 5 Mos.,: 37. l. 4:,,.
l. ;i 2.
l. !4 4.
minä
Gileadista, Arnonin ojaan asti,
keskelle sitä ojaa kusa raja on ; niin labokin 27. Astu Pisgan kukkulalle, ja nosta silmä»
ländeen päin, pohjaan päin, lounaseen päin,
ojaan asti, josa Ainmonin lasten raja on.
ja
ja
ja itään päin, ja katzo silmilläs: silla ei sinun
kedon
ramyös
sen
Niin
Jordanin
17.
pidä
menemän tämän Jordanin ylitze.
jan, Sinerechistä niin kedon mereen asti, on
suolainen meri, Pisgan »vuon alaisella puolen, 28. Mutta kaste lostlalle ja wahwista hän,
dä, jarohwaise händä: sillä hänen pitä men«,
itää kohden.
'4 Mos. 24:11,12.
ja
ajalla,
män ylitze, tälnän Kansan edellä, ja pitä heille
18. Ia minä kastin teitä sillä
teidän
on
andanut
maan, jonga sinä
noin: HERra
omistaman perinnön
Jumalanne
teille tämän maan omistaxenne.; mengät ase- näet.*
Jos. 14:1.
neinne teidän weljein Israelin lasten edellä,
29. Ia me olimme siinä laxosa, joka on
kaikki te kuin wäkewät oletta ( sotaan mene- Peorin huonen kohdalla.
'

*

*

osan

:

:

se

*

sa-

*

män):*
iy.

*

4

Mrs. 32:17.

Paitzi teidän emänniran, lapsian

4.

ja myös

sen

Luku.

l. Neuwo Jumalan kästyjä oppiman joka oi>
karjaanne, (sillä minä tisdän teillä oleman
kia
toimellisus on. n. Ivaroitus epäjumali»
paljo karjaa) andakat niiden olla teidän Kauja Jumalisudesta aykeroiye>
jotka
suutta
pungeistanne,
minä teille andanut olen: man. kartaman,
in. Rehoitus siihen, rangaistuxen ch>
myös
teidän
20. Siihenasti että HERra
hywyden
kauxella, ja
lveljennekin saatta lepoon, niinkuin teidängin; iv. lliroitetanJumalan
2. wapakaupungia sillä puolen
että hekin omistaisit sen maan jonga HER- Jordanin.
ra teidän Jumalanne heille andawa on tuolla
kuule nyt Israel ne säädyt ja oikeudjt.
puolen Jordanin: sitte te palajatte kukin tei- I.
kuin mina. teille opemn tehdaxenne; ettq
dän omaisuteenne, kuin. mina teille andanut
'5 Jos 25: 4.
te eläisitte, ja tulisitte ja omistaisitte maan,
olen:*
21. Ia minä Min losualle sillä ajalla*, jonga HERm teidän Isäinne Jumala teille
sanoden sinun silmäs owat nähnet kaikki mi- on 2.andawa.
Ei teidän pidä miratt lisämän siihn»
tH HERra teidän Jumalanne näille kahdelle
kuin minä reille kasten,
sanaan,
Knnmgalle on tehnyt; niin hän myös kaikille
>

:

waldakunnille on lekewä/kuhunga sinä menet. myös reidän miran 'surä orramatt poie*j
kätkexenne HERran teidän lunmlßM
4Mos. 27: i», 22.
kuin minä reille kasten.
peljätkö,
22. Zllkät heitä
sillä HERra teidän kastyja,
,2: ,2.
*l.
Sa». l.,«: 4
105.,: 7.
Imnalanne itze soti teidän edestänne.
8,
1
'9.,K.22:
'.'l
aiIlm.
11. 23. Ia minä rukoilin HERraa siihen
owat
Teidän
nähnet
silmänne
mitaHA3.
kan, sanoden
kaikki iotka
24. HERra, .HERra, sinä olet rumennut m tehnyt on VaalPeorille: sillä
on
BaalPeorim,
sinun Ih
kunnias,
palwelialles
sinun
seuraisit
HERm
ilmoittaman sinun
ja sinun wahlvan kätes: sillä kuka on Jumala malas hukuttanut teidän smstanne/
~4.
Jos" A,
Taiwasa ellmaasa, joka taita sinun tekos ja
HERraja
jotka
riputte
kiinni
«68.
Waan
te
-7.
4.
wäkes perän tehdä ?*
Ps.
«9
Ps.
tänapHnz.
te
elätte
kaikki
mennä,
Jumalalanne,
katzoman sitä teidänKatzo,
25. Anna nyt mmun
ja oikeukästyt
opetin
teille
minä
5.
hy»vää maata sille puolen Jordanin: niitä hymllM
minun
Jumalani
det: niinkuin HERm
wiä wuoria ja Libanonia.
*

.

<

:

>

»

<!.

*

<

5 Mos. Kirja.

Luk.

2OZ
16. Ettet te Mrmelis teitänne, ja tekisi teilkätkenyt on; niin tehdaxenne maalla johonolette omistaman sitä.
lenne kuivaa, jongun muotoista*, miehen eli
kale te tulewatpitäkät
2 Mos. 20: 4.
siis ja tehkät ne: sillä tämä waimon kaltaista.
6. Niin
ja
Jongun
joka on maan
kaltaista,
ymmärryxenne
toimellisudenne
kaikeläimen
teidän
Z7on
päällä:
edesä,
kaltaista,
jongun
joka lmdä
linnun
kosta he kuulemat kaikki
kein Kansain
niin
tämä
taiwan
kästyt,
he sanomat:
alla.
suuri
nämät
on toimellinen jakuuluisaKansa.
18. Eli jongun madon muotoa maan päälKansa ainoast
7. Sillä kuka Kansa on niin suuri, jolle Ju- lä, eli jongun kalan muotoa joka on lvedesa
mala niin lähesty; niinkuin HERra meidän maan alla.
19. Ia ettet sinä myös nostais silmiäs taiJumalamme, niin usein kuin me händä rukoipäin, ja katzelis auringota, ja kuuta,
20.
iy,
waseen
*Ps
'45'8.
Ps.
'47lemme?*
8. Ia kuka on niin ylistettäwä Kansa, jolla ja tahteja, ja kaikke taiwan sotajoukkoa, ja
niin hurstat säädyt ja kästyt owat; niinkuin tulisit kehoitetuxi kumartaman ja palweleman
kaikki tämä Laki on, jonga minä teille tänäpä- heitä; jotka HERm sinun lumalas jakanut
on kaikille Kansoille koko taiwan alla.
nä annan?
ja
warjele
tarra
sinuas
sinun 20. Mmm teidän on HERm ottanut, ja
9. Niin
sangen
errer
«oisusii,
sinä unhorais ulosjohdatmnut mumpätzistä, Egyptistä; etsielus
jorka
asioira,
sinun silmas owar tä te olisitte hänelle perindö Kansa, niinkuin
nntä
nähner, ja errei ne laxis sinun svdämesias se myös on tänäpänä.
21. Ia HERm »vihastui minun päälleni, teikaikkena sinun elinaikanas: ja sinun pira
niitä julistaman lapsille» ja lästes lapsil- dän puhenne tähden; niin että hän »vannoi ettei minun pitänyt menemän Jordanin ylitze,
le.' '1.6: 7.
io. Ia myös sitä päiwää, kostas seisoit eli tuleman siihen hywään maahan*, jonga
sinun lumalas edesä Horebisa, kos- HErm sinun lumalas anda sinulle perinnöxi.
HERran
ka HERra sanoi minulle koko minulle Kan*4M05.20: 12. 5M05.i:27. 1.?!26. 1.24:4.
sa, andareni heidän kuulla minun sanojani; 22. Waan minun pitä kuoleman tasa maajotka heidän pitä oppiman, että he pelkäisit si», ja ei minun pidä käymän Jordanin ylitze;
minua kaikkena heidän elinaikanansa maan mutta te käytte sen ylitze ja omistatte sen hypäällä, ja opetaisit heidän lapsiansa.
wan maan.
n. Ia te astuitte edes ja seisoitte alhalla
23. Niin kawahmkat itziänne, ettet te HErwuoren tykönä: ja muori paloi tanvaseen asti, ran teidän Jumalanne liittoa unhomssi, jonga
ja siellä oli pimeys, pilwi ja syngeys.
hän teidän kansanne on tehnyt: ja älkät tehkö
2 Mos. ly: 16.
kuwaa jongun muotoisen, niinkuin HERm
12. Ia HERra puhui teille keffeldätulda: sinun lumalas sinulda kieldänyt on.
puhen anen te kuulitte, mutta et te yhtäkän
24. S»Uä HERra sinunlumalas on kukuumaa nähnet, waan änen.
luttavainen mli *, ja kiiwas Jumala.
ly: ;.
13. Ia hän ilmoitti teille liittonsa, jonga
Hebr. ,2: 29.
111. 25. Kosta sinä siität lapsia, ja lasten laphän teidän tehdä kassi, ne kymmenet sanat:
la kirjoitti ne kahteen kiwiseen tauluun."
sia, ja te «vanhenette maasi»; ja turmelette
ja teette itzellenne kuwia jongun muo18.
l.
,i:
,4:28.
ihenne,
2Mvs.
»4- Ia HERra kasti minun silloin ovetta toisexi, niin että te teette pahaa HERmn teitellle säädyt jaoikeudet; teidän niitä tehdaxenne dän Jumalanne edesä, ja »vihoitatte hänen:
sima maasa, johon te menette omistaman sitä.
26. Niin minä tänäpänä kutzun miwat ja
N- n. Warjelkat
teidän sielujanne san- maan todistaja»,' teitä wastan ", että teidän pisiis
gen »visusti: sillä et te ole yhtäkän kuwaa
siitä maasta, johonnäh- tä akista peräli hukkumanylitze,
net sinä paiwänä, jona
omistaman sitä.
puhui teille, ga te menette Jordanin
kesteldä tuloa, Horebisa.HERra
Ei teidän pidä kauwan elämän siinä, waan te
Cc,
pitä
4.

,

"

:

,

*

*

*

*

4. Luk.

DLUiLkononwn.
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l. ,° 19.
pitä peräti hukutettaman. f
5 M05.28: if, »c.
-f M05.26 :14, :c.
27. Ia HERra hajotta teitä Kansain sekaan: ja te tuletta wähäxi Kansaxi *, jätetyxi
pakanitten sekaan, kuhunga HERra wie teil. 28: 62.
dän.
pitä
teidän pallveleman epäjuma28. Siellä
jotka
lita,
ihmisten käsialat owat; puita ja kiiviä, jotka eikä näe, eikä kuule, eikä syö, eikä
Ps. ~5: n »c.
haista.
Ps. in 4»
"

:

;

*

*

"

:

«.

,

29. Jos sinä silloin siellä etzit HERraa sinun
löydät hänen, kosta
lumalatas *, niin sinäsydamestäs,
ja kaikessinä etzit händä kaikesta

sielustas. *Os. 3:5. Wiis. 1:2.
Kossas ahdistetan, janämät kaikki sinun
päälles tulemat; niins »viimeisinä päiwinä, papalajat HERran sinun lumalas tygö, ja kuuta

30.

Ja uloswienyt sinun Egyptin maasta kaswoil.
länsa, ja suurella »voimallansa.
'

*,Mos. i,:i6.
38. Ajaman ulos sinun edestäs suuret Kan,
sat, wäkewämmät sinua; johdaxensa sinua sti,
hen, ja andaxensa sinulle heidän
perin,
nöxi, kuin tänäpänä tapahtunut on.
39. Niin tiedä siis tänäpänä, ja pane mielees, että HERra on Jumala ylhällä taiwasa, ja alhalla
ja ei vxikän muu.
40. Ettäs pidät hänen säätyns jakäffyns,
kuin minä tänäpänä sinulle kasten, niin ettäsinun ja sinun lapsilles sinun jälkeshywin käwis:
jaettäs olisit pitkäijällinen maasa, jongaHERra sinun lumalas sinulle anda ikäpäiwireS.
IV. 41. Silloin eroitti Moses kolme Kau«
pungita ', sillä puolen Jordanin auringon nousemisen puoleen.
4 Mos. ,5:6, ,4.

maansa

se

maasa

:

hänen ändänsä.
5 Mos. 19:2. Jos. 2« 2, 8.
31. SilläHERra sinun lumalas on armollinen Jumala, ei hän sinua hyljä, eikä kadota
42. Että sinne pakenis, joka tietämätä lHsinua: ja ei hän unhota sinun Isais liittoa, himmäisensä kuoliaxi löis, ja ei ennen ole ollet

*

-

:

lut hanen wihamiehensä; että hän pakmis yhjonga hän heille »vannonut on.
aikoja,
jotka
owqt
ollet
Kysele
teen niistä Kaupungeista, ja eläis.
endisiä
32.
päiwästä,
jona
edellas,
Jumala
43. Kuin oli Bezer korwesa, lakialla maalla
siitä
sinun
ja 3lamoth GileadisaGaloi ihmisen maan päälle, ja siitä yhdestä tai- Rubeniterein
ja Goan Basanisa Manajsltewan ärestä niin toiseen äreen: jos ikänäns niin diterein
on, eli senkaltainen on rein
suuri asia tapahtunut
ikänäns kuultu ?
44. Tämä on laki, jonga Moses Israelin
33. Ongo jokuKansa kuullut Jumalan anen lasten eteen pani.
puhmvan tulen kesteldä *, niinkuin sinä kuullut
45. Ia nämät owat todistuxet, säädyt ja
elänyt?
,8,
2
ja
Mos. 19:
19.
oikeudet, kuin Moses sanoi Israelin lapsille,
olet, on
koettellut
ongo
lähdettyänsä Egyptistä.
mennexens
Jumala
34. Eli
ottaman hänellens Kansaa Kansan seasta, kiu46. Sillä puolen Jordanin siinä laxosa Peorin huonetta kohden Sihonin AmorrereinKusaurilla, ja tunnustähdeillä, ja ihmeillä, ja
dalla, ja wäkewättä kädellä, ja ojetulla käsi- ningan maalla, joka Hesbonis asui; jonga
»varrellaja suurilla peljästnxillä;niinkuin HER- Moses ja Israelin lapset löit lähdettyäns E>
ra teidän Jumalanne kaikki nämät tehnyt on gyptistä.* *4M0f.2i:24. 5 Mos. i: 4^
teille Eg''ptisä sinun silmäis edesä.
47. Ia omistit hänen maansa, niin myösO<
35. Nämät olet sinä nähnyt, tietäxes että gin Basanin Kuningan maan *, kahdenAmorja paitzi hän- rerein Kuningan, jotka silla puolen Jordanin
HERra on ainoastans Jumala;
,2:
l.
2.9.
asuit, auringon ylönemistä päin. *l. z:i-,
dä ei vxikän muu.
kuulla
on
andanut
äsinun
z6. Tai»vast hän
48. Aroerista Arnonin ajan reunalla, Sioja
maalla
on
annin
opetaxensa
hän
wuoreen asti
on Hermon.
nensä,
sinua:
danut sinun nähdä
tulensa: ja tulen kes49. Ia kaiken lakian maan sillä puolen
keldä olet sinä kuullut hänen
Jordanin itän päin, lakeuden mereen asti,Pift
ja
rakastanut,
on
gan
Että
l. ;: 17.
hän
sinun Isiäs
wuon alaisella puolen.
37.

seasa:
seasa:
seasa.
se

,

*

so-

,

*

suuren

,

se

sanansa.

*

heidän siemeniäns on walinnut heidän jälkensä:

*

5. L«r».

5 Mos. Kirja.
Mutta seitzemäs väiwä on sinun HER5. Luku.
ms
lepopäiwa ': silloin ei sinun pidä
liittoa.
lumalas
Horebisa
tehtvi
muiAltta
sitä
1. Moses
m. lohdatta mitan työtä tekemän, eikä sinun poikas, eikä
i". käfiyä.
»ettoi Jumalan oman puhensa, ja new
mieleen heidän
sinun tyttäres, eikä sinun palwelias, eikä sinun
»ansan
piikas, eikä sinun härkäs, eikä asias, eikä yxiwo taas kuuliaisuteen.
l.«a Moses kutzui koko Israelin, ja sanoi kän sinun karjas, eikä sinun muukalaises joka
näitä säätyjä ja oi- sinun portteis sisällä on, että sinun palwelias
<F
heille: kuule Israel
keuria, jotka mina tänäpänä puhun teidän ja piikas lewosa olis niinkuin sinäkin.
ne, ja pitäkät
Ebr. 4:4.
»Mos. 2:2. Hcs. 20:
konvainne kuulden:
jälken.
15. Ia muista että sinäkin olit orja Egyptin
ne, tehdäxenne niiden
ja HERm sinun lumalas ulosjoh2. HERra meidän Jumalamme teki liiton maalda:
*,
datti
Mos. 19: 5.
sinun sieldä wäkewällä kädellä, ja ojetulmeidän kansamme Horebisa.
liittoa
la
tehnyt
meidän Ikäsilvarrella. Sentähden HERm sinun
HERratäta kansamme,
z. Ei
jotka lumalas kasti sinun pitä lepopäiwän.
meidän
stimme kansa; waan
16. Sinun pitä kunnioicaman sinun Inyt täsä olemme tänäpänä, jakaikki elämme.
ja ainas", niinkuin HERm sinun luteipuhui
saas
kastvoihin
kastvoista
4. HERra
malas on sinun kästenyt, ettäs kauwan eläisit,
dän kansanne wuorella, tulen kesteldä.
ja teidän ja menestyisit siinä maasi», jonga HERm si;. Silloin minä seisoin HERran
205

5. Luk.

»

*

~.

*

waihellanne, ilmoittamasa teille HERran sanaa: sillä te polkaisitte tulda ', ja ette nosnet
2 Mos. 19:16. l. 2°: is.
wuorelle, ja hän sanoi
(olen)
11. 6. Mnä
HERra sinun lumalas, joka sinun Egyptin maalda orjuden
2 Mos. 20:,.
huonesta ulos »vienyt olen.
piräman
muira
pidä
Ai
sinun
luma7.
litaminun edesani.
'Ps. 81:12. Ps. 97:7.
8. Ei sinun pidä kuwaa tekemän sinulles jongun muotoisexi, kuin ylhällä taiwasa on, eli
alhalla maasa, elikkä wesisä maan alla.
9. Ei sinun pidä niitä kumartaman, eikä pallveleman niitä sillä nlina olen HERra sinun lumalas, kiiwas Jumala, joka kostan lapsille Isäin rikoxer, kolmandeen ja
neljandeen polrocen. niille jotka minua wi2 Mos. 24:7.
hawar.
Jer. 22:18.
10. Ia reen laupmden monelle tuhannelle, joita minua rakastawar, ja minun kai*

:

*

*

*

:

*

kuni

*

pirawar.

«i. Ei sinun pidä rurbaan lausuman sinun HERras lu,nalas nime : sillä ei HERra pidä sitä ranyaisimara, joka hanen ni-

Mtnsa turhaan lausu.

Sinun pitä lepopäiwän piräman, erniinkuin HERra sinun
lumalas sinun kästi.
2
Mos. 20:8.
. 13- Kuusi päiwää pitä sinun työtä tekemän,
»a kalkki sinun asiäs toimittaman.
12.
tas
.

sen pMtäisir

:

*

nun
"

lumalas sinulle anda.
,

Mos. 20:

12.

Syr.

z:

Matth. 15: 4.

9.

Mark. 7:10. Eph. 6:2.
17. Ei sinun pidä rappaman.

*

i

Mos. 20:12.

Matth.

5:

*

Nom.

21.

i;

:

9.

18. Ei sinun pidä huorin tekemän.
2
Mof. 20 14. Matth. 5:27. Luk. 18:20.
Et
19.
sinun pidä warastaman.
*

*

:

*

Mos. 20:15.
Ei sinun pidä Voäaraa todistusta sa*

20.

2

noman sinun lahimmäistäs wastan.
2 Mos. 20: ,6.
Nom ,3:9.
21. E> sinun pidä himoiyeman sinun lahimmäises emandara. Ei sinun pidä himoiyeman sinun lähimmäises huonetta,
hänen peldoansa, palweliamnsa, piikansa, harkansä, aasiansa, ja mira ikanans
2 Mvs. 20: 17.
sinun ladimmäisis on.
Nom. 7:7. lak.
,4, 15.
22. Nämät owat ne sanat, jotka HERm
puhui kaikelle teidän seurakunnallenne wuorella,
tulesta, pilwesta ja syngeydestä suurella anella,
ja ei siihen enä lisännyt: jakirjoitti ne kahteen
kiwiseen tauluun, ja andoi ne minulle.
m. 23. Ia tapahdui kosta te änen kuulitta
pimeyden kesteldä, ja muori paloi tulesta; niin
te tulitte minun tygöni, kaikki päämiehet ja
wanhimmat teidän sugustanne.
'

*

*

*

,:

24.

Ia sanoitte: katzo HERm meidän
Ivmalan;

Cc 3

5. 6. Lue.
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malam on osottanut meille kunniansa ja suurudensa, ja me kuulimme hänen anen sä tulesta.
Tänäpänä me näimme Jumalan puhuman ih,
Niisillä ja heidän elämän jäämän.
Mos. 19:19. 5 Mos. 4:,,.
25. Ia mixi meidän nyt pitä kuoleman, että
tämä suuri tuli pitä kuluttaman meidän? jos
me usemmin kuulemme HERran meidän Jumalamme änen, niin me kuolemme.
26. Sillä mikä on kaikki liha, että se kuulis
elawän Jumalan änen tulesta puhuman, niinkuin me ja jais elämän ? Duoin. 1;: 22.
27. Lähesty sinä, jakuule kaikki mitä HERra meidän Jumalamme sano: jasano sinä meille kaikki mitä HERra meidän Jumalamme
sinun kansas puhu niin me tahdomme kuulla
ja tehdä niitä.
28. Ia HERra kuuli teidän sanain ne änen
kuin te puhuitte minun kansani, ja HERra
sanoi minulle: minä kuulin tämän Kansan puhen änen kuin he puhuit sinun kansas se on
kaikki hywä kuin he puhuit.
29. Josta heillä olis senkaltainen sydän, pel*

,

*

2

*

*

,

,

:

kästyt, säädyt ja oikeuHERm teidän Jumalan»»
kasti opetta teille tehdä enne siinä maasi», kw
ga te menetta omistaman sitä.
2. Ettäs pelkät HERma sinun lumalatas
ja pidät kaikki hänen säätyns ja käst?nsa,ku»
minä käsken sinulle; sinä ja sinun lapses ja sinun lästes lapset, kaikkena sinun elinaikanas:
ettäs kauwan eläisit.
3- Ismel, sinun pitä kuuleman ja pitämän,
niin että sinä myös teet sen jälken, että sinun
hywin käwis, jate tulisitte paljon lisätyxi; niinkuin HERm sinun Isäis Jumala sinulle on luwanut maan, josa riestaa, ja hunajam «vuota.
4. Ruule Israel, HERra meidän lv,
malam on yxi (ainoa) HERra.
l. 4:25.
Mmk. ,2:29.
s. Ia sinun pira rakastaman HERraa
i.

owat ne
sl>amät
det, jotka

*

*

sinun lumalarao, kaikesta ftdamesiäs, ja
kaikesta sielustas, ja kaikesta noimasiae.»
*

Matth.

Mark. ,2:20. Luk.

22:37.

io: ,7.

Ia nämät sanat, jotka minä käften sinulle
tänäpänä, pitä sinun sydämees paneman.
7. Ia teroittaman ne sinun lapsilles, ja niilkämän minua, ja kätkemän kaikki minun käskyni kaikkena heidän elinaikanansa; että heille tä puhuman, huones istuisas, ja tiellä käydesäs, maam pannesas ja nostesas.
menestyis ja heidän lapsillens ijankaikkisesti!
8. Ia sinun pitä sitoman ne merkixi kätees,
Ps. 81:14.
ja
palaitkat
ja
kone pitä oleman sinulle muistoxi sinun silmais
zo> Mene siis sano heille:
6.

*

*

edes.
Mos. i; 16.
5 Mos. n:
tianne teidän majoinne.
pitä
minun
l.
6:
21.
San.l.;:;.
7:;.
l.
tasa
seisoman
zi. Mutta sinun
edesäni, että minä puhun sinun kansas kaikki
9. Ia sinun pitä kirjoittaman ne huones
kästyt, säädyt ja oikeudet, jotka sinun pitä pihtipieliin, ja portteihis.
HERm sinun lumalas johdatta
heille opettaman ; että he tekisit niiden jälken, io. Kosta
maalle,
jonga
minä
annan
heidän
maasa,
heille
sinun
kuin hän sinun Isilles, Asille
siinä
bmhamille, Isaakille ja Jakobille on wannoomistaxensa. pitäkät
nämät ja tehkät niinkuin nut sinulle andaxensa, suuret ja jalotKaupun32. Niin
kasti alkat git, joita et sinä mkmdanut.
Jos. 24:
HERra teidän Jumalanne teidänpuolelle.
11. Ia huonet täynnä kaikki hymyttä, joita
poiketko oikialle eikä »vasemmalle
33. Waan waeldakat kaikkia niitä teitä, kuin et sinä itze täyttänyt: ja wuojonkiwiset kaiwot,
Jumalanne teille kasti; että te joita et sinä itze kaiwanut: ja «viinamäet, ia
HERra teidän
eläisitte, ja menestyisitte, ja olisitte piMjälli- öljymäet, joita et sinä itze istuttanut: että sinä
syöt ja mwimn.
*l. 8: »o.
set siinä maasa, jonga te omistatte.
ii. 12. Niin ota waari, ettet sinä unhota
6. Luku.
HERma; joka sinun Egyptin maalda orjude»
ulosjohdatmnut on.
I. Neuwo Ransalle, harjoittaman iyians ja huonesta
Mutta
sinun pitä pelkämän HERra sikästpisä.
13.
lapsiansa Jumala,»
n-niaroitus unja palweleman händä' ja
ja
lumalatas,
m.
nun
Ryin«
hohtamasta kiusamafta HMiraa.
pitä
ga lapsille lumalisutta
opetettaman.
hänen
*

*

2

>».

:

*

:

'

"

>~

?.

euk.

5

Mos. Kirja

pitä sinun »vannoman.
1.,,: 4. Match. 4:10. Luk. 4:8.
14. Ol teidän pidä seumman muukalaisia
jumalita; niiden Kansain jumalista, jotka teidän ymbäriUenne owat.
15. Sillä HERm sinun lumalas on knlvas
ettei HERran sihumala teidän ke,kellänne,
julmistuis
wiha
sinun päälles:
lumalas
nun
ja hukumis sinua maasta.
16. Ei reidän pidä kmlaman* HERraa
nidan Jumalalanne, niinkuin te händä kiusaisitte Massasi». 7 2 'Matth. 4:7. Luk. 4:1,.
-Z- Mos. 17: 7.
pitämän
Mutta
ustollisesti HERran tei17.
kästyt;
niin myös hänen todän Jumalanne
säätynsä,
ja
kuin hän sinulle
hänen
diiluMs
kästenyt on.
,8. Ettäs teet sitä kuin oikia jn hywä on
että sinun hywin kawis, ja
HERran edesä:
ja
sisälle,
omistaisit sen hywän maan,
tulisit
josta HERm wannoi sinun Isilles.
19. Että hän karkotais kaikki wiholliset sinun edestäs; niinkuin HERm sanonut on.
ill. 20. Kosta poikas tästälähin kysy sinulda, sanoden: mitkä todistuxet, ja säädyt ja oikeudet nämät owat, jotka HERra meidän
Jumalamme teille kästenyt on?
2i. Niin sinun pitä sanoman vojalles: me
olimme Phamon orjat Egyptissä; mutta HERra ulosjohdatti meidän Egyptistä wäkewällä
kädellä.
HERm teki suuria ja pahoja tuntahteja jaihmeitä Egyptille, Pharaolle/ ja
nus22.1
kaikelle hänen huonellmsa,, meidän silmäin,
,H,en nimens kautta
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6.

*

7.

Luku.

Rästy pakanain häwittämisestä Ranaan
maalda. n.
mingätähden Israelin Ran<ä on walitt» Jumalan Ransaxi. m. <t>petus
Jumalan laupiudesta, wanhurstaudesta, ja hyl.

wydestä.

iv.

i.

HERm sinun lumalas wie sinun

Rohwaistus IsraelinRansalle

kanoita wastan.

pa-

siihen maahan,

johon sinä tulet omistaja
aja
paljon
sitä:
Kansaa ulos sinun edestäs*, Hecherit, Girgoferit, Amorrerit, Ka-

mat,

nanerit, Phereserit, Hewerit, lebuserit, seitzemän Kansaa, jotka sinua suuremmat ja wäre-

wammät

owat.

'

l.

;it

;.

Ia kosta HERra sinun lumalas anda
heidän sinun etees, ja sinä lyöt heitä; niin si-

nun pitä peräti hukuttaman heica, niinkuin kirotulta, ja ei tekemän yhtäkän liittoa heidän
kansans, eikä armahtaman heitä.*
2 Mos. 2): 22.
l. 24: ,2. 5 Mos. 20: 16,17.
pidä
ei
3. Ia sinun
heimolaisilleen andaman
sinuas heidän kansans: sinun tvttäritäs ei sinun pidä andaman heidän pojillensa, ja heidän tyttäritäns ei pidä sinun ottaman pojilles.
los. 2;: ,2.
4. Sillä he wietelewät sinun poikas minun
tyköäni, palweleman muukalaisia jumalita;
niin julmistu HERran »viha teidän päällenne,
ja nopiasti hurutta teidän.
5. Mutta ligm pitä teidän tekemän, heille,:
heidänAltarinsa pitä teidän kukistaman, ja heidän patzans rikkoman: niin myös heidän metzistönsä hakkaman, heidän epäjumalansa
kuwat tulella polttaman.
Mos. 2;: 24.
l. 5.4: >;.
edesä.
5 Mos. ,2: 2.
23-Ia johdatti meidän sieldä; että hänweis 11. 6. Sillä sinä olet pyhä Kansi» HERralle
meitä, ja andais meille sen maan kuin hän sinun lumalalles: sinun on HERm sinunluwannoi meidän Isillemme.
malas walinnut omaxi Kansaxensa, kaikista
24. Ia HERm kasti meitä tekemän kaik- Kansoista kuin aftllvat maan päällä.
kein näiden säätyin jälken, peljäten HERma
5M05.14:2. l. 26: If. 1'41et.2:9.
meidän Jumalalamme; että meidän hywin
ole
HERra mielistynyt teihin ja wa7. Ei
käivis kaikena meidän elinaikanamme, niin linnut teitä, että teidän lukun on suurembl
kuin myös tänäpänä käy.
kuin kaikkein muiden Kansain: sillä sinä olet
2;. Ia sen pitä oleman meille wanhurstauwähin kaikista Kansoista.
dexi jos me pidämme ja ttemme kaikki nämät
8. Mmm että HERra rakasti teitä ja pitä
Myt HERran meidän Jumalan, edes; niin- walansa, jonga hän wannoi teidän Isillenne',
kuin hän meille on kastenvl.
ulosjohdatti Un teidän wäkewällä kädellä: ja
*

*

*

a

*

*

-

*

wapahti

VXU^LKIINoiVIioN.
7. 8. Luk.
»vapahti teidän orjuden huonesta, Phamon
19. Ja ne suuret kiusauxet, kuin sinun sil.
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1.,°: ,5.
Egyptin Kuningan kädestä.
m. 9. Niin sinun pira tietämän, erra
*

us-

HERra sinun lumalas «n Jumala:
kollinen Jumala, pitärvainen liiton ja lau-

piuden, niiden kansa jorka handa rakasiawar, ja pirarvar hänen käskynsä, ruhan*»
l. ;4: 7.
Heen polween.
Mos. 20: 6.
*

5 Mos. 5: y,

iv.

Ia kosta niille jotka händä wihawat, hänen kastvons edesä, niin että hän hukutta heitä: ja ei wiiwy kostamasta niille hänen kas«vons edesä, jotka händä wihawat.
ii. Niin pidä ne kästyt, säädyt ja oikeudet,
jotka minä sinulle kasten tänäpänä tehdares
niitä.
12. Ia kosta te nämät oikeudet tuuletta, ja
pidätte, ja teette ne*; niin myös HERm sinun lumalas pitä sinulle sen liiton ja laupiudm, jonga hän wannoi sinun Isilles.
,c.
io.

mas nähnet owat,

ja tunnustahdet ja ihniel
ja wäkewä käsi, ja ojettu käsiwarsi, jM
HENra sinun lumalas johdatti sinun *. Niin
HERra sinun lumalas teke kaikille niille Kansoille joita sinä pelkät. *l. 4:14. l. 25:
20. Niin myös HERm sinun lumalas lz,
hettä heidän sekaans hörhöläiset';
siihen asti
jotka

että kaikki hukutettan,
jäänet, ja hej,
tans lymyttänet owat, sinun edestäs.
Jos. 24: 12.
2Mof. 2;:,8.
21. M hämmästy-heidän edesäns: M
'

HERm sinun lumalas on sinun kestelläs, st
suuri ja pöljättäpä Jumala.
22. Ia HERm sinun lumalas karkotta nä.
mät Kansat sinun edestäs, «vähin «vähin toi,
nen loisens jälken*: et sinä saa akista hukutta
heitä, ettei mehän pedot lisännyis sinua was»
tan maan päällä.
Mos.
23. Ia HERm sinun lumalas anda heitä
Mos. 26:
5 Mos. 28: l, ie.
sinun etees; ja häiritze heitä suurella sekaseuraija
ja
enänsinun,
sudella, siihenasti että hän hukuttu heidän.
13. Ia rakasta sinua, siuna
dä sinun: ja siuna sinun ruumis hedelmän, ja 24. Ia anda heidän Kuningaansi» sinun käsinun maas hedelmän, sinun jywäs, «viinas ja siis, ja sinun pitä hukuttaman heidän nimens
öljys, sikiät sinun karjastas, ja laumat sinun taiwan alda": Ei pidä yhdengän seisoman silambaistas siinä maasi», jonga hän sinun Isil- nua wastan, siihenasti ettas heidän hukutat
l.«: 7, »c.
les wannoi sinulle andaxensa.
Jos. ic>: 22, »e. l. li:
14. Siliun pitä oleman siunatun kaikista
25. Heidän epäjumalillensa kuwat pitä siKansoista. Ei yxikän hedelmätöin pidä sinun nun tulella polttaman ei sinun pidä himoitzekarjas smsi».
man sitä hopiata ja kuldaa, kuin niiden päällä
smsas oleman, 2eikä sinun
22:26.
Mos.
on ollut, taikka ottaman siitä jotain sinulles,
pois
kaikki sai- ettei se olis sinulle paulaxi f sillä se on HER15- Ia HERm otM sinulda
pahaa
Egyptin
Mutia*, ralle sinun lumalalles kauhistus.
raudet: eihän yhtäkän
jotka sinä tkdat, pane sinun päälles; mutta
*l. 12:
f los. 7: l, 21. Makk. 1,:'4«.
päälle,
jotka
kaikkein
niiden
wins
26.
ei sinun pidä sitä kauhiinisSentähden,
sinua
heittä
26.
l.
ettet sinä tulis kirotun
lviemän,
15:
ta
Mos. 9: 14.
huonesees
hawat.
iv. 16. Sinun pitä nielemän kaikki ne Kanniinkuin se *, mutta sinun pitä ilwoituM
sat, kuin HERm sinun lumalas sinulle an- ilmoittaman, ja kauhistuxella kauhistuman sil.,;: 17.
dawa on: Ei sinun silmäs pidä säästämän hei- tä sillä se on kirottu.
tä eikä sinun pidä palweleman heidän jumali8. Luku.
Mnft»: sillä se tulis sinulle paulaxi."
2;:
i. Syy Israelin lasten wiipymiseen ksrlvefi»»
Mvs.
17. Jos sinä sanot sinun sydämesäs: nämät n. Ranaan maan ihanaisus. m Lar»vetttN
ei pidä luowuttaman pois /,lli3lrast«»
Kansat owat usiammat kuin minä: kuinga tai- kyllyvs
luopuwaiset rangaistan.
*

2,

2

-.

;°.

*

*

;

;,

*

«.

*:

*

*

2

;.

'

*

2

;

"

;

*

2

;;.

dan minä heidän aja ulos?
18. Niin älä pelkä heitä:

muista »visusti

sillä

mi-

tä HERm sinun lumalas teki Pharaolle ja
kaikille Egyptiläisille.

i.

tänäkasten sinulleeläisitte,
Oaikki kästyt kuin jaminä
te
tehkät;

«3V pHna, pitäkät

että

l^

5 Mos
tulisitte ia omlstanttte maan,
lilluisitte,wanno,
teidän isillenne.
kuin HERm
kaikke
sitä matkaa, »onga
2 Ia muista
kautta HERra sinun lumalas johdatti sinun
näinä neljänäkymmenenä wuonna korwesa:

g. y. Luk.

jakoetellaxens
tiewaiwataxensa sinua,sydämesäs
jos
oli,
sina pisinun
tärensä mitäkästynsä,
Mikka
et.
däisit hänen
sinun »soIa hän waiwais sinua ia ando»
jota
et sinä
*,
Mannalla
ta, ja rawitzi sinun
että
annais
tundenet:
sinun
hän
eikä sinun Isäs
tietä, ettei ihminen elä ainoastans leiwästä;
waan kaikista kuin HERran suusta lähte, elä
,6:
11:
,

ihminen, f
-f Matth.

*

'

Mos.

25.
4:4.

4Mos.

7.

Kirjä.
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ja unhomisit HERran sinun lumalas, joka
sinun ulosjohdatti Egyptin maalda, orjuden
huonesta.
15. Ia on sinun johdattanut sen suuren ja
hirmuisen korwen läpitze, josa tuliset kärmet*,
ja Skorpionit, ja kuiwus oli, ja ei ensingän
wettä ollut, ja andoi sinulle wedm wuom ko4 Mos. 2,: 6.
5 Mof.
wasta kalliosta, f
17: 6. 4 Mos. 2°: ,1.
Ps. 78: 16.
16. Ia Mtvitzi sinun Mannalla korwesa, jos*

2

ta ei sinun Isäs tiennet *, waiwataxmsa ja
koetellaxens sinua, ja wiimeiseldä hywää tehdäxensä sinulle.
Mos. 16:15.
17. Muutoin sinä sanoisit sydämesäs: minun
*

2

»voimani, ja käteni wäkewys on minulle näin
Luk.
4 Ei sinun »vaattes wanhudesta kulunet si- woimalliset työt tehnyt.
18. Waan muista HERran sinun lumalas
nun yldäs, ja sinun jalkas ei kuulettunet, näipäälle: sillä hän on se, joka sinulle woiman annä neljänäkymmenenä wuonna.
da, tehdäxes senkaltaisia »voimallisia tekoja;
l. 2y: 5. Neh. 9: 21.
sydämesäs,
että
tiedä
että
hän wahwistais liittonsa, kuin hän wansinun
HER;. Niin
on
kurittanut
niinnoi
sinua,
ra sinun lumalas
sinun Isilles, niinkuin tänäkin päiwänä
tapahtu.
poikaansa.
kuritta
mies
kuin
6. Ia pidä HERran sinun lumalas kästyt,
19. Waan jos sinä niin unhotat sinun HERtvaeldares hänen tiellänsä, japeljätäxes händä. ms lumalas, ja noudatat muita jumalita,
11. 7. Sillä HENra sinun lumalas «vie si- palwelet ja kumarrat niitä; niin minä tänäpänun hywälle maalle: sille maalle josa wesiojat, nä todistan teille, että teidän pitä peräti huklähtet, ja järwet owat, jotka laxoille ja tvuor- kuman.
ten siivuille wuotawat.
20. Juuri niinkuin pakanat, jotka HERm
josa
wunapuut,
nisu,
ohra,
8. Maalle
fiku- hukutta teidän edestän, niin teidän pita hukkunapuut, ja gmnatin omenat owat : maalle jo- man ; ettet te ole HERmn teidän Jumalanne
öljypuut ja hunaja kaswawat.
anelle kuuliaiset.
pidä
josa
wajawaisudesi»
ei
Maalle
sinun
9.
syömän leipää, josa ei mitan puutu *: maalle
9. Luku.
jonga kilvet owat muta, josa sinä myös
lapset
ei saa luke heidän wanhurs1. Israelin
ken muorista lohkaiset.
*l. 6: ,1.
kaudellensa Ranaan maan omistamista, v. Hei10. Ia kosta sinä syönyt ja mwittu olet; etdän «sialla uppinistaisudellansa HERraa wastan,
olisit he ansainnet rangaistuxen, ellei Motäs silloin kiitätHEßma sinun lumalatas,
ses esirukouxillansa olis lepyttänyt
hywcm maan edestä, kuin hän andoi sinulle.
m. 11. Niin ota siis waari, ettet sinä unhota wihaasinun HERmas lumalatas; siinä ettet sinä 1. K!uule Israel : tänäpänä sinä menet lorda"V nm ylitze, ettäs tulet omistaman sitä
M hänen käskyjänsä, oikmxiansi», ja säätyjänsä, kuin minä tänäpänä sinulle kästen.
Kansaa joka on sinua suurembi ja wäkewämbi:
12. Kostas syönyt ja mwittu olet, jarakensuuria Kaupungeita raketvita taiwaseen asti.
nat kaunit huonet ja asut niisä.
2. Suurta ja pitkää Kansaa, Enakin poi'3- Ia sinun Karjas ja lanibas, hopias ja kia; jotka sinä tunnet, joista sinä myös kuullut
kuldas, ja kaikki kuin sinulla on, lisändywat. olet: Kuka moi seiso Enakin poikia wastan ?*
4 Mos. 13:23, 30.
»4. Ettei sinun sydämes silloin tulis vlpW,
4:4.

se

sa

mas-

sen

*

Dd

3.

Niin

y. kuk.
vt?U?LKOSMUION.
3. Niin sinun pitä tänäpänä tietämän, että ne nopiasti täälda alas: sillä sinun Kansas, jon,
sinun lumalas käy sinun edelläs niin- gas Egyptistä ulosjohdattanut olel, owat lMHERm
kuin kuluttawainen tuli *: hän hukutta heitä, mellet itzensä; ja owat pikaisesti sildä tieldä menja hän alenda heitä sinun edesäs: ettäs ajat net pois, jonga minä kastin heille, ja owat telj°
2
heitä ulos ja hukutat nopiasti, niinkuin HER- net heillens waletun kuwan.
Mos. ,2:7
ra sanoi sinulle.
'l. 4:24. Ebr. 12: ,9.
13. Ia HERm puhui minulle, sanoden4. Kosta HERm sinun lumalas on heitä minä nain tämän Kansan, ja katzo, on nib
ajanut sinun edestäs ulos, niin älä sano sydä- kuri Kansi».
mesäs: HERm on minun tähän tuonut omis14. Salli että minä hukutan heidän, jap»,
taman tätä maata minun wanhurstaudeni hm heidän-nimens taiwan alda: ja minä tahtähden: silläHEßm aja nämätpakanat sinun don sinun tehdä wäkewammäxi ja suremmaxl
edestäs ulos heidän jumalattomudensa täh- Kansaxi kuin tämä on.
*i Mof. 15:16.
den.*
15. Ia kuin minä käänsin minuni, ja astuin
5. Et sinä tule omistaman heidän maatans wuorelda alas, joka tulesta paloi, ja pidin
sinun wanhurstaudes eli sydames »vakuuden kaxi liiton taulua molemmissa käsisäni.
16. Niin näin minä, ja katzo, te olitta tehtähden: waan HERm sinun lumalas aja pakanat ulos heidän jumalattomudensa tähden, net syndiä HERma teidän Jumalalanne wasettä HERm wahwistais sanansa, jongaHEN- tan: te olitta tehnet teillenne walemn wasikan:
ra sinun Isilles Abrahamille, Isaakille ja Ja- ja nopiasti menitte pois sildä tieldä, jonga
kobille wannoi.
I Mos.
7. l. 1;: 15. l. 28: ,;. HERm kasti teille.
6. Niin tiedä nyt ettei HERm sinun luma17. Niin otin minä ne molemmat taulut ja
las anna sinulle tätä hywää maata, omistaxes heitin »ninun molemmista käsistäni, ja löin ne
sitä sinun wanhurstaudes tähden: sillä sinä olet rikki teidän silmäinne edesä.
. 18. Ia langessin maahan HERmn eteen,
nisturi Kansi».
11. 7. Muista ja älä unhota, kuinga sinäsi- niinkuin ennengin, niinä neljänäkymmenenä
nun HERms lumalas »vihoitit korwesa sii- päiwänä ja neljänäkymmenenä nönä, ja en syötä päiwästä kuin sinä läxit Egyptin maalda, nyt leipää, engä juonul wettä ; kaikkein teidän
siihenasti kuin te tullet oletta mhän paikkaan, syndeinne tähden, kuin te tehnet olitta, että te
teittepahaa HERran edesa ja «vihoititte hänen.
oletta te ollet HERralle wastahakoiset.
2 Mos. 14: 11.
l. ,6: 2.
,
19. Sillä minä pelkäisin sitä wihaa ja hir«
jolla HERm teidän päällenne »vimuisutta,
SilläHorebisatemyöswihoititteHEß8.
mn: ja HERm wihastui teille, niinettä hän hastunut oli, niin että hän tahdoi hukutta tei2 Mos. 32:
dän ja HERm kuuli minun rukouxeni wielä
tahdoi teidän hukutta.
9. Kosta minä wuorelle astuin ottaman ki- silläkin erällä.
20. HERm oli mnös suuresti «vihainen Aa»visiä tauluja wastan, liiton tauluja, kuin
HERm teki teidän kansanne: ja minä olin ronin päälle, niin että hän tahdoi hänen hukutta;
«vuorella neljäkymmendä päiwää, ja neljäkym- waan minä rukoilin silloin Aaroningin edestä.
mendä yötä, ja en syönyt leipää, engä juonut 21. Mutta teidän syndinne, sen wasikan kuin
2 Mos. 24:18.
l. ;4: 28.
wettä.
te tehnet olitta, otin minä ja poldin sen tulesa,
ja löin sm rikki ja surwoin sen hywästi, siihen10. Ia HERm andoi minulle kaxi kiwistä
taulua, kirjoitettua Jumalan sormella": Ia asti että se mureni tomuxi: ja heitin sen tomun
niisä olit kaikki sanat, kuin HERm teille tules- siihen ojaan, joka siitä «vuoresta wuosi.
2 Mos 22: 20.
ta ivuorella f puhui, kokouxen päiwänä.
2 Mos. »1
-j- 2 Mos. 19:18.
,8.
22. Niin nuwsThabecmst»", jaMassasaf/
5 Mos. 4:
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*

*

*

*

*

-.

11.

„.

Ja tapahdui niiden neljäknmmenen pai-

wäii ja neljänkymmenen yön perästä, etta HErm andoi minulle kaxi kiwistä liiton taulua.
12. Ja sanoi HERm minulle: nouse, ja me-

ja himohaudoilla

-4Mos
23.

',:,,-.

§

te

«vihoititte HERran.

-i-2Mos.

17:7. §4Mos. ":n,'4.

Ia kosta HERra lähetti teidän Mes

Lut.

y. 10.

5

Mos Kirfa.

ja sanoi: mengat ja omistakat
annoin teille*: niin te olitte
minä
jonga
«aa,

Barneasta,
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4. Niin kirjoitti hän, sen ensimaisen kirjoituxen jälken, mihin tauluin ne kymmenet sa-

nat, jotka HERra teille puhui wuorella tulesJumalanne suulle
myös
ollet kuu- ta, kokouren päiwänä: Ia HERra andoi ne
ftt, ja ette ustonet händä, ette
minulle.
4 Mos 1,: 2,27, ,c.
2 Mos. 2.2: 16.
liaiset hänen anellensa.
ollet
tottelemattominä
HERralle
5. Niin
käänsin itzeni ja astuin wuo24. Te oletta
relda
panin
ja
kuin
minä
teidän
taulut Arkkiin jonga mipäilvästä
alas,
tundenut
mat, siitä
nä tein että heidän piti siellä oleman, niinkuin
2;. Niin minä langeisin maahan HERran HERra minulle käskenyt oli.
6. Ia Israelin lapset menit Beroth Beneeteen, neljäkymmendä päiwää ja neljäkymmenkuin
minä
yötä,
siinä
makaisin*:
sillä
Moseraa kohden* .-siellä kuoli Aaron
lakanista
dä
HEr- ja haudattinf,
ja hänen poikans Eleazar toira sanoi, että hän tahdoi hukutta teidän.
»2Mos.p: 11. ;i. l. 14: 8. 4Mof. 14: I.
mitti Papin wirkaa hänen siasansa. §
4 Mos.
§ 4 Mos. 20: 28.
2;: ;o. f 4 Mos. )2 ;8.
26. Ia minä rukoilin HERraa, sanoden:
heGudgodaan Gudgodasta

Hsrran teidän

*

*

*

,

;

*

:

HERra, HERra, älä hukuta sinunKansaas
ja perikundaas, jongas suurella »voimallas pelastanut, ja wäkewällä kädelläs Egyptistä ulosjohdattanut olet.

Muista sinun pallveljoitas Abrahamia,
Hsaakia ja Jakobia: älä katzo tämän Kansan
27.

kowuden, jumalattomuden ja synnin puoleen.
maan asuwaiser, jostas meidän
28. Ettei
johdattanut olet, sanois Sentähden ettei HErm woinut heitä wiedä siihen maahan, jonga
hän heille luwannut oli, ja että hän on »vihannut heitä; johdatti hän heidän ulos, tappa-

sen

:

korwesa.
xensa heitä
Sillä owat

7. Sieldä menit

:

lothbathiin, siihen maahan josa wesiojat owat.
8- Silloin eroitti HERra Lewin sugun*,
kandaman HERran liiton Arkia; seisoman
HERran edesä, palweleman händä ja kiittämän hänen nimeensä tähän väiwään asti.
l. 8: 5, le. Jos. I« 7.
4 Mos. 2.: 5, le.
9. Sentähden ei ollut Lewitailla yhtän osaa
eli perimystä heidän weljeinsä kansa sillä HErra on heidän perim»)xensä, niinkuin HERra
*

:

:

sinun lumalas sanoi heille.
5

Mos.

18:1.

*

*

4

Mos. iB :2°.

Jos. 18:7.

Ia minä seisoin wuorella minkuin enneljäkymmendä
päiwää ja neljäkymja
perimynengin,
29.
he
sinun Kansas
res; jongas suurella woimallas ja ojetulla ka- mendä yötä: ja wielä silloingin kuuli HERra
»ninun rukoureni, eikä HERra tahtonut husiwarrellas ulosjohdattanut olet.
*

*

10.
l

4

Mos.

14: 16.

yansaa wilpittömään Jumalan pelkoon.
I.
sanoi HERra minulle: wuole sihilloin
nulles kaxi kiwistä taulua endisten kaltaista*, ja astu minun tygöni wuorelle: ja tee
sinulles puu Arkki.
2
Mos. 24:1.
2. Niin minä kirjoitan niihin tauluin ne sanat kuin niisa ensimaisisä tauluisa olit*, jotkas
särkenyt olet f ja pane ne Arkkiin. § *l. 9: ic>.
*

-s

:

Mos. 2.2:

19.

§

!

Mos

l. 34: 28.
Mos.
Mos. 9: 25.
11. Waan HERra sanoi minulle: nouse,
ja mene matkaas, niin ettäs Kansan edellä
»vaellat; että he tulisit ja omistaisit sen maan,
jonga minä mannoin heidän Isillensä andareni
heille.
m. 12. Nyr siis Israel, mira HERra
sinunlumalas sinulda muura ano; Vl?aan
erras pelkäisir HERraa sinun lumalaras,
ja rvaellaisir kaikisa hänen reisänsä ja rakastaisir hända, ja palwelisir HERraa si,
nun lumalaras kaikesta sinun
ja kaikesta sinun sielustas:
13. Ettäs myös pidälsir HERran kastyr,
ja hänen saärynsa, jotka minä kasten sinulle
tänäpänä; että sinun hywin tawis.
*

2

5

Moses muistutta heille uudesta tehtyjä 6.am

25: 16,

21.

Niin minä tein Arkin sittimipuusta, ja
wuolin kari kiwistä taulua endisten kaltaista ja
astuin wuorelle pitäden kaxi taulua kädesäni.
3-

»c,.

kutta sinua.*

Luku.

tauluja, Aaronin kuolemaa, llileazarin pappeutta ja L.cwitaitten eroittamista. n Jumalan kästyä Ransan johdatuxesta. «i. Neuwo

2

11.

:

,

Dd

2

14. Ra^
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14- Rayo, miwar fa raiwasten
owar HERran sinun lumalas;
ja kaikki Mira hanes on.», *»,

P 5.24:

miwar
ja maa
Kun. 8: »7.

i.

suo-

15. Kuitengin HCRmlla on ollut hywä
sio sinun liais tygo mkastarmsil heitä: ja on

walinnut heidän siemenensä heidän jälkens,
(nimittäin) teidän kaikista Kansoista*, niinkuin tänäpäiwänäkin on.
2 Mos. 19: 5.
16. Niin ymbärinsleikarkar reidän sydämenne esinahka*, ja alkar enämbi niskurit
*

olko:*

*1.;°:6.

Rom. 2: 29.

Ap.T.7: 51.

Jer. 4:4-

Kol.

2: «i.

17. Slllä HERra reidän Jumalanne on
kaikkein Jumalain Jumala, ja kaikkein
HERrain HERra: suuri Jumala, xvoi,
mallinen, ja peljätrapa, joka ei tayo muodon jälken, eitä lahjoja ora.
Aika K. 19:7.
Job. Z4: 19. Wiis. 6: 8. Syr. »5:16. Ap. T. 1°: ,4.
Rom. 2: 11. Gal. 2: 6. Kol. 25. 1 Pct. 1: 17.
18. Joka orlvoille ja lestille oikeuden teke: ja
rakasta muukalaisia, niin että hän heille leiwän ja waatten anda.
19. Sentähden pitä myös teidän rakastaman muukalaista: sillä te myös olitta muuka*

*

2

;:

IQ. 11.

i-gHiin rakasta

nyt

Ms, ja pidä

oikeudens

Luk.

HERma sinun Jumalahänen lakinsa, säätynsä,

ja kästynsä alinomati.
mndekat
te tänäpänä; sillä en minä
Ia
teidän lastenne kansi» (puhu), jotka ei tiedä
eikä ole nähnet HERran teidän Jumalanne
kuritusta: hänen jalouttansa, woimallista kättänsä ja ojettua käsiwartansi».
3. Ia hänen ihmeitäns ja tekojansa kuin hän
teki Egyptiläisten seasa, Pharaolle Egyptin
Kuningalle, ja kaikelle hänen maakunnallensa.
4. Ia mitä hän teki Egyptiläisten sotawäelle, heidän hewoisillens ja Maunuillensa, kosta
hän punaisen meren »vedet andoi juosta heidän
päällensä, kosta he teitä aioit Mka: ja HERm hukutti heidän haman tähän päiwään asti.'
2.

,

*

5.

2

Mos.

14:

2;,

zc.

Ia mitä hän teille korwesa

tehnyt on, sii-

henasti kuin te tähän paikkaan tulitta.

mitä hän tekiDathanilte jaAbiramille Eliabin Rubenin pojan pojille, kosta maa
awais suunsa ja nieli heidän, ja heidän perhens
ja majansa; niin myös kaikki heidän mwaransi», kuin oli heidän hallusans koko Israelin
6. Ia

l.26:l».
kestM.*
*4M»s. i6:;,.
1.27:;.
Egyptin
maalla.
106:
Ps.
17.
laiset
2Q. Sinun pira pelkämän HERra sinun
7. Sillä teidän silmänne owat nähnet kaikki
lumalarae, handa pira sinun palwele, ne suuret HERran teot, kuin hän tehnyt on.
man: hanesä pira sinun kiinni rippuman,
8. Sentähden pitäkät kaikki ne kästyt, kuin
ja hänen nimensä kaurra wannoman.
minä teille tänäpänä kästen, että te wahwistui. *l. 6:1;.
l. 12:4. Matth. 4:10. Luk. 4: z.
sitte tuleman ja omistaman sitä maata, kuin
te
menette omistaman.
ylislyxes
ja
21. Hän on sinun
sinun lumalas', joka sinun tykönäs teki niitä suuria ja
9. Että te kauwan siinä maasi» eläisitte, kuin
töitä,
joita
hirmuisim
sinun silmäs nähnet HErra sinun lumalas wannoi teidän Isillen2 Mos. 15:2.
ne, heille andaxens ja heidän siemenellensä:owat.
22. Sinun Isas menit alas Egyptiin seitsemaan, josa riestaa ja hunajitta »vuota.
mänkymmenen sielun kansi»*: mutta nyt sinun
io. Sillä se maa johongas menet omistaman
Egyptin maa, josta te lähHERms lumalas on enändänyt sinun niin- sitä, ei ole niinkuin
1 Mos. 46: 27.
tenet oletta; josa sinä siemenes kylwit, ja kaskuin taiwan tähdet, f
jalwoillas(2) niinkuin kaalimaan.
2 Mos. 1:5.
toit
5 1 Mos. »5: 5.
(») Wesipyöläin polkemisella; niinkuin EgYPtisä t»
*

'

sm

*

sen

11.

Luku.

lvollinen on.

11. Waan se maa johonga te menettä omi<Moses muistutta HERran ihmettä Vgyptis Mman sitä, on Wuorinen ja laxoinen maa*,
ja korwesa; neuwoden heitä kuuliaismeen; että
jonga sade taiwasta kasta.
l. 8: 7.
heille hywin käwis, muutoin oli rangaistus tar12.
maasta
jona. >i. HERran käskyin opettamista lapsille, ja
Josta
HENra sinun lumalas
pakanain karkotusta, m Ilmoitta siunauxen ja pitä waarin; ja sinun HERms lumalas sil».

*

kirouxen, ja kusa kumbikin kuulutettaman piti.

mät

Luk.
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näkemät sm, wuoden alusta niin pitä teidän oleman': korwesta ja Libanonista
wät ainaloppuun
ja Phmthin wirmsta, ärimmäisem mereen asti,
asti.
wuoden pitä tapahtuman,
pila
hylvm
te
kuuteidän rajanne oleman. 7
Jos. 1:;.
ios
Ia
kästyllmi,
minun
kuin
tänäl.
;i.
minä
14: 9.
-l- 2Mos.
4 Mos. 54: l. lt.
liaiset olettakästen; niin että te
yxikän
woi
olla
teitä
wastan teidän
rakastatte HErpänä teille
25. Ei
palwelette
pelkonne
wapistuxmne
ja
ja
anda
Jumalalanne,
händä
HENra tulla
laa teidän
sydämestänne,
ja
päälle,
kaikkein
niiden
maiden
te »vaellatteidän
kaikest
kusi»
sieluskaikesta
te; niinkuin hän teille on sanonut.
m. 26. Katzo, minä asetan tänäpänä teidän
-14. Että minä annan teidän malienne saten
ajallans, warhain ja hiljain'; että sinä koriat eteenne, sekä siunauxen että kirouxen.
ja öljys.
*l. 2»: 1,.
27. Siunauxen, jos te kuuliaiset oletta
sinun jywäs »viinas
Jer. 5:24.
HERran teidän Jumalanne käffylle, kuin mikarjalles
minä
annan
l 28:
sinun
ruohoa nä tänäpänä teille kästen.
15. Ia
syötte
ja
kedoillas;
jos
että
te
mwitan.
et
te
tottele
Kirouxen,
28.
HERran teisinun
,6.KartMkat teitänne, ettei teidän sydämen- dän Jumalanne kästyjä, japoikketta siitä tiestä,
ne wietelläis,niin että te poikkeette palweleman kuin minä teille tänäpänä kästen '; niin että te
»vaellatte muiden jumalain jälken, joim et te
Vieraita jumalita, jakumartaman heitä.
I. 28: 15.
17. Ia HERran wiha julmistuis teidän tUNNe.
päällenne, ia sulkis taiwan, ettei sadetta tu29. Kosta HERm sinun lumalas johdatta
lis, ja maa ei andais hedelmätänsä: ja te kii- sinun siihen maahan, johongas tulet omistarusti hukkuisitte siitä hvwästä maasta, kuin man sitä; niin anna siunaus (sanotta) Grisimin »vuorella, ja kirous Ebalin »vuorella.
HERm on teille andanut.
,1. 12.

*

~

,;:

:

,

*

*

2.

*

*

n. 18. lTliin pangar nyr namar minun sa-

*

1.27:

,2,

1;.

los.

8: »4.

nani teidän sydämeenne, ja reidän mieleenZO. Eikö he ole sillä puolen Jordanin perällä
reidän
kasiinne,
ja
auringon lastemisem päin, Kananerein
niira
merkixi
tietä,
ne» skotar
että ne olisir muistoxi reidän silmäin ede- maalla, kuin asumat sillä lakeudella; Gilgalin
1.6: 8.
kohdalla, Moren lakeuden tykönä?*
sa.*
19. Ia operrakar niirä reidän lapsillenne,
Mos. 12: 6.
pitä menemän Jordanin yliteidän
niin että sinä puhut niistä, huonesa istuiSillä
31.
pannesas,
ja
ja
sas, riellä kaydesas, lewätä
tze, tuleman omistaman maan, kuin HERnojiesas.
1.6:7.
ra teidän Jumalanne teille anda sen omista29. Ia kirjoita ne sinun huones pihtipie- xenne, ja asuarenne siinä.
liin, ja sinun portteihis.
33. Niin pitäkät ja tehkät kaikki ne säädyt ja
oikeudet; kuin minä tänäpänä panen teidän
21. Erra sinä ja sinun lapsis kauwan eläi*l. 5-.,2.
sitte maan päällä, kuin HERra reidän I- eteenne."
sillen wannoi andaxens heille, niinkauwan
12. Luku.
tuin paiwar taiwasta maan päällä owar.
1. Rästy, pakanain epajumalitten ulos juu22. Sillä jos te kaikki nämät käskyt pidätte,
n Uhrin toimittamisen ja Jumakuin minä teille kästen, että te sm jälken teet- rittamisesta.
lan palweluxen paikasta, m. Uhri -ja muun
te; niin että te rakastatte HERraa teidän Ju- teurastamisen eroituresta, ja weren syömisestä,
malalanne, ja »vaellatte kaikisa hänen teissän- iv. Epäjumalain kattamisesta ja Jumalan sanan
sä, jariputta hcmesä kiinni.
noudattamisesta.
23. Niin HERm aja kaikki nämät Kansat 1. itämät owat ne säädyt ja oikeudet, joita
pois teidän kasivoinne edestä; niin että te omisteidän pitämän pitä, että te niiden jältatte suuremmat ja woimallisemmat Kansat, ken tekisitte, sillä maalla, jonga HERrasmkuin te oletta.
un Isäis Jumala andoi sinulle omistaxes;
24. Kaikki paikat kuin teidän jalkanne astu/ niinkauwan kvin te maan päällä elätte.
2. TeiDd 3
*

"

,

*

,

VLU7LKONOSSION.
i2. Luk.
2. Teidän pitä peräti häwittämän kaikki ne
12. Ia teidän, pitä iloitzeman HERran teipaikat, joisi» pakanat jotka te omistatte, juma- dän Jumalanne edesä, sekä te että teidän poilitans paltvellet owat; joko se olis korkeilla kanne, ja teidän tyttärenne./ teidän palwelian»vuorilla, taikka mäsillä, eli kaikkein lviherjäis- ne ja piikanne; ja myös Lewitat jotka teidät»
poreessanne owat: sillä ei heillä ole osaa eli peri*l. 7:^.
ten puitten alla.
niystä teidän kansanne.
ja
AlMrinsa,
heidän
särke3. Ia kukistakat
4 Mos.
l. ,8: I.
kät heidän pahaansa, heidän metzistönsä tulel5 Mos. 10:9.
n. 13. Karta sinuas ettes uhm sinun polttola polttakat, jaheidän epäjumalans kmvat rikki
hakatkat; ja hukuttakat heidän nimensä siitä uhrias, kaikisa paikoisa kuin sinä näet:
paikasta.
14. Waan siinä paikasi», jonga HERra
11,
4. Ei teidän pidä niin tekemän HERralle walitze josakusa sinun sukukunnasas, siellä picä
teidän Jumalallenne:
sinun polttouhris uhmman; ja tekemän kaikki
paikasi»
teidän
mitä
minä sinun kästen.
kuin HERm
5. Maan siinä
teidän
sukukunnistan15. Kuitengin teurasta jasyö lihaa kaiken siJumalan walitze kaikista
ne, asettaxensa siihen niimmsä: siinä kuin hän nun sielus himon jälken, HERran sinun luasu, picä teidän etzimän (händä) ja sinne pitä malas siunauxen jälken, jonga hän sinun on
2 Mos. 2°:
andanut, kaikisa sinun porteisas: sekä saastai24.
sinu» tuleman.
6. Ia siellä pitä teidän uhmman teidän nen että puhdas siitä syökän, niinkuin metzäpolttouhrinne, ja teidän muut uhrinne, ja tei- lvuohen ja peuran.
16. Mutta ei teidän pidä werta syömän *;
dän kymmmexenne, ja teidän kättenne ylönlupauxenne,
ja
ja
teidän
teidän «va- waan kaataman maahan niinkuin meden.
' nysuhrin;
paehtoiset uhrinne, niin myös esikoiset teidän
iMos. 9: 4.
17. l. iy: 26. 5M00:,,.
suingan
syödä sinun porteisaa
karjastanne ja lambaistanne.
17. Et sinä
syömän
pila
teijywäis,
ja sinun öljys
«viinas,
sas
HERmn
sinun
sinun
7. Ia siellä teidän
ja
kymmenexiä,
»nyös
eikä
edesä,
niisä
dän Jumalanne
iloitzemankaikisa
esikoisia sinun karjastas
kuin te ja teidän huouenne kannatta edes, joilla ja lambaistas; taikka yhdestäkän sinun lupausinun on siunannut. xestas kuin sinä luwannut olet, taikka sinun
HERm sinun lumalas
8. Ei teidän pidä tekemän kaikkein niiden «vapan ehtos uhrista, eli sinun kättes ylönnys»
jälken, kuin me tasa tänäpänä teemme, jokai- uhrista:
nen kuin hänelle itze näkyis oikiaxi.
18. Waan HERran sinun lumalas edes pi9. Sillä et te wielä ole tähänasti tullet le- tä sinun niitä syömän, siinä paikasi» jonga HErpoon japerimyxeen, jonga HERm sinun lu- m sinun lumalas walitze, sinä ja sinun poikas, ja tyttäres, ja palwelias ja piikas, ja Lemalas sinun anda.
vita
menemän
iO. Waan teidän
Jordanin wim, joka sinun porteisas on: ja iloitze HErran
ylitze, ja asuman siinä maasi», jonga HER- sinunlumalas edes kaikisa mitä sinun kates cuo.
L.ewuat,
ra teidän Jumalanne anda teidän periä: ja
1?. Ia ora waari, erras
teille
niinkauwan
kumo
elar
päälle.
anda
leivon
kaikilda
teidän
maan
wihamiehän
*l. 14: 27. Syr. 7: ;i.°
hildänne teidän ymbärillenne, teidän pitä myös
20. Kosta HERm sinun lumalas leivittä
turwallisesti asuman.
11. Ia siinä pitä oleman se paikka, jonga sinun maas rajat, niinkuin hän sanoi sinulle,
walitze, että hänen ja sinä sanot: minä syön lihaa: että sinun sieHERm sinun lumalas
nimens siinä asuis *, sinne pitä teidän »viemän lus himoitze lihaa syödä; niin syö lihaa kaikaikki ne kuin minä teille kästen; teidän poltto- ken sinun sielus himon jälken.' iMos. ,z: ,4.
uhrinne, ja teidän muut uhrinne, teidän kym5 Mos. ,9:8.
mmerenne, teidän kättenne ylönnysuhrin, ja
21. Los se sia sinusta kaukana on, jonga
kaikki teidän »vapat lupauxenne, jotka te HEr- HERra sinun lumalas walitzi, että hän siel1 Kun. z: 29.
Aika K. 7: », »6. tä anda nilnens asua; niin teurasta sinun karmlle lupatte.
jastas
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*

*

*

*

'

*

,

IZ. Ltlk.

12.

5

Mos Kirja.

anlambaisias, jotka HERm sinulle
syö
ja
minä
niinkuin
sinulle
Min:
sion,
danut

nun porteisas kaiken sinun sielus himon jälken.
niinkuin metzäwuohi ja peu22. Kaiketikkin
pitä
niin
sinun sen syömän: seka
ra syövän,että
puhdas
siitä syökän.
laastainen
23. Waan ainoastans kawahda ettes werta
syö sillä weri on hengi: sentähden ei sinun
pidä syömän hengi lihan kansi»,
-j-; Mos. 17: n.
; Mos. 7: 26.
pidä
syömän; mutta kaasitä
24. Ei sinun
niinkuin
meden.
taman sen maahan
2;. Ei pidä sinun syömän sitä; ettäs menestyisit, ja sinun lapses sinun jälkes, ettäs oikein
tehnyt olet HERran edesä.
26. Mutta kosta sinä pyhität jotain kuin sinun omas on, taikka teet lupauxen; niin sinun
picä se »viemän, ja sinun pitä tuleman siihen
siaan, jonga HERra »valinnut on.
*'

s

*

27.

Ia

tee

siellä lihasta

jamerestä sinun polt-

touhris, HERran sinun lumalas Marilla:
mutta sinun uhris weri kaada HERmn sinun
Almrille, ja syö lihaa.
lumalas
, 28. OM waari, ja kuule kaikki nämät sanat, kuin minä kästen sinun; ettäs menestyisit,
ja sinun lapses sinun jälkes ijankaikkisesti, ettäs
let oikein ja kelwollisesti HERran sinun lumalas edesä tehnyt.
iv. 29.

Koffa HERm sinun lumalas hä-

ivittä pakanat sinun edestäs, kuhunga sinä tulet heitä omistaman: Ia olet HM omistanut
ja asut heidän maallansa.
zo. Niin ota «vaari, ettes heidän perässänsä

paulaan lange,

sittekuin he owat hukutetut si-

nun edestäs: ja ettes etzis heidän jumalimns,
sanoden: niinkuin tämäkin Kansa on palwellut
heidän epäjumalimnsa, niin tahdon myös minä tehdä. 'l. ,8:9. Jos.:;:?. Ps.i°6: ;5,;6.
31. Ei sinun pidä niin tekemän HERralle sinun lumalalles: sillä he owat tehnet heidän
jumalillensa kaikkia niitä kuin HERralle kauhistus on, jota hän wiha: sillä he owat myös
heidän poikans ja tyttärensä tulella polmnet,
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myös siira mitan wahendäman.

Jos.

1:

7.

l. IVääräH

San. l.;»:

13.

6.

Ilm. K.

*

22:

*I. 4:2.
iz, 19.

Luku.

prophetata ei pidä toteldaman. n.

Vi säästettämän ketän, ei likimaista sukulaista
kan, joka wiettele epajumaluteen. m. Raupungi, joka luopu HERrasta pitä yäwitettämän.

I. ilAos
2.

Prophem eli unmnäkiä

nouse teidän

seasanne; ja anda teille merkin eli ihmen:
Ia se merkki eli ihme tapahtu niin, josta

hän puhui sinulle, sanoden: mykän, ja noudatMkam wiemim jumalita, joita et sinä tunne,
ja palwelkamme heitä.
3. Niin ei sinun pidä kuuleman sen PropKeMn eli unennäkiän sanoja: sillä HERra teidän
Jumalanne koettele teitä, tittarens jos te rakastatte HERma teidän lumalaMnne kaikesta

teidän sydämestänne ja kaikesta teidän sie--

lustanne.

4. HERma teidän Jumalalanne pitä teidän noudattaman, ja händä pelkämän; ja
hänen kastonsa pitämän ja hänen andans kuuleman, händä palweleman ja hänesä kiinni rips
'l. ,c>:-o.
PUMaN.*
5. Waan sen PropheMn eli unennäkiän pitä kuoleman: sillä se opetti teitä luopuman
HENmsta teidän Jumalastanne '/joka teidän Egyptin maalda ulosjohdatti, ja sinun
orjuden huonesta pelasti, ja se «vietteli sinun sildä tieldä, jota HERm sinun lumalas kasti
sinun käymän: ja sinun pitä eroittaman pois
l. 18:20.
pahan smstas.
11. 6. Los sinun weljes sinun äitis poika, eli
sinun poikas, eli tyttäres, eli emändäs, joka
sinun sylisäs on, eli sinun ystätvas, joka on
kuin oma sydämes, wiettelis sinua sala, ja sa*

nois: käykämme ja pallvelkam muita jumalita, joita et sinä tunne eikä sinun Isäskän.
7. Kansain Jumalita teidän ymbaristöllänne, joko he läsnä eli kaukana owat, yhdestä
maan ärestä niin toiseen.
8. Niin älä siihen mielisty, älä myös ole häheidän jumalillensa.
nelle kuuliainen: ja ei sinun silmas pidä säästä32. laitti kuin n»ma kasken reille, pira män hända, ei ensingän pidä sinun armaitzeteiden pirälnan, rehdärenne sn jälken: ei man händä, eli salaman händä.
teidän pidä siihen mu an lisämän, eikä
9. Mutta sinun pitä kaiketikkin surmanM
*

hänM
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Lllk.
e oletta HERran teidän Jumalanne laoälkät piirustelko

yänen, sinun kates M ensin hänen päällens
oleman, että hän surmataisin ; ja sen perästä
l. 17: 7.
kaiken Kansan käsi.
ja häsurmattaman,
pitä
riwillä
10. Hän
nen pitä kuoleman sillä hän ahkeroitzi luowutta sinua HERrasta sinun lumalastas, joka sinun Egyptin maalda, orjuden huonesta
ulosiohdattanut on
11. Että koko Israel sen kuulis ja pelkäiS;
eikä sillen semmuotoista pahutta teidän seasan-

14-

teitänne, ja alkät
set:
teitänne keritkö paljari teidän otzaldanne, jongun kuolluen tähden. *, Mos. 19:28. 1,1-.
2. Sillä sinä olet pyhä Kansa
nun lumalalles ja HERra on sinun »valinnut erinomaiseri Kansari, kaikista Kansoista
kuin maan päällä owat.
Mos. i«
l. ,6:18.
5 Mos. 7:6.
11.3. Ei sinun pidä mitäkän kauhistawaista
syömän.
»li?:',.
ns'tekisi.'
4. Mutta nämät owat ne eläimet, joita te
m. 12. Jos sinä saat kuulla josakusa Kaupungisas, jollga HERra sinun lumalas si- saatte syödä': Härkä, Lammas, ja Wuohi.
Mos. 11: 2, 2.
nulle anda asuares, sanottaman
owat
lapset
lähte5. Peura, Metzäwuohi, ruffia peura, Ak»
13. Muutamat Belialin
(a) Dison (b) Teo (<-) Mäkikauris.
ko
ja
käändänet
Kauheidän
net sinun seastas,
*

*

'

:

:

*

:

pungins asujat pois, ja sanonet: käytämme ja
palwelkam muita jumalita, joita et te tunne.
14. Niin pitä sinun ehimän, tutkiman ja
kyselemä», »viisusti, jos todexi löytän että se
niin on tosi, että se kauhistus teidän seasanne
tapahtunut on.
Kaupun15. Niin pitä sinun lyömän hänen
ja
heiKins asujat miekan terällä, hukuttaman
tä, ja kaikki mitä ikänäns siinä on, ja heidän
karjansa miekan terällä.
16. Ia kaikki hänen saalinsa pita sinun kokoman kestelle sen katua, ja polttaman mlesa,
että kaikki hänen saalinsa,
sekä Kaupungin lumalalles;
että se autiana
HERralle sinun
pysy ijankaikkisesti, ja ei ikänäns enä pidä ra.

kettaman.

,

.

,«

*

*

:

,

:

;

Ia kaikkinainen eläin jolla on karihaa»
sorkka hajotettu kahtia, ja märhetli,
niitä te saatte syödä.
7. Kuitengin ette saa näitä syödä niistä jotka
märhettitvät, ja halkaistun sorkkansa jakamat,
kuin on: Kameli, länes, Kanini; sillä he
märhettiwät, waan ei ole kuitengan kokonani
kaxisorkaiset: ne pitä oleman teille saastaiset.
8. Sika maikka hänellä on karihaaraiset sor<
6.

,

rainen

kat, ei hän kuitengan märhedi, se pitä teille
oleman saastainen hänen lihastansa ei teidän
pidä syömän, eikä sen raatoon sattuman.
9. Nämät owat ne joita te saatte syödä kaikista niistä kuin wedes owat: kaikkinainen jolla
uimus ja suomus on, sitä te saatte syödä.
:

*

kiroMos. 11: Y.
17. Ia älä mitan sinun käsns iätä silta
julmukäändyis
jolla ei ole uimuria eikä suomu,
10. Mutta
tusta; "että HERra
wihans
laupiuden,
ja
armah- xia, siitä ei teidän pidä syömän: on teille
desta, ja andais sinulle
sinun,
niinkuin
päälles,
ja
enännäis
saastainen.
dais sinun
ii. Kaikkia puhtaita linduja syökät:
»vam»oi sinun Isilles.
a12. Nämät heistä owat ne joita ei teidän syö18: Että sinä HERran sinun lumalas
pitänyt
pidä: Kotka, luukotka ja kalakotka.
ja
kaikki
män
ollut
häolet,
nelle kuuliainen
tänäpänä
jotka
Mynsä,
minä
kassinulle
13. Wares, Harakka jaKokkolindu lainensa.
nen
lumalas
sinun
ken: oikein tehdäres HERran
14. Ia kaikki Karnehet lainensa.
Strutzi, Pästyinen, Louwe, ja Hauk15.
edesä.
silmäin
.

.

..

.«.

*

,

se

se

,

14.

Luku.

pakanallinen murhe kuolluen jälken. n. puhtat ja saastaiset eläwät eroitetan.
m. R.ymmencxet pitä wilpittömästi maxettaman
ajallansa; niin myös L.ewitatta, ja tarwiyei.

wia

Rieldän

holhottaman.

ka lainensa.

16. Huhkaja, Hyypiö, ja Yökköi.
17. Ruogon paristäjä, Storkki, Merimetzäs.

18. Haikara, MarHaukka lainensa, Plp
puttaja ja Nahkasiipi.
z Mos. n 15^^
'

*

:

i3^ba

14. 15. Luk.
Ia kaikki jotka mattleival
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ja lmdawät Man; että HERm sinun lumalas sinua siu19
pidä
teille
ei
niitä syö- nais kaikisa sinun kättes töissä, kuin sinä teet.f
saastaiset:
Moleman
4 Mos. 18:24.
-Z-5 Mos. 28:1.
*

"2o.

Kaikkia puhtaita linduja saattele syödä.
pidä syömän yhtän matoa,
15. Luku.
2i Ei teidän
joka
Ruinga »vapawuonna piti köyhän weljen
sinun porteisas on, anna se
muukalaiselle
tehtämän. v. Ruinga Hebrealainen or
spövä, eli myy muukalaiselle: sillä sinä olet py- kansa
ja piti wapaxi päästettämän eli kiinitettämän.
Ei
sinun
si
lumalalles.hä Kansa HERralle
m
'

nun pidä keittämän »vohlaa emänsä riestasa.
2Wps. 2;: 19. l. ;4: 26.
m. 22. Sinun pitä »vilpittömästi kymmenertt eroittaman kaikesta sinun jywätulostas, jota sinun pellostas tule, wuosi wuodelda.
; Mos. 27: ;o.
5 Mos. 12:6.
pitä
syömän
HERran sinun
23. Ia sinun
paikasi» jonga hän »valumalas edesa, siinä
lhe*, että hänen nimens siinä asuis, sinun
jimais, »viinas ja öljys kymmenexet, esikoiset sinun karjastas ja lambaistas; että sinä oppisit
pelkämän HERraa sinun lumalatas kaikkel. ,2: 18.
na elinaikanas.
jos
tie on sinulle ylön pitkä, niin
24 Mutta
ettet sinä taida sitä wiedä sinne, että se paikka
on kaukana sinusta, jonga HERm sinun lumalas on »valinnut, että hänen nimens siellä
asuis; Kosta HERm sinun lumalas on siu*

*

paikan eroitus, wirhittömäin ja wirhillisten
esikoisten syömiseen.
I.
wuoden perästä, pitä sinun piseitzemän
tämän wapa wuoden.
*

2Mos. 2;:

*

*

*

nannut sinun.
25. Niin myy

se rahaan:

ja ota raha

huones.

osaa elisi-

27. Ia LewiMM joka sinun porteisas on, ei

nun pidä hyljamän: sillä ei hänellä ole

*l.
perimystä sinun kansas."
12, 19.
28. Joka kolmannen wuoden lopulla pitä sinun eroittaman kaikki kymmenexet sinun »vuotes tulosta sinä »vuonna: ja »viemän sinun por«:

teihis.

*

*

l. 26:

l«.

29. Niin pitä Lewita tuleman, jolla ei yhtän
osaa eli perimystä ole sinun kansas, ja muukalainen, ja orwoi, ja lesti, jotka sinun porteisas owat, ja heidän pita syömän ja mwitta-

;

Mos 25: z,

4, 10.

:

sä sillä se kutzutan HERmn wapa wuodexi.
3. Muukalaista mahdat sinä »velkoja; mutta
sinun lveljelles pitä sinun sen andaman andexi.
4. Ia ei pidä yxikän kerjäjä teidän seasan
oleman: sillä HERm on siunawa sinua sillä
maalla, jongaHERm sinun lumalas sinulle
perimisexi anda omistaxes sitä.
5. Ainoastans jos sinä ahkerasti kuulet sinun
:

,

änen,
HERms lumalasjotka
ki nämät kästyt,

sinun kästen.

kätees, ja mene siihen paikkaan, jonga HERra sinun lumalas on »valinnut.
26. Ia osta sillä rahalla kaikkia mitä sinun
sielus himoitze, joko se on nauta eli lammas,
wiina, wäkewä juoma, taikka mitä ikänäns sinun sielus himoitze: ja syö se HERmn sinun
lumalas edesä, ja ole iloinen sinä ja sinun

10, ,i.

Ja näin pitä se wapa wuosi pidettamän
joka jotakinkädestänsä lähimmäisellens lainannut on, sen hänen pitä hänelle andaman andexi, ja ei lvelkoiman lähimmäistäns ja«veljen2.

japidät ja teet kaik-

minä sinulle tänäpänä

6. Niin HERm sinun lumalas on siunawa sinua, niinkuin hän sinulle on sanonut: niin
että sinä lainat monelle Kansalle, mutta ei s>
nun pidä lainaxi ottaman *: sinun pitä hallitzeman palio Kansaa, mutta sinua ei pidä yxikän mallitzeman.
l. 28: i°.
weljistäs
joku
on joutunutköy7. Jos
sinun
häxi josakusa Kaupungisa sinun maallas, jonga HERra sinun lumalas sinulle anda; niin
ei pidä sinun kowendaman sydändäs, eikä käsias
sinun köyhän weljes edestä sulkeman.'
; Mos. 25:;?.
pitä
kaiketi awaman kätes hänelle
8. Mutta
ja mieluisesti lainaman, senjälken kuin hän mrwitze hänenpuuttesansi». 'Matth.s:42. Luk. 6:-4.
9. Ota «vaari, ettei sinun sydämees tulisi
Belialin ajatus, ettäs sanoisit: nyt tule pian
seitzemäs wuosi, joka on wapa «vuosi, ja sM
armottomasti katzot sinun köyhän weljes puoEe
leen,
*

*

15. 16. Lut.
2 Mos. 1,: 2.
l. 24: 19.
Mos 27: »6.
l. z: 17.
4 Mos. z: 1,.
20. Sinun HERras lumalas edess pitä
nun ne syömän wuosiwuodelda, siinä paikasi»
kvin HErra walinnut on; sinä jasinun huones.
21. Jos hänellä on joku wirhi, niin M
hän ondu taikka on sokia, taikka on muutoin
joku paha wirhi hänesä; niin ei sinun pidä ul>
raman sitä HERralle sinun lumalalles.

DI?H?t?K()N0lvII0N.

218

lem, ja et miräkän anna hänelle: niin hän huusinun ylitzes HERran tygö, ja se tule sinulle

to,

synnixi.

io. Sinun pitä andaman hänelle hywällä
mielellä, ja sinun sydämes ei pidä pahaxuman,
kostas hänelle annat: sillä sentähden on HERra sinun lumalas siunawa sinua kaikisa sinun
töisäs, ja sinun kättes teossa.
11. Sillä ei köyhät pidä puuttuman maalda *; sentähden kästen minä sinua ja sanon: awa aina kätes «veljelles, joka Mrwitzepa ja köy*Mattl).26: 11. loh. ,2: 8.
hä on sinun maallas.weljes
11. 12. Los sinun
Hebrmlainen Nlies
eli waimo, myy itzensä sinulle, niin hänen pitä
palweleman sinua kuusi wuotta; mutta seitzemändenä wuonna pitä sinun hänen wapaxi
2 Mos. 21: 2.
päästämän.
z Mos. 2;: »9, 4°.
Jer. »4: 14.
13. Ia kosta sinä hänen wapaxi päästät,
niin ei sinun pidä andaman hänen mennä tyhiin
käsin sinun tyköäs. pitä
hänelle nueluisesti lah14. Mutta sinun
joittaman sinun lambaistas, ja riihestäs ja
wiinakuurnastas; niin että sinä annat hänelle
siitä, jolla HERm sinun lumalas sinun myös
on siunannut.
15. Ia muista ettäs myös olit orja Egyptin
maalla, jaHErm sinun lumalas pelasti sinun:
sentähden minä näitä sinulle tänäpänä kästen.
16. Jos hän sano sinulle: en minä lähde sinun tyköäs; silla hän rakasta sinua ja sinun
huonettas, sillä hänen on hywä olla sinun lykönäs)
"-Mos. 21:5, 6.
ota
Niin
naskali ja pistä hänen korwaan17.
fa, niin myös oween, ja anna hänen alla sinun orjas ijässesti: min pitä myös sinun tekemän piikas kansi».
18. Ia älä työläxi lue siitä sinulles ettäs hänen tyköäs wapaxi päästät: sillä hän on pal«vellut sinua niinkuin kaxikertainen palkollinen,
kuusi wuotta: »»iin HERm sinun lumalas siuna sinua kaikisa niisä kuins teet.
ui. 19. Kaikki härkyiset karjan, ja omat
pyhittämän
lammasten esikoisista, pitä sinun
pidä
HERralle sinun lumalalles *.' ei sinun
työtä tekemän sinun karsas esikoisella, ja ei pidä sinun keritzemän lamnmstcs esikoista.
*

"

*

'

2

'

'

;M05.22-.

20.

Mali:

1.

Syr. 35:

«,

1;.

i».

Sinun porteisas pitä sinun sen syömän;
saastainen ja puhdas yhdesä, niinkuin metzä22.

wuohen ja peuran.

Ainoastans ei sinun

23.

pidä syömän

ftn

merta, lnutta »vuodattaman maahan niinkuin

weden.

*

*

,

Mos. 17: i».

5

Mos. 12: is.

16. Luku.
1. Muistutus pääsiäis Juhlasta, li. Heluntaista. ui. lehtimajan Juhlasta, iv. Niistä
kolmesta yhteisesti, v. Duomarin wirasta. vi.
Rieldo taikaus meyistöistä ja payaista.
-

i.H>idä waari s"ta kuusta Abib,

ettäs vidat

HERralle sinrm lumalalles Pääsiäistä:
että sillä kuulla Abib on HERm sinun lumalas ulosjohdattanut sinun Egyptistä, yöllä.-'
"

2

Mos.

l.

12: 2.

i; : 4.

l.

2;: 15.

Ia tmmsta HERralle sinun lumalalles
paikasi»
Pääsiäis lambaita ja karjaa',
2.

siinä

walitzepa on, nimens asumaMos. 12:5.
siaxi.
3. Ala syö hapanda leipää sinä juhlana.
Seitzemän päiwää pitä sinun syömän happamatoinda murhen leipää: sillä sinä läxit kiirusli Egyptin maalda, ettäs sen päiwän muistaisit *, jonas läxit Egyptin maalda, kaikkena
14, ,5.
2 Mos.
sinun elinaikanas.
2;:
6.
l. 2«: is.
; Mos.
4 Mos. 9:2.
päiwänä
pidä
ei
4. Seitzemänä
sinulla hapannutta nähtämän kaikisa sinun maas ärisä':
ja lihasta kuin ensimäisnä päiwänä ehtona teumstemn, ei pidä mitäkän jäämän ylitze yön,
2
huomenen.'
Mos. '2: ic>. l. 34: ,5.
Et
teurasta
sinä
saa
5.
sinun portisas, kuin HERm sinun lumalas
2 Aila K. -5:
sinulle anda.
6. Mutta
kuin

HERm
"2
,

*

»:

*

'

~

,6. 17- Luk.
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6. Mutta siinä paikasi» kuin HERra sinun sa. f *2Mos.2z:i7. 1.34:2;.
Mos. 2;: 4, »e.
on
2 Mos. ;4 20.
6.
Syr.
asumasiaxi*,
walitzepa
-l
nimensä
lumalas
auringo
;
lahjan
jälken
teurasta
ehtolla
17.
Pääsiäisexi
kosta
Ihekukin kätensä
HERsiinä
ajalla
Egyptistä
ran
jälken,
kuin
on,
sillä
sinun
kuin han
sinä
lumalas siunauxen
lastenut
;

;>:

:

2 Aika K. 6: 10.
knpsennä
ja syö siinä paikasa, kuin
Ia
7.
lumalas walitzepa on ja sitte
HERra sinunpalaja,
mene majaas.
huomeneltani päiwänäja syö
happamatoinda ;
8. Kuutena
on HERran sipäiwänä
mutta seitzemändenä
päätösjuhla,
älä
nun lumalas
silloin mitäkän

läxit.

*

:

työtä tee.*

',Mos. 2,:8.

sinulle andanut on.

V. 18. Duomarit ja kästyläiset aseta sinulles kaikkiin sinun portteis, kuin HERm sinun
lumalas sinulle anda sukukunnasas; duomitzeman Kansaa oikialla duomiolla.
19. Hla käännä oikeutta, ala muodon
perän kayo, ja ala lahjoja ora: silla lahjar sokaisewarroimelllsten silmar, ja kaan",
däwar hurstasten asiar.
Mos. 2,: 8.
Mos. ,9:15. 5 Mos. 17. San. I. ,5: 27.
20. Etzi ahkerasti oikeutta, ettäs eläsit ja
omistaisit sm maan, kuin HERm sinun lumalas sinll.lle anda.
VI. 21. Mä istuta sinulles metzistöä, jongun
kaltaista puuta sinun HERms lumalas Altarin juureen, jonga sinä teet sinulles.
22. Ala nosta sinulles patzasta, jota HER-

Lue sinulles seitzemän »viikkoa: siitä
kuin sirpi eloon »vievän pitä sinun rupeman
ne seitzemän »viikkoa lukemaan.
10. Ia pidä »viikkojuhla HERralle sinun
lumalalles, ettäs annat sinun hywän tahtoisit lahjas sinun kadestäs, senjälken kuin HErra sinun lumalas sinulle siunannut on.*
4 Mos. 28: 26.
Mos. 2;: 16.
11. Ia iloitze HERran sinun lumalas edest, sinä ja sinun poikas, sinun tyttäres, sinun ra sinun lumalas wiha.*
Mos. 26:,.
palwelias, sinun piikas, ja Lewita kuin on si17. Luku.
nun porteisas, ja muukalainen, ja orwoi ja
lesti, kuin owat sinun seasas ; siinä paikasa
1. Ei wirhillistä pidä uhrattaman. n. Rninkuin HERra sinun lumalas walitzepa on ni- ga epäjumaliset pitä rangaistaman. m. Reneb
11. 9.

*

,

»

,

,:

;

;

mens asumasiaxi.
12. Ia muista että sinä olet ollut orja Egyptifä; ettäs pidät ja teet nämät säädyt.

13. Lehtimajan juhlaa pidä seitzemän päiwää'; kojkas olet sisälle koonnut riihestas, ja
; Mos. 2;: 24.
wiinakuurnastas.
14. Ia iloitze sinun juhlanas; sinä ja sinun
poikas ja sinun tyttäres, sinuna pallvelias, sinun piikas, Lewita, muukalainen, orwoi ja
lesti, kuin owat sinun porteisas.
i;. Seitzemän päiwää pidä juhlaa HERralle sinun lumalalles, siinä paikasa kuin
HErra walitzepa on: sillä HErra sinun lumalas siuna sinua kaikisa kuins sisälle kokoat, ja
kaikesa sinun kättes työsä; sentähden iloitze.
iv. 16. Kolmasti wuodesa pitä näkymän
kaikki sinun miehenpuoles HERran sinun lumalas edesä', siinä paikasi» kuin hän walitzepa on, happamattoman leiwän juhlana, »viikko juhlana, ja lehtimajanjuhlana: Eiyhdengän pidä näkymän tyhiin kasin HERran ede*

da aladuomarit pimiöisä asioisa pita ncuwoa
iv. Ruinga Runingas pitä walittaman, ja iyensä käyttämän.

se

uhra HERralle sinun lumalalles

jo-

takuta nautaa eli lammasta, josa joku
HERralle
wirhi taikka puutos on: sillä se on
sinun lumalalles kauhistus." *; Mos.«: 21.
Mal.,: 8, i;.
5 Mos. 15:".
11.2. Jos joku löytän josakusa sinun porteistas, kuin HERra sinun lumalas anda sinulle; mies eli waimo, joka pahaa teke HER-

ran sinun lumalas silmäin edesä, rikkoden hanen liittonsa.
z. Ia mene palweleman »vieraita Jumalita,
ja kumarta mitä; Auringota, Kuuta eli jotakuta taiwan joukosta, jota en minä kastenyt ole.
4- Ia st sanotan sinulle ja sinä kuulet sen ;
niin tiedustele wisusti, ja kostas löndät totise,

xi todexi, etta senekaldainen kauhistus Israelisi» tehty on.
5. Niin wie se mies eli waimo ulos, joka
E e2
senkal-
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senkaltaisen pahudm

on tehnyt,

portei-

17. 18. Luk.

16. Ainoastans ettei hän pidä monda

sinun
hewoilhis, ja eiwitä händä kuoliaxi.
ta, sa »rie Kansaa jällens Egyptiin niiden n»>>
6 kahden eli kolmen suun rodistuxesta nein hemvisten tähden: ja että HERra
teille
pita sen kuoleman, joka kuoleman on an- sanoi: ettet te enä.ubi tätä tietä tule.
sainnut: murra «ehden suun rodistuxesta ei 17. Ei hänen myös pidä ottaman hänellens
pidä hänen kuoleman.
monda emandätä, ettei hänen sydammensä
4 Mos ;5:
Mos. 19: 15.
Match. ,8: 16.
loh. z: 17. käändyis pois: Ia ei hänen pidä myös itzellens
,Kor 1;: 1.
aitvau paljo hopiata ja kuldaa kokoman.
Ebr. ,0: 28.
Todistajain
pitä
oleman
7kasi
ensin
hänen 18. Ia kosta häl» istu waldakundans istuipäällens tappaman händä, ja sitte kaiken Kan- mella, niin ottakan tämän toisen lainPapeilda
san käsi": sinun pitä eroittaman pahan sinun Lewitailda, ja andakan sen kirjoitta kirjaan.
*l.
smstas. f
9.
-1-1.19: 19.
i9.Seolkan hänen tykönäns,ja
m. 8. Los joku asia duomiosa näky sinulle kaiken elinaikansa; että hän oppislukekansilä
pelkämän
pimiäxi, weren ja weren wälillä, asian ja asi- HERraa Jumalalansa, ja pitämän kaiken
an »välillä, »vahingon ja »vahingon wälillä, ja tämän lain sanat, ja nämät säädyt, ja että
kuin eripuraiset asiat owat sinun porteisas; hän tekis niiden jälken.
Jos. 1: 7,8.
niin nouse ja mene siihen paikkaan kuin HER20. Niin ettei hän korotaisi sydandänsä weljeins ylitzen, eikä myös kästyistä wilpistelisi,
ra sinun lumalas walitzepa on*
"l. 21 .-s.
2 Aika K. 19:10.
oikialle, eikä »vasemmalle puolelle; että hän
9. la»tule Pappein, Lewimin jaDuomarin päiwäns pidennäis waldakunnasansa, hän ja
*

*

;<,.

,

,;:

*

tygö, jotka siihen aikan owat: ja kysy heildä,
he sanowat sinulle duomion sanan/ *Mal.,: 7.
10. Ia tee sen sanan jälken kuin he sinulle
julistamat, siinä paikasi» kuin HERra walitzepa on: ja ota waari ettäs teet kaikki kuin he

-

hänen poikans Israelisa.

18. Luku.
i.

pappein ja L.ewiraitten osasta, n. Noitu-

taikausten kartamiscsta. m. Ennustus
prophetasta Rristuresta. iv. Määsiitä
suuresta
sinulle
11. Sen lain jälken kuin he opettamat sinul- rän prophetan rangaistuxcsta ja tunoomerkistä.
le, ja sm duomion jälken kuin he sanowat si- I. papeilla, Lewitailla ja kaikella Lewin
nun etees, pitä sinun tekemän; niin ettes siitä
kukunnalla, ei pidä osaa eli
sanasta kuin he sanowat sinulle, wilpistele etkä Israelisi» oleman. HERmn uhria ja hänen
perindöönsä pitä heidän
oikialle puolelle etkä »vasemmalle.
'4Mos.iB:l«.
12. Ia jos joku olis ollut ylpiä, niin ettei
s Mos. 10:9. 1.i2,:i,. 1.14:27,29. iKor.9:,».
2. Sentähden ei pidä hänelläperimistäolehän ole kuuliainen Papille, kuin siellä HERpalwelusta
mn
lumalas
tekemäsä sei- man, weljeinsä kestellä: Sillä HERm on hänen
pitä
so, elisinun
kuoleman: ja perimisensä, niinkuin hän hänelle on sanonut.
Duomarille, hänen
ota sinä se paha Israelista pois.
3. Ia tämä on Pappein oikeus Kansalda,
pelkäja
ja
kuulemat
niiloa jotka uhmwat eli harjan eli lamban:
Että
kaikki
sen
13.
Kansa
wat, ja ei enämbi y!piästi tee.
Papeille annettakan lapa,leukaluut,jasisällyxet.
den ja

opettamat.

su-

,

iv. 14.

Kostas tulet siihen maahan kuin

HERm sinun lumalasjasinulle anda, omistaxes
sitä ja cssuaxes siinä: sanot: minä asemn
Kuningan minulleni", niinkuin kaikki Kansat
kuin minun ymbärilläni owat. *iSam.B.15. Niin aseta se Kuningaxi sinulles, jonga
sinun lumalas walitze: asem sinun
HERm
weljistäs Kuningas sinulles: et sinä saa muukalaista asetta sinulles, joka ei sinun weljes ole.
,<?.

4. Ia uutisen sinun jywistäs, wiinastaS,
öljystäs, ja liemenet lambaistas, pitä sinun
andanmn hänelle.
5. Sillä HERm sinun lumalas on hänen
«valinnut kaikista sinun surukunnistas, seisoman ja palweleman HERmn Nimeen, hän ja
hänen poikansa jokapäiwa.
6. Kosta joku Lewim tule jostakusta sinlA
portistas, koko Israelista, kusi» han wieras on:

ia
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5 Mos Kirja.
78. '9. Luk.
paikiy. Ia tapahtu, että se joka ei minun saii hän tule kaikesta sieluns himosta siihen
jonga
»valinnut
on.
naani
kuule, kuin hän minun nimeeni puhu;
HERra
kaan,
palwelkan
hän
hänen
luHERran
häneldä minä sen »vaadin.
7. Niin
niineen;
niinkuin
muutkin
kaikki
Vl. 20. Mutta jos jokuPropheta ylpeydestä
Lewinialans »veljensä, jotka
puhu
minun nimeeni sitä kuin en minä hänen
siellä
seisomat
tat hänen
HERpuhua, ja se kuin puhu muiden jumakastenyt
edesä.
ran
yhden
pitä
z. Ia heldän paitzi werran osaa saa- litten nimeen; sen Prophetan pitä kuoleman.
sitä kuin hänellä on
5.
5 Mos.
Icr. 14: '5.
man lyödäxensä,
hywydestä.
21. Jos sinä sanot sydämesäs kuinga me tiewanhembainsa »nyydystä
11. 9. Kostas tulet siihen maahan, kuin dämme, kuita sanoja ei HERra ole puhunut?
niin älä
22. Kosta se Propheta puhu HERran niHERra sinun lunialas sinulle anda;jälken.*
meen, ja ei siitä niitän ole, eikä niin tapahdu:
ope tekemän sen Kansan kauhistusten
Mos. 18: 26.
5 Mos. 12: 2l
niin ne owat ne sanat, joita ei HERra ole pu10. Ei yxikän pidä sinun seastas löyttämän, hunut: Se Propheta on sen puhunut ylpeydes,

.

,

*

*

>;:

:

»

)

,

2,2.

joka poikans eli tyttärens käyttä tulen läpitzen
eli joka on ennustaja, päiwän »valitzia, eli tie-

täjä, eli »velho.
l. 20:

'

27.

*

1

;

Mos.

7,

tänsä älä pelkä händä.
:

19.

l. 19: ;,.

18:21.

Sam. 28:

:

»c.

i.

*

"

Icr. 28:

9.

Luku.

wapakaupungit tapaturmaisen miestap-

eli noita, eli merkkein tulki- pajan turwaxi.
Ehdollisen miestappajan
hia, eli joka jotakin kuolluilda kysy." "E5 .8.19. rangaistus.m. Rieldo wanhan rajcMHirtämi12. Sillä jokainen kuin senkaltaisia teke, on sestä. iv. Todistajain luku, ja wäaran todistajan rangaistus.
n. Eli lumoja,

».

ja senkaltaisten kauhisHERralle kauhistus:
aja
HERra sinun lumalas heitusten tähden
dän ulos sinun edestäs.,
ij. Sinun pira oleman xvaka HORran
sinun lumalas edesä.
14. Sillä tämä Kansa, joiden maan sinä
omistat, kuulemat päiwän walitzioita ja ennustaita; mutta sinulle ei ole niin HERra sinun

lumalas sallinut.

i.

HENra sinun lumalas on häwittäEwsta
nyt pakanat, joiden »naan iHERm si-

">

nun lumalas sinulle anda, niitä omistaxes,
ja
heidän Kaupungeisans ja huonei-

asuaxes

*l.

I2 5 2<).

kolme Kaupungita,
Niin eroita
jonga HERra sinun lusen maan kestellä,sinulles
malas anda sinun omistaxes.
2.

Hi. 15. Waan Prophetan sinun /eastas, si3- Ia «valmista sinulles tie, ja jaa maas rakaldaiseni,
weljistäs,
jat,
nun
kuin HERra sinun lumalas sinulle anda
msnun
heratta sinulle
perinnöxi> kolmeen osaan, sen paeta, joka
HERra sinun lumalas: hända kuulkat.
loh. 45. l. 5: 39, 46. l. 6: 14. Ap. T. mieswahingoon tullut on.
Mos. 21: ,;.
2:22.
11.
le.
;5:
4»,
1.7: 37.
4 Mos.
5 Mos. 4:
los. 2°: 2, »e.
joka
»6. Kaiken sen jälken kuin sinä anoit HERmeno,
«nichentappajan
olkan
se
4. Ia
'

'

*

>:

'

-

sinne paeta, ja elä saa: Joka Mppa lähimmäisensä tietämätä, ja ei ennen wiyannut händä.
5. Waan niinkuin jokuMenis metzäan lahimmäisens kansi» puita hakkaman, ja nostais käsin
kirwensä hakkaman puuta maahan, ja kinves
putois
»varresta, ia osais loukata lahimmäisens,
.'7- Ia HERra sanoi minulle: he owat oikein puhunet.
niinettä hansilta kuolis: Sen pitä yhteen näis18. Mmä herätän heille propheran hei- tä Kaupungeista pakeneman, ja saaman elä.
dän weljistänsä niinkuin sinä (oler)t ja mi6. Ettei wermkostaja ajaisi taka miehentapna panen mmun sanan» hänen sichnnsil, pajata, niinkauwan kuin hänen sydämens on
Hall puhu heiUe kmkkiä mitä minä haneUe katkera, jasaawumis händä ttta matka pitkä
talkcn.

lumalaldas Horebisa kokouxen
la HERran minun Jumalani ändä, enga sillen »voi sitä suurta mlda nahda> ettm minä
tuolisi, f
5 M°s. 9:10.
-f 2 Mos. 2o ,9.

ralda sinun
päiwänä
*,

sanoden: en minawoi enämbi kuul-

*

:

,

Ee 3

on,
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19. 20.

Lut.

18. Ia Duomarit wisusti tutkistelkan sttk
hänen kuoliaxi; waikka ei hän kuoon »väärä todistaja, j«
sillä ei hän ennen »vi- jakatzo, jos todistaja
weljeensä
määrin
hannut händä.
wastan:
todista
7. Sentähden kästen minä sinua, sanoden:
19. Niin tehkät hänelle niinkuin hän «M
eroita sinulles kolme Kaupungita^
tehdä weljellensä ettäs erottaisit pahan sinus;
jos
San. l. 19: 5. Susan. v. 62.
8- Ia
HERm sinun lumalas sinun tas.
maas rajat lewittä, niinkuin hänwannoi sinun 20. Ia muut sen kuulisit ja pelkäisit, ja ei leIsilles; ja anda sinulle kaiken sm maan, jonga kis enämbi senkaltaista pahaa teidän seasanne.
anda.
*l.
20.
2i. Sinun silmäs ei pidä säästämän händä:
hän lupais sinun Isilles pidät
muutoin
hengestä, silmä silmästä, hammas hanihengi
kaikki
nämät
sinä
käs9. Los
kyt, ja teet sen jälken kuin ininä sinun tänäpä- basta, käsi kädestä jalka jalasta.
nä kasten, ettäs rakastat HERaa sinun lu- *,Mos.2i:,).
Mos. »4:20. Match. 5: K
malatas,
kaikkena
20. Luku.
elinaikanas: niin lisa wielä kolme Kaupungita
Sotaoikeus,
l.
Sotaan lähtemisesä. n.AH»
Jos.,°: 7.
näihin kolmeen.'
ui. puiden
piirittämisesä.
pungein
«Viatoin
säästämistsl.
iO. Ettei
weri wuodatetais sinun
maasas, jonga HERm sinun lumalas sinulle 1. Oostas menet sotaan wihollisias wastan, ja
anda perinnöxi, ja weren w»ka tulis sinun
näet hewoiset ja waunut, ja Kansan
päälles.
on
kvin
stlrembi sinua, niin älä pelkä HM
il. ii. Mutta jos joku wiha lähimwäistäns sillä HERrasmun lumalas, joka sinun ulos»
ja «väjy händä ja katka hanen päällens, ja johdattiEgyptin maalda, on sinun kansas.
Mppa hänen: ja se pakene yhteen niistä Kau'Ivs8: I.'
pungeista.
2. Ia kosta te lähestytte sotaa, niin astutan
*4Mos. ;5120.
12. Niin wanhimmat hänen Kaupungistans, Pappi edes ja puhukan Kansalle
lähettäkän sinne sanan, ja Mokan hänen sielz. Ia simokan heille: kuule Israel, te meja
andakan
ivermkostajan
dä:
käsiin, nette tänäpänä sotaan teidän wiholiisiänne mashänen
että hän kuolis.
tan: älkän teidän sydämenne pehmitkö. Mt
pidä
peljätkö,
älkätwapisto, alkät myös HMM
Ei
hänsinun silmäs
armaitzeman
13.
dä: ja sinun pita ottaman pois »viattoman we- tykö heidän edesänsä.
ren Israelista, ettäs menestyisit.
4. Sillä HERra teidän Jumalanne lHy
m. 14. Ei sinun pidä siirtämän lahimmäises teidän kansanne, sotiman teidän edestänne teirajaa *, jonga endiset pannet owat sinun perin- dän wihollifianne wMan, ja autta teitä.
döös, kuins perit siinä maasi», jonga HERm
s. Waan sodan päämiehet putzuttlkanKansaa,
ja sanokan: joka uuden huonen on «kensinun lumalas sinulle anoa omistaxes.
l. 27: 17. San. l. 22:28. l. 2;: 1».
danut, ja ci siinä wielä rumennut asuman',
IV. 15. Ei pidä todistajan yxinäns astuman hän mengan pois ja palaitkan koliansa; ett«
edes ketäkän wastan, jostakusta pahasta teosta hän kuolis sodasi», ja joku toinen omistais stn.
ja synnistä, mikäikänäns paha teko se olis kuin
1»: 27. Ps.
1.
1 Mas.,: s<l.
Nch.
l
6. Ia se kuin istutti wiinamäen, ja ei mela
tehdän: mutta kahden eli kolmen todistajan suupasi» owat kaikki asiat wahlvat.
4 Mos. ,s:;°. sitä tehnyt yhteisexi *, hän mengän pois ia
l«
sodasi»,
,7:6.
Matth. 18: 16. loh. 8:17.
laitkan kotiansa: ettei hän kuolis
Mos.
19:21,«.
yhteisexi.
2 Kor. 1;: i.
Mos.
Ebr. 10: 28.
toinen tekis sen
f
16. Jos «väärä todistaja tule ja todista jota-l 5 Mos. 28: 20.
kuta «vastan, ja soima hänelle jotain syndiä:
7. Jos joku on hanellenswaimon kihlannut,
jotka
ja
molemmat
ne
riiteleei ottanut hända tygöns, hän mengan
miehet
17. Niin
wät seisokän HERran edesa; Pappein jaDuo- pois ja palaitkan kotiansa ', ettei hän, kuou»
marein edesa, jotka siihen aikan owat.
sodasa, ja toinerunais hända.
a«

on,

ja lois

leman syytä ole tehnyt:

*:

"

*

«:

,

,

"

':

:

"

»

*

,<,:

.

.

*

;

*

,

*

*

l.

17: 3.

20. 2i.

5 Mos. Kirja.

Lut.

Kattsodan päämiehet wielä puhukan
wapiseja
pelkuri
joka
,a sanokan:
hän mengän pois m pa2llla sydammellä,
kotiansa; ettei hän saatais weliems
pelkurixi, niinkuin hänen sydamDuom. 7:
mens on
sodan päämiehet lopettanet
puhensa; niin he asettaemt Kansalle heidän
ylimmäiset
ensimäisix» Kan,an
kai, sotajoukon

oi

Nn
Nmniitä
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ettei ne
2c>. Waan ne puut, jotkas tiedät
ole syötawät, häwitä ja hakka maahan: jarakenna sinulles malli Kaupungin eteen*, jonga
kansa sinä sodit, niinkauwan kuinS woitat hiinen.
I<r.<l: s.
,

*

*

la'sittekuin

Luku.

~

2i.
i.Ruinga miestappo, kosta ei tappajata tietä,
pitä sowitettaman. n Sodasa fangitun pakanallisen waimon awiori ottamisesta, n» Esikoi»v. Iyewallaisen pojan ransen perindö osasta,
Kaupungin
jongun
menet
Kossas
v.
gaistuxesta.
hirtetyn
maahan ottamisesta.
«teen, sotiman sitä wastan; niin mritze heille
joku
tapettu löytän siinä maasa, jon1.
«.

rauhallisesti wastawat,
"n.
Ia jos he sinua
etees;
niin olkan kaikklKania awawat sinun

siinä on, sinulle werollinm ja palwelft
kansmua.
12.Waan ios e» he tee rauhaa sinun kansas,
waan sotimat sinua wastan, niin ahdista heitä.
kuin

lumalas anda
Ia kosta HERm sinun
lyö
niin
kuoliaxi kaikki
käsiis;
heidän sinun
miehenpuoli miekan terällä.
iz.

lapset ja eläimet, ja
14. Mutta waimot,
kaikki ne kuin Kaupungis owat, jakaikki
lis ota itzelles', ja syö wihollistes saalista,kuin

saa-

ga HERra sinun lumalas sinun omaja maka. Kevolla, ja on tietämakuka hänen tappoi.
2. Niin mykän ulos sinun Wanhimmas ja
Duomaris, jamitakkan tapetun tyköö Kautapetun ymbärillä owat:
pungeihin kuin
Kaupungi
3. Joka
sitä tapettua lähin on,
nuoren lehmän karjasottakan
»vanhimmat
ta, jolla ei ole työtä tehty, eikä iken alla ollut.
Kaupungin »vanhimmat talutta4. Ia
nuoren lehmän kowaan laxoon, jota ei
kan
kynnetä, eikä kylwetä: ja leikakkan
lehmän

se

xes anda,

sen

sen

sen

sen

sen

sen

anda sinulle.
Jos. 8:2. kaulan siinä laxosi».
HEna sinun lumalas
5. Niin pitä Papit Lewin pojat käymän e15. Ia tee niin jokaitzelle Kaupungille, kuin
näiden
des,
owat;
ja
ei ole
sillä HERra sinun lumalas on heidän
sinusta uiwan kaukana
walinnut patlveleman händäns, ja HERran
Kansain Kaupungeista.
16. Mutta näiden Kansain Kaupungeista, nime ylistämän
suunsa jälken pitä
kuin HERm sinun lumalas sinulle perimiseri kaikki riidat ja kaikki »vahingot selitettämän. f
"l. i°: 8. -f l. 17: z, 9.
anda, älä jätä elämän yhtäkän henge.
peräti:
6.
kaikki wanhimmat siitä Kaupungista,
nimittäin,
Ia
17.Mutta hukuta n«
Helhttit,Amorrerit, Kananerit, Phereserit, He- kuin sitä tapettua lähinnä owat, pestän kätens
lvetit ja lebuserit; niinkuin HERm sinun lu- sen nuoren lehmän päällä, joNga kaula siinä
malas sinulle on kästenyt.
Mos. 2;:
laxos leikattin.
*

*:

*

"

,2.

2

Mof. 7:2. Jos',:
»8. Ettei he opetais teidän tekemän kaikkia
niitä kauhistuxia, kuin he teit heidän jumalillensa; ettet te myös tekis syndiaHERma teidän Jumalalanne wastan.
ui. 19. Jos sim kauwan olet jongun Kaupungin edesä, joca wastan sinä sodit omistaxes
niin älä häwilä sen puita, ala myös kirwella raista niitä; sillä sinä saat niistä syödä,
sentähden älä hakka niilä maahan: sillä ihmisellä on »nettzäpuitakin, tulemaan warusturexi
sinun etees.
l. K-»'.

5

«.

7. Ia he wästakkan ja sanokan: ei meidän
kätemme tätä merta »vuodattanut, eikä myös
meidän ftlmam ms sitä nähnyt.
8. Ole armollinen Kansalles Israelille, jonga sinä HERra pelastit: ja älä tätä wiatoinda werta anna tulla sinun Kansas Israelin
päälle: Ia niin he owat solvitetut siitä werestä.
9. Ia niin sinä eroitat sinun tyköös »viattoman weren; ettäs teet sen kuin oikia on HERran silmäin edesä.
v. ia. Kostas menet sotaan wihollisias wastan,
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Mn, ja HERm

sinun käsiis,

sinun lumalas

anda

Ia näet fangein seas kaunin
himoitzet händä otta emännäxes.
12. Niin wie händä huoneses,
ii.

heidän

ja sinä wiet heitä fangina pois.

waimon, ja

21. 22. Lllk
joka kuoleman on ansainnut, ja hirsipuusi»
ki.«

letetan:
23. Niin ei pidä hänm ruuminsa yötä vuu.
sa pidettämän,
mutta haudatkat händä kMa
sina päiwänä: sillä se on kirottu Jumalala

ja anna hänen keritä hiuxens ja leikata kyndensä.
joka hircetty on*: ettet sinä saastumis
smun
'3- Iariisua waattensa, jossa hän fangittin, ja maams, kuin HERm sinun lumalas sinul,,
anna hänen istua sinun huonesas, ja itkeä Kuu- perimisexi anda.
Gal.;:
kauden Isääns ja äitiänsä: mene sitte hänen
tygöns, ja ole hänen miehensä, ja hän olkon
22. LukU.
sinun emandäs.
l. L.ö>tyn eläimen eli kalun
hoihtamisesta. 2
14. Ia jos tapahtu, ettei hän sinulle kelpa, MiehenjawaiMon puolen sekapugusta; ja hauniin anna hänen tuennä kunga hän Mhto, ja toman linnun armaiyemisesta. ui. Ra sivuitta»
älä suingan myy händä rahaan: älä myös ftkakylwöstä: ftkajuhdista sekakangasta; i«
pyydä itzelles jotakin »voittoa hänen kauttansa:, muisto rihmoista, iv. Emändänsi solmusta v
Huoruden rangaistuxesta: neiyen raistamisestahänen.
sillä sinä alensitjollakin
ja sukuruttaudesta.
m. 15. Jos
miehellä on kaxi emän«Nostas näet Weljes härjän mikka lamban
dätä, yxi iom hän rakasta, ja toinen jota hän i. ">
lapsia,
exynen, niin ei sinun pidä käändamän
ja
wiha,
ne synnyttämät hänelle
sekä
pois;
waan »viemän se kaiketikkin jällens
se kuin hän rakasta, että se kuin hän wiha; itzes «veljelles.
2
niin että esikoinen on sen jota hän wiha.
sinun
Mos. 2;: 4.
16. Ia aika tule että hän lastensa wälillä pe2. Jollei sinun weljeS ole sinua läsnä, jaet
rimisen jaka; niin ei hän mida tehdä sen mk- sinä händä tunne: niin ota se sinun huonesees,
kamman poikaa esikoiserensa sen wihattawan ja olkon se tykönäs, siihenasti kuin weljes etzi
sitä, ja niin anna se hänelle jällens.
Moisen edestä.
pitä
Waan
tundeman
3. Niin tee myös hänen aasinsa kansa, häsen
hänen
wihat17.
tawan pojan, esikoisexens, niin että hän anda nen waattens, ja kaikkinaisen kadonen kansa,
hänen kaxikertaisesti kaikista niistä mitä hänel- kuin weljeldäs kadonnut on, ja sinä sen löysit:
da löytän'; sillä se on hänen ensimmäinen ei sinun pidä itzes siitä pois käändäniän.
»voimansa, ja hänelle tule esikoisen oikeus, f
4. Ei sinun pidä katzeleman sinun weljes
1 Aika K. 5: 1.
5 1 Mos. 4y:
aasia eli härkää langenena, tiellä, ettäs M.
ja
jollakin
IV. 18. Jos
on itzewallainen ko- däisit itzes pois heistä; waan sinun pitä joudukpoika,
joka
wakorwainen
ei kuule Isänsä ja kasti auttaman niitä ylös hänen kansansa.*
ändä;
ja
kurittamat
'Matth. ,2:11.
Luk. 13:25.
l. ,4:5
händä,
äitinsä
kosta he
jos ei hän heitä tottsle:
kandapidä
Waimon
ei
11.5miehen asetta
pitä
pukeman
ylönsä
ja
man
eikä
wai»nyös
Niin
hänen
Isäns
hänen
miehen
äitinsä
19.
ottaman kiinni, ia wiemän Kaupungis wan- mon waatteitta: sillä jokainen kuin sen tcke,
tygö.
on HERralle sinun lumalalles kauhistus.
hemmitten ja portinKaupungins
20. Ia sanokal,
wanhemmille: 6. Ia jos sinä löydät linnun pesän tiellä,
tämä meidän poikamme on itzewallainen ja ko- puusta eli maasta, josa on pojat eli munat, ja
wakonvainen: ei tottele meidän ändämme: ja emä istu poikains eli munain päällä; niin älä
ota emä poikinensa.
on syömäri ja juomari.
pita
Kaupungin
21. Niin
kaiken
Kansan
7. Mutta päästä kaiketikkin emä pois, ja
hänen kuoliaxi kimittämän: Ia niin sinä eroi- ota pojat sinulles; ettäs menestyisit ja kauwan
mt pahan sinustas, että koko Israel sen kuu- eläisit.
m. 8. Kostas rakennat uutta huonetta, niin
lisiä pelkäis. ,
tehnyt
jongun
synnin.
22.
V.
tee käsipuut ymbärins kattos päälle; ettes >rcJos Mu on
'

~.

:

"

*

'

*

'.

,

rci:

'

22. 2Z.

Lllk.

5 Mos. Kirja.

huonesees, jos joku sieldä

Hlä kylwä wiinamäkees moninaisilla siemenillä', ettes saastumis» sekä siemenes kokous-

ja myös wiinamaen
ta jongas kplwänyt olet,
,y:
Mos.
i?.
tuloa.
ynnä harjalla ja asilla kynnä.
io.
n. Ala pue sitä »vaatetta ylös, kuin langaikudottu on.
sesta ja liinaisesta yhdesä
rihmoja
*, sinun »vaattes
sinulles
12. Tee
neljään kulmaan, jollas puetetan.
Matth. 2;: 5.
4 Mos. ,5: ,8*

;

'

IV. 13. Jos joku mies on nainut emännän,
ja on mennyt hänen tygönsä, ja rupe wiha-

man händä.
14. Ia soima handä lohongun höplään wikapääxi, ja saatta hänen päällens pahan sanoman, sanoden: minä otin tämän emännäxeni,
ja menin hänen tygöns, ja löisin ettei hän ollut neihy.
15. Niin ottakan waimon Isa ia äiti hanen,
ja luokan waimon neitzyden merkit edes, ja
näyttäkän wanhimmille kuin Kaupungin portis istuivat.
16. Ia «vaimon Isä sanokan wanhimmille :
minä annoin tälle miehelle minun tyttäreni e.....

.
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V. 22. Jos joku löytän maannen waimon
tykönä, jolla awio mies on, niin pitä ne molemmat kuoleman*, sekä mies, että waimo
jonga tykönä hän makais ja niin pahus oletan pois Israelista.
, Mos. 20:10.
joku
piika
on
micheldä kihlattu, ja
23. Jos
joku häneen ryhty Kaupungisa,ja maka hänen.
24. Niin pitä ne molemmat wietämän sen
Kaupungin porttiin, ja molemmat kiwitettamän kuoliaxi. Piika, ettei hän huutanut, sillä
hän oli Kaupungisa: Mies, että hän lähimmäisensä »vaimon hämäisi : ja niin sinä eroitat
pahan tyköäs.
25. Jos joku löytä kihlatun pilkan kedolla,
ryöwä ja maka hänen ; niin mies pitä yxinäns
tapettaman, joka makais hänen.
26. Waan piikalle ei sinun pidä mitan teke
män: sillä ei piika yhtän kuoleman syndiä teh:

*

nyt

:

Waan niinkuin joku karkais

tans wastan, ja löis

lähimmäis-

hänen kuoliaxi niin on
;

myös tämä asia.
27. Sillä hän löisi kedolla hänen: se kihlattu piika huusi, waan ei ollut hänelle auttajata.
28. Jos joku löytä neitzen, joka ei ole kihlattu, ja otta hänen kiinni, ja maka hänen:
ja he löytän.

hän wiha händä.
29. Niin se joka hänen makais, andakan pilhäpiälisiin
kan Isälle wiisikymmendä hopia (Sikli); ja
17. Ia katzo, hän soima händä
ja
wikapääxi,
löytänyt
minä
en
sano:
ottakan sen pilkan emännäxens, että hän on aasioihin
tämä
on
tytärtäs
lendanut hänen: Ei saa hän hyljätä händä
katzo,
sinun
neitzexi. Ia
minun tyttäreni neitzyden merkki. Ia heidän kaikkena elinaikanansa.
Mos. 22: 16.
picä leivittämän waatten Kaupungin wanhemyhdengän
pidä
Ei
ottaman
zo.
Isans emänmiccen eteen.
dää, eikä myös paljastaman hänen Isänsä peimämiäxi, ja nyt

*

*

;

18.

Niin Kaupungin »vanhimmat ottakan tettä.

sen miehen,

*

*

händä.
19- Ia sakoittakan hänen sataan hopia (Sikja mngaistan

sen nuoren waimon Isälle,
että hän hawäis neitzen Israelissa: ja hänen picä pitämän hänen emändänänsä, eikä saa händä hyljätä kaikkena elinaikanansa.
20. Ia jos se tosi
ettei waimo löytty neitzexi.
liin) ja cmdakan ne

'

Mos.

,8:«.

23.

Luku.

5 Mos. 27:«».

Rajarikon, Äpärän, ja pakanain ottamisesta Seurakunnan wirkoihin. n. Siiwoelämästä sodasa ja lemmestä karkureita kohtan. m.
Saastaisuden kauhistuxesta. iv. Rorgon ottamisesta- v. L.upauxen täyttämisestä, vi. lähimmäisen wiinamarjain ja tahrapäiden luwallisesta ja tumattomasta poimemisesta.
1.

,

21. Niin wietäkän waimo Isäns huonen owen eteen, ja Kaupungin Kansa kiwittäkän i.«ii kuohitun ja rajarikon pidä tuleman
hanen kuoliaxi, että hän teki tyhmyden IsraeHERran seurakundaan.
2. Eikä pidä myös äpärän tuleman HERlisa, ja että hän salawuoteudesi» makais IsänS
huonesa: ja niin sinä otat pahan pois tyköäs. ran seurakmldaan eipä wielä kpmmenenden
:

Ff

pöl-
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23. 24. Luk.
portisas, itzellms hywäxi: ja älä sorm hända.
ill. 17. Ei pidä yhtäkän porttoa oleman
Is.
Melin lasten tytärten seasa: eikä yhtän huorin-

vTu^LkonoUion.

polwengan asti, pidä jongun heistä HERmn
seumkundaan tuleman.
3. Ammoniterit ja Moabiterit ei pidä tuleman HERran seumkundaan; ei kymmenmdengän polween asti, ja ei ikänäns tuleman

tekiätä.lsraelin poikain seasa.
palkkaa,

eli koiran
18. Ala kanna porton
Neh.,;-. 1.
HERran seumkundaan.
hindac» HERran sinun lumalas huoneseen,
4. Sentähden ettei he kohdannet teitä tiellä jongun lupauxen edestä: sillä ne molemmat oleiwällä ja »vedellä, kosta te läxittä Egyptistä: «vat HERralle sinun lumalalles kauhistus.
jaettä he palkkaisit teitä wastan Bileamin BeVI. 19. Ala korkoa om weljeldäs rahasta,
'

*

orin pojan Mesopotamian Pethorista, kiroman syötäwästä, eli muusta, josta korko oletan.

'4 Mos.

*

,2:

sf 6.

Jos. 24: 5.

2

5. Mutta HERm sinun lumalas ei kuullut
Bilmmia, waan HERm sinun lumalas
muutti sinulle kirouxen siunauxexi: sillä HERra sinun lumalas rakasti sinua.
4Mos. 22: 10, ic^
6. Ala toitvota heille rauhaa eli jotakin hywää, kaikkena elinaikanas ijankaikkifesti.
7. Edomeriä älä kauhistu: sillä hän on sinun
weljes*. Ala myös Egyptiläistä kauhistu: sillä sinä olit muukalainen hänen
iMos. 25: 26. '
lapset
jotka heistä syndywät kolman8. Ne
polwesi»,tulkan
nesi»
HERran seumkundaan.
*

'

maasansa.

'

11. 9. Kostas

tan,

:

lähdet leiristäs wihollisias was-

kawahda itzes kaikkinaisesta pahudesta.

Jos ljoku on teidän seasanne joka ei ole
puhdas, että hänelle yöllä jotakin tapahtunut
on;* hänen pitä menemän pois leiristä, ja ei
leiriin sisälle tuleman.
Mos. 15: ,6.
pitä
ii. Ia
hänen ehtona itzens medellä pe10.

*

;

semän:

Mos. 22: 25.
z Mos. 2,: ;6.
Neh. 5: 7.
Luk. 6: ,5.
15:
Ps.
520. Muukalaiselda ota korko, mutta M
weljeldäs, että HERm sinun lumalas siunais
sinua kaikesa aiwoituxesas, siinä umasi» johon'

ja sittekuin Auringo laskenut on palail-

gas tulet omistaman sitä.
V. 21. Kostas HERralle sinun lumalalles-

laupauxen lupat*, niin älä wiiwytä

maxa sitä;
sinulle
f
-j-

sillä HERm sinun lumalas
ja
waatiwa
*

sen totisesti
syndi.

on

sinulda, se on
Slirn. K. 4
Mos. 27: 2. 4 Mos ;o:
22. Waan jollet sinä lupa; niin ei ole sinul-

;

;.

la syndia.

23. Pidä se mitä sinun huulistas on käynytl
ulos, ja tee: niinkuins HERralle sinunlumalalles hmvällä ehdolla luwannut olet, D
'
:
kuins suullas puhunut ölet.
iv 24. Kossas menet lähimmäises wilnamäkeen, niins saat syödä wiinamarjoja himos
jälken, ettäs mwitan; mutta älä pane mitökän astiaas.
25. Kossas menet lähimmäises laihoon, nilns
saat katkoja tähkäpäitä kädelläs, mutta älä
sirpillä lähimmäises laihoa niitä.
<
12:1
6:
2:2;.
Mark.
Luk.
i.
Matth.
-'

>

siNUa.

l>
kan.teirlin.
12. Ulkona leiristä olkon sinulla, johongas
menet tarpeillesl//"H<l^^
13. Ia sinulla pitä oleman wähä kadikka
wyölläs: jakostas sinne istua mhdot, kaiwa
24. Luku.
sillä; ja olet tehnyt, peitä sinun saastaisudes.
1. Erokirjasta awiosa. n. Hsten nainen wa14. Sillä HERm sinun lumalas waelda paudefta. m. MMpn pantamisesta. iv. Ihmisinun leiris läpitze pelastaman sinua, ja anda- sen warastamisesta. v. Spitalin kattamisesta.
man sinun wihollises sinun etees, sentähden pitä v>. pantin ottamisesta, vi. päinamiehen palviii. N)iattoman säästämisestä, »x. Röy«'
sinun leiris pyhä oleman; ettei häpiätä näyis kasta,
hän
holhomisesta.
sinun smsas, jahän käändäis itzens sinusta pois.
joku otta waimon awioxensi»; ja tel-'
Ala isännän halduun anna sitä orjaa,' I.
chgös
pahtu,
ettei hän sitte löydä armöo hänen
kaiaMt on.
kuin häneldä sinun
16. Hän olkan sinun tykönäch sinun keffelläs silmäins edesä, etta hän on löyttänyt jöngM
kelpa, josakusassinuw häpiän hänesa;nlin kirjoittahan hänelle ero->
kil*

*

'

24- 25.

Lllk.

linan*, ja anda

5

stil hanen käteensä,

Mos Kirja.
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ja anda »nakais

sinua:

waatteisans, ja

ja

se

siunais
pois.
luetan
huonostansa
mennä
sinulle
wanhurstaudexi
HERmn sinun
hänen
l. 19: 7.
Mark. 10: 4.
lumalas edesä.
Mitth. 5:31.
Mof. 22: 26.
VH. 14. Älä tee wääryttä sille köyhälle ja
2. Kosta se hänen huonestans lähtenyt on,
jongun
emänja
tule
pois
päiwämiehelle; joko hän olis sitoisen
miehen
Mrwitzewalle
mene
nun weljistäs, eli nilmkalaisista joka on sinun
rupe hända wiha- maallas sinun porteisas.*
Mos. iZ:,,.
3. Ia taas se toinen mies
ja anda
erokirjan,
kirjoitta
hänelle
15. Waan maxa hänelle hänen palkans sinä
man, ja
ja laste hänen huonestansa pois: päiwänä, ennen auringon lastemata': sillä
hänen kätems
toinen
mies, kuin hänen emännaxens hän on hätäynnyt ja siitä hän elä, ettei hän
«li jos se
otti, kuole.
huudaisHEßran tygö sinun tähtes, ja se lucmiehensä,
joka
ensimainen
Tob. 4: «5hänen
Misin sinulle synnixi.
4 Niin
pidä
mennä
ei
pois,
pidä
ottaviii.
16.
andoi
händä
Ei
kuoleman
Isät
lasten edelhänen jällens cmännäxensa,
man
sittekuin hän tuli tä, eikä myös lapset Isäinsa edestä; mutta
on kauhistus HERran ede- kukin pitä kuoleman oman syndins edestä.
saastaisexi: sillä sesaastumin,
jonga HERra simaata
Kun. 14: 6.
ettes
Aika K. 25: 4. Jer.
sa':
'Icr.;:,.
perimisexi.
nun lumalas anda sinulle
Hes. ,8:
ix. 17. Ala käännä muukalaisen eli orwoin
11.5. Los joku on hänellms ästen emännän
nainut, ei sen pidä menemän sotaan, eikä pi- oikeutta: älä myös lesteldä ota «vaatteita pandä hänen päällens mitan rasitusta pandaman dixi.*
Mos. 21. Jer. 5:28. Hes.
wapana
päiajastajan
olkan
i».
waan
huonesims
Zach.7:
Waan
että
wat, että hän sais iloita emändänsä kansa,
sinäkin olit orja E18.
muista
l. 20: 7.
gyptisä, ja HERm sinun lumalas sieldä sijonga hän nainut on.
ui. 6. Ei pidä molembia myllyn kiwiä, eli nun ulosjohdatti; sentähden minä sinua käspäällis kiwekän keldään pandixi otettaman; ken, ettäs nämät tekisit.
pandixi otta.
sillä se olis hengen
19. Kostas pellostas elon leikkat, ja lyhde
IV. 7. Jos joku löytän joka sielun wamsta sinulda sinne unhottu, älä palaja sitä ottahänen weljistänsä, Israelin lapsista, ja etzi sil- man*, waan olkan se muukalaisen, orwoin
lä woittoo taikka myy hänen: sen markan pi- ja lesten oma: että HERm sinun lumalas
tä kuoleman*, ettäs eroimssit pahan sinustas. siunais sinua kaikisa sinun kättes löisi».
,6.
Tim.,:
*

*

»

2

'

;

*

*

*

i

2

;,:;».

,0.

*»

;

2,:

?,

*

*

1
Mos. 2,:
10.
V. 8. Karta spitali Mutia, ettäs «visusti teet
japidät kaikki mitä Lewitat jaPapit opettamat
sinulle*, niinkuin minä heille kastin, ne pitäkät ja niiden jälken tehkät. *;Mos.,;: 8. l. 14:;.
9. Muista mitä HERm sinun lumalas teki
Mirlamille, tiellä kosta te Egyptistä läxitte.*
4 Mos. ,2: 10.
VI. 10. Ia kostas jotain lainat lähimmäiselles, ala mene hänen huonesemsi» panttia ot*

*

taman.

'

2

;

20.

Mos.

Kostas

19: 9.

l.

2;: 22.

poiminut olet öljypuus

hedel-

mät, niin älä wastuudest sitä,«varista; waan
sen pitä muukalaisen, orwoin ja lesten oman
oleman.
21. Kostas wiinämakss korjannut olet, älä
wastuudesta niitä jäänyttä hae; waan ne pitä
mullkalaisen, orwoin ja lesten omat oleman.
22. Ia muista että sinä olet orja ollut Egyptin maalla: sentähden kästen minä sinua näitä
tekemän.

11. Waan seiso ulkona, ja se jolles lainai25. Luku.
sit, kandakan itze pantin sinulle ulos.
i. Rangaistus haawain määrästä, ja rihtä
i2. Waan jos hän köyhä on, älä mene le- tappawast harjasta. v. Weljens
nimen herätwätä hänen pandillans.
tämisestä, m. Häpemättömän waimon rangais'3- Waan anna hänen pantinsa kaiketikkin tupesta, iv. Oikiasta.mitasta, v. AmalekitaitMens ennen auringon lastemata*, että hän ten häwittämisestä.

Ff2

I.los

25.26. Luk.
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riita on miesten wälillä, niin tulkan
ne oikeuden eteen, ja duomittakan niiden wälillä: ja duomittakan hurstas hurstaxi,

I.

i2. Niin hakta hänen kätensä poikki:
smM
silmäs ei pidä säästämän händä.
vi. 13. Ala pidä kahtalaista »vaakaa sinun
säkisäs, suurembata ja «vähembätä.*

ja jumalaloin jumalattomaxi.
; Mos. 19: ;6.
2. Ia jos jumalaloin on ansainnut haawoSan. l. 20: 2;. Hes. 4^.ja; niin käffemn duomari hänen langeta maa14. Eikä myös pidä sinun huonesas oleman
han, ja andakan händä nähdensä lyödä, sen- kahtalainen mitta, suurcmbi ja wahembi.
jälken kuin hanen pahatekons on, lugun jälken.
15. Mutta sinulla pitä oleman täysi ja oikia
»vaaka,
Neljäkymmendä
ja täysi ja oikia mitta: ettäs olisit
kerma
pitä
lyötä3.
händä
män, ja ei enämbi*; ettei hända ylönpalti- pitkäijallinen siinä maasi», jonga HERra fi«
sesti lyödäis, ja sinun weljes tulis huonoxi si- nun lumalas sinulle anda.
2 K0r.
nun silmäis edesä.
16. Sillä jokainen joka näitä teke,
24.
pidä
harjan
Mppawan
Ei
sinun
rihtä
mlle sinun lumalalles kauhistus*: kaim jot4.
,Ti»n^:!B. ka lvääryttä tekewät.
ta sitoman kiinni.' *1K0r.9.'9.
San. l. n: 1.
11. 5. Kosta weljexet asuwat ynnä, ja yxi
V 17. Muista mitä AmalekiMt teit sinua
heistä kuole pojatoinna, niin ei pidä kuol- wastan tiellä kostas Egyptistä läxit.
luen «veljen waimon ottaman muukalaista
18. Kuinga he kohtaisit sinua tiellä', ja löit
miestä toisesta sugusta; mutta hänen miehens sinun jälkimmäises, kaikki ne jotka heikommat
weli mengän hänen tygöns, ja ottakan händä olit ja jälkinnä käwit, kostas wäsyxisä ja htt/
weljens siasi» awioxensi».*
Matth. 22: 24. motoin olit: ja ei he lumalata peljännet.»
,2:
2°:
28.
iy.
Mark.
Luk.
2 Mos. 17: 8.
6. Ia msimäinm poika jonga hän synnyttä,
19. Ia pita tapahtuman, kosta HERra sipitä nimitettäman
kuolluen weljen nimel- nun lumalas anda sinulle lewon saada kaikildä; ettei hänen nimens peräti häwitettäisi Is- da wihamiehildäs, jotka ymbarilläs owat siiraelista.
nä maasi», jongaHERm sinun lumalas an«veljensä
ei
otta
«vaimies
tahdo
da perinnöri sinulle, ettäs sen omistat, ja siLos
7.
moa*; niin mengän hänen weljens waimo nun pitä peräti häwittämän Amalekiterein
porttiin wanhemmitten eteen, ja simokan: mi- muiston taiwan alda '. Ala sitä unhohda.
nun kytyni ei tahdo hemttä «veljellms nime Is1 Sam. 15: 2, ;.
raelisi», ja ei tahdo minua kyty-lain jälken
26. Luku.
naida.
Nut. 4: 4, :c.
1.
Kaupungin
Ensimäisten
hedelmäin uhramisesta. n.
8. Niin
«vanhimmat andakan Rymmenesten
ui. L.iittolupa»l«
ja
andamisesta.
puhukan
kanedes,
hänen kutzutta
hänen
ja
waihella.
Ia jos hän seiso, ja
en minä Ransan lunuUan
1. hostas tulet siihen maahan, jonga HERotta
händä.
tahdo
"> ra
tygöns
Niin
natons
astukan
sinun lumalas sinulle perinnöxi anhänen
hänen
9.
wanhimmitten nähden, ja riisukan kengän hä- da, ja sinä omistat, ja asut siinä.
2. Niin ota kaikkinaisista sinun maas kasi
nen jalastansa, ja sylkekän hänen kaswoillmsa:
ja «vastakan händä sanoden: Nain jokaitzelle moista ensimäiset hedelmät kuin maasta kasivapitä tehtämän kuin ei «veljensä huonetta ra- wat', kuin HERra sinun lumalas sinulle ankenna.
da, ja pane koriin: ja mene siihen siaan, kuin
iO. Ia hänen nimens kutzuttakan Israelisi», HERra sinun lumalas walitze hänen nimens
2
paljas jalan lmonexi.
Mos. 2,: 19. 14: 's.
asumasiaxi.
, Mos. 2:14.
, m. 11. Los kaxi miestä kästenans tappele4 Mos. 15:20. 5 Mos. is:
tygö, joka siihen aikan
mene
mat, ja toisen »vaimo tule pelastaman miesPapin
3. Ja
tans sm kädestä kuin händä lnö, ja kumitta on, ja
hänelle: minä tunnustan tänäpäja
häpyynsä.
nä HERran sinun lumalas edes, että mmH
kätensä tarttu hänen
olen
*

*

,,:

suu-

*

sen

,

*

*

sen

se

*

*

sans:

sano:

sen

*

,«.

sano

26. 27. Luk.
5 Mos.
maahan jonga HERra
olen tullut siihen
wannoi,
meille andaxensa.
meidän Isillem
ottakan
korin
Pappi
sinun kadestäs;
Ia
ja lastekan sen maahan, HERran sinun lumalas Marin eteen.
c. Niin lausu sinä, ja sano HERran sinun
,

.

lumalas edesä

minun raadollinen Isäni oli
Syrialainen", ja meni Egyptiin f »vähällä
joukolla, ja oli siellä muukalainen ja hän tuli
wäkewäxi ja monexi kansaxi.
M -isuurexi,
-si Mos. 46:5.
Mos.'l:2;.
Egyptiläiset
ahdistit ja waiwaisit
6. Mutta
ja
panit
orjuden
kowan
meidän päälmeitä:
,Mos. 1: 15, 14.
lemme.*
7. Niin me huusimme HERran meidän Isäimme Jumalanjatygö: ja HERra kuuli meikatzoi meidän tustamme,
dän änemme,
työmme ja ahdistuxemme päälle.
:

:

*

*

*2Mos.

,:

2,, 24.

8. Ia HERra wei nieidän ulos Egyptist
»voimallisella kädellä, ja ojetulla käsiwarrella,
peljästyxen, merkkein ja ihmetten kansa.
9. Ia johdatti meidän tähän paikkaan; ja
andoi meille tämän maan: maan josariestaa
ja hunajata wuota.
10. Ia nyt katzo, minä kannan tasa maan
ensimäistä hedelmitä, kuin sinä HERra minulle annoit. Ia niin pane ne HERran sinun
lumalas eteen, ja kumarra HERran sinun

suuren

Kirja.

22Y
gä ottanut siitä saastaisudesa, en myös niistä
mitan andanut kuolluille: minä olin HERran
minun Jumalani anelle kuuliainen, ja tein
jälkenkuins minulle kastenyt olet.
kaiken
tänne sinun pyhästä asumasiasKahahda
15.

sen

taiwasta*, ja siuna sinun Kansaas Israelia, ja sitä maata kuin sinä meille andanut
olet: niinkuins wannoit meidän Isilleni, sitä
tas

maata josa riestaa ja hunajata wuota.
Es. 62: ,5. Bar. 2: 16.
m. 16. Tänäpänä HERra sinun lumalas
kaste sinua ettäs teet näiden säätyin ja oikeutten jälken; niin ettäs pidät ne ja teet niiden
-

jälken kaikesta sydämestas, jakaikesta sielustas.
17. HERran edes olet sina sen luwannut tänäpänä ; että hänen pitä oleman sinun luma-

las, ja sinä tahdot waelda hänen leijansa, ja
pitä hänen säätynsä, käskynsä ja oikeudenst»,
ja olet kuuliainen hänen änellensä.
18. Ia HERra on sinulle tänäpänä luwannut, että sinun pitä oleman hänen Kansans,
niinkuin hän sinulle on puhunut*, että sinun
pitä kaikki hänen kästynja pitämän.
2 Mos. 19: 5.
Mos. 7:6. l. ,4:2.
korotta
sinua
kaikkein Kansain
hän
19. Ia
ylitze, kuin hän tehnyt on ylistöxexi*, kiitoxexi
ja kunniaxi; ettäs oletHEßralle sinun lumalalles pyhä Kansa, niinkuin hän sanonut on.
*

*

l. 28:

1.

lunialas edesä.
11. Ia ole iloisas kaikesta siitä hljwydestä,
27. Luku.
kuin HERra sinun lumalas sinulle andoi, ja i. Mulstokiwein pystytys ja uhri Altarin ra»
sinun huonelles sina ja Lewita ja muukalai- kennus, tuolla puolen Jordanin, n. Ruuliai;
nen joka sinun kestelläs on.
suden muistutus, m. Sukukundain nimitys
11. !2. Kolkas olet koonnut kaikki kymmene- siunausta ja kirousta kuuluttamaan, iv 12.
xet sinun wuotes kaswosta kolmandena wuon- kirousta.
na, joka on kymmenesten wuosi; niin anna i./geitte Moses ja wanhimmat Israelista
Lewitaille, muukalaisille, orwoille ja lestille,
kastit Kansalle, ja sanoit: pitäkät kaik:

että he

söisit sinun porteisas jarawitaifin.f
ki ne kästyt, kuin minä tänäpänä teille kästen.
20.
2. Ia pitä tapahtuman sinä päiwänä kosta
i^-z.
Mos. 27:
sano
te
menette Jordanin ylitze, siihen maahan,
HERran sinun lumalas edes:
.'3- Ia
minä olen tuonut huonestani sen kuin pyhitetty jonga HERm sinun lumalas sinulle anda,
on, ja
*;

annoin Lewitalle, muukalaiselle, orwoille ja lestille, kaiken sinun kassys jälken,
nun sinä minulle käskenyt olet: en »nina harhaillut sinun kästyistäs, engä niitä unhottanut.
14. En minä siitä syönyt minun surujani, en-

ettäs pystytät suuret kilvet, ja siwut ne kalkilla.*
Jos. 8: ;<>, ,e.
kirjoita
Ia
niihin kaikki nämät lain saz.
nat, kostas tulet ylitze; että sinä tulisit sille
maalle, kuin HERra sinun lumalas sinulle
*

Ffz

anda:

27. 28. Luk.
anda: sille maalle josa riestaa ja hunajata
18. Kirottu olkon joka laste sokian ervmHn
»vuota, niinkuin HERra sinun Isäis Juma- tiellä: ja kaikki Kansa sanokan, Amen
la sanoi sinulle.
19. Kirottu olkon joka muukalaisen, orwoin
4. Kosta te siis menette Jordanin ylitze, niin ja lestein oikeuden lväandä: ja kaikki Kansa
pystyttäkät ne kiwet kuin minä teille tänäpä- sanokan, Amen.
20. Kirottu olkon joka Isäns emännän tynä kästen, Ebalin wuorella; ja siwukat ne
4-,.
kalkilla.
könä maka, että hän paljasti Isäns peitten»'
"Jos.
ja kaikki Kansa sanokan Amen.
5. Ia rakenna siinä HERralle sinun lumapidä
joihinga
raukiwistä,
ei
lallesAltari
z Mos.iB:«. 5 Mos.«2:2.0. Hes. ,2! I°.
sinun
21.
taa satuttaman.
20:25.
Kirottu olkon joka johongun eläimeen
Mos.
6. Rakenna siellä Altari HERralle sinun ryhty: ja kaikki Kansa sanokan, Amen.
22. Kirottu olkon joka sisarensa maka, joka
lumalalles kokonaisista kiwistä: ja uhraAErralle sinun lumalalles polttouhria sen päällä. hänen Isäns eli äitinsä tytär on: ja kaikki
7. Uhrc» myös kiitosuhria, ja syö siellä: ja Kansi» sanokan, Amen.
ole iloinen HERran sinun lumalas edesl.
23. Kirottu olkon joka Anoppinsa maka: ja
8. Ia kirjoita kaikki tämän lain sanat selki- kaikki Kansa sanokan. Amen.
24. Kirottu olkon joka lähimmäisens salaiäsi! ja ymmartälväisesti niihin kiwiin.
11. 9. Ia Moses ynnä Pappein ja Lewitain sesti lyö: ja kaikki Kansa sanokan, Amen.
sano- xeys25. Kirottu olkon joka lahjoja otta, lyödäkansa puhui kaikelle Israelin Kansalle,
tänäpänä
ja
waari
kuule
wiatoinda werta: ja kaikki Kansa sanoden: Ota
siIsrael:
nä tulit HERran sinun lumalas Kcmsaxi.
kan, Amen.
26. Rirorru olkon joka ei kaikkia näit»
10. Ettäs kuuliainen olisit HERran sinun
ja
kästyins
ja
simoja
anelle:
lain
erra hän niiden jältm
tekisit
hänen
lumalas
saatyins jälken", kuin minä tänäpänä sinun tekio*: ja kaikki Ransä sanokan, Amen.
*l. 26:17.
Dan. 9:
Gal. z: 10.
kästen.
Jer.
m. ii. Ia Moses kasti Kansalle sinä päi28. Luku.
wänä, ja sanoi:
1. L.uwatan monenkaldaiset siunauxet HLR12. Nämät seisokan Grisimin wuorella, ja
Uhatan monenkersiunatkan Kansaa, kosta te oletta käynet Jor- ran kästyin noudattaille. 11kästyin
hyljäitä. .
VL^IKNONoiVIION.
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*

danin ylitzen: Simeon, Lemi, luda, Isaskar, Joseph ja Venlamin.'
Jos. 8:22,24.
»1.11:29.
Ebalin wuorella kinämät
seisokan
iz. Ia
Asser, Sebulon,
Ruben,
Gad,
roman:
Dan ja Naphtali.
14. Ia Lewitat alkakan, ja sanokan jokaitzelle Israelista korkialla anella.
IV. 15. Kirottu olkon jokakaiwetun eli »valetun epäjumalan kuwan teke HERralle kauhistuxexi, »virkamiesten käsialaisen, ja pitä
sen
sala Ia kaikki Kansa wastakkan ja sanokan, Alnen.
e
«e
16.Kirottu olkon jokaIsäns eli äitinsä ylonsanokan, Amen.
katzo": ja kaikki Kansa -v:
2 Mos. 21:17.
; Mos.
9. San. l. 20: 20.
joka
rajan
olkon
lähimmäisensä
17. Kirottu
Amen.
sanokan,
Ma: Maikki Kansa
:

,

'

,

«:

;.

».

taisilla kirouxilla HERran
jos sinä olet sinun HERras lumalas
I.
anelle ahkerasi kuuliainen, ettäs pidät
ja teet kaikki hanen käffynsä, jotka mina tänäpänä sinulle kasten; niin HERrasmun lumalas teke. sinun korkiammaxi kaikkia Kansoja
maan päällä.
Mos. 26: z :c.
2. Ia kaikki nämät siunauxet tulemat sinun
päälles, ja sattumat sinuun; ettäs HERran
sinun lumalas änelle kuuliainen olit.
3. Siunattu olet sinä Kaupungis, siunattu
*

pellolla.
4. Siunattu

*

;

,

on sinun ruumis hedelmä, ja

sinun maas hedelmä, ja sinun karjas hedelmä:
sinun eläindes hedelmä, ja sinun lammas lap
mas hedelmat.
5. Siunattu on sinun koris ja sinun tähteä
6. Siunattu'oletsinä käydesäs sisälle,
nattu kaydesäs ulos.

7-P

28. Luk.

Mos Kirja.
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Ia HERm
jotka
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«vihollises si19. Kirottu olet sinä käydesäs sisälle, kirotkäydesäs
ulos.
sinua wastan nousemat: Yh- tu
nun edesäs,
sinua wastan, ja seitzemätä 20. HERm läheltä sinun sekaas kirouxen,
tä tietä he mlewat
tvhmyden ja rangaistuxen kaikisa sinun aiwoitietä pitä heidän pakeneman sinun edesäs.
olla
kantuxisils;
kaste
siunauxen
sinun
siihenasti ettäs hukut ja pian katoat
8 HERra
ja
kuins
aiwoit:
riihesäs,
pahain
kaikisa
Ia
sinun
tekois tähden, ettäs minun hylsas sinun
maasi»,
jonga
jäisit.
siinä
sinun
HERm
siuna sinun
21. HERm anda rippua sinusi» ruttotaudin;
lumalas sinulle anda.
pyhaxiKansiihenasti että hän sinun hukumis siitä maasta,
9. HERm asetta sinun itzellens
ftii, niinkuin hän wannoi sinulle; kostas pi- jotas tulet omistaman.
22. HERm lyö sinua kuiwataudilla (a),
dät HERran sinun lumalas kästyt, ja hänen
7

langetta sinun

teisäns »vaellat.

.

lämbymälla mudilla (d), poltella (c), pala-

wudella, kuiwudella, kuumudella ja keldatau10. Että kaikki Kansat maan päällä nakenimitetyn,
olewan
dilla: ja waino sinua, siihenasti että hän sinun
wät sinun
HERran nimeen
'; Mos. 26:16.
kadotta.*
ja pitä sinua pelkämän.
(a) t»des (d) ledr!B aräens (c) purpur».
11. Ia HERm lahjoitta sinun runsasti hylvydellä, sekä kohtus hedelmällä, karjas hedel23. Ia sinun Milvas kuin sinun pääs päällä
mällä, ja sinun maas hedelmällä *, siinä maa- on, pitä niinkuin «vasten oleman: ja maan josa, jongaHERm wannoi sinun Isilles, sinulle ka sinun allas on, niinkuin mudan.
,' 5 Mos.
*; Mos. 26: 19.
9.,
andaxensa.
«

*

;°:

24. HERm anda sinun maalles tomun ja
12.'HERm awa sinulle hänen hywän mwaransa, taiwan, andaxensi» sinun maalles saten tuhan saten edest taiwasta sinun päälles, siiajallansa, ja siunaMxensi» kaikki sinun käsia- henasti ettäs hukutetan.
las: Ia sinä lainat monelle Kansalle, mutta
25. HERm lyö sinua sinun «vihollistes edes,
yhtä tietä myöden sinä menet heidän tygönsa;
et sinä keldäkän lainan ota.
13! Ia HERm asetta sinun paari, ja ei mutta seitzemän tien kautta sinä heidän edclläns
hännaxi: sinä olet aina ylimmäinen ja et alim- pakenet, ja sinä hajotetan kaikkein «valdakunmainen, rostas olet HERmn sinun lumalas dain sekaan maan päällä.
käffyille kuuliainen, jotka minä tänäpänä sinun
26. Sinun ruumis on mwinnoxi kaikille
taiwan linnuille, ja kaikille maan pedoille; ja
kästen pitä ja tehdä: ,
14 Ia et luowu niistä sanoista, jotka minä ei kengän heitä karkota.
tänäpänä teille kästen', eikä oikialle ell »vasem27. HERm lyö sinun Egyptin paisumilla',
jumalitten
syhelmäl--

jälken waelmalle puolelle, muiten
daxes) ja heitä palwellaxes.
il. 15. Mutta ellet sinä kuule HERran sinun
lumalas ändä, pitäxes jatehdäxes kaikkia hänen kästyjäns ja säätyjänsä, jotka minä tänäpänä sinulle kasten niin kaikki nämät kirouxet
tulemat sinun päälles ja sattumat sinun.
';
Mos. 26:14, »c. Wal. >v. 2:17. Dan 5:1,.
.^

häpiäUisillä weripahwoilla, ruwilla
lä; niin ettes taida paratta.

*

2

ja

Mos. 9:9.

28. HERm lyö sinun houmuxella, sokeuNom. 1: '28.
della ja sydämen tyhmydellä.
puolipäiwänä
koperoitzet
niin29. Ia sinä
kuin sokia pimiäsä koperoitze: jaet menestyA
nun teisäs: Ia sinä karsit wakiwaldaa-ja waa«.
ryttä, niinkauwan kuins elät: ja ei kengän siMal. 2: 2. Bar. 1: ,c>.
nua aum.
16. Kirottu olet sinä Kaupungisa, kirottu
30. Waimon sinä kihlat, mutta toinen sen
pellolla.
maka: huonen sinä rakennat, mutta et sinä saa
27. Kirottu on sinun koris ja tähtes.
«viinamäen sinä istutat, mutta et
hänes
13. Kirottu on sinun ruumis hedelmä, sinun sinä
*l. 20: 6, »c.
yhteisexi
sitä
maas hedelmä; sinun karjas hedelmä, sinun' 31. Sinun härkäs tehdä.
teumstemn sinun silmäis
lammaslaumas hedelmä.
nähde»,, mutta et sinä
hänestä Höda. Sinun
*

,

:

*

-

*

asua:
saa

*

saa
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nun asis otetan wäklwallalla sinun nähdes, ja
ci sinulle anneta jällens. Sinun lamöas annetan sinun wihollisilles ja ei kengen sinua auta.
32. Sinun poikas ja tyttäres annetan toiselleKansalle, niin että sinun silmäs sen näkemät,
ja hiweldywat heistä jokapäiwä ja ei yhtän
«väkewytta pidä sinun käsisäs oleman.
33. Sinun maas hedelmän ja kaikki sinun
työs se Kansa syö, jotas et tunne: ja sinun
läyty ainoastans wääryttä kärsiä, ja sortuna
olla koko sinun elinaikanas.
34. Ia sinä tulet mielettömäxi, njistä kuin
sinull silinäs näkemät. pahalla paisumalla
3;. HERm lyö sinua
polwisas japohkeisas; niin ettes taida paratta
pöytäjalasta niin pääslakeen asti.
36. HERra anda sinun, ja sinun Kuningas, jongas itzelles asettanut olet, waelda sm
Kansan tygö, jota et sinä tunne, eikä sinun
Isäs: jasiellä sinä palwelet muukalaisia jumalita, puita jakiwiä.
37. Ia sinun pitä tuleman kauhisturexi, sakaikkein Kansain seasa,
nanlasruxi ja juturi
joihinga HERm aja sinun.
»Kun. 9: 7.
l.
2,:
24:9.
Icr.
9.
38. Sinä kylmät paljo siemmdä peldoon,
waanwähan tuot sisälle*: sillä heinäsirkat syöMik. 6: 15. Haag. 1:6. l. 2: 17.
mät sen.
Wiinamäen
sinä istutat ja ruokkot;
39.
juoda
miinaa, et myös koowaan et saa siitä
syömät.
ta sillä madot sen
40. Öljypuita on sinulla kaikisa sinun maas
paikoisa; waan ei sinun pidä »voiteleman sinuas öljyllä: sillä sinun öljypuus rewitan ylös.
4,. Poikia ja tyttäritä sinä siität, ja et kuitengan niitä nautitze: sillä ne wiedän fangittuna pois.
42. Kaikki sinun puus ja maas hedelmän,
,

'

:

28. Luk.
,45- Ia kaikki nämä kirouxct tulcwat sinun
päälles, ja sinua wainowat, ja sinuun sattuivat, siihenasti ettäs hukuteta»; ettes HEH,
mn sinun lumalas ända kuullut, pitäxes
nen kästyns ja saätyns, jotka hän sinulle hä-on
kästenyt.
46. Sentähden owat ne sinusa merkein ja
ihmeixi, ja sinun siemmesäs ijankaikkisest.
47. Ettes palwellut HERma sinun lumalams iloisella ja riemuisella sydämellä, kossa
sinulla kaikkinaista kyllä oli.
48. Ia sinun pitä palweleman wihollisias,
jotka HERm läheltä sinun päälles, näljässä ja
janosa, alastomudcsi» ja kaikkinaises puuttumisesi». Ia hän pane sinun kaulaas rautaisen iken,
siihenasti että hän sinun hukutta.
49- HERra läheltä Kansan sinun päälles
Mamba mailman ärestä, niinkuin kotka lendäis: Kansan jonga puhetta et sinä ymmärrä.

*

*

50. Häpemättömän Kansan, joka ei karta
wanhaa, eikä armaitze nuorukaista.
51. Ia syö sinun karjas hedelmän ja sinun
maas hedelmän, siihenasti ettäs hukutetan:ja
ei jätä sinulle mitäkän jymistä, »viinasta, öljystä, karjan eli lammasten hedelmästä, siihenasti että hän sinun kadotta.

Ia ahdista sinua kaikisa sinun porteisas,
siihenasti että hän kukista maahan sinun korkiat
ja wahwat muuris, joihins itzes luotat, kaikisa sinun maakunnisas: ja sinä ahdistemn kaikisa porteisas, koko sinun maasas, jongaHErm sinun lumalas sinulle andanut on.
53. Sinun täyty syödä sinun ruumis hedelmän, sinun poikais ja tytärtes lihan *, jocka
HERm sinun lumalas sinulle andanut on,
siinä ahdistuxesi» ja «vailvasa, jolla sinun wiKun. 6: ,5
hollises sinua ahdistamat.
Wal.
«.2:20.
l.4:!».
»mistawat sirkat. (2)
(n) tasa nmmäretän stnkaldaiset heinä sirkat: jotka
54. Se mies kuin ennen sangen herkullisesti
joukottain lendälvät, niin että he warjowat Auringon ja hekumasi» teidän smsan cli; ei pidä suoman
weljellms, ja waimollmsi» kuin on hänen sylipaisten.
tykönäs
on, säns, ja sillä joka on wielä jäänyt hänen po43. Muukalainen kuin sinun
yletän sinun ylihes, ja on alati ylinnä; mutta jistans, jääneitä tähteitänsä:
55. Annetta jongun niistä hänen poikains lisinä aletan ja alati alinna olet.
mutta
et
jota hän syö: ettei hänellä mitakäi,
laina
woi
sinulle,
hasta,
sinä
44. Hän
pää,
ja
pitä
lainata.
on
muuta
ole
sinun
kaikesta hywydestans, siinä ahdistuHän
hänelle
x<s
oleman.
hännän
*

52.

:

*

',

5

Mos Kirfa.

waiwasi», jolla sinun wihollises ahoista

kaikisa sinun porteisas.
«6 Waimo teidän seasanne kuin ennen heron, niin ettei hän
lullisesti ja hekumas elänytmaan
päälle herkun
jalkaans
laste
malttanut
pidä suoman miehellenei
tähden,
ia hekuman
sä, joka hänen sylisäns lepä, ja pojallms ja
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28. 29. Luk.

Niin että sinun elamas rippu sinun edeyöllä
ja peiwällä sinun pitä pelkämän, ja
säs
elämästäs tietamätöin oleman.
66.
:

ehsinä sanot: Ah, josta minä
toseen eläisin! ehtona sinä sanot: Ah, jossa minä amuun eläisin! sinun svdames suuren pelwon tähden, joka sinua peljättä,
sentähden
jota sinun silmäs näkemän pitä.
jotka hänen kohdustanS
68- Ia HERra »vie sinua taas haa) illa E57. Jälkimmäisiä,
myös
poikians
gyptiin,
kuin hän
sitä tietä, josta minä sanoin sinulle:
lähtenet owat, eikä syö ne kaikkein tarwetten
pidä
Ei sinun
händä sillen näkemän Iapal-te
synnyttä: sillä hän
ja
myytte
waisalaisest,
siinä ahdistuxes
itzenne siellä teidän »vihollisillenne
vuutmmises
weljoixi
ja piikoixi, ja ei yhtäkän ostajaa siellä
«vas, jolla sinun wihollises ahdistamat sinua
67. Amulla

*.

vorteisas. pidä ja tee
kaikkia näitä Lain
58. Elles

sano-

ja, jotka tasa kirjasi, owat kirjoitetut; niin et-

täs pelkät tätä kunniallista ja peljättäpä nime

HERma sinun lumalatas. teke
sinun
;Z. Niin HERm ihmellisexi
ja

ja si-

nun siemenes mngaistuxet; suurilla pitkällisillä «vihauxilla, pahoilla ja pitkällisillä taudeilla.
60. Ia käändä sinun päälles kaikkinaiset EMtm taudit, joims pelkaisit: ja ne pitä sinun tarttuman.
61. Siihen myös kaikki sairaudet ja kaikki
mngaisturet, jotka ei kirjoitetut ole tasa lakiraamatusa; laste HERm sinun päälles, siihenasti ettäs hukutemn.
62. Ia teistä jää»vähäinen Kansa, jotka ennen »litta niinkuin tähdet taiwasa paljouden
tähden; ettes kuullut HERran sinun lumal. 10:22.
las ändä.
63. Ia tapahtu, että niinkuin HERm ennen iloitzi teistä, teille hywää tehdesäns ja enändäisänsä teitä; niin HERra on iloitzewa teistä, hukuttaisans jakadottaisansi» teitä:' ja te
syöstan siitä maasta pois, jota te menette oSan. l. 1: 26. Es. 1: 24.
mistaman.
64 Ia HERm hajotta sinun kaikkein Kansain sekaan, yhdestä maan ärestä toiseen *: Ia
siellä sinä palwelct muukalaisia jumalita, joita et sinä tunne, eika Isästän: kandoja jakiwiä.
-l. 4: «7. Neh. 8.
6;. Siihen myös, ei pidä sinulla sen Kansan sias yhtän wahwa kotoa oleman, eikä jalMls pöytä yhtän lepoa saaman: sillä HERm
anda sinulle siellä wapisewaisen sydämen, hi«xldynet silmät, ja murhellisen »nielen.
*

*

*

,:

oleman pidä.

*

29.
1. Moses

l. »7: is.

Kuku.

kehoittaRansaa HERran liitosi» py-

Ilmoitta rangaistuxen, liiton ylon.
sekä Ransalle, että koko maakunnalle.
l.«>ämät o»vat liiton sanat, kuin HERm
"l kasti Mosexen tehdä Israelin lasten kansi» Moabin maasi»; paitzi sitä liittoa, kuin
hän heidän kansans teki Horebisi». *l. 5:2.
2. Ia Moses kutzui koko Israelin, ja sanoi
kaikki mitä HERra teidän silheille: te näitteEgyptissä
edes
teki
Pharaolle, kaikille hämäin
nen palweljoillens ja koko hänen maallensa.

symän,
kayesta,

ii.

*

*

*

2

Mos. ,9:

4.

Ne suuret kiusauxet, kuin sinun silmäs
näit: ja ne suuret merkit ja ihmelliset teot.'
3.

*

l.

7:

ly.

Ia ei HERra wielä nytkän tähän päiwään asti andanut teille sydändä ymmärtämän ja silmiä näkemän, ja korwia kuuleman.'
Es. 6: 10.
5. Ia minä annoin teidän waelda korwesa
4.

*

neljäkymmendä wuotta: teidän waattmna ei"
»vanhennet teidän yldänne, ja sinun kengäs ei
kulunetjallvoisas.
1.8-. 4.
6. Et te syönet leipää, etkä myös juonet»vii'

naa, elikkä wäkewätä juomaa: että te tietäisitte minun olewan HERran teidän Jumalanne.
7. Ia kosta te tulitte tähän paikkaan; niin

tuli Sihon Hesoonin Kuningas, jaOg Vasallin Kuningas sotiman meitä wastan *, ja mc

löimme

heidän.

*

;».

Gg

4 Mos. ,1:2;,

;;.

1.,:i.

8.

Ia

VHU?ISKONOIVIiOI>I.

29. Lllf.
8. Ia omistimme heidän maansa, ja anno- mina waellcm minun sydämmmi ajatuxen M
imme sen Rnbenimille jaGadimille; niin myös ken sentähden että juopunet janowitten kansa
puolelle Manassen sukukunnalle, perimisexi.
hukutetan.
20. Ei HERm ole hänelle armollinen,
4M05.»,:
»M
pitäkät
ja
sanat,
nyt
Niin
nämät
liiton
9.
silloin tule suuri HERran wiha ja kiiwaus sen
tehkät niiden jälken; että te toimellisesti tekisit- miehen päälle, ja kaikki nämät
kirouxet kuin
te, kaikki kuin te teette.
tasa kirjas owat kirjoitetut, joumwat hänen
iO. Te seisotta kaikki tänäpänä HERran teipäällens: ja HERra pyhki pois hänen nimens
dän Jumalanne edesä: ylimmäiset teidän su- Miwa alda.
21. Ia HERm eroitta hänen pahuteen, kaittuistanne, teidän «vanhimbanne, ja teidän esimiehenne: jokamies Israelisi».
kesta Israelin sugusta; koko tämän liiton kiil. Teidän lapsen, teidän waimon, ja sinun rousten jälken, kuin tasa lakikirjas on kirjoiteltu.
muukalaises kuin sinun leirisäs on; sinun puus 22. Niin pitä jälkentuletvaiset sanoman, teihakkajasta, niin «vetes ammundajaan asti.
dän lapsenne kuin teidän jälkenne tulcwat, ja
12. Että sinä käyt HERran sinun lumalas «viemt kuin kaukaiselda maalda tulemat: kosta
liittoon ja siihen »valaan, kuin HERra sinun he näkemät tämän maan mngaistuxet, ja sairaudet, joilla HERm lyö heitä siinä.
lumalas teki sinun kansas tänäpänä.
tänäpänä
kaEttä
hänellms
13.
hän
sinun
23. Että hän koko heidän maans mlikilvellä
rotm Kansaxi, ja hän on sinun lumalas, niin- ja suolalla on polttanut, niin ettei se kylwecä
kuin hän sanoi sinulle: niinkuin hän wannoi si- eikä »vihota, eikä myös yhtäkän ruohoo kap
nun Isilles, Abrahamille, Isaakille ja Jako- hänestä ylös, niinkuin Sodomc», Gomorra,
bille.
Adama ja Zeboim olit kukistetut maahan, jotja
tätä ka HERm wihasans ja hirmussudesans ylös14. Silla en minä tee tätä liittoa
i Mos. 19: 24, le.
walaa ainoastans teidän kansanne.
alaisin kukisti.
15. Mmm sekä teidän, kuin tasa läsnä tänä24. Niin kaikki Kansat sanoivat: mixi HErpänä olette ja seisotte meidän kansamme HEr- m niin teki tälle maakunnalle? mikä on tämä
ran meidän Jumalan, edesä, että myös niiden hänen suuri julmudensa»viha ?
kansi», kuin ei tasa tänäpänä meidän kansam25. Silloin sanotan: että he hnljäisit HERme ole.
mn heidän Isäinsä Jumalan liiton, kuin hän
16. Sillä te tiedätte, kuinga me asuimme teki heidän kansans, kosta hän heidän ulosjoh234

*

*

,;.

*

Egyptin maalla: ja kuinga me waelsimme pakanain lapitzen, joiden kautta te »vaelsitte.
17. Ia näitte heidän kauhistuxens ja epäjumalansa, kannot ja kiwet, hopiat ja kullat,
kuin heidän tykönäns olit.
11.18. Että joku olis teidän
mies eli
waimo, elikkä perhestä taikka langoista, kuin
sildamens tänäpänä käännäis pois HERmsta
meidän Jumalastamme, mennäxens palweleman tämän Kansan Jumalita, ja tulis teille
juurexi joka kasiva sappe O) ja koiruohoa.
Ap. t. 8: 22. Ebr. 12: 15.
O) muutamat ymmättäM tasa ruohon joka

seasanne

*

*

.

"

datti Egyptin maalda.

Icr.

2,:

*

*

i

Kun. 9: 5

8, ie.

Ia owat mennet ja muita

jumalita pal«vellet, ja kumartanet niitä: senkaltaisita jumalita, joita ei he tundenet, ja jotka ei heilit
26.

mitan andanet.

27. Sentähden on HERran «viha julmistunut tämän maan päälle, niin että hän andoi

tulla heidän päällens kaikki kirouxet, kuin
kirjasi» kirjoitetut owat.

tasa
28. Ia HERm on heidän häwittänyt heidän maastansa suuresta »vihasi», julniudeso. ja
närkästyxesa: ja on heidän heittänyt wiemseen

'maahan, niinkuin hän tänäpänä tehnyt on.
29. Ne salaiset asiat owat HERmn meidän
Ia että
sydämmeitziäns
sanatz,
hän siuna
Jumalamme edesä; mutta ne ilmoitetut, owat
rouM
sänsn, ja sano: rauha on minulle olewa, ehkä meillä ja meidän lapsillamme alati"; että matIN, isoyrtixi: Ilit. cieutli.
tapahtu, kosta
19.

hän kuule nämät ki-

dan
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2Y. 30. Luk.
hedelmässä, sinun karjas hedelmäsä, ja sinun
rän kaikki nämät lain sanat tekemän picä.
maas hedelmässä, että ne sinulle menestyisit':
Ps. 147: 19, 20.
sillä HERm käändä itzens riemuitzeman simm
30. Luku.
nlitzes sinulle hywäxi, niinkuin hän sinun Isis*l. 28:
1- Icr. »2: 4,.
Räändywäisille luwatan armo ja siunaus, täs iloitzi.f
iO. Ettäs HERmn sinun lumalas anelle
n />LRran sanan läsnä oleminen osotetan. m.
Ei miestä ja kuolemasta neuwotan parasta iva- kuuliainen olet, ja pidät hänen kästyns ja sää.
„.

~

tynsä, kuin owat kirjoitetut tasa lakikirja sn;
tapahtuman,
pitä
kaikki
närnät
kosta
kostas palajat HERran sinun lumalas tygo,
i. iLa
>) mlewat sinun päälles, siunaus cli kirous, kaikesta sydämestäs ja kaikesta sielustas.
11.11. Sillä tämä kästy kuin minä sinulle täkuin minä panin sinun etees: ja sinä rupet papakanitten
näpänä
kaikkein
kestellä,
kästen, ei ole sinulda salattu*, eikä
sydämees,
neman
kuhunga HERm sinun lumalas sinun on a- myös kaukana.
Es. 45: 9.
12. Eikä myös taiwasa, ettäs sanoisit: ku*; Mos. 26:40.
janut.
ka astu ylös taiwaseen, ja tuo meille sen, kuul2. Ia sinä käännät itzes HERmn sinun lumalas tygö, oleman kuuliainen hänen änel- laxemme sitä, tehdäxemme senMken?'
Roni. 10: 6, 7, 8.
lcnsa, kaikisa niisä kuin minä sinulle tänäpänä
lapses,
sydämesja
kaikesta
13. Eikä myös ole tuotta puolen meren, ettäs
kasten: sina sinun
ja
sanoisit: Kuka menis meren ylitzen noutaman
täs, kaikesta sielustas.
käändä
si- meille sen, kuullaxemme sitä, ja tehdäxemme
z. Niin HERra sinun lumalas
ja sm jälken?
päälles:
fangiudes,
ja
nun
armahm sinun
tuo jällens ja koko sinun kaikista Kansoista,
14. Sillä se sana on sangen läsnä sinun tyjoihinga HERm sinun lumalas sinun hajot- könäs: sinun suusas, ja sinun sydämesäs, ettanut on/
Ps. i°6: 45. Jer. 22: 27. täs sen tekisit.
111. 15.
1.2: 18^
mina panin ränapäna si2 Makk.,: 29.
ja
ajettu
taiwan
nun
erees
elämän
niin
ariin,
niin
Jos
sinä
olisit
4.
pahan.
ja
ja
HERra sinun lumalas koko sinun, tuo si- kuoleman
16. Siinä kuin minä sinulle tänäpänä kasi
nun sieldä.
Neh 1: 9.
km,
ettäs rakastat HERma sinun lumala5. Ia HERm sinun lumalas johdatta sinun siihen maahan, kuin sinun Isäs omistanet tas, ja »vaellat hänen teisänsä, ja pidät hänen
owat, ja sinä sen omistat: ja hän tcke hywää käskynsä, säätyns ja oikeudensi»; ettäs saisit
ja enändä sinun enä kuin sinun Isäs. elä ja mataisin, ja HERm sinun lumalas
6. la'HEßra sinun lumalas ymbärins siunais sinua siinä maasi» kuhungas menet, sileikka sinun sydämes ja sinun siemenes sydä- tä omistaman.
men ; rakastaman HERraa sinun lumalatas
17. Mutta jos sinä käännät sinun sydämes,
kaikesta sinun sydämestäs, ja kaikesta sinun sie- jaet ole kuuliainen; »vaan annat »vietellä si*l.i°:>6. Jer. 4:4. nus, niin ettäs kumarrat »vieraita jumalita,
lustas, ettäs eläisit.
>.;:: ?<?,
l. 26:26. Nom. 2:29. ja palwelet heitä:
Hcs.
19.
18. Niin teen minä teille tänäpänä tiettäwä7. Mmm kaikki nämät kirouret anda HErra sinun lumalas tulla sinun «vihollistes pääl- xi, että teidän pitä peräti hukkandunian: ja ei
le, ja kaikkein niiden päälle, kuin sinun wiha- kauwan pysymän (») siinä maasi», johongas
wat ja wainowat.
menet Jordanin ylitze, sitä omistaman.
8. Ia sinä käännät sinus jakuulet HERmu l
s» Ldr. ei pidendämäl, päuviännt.
anen, tehdaxes kaikki hänen kästynsä,kuin
19/Nlinaoran ranäpäna raiwan jamaan
na sinlllle tänäpänä kästen.
rodistajaxi teistä, erra minä panin teidän
9- Ia HERm sinun
anda sinulle eteen elämän ja kuoleman, siunauxen,a kionnen kaikisa sinun katteslumalas
töisä, sinun kohtus rouxen*: niin waliye elämä, e«a sinä ja
Gg 2
slllun
lincman.

*

"

'

*

'

*

,

*
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sinun siemenes elaisir.
Eyr. 15:

,z.

VLUILKONoittioN.

ZO.

jaat tämän

heille perimisexi

*l. 4: 26.

l.

II ,6.
:

'

Luk.
heidän keffellän<a>
5 Mol,: ,5"

Mos. 27: 22, ,2.
20. Ettäs rakastaisit HERma sinun luma8. Mutta HERra ,oka itze käy sinun edelläs
latas jakuulisit hänen ändans, ja rippussit hä- on sinun kansas, ei hän jätä sinua,
eikä myös
Sillä hän on sinun elamäs ja si- hyhä sinua: älä pelka, älä myös hämmäst,
nesa kiinni:
nun pitkä ikäs, ettäs pysyisit siinä maasi»,
il. 9. Ia Moses kirjoitti tämän lain, ja
an.
kuin HERm sinun Isilles, Abrahamille, Isaa- doi sen Papeille
Lemin pojille, jotka kannoit
ja
kille Jakobille wannoi, heille andaxensa.
HERmn liiton Arkkia, ja kaikille Israelin
,7,

4

31. Luku.
i.

Moses

ilmoitta kuolemansa,

wanhimmille.
10. Ia Moses kasti heille, ja sanoi: aina j«°
ja rohwaift ka seitzemän wuoden perästä, kosta wapa »vuolain ja
alka'

n. Rirjoitta
määrä ajan sen lukemiseen, m. losua kuyutan, ja
Ransan langemus ja rangaistus ilmoiteta», iv.
Nästy muisto »virren kirjoittamisesta; laki kirjan tallella pitämisestä, ja Ranfan kokomisesta
nnrtä kuuleman.
i.
Moses »neni ja puhui nämät sanat koko

Ransaa

2.

ja losuata.

Israelin kansi».
Ia sanoi heille: minä olen tänäpänä

saja kahdenkymmenen ajastaikainen*,

dan
en
minä «voi enä käydä ulos ja sisälle: siihen on
ei sinun pidä
HERm myös sanonut minulle:
ylitzen.
menemän tämän Jordanin
f *l. ,4:7.

-x 4 Mos 20:

12.

l. 27:

!2, I).

5 Mos. 2: 27. l. ,2: 52.

3. HERm sinun lumalas käy itze sinun edelläs, hän itze hukutta nämät pakanat sinun edestäs, niin että sinä omistat heitä: losua käy sinun edelläs sen ylitzen, niinkuin HERm on

si

Lehtimajan juhlana:
*l.
Kosta koko Israel tule osottaman

~

ihens
HERmn sinun lumalas eteen, siihen paikkaan kuin hän walitze; pitä sinun tämän lain
kuuluttaman koko Israelin edesä, heidän korwainsi» kuulden.
Neh. 8: le.
12. Kokoo Kansa sekä miehet että waimot,
11.

*

"

~

lapset ja muukalaiset, jotka sinun porteisas
kuuleman ja oppiman, ja pelkämän
HERma teidän Jumalalanne, pitämän ja tekemän kaikki tämän lain sanat.
13. Ia että heidän lapsens, jotka ei sitä tiedä, kuulisit myös ja oppisit pelkämän HERraa teidän lumalatanne, kaikkena teidän elinaikananne, kuin te elätte maan päällä, johonga te menette Jordanin ylitzen sitä omistaman.
m.
katzo,
sinun aikas on juuri läsnä, kuin sinä kuolet:
owat;

4 Mos. 27:18.
sanonut.'
4. Ia HERm teke heille, niinkuin hän teki kutzu losua, ja seisokat seurakunnan majasi»,
kästyn. Ia Moses
Sihomlle ja Ogille Amorrerein Kuningoille,ja etta minä andaisin hänelle
ja
seisoit, seurakunnan
»neni
kansa,,
Josuan
heidän maallensa; jotka hän on hukuttanut.* majasa.
4 Mos. 2l: 24, 25.
15- Ia HENra ilmestyi majasa, pilwen pa5. Kosta HERm anda heidän teidän käteenne; niin fchkät heidän kansans kaikkein käskyin haasi»: ja pilwen patzas seisoi majan owella.
16. Ia HERm sanoi Mosexelle: katzo, sijälken, kuin minä teille olen kästenyt.' 1.7:2.
6. Olkat wahwat ja hywäs turwasa, älkät nun pitä lewamän Isäis kansa: Ia tämä
peljästykö ja kauhistuko heidän edesäns: sillä Kansi» nouse ja juoxe huorutem maan epäjuHERra sinun lumalas itze waelda sinun malitten jälken, sinne kuin he menewät: hyljalvät minun, ja rikkomat sen liiton jonga minä
kansas, ja ei jätä sinua, eikä hyljä sinua.
'1. 7: 21.
Ebr. IZ: 5.
tein heidän kansansa.
Jos. 6.
7. Ia Moses kutzui Josuan, ja sanoi hänel-, ,7. Niin minun »vihani silloin julmistu heile koko Israelin silmäin edesä: ole wahwa ja dän päällens, ja minä hyljän heitä, ja peitän
hywäs turmasi»: sillä sinä johdatat tämän Kan- minun kasivoni heidän edestänsä, että he huja paljo pahutta ja ahdistusta käy
san siihen maahan, jonga HCRm heidänjaIstl- kutetan,päällensä:
ja he sanoivat sinä päiwänä:,
lcns wannonut on heille andaxensa:
sinä heidän
*

*

*

*

,:

eikö

32. Luk.

5 Mos. Kirja
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minulle/ etZo nämät pahudet oleoletapahtunet
minun kansani?

29. Sillä minä tiedän että te minun kuolemani jälken peräti turmellan, ja poikkiatte silminun kasivo- dä tieldä kuin niinä teille kästenyt olen: niin
18. Mutta minä
pahuden
kaiken
tähden kuin teille tapahtu onnettomus »viimeisillä ajoilla:
ajalla,
ni sillä
että
käandänet että te teitte pahaa HERran silmäin edesä, ja
owat:
he
owat
itzens
he tehncl
wihoititte hänen teidän kättenne töiden kautta.
muiden jumalittm tygö.
30. Niin Moses puhui koko Israelin
iv. ,9. Niin kirjoittakat nyt teillen tama wl»
lapsille:
opetmkat
asettakat
kunnan kuulden tämän »veisun sanat, haman
Israelin
jj ja
että
tämä
loppuun asti.
suuhunsa;
olis
miwirsi
se heidän
lapsia
todistajaxi
wastan.
Israelin
nulle
32. Luku.
20. Sillä minä johdatan heidän siihen maan. Neuwoo
han, jonga minä mannoin heidän Isillensä, 1. Moses weisa muisto wirren. käskyn
astua
josa riestaa ja hunajam «vuota: ja kosta he ottaman siitä waaria. m. Saa
syömät ja mlewat mwituxi ja lihawaxi; kään- Nebon wuorelle kuolemaan.
te rairvar, ja minä puhun: ja
däwac he heitäns muiden jumalittm tygö, ja I.
pilkkawat
ja
ja
maa kuulkan minun fuunr sanoja.*
minua, rikpalwelewat niicä:
Es,: 2.
komat minun liittoni.
pahus
oppini
ja
2.
Minun
tiukkukan niinkuin sade:
21. Ia kosta heidän niin suuri
ahdistus käsittä, niin tämä «virsi «vasta heitä to- minun puheni wuomkan niinkuin kaste: niin«vihannon päälle, ja niinkuin pisarat
distuxexi: sillä ei sitä pidä unhotettaman heidän kuin sadepäälle.
minä
Sillä
tiedän
ruohon
heidän
siemenens
ajatuxensa, joita he tänäpänä ajattelemat en3. Sillä minä ylistän HERran nime: andanenkuin minä johdatan heitä siihen maahan kat meidän Jumalallemme suuri kunnia.
kuin minä wannonut olen.
4. Hän on kallio, hänen työns owat lait22. Niin kirjoitti Moses tämän wirren sinä tamattomat; sillä kaikki hänen tiens owat oikiat: Waka on Jumala, ilman kaikke lvääpailvana: ja opetti
Israelin lapsille.
ryttä, hän on hurstas ja oikia.
23. Ia kasti losualle Nunin pojalle, ja
noi: ole wahwa ja urhollinen; sillä sinä johda5. Ongo hän (») hänen (b) turmellut? Ei:
lapset
minä
waan
maahan,
tat Israelin
kuin
siihen
hänen lapsensa owat heidän häpia pilk«vannoin heille: ja minä olen sinun kansas.
kunsa: Se on nurja ja sekaseuminen suku.*
oli
lain
nämät
kirsanat
Es. 1:4.
Matth. ,2: ;p.
24. Kosta Moses
O) s. 0. Jumala.
(b) Israelin.
joittanut kirjaan, ja ne lopettanut:
6. Niingös te HERran maxatte, hullu ja
2;. Kasti hän LewiMille jolka HERmn totyhmä Kansi»? Eikö hän ole sinun Isäs ja sidistuxm Arkkia kannoit, sanoden:
26. Ottakat tämä Lakikirja ja lastekat HEr- nun Lunastajas? joka sinun luonut jalwalmisran teidän Jumalanne liiton Arkin siivulle; et- Mnut on?
tä olis siinä todistuxexi sinua wastan.*
7. Muista muinaisia aikoja, ymmärrä »vuo2 Kun.
z.
sikaudet sugusta sukuun: Kysy Isäldäs, ja
27. Sillä minä tunnen sinun tottesematto- hän ilmoitta sinulle: ja sinun »vanhemmildas,
mudes ja nisturudes: katzo, kosta minä wielä niin he sinulle sanowat:
nyt tänäpänä elän teidän kansanne, oletta te
8. Kosta korkein pakanat jakoi, ja hajottottelemattomat HERraa wastan, kuinga pal- ti ihmisten lapset': Silloin hän lasti Kansain
jo» enämmin minun kuolemani jälken?
maan rajat, Israelin lasten lugun jälken.
28. Niin koockat minun eteeni kaikki «vanMos. ii 8.
himmat teidän sukukunnisanne, ja teidän esion hänen oma Kan9. Sillä HERran
miehcnnc; että minä puhuisin nämät sanat heion hänen perimisensä nuora.*
Jakob
dän konvamsa kuullen, ja ottaisin taiwan ja
i Pet. 2: 9.
*2M»s. i?:<s.
maan todistajaxi heitä wastan.
io. Hän
Ggz

tei minun Jumalani
peräti peitän

sen

seura-

se

*

suusa:

sen

sa-

*

se

*

«:

se

*

,

sans:

-.

osa

32. L'.,f.
io. Hän löysi hänen erämaasi», ja hirmui23. Minä kokon kaiken onncttomuden Heidi»
päällens,
»vei
sunres
ymbämina ambun kaikki minun nuoleni
sissa
itkukorwesa Hän hänen
rins, hän opetti hänen ymmärtämän'ja »var- heihin.
jeli hänen niinkuin silmäteränsä.
Mos. 20:,, »e.
24. Näljästä heidän pitä hiukahtuman, ja
poltetaudilla kulutettaman, ja äkillisellä kuole,
11. Niinkuin kotka kehoittele pesänsä, ja laukuele poikainsa päällä; lewittässiipmsä, otta malla: Minä lähetän metzän petoin hambal
VI5llILK0N0UI(M.
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',

kungin heistä, ja kanda siipeinsä päällä.

heidän kestellens, ja kyykärmen myrkyn.
2?. Ulkona pitä miekan hei.a häwittämän,
12. Niin HERra yxinäns talutti händä: ja ja sisällä huones pelwon V sekä nuorukaiset etci ollut hänen kansans muuta lumalata.
tä neitzet, imelväiset ja harmapäät.
26. Minä sanoin: minä hawitäisin heitä:
13. Hän »vei hänen haman maan korkeuteen,
ja ruokki hänen pellon hedelmällä: ja andoi hä- minä lakataisin heidän muistons ihlnisistä.
nen ime hunajam kalliosta, ja öljyä kowasta
27. Ellen ininä wihollistmi »vihaa karttais,
ettei heidän wainollisens ylpeilis, ja lähes sakiwestä.
14- Woita lehmistä, ja riestaa lambaista, nois: meidän oikia kätem on kaikki nämät tehynnä karitzam lihawuden kansi», ja Basanin om- nyt, ja ei HERra.
'

,

Mys. i?

:

Es.

4.

*

'

6;: y.

,

se

at,. ja lihawat kaurit, ja parhan nisun, ja
28. Silla on Kansa, josa ei mitan neu,
woo ole, eikä ymmärrystä.
joutti hänen parlMa wiinamarjan merellä.
"Ps. 81:17.
29. Josta he taitawaiset olisit, niin he ym<
1;. Kosta Israel lihoi tuli hän karjaxi, hän marrräisii" ja huomaitzisit, mitä heille wmneion lihawaxi, paxuxi ja wäkewäxi tullut, ja seldä tapahtu.
Jer. 9: 12.
hyljais Jumalan, joka hänen teki, jakatzoi au30. Kuinga »)xi ajais tuhatta taka, jakaxl
tuudens kallion ylän.
karkotaisit kymmenen tuhatta heistä? Eikö ftn16. He yllytit hänen kiiwauten muukalaisten tähden että heidän kallions on heidän myynyt?
kautta: kauhistusten kautta «vihoitit he hänen. ja HERra on heidän sulkenut?
31. Sillä meidän kallion, ei oli niinkuin hei17. He uhraisit perkeleille, ja ei Jumalalle*:
joita
jumalille
niille
ei he tundenet: niille »vasta- dän kallionsa: ja meidän »vihollisemme omat
jotka
ei
ennen ollet, joita teidän Isän- meidän duomarim.
utisille
ei
1 Kor. ,o: 20.
peljännet.
ne
32. Sillä heidän wiinapuuns on Sodoman
joka
hyljäiwiinapuusta,
jaGomorran pelloista: Heidän
siitti,
sen
sinun
sinä
18. Kallion
joka
miinamarjans
myrkylliset wiinamarjat, heille
loi.
sit, ja unhotit
Jumalan
sinun
*

*

*

sen

.19.

sen näki> »vihastui
jatyttärittms

Ia kosta HERm

owat karwahimmat marjat.
Hes. 16:4?wiinans
lohikarmeN'kiukku-,
on
-33. Heidän
*

'

han> poikains
kehoimxm tähden.
2Q. Ia sanoi: minä peitän minun kasivoni wahto, ja kyykärmettcn hirmullincn myrkky.
heidän edestäns, ja katzon niitä heidän wiiniei-34. Eikö se liene kätketty minun tykönäni?
sildä tapahtu: sillä se on nurja suku, ja sen- Ia sinetillä lukittu minun tawaroisani?
kaltaiset lapset joisi» ei ole ustoa.
35. Minun on kosto, minä kostan', heidän
21. He härsyttelit minua sen kautta, joka jalkansa pitä ajallans kombistuman: sillä heiei ole jumala, heidän epäjumaludens kautta dän kadoturens aika on läsnä, ja mikä heille
owat he minun «vihoittanet: Ia minä «vihoi- tarjendele, se riendä.
Syr. 23:
Rom. 12: iy.
Ebr. i°:
tan heitä jällens sen kautta joka ei ole Kansa,
tyhmällä Kansalla minä l)eitä «vihoitan.*
36. Sillä HERra duomitzeKansans, jaar-,
Non». 10: iy.
mahta palivelians päälle sillä ha näke että
22. Sillä tuli on syttynyt minun wihasani, käsi on pois, ja ei olle mitan tallella pidetty uja PoltM haluan alemmaiseen helwettiin*: Ia kä jätetty, f
Matt. 7:6. 7 1 Kim. 14
kulutta maan, ynnä hänen hedelmäns kansi»,
pitä
37. Ia
sanottaman kusa heidän
ja poltta wuorten perustuxet.
malans owat? heidän kallions johonga he O
l. 17: 4.
Icr. 15: 1438. Mkalsit?
-

;».

*

":

*

2

:
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?2. 33- Lut.
uhrit he söit, ja joit 50. Smun pitä kuoleman wuorella, johow
Joiden lihawimmat
juomauhristans:
Nostan ne ja gas mentt, ja koettaman Kansas tygö, nm»minan heidän
warjelkan
ja
teitä.
teitä
kuin sinun weljeffin Aaron kuoli Horin wuoauttakan
Dnom. 10: 14.
rella ', ia koottin Kansansa tygö.
olen.
l.
)8.
4 Mos. 20: 25.
39. Nahkat nyt, että minä minä itzeMina
Että
te
minua
wastan Isja ei ole jumalita minun kansani
51.
oletterikkonet
ja
ja
reen
mina
mieläwäxi:
raelin
seasa,
tykönä
riitaweden
Kadetuoleran
lasten
kengän
ja
joka
ei
ole
minun
pyhittänet
parannan
minua
korwesa;
ettet
te
xesa
nä
Zinnin
f "1.4:35. Es. n- s. Israelin lasten seasa.
käsistäni wapahra.
4M«s. 2°:
,6:12, 12.
2: 6.
I,
,°

"

,

'

;;:

*.

:

'

'

«.

Tob.
Wlls.
l. 27:14.
-f l Sam.
ja
käteni
Sillä
minä
taiwaseen,
nostan
Sillä
näet maan kohdastans ; »vaan
sinä
40.
52.
ei sinun pidä siihen maahan tuleman, kuin misanon: minä elän,c>:ijankaikkisesti.
5, 6.
.Ilm. K.
nä Israelin lapsille annan.
miuä
himon minun miekkani niin41. Kosta
kuin pilkäisen leimauxen, ja minun käteni ran33. Luku.
aaistuxcen rupe Niin minä koston maxan mi». Moses, kuolemans
edellä, jättä hywästi
nun wihollisilleni, ja niille palkitzen, jotka miIsraelia, ja siuna kutakin sukukundaa erinänsä,
nua wihawat.
li.
Mstä Israelin autuutta ja onne HERrafa.
42. Minä juotan minun nuoleni »verellä, jci
pitä
syömän,
tapettuiminun miekkani
lihaa
I.
tämä on siunaus, jolla Moses lumadcnmerestä, jafangiltuiden, ja »vihollisten pal-x) lan mies siunais Israelin lapsia, ennen
jastetusta päästä.
kuolen, atansa.
43. Riemuitkat te kaikki jotka olette hänen
2.
on tullut Sinaista",
Kansans: sillä hän kosta palweliainsa weren. ja Ia sanoi: HERra
ja
ilmestynyt Paranin
f,
nosnut
heille
Setristä
Ia kosta lvihollisillens, ja sowitta maans ja wuorelda §, ja on tullut kymmenen
tuhannen
Rom.
i°.
Kansansa.
pyhän
kaja
tulinen
laki
oikiasi»
kansi»
hänen
11,44. Ia Moses tuli, ja puhui kaikki nätygönsä.
2 Mos. >?. ja 20. luku.
heidän
desäns
mät weisun sanat tämän Kansan kuulden hän
f 4 Mvs. 2°. ja 21. luku. § 5 Mos. 1: 1. Hab. ;:
ja losua Nunin poika.
3. Hän niyös rakasta Kansoja, kaikki hä45- Ia Moses lopetti kaikki nämät sanat
pyhäns owat sinun kädesäs *: ja he asettanen
koko Israelille.
mat itzens sinun jairais juureen ja ottawat o46. Ia sanoi heille: pangat sydämeene kaik- pin
Wiis.;: 1.
ki ne sanat, kuin minä teille tänäpänä todissintin sanoistas.
tan; että te kästisitte teidän lapsianne, että he
4. Moses on meille kastenyt lain: Jakobin
sukukunnalle perimisen.
tekisit ja pidäisit kaikki tämän lain sanat.
l. 6: 6.
l. n:,z.
,5- Ia hän oli Kuningas oikeudcsi» Kansas
47- Sillä ei siinä ole teille yhtän turhaa sa- päämiehet hän kokois yhteen, ynnä Israelin
naa'; waan se on teidän elämänne: ja ne
sukukunnan kansa.
nat pidendäwät teidän ikänne maan päällä,
6. Ruben elätän, ja älkän kuolko, ja hälohon te menette Jordanin ylitze, omistaman nen Kansas olkon lucttapa,
M.
Ebr. 4: 12.
7. Tämä on ludalle (siunaus: ) Ia han>
m,48. Ia HERra puhui Mosexelle sinä sanoi: kuule HERra ludan ända, ja johdata
Mwana, ja sanoi:
händä Kansans tygö: ja hänen kätens soti
Mene
puolestansa,
49tälle Abarimin wuorelle, Nebon
sinä olet apu »vastoin hänen »viwuorelle, kuin oi» Moabin maalla lerihon koh- hollisiansa.
i Mos, 49: «,
valla: ,akatze!e Kanaan maata >, jonga minä
8. Ia hän sanoi Lemille: sinun täydelllsndkS«4M05.27: 12,1,. ja sinun walkeudcs olkon sinun pyhäl» michcs
tykollä.
:
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*
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tykönä, jota sinä kiusaisit Massasi», ja saatit
hänen »-uteleman riitaweden tykönä, f
Iz.
Mos. 28: 20. f 2 Mos 17:7. 4 Mos.
ja
äitillens
en
»nina
sano
Joka
Isallens
9.
nähnyt heitä, ja ei tunne weljiäns, eikä tiedä
'

2

2«

:

:

33- 34-

?„?.

joka lcwittä Gadin, hän asu niinkuin hoika
jalopeurojaryöstä sekä kasiwarren enä pään,
laen.
21.

Ia hän katzoi itzellensä ensimmäisen osan

maasta; että hän siinä lainopettajalda anne»
pojistansa; ne pitämät sinun sanas, ja katke- tusa osasa olis surutöin; kuitengin mli hän
Kansan päämiesten kansa, ja teki HERran
wät sinun liittos.
opettawat
ic>. He
sinun oikeuxias Jakobille, »vanhurskautta, ja hänen oikeudms Israelin
ja Israelille sinun lakis he kandalvat suitzutust kansi».
22. Ia Danille sanoi hän: Dan niinkuin
sinun nenäs edes, ja kaikkinaiset uhrit uhrajalopeuran penikka, joka karka Vcssanista.
»vat sinun Altarilles.
li. Siuna HERra hänen woimansa, ja an23. Ia Naphmlille sanoi hän: Naphtalilla
yldäkyllä niitä hänen mielens teke, ja hän
riko
on
työ
kattens
kelwata:
na hänen
sinulle
heidän landensa, jotka karkawat händä »vastan, täytetän HERmn siunauxella: lännen ja eteja händä wihawat, niin ettei he wois ojeta hei- län pitä hän omistaman.
24. Ia Asserille sanoi hän: Asser olkon siutänsa.
i2. Ia Bcnlaminille sanoi hän: HERran nattu pojisa: hän olkon weljillms otollinen,
rakkat pitä asuman turwallisesti hänen lykö- ja kastakan jalkansa öljyyn.
näns: hän suojele heitä kaiken päiwän, ja hän
25. Rauta ja wasti olkon sinun kengas: ja
niinkuin sinun ikäs, niin myös sinun lväkey»
asu heidän hartioittensa
wHlillä.
Josephille:
maans
des lisändy.
hänen
13. Ia hän sanoi
taiwan
11. 26. Ei yhtän ole niinkuin oikeuden Juolkon siunattu HERrälda
ja
joka
maka
sywhdestä,
hedelmistä, kastesta,
mala, joka istu taiwasa, hän olkon sinun
i
auttajas, ja hänen kunnians on pilwisä.*
alla.
Mes. 49: »5.
Aurinolkon
hedelmät
ihanimmat
Ps- l°4! ).
14. Siinä
gosta, ja ihanimmat kypstt hedelmät Kuusta.
27. Jumalan asuinsia on alusta, jaijan»
ijäija
lvuorten
kukkuloilda,
kalkkisten
käsiwarten alla. Ia hän ulosaja
15. Ia »däisten
parhat
kukkuloilda
hedelmät.
sinun wihollises sinun edestäs, ja sano: ole
silda
16. Ia ne kallimlnat maan hedelmät, ja mi- hukutettu.
tä siinä on hänen suosionsa joka asu pensaa28. Israel asu lewollisesti yxinäns*, ja Japään
ja
kobin silmä katzo sen maan päälle, josa jywä
si» «, tulkon Josephin päähän, Nazirin
Mos.,:«.
ja wiina on, siihen myös miwat kastetta wuo«
laelle lveljeins kestellä. f
'6.
l.;,: ,s.
Ap. T. 7!3«. -x 'Mos. 49:
datMlvat.
Jer. 2): 6.
Auruas
oler sinä Israel, kuta on
29.
17. Ia hänen kauneudens olkon niinkuin esiniinkuin
ja
harjan,
hänen sartvens olkon
sinun kaltaisesi O sina Ransa, joka HE»
koisen
joilla
kuoksarwet",
yrisarwisen
hän Kansaa
aurusxi tuler, joka sinun apus kilpi,
ja
Nämät
maailman
ariin
asti:
sinun kunnias miekka on. Sinun wiholki yhteen, haman
ja
nätuhatta,
Ephraimin
kymmenen
lises walhettelewat sinulle, ja sinä astelet lielowat
22.
2;:
Mos.
dän
4
kukkulainsa päällä.
mät Manassen tuhannet.
Sebusanoi
Sebulonille:
eloitze
18. Ia han
34. Luku.
lon sinun uloskaymisesäs, mutta sinä Isastar
i. Moses astu Nebon wuorelle ja saa nihdu
(iloitze) sinun majoisas.
Ruole siellä 12c» ajasta»wuorelle, Ranaan maan.
19. Heidän pitä kuhuman Kansaa
ja haudatan Hllißralda. ui Josuan tav
ja siellä wanhurstauden uhria uhraman: sillä kaisna
to, ja Moftren vlistye.
he imawät meren kyllyden, ja sandaan kätke- i.
ja (asstza Moses meni Moabin kedoilda,kukkulal,
tyt tawarat.
tui) Nebonwuorelle, Pisgan
olkon
:

*
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Ia hän sanoi Gadille: smnattt»
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ja HERra o- ajastaikanm kosta hän kuoli *.: Ei hänen silmaan
elämäns neste ci
socci hänelle kaiken >.Gileadin 2M,kk. 2:Daniin mäns ollet pimennet, ja hänenl, „:
ollut
,:'7.
"l.
32: 4?.
s.
lakastunut.
astj
jaEphraimin jaMa8. Ia Israelin lapset itkit Mosesta Moabin
2 Ia koko Naphtalin
maan »viimei- kedoilla, kolmekymmmdä päiwää: ja itku ja
maan: ja. kaiken ludan
nassenmereen
*'."walitus päiwat Mosexesta täylettin.
'4asti.
seen etelän
puolen, ia sen aukian kedon
m. 9- Mutta losua Nunin poika oli täytetIa tykönä,
Kaupungin haman ty taidon hengellä*: sillä Moses oli kätensä
Palmu
lerihon
K. 28: ,5. lastenut hänen päällensä: Ia Israelin lapset
Foariin asti. 'Duom 1: 16. 2Ma
4. Ia HERra sanoi hänelle: tämä on se olit kuuliaiset hänelle, ja teit niinkuin HERm
minä Abrahamille Isaakille ja Ja- oli Mosexelle kästenyt.
4 Mos. 27:
maa jonga
mannoin,
ja sanoin: minä annan sen sisMos. i:,B. l. ,1:2,.
kobille
iO. Ia sille ei yhtän Prophetata nosnut Isnun siemenelles*: sinä näit sen nyt silmilläs,
1,:
1
Mos. 7. raclisa niinkuin Moses; jonga HERm tunsi
waan et sinä sinne tule. 26:
l).
l.
l.
18.
l.
28:
I. iz: Is.
15:
kastvoista niin kasivoihin.
11. Kaikkinaisia tunnustähdeisä ja ihmeissä,
n. 5. laMoseS HERran palwelia kuoli sieljälken.
joita
maalla,
sanan
HERran
HERra hänen lähetti tekemän Egyptin
lä Moabin
6. Ia hän hautais hänen laxoon, Moabin maalla; Pharaolle, ja kaikille hänen palwemaalla, Peorin huonen kohdalla. Ia ei ole liolllensi», ja koko hänen maallensa:
i2. Ia kaikesa wäkewäs kädesä, ja kaikisa
yxikän saanut tietä hänen hautaansa tähän paiEpist.
suunsa peljättäwis töisä: jotka Moses teki kolud. v. ?.
wään asti.
ko Israelin silmäin edesä.
?. Ia Moses oli sadan ja kahdenkymmenen
joka

,

on

lerihon kohdalla
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